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Voorwoord
Het verslag dat voor u ligt betreft het eindrapport behorende bij het afstudeerproject voor de mastertrack
Building Technology van de opleiding Architecture, Building and Planning aan de Technische
Universiteit Eindhoven. Het afstudeerproject heeft plaatsgevonden bij Heijmans Utiliteit te Rosmalen.
Door middel van een onderzoek is informatie verzameld om uiteindelijk een oplossing te creëren voor
het probleem dat in het vooronderzoek is geconstateerd: ‘wijzigingen tijdens de uitvoering’. Het project
wat daarbij gediend heeft als onderzoeksproject is het ‘Nationaal Militair Museum’ in Soesterberg. Dit
project is in het najaar van 2014 beschikbaar gesteld en heeft vanaf 13 december 2014 zijn deuren
geopend voor het publiek. Gedurende het onderzoek is het voorbereidingsproces van dit project
onderzocht.

Uit het vooronderzoek is gebleken dat in het voorbereidingsproces een aantal knelpunten voorkomen
waardoor tijdens de uitvoering wijzigingen moeten worden doorgevoerd. In het geval van een project
waar de UAV-GC (Uniforme Administratieve Voorwaarden – Geïntegreerde Contracten) van toepassing
is en de opdrachtnemer verantwoordelijkheden heeft van ontwerp tot uitvoering tot exploitatie is een
vlekkeloos uitvoeringsproces gewenst. Fouten in het ontwerp die leiden tot wijzigingen in de uitvoering
zijn namelijk voor rekening van de opdrachtnemer, omdat deze zelf verantwoordelijk is geweest voor dit
ontwerp. Het verbeteren van het voorbereidingsproces zal uiteindelijk dus leiden tot een verbetering van
het uitvoeringsproces en reductie van de extra kosten die gemaakt worden ten gevolge van wijzigingen
tijdens de uitvoering. Daarom is na het onderzoek een verbeter voorstel gemaakt voor het
voorbereidingsproces. Er is een toelichting gegeven op dit heringerichte voorbereidingsproces waarbij
duidelijk wordt gemaakt hoe het proces gebruikt moet worden om mutatieloos te kunnen bouwen.

Ik wil graag een aantal personen bedanken die hebben geholpen bij het tot stand komen van het
eindrapport. Te beginnen bij mijn afstudeerbegeleiders aan de Technische Universiteit Eindhoven: Eric
Vastert en Cor de Bruijn. Dankzij hun expertise en begeleidingen heb ik het eindrapport vorm kunnen
geven en de juiste informatie kunnen verzamelen in de onderzoeksfase om uiteindelijk een ontwerp te
kunnen maken in de ontwerpfase. Daarnaast wil ik mijn begeleiders vanuit Heijmans Utiliteit hartelijk
bedanken. Ton Fleuren en Bas Mertens hebben mij middels begeleidingen in de goede richting
gehouden en er voor gezorgd dat ik gemotiveerd bleef. Tot slot wil ik mijn collega’s bij Heijmans
bedanken voor hun kennis en hulp de afgelopen maanden. Mede dankzij hun kennis, tijd en
behulpzaamheid heb ik het eindrapport invulling kunnen geven.

Rosmalen, april 2015

Sven Kroos
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Samenvatting
De opdracht die vanuit Heijmans Utiliteit is opgesteld, was om te kijken naar de mogelijkheden van
mutatieloos bouwen, omdat de overtuiging heerst dat dit leidt tot kwalitatief betere producten die binnen
tijd en budget worden opgeleverd. Tijdens het participerend observeren is een onderzoek gedaan naar
het voorbereidingsproces van Heijmans Utiliteit, omdat tijdens het observeren bleek dat wijzigingen
tijdens de uitvoering veelal ontstaan door knelpunten in het voorbereidingsproces. Het vooronderzoek
naar het proces en de knelpunten die in dit proces zijn geconstateerd zijn de aanleiding voor dit
afstudeerproject geweest en hebben geleid tot de volgende probleemstelling:

Het huidige voorbereidingstraject van projecten waarop de UAV-GC van toepassing is, is dusdanig
ingericht dat tijdens de uitvoering wijzigingen ontstaan doordat partijen (installateurs, adviseurs,
leveranciers etc.) op een verkeerd moment en onvoldoende worden betrokken bij het
voorbereidingsproces, er te snel wordt begonnen met bouwen, de disciplines (E, B en W) onvoldoende
op elkaar zijn afgestemd, er bij elke overdracht informatie verloren gaat, de opdrachtgever onvoldoende
voorbereid is op het voorbereidingsproces en de opdrachtgever een veranderende wens heeft en
hierdoor ontstaan gemiddeld per project 200 wijzigingen tijdens de uitvoering met als gevolg dat er extra
kosten worden gemaakt, er planningsachterstanden worden opgelopen en er frustraties ontstaan tijdens
de uitvoering.

Om mutatieloos te kunnen bouwen dienen de knelpunten welke geconstateerd zijn in het
voorbereidingsproces aangepakt te worden. Er is daarom een doelstelling voor het afstudeerproject
opgesteld. De doelstelling voor het afstudeerproject die hierbij aansluit luidt als volgt:

Het voorbereidingstraject van projecten waarop de UAV-GC van toepassing is dusdanig inrichten dat
partijen (installateurs, adviseurs, leveranciers etc.) op het juiste moment worden betrokken bij het
voorbereidingsproces, er niet te snel wordt gestart met bouwen, alle disciplines (E, B en W) op elkaar
zijn afgestemd, er geen informatie verloren gaat bij overdrachtsmomenten, de opdrachtgever
gedwongen wordt om zich voldoende voor te bereiden op het voorbereidingsproces en de veranderende
wensen van de opdrachtgever tijdens de uitvoering worden gemanaged en er daardoor geen wijzigingen
tijdens de uitvoering meer ontstaan waardoor er geen extra kosten, frustraties en
planningsachterstanden ten gevolge van wijzigingen ontstaan.

In het onderzoek is gekeken naar het huidige voorbereidingsproces en daarbij zijn de volgende zaken
in kaart gebracht:

§ Samenwerking tussen de disciplines
§ Betrokkenheid van interne en externe partijen
§ Overdrachtsmomenten
§ Go / No Go momenten

Er is ook gekeken naar de werkwijze van de opdrachtgever:
§ Vooronderzoeken die de opdrachtgever uitvoert
§ Opstellen van de specificatie
§ Controleren van de specificatie
§ Werkwijze in vragenrondes

Tot slot is in het onderzoek gekeken naar de werkwijze van de opdrachtnemer en de opbrengsten van
mutatieloos bouwen:

§ Controleren van de specificatie
§ Werkwijze in de vragenrondes
§ Systems Engineering in het voorbereidingsproces
§ Op basis van schattingen kan gesteld worden dat 5% van de aanneemsom bespaard kan

worden op het moment dat er mutatieloos wordt gebouwd.

Op basis van de informatie die is verzameld gedurende de onderzoeksfase is een Programma van Eisen
opgesteld. Aan de hand van dit Programma van Eisen is gestart met het maken van een ontwerp voor
het voorbereidingsproces. Daarbij is de basisstructuur van het huidige proces behouden, maar zijn er
aanpassingen gedaan in bepaalde stappen in dit proces. Vooral bij het ontwikkelen van het Voorlopig
Ontwerp, Definitief Ontwerp en Uitvoeringsgereed Ontwerp zijn grote aanpassingen gedaan in de
structuur van het proces.
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In het heringerichte proces zijn een aantal uitgangspunten opgenomen welke noodzakelijk zijn voor het
laten slagen van een mutatieloos uitvoeringsproces. Het is van belang dat er vanaf het begin van het
proces gewerkt wordt vanuit één fysieke locatie. Dit geldt zowel tijdens de verwervingsfase als tijdens
de haalbaarheidsfase. Op deze manier worden de barrières tussen de verschillende disciplines zoveel
mogelijk weggenomen. Daarnaast moeten de disciplines vanaf het begin in het proces gelijk op trekken
en de processen van de disciplines dienen dan ook in de tenderfase op hetzelfde moment te starten.
Vervolgens is het van belang dat de disciplines tot op hetzelfde detailniveau het ontwerp uitwerken. Dat
betekent dat zowel bouw als techniek aan het einde van het ontwikkelen van het Voorlopig Ontwerp het
ontwerp dusdanig hebben uitgewerkt dat ze op hetzelfde detailniveau zitten. Om dat te bereiken moet
er bij het opstarten van het project kwalitatief en kwantitatief worden geselecteerd bij het samenstellen
van de teams. Er moet vanaf het begin worden gewerkt met medewerkers die geschikt zijn voor het
ontwerpen van projecten waarop de UAV-GC van toepassing is en het is van belang om met een
overcapaciteit te ontwerpen. Een andere belangrijke aanpassing in het proces is namelijk dat er pas
gestart kan worden met de uitvoering op het moment dat het ontwerp 100% gereed is. Dat betekent
echter wel dat de capaciteit in het voorbereidingsproces hoog moet zijn, om het ontwerp binnen de
planning 100% gereed te krijgen.

In het heringerichte voorbereidingsproces is Systems Engineering geïntegreerd. Uit het onderzoek
bleek dat dit een werkwijze was waarbij een aantal van de geconstateerde problemen worden
aangepakt. In het nieuwe proces moet Systems Engineering daarom vanaf het begin worden opgezet
en gebruikt bij de validatie en verificatie van het ontwerp. Het valideren en verifiëren van het ontwerp
dient gedurende de gehele voorbereidingsfase te gebeuren. Bij het opzetten van Systems Engineering
dient gewerkt te worden met de software Relatics. Alle eisen uit de specificatie moeten in Relatics
ingevoerd worden en tegelijkertijd moet de specificatie gecontroleerd worden door de opdrachtnemer
op onduidelijkheden en tegenstrijdigheden. Op het moment dat er nog onduidelijkheden of
tegenstrijdigheden in de specificatie staan dan dient de opdrachtnemer hierover vragen te stellen aan
de opdrachtgever. De wisselwerking tussen het opzetten van Systems Engineering, invoeren van eisen
in Relatics, controleren van de specificatie en vragen stellen aan de opdrachtgever moeten er voor
zorgen dat er een goede basis staat voor de voorbereidingsfase. Daarnaast moeten gedurende het
proces alle ontwerpkeuzes inclusief onderbouwingen van deze keuzes worden vastgelegd in Systems
Engineering. Op deze manier gaat er geen informatie verloren, maar wordt alles digitaal opgeslagen.

Om mutatieloos te kunnen bouwen moeten zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever zich ervan
bewust zijn dat het niet meer mogelijk is om te wijzigen tijdens de uitvoering. Er is daarom gekeken hoe
de opdrachtgever in het voorbereidingsproces begeleid moet worden. Er moeten namelijk afspraken
gemaakt worden met de opdrachtgever over de mogelijkheden die hij heeft in het gehele proces van
voorbereiding tot en met uitvoering om wijzigingen door te voeren. In een mutatieloos bouwproces
betekent dit dat de opdrachtgever een aantal maanden voor de start van de realisatie geen wijzigingen
meer kan doorvoeren in de specificatie. Op het moment dat de opdrachtgever tijdens de realisatie nog
veranderende wensen heeft dan dient hij hiermee te wachten tot na de oplevering. In het heringerichte
proces is er na oplevering ruimte opgenomen voor het alsnog doorvoeren van deze wijzigingen.

Het heringerichte voorbereidingsproces is tot slot getoetst aan de hand van het opgestelde Programma
van Eisen dat is gebruikt bij het tot stand komen van het ontwerp. De toetsing heeft op twee manieren
plaatsgevonden. Ten eerste is door de afstudeerder gekeken naar de eisen die gesteld waren aan het
ontwerp. Er is per eis gekeken of deze verwerkt zit in het heringerichte voorbereidingsproces. Het
resultaat van deze toetsing is dat voldaan is aan alle eisen die gesteld waren aan het ontwerp.

De tweede manier waarop het ontwerp getoetst is, is door het heringerichte proces voor te leggen aan
twee medewerkers van Heijmans Utiliteit. Hierbij heeft wederom het Programma van Eisen gediend als
toetsingshulpmiddel waarbij aan de medewerkers is gevraagd om aan te geven of de eisen op de juiste
manier verwerkt zijn in het heringerichte proces. Het resultaat van deze toetsing is dat er aan alle eisen
is voldaan, waarbij er bij twee eisen twijfel bestond over de haalbaarheid hiervan. Dit betroffen twee
eisen die betrekking hebben op de opdrachtgever. De medewerkers waren niet volledig overtuigd of de
opdrachtgever in een dergelijk mutatieloos bouwproces meegenomen kan worden. De praktijk moet
uitwijzen of dit een reële twijfel is of dat het een ongegronde angst voor de opdrachtgever is. De
belangrijkste eis uit het Programma van Eisen is dat er geen wijzigingen meer mochten ontstaan tijdens
de uitvoering. De medewerkers is gevraagd hoeveel procent van de wijzigingen gereduceerd zou
worden wanneer volgens het heringerichte proces te werk wordt gegaan. Daaruit is een gemiddelde
schatting van 70% gekomen. Uit de praktijk moet blijken of dit percentage een reële inschatting is.
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Summary
The assignment drawn from Heijmans Utility, was to look at the possibilities to build without mutations.
During the participatory observation period research has been carried out on the preparation process of
Heijmans Utility, because the observation showed that changes during construction are often caused
by problems in the preparation of a project. The research on the preparation process and the problems
that are found in this process have been the incentive for this graduation project and have led to the
following problem definition:

The current preparation process of projects on which the UAV-GC is applied, is designed such, that
during the construction changes arise because parties (installers, advisors, suppliers, etc.) are included
at the wrong moment and inadequate during the preparation process,  they start too fast with the
construction process, the disciplines (E, B and W) are tuned insufficient to each other, at each transfer
information is lost, the client is insufficiently prepared to the preparation process and the client has a
changing desire and hereby an average of 200 changes per project arose during the construction
process with the result that extra cost are made, schedule delays occurred and frustrations during the
construction arose.

To build without mutations, the identified problems in the preparation process need to be eliminated.
That is why the following goal is set for this graduation project:

To make a design for the preparation process of projects on which the UAV-GC is applied, such that
parties (installers, advisors, suppliers, etc.) are included at the right moment in the process, the start of
the building process isn’t too fast, all disciplines (E, B and W) are aligned, information will not be lost at
the moment information is transferred,  the client is forced to prepare himself enough to the preparation
process and the changing desire of the client is managed during the process and thereby mutations
don’t arise during the building process whereby no extra costs are made, frustrations are eliminated and
no schedule delays occur due to mutations.

During the research the current preparation process has been mapped and the following subjects has
been looked at:

§ Collaboration between disciplines
§ Involvement of internal and external parties
§ Transfer moments
§ Go / No Go moments

The method of the client has also been considered:
§ Research carried out by the client
§ Drafting the specification
§ Checking the specification
§ The method in rounds of questions

Finally in the research there has been looked at the method of the contractor and the gains of building
without mutations has been mapped:

§ Checking the specification
§ The method in rounds of questions
§ Systems Engineering in the preparation process
§ Based on indications it can be concluded that 5% of the contract price could have been saved

when the building process would have been without mutations

Based on the information that has been collected during the research a Program of Requirements has
been set up. Based on this Program of Requirements there has been started with the design of the new
preparation process. The basic structure of the current process is kept, but in certain steps of the process
some modifications have been made. Specifically at the development of the Preliminary Design, Final
Design and Implementation Design some large modifications have been made in the structure of the
process.

In the redesigned process some basic assumptions that are necessary for the achievement of a building
process without mutations have been included. It is important that the preparation process has been
done from one physical location. This applies to both the acquisition phase and the feasibility phase. In
this way all barriers between the different disciplines are taken away. Besides, all the disciplines need
to participate in the process from the beginning and the processes of the different disciplines need to
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start at the same time. It is also important that the design is worked out by the disciplines to an equal
level. This means that both construction and technique need to work out the design during the
development of the Preliminary Design  to an equal level. To reach this it is necessary to select people
both on qualitative as well as on quantitative qualities when composing the teams. There needs to be
worked from the start with employees who are suitable for the design of projects on which the UAV-GC
applies. There also needs to be designed with an overcapacity, such that catching up during the
implementation phase is not required. Another important assumption in the process is namely that the
construction phase can only start at the moment the design is 100% ready. This means that the capacity
in the preparation process needs to be high, to make sure the design is 100% ready in scheduled time.

In the redesigned preparation process Systems Engineering has been integrated. The study revealed
that this is a method whereby some of the identified problems will be solved. In the new process Systems
Engineering needs to be set up from the beginning of the process and needs to be used for the
verification and validation of the design. The validation and verification of the design need to be done
during the entire preparation process. At the setting up of Systems Engineering, relatics has to be used
as software. All the requirements  need to be entered in Relatics and at the same time the specification
needs to be checked by the contractor on ambiguities and contradictions. If there are still some
ambiguities and contradictions in the specification, the contractor needs to ask questions to the client.
The interaction between setting up Systems Engineering, entering the requirements in Relatics,
checking the specification and asking questions to the client have to ensure that there is a good basis
for the preparation process. Additionally, during the process all design choices included substantiation
need to be fixed in Systems Engineering. This way no information will be lost, but everything is stored
digital.

To build without mutations both the client and the contractor need to be aware of the fact that they
cannot change anything during the construction phase. That is why the supervision of the client has
been investigated. An agreement must be made with the client about the possibilities he has to change
during the preparation and construction phase. In a construction process where no mutations are
allowed this means that a couple of months before the start of construction the client can’t change their
requirements. When the client wants to change during the construction phase they need to wait. After
transfer there will be a possibility to implement the changing needs.

Finally the redesigned preparation process has been tested on the basis of the Program of
Requirements. The testing has taken place in two ways. Firstly the graduate has taken a look at the
requirements that were drafted for the design. Per requirement it is determined whether it was processed
in the redesigned process. The result of this test is that all the requirements of the Program of
Requirements have been processed in the new preparation process.

Secondly, the process is tested by interviewing two employees of Heijmans Utility whereby the process
has been presented. The Program of Requirement was again the assessment tool where the employees
were asked whether a requirement was processed in the redesigned preparation process. The result of
this test is that all the requirements have been processed in the process, whereby both employees had
a small doubt about two requirements. This involved two requirements that relate to the client. The
employees where not completely convinced that the client could be included in such a process without
mutations. Practice needs to show if this doubt is grounded or if it is just an unfounded fear for the client.
The most important requirement in the Program of Requirements is the requirement that mutations are
not allowed in the new process. The employees are asked how many percentage of the mutations can
be reduced when the redesigned process is used instead of the current preparation process. It has been
estimated that an average of 70% reduction of mutations will be achieved when there will be worked
with the new process. The practice will show whether this rate is a realistic estimate.
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1 Inleiding
In het eerste hoofdstuk zal worden begonnen met de aanleiding van het afstudeerproject. Vervolgens
wordt het gastbedrijf geïntroduceerd en uitgelegd bij welke bedrijfsstroom het afstudeerproject heeft
plaatsgevonden. Daarna zal besproken worden welke knelpunten in het vooronderzoek zijn gevonden
en hoe deze uiteindelijk hebben geleid tot een probleemstelling en doelstelling. Het onderzoeksproject
zal hierna gepresenteerd worden en dit hoofdstuk wordt afgesloten met de leeswijzer van dit
eindrapport.

1.1 Veranderingen zijn kostbaar

Binnen de bouw wordt vaak geroepen dat er veel geld wordt verdiend aan meer- en minderwerk
(wijzigingen). Er wordt daarbij echter geen rekening gehouden met achterliggende extra kosten, zoals
tekenwerk, manuren, planningsachterstanden etc. De gedachte dat er geld wordt verdiend heerst bij
sommige medewerkers binnen Heijmans al lang niet meer. Zeker met de veranderende contractvormen
waarbij de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het gehele traject van ontwerp tot onderhoud is het
verdienmodel met betrekking tot meer- en minderwerk veranderd. In traditionele contractvormen kon de
schuld van fouten en wijzigingen nog bij de opdrachtgever worden neergelegd, omdat er in zijn bestek
fouten zaten. In de moderne contractvormen liggen deze fouten bij de opdrachtnemer zelf, omdat deze
zowel een ontwerp- als uitvoeringsverantwoordelijkheid heeft.

Een recent artikel waarin een topman van Ballast Nedam spreekt over de grote verliezen (51 miljoen)
op het project A15 Maasvlakte-Vaanplein illustreert hoe groot de problemen kunnen worden door
wijzigingen. ‘Je moet je bedenken dat er tweehonderd wijzigingen in het oorspronkelijke ontwerp hebben
plaatsgevonden en dat er tweeduizend vergunningen nodig zijn om te kunnen bouwen. Dat hebben wij
moeten managen. Bij elke verandering moet je steeds weer opnieuw de engineering doen. Dat is
kostbaar’. (Noordaa, 2014)

Uit het vooronderzoek ‘Participerend observeren’ is gebleken dat wijzigingen tijdens de uitvoering
inderdaad ongewenst zijn en dat het de nodige problemen kan opleveren zoals planningsachterstanden,
frustraties en extra kosten. Ook is gebleken dat de wijzigingen grotendeels ontstaan doordat in het
voorbereidingsproces fouten worden gemaakt die tijdens de uitvoering hersteld moeten worden. Vanuit
deze informatie is besloten om onderzoek te doen naar het huidige voorbereidingsproces en de
knelpunten die in dit proces voorkomen.

1.2 Heijmans Utiliteit

Het afstudeerproject is uitgevoerd bij gastbedrijf Heijmans Utiliteit. Er volgt nu een korte omschrijving
hoe het huidige Heijmans Utiliteit tot stand is gekomen en bij welke bedrijfsstroom het afstudeerproject
heeft plaatsgevonden.

De integratie van techniek en bouw speelt in op de vraag naar een totaalaanbod van ontwerp, bouw,
beheer, onderhoud en exploitatie. Heijmans Utiliteit heeft een combinatie van deze kennis en kunde
binnen één organisatie en daarmee is Heijmans Utiliteit uniek in de markt. Recentelijk zijn Utiliteitsbouw
en Techniek samengevoegd tot een volledig geïntegreerd bedrijf om kwaliteit van uitvoering en
aansturing van projecten ook in de toekomst te kunnen waarborgen. (Heijmans N.V., 2014)

Om de bedrijfsprocessen van Heijmans Utiliteit overzichtelijk te houden, zijn de processen opgedeeld
in vier blokken. Deze vier blokken zijn samengesteld door specialisten bij elkaar te zetten welke bekend
waren met de oude processen binnen BPU van Utiliteitsbouw en BEMS van Burgers Ergon (techniek).
Het resultaat dat de specialisten tot stand hebben gebracht is het HUMS, Heijmans Utiliteits
Management Systeem. Het HUMS is een digitaal document waarin alle bedrijfsprocessen van Heijmans
Utiliteit gedetailleerd staan uitgewerkt. De vier blokken waaruit het HUMS is opgebouwd, zijn:

§ Blok 1: Verwerving & Advies (Verwerving)
§ Blok 2: Ontwerp & Engineering (Haalbaarheid)
§ Blok 3: Realisatie
§ Blok 4: Services

In afbeelding 1.1 zijn deze blokken schematisch weergegeven met daarin aangegeven welke
ondersteunende processen er plaatsvinden en welke activiteiten uitgevoerd worden.
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Het voorbereidingsproces is het proces dat zich afspeelt voordat er gerealiseerd kan worden. Dat
betekent dus dat het voorbereidingsproces plaatsvindt in blok 1 (Verwerving) en blok 2 (Haalbaarheid).
Het afstudeerproject heeft zich dan ook gericht op deze twee eerste blokken.

1.3 Vooronderzoek naar het voorbereidingsproces

Als inleiding op het afstudeerproject is het van belang om te weten welke knelpunten in het
vooronderzoek zijn geconstateerd. Deze knelpunten zijn namelijk de aanleiding geweest bij het opzetten
van het afstudeerplan en dus ook de aanleiding van het afstuderen. Gedurende het vooronderzoek is
middels observaties, interviews en documentenonderzoek ontdekt dat de oorzaken van wijzigingen
voornamelijk in het voorbereidingsproces van een project liggen. Er is daarom gekeken naar het
voorbereidingsproces en daarbij zijn een aantal knelpunten gesignaleerd. Een lijst met 36 knelpunten
was het resultaat en deze knelpunten zijn vervolgens geanalyseerd aan de hand van een oorzaak-
gevolg analyse en een Porras Stream analyse. Middels deze analysetechnieken is in kaart gebracht
wat de kernoorzaken zijn van wijzigingen tijdens de uitvoering en wat hiervan de uiteindelijke gevolgen
zijn.

Uit de analyse bleek dat er een twaalftal kernoorzaken waren die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan
van wijzigingen tijdens de uitvoering. Deze twaalf kernoorzaken zijn vervolgens geclusterd op
onderwerp en het was daarna mogelijk om de knelpunten samen te voegen tot zes kernoorzaken. Voor
een inleiding op dit afstudeerproject is het van belang om deze zes knelpunten en de uiteindelijke
gevolgen hiervan te bespreken. Daarom zal nu een uitleg worden gegeven over de inhoud van de
kernoorzaken en uiteindelijk wordt in een schema weergegeven hoe deze kernoorzaken leiden tot de
uiteindelijke gevolgen. Het gaat om de volgende kernoorzaken:

§ Opdrachtgever heeft veranderende wensen
§ Opdrachtgever is onvoldoende voorbereid op het voorbereidingsproces
§ Te snel starten met bouwen
§ Partijen worden op een verkeerd moment en onvoldoende betrokken bij het

voorbereidingsproces
§ Disciplines zijn onvoldoende afgestemd op elkaar
§ Bij elke overdracht gaat informatie verloren

Afbeelding 1.1 Blokkenstructuur in het HUMS
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Er zal nu per knelpunt een omschrijving gegeven worden:

Opdrachtgever heeft veranderende wensen

Het proces van ontwerp tot oplevering kent over het algemeen een lang traject. Gedurende dit traject
ontstaan er bij de opdrachtgever veranderingen in zijn wensen. Tijdens de uitvoering komt het vaak voor
dat de opdrachtgever toch nog eerder gemaakte keuzes wil veranderen, omdat zijn wens is veranderd.
Dat betekent dat er een wijziging moet worden doorgevoerd wat kan leiden tot extra kosten,
planningsachterstanden en frustraties. Tevens is het een ongewenste verstoring van het proces, die
voorkomen dient te worden.

Opdrachtgever is onvoldoende voorbereid op het voorbereidingsproces

Het tweede knelpunt heeft ook betrekking op de opdrachtgever. Deze is namelijk niet voldoende
voorbereid op het voorbereidingsproces. Doordat hij niet voldoende is voorbereid op het
voorbereidingsproces staan er nog tegenstrijdigheden en verkeerde informatie in de vraagspecificatie
op het moment dat de opdrachtnemer hiermee aan de slag gaat. Daarnaast verricht de opdrachtgever
niet altijd voldoende vooronderzoek. Hierdoor komt de opdrachtnemer tijdens bijvoorbeeld
restauratiewerkzaamheden nog asbest tegen, wat had kunnen worden onderzocht door de
opdrachtgever. Tot slot geeft de opdrachtgever niet altijd duidelijke antwoorden op vragen die gesteld
worden door de opdrachtnemer tijdens vragenrondes. Dat komt doordat de opdrachtgever niet altijd
voldoende weet wat hij precies wil. De conclusie van deze drie voorbeelden is dat de opdrachtgever
zich onvoldoende heeft voorbereid op het voorbereidingsproces.

Te snel starten met bouwen

Het is vaak bij projecten in de voorbereidingsfase al bekend op welke datum het gebouw opgeleverd
dient te worden. Dat betekent dat er behoorlijk wat druk ligt op het voorbereidingstraject, omdat op tijd
gestart moet kunnen worden met bouwen. Dat betekent echter dat soms gestart wordt met bouwen
voordat voldoende informatie beschikbaar is. Het ontwerp is dan nog niet voldoende uitgewerkt
waardoor tijdens de uitvoering wijzigingen ontstaan, omdat op dat moment het ontwerp nog verder wordt
uitgewerkt en keuzes worden aangepast. Daarnaast wil de opdrachtgever graag werkelijk resultaat zien
in plaats van 3D modellen en 2D tekeningen. De opdrachtgever heeft vaak moeite met het helder krijgen
van het eindresultaat middels deze modellen en tekeningen. Hij wenst dus dat er op relatief korte termijn
gebouwd wordt, zodat hij een beeld krijgt van wat hij kan verwachten voor zijn geld. De opdrachtnemer
gaat mee in deze wens. Het gevolg is wederom dat er wijzigingen ontstaan tijdens de uitvoering, omdat
op het moment van starten nog niet voldoende van het ontwerp was uitgewerkt. Tijdens de uitvoering
worden dan nog keuzes gemaakt die leiden tot wijzigingen en een verstoring van het proces.

Partijen worden op een verkeerd moment en onvoldoende betrokken bij het
voorbereidingsproces

Het vierde knelpunt heeft te maken met het moment waarop verschillende partijen worden betrokken bij
het voorbereidingsproces en in welke mate. Op dit moment worden de verschillende partijen namelijk
op een verkeerd moment en onvoldoende betrokken bij het proces. Onder partijen worden alle partijen,
zowel intern als extern, verstaan die zich bezighouden met het voorbereidingsproces en die hier op een
bepaald moment bij betrokken worden. Daarbij moet gedacht worden aan: adviseurs, constructeurs,
architecten, gebruikers, leveranciers, werkvoorbereiders, mensen van de afdeling services,
installateurs, bouwfysici, mensen van de uitvoering etc. Op dit moment is het zo dat interne en externe
partijen te laat worden ingeschakeld en daardoor wordt onvoldoende gebruik gemaakt van de expertise
die deze partijen kunnen inbrengen. Daarnaast is er te weinig oog voor de uitvoerbaarheid met als
gevolg dat onuitvoerbare ontwerpen worden gemaakt. Dat leidt er tijdens de uitvoering toe dat
oplossingen moeten worden bedacht en het ontwerp gewijzigd wordt. Ook worden gebruikers te laat
betrokken bij het ontwerp, waardoor er te weinig oog is voor de gebruikersprocessen. Er wordt in een
te laat stadium nagedacht over hoe het gebouw daadwerkelijk gebruikt gaat worden. Deze voorbeelden
illustreren dat op dit moment partijen op het verkeerde moment en onvoldoende worden betrokken,
waardoor wijzigingen ontstaan tijdens de uitvoering. Deze wijzigingen ontstaan doordat informatie die
bepaalde partijen hadden moeten leveren niet aanwezig is en daarmee verkeerde keuzes in het ontwerp
zijn gemaakt. Gedurende de uitvoering komt men hierachter en gaat dan aanpassingen doen in het



17

ontwerp waardoor het proces wordt verstoord en extra kosten, planningsachterstanden en frustraties
ontstaan.

Disciplines zijn onvoldoende afgestemd op elkaar

Het vijfde knelpunt gaat over de afstemming tussen de verschillende disciplines binnen het
voorbereidingsproces. Met disciplines wordt hier bedoeld E, B en W, ofwel Elektrotechnische-
installaties, Bouw en Werktuigbouwkundige-installaties. De afstemming tussen deze disciplines is op dit
moment onvoldoende. De samenwerking tussen de verschillende disciplines is de laatste jaren
belangrijker geworden met de komst van de geïntegreerde contractvormen. De opdrachtnemer krijgt bij
deze nieuwe contractvormen een veel grotere verantwoordelijkheid. Daarbij moet gedacht worden aan
ontwerpverantwoordelijkheid, uitvoeringsverantwoordelijkheid en onderhoudsverantwoordelijkheid.
Deze verantwoordelijkheid betekent ook dat fouten in het voorbereidingstraject niet bij iemand anders
kunnen worden gelegd wanneer hierdoor problemen ontstaan in de uitvoeringsfase, exploitatiefase of
onderhoudsfase. Het zorg dragen voor een kloppend ontwerp is hiermee vele malen belangrijker
geworden. Een afgestemde samenwerking tussen de verschillende disciplines is daarmee ook steeds
belangrijker. Op het moment dat bouw keuzes maakt kan dit van grote impact zijn op de andere
disciplines. Het is belangrijk om hierover te communiceren, maar dit gebeurt momenteel te weinig. Het
gevolg is dat keuzes die van invloed zijn op elkaar niet bekend zijn bij de disciplines waardoor andere
disciplines verkeerde keuzes maken met betrekking tot het ontwerp. Dit wordt soms pas tijdens de
uitvoering ontdekt en dan moet het ontwerp gewijzigd worden wat een verstoring van het proces
betekent. Dat kan leiden tot extra kosten, frustraties en planningsachterstanden. Een tweede probleem
is dat de processen van bouw (B) en techniek (E en W) niet gelijk lopen. Het gevolg is dat de disciplines
in een andere fase zitten gedurende het voorbereidingsproces. Een voorbeeld waar dit problemen
oplevert is het opgeven van sparingen. Bouw dient te weten van E en W welke sparingen ze in de
ruwbouw moeten opnemen, zodat leidingen kunnen worden doorgevoerd. Op het moment dat bouw
deze informatie nodig heeft, zijn E en W nog niet zover dat ze een definitieve sparing kunnen opgeven,
omdat de berekeningen die hiervoor nodig zijn nog niet zijn uitgevoerd. Ze geven in dat geval vaak een
schatting, welke kan leiden tot te grote of te kleine sparingen. Tijdens de uitvoering moet dit dan alsnog
worden gewijzigd door bijvoorbeeld de sparingen te vergroten of op te vullen.

Bij elke overdracht gaat informatie verloren

In het voorbereidingstraject zitten een aantal overdrachtsmomenten, waarop de informatie van het ene
team aan het andere wordt gegeven. Bij deze overdrachten gaat elke keer een deel van de reeds
uitgezochte informatie verloren. Het gevolg is dat er verkeerde keuzes worden gemaakt, omdat er wordt
gewerkt met incomplete informatie. Het team is zich er niet van bewust dat ze werkt met incomplete
informatie, omdat ze er vanuit gaan dat alle informatie is overgedragen. Op het moment dat er verkeerde
keuzes worden gemaakt in het ontwerp door informatieverlies tijdens een overdracht en deze verkeerde
keuzes worden tijdens het uitvoeringsproces ontdekt, ontstaan wijzigingen tijdens de uitvoering. Dat
zorgt voor extra kosten, planningsachterstanden en frustraties. Het volgende voorbeeld illustreert wat
wordt bedoeld met het maken van een verkeerde keuze op basis van incomplete informatie. Stel dat in
de tenderfase wordt bepaald dat een balk minimaal 500 mm hoog moet zijn in verband met zware
installaties die op een verdieping worden geplaatst. Dit is in de tenderfase afgestemd tussen de
disciplines bouw (B) en techniek (E en W), maar deze specifieke keuze wordt niet door gecommuniceerd
aan het team dat het ontwerp verder gaat uitwerken. In de vraagspecificatie is opgenomen dat de hoogte
van de betreffende balk minimaal 300 mm moet zijn. Deze balkhoogte is echter bepaald aan de hand
van andere belastingen dan de belasting die de installaties op de vloer overbrengen. Het gevolg is dat
in plaats van 500 mm een balkhoogte wordt aangehouden van 300 mm, omdat het team niet op de
hoogte was van de zware installaties en de verhoogde balkhoogte. Ze pakken daarom de hoogte die
omschreven staat in de vraagspecificatie en denken daarmee te voldoen aan de eisen. Echter komt
men er toch achter tijdens het uitvoeringsproces dat de balkhoogte 500 mm moet zijn, omdat het anders
de zware installaties niet kan dragen. Op dat moment moeten er flinke aanpassingen worden gedaan
om alsnog de zware installaties te kunnen plaatsen. Een dergelijke wijziging ontstaat dus doordat
bepaalde informatie verloren gaat tijdens een overdracht.
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Uiteindelijke gevolgen

In afbeelding 1.2 is te zien waar de zes knelpunten uiteindelijk toe leiden. In eerste instantie leidt het tot
wijzigingen tijdens de uitvoering. Deze wijzigingen vervolgens zorgen ervoor dat er
planningsachterstanden worden opgelopen, dat personeel en de klant gefrustreerd raakt en dat er extra
kosten gemaakt moeten worden. Een wijzigingen kan dusdanig groot van omvang zijn dat de bouw
stilgelegd moet worden waardoor de planning in gevaar komt. Stel dat een verdiepingsvloer op het punt
staat om uitgevoerd te gaan worden, maar op het aller laatste moment komen ze er achter dat deze
vloer van een ander materiaal gemaakt moet worden. Er kan op dat moment niet gestart worden met
de uitvoering, omdat eerst de engineering opnieuw moet worden gedaan en materialen moeten worden
besteld. De bouw komt stil te liggen en de planning moet worden aangepast. De frustraties ontstaan
veelal doordat werk moet worden overgedaan. Op het moment dat een wijziging wordt doorgevoerd
tijdens de uitvoering, moet namelijk een onderdeel dat al eerder uitgewerkt is opnieuw worden
uitgetekend en berekend. Dat wil dus zeggen dat er meerdere keren tijd en energie wordt gestoken in
eenzelfde onderdeel. Dat levert frustraties op onder het personeel. Tot slot ontstaan extra kosten door
de wijzigingen, omdat er opnieuw moet worden getekend, berekend etc. Al deze manuren moeten door
iemand worden betaald en op het moment dat het wijzigingen zijn die ontstaan door fouten in het
ontwerp zal de opdrachtnemer veelal hiervoor opdraaien bij een contract waar de UAV-GC van
toepassing is, omdat hij verantwoordelijk is geweest voor het ontwerp.

Afbeelding 1.2 Porras Stream diagram van de kernoorzaken
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1.4 Het probleem in het voorbereidingsproces

Het probleem is aan de hand van de kernoorzaken en uiteindelijk gevolgen duidelijk gemaakt en vanuit
hier kan een probleemstelling worden opgesteld. De probleemstelling van het afstudeerproject luidt als
volgt:

Het huidige voorbereidingstraject van projecten waar de UAV-GC van toepassing is, is dusdanig
ingericht dat tijdens de uitvoering wijzigingen ontstaan doordat partijen (installateurs, adviseurs,
leveranciers etc.) op een verkeerd moment en onvoldoende worden betrokken bij het
voorbereidingsproces, er te snel wordt begonnen met bouwen, de disciplines (E, B en W) onvoldoende
op elkaar zijn afgestemd, er bij elke overdracht informatie verloren gaat, de opdrachtgever onvoldoende
voorbereid is op het voorbereidingsproces en de opdrachtgever een veranderende wens heeft en
hierdoor ontstaan gemiddeld per project 200 wijzigingen tijdens de uitvoering met als gevolg dat er extra
kosten worden gemaakt, er planningsachterstanden worden opgelopen en er frustraties ontstaan tijdens
de uitvoering.

De probleemstelling is opgesteld aan de hand van de knelpunten en de gevolgen die deze knelpunten
hebben. Tevens is aan de hand van interviews bepaald hoeveel wijzigingen ten gevolgen van deze
knelpunten ontstaan.

1.5 Doel van het afstudeerproject

Vanuit deze probleemstelling kan gekeken worden naar een doelstelling voor het afstudeerproject. Deze
doelstelling moet als doel hebben om de kernoorzaken uiteindelijk op te lossen en de gevolgen van
deze kernoorzaken weg te nemen. De doelstelling die aan deze voorwaarde voldoet is de volgende:

Het voorbereidingstraject van projecten waarop de UAV-GC van toepassing is dusdanig inrichten dat
partijen (installateurs, adviseurs, leveranciers etc.) op het juiste moment worden betrokken bij het
voorbereidingsproces, er niet te snel wordt gestart met bouwen, alle disciplines (E, B en W) op elkaar
zijn afgestemd, er geen informatie verloren gaat bij overdrachtsmomenten, de opdrachtgever
gedwongen wordt om zich voldoende voor te bereiden op het voorbereidingsproces en de veranderende
wensen van de opdrachtgever tijdens de uitvoering worden gemanaged en er daardoor geen wijzigingen
tijdens de uitvoering meer ontstaan waardoor er geen extra kosten, frustraties en
planningsachterstanden ten gevolge van wijzigingen ontstaan.

Het doel om uiteindelijk alle wijzigingen te elimineren is ontstaan aan de hand van de opdracht voor het
afstudeerproject die Heijmans Utiliteit heeft uitgeschreven. Heijmans Utiliteit wilde namelijk een
onderzoek laten verrichten naar de mogelijkheden voor mutatieloos bouwen. Om mutatieloos te bouwen
moeten alle knelpunten uit de probleemstelling volledig worden aangepakt en moet het doel van het
onderzoek zijn om alle wijzigingen die ontstaat ten gevolgen van deze knelpunten te elimineren.

1.6 Nationaal Militair Museum

Voor het uitvoeren van het onderzoek is één
project geselecteerd. Er is gekozen om een
project te selecteren waarbij Heijmans
Utiliteit zowel de
ontwerpverantwoordelijkheid,
uitvoeringsverantwoordelijkheid en
onderhoudsverantwoordelijkheid heeft voor
alle disciplines. De keuze voor dit integrale
complexe project is gemaakt, omdat de
kernoorzaken uit het vooronderzoek veelal
te maken hebben met de integraliteit en
complexiteit van een dergelijk integraal
project. Er is daarom besloten om als
onderzoeksproject het Nationaal Militair
Museum te onderzoeken. Het Nationaal
Militair Museum is reeds beschikbaar
gesteld en heeft recent zijn deuren geopend

Afbeelding 1.3 Nationaal Militair Museum
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voor publiek. Het betreft bij dit project een DBFMO-contract waarbij Heijmans Utiliteit dus een brede
verantwoordelijkheid heeft. Het voordeel van dit project is dat het proces vanaf tender tot en met
uitvoering al volledig is doorlopen. Problemen en moeilijkheden in de uitvoeringsfase die zijn ontstaan
ten gevolge van fouten in de voorbereidingsfase hebben hier al plaatsgevonden. Er is bij dit project een
totaalbeeld van welke problemen en moeilijkheden er in elke fase van het proces zitten. In dat opzicht
is het een geschikt project om te onderzoeken, omdat op deze manier een compleet beeld gevormd kan
worden. Aanvankelijk stond in het afstudeerplan dat het project ‘Nieuwe huisvesting RIVM en CBG’ zou
dienen als onderzoeksproject. Gedurende de onderzoeksfase is echter gebleken dat op dit project nog
te weinig informatie beschikbaar was voor het onderzoek. De belangrijkste reden hiervoor was dat dit
project op dit moment in de voorbereidingsfase zit. In dat opzicht lijkt het een project dat aansluit bij het
afstudeerproject, maar het probleem hierbij is dat de problemen en moeilijkheden nog niet hebben
plaatsgevonden of nog niet kunnen worden aangegeven door de medewerkers. Tijdens de
onderzoeksfase is daarom besloten om dit project niet verder te onderzoeken en het onderzoek volledig
te richten op het Nationaal Militair Museum. Op basis van de informatie die verzameld is tijdens het
onderzoek bij het Nationaal Militair Museum is een ontwerp gemaakt voor het nieuwe
voorbereidingsproces.

1.7 Leeswijzer

Dit rapport betreft de verslaglegging van het volledige afstudeertraject. Dit betekent dat alle resultaten
die verzameld zijn gedurende de afstudeerperiode in dit verslag zijn opgenomen. In het eerste hoofdstuk
is daarom reeds de aanleiding, probleemstelling en doelstelling van het afstudeerproject uiteengezet. In
hoofdstuk 2 worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd die zijn verzameld in de onderzoeksfase
van het afstuderen. Daarna in hoofdstuk 3 wordt het heringerichte voorbereidingsproces gepresenteerd
aan de hand van processchema’s en wordt er een procesbeschrijving gegeven. Tevens wordt er in dit
hoofdstuk een toelichting gegeven op gemaakte keuzes in het ontwerpproces. Het heringerichte
voorbereidingsproces is vervolgens getoetst en de resultaten daarvan zijn in hoofdstuk 4 opgeschreven.
Tot slot wordt in hoofdstuk 5 van dit eindrapport een conclusie getrokken en worden verdere
aanbevelingen richting Heijmans Utiliteit gedaan.

Hoofdstuk 2: Onderzoek huidige proces

Hoofdstuk 4: Toetsing van het proces

Hoofdstuk 3: Herinrichten van het proces

Hoofdstuk 5: Conclusie en aanbevelingen

Afbeelding 1.4 Structuur van het rapport
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2 Onderzoek naar het huidige proces
Dit hoofdstuk begint met een beschrijving van de huidige processen in de voorbereidingsfase. De
huidige processen zijn voor het afstudeerproject van belang, omdat deze uiteindelijk heringericht zijn.
Daarnaast is er tijdens het onderzoek gekeken naar knelpunten in het voorbereidingsproces. Een
beknopte weergave van deze processen is daarom opgenomen voordat de onderzoeksresultaten
worden gepresenteerd. Het beschrijven en in kaart brengen van het huidige voorbereidingsproces is
gedaan aan de hand van het HUMS. Het onderzoek heeft zich toegespitst op het beschreven
voorbereidingsproces en de resultaten van het onderzoek zijn in dit hoofdstuk weergegeven. Bij het
onderzoek is gekeken naar de uit het vooronderzoek geconstateerde knelpunten in het
voorbereidingsproces. Aan de hand van een vooraf opgesteld afstudeerplan is het onderzoek
uitgevoerd en in dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. De data die
verzameld is voor het onderzoek is allemaal gegenereerd door middel van diepte-interviews. Alle
informatie in paragraaf 2.2 t/m 2.5 is dus gebaseerd op gesprekken met werknemers bij Heijmans
Utiliteit en opdrachtgevers. De onderzoeksresultaten zijn een weerspiegeling van de antwoorden die de
respondenten tijdens de interviews hebben gegeven. Hierin zitten dus geen eigen interpretaties van de
onderzoeker verweven.

2.1 Beschrijving van de huidige processen

Het doel van het onderzoek is om het voorbereidingstraject dusdanig in te richten dat wijzigingen tijdens
de uitvoering worden geëlimineerd. Om deze doelstelling te behalen is eerst gekeken naar de huidige
processen binnen dit voorbereidingstraject. Het voorbereidingsproces zoals dat op dit moment formeel
is ingericht bij Heijmans Utiliteit staat omschreven in het HUMS. Zoals in hoofdstuk 1 aangegeven is het
HUMS opgebouwd uit vier blokken. Het voorbereidingsproces speelt zich af in de eerste twee blokken
van het HUMS. Dit zijn de blokken ‘Verwerving’ en ‘Haalbaarheid’. Het hoofdproces in deze twee
blokken is in zeven stappen onder te verdelen zoals in onderstaande afbeelding is gedaan. De eerste 3
stappen in het proces behoren bij het proces in blok 1 van het HUMS. De vierde stap in het proces is
de overdraagt tussen blok 1 en blok 2. De volgende twee stappen in het proces behoren bij het tweede
blok. Tot slot vindt in de laatste stap van het proces de overdraagt tussen blok 2 en blok 3 plaats.

Het proces in bovenstaande afbeelding is afgebeeld volgens de Business Process Model and Notation
2.0 (BPMN 2.0). Dit is een standaardmethode voor procesmodellering. Het doel van BPMN is om
bedrijfsprocessen te verduidelijken voor zowel technische gebruikers als gebruikers vanuit het
management (White, 2006). Ofwel de processen op deze manier weergegeven heeft een breed
draagvlak binnen de organisatie, omdat op verschillende niveaus het proces op deze manier gehanteerd
kan worden. Het voordeel van deze standaardnotatie is dat er middels een visueel model een
bedrijfsproces duidelijk en begrijpelijk wordt gemaakt (Sanders, 2013). Een toelichting op de symbolen
waaruit het proces is opgebouwd zijn in bijlage A opgenomen.

Zoals aangegeven bestaat het hoofdproces uit zeven hoofdstappen. Per hoofdstap is een gedetailleerde
procesbeschrijving gemaakt. Deze procesbeschrijvingen per stap zijn allemaal uitgewerkt volgens het
BPMN 2.0 principe. Op die manier ontstaat een overzichtelijk en uniform overzicht van het
voorbereidingsproces bij Heijmans Utiliteit. Naast het visueel maken van het voorbereidingsproces is
per processtap een tekstuele toelichting gegeven waarin het proces en de processtappen worden
toegelicht. Op de volgende pagina’s volgen deze gedetailleerde visuele en tekstuele
procesbeschrijvingen van de huidige processen.

Afbeelding 2.1 Het huidige proces vertaald naar 7 hoofdprocesstappen

Blok 1 Blok 2 Blok 3
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2.1.1 Project Opstarten

De eerste stap in het voorbereidingsproces is het opstarten van het project. Dit proces bestaat uit vier
processtappen te beginnen met het controleren van de aanvraagdocumenten.

Verwerving en Advies controleert of alle documenten aanwezig zijn, die de opdrachtgever toegezegd
heeft aan te leveren. Vervolgens wordt door een calculator gecontroleerd of de aanvraagdocumenten
compleet zijn voor zijn discipline en hij communiceert het resultaat hiervan met de tendermanager. De
tendermanager is vervolgens degene die de communicatie met de opdrachtgever onderhoudt. Op het
moment dat er ontbrekende stukken zijn zal de tendermanager hierover contact opnemen met de
opdrachtgever.

In deze stap wordt de strategie bepaald die gevolgd gaat worden tijdens de tenderfase. In deze strategie
wordt beargumenteerd wat het onderscheidend vermogen zal zijn en hoe groot de win kans van het
project is. De belangrijkste onderdelen in deze stap zijn de EMVI-strategie en de prijsstrategie. EMVI
staat voor Economisch Meest Voordelige Inschrijving en dit heeft betrekking op de beste combinatie
van kwaliteit en prijs. Advies over de prijsstrategie wordt ingewonnen bij de afdeling Inkoop. Deze stap
in het proces wordt uitgevoerd door de tendermanager en deze laat zich hierbij adviseren door een
inkoopmanager en het Managementteam Verwerving & Advies. De directeur Verwerving & Advies moet
de strategie en uitgangspunten uiteindelijk goedkeuren.

Er volgt na het bepalen van de strategie en uitgangspunten een Go / No Go moment waarop wordt
besloten door de directie of de ontwikkelde strategie daadwerkelijk kan worden uitgevoerd. De directie
laat zich hierbij adviseren door het managementteam Verwerving & Advies.

Het initiatief voor het samenstellen van het tenderteam ligt in de volgende stap bij de tendermanager.
Deze wordt geadviseerd bij het samenstellen van het team door de directeur van de betreffende
vestiging waar het project loopt. De directeur van Verwerving & Advies geeft uiteindelijk goedkeuring
aan het team dat is samengesteld. Bij het samenstellen van het tenderteam dienen in elk geval de
kernteamleden bekend te zijn. Deze worden geselecteerd op basis van hun rollen en competenties.

De kick-off van de tenderfase is een bijeenkomst en de laatste stap bij het
opstarten van het project waarbij minimaal de volgende personen aanwezig
zijn: tendermanager, verantwoordelijke voor prijs(teamleider),
verantwoordelijke voor ontwerp, verantwoordelijke voor plan van aanpak en
planning & logistiek en de verantwoordelijke voor inkoop. Er moet een
overweging worden gemaakt of het van toegevoegd waarde is om externe
betrokkenen de bijeenkomst te laten bijwonen. Het doel van de kick-off
bijeenkomst is het overbrengen van de tenderstrategie, het afstemmen van
de taakverdeling en de tenderplanning.

Afbeelding 2.2 Kick-off
bijeenkomst
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2.1.2 Ontwikkelen Voorlopig Ontwerp

Na de kick off kan daadwerkelijk gestart worden in de tenderfase. Dit gebeurt door middel van het
ontwikkelen van het Voorlopig Ontwerp. Het ontwikkelen van het Voorlopig Ontwerp is opgedeeld in
acht stappen.

De eerste stap bij het ontwikkelen van het Voorlopig Ontwerp is om externe partijen te selecteren, zoals
leveranciers en adviseurs. Deze partijen worden geselecteerd op basis van de toegevoegde waarde die
ze kunnen leveren aan het definitieve ontwerptraject. Het doel van deze selectie is om bepaalde
expertise binnen te halen die intern onvoldoende of niet aanwezig is, risico’s (tijd, geld, kwaliteit)
beheersbaar te krijgen of eisen uit de vraagspecificatie ingevuld te krijgen. De planvoorbereider is
verantwoordelijk voor het selecteren van de externe partijen.

Vervolgens wordt de ontwikkelplanning opgesteld. In de ontwikkelplanning wordt getracht inzicht te
krijgen in de werkzaamheden die na gunning plaatsvinden in de voorbereidings- en realisatiefase. De
ontwikkelplanning wordt opgesteld met als doel dat er een afgestemd proces ontstaat wat gevolgd kan
worden gedurende het project en wat er voor zorgt dat het gebouw wordt opgeleverd binnen de gestelde
tijd. Bij het opstellen van de planning wordt het kritieke pad van verschillende werkzaamheden
vastgesteld. Op deze manier kan het voorbereidingstraject bewaakt worden.

Daarna wordt in de derde stap een document opgesteld waarin alle uitgangspunten staan omschreven
die gevolgd moeten worden gedurende het voorbereidingstraject. Het document is onderverdeeld op
basis van een elementenindeling. Deze verdeling houdt in dat de volgende uitgangspunten worden
opgesteld: bouwkundige/architectonisch, constructieve, installatietechnische en kritische bouwfysische
en akoestische uitgangspunten. De input die gebruikt wordt bij het opstellen van het
uitgangspuntendocument zijn de eisen vanuit de opdrachtgever, geldende wet- en regelgeving en
financiële uitgangspunten.

Na het opstellen van het uitgangspuntendocument worden de omgevingseisen in beeld gebracht.
Omgevingseisen hebben betrekking op van toepassing zijnde procedures en eisen vanuit de overheid.
Dat kunnen vergunningsprocedures zijn, maar ook wettelijke eisen zoals het bouwbesluit is hier een
voorbeeld van. Voor het inventariseren van de verschillende eisen kan het van belang zijn dat er
vooroverleggen plaatsvinden met de gemeente, welstand, brandweer en nutsbedrijven om extra eisen
en aandachtpunten tijdig te achterhalen.

In de vijfde stap wordt het Voorlopig Ontwerp gemaakt en wordt een globale voorstelling van het
bouwwerk gecreëerd. Dit Voorlopig Ontwerp wordt dusdanig uitgewerkt dat de situering, functionele en
ruimtelijke opbouw, bestemmingen, gebruiksvoorzieningen en de integratie van constructieve en
installatietechnische aspecten helder zijn. Het maken van het Voorlopig Ontwerp kan worden
onderverdeeld in een viertal subprocessen. Namelijk het maken van een constructief Voorlopig Ontwerp
met geotechnische aandachtspunten, maken architectonisch/bouwkundig Voorlopig Ontwerp, maken
installatietechnisch Voorlopig Ontwerp en aandachtspunten met betrekking tot bouwfysica en akoestiek
opstellen.

Het ontwerp beoordelen gebeurt door zowel interne als externe partijen. Het ontwerp wordt bij deze
beoordeling geverifieerd op de volgende onderdelen: uitgangspunten, risico factoren uit het risico
management overzicht, integraliteit, kwaliteit, efficiëntie en de eisen van de overheid. Het verifiëren van
deze onderdelen kan met gebruik van Systems Engineering. Tegelijkertijd wordt de financiële toets
uitgevoerd en wordt gekeken of het ontwerp voldoet aan gestelde financiële uitgangspunten. Daarnaast
worden aan de hand van deze toets financiële kaders gesteld voor de verdere uitwerking van het
Definitief Ontwerp.

Daarna volgt er weer een Go / No Go moment waarop dit maal wordt besloten of de Voorlopig Ontwerp
fase afgerond kan worden en er succesvol gestart kan worden met de volgende fase. Het ontwerp moet
voldoende basis bieden op het gebied van beoogde kwaliteit, tijd, duurzaamheidsambities en binnen
het budget passen. Tevens wordt aangegeven of de contractstukken aansluiten bij het Voorlopig
Ontwerp. Tot slot wordt er nog een externe controle uitgevoerd door de opdrachtgever. De
opdrachtgever verifieert het ontwerp op basis van onderdelen in het gunningsdocument en de dialogen
die zijn gevoerd. Het resultaat van deze laatste toets is een verificatierapport dat is opgesteld door de
opdrachtgever.
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2.1.3 Afronden tenderfase

Aan het einde van blok 1 vindt de afronding van de tenderfase plaats. Daarbij wordt begonnen met het
vaststellen van de definitieve tenderproducten. Vervolgens wordt de directie geïnformeerd door de
directeur van Verwerving & Advies. De directie wordt geïnformeerd op basis van informatie uit de eerste
stap bij het afronden van de tenderfase. Nadat de directie is geïnformeerd wordt de definitieve
verkoopprijs bepaald en wordt er definitief besloten om wel of niet aan te bieden richting de
opdrachtgever. De tendermanager is verantwoordelijk voor het maken van een verslag van de
commerciële afronding van de tenderfase en laat dit ondertekenen door de directie.

In de vierde stap wordt er een intern en extern aanbiedingsdossier samengesteld. Er wordt
gecontroleerd of alles klopt wat er in de documenten staat voordat deze worden opgestuurd naar de
opdrachtgever. Deze controle vindt plaats op basis van het 4-ogenprincipe. ‘Het 4-ogenprincipe houdt
in dat bepaalde informatie na de voorgeschreven datum tegelijkertijd door 2 gemachtigde personen voor
het eerst mag worden ingezien’ (TenderNed, 2014). Voorafgaand aan deze stap is door het secretariaat
van Verwerving & Advies al voorbereid welke documenten ter ondertekeningen benodigd zijn.

Vervolgens kan de aanbieding daadwerkelijk bij de opdrachtgever worden ingediend. Het externe
aanbiedingsdossier wordt daarbij (persoonlijk) aan de opdrachtgever overgedragen. Tevens wordt in
deze stap getracht, als de mogelijkheid er is, om informatie te achterhalen die kan helpen bij het
voorbereiden van de presentatie van de aanbieding. De volgende stap in het proces is namelijk om de
aanbieding te presteren aan de opdrachtgever. In deze presentatie wordt een toelichting gegeven op
de gedane aanbieding.

Daarna vindt er een interne evaluatie plaats waarbij wordt gekeken naar het proces en de tools. De
interne evaluatie wordt door het Managementteam Verwerving & Advies gehouden en het secretariaat
Verwerving & Advies ziet er op toe dat de evaluatie daadwerkelijk plaatsvindt en dat hier een verslag
van wordt gemaakt.

De achtste stap in het proces is het ontvangen van een voorlopig gunningsresultaat. Als dit negatief is
stopt het proces hier en is het project niet binnen gehaald. Als het resultaat positief is, wordt de volgende
stap de definitieve gunning of alsnog een negatieve uitslag. Het definitieve gunningsresultaat wordt
medegedeeld aan de opdrachtnemer en wanneer dit positief is wordt er ook een externe evaluatie
gehouden. Er wordt dan een evaluatie gehouden met de opdrachtgever. Deze evaluatie wordt altijd
gehouden door de commercieel verantwoordelijke en de tendermanager van het project.

De laatste stap bij het afronden van de tenderfase is het contract afronden. Daarbij gaan de
opdrachtgever en opdrachtnemer in gesprek om tot overeenstemming te komen tot wederzijdse
contractuele afspraken. Na deze stap is de tenderfase afgerond en kan gestart worden met de
overdracht van blok 1 ‘Verwerving’ naar blok 2 ‘Haalbaarheid’.
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2.1.4 Overdragen Verwerving naar Haalbaarheid

Aan het begin van het tweede blok wordt een kernteam
samengesteld dat verantwoordelijk wordt voor de
activiteiten behorende bij de haalbaarheidsfase. De
teamleden worden wederom geselecteerd op basis van hun
rollen en competenties. Het kernteam wordt samengesteld
door de directie. Daarna vindt er een eerste bijeenkomst
plaats. Het doel van deze bijeenkomst is om vast te stellen
hoe er tot een goede overdracht gekomen gaat worden tot
aan het Go /  No Go moment. Tevens is het de eerste
kennismaking van de geselecteerde kernteam leden.
Daarnaast wordt er voor het eerst kennis gemaakt met het
project. Er wordt na de bijeenkomst een team samengesteld
met behulp van de capaciteitsplanning Ontwerp &
Engineering. Het projectteam wordt zo samengesteld dat de
benodigde kwaliteit en capaciteiten aanwezig zijn binnen het
team.

Nadat het kernteam en het projectteam zijn samengesteld wordt kennis van het projectteam van
‘Verwerving’ naar het projectteam van ‘Haalbaarheid’ overgedragen. De tendermanager is
verantwoordelijk voor het houden van een presentatie aan het projectteam ‘Haalbaarheid’ om de
projectinformatie aan de verschillende disciplines uit te wisselen. Daarna wordt op hoofdlijnen
beoordeeld of de informatie compleet is en van voldoende kwaliteit voor het projectteam ‘Haalbaarheid’.
Tot slot is er een bedrijfsjurist aanwezig die de specifieke contractvorm toelicht in relatie tot de taak die
het projectteam ‘Haalbaarheid’ heeft in te vullen.

Nu alle leden van het projectteam de documenten overgedragen hebben gekregen kunnen ze zich gaan
inlezen in het project om uiteindelijk te komen tot een overdrachtsdocument ten behoeve van het Go /
No Go moment. In deze stap worden kansen en bedreigingen geconstateerd en deze geconstateerde
kansen en bedreigingen dienen te worden aangevuld in het Kansen- en Risicodossier.

In de zesde stap van de overdracht wordt informatie geverifieerd met als doel het neerzetten van een
strategie waarmee het project haalbaar gemaakt kan worden binnen de gestelde eisen (tijd, geld en
kwaliteit). Dit wordt gedaan door het bespreken van de kwaliteit en de compleetheid van de
aanbiedingsstukken met ‘Verwerving’. Er wordt een aanvalsplan opgesteld om na de overdracht de
werkzaamheden van  ‘Haalbaarheid’ te laten slagen. Daarnaast wordt het Project Management Plan
verder uitgebreid aan de hand van de strategie.

De laatste stap in het overdrachtsproces is het Go / No Go moment. Hierbij wordt besloten of de
projectverantwoordelijkheid kan worden overgedragen van directeur Ververing & Advies naar de
projectdirecteur of vestigingsdirecteur en of kan worden aangevangen met de werkzaamheden van de
fase ‘Haalbaarheid’ van het project volgens het aanvalsplan en het Project Management Plan. Er moet
worden vastgesteld dat: de overdracht is afgesloten, het dossier compleet is, alle randvoorwaarden zijn
gecreëerd om succesvol te starten en verantwoordelijken gekwijt zijn van hun taak.

Afbeelding 2.6 Samenstellen kernteam en
projectteam
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2.1.5 Ontwikkelen Definitief Ontwerp

Na de overdracht van blok 1 naar blok 2 kan gestart worden met het ontwikkelen van het Definitief
Ontwerp. Daarbij worden eerst externe partijen geselecteerd op basis van de toegevoegde waarde die
ze leveren in het definitief ontwerptraject. Er wordt getracht op deze manier de risico’s (tijd, geld en
kwaliteit) beheersbaar te krijgen en eisen uit de vraagspecificatie ingevuld te krijgen. Daarna wordt er
een ontwikkelplanning en uitgangspuntendocument opgesteld. Deze zijn bedoeld om inzicht te
verkrijgen in de werkzaamheden, zodanig dat een afgestemd proces gevolgd kan worden en het
gebouw binnen de beoogde tijd kan worden opgeleverd. Het kritieke pad van werkzaamheden wordt in
beeld gebracht, waarmee het voorbereidingstraject bewaakt kan worden in combinatie met kosten en
resources alsmede inkoopconsequenties. In het uitgangspuntendocument worden uitgangspunten
vastgelegd die gelden als basis voor de te doorlopen ontwerpfase. De minimale input van het
documenten zijn de eisen vanuit de opdrachtgever, geldende wet- en regelgeving en financiële
uitganspunten. Daarna wordt nogmaals een inventarisatie gemaakt van de omgevingseisen. Als het
nodig is worden omgevingseisen bijgesteld en eventuele kansen en bedreigingen die in deze stap
worden gesignaleerd, worden in het Kansen- en Risicodossier aangevuld.

De laatste stap voordat er begonnen wordt met het maken van het Definitief Ontwerp is het
inventariseren van benodigde gegevens. De disciplines informeren bij elkaar aan welke gegevens
behoefte is. Op die manier wordt getracht alle disciplines tijdig en volledig te informeren. Na deze stap
weten de disciplines van elkaar welke informatie nodig is en kan worden gestart met het maken van
ontwerpoplossingen. De disciplines afzonderlijk gaan aan de slag om ontwerpoplossingen te genereren.
Deze ontwerpoplossingen worden gemaakt met in het achterhoofd de geïnventariseerde
gegevensbehoefte uit de voorgaande stap. Op die manier wordt getracht de integraliteit van het ontwerp
te waarborgen. De disciplines maken ontwerpoplossingen met de volgende inhoud:

§ Architectonisch/bouwkundig: voorlopig ontwerp uitwerken naar een ontwerp met definitieve
positionering van gebruikersfuncties in onderling verband en definitieve ruimtelijke structuur met
een definitieve uiterlijke verschijningsvorm. Opstellen voorlopige materiaalkeuzes en
principedetails.

§ Constructief: definitieve constructieopzet op basis van de bouwkundige onderlegger
§ Bouwfysisch & akoestisch: inzicht geven in principeoplossingen zodat deze kunnen worden

meegenomen in het integrale uitvoeringsontwerp.
§ Installaties: vaststellen van benodigde ruimten voor installaties in techniekruimte, schachten,

plafonds en constructieve sparingen.
Deze ontwerpoplossingen worden vervolgens bij elkaar gebracht en integraal afgewogen. Er wordt in
deze stap één variant gekozen die het meest efficiënt is, waarbij integraliteit van alle disciplines
gewaarborgd blijft. De afweging vindt plaats op basis van budget, maakbaarheid, tijd en kwaliteit en
risico’s. Vervolgens gaan de disciplines weer afzonderlijk aan de slag en wordt de input die de overige
disciplines hebben geleverd verwerkt in de gekozen ontwerpoplossing. Het vernieuwde ontwerp wordt
steeds bij overige betrokkenen neergelegd ter controle tot er geen opmerkingen meer zijn. Uiteindelijk
is er per discipline een Definitief Ontwerp en deze ontwerpen samen vormen het integrale Definitieve
Ontwerp.

Het Definitief Ontwerp wordt daarna intern beoordeeld. Het ontwerp wordt geverifieerd op de volgende
onderdelen, uitgangspunten, risicofactoren uit het risico management overzicht, integraliteit, kwaliteit,
efficiëntie en de eisen van de overheid.  Het verifiëren van deze onderdelen kan met gebruik van
Systems Engineering. Daarnaast wordt het ontwerp op kritieke onderdelen getoetst door een
onafhankelijke partij op faalkosten. Vervolgens wordt er een financiële toets uitgevoerd waarbij wordt
gekeken of het ontwerp voldoet aan gesteld financiële uitgangspunten. Na de financiële toets volgt een
Go / No Go moment waarop wordt besloten of de Definitief Ontwerp fase afgerond kan worden en
succesvol gestart kan worden met de volgende fase. Als er een Go wordt gegeven volgt er een
beoordeling van het Definitief Ontwerp door de opdrachtgever. Deze verifieert het ontwerp op
onderdelen zoals vastgelegd in de overeenkomst.

Na alle controles worden vergunningen aangevraagd zodat het ontwerp daadwerkelijk gebouwd kan
worden. Het is belangrijk om tijdig aanvragen in te dienen voor diverse benodigde vergunningen, zodat
proceduretijd en afgifte van de vergunning plaatsvindt voordat de realisatie start. Tot slot vinden aan het
einde van het ontwikkelen van het Definitief Ontwerp evaluaties plaats. Zowel met externe partijen (klant
en/of adviseurs) als interne partijen (projectteam) worden evaluaties gehouden. Het doel is om goede
punten en verbeterpunten te borgen en deze waar mogelijk bij nieuwe projecten toe te passen.
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Ontwikkelen Definitief Ontwerp

Afbeelding 2.8 Huidige proces: Ontwikkelen Definitief Ontwerp
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2.1.6 Ontwikkelen Uitvoeringsgereed Ontwerp

De volgende stap in het proces is het ontwikkelen van het Uitvoeringsgereed Ontwerp. De eerste stap
voordat er begonnen wordt met het maken van het Uitvoeringsgereed Ontwerp is het inventariseren
van benodigde gegevens. De disciplines informeren bij elkaar aan welke gegevens behoefte is. Op die
manier wordt getracht alle disciplines tijdig en volledig te informeren. Na deze stap weten de disciplines
van elkaar welke informatie nodig is en kan worden gestart met het maken van ontwerpoplossingen.
De disciplines afzonderlijk gaan aan de slag om ontwerpoplossingen te genereren. Deze
ontwerpoplossingen worden gemaakt met in het achterhoofd de geïnventariseerde gegevensbehoefte
uit de voorgaande stap. Op die manier wordt getracht de integraliteit van het ontwerp te waarborgen.
De disciplines maken ontwerpoplossingen met de volgende inhoud:
§ Architectonisch/bouwkundig: definitieve ontwerp zodanig uitwerken dat productie bouw- en

installatiecomponenten als ook de daadwerkelijke uitvoering en assemblage op de bouwplaats kan
plaatsvinden. Tevens opstellen van definitieve materiaalkeuzes en details.

§ Constructief: definitieve constructieopzet opstellen op basis van bouwkundige onderlegger.
Invloeden en randvoorwaarden van alle constructieonderdelen zowel onderling als van buitenaf
beschouwen en mogelijk oplossingen formuleren.

§ Bouwfysisch en akoestisch: inzicht geven in principeoplossingen zodat deze kunnen worden
meegenomen in het integrale uitvoeringsontwerp.

§ Installaties: definitief vaststellen van de benodigde ruimten voor de installaties in techniekruimten,
schachten, plafonds en sparingen.

Deze ontwerpoplossingen worden vervolgens bij elkaar gebracht en integraal afgewogen. Er wordt in
deze stap één variant gekozen die het meest efficiënt is, waarbij integraliteit van alle disciplines
gewaarborgd blijft. De afweging vindt plaats op basis van budget, maakbaarheid, tijd en kwaliteit en
risico’s. Vervolgens gaan de disciplines weer afzonderlijk aan de slag en wordt de input die de overige
disciplines hebben geleverd verwerkt in de gekozen ontwerpoplossing. Het vernieuwde ontwerp wordt
steeds bij overige betrokkenen neergelegd ter controle tot er geen opmerkingen meer zijn. Uiteindelijk
is er per discipline een Uitvoeringsgereed Ontwerp en deze ontwerpen samen vormen het integrale
Uitvoeringsgereed Ontwerp.

Na het maken van het Uitvoeringsgereed Ontwerp wordt een interne controle uitgevoerd. Het ontwerp
wordt geverifieerd op de volgende onderdelen: uitgangspunten, risicofactoren uit het risico
management overzicht, integraliteit, kwaliteit, efficiëntie en de eisen van de overheid. Het verifiëren van
deze onderdelen kan met gebruik van Systems Engineering. Daarnaast wordt het ontwerp op kritieke
onderdelen getoetst door een onafhankelijke partij op faalkosten. Daarnaast volgt er een externe
controle. Door externe partijen worden controles uitgevoerd zoals vastgelegd in de overeenkomst. Alle
ontwerpaanpassingen, door wie dan ook veroorzaakt, worden verwerkt en vastgelegd. Voor belangrijke
wijzigingen worden alle gegevens aan de inspectie instelling voorgelegd.

Na de interne en externe controles wordt een uitvoeringsbegroting opgesteld. De werkbegroting wordt
getoetst en gemuteerd op het uitvoeringsontwerp. Er wordt ook een kosten bewakingsoverzicht
opgesteld en actueel gehouden zodat deze te bewaken is door het uitvoeringsteam. Daarna worden
uitvoerings- en productietekeningen gemaakt. Relevante productietekeningen worden opgesteld,
gecontroleerd en goedgekeurd aan de hand van het tekeningenroulatieschema en op basis van het
vastgestelde Uitvoeringsgereed Ontwerp Een tekeningenroulatieschema is een schema waarin staat
aangegeven hoe de controle van tekeningen plaats vindt. De tekeningen worden namelijk door de
verschillende disciplines afzonderlijk en na elkaar gecontroleerd en aangepast. Nadat de tekeningen
zijn gemaakt kan het Project Management Plan worden afgerond. Hierin moet kwaliteitsdoelstellingen
en veiligheidszaken worden geborgd. Er vindt uiteindelijk een finale toets plaats door de
projectmanager of het Project Management Plan voldoet aan gestelde eisen. Als dat is gebeurd, kan
het Project Management Plan worden vrijgegeven voor de uitvoering.

Na het afronden van het Project Management Plan volgt een Go / No Go moment waarop wordt
besloten of de haalbaarheidsfase afgerond kan worden en of succesvol gestart kan worden met de
realisatiefase. Aan het einde van het ontwikkelen van een uitvoeringsontwerp vinden evaluaties plaats.
Zowel met externe partijen (klant en/of adviseurs) als interne partijen (projectteam) worden evaluaties
gehouden. Het doel is om sterke punten en verbeterpunten te borgen en deze waar mogelijk bij nieuwe
projecten toe te passen.
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Ontwikkelen Uitvoeringsgereed Ontwerp

Afbeelding 2.9 Huidige proces: Ontwikkelen Uitvoeringsgereed Ontwerp
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2.1.7 Overdragen Haalbaarheid naar Realisatie

De eerste stap bij het overdagen van blok 2 ‘Haalbaarheid’ naar blok 3 ‘Realisatie’ is het samenstellen
van het projectteam door de projectverantwoordelijke. Het samengestelde projectteam moet worden
goedgekeurd door de directie. Het projectteam dat in deze fase wordt samengesteld is verantwoordelijk
voor de realisatie van het ontwerp. De leden van het projectteam worden geselecteerd op basis van
hun rollen en competenties.

Daarna volgt de eerste bijeenkomst van het projectteam waarbij globaal inzicht verkregen wordt in het
te realiseren werk en doelstellingen van het project worden benoemd. De volgende zaken worden
besproken tijdens deze bijeenkomst: doel van overleg, overdrachtsmoment, risico’s binnen het project,
financiële risico’s, contractuele zaken, samenstelling overige leden, tekeningen/technische
omschrijving uitgangspunten, bouwkundige constructie berekeningen en gegevens van de architect.

De volgende stap is het overdragen van documenten van ‘Haalbaarheid’ naar ‘Realisatie’. Daarnaast
wordt er bij de overdracht een planning opgesteld tot aan het Go / No Go moment. Na het overdragen
van de documenten gaat het projectteam de documenten inlezen en zich inleven in het project. Het
project wordt eigen gemaakt en onduidelijkheden moeten worden benoemd en vastgelegd. Daarnaast
dient iedereen risico’s te benoemen en vast te leggen.

In de vijfde stap brengt het projectteam een onderbouwd advies uit richting de directie met betrekking
tot het Go / No Go moment. Dit Go / No Go moment is het cruciale moment waarop wordt besloten of
kan worden gestart met de uitvoering van het ontwerp. Daarbij wordt de beslissing genomen op basis
van eerder uitgebracht advies en met inachtneming van weloverwogen risico’s van het project.
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2.2 Knelpunten in het voorbereidingsproces

In het vooronderzoek is gebleken dat er binnen het hiervoor beschreven voorbereidingsproces een
aantal knelpunten zitten. Op dit moment gaan een aantal zaken binnen het proces nog niet goed,
waardoor tijdens de uitvoering wijzigingen ontstaan die zorgen voor planningsachterstanden, extra
kosten en frustraties. Het gaat hier om het feit dat de verschillende disciplines (E, B en W) onvoldoende
op elkaar zijn afgestemd, partijen op een verkeerd moment en onvoldoende worden betrokken in het
voorbereidingsproces, dat er bij elke overdracht informatie verloren gaat en dat er te snel wordt gestart
met bouwen. In deze paragraaf worden de resultaten van het onderzoek naar deze knelpunten
besproken.

2.2.1 De samenwerking tussen de disciplines

Processen bouw en techniek

Als er gesproken wordt over disciplines gaat het in de bouw over de drie disciplines die samen werken
bij het realiseren van een gebouw. Het gaat dan om de disciplines B, E en W. Vaak wordt er ook wel
gesproken van bouw en techniek, waarbij techniek dus nog verder onder te verdelen is in
Elektrotechnische-installaties en Werktuigbouwkundige-installaties. Heijmans Utiliteit is een bedrijf
waarbinnen deze disciplines allemaal vertegenwoordigd zijn. Dit komt mede door de samenvoeging van
Utiliteit (Bouw) en Burgers Ergon (Techniek) in één bedrijf: ‘Heijmans Utiliteit’. Heijmans Utiliteit is in
theorie een integraal bedrijf, omdat het alle kennis van de verschillende disciplines onder een dak heeft
zitten. In de praktijk blijkt dat Heijmans Utiliteit nog steeds twee petten op heeft. Bouw en techniek
worden nog steeds als twee aparte processen benaderd. Het probleem dat daardoor ontstaat is dat
processen niet synchroon lopen en niet op elkaar zijn afgestemd. Dat komt mede doordat techniek het
ontwerp van bouw afwacht, voordat techniek aan de slag gaat met ontwerpen. Ze gebruiken daarbij
vaak de tekeningen van bouw als onderlegger om te ontwerpen. Om een integrale oplossing te leveren
is het juist belangrijk om deze processen op elkaar af te stemmen. In onderstaande afbeelding is heel
abstract afgebeeld hoe de processen van bouw en techniek op dit moment ten opzichte van elkaar
lopen.

In deze afbeelding is ten eerste te zien dat de processen van bouw en techniek niet synchroon lopen
met elkaar. De voorbereiding van bouw loopt gedurende het hele traject voor op het
voorbereidingsproces van techniek. Dit is in de uitvoering wederom het geval. Het uitvoeringsproces
van de bouw loopt hier voor op het uitvoeringsproces van de techniek. Het tweede punt dat uit deze
afbeelding af te lezen is, is het feit dat op het moment dat de bouwkundige uitvoering begint, het
voorbereidingsproces van techniek pas net is begonnen. Dat houdt in dat techniek nog bezig is met de
engineering terwijl er op de bouwplaats al allerlei bouwkundige activiteiten plaatsvinden. Deze
bouwkundige activiteiten en de engineering van techniek hebben een samenhang, omdat bouw
bijvoorbeeld afhankelijk is van sparingen die in een constructie moeten komen en de belasting die
bepaalde installaties op de constructie hebben bekend moeten zijn alvorens een constructie
daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Het derde punt dat met deze afbeelding geïllustreerd wordt is
de afstemming tussen de verschillende disciplines. De pijltjes tussen ‘voorbereiding bouw’ en
‘voorbereiding techniek’ en de pijltjes tussen ‘uitvoering bouw’ en ‘uitvoering techniek’ simuleren deze
afstemming. Op dit moment vindt de afstemming tussen de disciplines nog te beperkt plaats. In

Afbeelding 2.11 Processen bouw en techniek in de huidige situatie ten opzichte van elkaar
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afbeelding 2.12 is de situatie geschetst, waarin de problemen zoals hiervoor beschreven, geëlimineerd
zijn.

In de afbeelding is te zien dat de processen van bouw en techniek parallel aan elkaar lopen, dat er niet
gestart wordt met bouwen voordat alle informatie beschikbaar is en dat er voldoende
afstemmingspunten zijn in zowel de voorbereiding als tijdens de uitvoering tussen bouw en techniek.
Dit is een schematische weergave hoe de problemen zoals deze in de huidige situatie voorkomen,
worden uitgebannen. Er kan bij dit schema echter de kanttekening geplaatst worden of dit een haalbaar
model is of dat uit deze idealistische situatie slechts belangrijke lessen getrokken moeten worden.

Participatie techniek in het voorbereidingsproces

Het niet synchroon lopen van de processen waarbij bouw dus al een stuk verder is met de voorbereiding
dan techniek kan voor problemen zorgen tijdens de uitvoering. Dat blijkt ook uit de gesprekken die zijn
gevoerd met verschillende personen bij het NMM. Vanuit de tenderfase lopen de processen van bouw
en techniek onmiddellijk ongelijk. Vanuit de architect was na de tenderfase namelijk alles uitgebreid
gedefinieerd en uitgewerkt, terwijl dat bij techniek absoluut niet het geval was. Er werd gesteld dat ze
begrijpen waarom na de tenderfase het ontwerp vooral bouwkundig/architectonisch is uitgewerkt.
Uiteindelijk wordt een tender namelijk vaak gewonnen op het feit dat dit de opdrachtgever aanspreekt
en dat het er ‘mooi’ uitziet. Techniek en installaties dragen daaraan minder bij, omdat hiervan in een
gebouw vaak niks te zien is. Voor de kwaliteit en functionaliteit van een gebouw is het echter van groot
belang om hier vroegtijdig meer aandacht aan te geven. Op dit moment wordt het installatieconcept
vaak door een externe adviseur gemaakt, terwijl in de gesprekken is aangegeven dat er voldoende
kennis in huis is om dit soort concepten zelf te maken. Het gevolg van de beperkte participatie van
techniek in de voorbereiding is dat er gestart wordt met bouwen als bouw ver genoeg is met het ontwerp,
maar dat techniek nog achter loopt met ontwerpen waardoor onvoldoende informatie beschikbaar is op
het moment dat gestart wordt met bouwen.

Een voorbeeld bij het Nationaal Militair Museum die de
gevolgen van bovenstaand probleem illustreert heeft
betrekking op de installatieruimte welke onder de
loopbrug van de entree is gesitueerd. Het Nationaal
Militair Museum betreft een PPS-contract waarin de
opdrachtnemer de volledige vrijheid heeft gehad voor het
maken van een ontwerp. Er wordt in traditionele werken
vaak geklaagd over de beperkte ruimte die techniek krijgt
voor het inpassen van zijn installaties. De
installatieruimtes worden vaak te klein ontworpen
waardoor het passen en meten is om alle gewenste
installaties hierin te passen. Heijmans Utiliteit had bij het
Nationaal Militair Musuem de kans om hier rekening mee
te houden en aangezien het een integraal bedrijf betreft,
mag verwacht worden dat er voldoende ruimte is
gecreëerd door bouw voor de installaties van techniek.
De werkelijke situatie is dat de ruimte te ‘klein’ is
gebouwd, waardoor de hele ruimte is volgepropt met
installaties en het bij wijze van spreken onmogelijk is om nog iets te vervangen aan de installaties. Een
van de geïnterviewde gaf aan dat de ontwerpleider meerdere keren gevraagd heeft aan techniek of de
techniekruimtes groot genoeg waren en het antwoord daarop was altijd: ‘Ja, deze zijn groot genoeg’.
Techniek had zich daarbij echter verkeken waardoor er meer installaties in moesten dan aanvankelijk
werd gedacht. Als techniek eerder in het proces had meegedacht met het ontwerp hadden ze deze
onverwachte toename aan installaties eerder gesignaleerd. Op dat moment hadden ze in afstemming
met bouw kunnen bekijken hoe groot de installatieruimte daadwerkelijk had moeten worden.

Afbeelding 2.12 Processen bouw en techniek ideale situatie

Afbeelding 2.13 Installatieruimte onder loopbrug bij
Nationaal Militair Museum
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Verschil in detailniveau na tenderfase

Zoals hiervoor al kort aangegeven is er een groot verschil in het detailniveau waarmee gewerkt wordt
vanuit de tenderfase. Het detailniveau van het bouwkundig ontwerp is na de tenderfase al vele malen
groter dan van techniek. Bij techniek blijven ze langer minder specifiek en wachten een bouwkundig
Definitief Ontwerp af voordat er bijvoorbeeld dimensies van kanalen worden opgegeven.

In de afbeelding is te zien dat bij bouw het ontwerp al veel concreter is en zijn eisen verder uit
gespecificeerd. Techniek blijft oppervlakkig te werk gaan en een heleboel zaken zijn nog niet bekend
na de tenderfase, zoals aangegeven met de vraagtekens in de grote bollen. Dat leidt tot problemen
omdat het ontwerp niet op elkaar afgestemd is en de integraliteit van het ontwerp komt daardoor in het
geding. Er werd gesteld dat dit enerzijds komt doordat bouw geen rekening houdt met techniek. Een
voorbeeld waarin bouw rekening zou kunnen houden met techniek is in de plafondhoogtes. Op het
moment dat een ontwerp wordt gemaakt van een laboratorium kan bouw er vanuit gaan dat er een grote
hoeveelheid installaties ingebouwd moeten worden. Dat betekent dus ook dat er voldoende
plafondhoogte gerealiseerd moet worden om de installaties achter te kunnen verwerken. Een
plafondhoogte van 20 centimeter is in dat geval onvoldoende en bouw kan de architect hierop
aanspreken. Op deze manier kan bouw rekening houden met techniek. Aan de andere kant zit techniek
te laat in het voorbereidingsproces. Techniek neemt in het voorbereidingsproces een passieve houding
aan en wacht een bouwkundig ontwerp af om vervolgens pas zelf aan de slag te gaan met ontwerpen
en specifiek worden. Techniek is op dit moment van mening dat pas een berekening gemaakt kan
worden van de ventilatievoud en dimensies van kanalen als er een plattegrond en doorsnede van een
ruimte is. De geïnterviewden stelden echter dat techniek al in de tenderfase een grove bepaling kan
maken van de dimensies en ventilatievouden op basis van de tot dan toe beschikbare informatie.

Werken vanuit verschillende locaties

Een ander belangrijk probleem dat is opgetreden bij het Nationaal Militair Museum is dat er gewerkt
werd vanuit verschillend locaties. Er werd vanuit Drachten, Apeldoorn en Eindhoven gewerkt aan het
ontwerp vanuit de verschillende disciplines. Daardoor werd er alleen
gecommuniceerd via de telefoon, mail en periodiek in een
vergadering. Op die manier kon er onvoldoende
informatieoverdracht plaatsvinden tussen de disciplines. De
disciplines zijn verschillend en het draagt niet bij aan de
samenwerking wanneer deze tijdens de voorbereiding uit elkaar
worden gezet. Doordat de partijen niet bij elkaar zaten werden
problemen niet integraal opgelost, maar per discipline bekeken en
vervolgens bij elkaar gevoegd. Er moest dan weer gekeken worden
of de oplossingen van alle partijen op elkaar aansloten en als dit niet
het geval was, moest er weer naar een andere oplossing gezocht
worden. Op die manier kost het erg veel tijd om integraal te werken.
Daarnaast wordt er vaak gedacht dat een bouwkundige probleem
niet belangrijk is voor techniek. Er wordt dan niet gecommuniceerd
met techniek over het probleem en de aanpassingen die bouw gaat
doorvoeren. De integraliteit van het ontwerp is daardoor niet
gewaarborgd werd door de geïnterviewden gesteld.

Afbeelding 2.14 Verschil in detailniveau tussen disciplines na tenderfase

Afbeelding 2.15 Samenwerking
disciplines vanuit verschillende locaties
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Schakel tussen de disciplines

Op dit moment spreken de verschillende disciplines een andere taal en er is niemand die daartussenin
de afstemming bewaakt werd gesteld. Het is geen makkelijke taak om tussen de disciplines in te staan,

omdat het gecompliceerd is om van alle disciplines kennis te hebben
en om ze te coördineren en te verbinden in dit soort complexe
projecten. Op dit moment is de projectdirecteur de persoon die deze
schakel vormt binnen het projectteam, maar het is voor hem een
onmogelijke taak om dit voldoende te doen naast zijn andere taken.

Een schakel tussen de verschillende disciplines die de afstemming
waarborgt, ontbreekt op dit moment in het voorbereidingsproces. Dit
zou bijvoorbeeld de taak kunnen zijn van een ontwerpcoördinator. Het
moet een persoon zijn die ontwerpgericht is en niet alleen een
doorgeefluik van informatie van de ene naar de andere discipline. Het
moet iemand zijn die tussen de disciplines instaat en ontwerpgericht
de informatie van de ene aan de andere discipline koppelt en op die
manier een integrale afstemming bewerkstelligt tussen de disciplines.

2.2.2 Participatie van partijen

Op een project wordt altijd gewerkt met interne en externe
partijen. Bij interne partijen moet gedacht worden aan
bijvoorbeeld de afdeling services welke verantwoordelijk is
voor de exploitatie en het onderhoud na de realisatie. De
afdeling services vallen binnen het Maintain Operate team.
Bij externe partijen moet gedacht worden aan leveranciers
en adviseurs. Voor sommige specialistische gebouwdelen
worden specialistische adviezen ingekocht en leveranciers
worden op een bepaald moment geselecteerd en
gecontracteerd op basis van prijs en kwaliteit die ze
aanbieden. In het vooronderzoek werd duidelijk dat deze

partijen niet altijd op het juiste moment in het proces betrokken worden. Daarnaast worden ze in
sommige gevallen wel betrokken bij het proces, maar is dit onvoldoende ten opzichte van wat gewenst
zou zijn. Tijdens het onderzoek is gebleken dat er zich vooral op het gebied van de betrokkenheid van
de interne partijen problemen voordoen. Van de verschillende geïnterviewden welke allemaal vanuit
een andere laag in de organisatie werkzaam zijn bij het project, heeft niemand aangegeven dat externe
partijen op een verkeerd moment of onvoldoende betrokken zijn geraakt bij het voorbereidingsproces.
Dit in tegenstelling tot de participatie van interne partijen in het voorbereidingsproces.

Capaciteit van het ontwerpteam

Intern is er een capaciteitsprobleem geweest in zowel kwalitatieve als kwantitatieve zin. In kwantitatieve
zin is er in de voorbereiding te weinig capaciteit geweest. Dat vertaalde zich in problemen tijdens de
uitvoering, omdat er al was begonnen met de ruwbouw, maar daarna ontstond een groot gat, omdat
zaken nog niet voorbereid waren. Twee voorbeelden waartoe dit in de uitvoering heeft geleid: metal
stud wanden en een pui plaatsen. Het is voorgekomen dat er metal stud wanden geplaatst moesten
worden, maar dat de tekeningen nog niet gemaakt waren. Er kon dus niet uitgevoerd worden. Het
andere voorbeeld, het plaatsen van een pui, kon ook niet doorgaan omdat een stalen balk die boven de
pui geplaatst moest worden nog niet berekend was. Deze problemen ontstonden doordat er in het
ontwerpteam in de voorbereiding een ondercapaciteit was. Er waren niet voldoende mensen om alle
tekeningen op tijd klaar te hebben en er voor te zorgen dat alle berekeningen gemaakt waren. Er kan
dus gesteld worden dat bepaalde interne partijen onvoldoende zijn betrokken in de voorbereiding
waardoor in de uitvoering zaken stil gelegd moesten worden. Dit komt grotendeels doordat er budget
gestuurd te werk gegaan is in plaats van proces gestuurd werd gesteld. Er moet gekeken worden wat
voor het proces op dat moment nodig is en niet of dit in het budget is opgenomen. Er wordt nu gekeken
hoeveel personen staan gebudgetteerd en dat aantal personen wordt opgenomen in het ontwerpteam.
Gedurende het proces is echter gebleken dat er meer personen nodig waren in het ontwerpteam om

Interne Partijen Externe Partijen
Tenderteam Adviseurs
DB-Team Architect
MO-Team Constructeurs

Leveranciers
Opdrachtgever
Onderaannemers

Afbeelding 2.16 Schakel
tussen disciplines

Tabel 2.1 Betrokken partijen bij het
voorbereidingsproces
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het ontwerp op tijd klaar te krijgen. Op die
manier wordt echter niet gewerkt, waardoor
het proces op bepaalde momenten stil
gelegd moest worden, omdat de tekeningen
of berekeningen nog niet gereed waren.
Doordat er een harde deadline staat voor de
oplevering, moet er dan ineens met grote
getallen een inhaalslag gemaakt worden. Er
zijn dan ineens 30 personen nodig om op tijd
het ontwerp gereed te krijgen. Als in de
voorbereiding wordt geïnvesteerd in het
ontwerpteam en er gewerkt wordt met een
overcapaciteit hoeft deze inhaalslag niet
gemaakt te worden, omdat het ontwerp
voldoende gereed is voor de uitvoering en
deze wordt dus niet geremd door een
ontwerp dat nog niet ver genoeg is
uitgewerkt. Er moet dan in het
voorbereidingsproces met een groter
ontwerpteam gewerkt worden.

De kwantitatieve kant van het probleem is nu uitgelicht, maar zoals aangegeven was er ook een
kwalitatief probleem bij de intern betrokken partijen. Continuïteit is heel belangrijk voor het doorlopen
van het voorbereidingsproces, maar dit is niet het geval geweest bij het Nationaal Militair Museum. Er
zijn behoorlijk veel wisselingen geweest in het personeelsbestand, omdat mensen niet geschikt bleken
voor een dergelijke contractvorm. Bij zowel E, B als W zijn ontwerpleiders gewisseld en dat draagt niet
bij aan het goed doorlopen van het proces. Het selecteren van de juiste mensen met de juiste
capaciteiten is dus van groot belang voor het laten slagen van het voorbereidingsproces werd gesteld.

Betrokkenheid Maintain Operate team in voorbereidingsfase

De belangrijkste interne partij die te laat en onvoldoende is betrokken bij het voorbereidingsproces is
het Maintain Operate team geweest, ofwel de mensen die verantwoordelijk zijn voor de exploitatie en
het onderhoud na de realisatie. Deze partij moet in dit geval gezien worden als de interne opdrachtgever
van het project, omdat uiteindelijk het gebouw dat gerealiseerd wordt door deze mensen gebruikt moet
gaan worden Een investering in de voorkant van het ontwerp waarbij de kosten voor de realisatie van
het gebouw hoger uitvallen kunnen uiteindelijk in de exploitatiefase flinke besparingen opleveren
waardoor de totale kosten uiteindelijk lager uitvallen. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de keuze
voor een luchtbehandelingskast. Stel dat er twee opties zijn waarbij de installatie van optie 1 na 12,5
jaar vervangen moet worden en de installatie bij optie 2 na 25 jaar. De kosten voor optie 1 zijn 20.000
euro en de kosten voor optie 2 zijn 35.000 euro. Intuïtief spreekt optie 1 meer aan, omdat de kosten
hiervan lager zijn. Als echter gekeken wordt naar de exploitatiefase waarin de installatie van optie 1 na
12,5 jaar vervangen moet worden en er dus weer 20.000 euro geïnvesteerd moet worden, dan blijkt
optie 2 aantrekkelijker. De kosten voor optie 1 over 25 jaar bedragen namelijk 40.000 euro en de kosten
van optie 2 35.000 euro.

Maintain Operate moet dit soort investeringen aan de voorkant van het ontwerpproces initiëren en
duidelijk maken dat dit op de lange termijn geld oplevert voor de organisatie. Deze partij is belangrijk bij
het tot stand komen van het ontwerp. Het Maintain Operate team zou in de tenderfase nadrukkelijk

Afbeelding 2.17 Gevolg van ondercapaciteit in de
voorbereiding

Afbeelding 2.18 Investering in luchtbehandelingskast
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aanwezig moeten zijn binnen de voorbereiding werd door de ondervraagden gesteld. Vanuit de techniek
gekeken wordt er een technische omschrijving gemaakt van een ontwerp, terwijl dat veel meer een
omschrijving moet zijn hoe het gebouw in de exploitatie daadwerkelijk gebruikt gaat worden. Het zou
dus veel meer een functionele omschrijving moeten zijn in plaats van een technische omschrijving. Om
een goed ontwerp te maken moet de functionaliteit zoals Maintain Operate deze wenst duidelijk zijn. De
functionaliteit wordt nu in de gebruikersfase pas echt duidelijk.

In gesprek met iemand van het Maintain Operate team bleek dat deze partij wel betrokken is geweest
in het voorbereidingsproces, maar dat de belangrijkste fout daarbij is geweest dat de verkeerde mensen
zijn aangesloten. Maintain Operate heeft op dit moment wel meegekeken in het proces, maar dat was
vooral op het niveau van processen. Een goed voorbeeld daarvan is dat het Maintain Operate team in
de voorbereiding is gevraagd hoe het Design Build team om moest gaan met de kortingen die de
opdrachtgever oplegt op het moment dat een toilet bijvoorbeeld één uur niet beschikbaar is. Er is
gevraagd of het dan verstandig was om bijvoorbeeld twee pompen aan te leggen zodat wanneer de ene
uitvalt de andere het kan overnemen en er daardoor geen korting opgelegd wordt. Op deze manier naar
het ontwerp kijken heeft vooral betrekking op de procesmatige kant van het ontwerp. Er is echter veel
minder gekeken naar de praktische kant van de installaties. In het depot waar de
luchtbehandelingskasten op tien meter hoogte zijn geplaatst wordt dit duidelijk. Er is blijkbaar
onvoldoende nagedacht over hoe deze installaties onderhouden moeten gaan worden, want dan waren
deze niet op deze moeilijk bereikbare hoogte gehangen. Het probleem zit hem dus niet in het feit dat er
onvoldoende mensen aan zijn gehaakt in het voorbereidingsproces, maar vooral niet de juiste mensen.
Er werd gesteld dat hierbij veel meer de mensen van de werkvloer betrokken moeten worden die
daadwerkelijk het onderhoud uitvoeren.

2.2.3 Informatieoverdracht

In het voorbereidingsproces zitten twee belangrijke overdrachtsmomenten. Dat is van blok 1
(Verwerving) naar blok 2 (Haalbaarheid) en van blok 2 (Haalbaarheid) naar blok 3 (Realisatie). Tussen
deze twee belangrijke overdrachtsmomenten zitten een aantal fundamentele verschillen welke in deze
paragraaf zullen worden besproken. Er wordt eerst gekeken naar hoe de overdracht van blok 1 naar
blok 2 momenteel plaatsvindt en wat daarbij de problemen zijn. Tevens wordt gekeken hoe de
overdracht theoretisch zou moeten plaatsvinden.

Overdracht van blok 1 naar blok 2

In het HUMS staat keurig omschreven hoe het overdrachtsmoment van blok 1 naar blok 2 zou moeten
plaatsvinden en wat daarbij het uiteindelijk doel is. Het doel is als volgt omschreven: ‘borgen dat alle
aannames van Verwerving door Haalbaarheid worden begrepen. Dit betreft alle risico's en kansen,
beheersmaatregelen, beloften aan de klant, inkooptargets, commerciële kansen etc.’. Tijdens het
inlezen van het project is het gewenst dat regelmatig contact is tussen het projectteam ‘Haalbaarheid’
en ‘Verwerving & Advies’. Het is opvallend dat uit de interviews blijkt dat dit doel vaak niet bereikt wordt
tijdens de overdracht. Op dit moment is er eerder de volgende gedachte: ‘Wat er in de tenderfase is
bedacht, daar hoeven wij niet naar te luisteren’ (Projectdirecteur, 2014). De mensen in blok 2 gaan dus
hun eigen weg en accepteren niet dat bepaalde keuzes in blok 1 reeds zijn gemaakt. Deze keuzes zijn
echter altijd met een bepaalde reden gemaakt en zouden daarom overgenomen moeten worden door
mensen in het tweede blok. Stel dat er in de tenderfase is bepaald dat een muur een hoogte moet
hebben van drie meter. Achter deze keuze zit altijd een bepaald gedachtengoed. Dat soort keuzes en
onderbouwingen moeten worden vastgelegd in rapportages, zodat iemand die in het volgende blok start

Afbeelding 2.19 Officiële overdrachtsmomenten in het voorbereidingsproces
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met ontwerpen kan zien waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. Het vastleggen van die keuzes wordt
op dit moment beperkt gedaan en daardoor ontstaan in de uitvoering problemen werd door de
projectdirecteur gesteld.

Daarnaast wordt er momenteel veel informatie overgedragen. Er worden in de tenderfase allerlei
gesprekken gevoerd met de opdrachtgever en in vragenrondes zijn vragen aan hem gesteld. Dit soort
informatie is voor blok 2 echter niet van belang. Er zijn twee documenten welke belangrijk zijn voor het
ontwerpteam in het tweede
blok: de outputspecificatie en
DialoogProduct6. Dat is de
informatie die het juridische
kader vormt, want deze twee
documenten samen zijn het
contract waaraan moet
worden voldaan bij het
Nationaal Militair Museum.
Alle gesprekken en vragenlijsten uit blok 1 kunnen weggegooid worden. Er is een nieuw gegeven en
dat zijn het DialoogProduct6 en de outputspecificatie. Binnen de ruimte die deze documenten geven
kan het ontwerpteam in het tweede blok aan de slag met ontwerpen. Het DialoogProduct6 is een
vertaling van de outputspecificatie. Het zijn beide documenten waarin eisen staan waaraan het project
moet voldoen. De outputspecificatie wordt opgesteld door de opdrachtgever en de opdrachtnemer
vertaald deze naar het DialoogProduct6.

De blokkenstructuur in het HUMS kan verfrissend werken, omdat in het tweede blok met een frisse blik
naar het ontwerp wordt gekeken. Die frisse blik betekent echter wel dat soms keuzes onnodig opnieuw
worden gemaakt en daarmee is tijdverlies gemoeid. Er moet aan het einde van het eerste blok ruimte
worden gelaten voor de volgende fase en in de volgende fase kan er binnen de gegeven keuzeruimte
weer gekozen worden. Daarbij moeten eerder gemaakte keuzes geaccepteerd en opgevolgd worden.
Bij het Nationaal Militair Museum is gewerkt volgens de methode van Systems Engineering. In Systems
Engineering zijn hiervoor trade-offs gedefinieerd waarin keuzemogelijkheden staan omschreven en
criteria waarom keuzes worden gemaakt. Uiteindelijk worden keuzes gemaakt en die keuzes moeten
gerespecteerd worden. Keuzes in voorgaande stappen moeten niet zo snel ter discussie worden
gesteld. Systems Engineering is een methode om projecten aan te pakken. In paragraaf 2.4 van dit
rapport zal dieper in gegaan worden op wat de outputspecificatie, het DialoogProduct6 en Systems
Engineering zijn.

Overdracht van blok 2 naar blok 3

Het tweede overdrachtsmoment in de voorbereidingsfase is van blok 2 naar blok 3. Het ontwerp wordt
hierbij overgedragen aan de realisatie en in deze fase wordt het ontwerp uitgevoerd. Het probleem bij
deze overdracht is dat er geen formele overdracht plaatsvindt. Het is lastig om bij deze overdracht vast
te houden aan de blokstructuur, want dat zou betekenen dat blok 2 volledig afgerond moet worden
voordat er met blok 3 gestart wordt en dat is niet het geval. Er werd namelijk al gestart met de uitvoering
voordat het gehele ontwerp gereed was. De overdracht is in die zin niet formeel ingericht. Tot op de
laatste dag is het ontwerpteam nog bezig geweest met het ontwerpen van de museale inrichting. Het is
in de huidige situatie niet mogelijk om de overdracht van blok 2 naar blok 3 heel formeel en hard te laten
plaatsvinden, omdat ze niet ver genoeg zijn met de engineering op het moment dat gestart wordt met
uitvoeren. Dit is een geleidelijk proces waarbij steeds delen van het ontwerp worden overgedragen aan
de uitvoering.

Afbeelding 2.21 Overdracht van blok 2 naar blok 3

Afbeelding 2.20 Overdracht van blok 1 naar blok 2
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De overdracht gebeurde middels ontwerpnota’s. In de ontwerpnota werd opgeschreven welke risico’s
en raakvlakken nog openstonden voor dat specifieke stukje ontwerp. Er kon dus wel gestart worden met
bouwen, maar er werd heel bewust opgeschreven dat er nog een aantal risico’s en raakvlakken
openstonden. De overdracht vindt dan dus plaats met inachtneming van risico’s en raakvlakken. Er
moest dus goed afgestemd worden waar de uitvoering aan de slag kon en waar nog niet.

Informatieverlies

Over het algemeen is weinig informatie verloren gegaan bij de overdrachten door het werken volgens
de methode van Systems Engineering. Het werken volgens Systems Engineering kan echter nog vele
malen beter dan dat dit nu het geval was. Bij het Nationaal Militair Museum is de hele outputspecificatie
plus alle afgeleide eisen hiervan in Relatics gezet. Relatics is een software programma waarover in
paragraaf 2.4 meer informatie wordt gegeven. Dat werd een lijst van 40.000 eisen waarvan er inmiddels
90% zijn geverifieerd. Gedurende het ontwerp en de realisatie is er nog veel meer geleerd over het
onderhoud dan alleen de onderhoudsinstructies. Een voorbeeld is de instellingen van de beamers in
het museum. De standaard instelling van dit apparaat wordt aangepast aan de specifieke toepassing in
het museum. Dat soort aangepaste instellingen moeten geborgd worden in bijvoorbeeld relatics. Als er
dan over drie jaar een beamer vervangen moet worden, dan kan meteen opgezocht worden welke
instellingen deze beamer moet hebben. Het borgen van deze instellingen en het gebruik van relatics op
deze manier is nog te weinig gedaan bij dit project. Er is dus weinig informatie verloren gegaan door het
gebruiken van relatics, maar hierin zitten nog vele verbetermogelijkheden waardoor het informatieverlies
nog verder terug gebracht zou kunnen worden.

Wisselingen op het project

Een ander probleem is dat er veel wisselingen zijn geweest in het projectteam. Bij E zijn de techneuten
hetzelfde gebleven, maar de projectleider en projectmanager zijn vervangen gedurende het proces.
Daardoor is veel informatie verloren gegaan. Daarnaast is bij  E rond de bouwvak het hele projectteam
nogmaals vervangen, omdat oorspronkelijk het project vanuit Drachten werd gerealiseerd, maar dat is
overgeplaatst naar Apeldoorn. Er zijn toen andere engineers en managers op het project gezet en deze
zijn op dat moment weer opnieuw begonnen. Dat kost extra tijd en manuren en uiteindelijk dus extra
geld. Daarnaast zijn er veel mensen gewisseld op het project, omdat deze niet geschikt bleken voor de
contractvorm. Het waren mensen die
gewend waren aan een traditioneel
bestekswerk mee te werken en konden
niet snel genoeg hun werkwijze
aanpassen aan het project. Deze
mensen hebben toen informatie
overgedragen aan de personen die hun
posities over gingen nemen. Dat
betekent dus dat ongemotiveerde
mensen informatie moeten overdragen
aan het nieuwe team en daardoor
ontstaat informatieverlies. De beste
overdracht vindt plaats als direct vanuit
het tenderteam de informatie aan het
ontwerpteam wordt doorgegeven en
daarbinnen moet je vervolgens zo min
mogelijk wisselen. Continuïteit is heel
belangrijk voor het laten slagen van het
project en het behouden van
belangrijke informatie werd gesteld.

2.2.4 Starten met realiseren

In het voorbereidingsproces zitten een aantal Go / No Go momenten waarop wordt besloten of er verder
kan worden gegaan en dat de voorgaande fase kan worden afgesloten. De belangrijkste Go / No Go
momenten voor het onderzoek zitten in het tweede blok van de voorbereiding. In afbeelding 2.23 staat
afgebeeld op welke momenten de Go / No Go momenten zijn opgenomen in het proces zoals dat
omschreven staat in het HUMS.

Afbeelding 2.22 Wisselingen op het project
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De Go / No Go momenten in blok 2 zijn reeds besproken in paragraaf 2.1 van dit rapport bij de
beschrijving van de huidige processen. Voor het onderzoek is het laatste Go / No Go moment waarop
wordt besloten of de haalbaarheidsfase afgerond kan worden en of succesvol gestart kan worden met
de realisatiefase de belangrijkste. In het vooronderzoek is namelijk gebleken dat er vaak te snel wordt
gestart met bouwen. Dit is dan ook het Go / No Go moment waar onderzoek naar gedaan is.

Op dit moment is het Go / No Go moment een proces waarbij bepaalde minimale randvoorwaarde zijn
waaraan moet worden voldaan. Als er niet aan alle randvoorwaarden wordt voldaan, wil dat echter niet
per se zeggen dat het niet mogelijk is om te starten met bouwen. Er is bij het Nationaal Militair Museum
voor het Go / No Go moment een fase rapportage ‘Start bouw’ opgesteld, waarin stond wat er nodig
was om te starten met bouwen. Daarbij is gekeken of hieraan werd voldaan en uiteindelijk is besloten
om te starten met bouwen. De projectdirecteur van het Nationaal Militair Museum gaf echter hierbij aan
dat zo’n moment in theorie altijd gehaald kan worden, omdat een projectdirecteur de fase rapportage
zo kan inrichten dat het ontwerp volgens die richtlijnen ver genoeg is. Het Go / No Go moment is een
belangrijke stap die heel bewust genomen moet worden, maar dat betekent niet dat er daarna geen
problemen meer worden ontdekt. Het maken van zo’n lijst met eisen waaraan moet worden voldaan
suggereert dat de complexe werkelijkheid terug te brengen is tot een simpele lijst, maar dat is
onmogelijk. Dat zou ook betekenen dat wanneer alles op de lijst afgevinkt is het ontwerp ver genoeg is
om tot uitvoering over te gaan en dat is niet het geval. Belangrijk bij het Go / No Go moment is om
zinvolle gesprekken te voeren met de betrokken partijen en daarin de risico’s van het project duidelijk
bespreken. Op basis van een standaard lijst van randvoorwaarden en eisen waaraan moet worden
voldaan en het voeren van zinvolle gesprekken kan uiteindelijk een verantwoorde keuze worden
gemaakt stelde de projectdirecteur. De standaard lijst moet hierbij gezien worden als een hulpmiddel bij
het voeren van de gesprekken, maar moet niet dienen als afvinklijst waarop uiteindelijk wordt besloten
of er wel of niet kan worden gestart met bouwen.

Enerzijds werd gesteld dat er te
snel is begonnen met bouwen en
anderzijds werd gesteld dat er niet
te snel is begonnen met bouwen,
maar dat er vooral te laat is gestart
met de engineering. Vooral op het
gebied van techniek is er te laat
gestart met de engineering. Het
probleem wordt niet opgelost door
later te starten met bouwen, maar
er moet direct na gunning
capaciteit in het ontwerpproces
worden gestopt qua kennis en
kunde. Het ontwerpteam is te laat

Afbeelding 2.24 Snelle start architect (bouw) ten opzichte van techniek

Afbeelding 2.23 Go / No Go momenten in het tweede blok van het voorbereidingsproces
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op gang gekomen waardoor de architect een enorme voorsprong hierin nam. Het is juist belangrijk om
de architect meteen vanaf het begin bij te houden. Als dit niet gebeurt, bestaat de kans dat de architect
verschillende opties voor de installaties blokkeert. Een mogelijkheid om dit verschil in te halen is om de
architect direct na gunning een aantal weken stop te zetten en direct met voldoende capaciteit vanuit
techniek op het ontwerp te duiken. Er werd gesteld dat techniek dan onmiddellijk moet beginnen met
het intekenen van de kanalen op 120% en controleren of dit aansluit op de tekeningen van de architect.
Vervolgens kan de architect er weer bij gehaald worden en kan er gekeken worden waar knelpunten
zijn ontstaan in de ontwerpen van beide partijen. Daarna kunnen de ontwerpen op elkaar worden
afgestemd en op deze manier wordt ervoor gezorgd dat techniek voldoende verwerkt zit in het
bouwkundig/architectonisch ontwerp. Beide partijen moeten vervolgens gelijkwaardig optrekken tot het
Go / No Go moment waarop wordt besloten om te starten met bouwen.

In het bouwproces wordt er op dit moment zo gewerkt dat nog niet alles is uitgewerkt voordat er gestart
wordt met bouwen. Er wordt nu vaak al gevraagd om sparingen op te geven terwijl techniek nog niet
eens is begonnen met de engineering. Techniek moet eerder aanhaken om te voorkomen dat er op het
Go / No Go moment onvoldoende informatie vanuit deze discipline is. Het intensiever laten aanhaken
van alle partijen en disciplines vroegtijdig in het proces zou er dus voor moeten zorgen dat er niet te
snel wordt gestart met bouwen.

Zoals gezegd werd er ook gesteld dat er wel te snel is gestart met bouwen. In feite is dit ook de conclusie
die getrokken kan worden uit de respondenten die zeggen dat er te laat is gestart met de engineering.
Er is bij het Nationaal Militair Museum te snel gestart met bouwen, met als oorzaak dat er te laat is
gestart met engineeren. Een van de gevolgen daarvan is dat het BIM model niet zo uitgebreid is
gemaakt, zoals dat in eerste instantie in de BIM doelstelling van het project stond. Er is in de
voorbereiding gestart met het maken van het model volgens deze doelstelling, maar door tijdsdruk en
bezuinigingen zijn de doelstellingen van het BIM model aangepast. Dit heeft gevolgen gehad voor hoe
het model is ingericht voor de exploitatie- en onderhoudsfase. Hierop is bezuinigd waardoor ze nu in
deze fase merken dat bepaalde zaken niet zijn uitgewerkt in het model die wel gewenst waren. Als ze
dit nu weer willen oppakken in het model, dan zijn de kosten daarvoor rond de 40.000 euro en dat gaat
dus niet meer gebeuren werd gesteld door de projectleider services W. De vraag die hierbij gesteld kan
worden is of het toch niet alsnog voordeliger is om 40.000 euro te investeren in het model, om hier in
de toekomst problemen mee te voorkomen tijdens de exploitatie en onderhoudsfase. Door deze
problemen ontstaan extra kosten en het is sterk de vraag of deze kosten lager zijn dan de investering
in het model, waardoor het Maintain Operate team hiermee kan werken. Als er in de voorbereiding meer
tijd was genomen voor het maken van het BIM model, had het Maintain Operate team daar nu in de
exploitatiefase veel profijt van kunnen hebben. Dat stukje integraal denken van tender tot aan exploitatie
blijkt nog steeds te ontbreken.

2.3 Werkwijze van de opdrachtgever in het voorbereidingsproces

Om uiteindelijk tot een mutatieloos bouwproces te komen zal zowel de opdrachtnemer als
opdrachtgever hieraan moeten meewerken. Het is daarom van belang om te kijken naar de werkwijze
van de opdrachtgever in het voorbereidingsproces. Twee van de zes knelpunten uit het vooronderzoek
hebben direct betrekking op de werkwijze van de opdrachtgever. Het betreffen de knelpunten dat de
opdrachtgever een veranderende wens heeft en dat de opdrachtgever onvoldoende is voorbereid op
het voorbereidingsproces. Dat komt tot uitdrukking in het feit dat ze tijdens de uitvoering nog zaken
willen wijzigen, dat er tegenstrijdigheden en verkeerde informatie in de outputspecificatie staat en dat
de opdrachtgever niet altijd duidelijke antwoorden geeft op vragen in de vragenrondes. In de volgende
paragrafen zal dieper op deze problemen worden ingegaan.

2.3.1 Voorbereiding op het proces

De opdrachtgever doet als voorbereiding op het voorbereidingsproces van de opdrachtnemer een aantal
vooronderzoeken. Deze vooronderzoeken worden tijdens de aanbesteding aan alle inschrijvers
verstrekt, zodat deze hiermee rekening kunnen houden in hun aanbieding. Uit de interviews met zowel
de opdrachtnemer als de opdrachtgever van het Nationaal Militair Museum is gebleken dat er vanuit
beide oogpunten voldoende vooronderzoeken zijn uitgevoerd. Daarbij moet bij het Nationaal Militair
Museum gedacht worden aan bodemonderzoeken, asbestinventarisaties en onderzoek naar niet
gesprongen explosieven. Vanuit de opdrachtgever zijn deze onderzoeken uitgevoerd en verstrekt aan
alle inschrijvende partijen. Het Nationaal Militair Museum is gebouwd op een terrein met een grootte
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van 45 hectare waar op voorhand niet bekend was wat
de exacte bouwlocatie zou worden. Alle inschrijvers
hadden hierin de volledige vrijheid om een bouwlocatie
te selecteren. Het was voor de opdrachtgever onmogelijk
en te kostbaar om 45 hectare volledig te onderzoeken
met de wetenschap dat een heel groot gedeelte van deze
onderzoeken niet nodig zouden zijn. Er is daarom
besloten om op de meest logische bouwlocaties een
aantal bodemonderzoeken te doen en onderzoek naar
Niet Gesprongen Explosieven. De opdrachtnemer heeft
informatie over de locaties die onderzocht zijn door de
opdrachtgever. Op het moment dat de opdrachtnemer op
een andere locatie gaat bouwen, dan dient hier door de
opdrachtnemer onderzoek naar de bodem gedaan te
worden. Bij het Nationaal Militair Museum is contractueel vastgelegd hoe de risico’s verdeeld waren
over de opdrachtgever en opdrachtnemer. Er is afgesproken dat alles wat de opdrachtgever vooraf aan
de opdrachtnemer heeft verstrekt moet worden meegenomen in de prijsopgave. Op dat moment was
het risico daarvoor van de opdrachtnemer. Alles wat niet in de onderzoeken van de opdrachtgever was
opgenomen en later alsnog werd ontdekt was voor risico van de opdrachtgever. Heijmans heeft
vervolgens op de plekken waar het gebouw definitief zou komen te staan zelf nog een aantal
onderzoeken uitgevoerd.

Een voorbeeld over asbest in de bestaande gebouwen op het terrein laat zien hoe de risico’s verdeeld
zijn tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever. De opdrachtgever heeft voor dit project een
asbestinventarisatie gemaakt. Het is bij bestaande gebouwen alleen mogelijk om een visuele inspectie
te doen en het is onmogelijk om dit 100% af te dekken tenzij er gesloopt gaat worden. De gebouwen op
het terrein welke geïnspecteerd zijn, mochten echter hergebruikt worden door de opdrachtnemer dus
slopen om asbestonderzoek te doen was geen optie. Heijmans heeft van de twintig gebouwen
uiteindelijk besloten om er vier her te gebruiken. Tijdens de uitvoering kwamen ze er achter dat er meer
asbest in de gebouwen zat dan aanvankelijk in de onderzoeken was opgenomen. Het risico hiervoor
lag echter bij de opdrachtnemer, omdat hij op de hoogte was van de asbest inventarisatie. Dit soort
voorbeelden en verdelingen van risico’s waren in het contract afgesproken en hierdoor zijn dan ook
weinig problemen ontstaan.

Vooronderzoeken bij Het Timmerhuis

Om de waarde van het onderzoek te
vergroten is besloten om ook de
opdrachtgever van een ander project te
spreken. Er is daarom met nog één persoon
gesproken welke als vertegenwoordiger van
de opdrachtgever van ‘Het Timmerhuis’ in
Rotterdam heeft gesproken. In gesprek met
de opdrachtgever van Het Timmerhuis is
gekeken naar de vooronderzoeken die daar
zijn gedaan. In feite heeft dit veel
overeenkomsten met hoe dit is gegaan bij
het Nationaal Militair Museum. Er zijn
bodemonderzoeken gedaan en deze zijn
met alle inschrijvende partijen gedeeld. Toch
zijn er gaande weg nog zaken in de bodem
ontdekt. Dat komt omdat er onmogelijk op
elke plek in de bodem geprikt kan worden.
Dat is te kostbaar in vergelijking met wat het oplevert. Het risico voor de bodem bleef in dit geval bij de
gemeente, omdat deze uiteindelijk de eigenaar van het stuk grond is en dus ook verantwoordelijk voor
de risico’s die hierin zaten.

Een bijzonder geval bij Het Timmerhuis is asbest geweest. Het bestaande gebouw werd namelijk
overgenomen van collega’s en die hadden gesteld dat er geen asbest meer in het gebouw voorkwam.
De opdrachtgever had dus in het contract opgeschreven dat er geen asbest in het gebouw zou zitten

Afbeelding 2.25 45 hectare terrein rondom het
museum

Afbeelding 2.26 Machine voor het uitvoeren van sonderingen als
onderdeel van bodemonderzoeken
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en mocht dat toch het geval zijn dan zouden de kosten daarvan voor de opdrachtgever zijn. Een
voorbeeld waar de opdrachtgever wel had aangegeven dat er asbest in zou zitten waren de goten van
het gebouw. De opdrachtgever dacht dat ze dit duidelijk in de vraagspecificatie hadden vermeld, maar
Heijmans stelde dat er niet duidelijk was dat er zoveel asbest in zou zitten. De kosten van deze
asbestsanering zijn uiteindelijk na een juridische procedure toch bij de opdrachtgever terecht gekomen.
Vervolgens is aan Heijmans gevraagd om het asbest te verwijderen. Heijmans heeft vervolgens een
externe partij ingeschakeld om dit te doen, maar omdat het op zo’n korte termijn moest gebeuren was
de prijs van de sanering behoorlijk hoog. Daardoor was de post onvoorzien van de opdrachtgever vrij
snel in het project al helemaal op. Achteraf beseft de opdrachtgever dat ze dit op een andere manier
hadden moeten aanpakken. Ze hadden zelf een jaar eerder het gebouw moeten slopen in plaats van
de sloopwerkzaamheden door Heijmans te laten uitvoeren. De asbest was dan veel eerder gesignaleerd
en had dan voor veel minder geld verwijderd kunnen worden.

Aanpassen outputspecificatie bij wijzigingen

Op het moment dat er een wijziging wordt doorgevoerd, dan dient deze ook in de outputspecificatie
opgenomen te worden. De outputspecificatie verandert namelijk door deze wijziging en het is belangrijk
om de outputspecificatie up-to-date te houden, omdat uiteindelijk bij oplevering aan de outputspecificatie
moet worden voldaan. Als wijzigingen dus niet worden bijgehouden kan de opdrachtgever achteraf
zeggen dat de opdrachtnemer niet voldoet aan de outputspecificatie en hiervoor een korting eisen. Dat
betekent dus dat het moet worden vastgelegd als er wordt besloten om een paaltje zwart te maken in
plaats van grijs. De opdrachtgever moet tekenen voor dit soort wijzigingen en vervolgens moet de
opdrachtgever dit verwerken in de outputspecificatie. Het betreffen hier wijzigingen in zowel de
voorbereiding als de uitvoering. De wijzigingen in de voorbereiding op het originele contractdocument
moeten namelijk ook worden vastgelegd en aangepast in de outputspecificatie. De opdrachtgever was
zich niet bewust van deze taak en had zijn organisatie onvoldoende ingericht om dit soort wijzigingen
door te voeren in de outputspecificatie. Hij was zich er ook niet van bewust dat er nog zoveel wijzigingen
zouden worden doorgevoerd in de voorbereiding op de oorspronkelijke aanbieding.

Een ander probleem bij het doorvoeren van een wijziging is de duur van het proces. Soms hebben ze
op dit moment last van wijzigingen tijdens de uitvoering die in de voorbereiding worden doorgevoerd.
Het is nu zo dat veel van de wijzigingen via formulieren worden doorgevoerd middels email en soms
zelfs nog via de post. Dat proces duurt vaak veel te lang
omdat het formulier een aantal keer op en neer moet
van de opdrachtgever naar de opdrachtnemer. Het zou
wenselijk zijn als voor dit trage proces een oplossing
wordt verzonnen, waardoor kleine wijzigingen snel
kunnen worden doorgevoerd. Daarbij is het belangrijk
om de scope goed te beheersen en de
outputspecificatie dus constant up-to-date te houden.
Een digitaal systeem zou hiervoor een mogelijke
oplossing zijn. Er zou dan een module ontwikkelt
moeten worden waarin de opdrachtgever met één druk
op de knop een wijziging kan accepteren en deze
meteen wordt doorgevoerd in de outputspecifciatie. Op
die manier blijft de scope beheersbaar en dat is het
belangrijkste om achteraf geen discussies hierover te
krijgen. Het moet duidelijk zijn wat er binnen de scope
valt, wat er buiten de scope valt en wat er is aangepast
in de scope.

2.3.2 Opstellen vraagspecificatie

Bij het NMM heeft de opdrachtgever een functionele outputspecificatie uitgeschreven. De
outputspecificatie is hetzelfde als een vraagspecificatie. Het enige verschil dat in literatuur wordt
gegeven is dat een outputspecificatie specifiek van toepassing is bij PPS-contracten en dat de
vraagspecificatie van toepassing is bij alle andere UAV-GC contracten (Stabu, 2013). Het verschil
tussen deze twee uitvragen is zeer beperkt en daarom zal in dit verslag van zowel de vraagspecificatie
als de outputspecificatie gesproken worden waarbij hier geen onderscheid in gemaakt wordt.

Afbeelding 2.27 Proces voor doorvoeren
wijziging tijdrovend
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Bij het Nationaal Militair Museum zijn drie groepen mensen bezig geweest met het opstellen van de
outputspecificatie. Dat zijn mensen die zich bezig houden met gebouwen vanuit het
Rijksvastgoedbedrijf, een landschappelijk team wat inmiddels ook hoort bij het Rijksvastgoedbedrijf en
de museale mensen. Het museale team bestaat uit medewerkers van de twee musea die zijn
samengegaan. De stakeholders bij het project waren het voormalige legermuseum in Delft en het
voormalige militair luchtvaartmuseum in Soest. Daarnaast zit er een informatiecentrum in het museum
waarbij de provincie dus ook een stakeholder voor het project was. Het opstellen van de
outputspecificatie is een proces waar jaren over heen zijn gegaan. Er werd begonnen met het opstellen
van uitgangspunten en ambities en vervolgens hebben de drie teams deze informatie verwerkt tot een
ambitiedocument. Daarin werd omschreven welk verhaal het museum moest vertellen en welke collectie
daarbij hoorde. Tevens is bekeken welke bezoekersgroepen er verwacht worden en welke routes deze
verschillende groepen af willen leggen. Dat loopt uiteen van een korte snelle wandeling door het
museum tot bezoekers die verdiepende informatie willen en een uitgebreide wandeling door het
museum willen lopen. Vervolgens is alles per onderdeel verder uitgewerkt. Dat kan in sommige gevallen
al gaan om hele specifieke eisen. Deze eisen zijn vervolgens in relatics gezet. Daarna is er een
betalingsmechanisme en monitoring opgezet. Daarbij is per eis gekeken welke korting de opdrachtgever
krijgt op het moment dat niet wordt voldaan aan een van de eisen. Er is ook bepaald hoeveel tijd
Heijmans krijgt om schade te herstellen op het moment dat tijdens de exploitatie een gebrek optreedt
zoals een toilet dat kapot is.

Opstellen vraagspecificatie bij Het Timmerhuis

Bij Het Timmerhuis heeft het opstellen van de vraagspecificatie anders plaatsgevonden, omdat hier
gewerkt wordt met een andere contractvorm. Er is namelijk een DBM-contract waarbij de opdrachtgever
voorafgaand aan het aanbesteden een ontwerp heeft laten maken door de architect OMA. Het ontwerp
was tot op Voorlopig Ontwerp+ niveau uitgewerkt toen het de markt op werd gebracht en Heijmans
ermee aan de slag is gegaan. Bij het tot stand komen van het Voorlopig Ontwerp+ zijn de volgende
partijen betrokken geweest: OMA architecten, Deerns, Pieters bouwtechniek, DGMR en Brink Groep
als bouwmanagement. Deze partijen samen vormden het ontwerpteam. De opdrachtgever heeft deze
partijen vanaf het begin duidelijk gemaakt dat alles wat deze partijen cruciaal vonden in het ontwerp,
moest worden uitgewerkt tot op detail niveau. Als OMA bijvoorbeeld een bepaald hekje voor ogen had
dan dienden ze daar minimaal een foto van bij de vraagspecificatie te stoppen, omdat ze anders niet
dat hekje zouden krijgen. Daar is vanuit de opdrachtgever erg op aangestuurd. Er is dus continu gezocht
naar welke informatie vastgelegd moest worden en waar ruimte werd gelaten om de opdrachtnemer te
laten innoveren. In de vraagspecificatie waren dus dwingende stukken en informatieve stukken
opgenomen. Een goed voorbeeld daarvan is de constructie. De inschrijvers mochten het ontwerp zoals
de constructeur van de opdrachtgever dit had ontworpen overnemen, maar er mocht ook een andere
constructie bedacht worden. Het enige wat vastgelegd was, waren de posities van de kolommen. De
constructeur had een betonnen kern ontworpen met daarom heen een stalen constructie. Heijmans
heeft uiteindelijk op dat gebied geïnnoveerd en een volledig stalen constructie ontworpen.

De partijen die verantwoordelijk zijn geweest voor het opstellen
van de vraagspecificatie en het maken van het Voorlopig
Ontwerp+ zijn contractueel overgedragen aan Heijmans. Dat
betekent dat Heijmans niet zijn eigen partijen kon selecteren,
maar moest verder werken met de partijen die door de
opdrachtgever waren geselecteerd. Vanuit de opdrachtgever is
dit ervaren als zeer positief. Op deze manier kan de
opdrachtnemer niet zijn eigen ontwerpbureau inschakelen en er
ontstaat op die manier geen discussie tussen de architect van
de opdrachtgever en de uitwerkende architect van de
opdrachtnemer. De architect van de opdrachtgever is
verantwoordelijk voor de volledige uitwerking van het ontwerp
en kan niet wijzen naar andere partijen. Het overdragen van de
partijen is iets wat voor de eerste keer heeft plaatsgevonden bij
deze opdrachtgever. De opdrachtgever bij dit project is van
mening dat ze zelf alles tot op het niveau van een bestek hadden
moeten uitwerken. Als dat echter niet mogelijk is, dan is het
alternatief dat ze nu gehanteerd hebben het beste. Het was bij
dit project onmogelijk om alles zelf uit te werken tot bestek,

Afbeelding 2.28 Contractuele
overdracht ontwerppartijen
opdrachtgever naar opdrachtnemer
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omdat ze te maken hadden met een gemeente waarin politiek belangrijk is. Er is binnen een
spanningsveld gewerkt waarin men op zoek is gegaan naar een spreiding van risico’s en
kwaliteitsbeheersing. Het voordeel van niet werken met een bestek is dat veel risico’s uit handen zijn
gegeven en dat vroeg in het proces de prijs in grote mate zeker is. De stakeholders bij het opstellen van
de vraagspecificatie zijn het ontwerpteam geweest, specialisten van aanbestedingszaken gemeente
Rotterdam en het advocatenkantoor van de gemeente Rotterdam. Deze stakeholders hebben ook
tijdens de realisatie nog inspraak richting Heijmans.

Controleren van de vraagspecificatie

Beide opdrachtgevers gaven aan dat de vraagspecificatie of outputspecificatie werd gecontroleerd
voordat deze is opgestuurd naar de inschrijvers. Bij Het Timmerhuis is dit gedaan door intern mensen
naar de vraagspecificatie te laten kijken en er is door een externe partij gekeken naar de specificatie.
Bij het Nationaal Militair Museum heeft de controle alleen intern plaatsgevonden. Er waren twee mensen
aangesteld, welke ook meewerkte aan het opstellen van de outputspecificatie, om de outputspecificatie
constant te controleren op tegenstrijdheden en verkeerde informatie. Desondanks slopen er fouten in
de specificaties van beide projecten. Bij het Nationaal Militair Museum zijn veel van deze fouten en
onduidelijkheden tijdens de aanbestedingsfase al ontdekt en uit de outputspecificatie gehaald. De
inschrijvers hadden bij het Nationaal Militair Museum allemaal de mogelijkheid om met de opdrachtgever
in gesprek te gaan in dialoogrondes. Per dialoog ronde diende de inschrijvers een DialoogProduct in,
waarop de opdrachtgever een schriftelijke reactie gaf. Daarin gaf de opdrachtgever commentaar op het
DialoogProduct dat de inschrijver indiende. De opdrachtgever merkte tijdens de dialogen dat bepaalde
zaken niet duidelijk waren voor de inschrijvers. De opdrachtgever schreef hiervoor vervolgens een
memo uit, welke naar alle inschrijvers werd opgestuurd. Daarin werd dan aanvullende informatie of
wijzigingen van de outputspecificatie gegeven. Er zijn uiteindelijk ongeveer 100 memo’s geweest. Dat
zijn echter wel aanvullingen en wijzigingen in de outputspecificatie die nog voor de inschrijving worden
doorgevoerd. Een goed voorbeeld bij het Nationaal Militair Museum van een onduidelijkheid is de
grootte van het depot. In de contractvorm van het Nationaal Militair Museum worden geen m2 opgegeven
door de opdrachtgever. Dit leidde er echter op den duur toe dat er te veel collectie in het depot werd
geplaatst terwijl een deel van de collectie afgestaan moest worden. Er is toen een memo naar alle
inschrijvers gestuurd waarin eisen werden gesteld aan het aantal m2 dat het depot maximaal mocht
worden.

2.3.3 Werkwijze van de opdrachtgever in vragenrondes

De opdrachtnemer heeft in het voorbereidingsproces een aantal momenten waarop vragen gesteld
kunnen worden aan de opdrachtgever. In deze vragenrondes probeert de opdrachtnemer
onduidelijkheden in bijvoorbeeld de outputspecificatie te elimineren door het stellen van gerichte vragen.
In het vooronderzoek is echter gebleken dat de antwoorden van de opdrachtgever niet altijd voldoende
informatie bieden voor de opdrachtnemer en daardoor nog steeds onduidelijkheden in de
outputspecificatie blijven staan. Dat leidt uiteindelijk tot een eigen interpretatie van bepaalde eisen. Het
gevolg daarvan kan zijn dat de opdrachtnemer een verkeerde interpretatie doet van een eis en de
opdrachtgever hierover tijdens de uitvoering zijn onvrede over uitspreekt. In dat geval ontstaat een
wijziging en deze moeten worden voorkomen. Inschrijvers van een aanbesteding kunnen altijd vragen
stellen over de aanbiedingsstukken. De aanbesteder/opdrachtgever is verplicht deze te beantwoorden
en doet dat middels een nota van inlichtingen (Luijten, 2011). In het geval de opdrachtgever een
overheidsinstelling is zoals bij het Nationaal
Militair Museum het geval is, wordt de nota
van inlichtingen uiterlijk 6 dagen voor sluiting
van de aanbieding opgestuurd naar alle
deelnemers. Alle vragen van alle
deelnemers staan geanonimiseerd in de
nota van inlichtingen vermeld met daarbij het antwoord (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland,
2014). In de afbeelding is een mogelijke opzet van een nota van inlichtingen te zien.

Bij het Nationaal Militair Museum zaten er in de vragenrondes soms vragen in die juridisch zeer getint
waren. De opdrachtgever vond dat het contract niet op die manier in elkaar zat, omdat er dan gedraaid
wordt aan de verantwoordelijkheden in het contract. Er werd dan dus soms geantwoord met: ‘Lees
contract’. Daarnaast worden er ook soms onbewust onduidelijke antwoorden gegeven. Dat kan
bijvoorbeeld komen omdat de opdrachtgever zich niet voldoende kan verplaatsen in de achterliggende

Nr. Blz./paragraaf/document Vraag Antwoord
1 xx xx xx
2 xx xx xx

Afbeelding 2.29 Voorbeeld nota van inlichtingen
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gedachten van een vraag. De oplossing daarvoor is om het dan in de dialooggesprekken aan de orde
te stellen. Zoals eerder aangegeven mochten alle inschrijvers per dialooggesprek een DialoogProduct
inleveren en kregen hier schriftelijk reactie op van de opdrachtgever. Op het moment dat er
onduidelijkheden in de antwoorden op de vragen in de vragenrondes zaten, had de opdrachtnemer in
deze dialooggesprekken de mogelijkheid om hierover meer vragen te stellen. Daarnaast waren er
meerdere vragenrondes, waardoor de opdrachtnemer de mogelijkheid heeft gehad om door te vragen
op het moment dat een antwoord vaag of onduidelijk was.

Werkwijze in vragenrondes van opdrachtgever bij Het Timmerhuis

De opdrachtgever van Het Timmerhuis was erg duidelijk in zijn antwoord op de vraag of ze wel eens
bewust onduidelijke of vage antwoorden geven. Dit was absoluut niet het geval. Er is bij de
opdrachtgever wel discussie geweest over hoe de beantwoording moest plaatsvinden, omdat ze veel
vragen extreem ‘dom’ vonden. Er is toen in overleg afgesproken om alle vragen, hoe dom ze ook waren,
te beantwoorden op een correcte wijze. Dit heeft in het begin echter wel voor frustraties gezorgd bij de
opdrachtgever, waardoor mensen antwoorden gingen geven met een geïrriteerde ondertoon. De
opdrachtgever stelde verder dat de inschrijvers moeten doorvragen op het moment dat antwoorden niet
duidelijk zijn. Bij dit project heeft de opdrachtgever ook nog de mogelijkheid geboden aan de inschrijvers
om een 1 op 1 gesprek te voeren. Dat is voor de partijen die daar gebruik van hebben gemaakt een
voordeel geweest, omdat op die manier veel duidelijker wordt wat de opdrachtgever bedoeld met zijn
antwoorden en hoe de eisen vanuit de opdrachtgever geïnterpreteerd moeten worden.

2.4 Werkwijze van de opdrachtnemer in het voorbereidingsproces

Uit het vooronderzoek is gebleken dat op het gebied van de werkwijze van de opdrachtnemer een
tweetal knelpunten zitten. De eerste is de controle van de vraagspecificatie. Dit zou onvoldoende
gebeuren waardoor fouten en tegenstrijdigheden hier niet tijdig uit gefilterd worden. Het tweede punt is
de werkwijze in de vragenrondes. Uit het vooronderzoek is gebleken dat de opdrachtgever hierin niet
altijd duidelijk antwoorden geeft, maar het is ook belangrijk om te kijken vanuit de opdrachtnemer hoe
die hiermee om gaat en hoe ze hierop kunnen reageren zodat er meer duidelijkheid komt in de
antwoorden.

2.4.1 Controle van de vraagspecificatie

Op dit moment vindt de controle van de vraagspecificatie met name plaats gedurende het proces. Er
wordt naarmate specifieker gegaan wordt dieper in de vraagspecificatie gedoken en hierdoor komen
bepaalde tegenstrijdigheden naar boven. De tenderdocumenten worden nu wel systematisch
doorgenomen op hoofdeisen en vanuit daar wordt er uitgewerkt en worden weer eisen afgeleid. Als
eisen niet SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdsgebonden) geformuleerd zijn in de
tenderdocumenten dan worden deze verder uitgesplitst. Al deze eisen waaraan voldaan moet worden,
zijn ingevoerd in Relatics. Relatics is een software programma wat sinds enkele jaren is ingevoerd bij
projecten binnen Heijmans Utiliteit.

Relatics

Relatics is een software programma waarmee alle
projectleden hun eisen, verificaties, risico’s, taken
en alle projectobjecten kunnen beheren in een
samenhangend netwerk van expliciet beschreven
informatie. Daardoor wordt het project bevrijd van
een groot aantal spreadsheets en geïsoleerde
toepassingen om informatie te bewaren. Relatics
stelt gebruikers in staat om allerlei projectobjecten
op te slaan en ze te integreren op een zinvolle
manier. Zo kunnen bijvoorbeeld eisen worden
gerelateerd aan fysieke objecten, fysieke objecten
aan verificaties en verificaties aan
verantwoordelijke projectleden. Een voordeel van relatics is dat nieuwe gebruikers er geen training voor
hoeven te volgen, omdat de software snel wordt geaccepteerd door alle projectleden in plaats van alleen
een paar specialisten. Het is daarom gemakkelijk te gebruiken door iedereen die met het project bezig
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is in de voorbereidingsfase. Een ander groot voordeel van relatics is dat het software is die web-based
is en daarmee overal toegankelijk. Samenwerking vanuit de verschillende disciplines in relatics is dus
mogelijk. Tevens is het softwareprogramma niet alleen op vaste werkplaatsen te gebruiken, maar ook
op mobiele apparaten. (Relatics B.V., 2014)

Relatics is een software programma dat als ondersteuning dient bij het werken volgens de methode van
Systems Engineering. Bij het Nationaal Militair Museum hebben ze gewerkt volgens de methode van
Systems Engineering. Er zal daarom nu een beschrijving volgen van wat Systems Engineering inhoudt
en wat het kan betekenen in het voorbereidingsproces.

Systems Engineering

De officiële definitie van Systems Engineering volgens INCOSE (International Council on Systems
Engineering) luidt als volgt: ‘Systems Engineering is an interdisciplinary approach and means to enable
the realization of successful systems. It focuses on defining customer needs and required functionality
early in the development cycle, documenting requirements, and then proceeding with design synthesis
and system validation while considering the complete problem: operations, cost and schedule,
performance, training and support, test, manufacturing, and disposal. Systems Engineering considers
both the business and the technical needs of all customers with the goal of providing a quality product
that meets the user needs’. Dit kan vertaald worden naar het Nederlands als: ‘Systems engineering is
een interdisciplinaire benadering met bijbehorende middelen die zich richt op het realiseren van
succesvolle systemen. Systems Engineering focust op het definiëren van klantbehoeften en de
gevraagde functionaliteit vroeg in de ontwikkeling, het vastleggen van de eisen, de ontwerpsynthese en
systeemvalidatie bij het beschouwen van het complete vraagstuk: bediening en besturing, training en
ondersteuning, kosten en planning, prestatie, realisatie, testen en verwijdering. Systems Egineering
beschouwt zowel de bedrijfsdoelen als de technische behoeften van alle klanten. Dit met het doel een
kwaliteitsproduct te realiseren dat voldoet aan de gebruikersbehoefte’.

Binnen het Systems Engineering gedachtengoed zijn een aantal aandachtsgebieden erg belangrijk:
systeemdenken, klantvraag centraal stellen, optimalisatie over de levenscyclus, van abstract naar
concreet, iteratief specificeren en valideren & verifiëren.

Systeemdenken
Systems Egineering is gebaseerd op systeemdenken, waarbij een systeem een binnen de totale
werkelijkheid te onderscheiden verzameling elementen is, die onderlinge relaties hebben. Elk systeem
maakt op zijn beurt deel uit van een groter geheel. Bij systeemdenken houden organisaties rekening
met het complete systeem, de levensduur en alle betrokken partijen in de keten.

Klantvraag centraal stellen
De systemen die bij Heijmans Utiliteit
worden ontwikkeld kennen over het
algemeen uiteenlopende stakeholders.
Al deze stakeholders stellen hun eigen
voorwaarden aan het te ontwikkelen
systeem. De klant kan gezien worden
als de verzameling van deze
stakeholders en de klantvraag kan
gezien worden als de verzameling van
behoeften en randvoorwaarden die
deze stakeholders hebben. Deze
klantvraag staat bij Systems
Engineering volledig centraal. De klant
bepaalt wat het probleem is, welke oplossingsruimte wordt gegeven en wanneer een oplossing voldoet.
Op die manier wordt binnen Systems Engineering de optimale oplossing gecreëerd binnen de gegeven
oplossingsruimte. De oplossingsruimte wordt bepaald door bijvoorbeeld: fysieke begrenzing, normen en
richtlijnen, beschikbare tijd en beschikbaar budget. De volgende stap is om al deze klanteisen te
specificeren. Dat resulteert in een gestructureerd overzicht van benodigde functionaliteiten, de eisen
per stakeholder en de beschikbare oplossingsruimte. Dit wordt allemaal vastgelegd in de Klant Eisen
Specificatie. Deze Klant Eisen Specificatie vormt de input voor het verder proces van de
systeemontwikkeling. Het is van belang om de Klant Eisen Specificatie continu te beheren tijdens de
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ontwikkeling van het systeem. Alle stappen binnen Systems Engineering zijn er vervolgens op gericht
om aan te tonen dat er gewerkt wordt aan de optimale uitwerking van het systeem op basis van de
gedefineerde Klant Eisen Specificatie.

Optimalisatie over de levenscyclus
Een systeem doorloopt tijdens de levenscyclus verschillende fasen. Systems Engineering is er op
gericht om het systeem te optimaliseren over de hele levenscyclus. Daarbij blijft de behoefte van de
klant in alle fases centraal staan. Op twee manieren wordt er aandacht gegeven aan de optimalisatie
van de levenscyclus. In de eerste plaats worden in de ontwikkel- en realisatiefase expliciete
levenscyclusafwegingen meegenomen. Dat betekent optimaliseren naar bouwtijden, bouw-, gebruiks-,
onderhoud-, en sloopkosten. Op de tweede plaats wordt Systems Engineering gedurende alle fasen
van de levenscyclus toegepast. Door transparant en traceerbaar te werken tijdens de ontwikkel- en
realisatiefase kunnen nieuwe ontwikkelingen tijdens de gebruikersfase binnen en buiten het systeem
makkelijk worden onderkent en verwerkt. Tevens is een onderbouwing van oorspronkelijke ontwerp- en
bouwkeuzes beschikbaar.

Iteratief specificeren
Om aan de klantbehoefte te voldoen,
moet het systeem een aantal functies
vervullen. Uit deze functies en de
randvoorwaarden van de
stakeholders volgen de
systeemeisen. De procesgang
binnen Systems Engineering gaat uit
van een iteratie tussen functies,
eisen en oplossingen. Door het
vastleggen van eisen bepaal je
binnen welke oplossingsruimte het
systeem moet functioneren.
Ontwerpkeuzes bepalen hoe het
systeem die functies vervult en welke
oplossingsruimte benut wordt. Dit
leidt weer tot afgeleide functies en
nadere eisen aan de verdere ontwikkeling van het systeem. Het iteratieve proces van specificeren is in
afbeelding 2.32 afgebeeld. Elke stap in de systeemontwikkeling dwingt het samenspel van functies,
eisen en oplossingen ertoe om na te denken over het ‘waarom’ van de ontwerpkeuzes en de
consequenties daarvan. Het specificatieproces kent altijd een specificatie van de vraag en de
oplossingsruimte als input en resulteert in een specificatie van de uitgewerkte oplossing als output. Deze
output dient vervolgens weer als input voor de volgende stap in de ontwikkelfase.

Van abstract naar concreet
De totale uitwerking van het
systeem is door zijn complexe
karakter niet in één ontwikkelslag te
vatten. Het iteratieve proces van
specificeren zoals in voorgaand
stuk beschreven wordt daarom
meerdere malen herhaalt. Daarbij
wordt het ontwerp van een systeem
ontleed in deelsystemen en
systeemelementen waaraan
nadere, afgeleide eisen worden
gesteld. Het detailniveau van een
specificatie moet passen bij het
niveau van de besluitvormingsfase
waarin het project verkeert. Het
aantal niveaus waarin wordt gespecificeerd is afhankelijk van de complexiteit van het systeem. In
afbeelding 2.33 is het gedeelte specificeren afgebeeld als de neergaande lijn aan de linkerzijde van de
afbeelding. Uiteindelijk moeten alle deelsystemen en systeemelementen in elkaar passen en worden ze
geïntegreerd in het totale systeem. In de ontwikkelfase dient met deze integratie al rekening gehouden

Afbeelding 2.32 Iteratieve proces van specificeren
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te worden, maar de feitelijke integratie vindt in de realisatiefase plaats. In afbeelding 2.33 staat de
opgaande lijn aan de rechterzijde voor de integratie van alle systeemelementen en deelsystemen. Op
deze manier is het v-model ontstaan, wat een vereenvoudigde weergave is van de complexe totale
totstandkoming van een systeem.

Valideren en verifiëren
De begrippen valideren en verifiëren beschrijven alle activiteiten die nodig zijn om objectief en expliciet
te kunnen aantonen dat de oplossing voldoet aan de gestelde eisen en behoeften van de klant en
daarmee past binnen de oplossingsruimte. Verificatie is een check of het juist gebouwd is en validatie
is een check of het juiste gebouwd is. In afbeelding 2.34 wordt het belang van regelmatig controleren
met het beoogde gebruik in het achterhoofd duidelijk gemaakt.

Een goede toepassing van Systems
Engineering vraagt erom dat de activiteiten en
verantwoordelijkheden voor verificatie &
validatie per systeem en per project expliciet
worden vastgelegd. Hierbij behoort ook de
benodigde nauwkeurigheid in de
bewijsvoering. Verifiëren en valideren gebeurt
in het iteratieve specificatieproces op elk
detailniveau en in alle fasen van de
levenscyclus. Dit maakt het mogelijk om
foutieve keuzes tijdig te onderkennen en waar
mogelijk te voorkomen. Het is daarom
belangrijk om in elke fase van de ontwikkelfase een gedegen verificatie en validatie uit te voeren.
(ProRail en rijkswaterstaat, 2009)

Systems Engineering bij het Nationaal Militair Museum

In hoofdlijnen is Systems Engineering uitgelegd in het voorgaande stuk. Er kan nu gekeken worden op
welke manier Systems Engineering is toegepast bij het Nationaal Militair Museum. Vanuit daar kan
geanalyseerd worden op welke manier Systems Engineering toegepast had moeten worden en welke
van de in het vooronderzoek gevonden knelpunten een verband hebben hiermee. Er volgt daarom nu
eerst een stuk over hoe Systems Engineering is toegepast en welke verbeter mogelijkheden de
respondenten hierin zagen.

Het gebruik van Relatics en werken volgens de methode van Systems Engineering was voor dit project
nieuw en daarom is het nog niet op de juiste manier toegepast. Alle projectleden hebben lang moeten
wennen aan het gebruik van deze nieuwe software en het gedachtengoed achter Systems Engineering
en dat leverde problemen op. Er is geleerd uit het project dat het opzetten van een goede basis met
relatics en de Work Breakdown Structure en System Breakdown Structure opstellen erg belangrijk zijn.
Als je de basis goed opzet, dan kan Systems Egineering en het gebruik van Relatics positief werken.
Nu werd het eerder gezien als administratieve ballast en in de eerste periode van het
voorbereidingsproces was men geneigd om het te negeren. Op dat moment was men zich er niet van
bewust wat voor consequenties deze houding kon gaan hebben. Uiteindelijk is deze houding
gecorrigeerd op dit project, maar dat heeft wel vele uren gekost. Deze extra uren werk hadden kunnen
worden voorkomen door vanaf het begin gestructureerd te werk te gaan en relatics als een goede basis
op te zetten.

Afbeelding 2.34 Het belang van verifiëren en valideren

Afbeelding 2.35 Validatie en verificatie in alle fase en op elk
detailniveau
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Heijmans Utiliteit heeft de outputspecificatie van de opdrachtgever vertaald naar een
DialoogProduct6. Deze twee documenten samen vormen de aanbieding die gedaan is.
DialoogProduct6 is een document van ongeveer 900 pagina’s waarin alles omschreven
staat. Na gunning vormden de twee documenten outputspecificatie en
DialoogProduct6 het contractstuk van het project. De opdrachtnemer was verplicht om
aan alle eisen die in de outputspecificatie en de DialoogProduct6 staan te voldoen.
Zoals gezegd is het DialoogProduct6 een vertaling van de outputspecificatie, dus er
kan de vraag gesteld worden waarom beide het contract vormen. Want waarom moet
er aan beide voldaan worden als alles vanuit de outputspecificatie vertaald is en dus
alles in de outputspecificatie staat.

Het geval is echter dat het DialoogProduct6 en de outputspecificatie niet volledig
overlappen. Niet alle eisen worden dus afgedekt met alleen voldoen aan de
outputspecificatie. Het verschil tussen deze twee documenten is dat de outputspecificatie een
functionele uitvraag is en het DialoogProduct6 al veel meer een technische omschrijving is. De
functionele uitvraag is dus vertaald naar een technische uitwerking, waar een bouwer daadwerkelijk
mee aan de slag kan. Een voorbeeld dat dit verschil goed illustreert is de omschrijving van een kantoor.
In de outputspecificatie staat dat er een kantoor moet komen voor twee personen met conditie klasse A
en daaronder nog een aantal specificaties. Deze functionele uitvraag is voor een bouwer lastig om te
bouwen. Een bouwer moet alles uit gespecificeerd hebben tot: 4 wanden 3000x3000, vloer van
3000x3000, plafond van 3000x3000 en daaraan specifieke geluidseisen gekoppeld. Wat er gebeurd is
dat een functionele vraag omgezet wordt naar specificaties van een wand. Dat is een erg complex
proces, omdat er allerlei ruimtelijke relaties zijn waarop condities van omliggende ruimtes ook weer een
invloed hebben.

Controleren van de outputspecificatie

De outputspecificatie is gecontroleerd door Heijmans Utiliteit, maar zelfs na 1,5 jaar bouwen komen er
nog fouten in voor. Het probleem is dat er een enorme hoeveelheid aan eisen is en soms is het lastig
om door de bomen het bos nog te zien. Echter moet uiteindelijk wel aan alle eisen worden voldaan,
omdat er anders een boete wordt opgelegd door de opdrachtgever. Een voorbeeld waarin de vertaling
van de outputspecificatie naar het DialoogProduct6 tot problemen heeft geleid is de aanleg van mobiele
telefonie in het gebouw. In de outputspecificatie staat dat er mobiele telefonie aanwezig moet zijn in het
gebouw. In het DialoogProduct6 heeft Heijmans Utiliteit deze eis vertaald en drie providers afgebeeld
als voorbeeld van mobiele telefonie aanbieders. Er is op dit moment één provider aangeboden in het
gebouw, maar de opdrachtgever stelt nu dat er drie moeten worden aangeboden, omdat dit in het
DialoogProduct6 vermeld staat. Het is een grijs gebied wie hier in zijn gelijk staat, want enerzijds voldoet
Heijmans Utiliteit aan de outputspecificatie en de uitvraag vanuit de opdrachtgever, maar anderzijds
heeft Heijmans Utiliteit zelf in het DialoogProduct6 drie providers aangeboden en daar wordt niet aan
voldaan. De vertaling van de outputspecificatie naar het DialoogProduct6 en de analyse of deze
overeenkomen met elkaar is dus zeer belangrijk om achteraf problemen te voorkomen.

Systems Engineering en de knelpunten

Er is nu specifiek aandacht gegeven aan het controleren van de vraagspecificatie/outputspecificatie in
deze paragraaf, maar Systems Engineering heeft nog meer raakvlakken met de in het vooronderzoek
gesignaleerde knelpunten. Daarom zal nu nog een kort stuk volgen over hoe de knelpunten en Systems
Engineering met elkaar in verband kunnen worden gebracht en op welke manier Systems Engineering
kan bijdragen aan het voorkomen van deze knelpunten.

Het systeemdenken zoals dat volgens de methode Systems Engineering moet gebeuren kan er voor
zorgen dat er meer integraal wordt gedacht van tender tot en met exploitatie. System Engineering gaat
er namelijk vanuit om vanuit een levenscyclus benadering te werk te gaan. Daarbij wordt dus vroegtijdig
nagedacht over de gevolgen van keuzes in de tenderfase voor de exploitatiefase. Men wordt dus
gedwongen om vanaf het begin na te denken over de levenscyclus en dus de exploitatiefase van het
systeem/gebouw. Een belangrijke interne partij, het Maintain Operate team, die bij het Nationaal Militair
Museum te laat en onvoldoende is betrokken zou bij het correct werken volgens de methode van
Systems Engineering wel tijdig en voldoende worden meegenomen in het ontwerp.

Afbeelding 2.36
Overlap van de OS
en het DP6
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Het iteratief specificeren waarbij de oplossingsruimte steeds kleiner wordt waarbinnen het ontwerpteam
mag ontwerpen kan een oplossing zijn voor de overdracht van blok 1 naar blok 2. Daarbij werd reeds
gesteld dat enkel moet worden overgedragen wat van belang is voor het tweede blok. Bij het Nationaal
Militair Museum zijn dat de outputspecificatie en het DialoogProduct6, omdat dit de contractstukken zijn.
De ontwerpruimte is daarmee afgebakend tot de outputspecificatie en het DialoogProduct6 en afgeleide
eisen die daarin zijn op geschreven.

Daarnaast kan het werken met Relatics vanaf het begin een belangrijke oplossing zijn bij het beperken
van informatieverlies. Door alle informatie en alle ontwerpkeuzes vanaf het begin bij te houden in relatics
ontstaat een compleet web-based document. Op die manier kunnen alle betrokken partijen bij het
voorbereidingsproces precies zien waarom bepaalde ontwerpen zijn gemaakt en welke achterliggende
gedachtes daarbij zijn geweest. Op die manier wordt informatie beter overgedragen dan enkel door een
mondelinge toelichting op het ontwerp wat er tot dan toe ligt. Door het opslaan van deze informatie
ontstaat een compleet document waar in de exploitatie gebruik van gemaakt kan worden. Instellingen
van apparatuur kan hierin namelijk ook worden opgeslagen en op het moment dat een apparaat
vervangen moet worden hoeft in de exploitatiefase niet opnieuw uitgezocht te worden hoe de
instellingen moeten zijn. Deze kunnen rechtstreeks uit relatics worden gehaald en worden ingesteld.

Het validatie en verificatie proces dat volgens Systems Engineering moet plaatsvinden, kan er voor
zorgen dat niet te snel wordt begonnen met bouwen. Er zouden bijvoorbeeld afspraken gemaakt kunnen
worden dat een gebouwdeel niet in uitvoering mag voordat de volledige verificatie en validatie van dat
deel heeft plaatsgevonden. Er mag dan pas gestart worden als voor dat gebouwdeel daadwerkelijk is
gekeken of het voldoet aan alle eisen zoals die in relatics zijn ingevoerd. Op het moment dat dit nog niet
volledig is afgedekt kan besloten worden om niet te starten met bouwen. Op die manier wordt
voorkomen dat tijdens de uitvoering fouten in het ontwerp worden ontdekt door bijvoorbeeld de
opdrachtgever.

2.4.2 Werkwijze van opdrachtnemer in de vragenrondes

Uit het vooronderzoek is gebleken dat de opdrachtgever soms onduidelijke en vage antwoorden geeft
op de vragen in vragenrondes. De werkwijze van de opdrachtgever in deze vragenrondes is reeds ter
sprake gekomen, maar de werkwijze en de houding van de opdrachtnemer hierin is eveneens van groot
belang. Mogelijk kan deze namelijk door het stellen van gerichte vragen en een bepaalde houding aan
te nemen de gewenste antwoorden en informatie van de opdrachtgever afdwingen. Op die manier zou
het probleem grotendeels verholpen worden. Zoals eerder in de rapport gezegd heeft de opdrachtnemer
de mogelijkheid om vragen te stellen in vragenrondes aan de opdrachtgever over onduidelijkheden en
onvolkomenheden in de aanbiedingsstukken. Er is in twee uitspraken van de rechter bepaald dat ingeval
er na de vragenrondes nog onduidelijkheden of onvolkomenheden in de aanbiedingsstukken zitten er
nogmaals vragen dienen te worden gesteld. Als dit niet gebeurt dan is er de kans dat de opdrachtnemer
daarop geen beroep meer kan doen. Er wordt van een inschrijver/opdrachtnemer verwacht dat deze
een proactieve houding heeft. Dat betekent dat onduidelijkheden en onvolkomenheden tijdig aan de
kaak moeten worden gesteld. Als er na aanbesteding nog bezwaren worden aangevoerd door de
opdrachtnemer, waarover geen vragen zijn gesteld, dan kunnen opdrachtgevers zich beroepen op het
feit dat bezwaren niet tijdig zijn gemeld. Het is dus zaak dat er vroegtijdig in gesprek wordt gegaan met
de opdrachtgever om dit soort bezwaren achteraf te voorkomen. Het is daarbij dus van belang dat de
opdrachtnemer vroegtijdig onduidelijkheden en onvolkomenheden in de aanbiedingsstukken meldt bij
de opdrachtgever, zodat deze hier tijdig een antwoord op kan geven. Het is gebleken dat de
vragenrondes niet altijd alle onduidelijkheden en onvolkomenheden wegnemen en dat het zelfs soms
aanleiding geeft tot nog meer onduidelijkheden en onvolkomenheden. Het is dan de taak van de
opdrachtnemer om hier meteen op in te spelen door nog meer vragen te stellen voordat de
inschrijftermijn is gesloten. (Luijten, 2011).

Het blijkt dat het op dit moment lastig is om op een goede manier om te gaan met vage antwoorden van
de opdrachtgever. In het geval dat antwoorden te vaag zijn om er goed mee te kunnen verder werken
is het van belang om nog een paar vragen te stellen. Het is belangrijk om nooit gesloten vragen te
stellen, maar altijd open zodat de opdrachtgever gedwongen wordt om uitgebreid te antwoorden. Anders
geeft de opdrachtnemer de opdrachtgever de ruimte om antwoorden te formuleren als: ‘nee, risico
opdrachtnemer’. Er werd gesteld dat dit niet de antwoorden zijn waar de opdrachtnemer om vraagt. Het
is daarom belangrijk om hier in de formulering van de vragen rekening mee te houden. Bij het Nationaal
Militair Museum was er sprake van een concurrentiegerichte dialoog waarbij het belangrijk was om op
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specialistisch niveau de opdrachtgever uit te vragen. Het is van belang om precies te weten wat hij
bedoeld. De juiste vragen stellen is lastig en projectafhankelijk, maar van zeer groot belang om te zorgen
dat er geen ruimte meer zit in de uitleg van de eisen in de outputspecificatie. Als er geen ruimte meer
zit in de interpretatie van de eisen, kan een compleet kloppende tender worden geschreven waardoor
uiteindelijk geen wijzigingen meer hoeven worden doorgevoerd in de outputspecificatie en het
DialoogProduct6 ofwel het contract van het project.

2.5 Opbrengsten van mutatieloos bouwen

Een mutatieloos bouwproces betekent dat er van de opdrachtnemer en opdrachtgever een bepaalde
discipline wordt verwacht. Deze moeten zich namelijk vooraf beseffen dat het niet meer mogelijk is om
nog te wijzigen en daarmee geven beide partijen een stukje vrijheid op. Deze vrijheid opgeven is een
keuze, die niet zonder tegenprestatie gemaakt wordt. Er is daarom onderzocht hoeveel procent de
opdrachtnemer bespaart op het moment dat er mutatieloos wordt gebouwd. Deze besparing kan dus
gezien worden als de tegenprestatie die de opdrachtnemer ontvangt voor het opgeven van zijn vrijheid
tijdens de uitvoeringsfase. Vooral voor de opdrachtgever is het beperken van zijn vrijheid een lastige
keuze. De vraag is dus hoe de opdrachtgever getriggerd kan worden om voor het mutatieloos
bouwproces te kiezen. Er is onderzocht hoe de opdrachtgever tegenover mutatieloos bouwen staat en
in welke vorm met welke tegenprestatie de opdrachtgever voor dit concept zou kiezen.

Opdrachtnemer

Een mutatieloos bouwproces moet voor de opdrachtnemer geld, een tevreden klant en een kwalitatief
beter eindproduct opleveren. Wijzigingen die ontstaan door fouten ten gevolgen van eigen handelen
kunnen gezien worden als faalkosten. Er worden dan meer kosten gemaakt dan oorspronkelijk
gebudgetteerd en deze kosten zijn in het geval van een UAV-GC contract bijna nooit te verhalen op de
opdrachtgever. Om te bepalen hoe groot deze kosten precies zijn, moet precies worden bijgehouden in
een faalkostenoverzicht hoe groot de kosten zijn. Er zou dan makkelijk uitgerekend kunnen worden
hoeveel de wijzigingen samen hebben gekost en hoeveel de opdrachtnemer dus zou hebben bespaard
op het moment dat er mutatieloos wordt gebouwd. Dit soort overzichten worden echter niet bijgehouden
bij projecten en het is daarom een grijs gebied hoe groot de opbrengsten zouden zijn als er zonder
wijzigingen gebouwd zou zijn. Er moet in dit geval af gegaan worden op schattingen welke gegeven zijn
door de respondenten in de interviews. Deze respondenten gaven echter ook aan dat het gecompliceerd
is om een correcte schatting te geven, omdat een heleboel van de extra kosten verborgen zijn. Door
meerdere van de respondenten werd aangegeven dat vastgesteld kan worden dat er extra kosten zijn
gemaakt ten gevolge van wijzigingen. Hierover kan dus geen discussie ontstaan alleen over de hoogte
van deze kosten liepen de meningen uiteen. Slechts twee van de respondenten heeft daadwerkelijk een
getal kunnen noemen wat betreft de kosten ten gevolge van wijzigingen. Een van de respondenten
stelde dat de wijzigingen ongeveer 1% van de aanneemsom hadden gekost. Dat komt dus neer op 1
miljoen euro. Deze respondent stelde dat er meer geld verloren is gegaan doordat er niet integraal is
gewerkt en dat het onduidelijk was hoe aangetoond moest worden dat aan de eisen werd voldaan. De
extra kosten ten gevolge van deze problemen in het proces worden op 5 miljoen geschat door hem. Het
niet integraal te werk gaan wordt in dit onderzoek ook gezien als een van de oorzaken voor wijzigingen
tijdens de uitvoering. Het feit dat niet duidelijk was hoe aangetoond moest worden of aan de eisen wordt
voldaan is ook een onderdeel wat in dit onderzoek aan het licht is gekomen. Uiteindelijk zal in het maken
van het ontwerp rekening gehouden worden met deze problemen en kan dus gesteld worden dat de
extra kosten ten gevolge van niet integraal werken en het onvoldoende bewust zijn van het aantonen of
aan de eisen wordt voldaan worden aangepakt. Er zal naar een oplossing gezocht worden waarin wel
integraal te werk wordt gegaan en waarin vanaf het begin bewust wordt omgegaan met de verificatie en
validatie van eisen. In totaal zou dus op basis van de inschatting van deze respondent 6 miljoen worden
bespaart op de kosten. Op een aanneemsom van 100 miljoen komt dit neer op een besparing van 6%.

De andere respondent die een uitspraak heeft gedaan over de besparing die het oplevert wanneer
mutatieloos gebouwd zou worden, stelde dat wijzigingen bij het Nationaal Militair Museum rond de 4%
van de aanneemsom zou hebben gekost. Dat komt neer op een bedrag van 4 miljoen euro. Dit
percentage is gebaseerd op zijn persoonlijk ervaring en betreft een grove inschatting. Deze respondent
gaf ook duidelijk aan dat het niet alleen om het geld gaat dat mutatieloos bouwen oplevert, maar dat het
ook positief is voor het imago van Heijmans Utiliteit als mutatieloos gebouwd wordt. Het was volgens
hem beter om pas te starten als een ontwerp 100% gereed is, dan dat er allerlei aanpassingen moeten
worden gedaan nog tijdens de uitvoering. Het is ook belangrijk om de opdrachtgever kenbaar te maken
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dat je op deze manier te werk gaat. De opdrachtgever houdt dan vanzelf op met het doorvoeren van
wijzigingen. Als er bepaalde zaken open blijven tijdens de uitvoering, dan blijft de opdrachtgever wijzigen
en wordt de opdrachtnemer steeds verder in een hoekje gedreven richting de oplevering.

Uit de schattingen van de twee respondenten
komt een gemiddelde van 5% dat bespaart zou
kunnen worden op de kosten op het moment dat
er mutatieloos gebouwd zou worden. Bij dit
project zou dat neerkomen op een bedrag van 5
miljoen euro. Hierbij moet de kanttekening
geplaatst worden dat alle getallen op basis van
hele grove schattingen zijn gemaakt en dat het
niet wetenschappelijk onderbouwde getallen
zijn. Er zijn helaas geen financiële overzichten
beschikbaar waarin deze bedragen en inschattingen geverifieerd kunnen worden. Ondanks dat de
getallen niet 100% geverifieerd kunnen worden, is duidelijk dat er een winst wordt gemaakt door
mutatieloos te bouwen. De winstmarges op projecten staan de laatste jaren bij bouwbedrijven flink onder
druk. Een besparing van 5%, zoals door de schattingen wordt aangegeven, op de kosten van projecten
zou een aanzienlijke verhoging betekenen van de marge en is dus gewenst.

Opdrachtgever

Om mutatieloos te bouwen moet ook de opdrachtgever mee worden genomen in het proces. Er is
daarom ook onderzoek gedaan naar hoe de opdrachtgever tegenover een mutatieloos bouwproces
staat. Tevens is gekeken of de opdrachtgever een financiële tegemoetkoming wil of dat er andere
prikkels zijn waardoor de opdrachtgever voor een mutatieloos bouwproces zou kiezen.

Er zijn voor dit onderzoek twee opdrachtgevers geïnterviewd. In de beantwoording hoe de
opdrachtgever staat tegenover een mutatieloos bouwproces zat een verschil. De opdrachtgever van
Het Timmerhuis gaf aan het zeer prettig te vinden om te werken met een bouwproces waarin niks meer
verandert. Op die manier geeft het namelijk veel meer zekerheid dat de aannemer zijn werk goed kan
doen en het makkelijker controleerbaar is. Er wordt nu wel eens iets gewijzigd en dan is het later
onduidelijk wat er precies afgesproken is. Deze opdrachtgever stelde dat het mogelijk is om mutatieloos
te bouwen, maar dat ook de opdrachtgever zich dan goed moet voorbereiden op het uitvoeringsproces.
Hij vond het echter niet wenselijk als doordat er mutatieloos gebouwd wordt er bouwfouten ontstaan.
Als namelijk blijkt dat iets niet goed in elkaar zit dan moet dit gewijzigd worden tijdens de uitvoering en
moet niet vastgehouden worden aan het mutatieloos bouwen concept. Het is niet de bedoeling dat
fouten in de uitvoering niet worden aangepakt. Betreft het de verplaatsing van bijvoorbeeld een metal
stud wandje dan had de opdrachtgever er geen enkele moeite mee als dit niet meer kan tijdens de
uitvoering. Het zou dan bijvoorbeeld na oplevering nog kunnen gebeuren.

De opdrachtgever van het Nationaal Militair Museum was in eerste instantie minder enthousiast over
het mutatieloos bouwen concept. Het leek hem onmogelijk om intern alle partijen te overtuigen van dit
concept. Gebruikers willen namelijk altijd kunnen wijzigen. Ook al worden deze vanaf het begin
meegenomen in het proces, er blijven altijd gewijzigde inzichten ontstaan en de gebruiker wil de
mogelijkheid houden om deze door te voeren. De opdrachtgever gaf wel aan dat ze deze
gebruikerswensen ook graag af willen stoppen. Op dit moment gebeurt dit grotendeels al, omdat 80%
van de wijzigingen die gebruikers willen doorvoeren worden tegengehouden door de opdrachtgever.
Deze filtert de wensen voordat naar de opdrachtnemer wordt gestapt om een wijziging aan te vragen.
De opdrachtnemer kan daarbij ook een belangrijke rol spelen. De opdrachtgever vindt het namelijk geen
probleem als de opdrachtnemer een keer ‘nee’ zegt op de vraag of een wijziging nog kan. Nu probeert
de opdrachtnemer vaak aan de wensen van de opdrachtgever te voldoen waardoor ze zich in moeilijke
bochten gaan wringen.

Beide opdrachtgevers gaven aan dat ze er mogelijkheden in zien om wijzigingen na oplevering nog door
te voeren. Dat betekent dat tijdens de uitvoering geen enkele wijzigingen kan worden doorgevoerd,
maar dat het uitvoeringsproces ongestoord door kan gaan. Doordat het proces ongestoord door kan
lopen, zou in theorie volgens de opdrachtgevers de oplevering bijvoorbeeld 1 maand eerder kunnen
plaatsvinden. In deze laatste maand die aan tijd is gewonnen door mutatieloos te bouwen, zou de
opdrachtnemer dan de wijzigingen alsnog kunnen doorvoeren.

Afbeelding 2.37 Kostenbesparing als mutatieloos
gebouwd wordt
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Dit levert zowel de opdrachtnemer als opdrachtgever geld op. Aan de opdrachtnemers kant zullen de
kosten veel lager zijn voor het doorvoeren van een wijziging, omdat de bouwplaatskosten veel lager zijn
aangezien dure grote machines na oplevering al weg zijn. Voor de opdrachtgever zou het geld moeten
opleveren omdat de wijziging goedkoper kan worden uitgevoerd. Op het moment dat er tijdens de
uitvoering een wijziging wordt doorgevoerd dan berekent de opdrachtnemer hierover in de UAV-GC
bepaalde percentages. Op het moment dat na oplevering de wijzigingen worden doorgevoerd zouden
deze percentages lager kunnen zijn, omdat de kosten voor de opdrachtnemer voor het doorvoeren van
de wijzigingen dan lager zijn. Er wordt aan beide kanten dus geprofiteerd van mutatieloos bouwen op
deze manier. Dit soort afspraken zouden vooraf duidelijk gemaakt moeten worden tussen de
opdrachtgever en opdrachtnemer. Wanneer het idee om mutatieloos uit te voeren door de
opdrachtnemer wordt geïnitieerd, zou dit besproken kunnen worden na gunning. Er moet dan in gesprek
gegaan worden met elkaar over hoe omgegaan wordt met wijzigingen die tijdens de uitvoering ontstaan.
Beide opdrachtgevers hebben in de interviews niet aangegeven dat ze per se een financiële
tegemoetkoming willen in bijvoorbeeld de aanbieding. Het belangrijkste wat beide partijen hebben
aangegeven is dat ze willen dat er een oplossing in het mutatieloos bouwen concept zit voor het
opvangen van gewijzigde inzichten.

Afbeelding 2.38 Geen wijzigingen tijdens de uitvoering, na oplevering wijzigingen doorvoeren



59

3 Herinrichten van het voorbereidingsproces
Het onderzoek en het huidige voorbereidingsproces is nu gepresenteerd en de volgende stap in het
afstudeertraject is het maken van een ontwerp. Daarbij is in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk vanuit
de doelstelling van het afstudeerproject en het uitgevoerde onderzoek een Programma van Eisen
opgesteld. Daarna zal worden overgegaan tot het daadwerkelijke ontwerp dat gemaakt is gedurende
de afstudeerperiode. In dit hoofdstuk wordt het ontwerp gepresenteerd aan de hand van
processchema’s gemaakt op basis van BPMN 2.0. Het proces is in totaal opgedeeld in zeven
hoofdprocesstappen. De opbouw van dit hoofdstuk geschiedt op basis van deze zeven
hoofdprocesstappen. Per hoofdprocesstap is er één paragraaf opgenomen in dit hoofdstuk waarbij de
paragraaf telkens is opgedeeld in twee delen. In het eerste deel wordt telkens een procesbeschrijving
gegeven op de stappen in het nieuwe proces en in het tweede deel wordt een uitgebreide toelichting
gegeven op het heringerichte voorbereidingsproces. De toelichting is gericht op de aanpassingen die
zijn gemaakt in het proces. Deze zullen uitvoerig worden besproken en er wordt aangegeven waarom
bepaalde keuzes zijn gemaakt. Daarbij wordt de koppeling gelegd tussen de onderzoeksresultaten
welke in hoofdstuk 2 zijn gepresenteerd en de geconstateerde knelpunten in het vooronderzoek welke
in hoofdstuk 1 zijn gepresenteerd. Op die manier ontstaat een totaal beeld van welke problemen zich
voordeden in het voorbereidingsproces en op welke manier deze in het heringerichte
voorbereidingsproces zijn aangepakt. De aanpassingen in het voorbereidingsproces zijn gedaan op
basis van de onderzoeksresultaten en een gesprek dat is gevoerd met een externe partij welke geen
direct raakvlak heeft met de bouw. Dit is gedaan om vanuit een andere sector te bekijken welke stappen
en werkwijze uit hun voorbereidingsproces van meerwaarde kunnen zijn in het heringerichte proces van
Heijmans Utiliteit. De belangrijkste resultaten van dit gesprek zijn opgenomen in bijlage E van dit rapport.

3.1 Programma van Eisen

Het Programma van Eisen is de basis van het ontwerp. In het Programma van Eisen is nauwkeurig
omschreven wat er van het product wordt verwacht (ToornendPartners, 2015). Er zijn vanuit de
doelstelling, het onderzoek en vanuit Heijmans Utiliteit eisen ontstaan welke hieronder staan opgesomd:

Vanuit doelstelling:
§ 1. Het vernieuwde voorbereidingsproces moet zo worden ingericht dat er geen wijzigingen meer

tijdens de uitvoering ontstaan en daardoor geen extra kosten, frustraties en
planningsachterstanden ten gevolge van wijzigingen ontstaan

§ 2. Partijen moeten op het juiste moment betrokken worden in het heringerichte
voorbereidingsproces

§ 3. Het proces moet zo worden ingericht dat niet te snel wordt begonnen met bouwen
§ 4. De disciplines moeten in het vernieuwde voorbereidingsproces op elkaar afgestemd zijn
§ 5. De overdrachtsmomenten in het voorbereidingsproces moeten zo worden ingericht dat er

geen informatie verloren gaat
§ 6. Het proces moet zo worden ingericht dat de opdrachtgever verplicht wordt zich voldoende

voor te bereiden op het voorbereidingsproces
§ 7. De veranderende wensen van de opdrachtgever moeten in het vernieuwde proces worden

gemanaged

Eisen vanuit het onderzoek:
§ 8. Systems Engineering moet in het voorbereidingsproces worden geïntegreerd
§ 9. Alle partijen die betrokken zijn in het voorbereidingsproces dienen te werken met het software

programma Relatics
§ 10. In het proces moet een oplossing zitten voor het alsnog kunnen doorvoeren van gewijzigde

inzichten van de opdrachtgever

Eisen vanuit Heijmans Utiliteit:
§ 11. Het heringerichte voorbereidingsproces moet zo worden ingericht dat het een hogere

kwaliteit eindproduct oplevert en een ongestoord proces garandeert en daardoor geld oplevert
voor de opdrachtnemer

§ 12. In het heringerichte voorbereidingsproces wordt rekening gehouden met juridische
beperkingen

§ 13. In het heringerichte voorbereidingsproces moeten continu de consequenties zichtbaar zijn
op het gebied van tijd en kosten en op deze manier moet het proces beheersbaar blijven
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Randvoorwaarden aan het project

Daarnaast zijn er een aantal randvoorwaarden waar het project aan moet voldoen waar het
heringerichte voorbereidingsproces op van toepassing is. Het vooronderzoek en het onderzoek van dit
afstudeerproject heeft zich gericht op de nieuwe geïntegreerde contractvormen waarop de UAV-GC van
toepassing is. Daarbij is steeds gekeken naar projecten waarbij Heijmans minimaal een ontwerp- en
realisatieverantwoordelijkheid heeft. Het vernieuwde proces zal ingericht worden voor het voorbereiden
van dit soort projecten. Er moeten daarom een aantal randvoorwaarden aan het voorbereidingsproces
gekoppeld worden:

§ Project waarop de UAV-GC van toepassing is
§ Minimaal de volgende componenten moeten in het contract voorkomen: Design (D) en Build (B)

Van Programma van Eisen naar Ontwerp

Het Programma van Eisen is gepresenteerd en de volgende stap is om met behulp van het Programma
van Eisen een ontwerp te maken wat aan alle eisen voldoet. Net zoals de presentatie van het huidige
proces in hoofdstuk 2 is het vernieuwde proces ingericht volgens de notatie van BPMN 2.0. Het
hoofdproces zoals dat in hoofdstuk 2 is gepresenteerd verandert niet bij het herinrichten van het proces.
De hoofdprocesstappen zijn geschikt voor het heringerichte proces. Het gaat er bij het herinrichten van
het proces om hoe de hoofdprocesstappen verder uitgewerkt zijn in gedetailleerdere processtappen.
Dat betekent dat het hoofdproces nog steeds bestaat uit zeven hoofdstappen. In afbeelding 3.1 staat
nogmaals dit hoofdproces afgebeeld.

Zoals te zien in de afbeelding wordt vastgehouden aan de blokkenstructuur zoals deze in het HUMS is
ingericht. Dat betekent dus dat het heringerichte voorbereidingsproces zich ook in de eerste twee
blokken van het HUMS bevindt. De eerste drie processtappen bevinden zich in het eerst blok ofwel de
‘Verwerving’ van een project. De vierde processtap staat tussen het eerste en tweede blok in en
symboliseert de overdracht van blok 1 naar blok 2. De volgende twee processtappen bevinden zich in
het tweede blok ofwel de ‘Haalbaarheidsfase’ van het project. Tot slot staat de zevende en laatste
processtap in het heringerichte proces voor de overdracht van blok 2 naar blok 3.

Eisen vanuit doelstelling

In het heringerichte proces zijn oplossingen gegenereerd die de geconstateerde problemen in het
huidige voorbereidingsproces voorkomen. In afbeelding 3.2 is te zien welke oplossingen er in het
heringerichte proces zijn opgenomen. Daarbij is een link gelegd tussen de geconstateerde knelpunten
welke bovenaan in het schema zijn afgebeeld in het rood en de oplossingen welke onderaan in het
schema zijn afgebeeld in het groen. De geconstateerde knelpunten komen 1-op-1 terug in het
Programma van Eisen. Zo is in het schema bijvoorbeeld te zien dat partijen op het verkeerde moment
en onvoldoende worden betrokken in het proces. In het programma van eisen is gesteld dat partijen op
het juiste moment moeten worden betrokken in het proces. De oplossing voor dit geconstateerde
probleem is dat alle partijen op gelijkwaardig niveau moeten worden betrokken bij het ontwikkelen van
het Voorlopig Ontwerp. Dit is een oplossing die direct uit het onderzoek volgt waarbij werd gesteld dat
alle partijen bij het ontwikkelen van het Voorlopig Ontwerp moeten aanhaken in het
voorbereidingsproces. Op deze manier is er voor elk geconstateerd probleem in het
voorbereidingsproces een eis opgesteld en vervolgens een oplossing gegenereerd. De oplossingen
volgen direct uit het onderzoek. In tabel 3.1 zijn de problemen, eisen en oplossingen in één overzicht
gepresenteerd.

Blok 1 Blok 2 Blok 3

Afbeelding 3.1 De 7 hoofdprocesstappen van het heringerichte voorbereidingsproces
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Eisen vanuit het onderzoek

Er is ook voor de eisen vanuit het onderzoek gekeken naar welke oplossingen hier aan gekoppeld
zitten. In tabel 3.2 zijn deze eisen gekoppeld aan de gegeneerde oplossingen.

Knelpunt 1 § Partijen worden op het verkeerde moment en onvoldoende betrokken in het
proces

Eis § Partijen moeten op het juiste moment worden betrokken in het heringerichte
proces

Oplossingen § Alle partijen op een gelijkwaardig niveau betrekken vanaf het ontwikkelen van
het Voorlopig Ontwerp

§ Er moet vanuit één locatie gewerkt worden

Knelpunt 2 § Te snel willen starten met bouwen
Eis § Het proces moet zo worden ingericht dat er niet te snel wordt begonnen met

bouwen
Oplossingen § Ontwerp moet 100% gereed zijn voor gestart kan worden met de uitvoering

§ Vanaf het begin verifiëren en valideren van het ontwerp met SE
§ Kwantitatief en kwalitatief selecteren van mensen in het proces

Knelpunt 3 § Disciplines zijn onvoldoende op elkaar afgestemd
Eis § De disciplines moeten in het heringericht proces op elkaar afgestemd zijn
Oplossingen § Disciplines op een gelijkwaardig niveau betrekken vanaf het ontwikkelen van

het Voorlopig Ontwerp
§ Er moet vanuit één locatie gewerkt worden

Knelpunt 5 § Opdrachtgever is onvoldoende voorbereid op het voorbereidingsproces
Eis § Het proces moet zo worden ingericht dat de opdrachtgever verplicht wordt

zich voldoende voor te bereiden op het proces
Oplossing § Opdrachtnemer moet de specificatie grondig analyseren en controleren

Knelpunt 4 § Bij elke overdracht gaat informatie verloren
Eis § De overdrachtsmomenten in het proces moet zo worden ingericht dat er geen

informatie verloren gaat
Oplossingen § Systems Engineering van het begin opzetten en als hulpmiddel gebruiken

§ Alle ontwerpkeuzes inclusief onderbouwingen vastleggen in Systems
Engineering

§ Kwantitatief en kwalitatief selecteren van mensen in het proces

Knelpunt 6 § De opdrachtgever heeft een veranderende wens
Eis § De veranderende wens van de opdrachtgever moet in het heringericht proces

worden gemanaged
Oplossingen § Afspraken met opdrachtgever maken met betrekking tot doorvoeren

wijzigingen in het proces

Eis § Alle partijen die betrokken zijn in het voorbereidingsproces dienen te werken
met het software programma Relatics

Oplossing · Het proces eist van alle betrokken partijen dat deze gebruik maken van het
software pakket Relatics. Er is geen specifieke oplossing voor deze eis

Eis § Systems Engineering moet in het voorbereidingsproces worden geïntegreerd
Oplossingen § Systems Engineering van het begin opzetten en als hulpmiddel gebruiken

§ Alle ontwerpkeuzes inclusief onderbouwingen vastleggen in Systems
Engineering

Eis § In het proces moet een oplossing zitten voor het alsnog kunnen doorvoeren
van gewijzigde inzichten van de opdrachtgever

Oplossingen § Afspraken maken met de opdrachtgever met betrekking tot het doorvoeren
van wijzigingen in het proces

Tabel 3.1 Knelpunten, eisen vanuit doelstelling en oplossingen aan elkaar gekoppeld

Tabel 3.2 Eisen vanuit onderzoek en oplossingen aan elkaar gekoppeld
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Eisen vanuit het onderzoek

Er is ook voor de eisen vanuit Heijmans gekeken naar welke oplossingen hier aan gekoppeld zitten. In
tabel 3.3 zijn deze eisen gekoppeld aan de gegeneerde oplossingen.

Zoals eerder in deze paragraaf aangegeven komen alle oplossingen rechtstreeks voort uit het
onderzoek. De oplossingen zijn vanzelfsprekend volgend uit de resultaten van het onderzoek. Zo werd
in het onderzoek gesteld dat er vanuit verschillende locaties is gewerkt aan het ontwerp van het
onderzoeksproject. Er werd gesteld dat dit niet bevorderlijk is geweest voor de integraliteit van het
ontwerp en de samenwerking tussen de verschillende partijen en disciplines. Een logische oplossing
direct volgend uit het onderzoek is dan ook dat er vanuit één locatie gewerkt dient te worden.

Nog een voorbeeld waaruit duidelijk wordt dat alle oplossingen rechtstreeks logisch volgen uit het
onderzoek is de oplossing dat er kwalitatief en kwantitatief moet worden geselecteerd. In het onderzoek
werd gesteld dat er met een ondercapaciteit en met de ‘verkeerde mensen’ is gewerkt aan het ontwerp.
De logische oplossing daarvoor is dan ook dat er kwantitatief en kwalitatief geselecteerd moet worden
zodat er geen ondercapaciteit ontstaat en met de ‘juiste mensen’ aan het ontwerp wordt gewerkt. Op
de manier zoals hier gedaan voor twee van de oplossingen, kunnen alle oplossingen herleidt worden
vanuit het onderzoek. Alle oplossingen volgen logischerwijs uit de resultaten van het onderzoek.

De oplossingen zoals in de tabellen en het schema te zien, zijn verwerkt in het heringerichte
voorbereidingsproces. In de volgende paragraaf wordt het nieuwe proces gepresenteerd. Dit gebeurt
steeds eerst aan de hand van een procesbeschrijving en een afbeelding van het nieuwe proces.
Vervolgens wordt er een toelichting gegeven op gemaakte keuzes in het ontwerp van het nieuwe
voorbereidingsproces.

Eis § Het heringerichte voorbereidingsproces moet zo worden ingericht dat het een
hogere kwaliteit eindproduct oplevert en een ongestoord proces garandeert
en daardoor geld oplevert voor de opdrachtnemer

Oplossingen § Er zit geen specifieke oplossing in het proces voor deze eis. Alle oplossingen
zoals beschreven in het schema en in voorgaande tabellen dienen uiteindelijk
te zorgen voor het behalen van deze eis

Eis § In het heringerichte voorbereidingsproces wordt rekening gehouden met
juridische beperkingen

Oplossingen § Er is in gesprek gegaan met een bedrijfsjurist waarbij het
voorbereidingsproces is doorgenomen. Alle uitkomsten van dit gesprek zijn
verwerkt in het heringerichte voorbereidingsproces

Eis § In het heringerichte voorbereidingsproces moeten continu de consequenties
zichtbaar zijn op het gebied van tijd en kosten en op deze manier moet het
proces beheersbaar blijven

Oplossingen § Disciplines op een gelijkwaardig niveau betrekken vanaf het ontwikkelen van
het Voorlopig Ontwerp

§ Er moet vanuit één locatie gewerkt worden

Tabel 3.3 Eisen vanuit Heijmans en oplossingen aan elkaar gekoppeld
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3.2 Project opstarten

Procesbeschrijving

In het heringerichte proces wordt ook begonnen met het opstarten van het project. Daarbij controleert
V&A of alle documenten aanwezig zijn, die de opdrachtgever toegezegd heeft om aan te leveren. Dit
wordt gevolgd door de controle van de calculator of de aanvraagdocumenten compleet zijn voor zijn
discipline. Alles wordt door gecommuniceerd aan de tendermanager en de tendermanager is degene
die contact opneemt met de opdrachtgever op het moment dat er stukken ontbreken.

In de volgende stap wordt de strategie vastgesteld die gevolgd zal worden in de tenderfase. In de
strategie wordt beargumenteerd wat het onderscheidend vermogen is en hoe groot de win kans van het
project is. De belangrijkste onderdelen bij het opstellen van de strategie zijn de EMVI-strategie en de
prijsstrategie. Advies met betrekking tot de prijsstrategie wordt ingewonnen bij de afdeling Inkoop. De
tendermanager is verantwoordelijk voor deze stap en laat zich daarbij adviseren door een
inkoopmanager en het Managementteam Verwerving & Advies. De directeur van Verwerving & Advies
zal de strategie en uitgangspunten uiteindelijk goedkeuren.

Er volgt na het bepalen van de strategie en uitgangspunten een Go / No Go moment waarop wordt
besloten door de directie of de ontwikkelde strategie daadwerkelijk kan worden uitgevoerd. De directie
laat zich hierbij adviseren door het Managementteam Verwerving & Advies.

Het initiatief voor het samenstellen van het tenderteam ligt in de volgende stap bij de tendermanager.
Deze wordt geadviseerd bij het samenstellen van het team door de directeur van de betreffende
vestiging waar het project loopt. De directeur van Verwerving & Advies geeft uiteindelijk goedkeuring
aan het team dat is samengesteld. Bij het samenstellen van het tenderteam dienen in elk geval de
kernteamleden bekend te zijn. Deze worden geselecteerd op basis van hun rollen en competenties. In
de handleiding van het heringerichte proces zal gedetailleerd ingegaan worden op de selectie van
competente werknemers.

De vierde stap in het proces is een nieuwe stap in het opstartproces van een project. Na het
samenstellen van het tenderteam wordt er één projectlocatie ingericht van waaruit alle leden van het
tenderteam zullen gaan werken. Vanuit het onderzoek en gesprekken bij externe industrieën is gebleken
dat voor het slagen van een project het van belang is dat alle betrokkenen van het ontwerpproces vanuit
één locatie te werk gaan. Er zal daarom tijdens het opstarten van een project één locatie moeten worden
ingericht om de integraliteit van het ontwerp te waarborgen.

Tot slot volgt de kick-off van de tenderfase. Dit is een bijeenkomst waarbij
minimaal de volgende personen aanwezig moeten zijn: tendermanager,
verantwoordelijke voor prijs(teamleider), verantwoordelijke voor ontwerp,
verantwoordelijke voor plan van aanpak en planning & logistiek en de
verantwoordelijke voor inkoop. Er moet een overweging worden gemaakt of
het van toegevoegd waarde is om externe betrokkenen de bijeenkomst te
laten bijwonen. Het doel van de kick-off bijeenkomst is het overbrengen van
de tenderstrategie, het afstemmen van de taakverdeling en de
tenderplanning bekend maken.

Afbeelding 3.3 Kick-off
bijeenkomst
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Toelichting op gemaakte keuzes

De eerste stap in het proces is het opstarten van het project. Er is in deze processtap slechts één stap
toegevoegd. Echter verdienen de stappen die zijn behouden vanuit het huidige proces nadere
toelichting, omdat er op een andere manier te werk moet worden gegaan in deze bestaande stappen.

Werken vanuit één locatie

In het proces van het opstarten van het project is één processtap toegevoegd aan het huidige proces.
Dit betreft het inrichten van één projectlocatie. Uit het onderzoek is namelijk gebleken dat er vanuit
verschillende locaties door de
disciplines apart is gewerkt aan één
ontwerp waarbij enkel werd
gecommuniceerd via de telefoon,
email en periodiek in een
vergadering. Er kon op die manier
onvoldoende informatieoverdracht
plaatsvinden tussen de disciplines.
Dit hindert het proces voor het
ontwikkelen van een integraal
Voorlopig Ontwerp, Definitief
Ontwerp en Uitvoeringsgereed
Ontwerp. Er wordt op die manier
eerder monodisciplinair gewerkt
dan multidisciplinair. Daarom is er
in het heringerichte
voorbereidingsproces bij het
opstarten van het proces besloten om  een stap toe te voegen waarbij één projectlocatie wordt ingericht
van waaruit alle disciplines gaan werken. In de tenderfase van het proces zal dit een kantoorlocatie zijn
binnen de kantoren van Heijmans Utiliteit. Op deze projectlocatie op kantoor dienen minimaal alle
kernteamleden van het tenderteam samen te werken aan het ontwerp. Later in het proces wanneer het
project daadwerkelijk geworven is kan deze locatie verplaatsen naar de werkelijke projectlocatie. Op
deze werkelijke projectlocatie dienen alle leden van het kernteam van de haalbaarheidsfase te zitten.
De essentie van het samen plaatsen van alle disciplines op één locatie is om korte communicatielijnen
te creëren waardoor integraal overleg gedurende de hele dag kan plaatsvinden en de verschillen tussen
de disciplines te minimaliseren door als één team vanuit één locatie te werken aan één ontwerp.

Naast het feit dat er één fysieke locatie wordt ingericht van waaruit de kernteamleden in zowel de
tenderfase als haalbaarheidsfase werken, dient er vanaf het begin ook vanuit één digitale omgeving aan
het ontwerp gewerkt te worden. De digitale omgeving waarover hier wordt gesproken is een BIM-model.
Het BIM-model in het heringerichte voorbereidingsproces is de digitale locatie waar vanuit alle
disciplines in gewerkt wordt. Er worden dus geen afzonderlijke modellen ontwikkeld, maar er wordt aan
één ontwerp gewerkt in één BIM-model.

Samenstellen Tenderteam

Het samenstellen van het tenderteam is een stap die heel bewust genomen moet worden. Deze stap
stond al in het huidige voorbereidingsproces, maar verdient extra aandacht in het heringerichte proces.
Uit het onderzoek is gebleken dat het selecteren van de juiste teamleden belangrijk is. Dit gebeurt op
dit moment nog niet. Er is daarom in het heringerichte voorbereidingsproces een standaard
functieomschrijving gemaakt waaraan iedereen die een bijdrage levert in het voorbereidingsproces van
UAV-GC projecten moet voldoen. Deze algemene functieomschrijving is opgenomen in bijlage B. De
belangrijkste eigenschappen waaraan iemand moet voldoen om te passen binnen het tenderteam van
een UAV-GC project zijn: onderhoudt contacten met alle disciplines om tot een integraal ontwerp te
kunnen komen, is flexibel en accepteert en respecteert alle keuzes die zijn gemaakt ongeacht de
discipline van waaruit deze keuzes zijn gemaakt en heeft samenwerking en collegialiteit als belangrijke
competentie. Voor de volledige functieomschrijving wordt verwezen naar de bijlage, waarin uitgebreid
staat omschreven waaraan een medewerker die zich bezig houdt in de voorbereiding van UAV-GC
projecten moet voldoen.

Afbeelding 3.5 Samenwerking disciplines vanuit één locatie
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Hiërarchische structuur tenderfase

Tevens is het belangrijk om op dit moment de hiërarchische structuur te bepalen waarin gewerkt zal
worden aan een tender. In afbeelding 3.6 is de hiërarchische structuur afgebeeld zoals die van
toepassing moet zijn in het heringerichte voorbereidingsproces gedurende de tenderfase, ofwel de fase

die zich afspeelt in het eerste blok van het
HUMS. Bovenaan in de hiërarchie staat de
tendermanager. Het doel van een
tendermanager is het op basis van de
klantvraag aansturen van het tenderproces.
De tendermanager is daarbij
eindverantwoordelijke voor het tenderteam.
Daarnaast is de tendermanager de persoon
die de communicatie richting de
opdrachtgever verzorgt. De belangrijkste
kernactiviteiten van de tendermanager zijn
het toetsen van de haalbaarheid van een
tender, samenstellen van het tenderteam en
leidinggeven aan het volledige tenderteam.
Onder de tendermanager staat de
ontwerpmanager. Het doel van de
ontwerpmanager is het leidinggeven aan het
tenderteam en coördineren en realiseren van
de ontwerp- en engineeringsfase van
projecten binnen de gestelde tijd en budget.
De belangrijkste kernactiviteiten van de
ontwerpmanager zijn het bewaken van de
voortgang en verzorgen van bijbehorende
rapportages, zorgt voor de verificatie en

validatie vanaf de tenderfase, beheert de ontwerpdocumenten en verdeelt ontwerptaken binnen het
team. Van de tendermanager en ontwerpmanager is ook een functieomschrijving gemaakt welke is
toegevoegd in bijlage B van dit rapport. Onder de ontwerpmanager staat het tenderteam. Het
tenderteam bestaat uit verschillende leden, welke afhankelijk van het project worden geselecteerd op
basis van hun functies en competenties. De samenstelling van het tenderteam is afhankelijk van de
complexiteit, omvang en functie van het project. Een tender waarbij een ontwerp van een compleet
ziekenhuis gemaakt moet worden vraagt om andere aandacht dan een tender waarbij een ontwerp voor
een kantoorgebouw gemaakt moet worden. De samenstelling kan daarom ook niet eenduidig worden
gegeven.

Go / No Go strategie

In het heringerichte proces zitten een aantal Go / No Go momenten. Dit soort momenten zaten ook in
het huidige proces, maar in het heringerichte proces zijn deze momenten anders ingericht. Er is namelijk
een tabel opgesteld waarin per Go / No Go moment is bepaald wie de goedkeurig moet geven, wie
verantwoordelijk is voor de uitvoering van het Go / No Go moment, wat er wordt besloten en aan welke
minimale randvoorwaarden / eisen voldaan moet worden om een Go te krijgen. Deze tabel is
opgenomen in bijlage D. De randvoorwaarden en eisen in de tabel zijn kwalitatief opgezet en dienen
project specifiek kwantitatief gemaakt te worden. Op die manier kunnen de eisen en randvoorwaarden
daadwerkelijk getoetst worden en kan besloten worden of er een Go of No Go gegeven moet worden.
Het belangrijkste verschil met de Go / No Go momenten in het huidige proces is dat in het heringerichte
proces de Go / No Go momenten harde mijlpalen zijn, waar geen Go wordt gegeven als aan één of
meerder van de gestelde randvoorwaarde/eisen niet is voldaan. In het onderzoek bleek dat er in veel
gevallen een Go wordt gegeven, ondanks het feit dat er aan één of meerdere eisen/randvoorwaarden
niet werd voldaan. Om problemen verder in het voorbereidingsproces te voorkomen is het echter van
belang om, wanneer het proces daarom vraagt, het proces te stoppen en een paar stappen terug te
doen. In de eerste hoofdprocesstap zit één Go / No Go moment waarop wordt besloten of de ontwikkelde
strategie daadwerkelijk uitgevoerd kan worden. De directeur Verwerving & Advies is verantwoordelijk
voor het uitvoeren van dit moment en de directie van Heijmans Utiliteit moet de definitieve goedkeuring
geven.

Afbeelding 3.6 Organogram tenderfase
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3.3 Ontwikkelen Voorlopig Ontwerp

Procesbeschrijving

De eerst stap bij het ontwikkelen van het Voorlopig Ontwerp is om externe partijen te selecteren, zoals
leveranciers en adviseurs. Deze partijen worden geselecteerd op basis van de toegevoegde waarde die
ze kunnen leveren aan het definitieve ontwerptraject. Het doel van deze selectie is om bepaalde
expertise binnen te halen die intern onvoldoende of niet aanwezig is, risico’s (tijd, geld, kwaliteit)
beheersbaar te krijgen of eisen uit de vraagspecificatie ingevuld te krijgen. De planvoorbereider is
verantwoordelijk voor het selecteren van de externe partijen.

Vervolgens wordt de ontwikkelplanning opgesteld. In de ontwikkelplanning wordt getracht inzicht te
krijgen in de werkzaamheden die na gunning plaatsvinden in de voorbereidings- en realisatiefase. De
ontwikkelplanning wordt opgesteld met als doel dat er een afgestemd proces ontstaat wat gevolgd kan
worden gedurende het project en wat er voor zorgt dat het gebouw wordt opgeleverd binnen de gestelde
tijd. Bij het opstellen van de planning wordt het kritieke pad van verschillende werkzaamheden
vastgesteld. Op deze manier kan het voorbereidingstraject bewaakt worden. Tegelijkertijd met het
opstellen van de ontwikkelplanning worden de vraagspecificatie / outputspecificatie gecontroleerd.
Tevens worden er vragen gesteld aan de opdrachtgever over onduidelijkheden en tegenstrijdigheden
in de vraagspecificatie. Deze stap vindt een aantal keren plaats totdat alle tegenstrijdigheden en
onduidelijkheden uit de specificatie geëlimineerd zijn. Tegelijkertijd met het stellen van vragen en
controleren van de specificatie wordt Systems Engineering opgezet. Eisen worden in Relatics ingevoerd
en er wordt een goede basis gezet voor het voorbereidingsproces.

De volgende stap is een document opstellen waarin alle uitgangspunten staan omschreven die gevolgd
moeten worden gedurende het voorbereidingstraject. Het document is onderverdeeld op basis van een
elementenindeling. Deze verdeling houdt in dat de volgende uitgangspunten worden opgesteld:
bouwkundige/architectonisch, constructieve, installatietechnische en kritische bouwfysische en
akoestische uitgangspunten. Na het opstellen van het uitgangspuntendocument worden de
omgevingseisen in beeld gebracht. Omgevingseisen hebben betrekking op van toepassing zijnde
procedures en eisen vanuit de overheid. Dat kunnen vergunningsprocedures zijn, maar ook wettelijke
eisen zoals het bouwbesluit is hier een voorbeeld van. Voor het inventariseren van de verschillende
eisen kan het van belang zijn dat er vooroverleggen plaatsvinden met de gemeente, welstand,
brandweer en nutsbedrijven om extra eisen en aandachtpunten tijdig te achterhalen.

De volgende stap is de daadwerkelijk start van de samenwerking tussen de disciplines (bouw en
techniek) en is het moment waarop integraal wordt samengewerkt aan een integraal Voorlopig Ontwerp.
De disciplines komen bij elkaar en inventariseren bij elkaar welke gegevens ze van elkaar nodig hebben.
Vervolgens gaan de disciplines afzonderlijk van elkaar met in het achterhoofd de geïnventariseerde
benodigde gegevens aan de slag om een Voorlopig Ontwerp te maken. De disciplines gaan in deze
fase van het proces bewust afzonderlijk van elkaar een ontwerp maken, om vanuit de verschillende
disciplines te zoeken naar de oplossingen die het meeste aansluit bij de eisen per discipline. Vervolgens
worden de ontwerpen samengebracht en verzorgt de ontwerpcoördinator een coördinerende rol bij het
integraal afwegen van de gemaakte Voorlopige Ontwerpen. Tijdens het integraal afwegen van de
verschillende Voorlopige Ontwerpen worden keuzes gemaakt die door alle disciplines gerespecteerd
en geaccepteerd moeten worden. Na de afweging gaan de disciplines afzonderlijk de Voorlopige
Ontwerpen verder uitwerken op basis van de gemaakte keuzes. Het resultaat van deze stappen is een
integraal Voorlopig Ontwerp waarbij de disciplines vanaf het begin van het ontwerpproces rekening
hebben gehouden met elkaar.

De volgende stap is om de gemaakte ontwerpkeuzes allemaal vast te leggen in rapportages. Deze
rapportages dienen als basis voor het vervolgtraject waarin de gemaakte keuzes dienen als kader voor
de ontwerpruimte die over is voor het ontwikkelen van het Definitief Ontwerp. Vervolgens wordt het
Voorlopig Ontwerp gevalideerd en geverifieerd met behulp van Systems Engineering. Tevens vindt er
tegelijkertijd een financiële toets plaats. Daarbij wordt gekeken of het ontwerp voldoet aan gestelde
financiële uitgangspunten. Er worden ook financiële kaders gesteld aan de verdere uitwerking van het
Definitief Ontwerp. Daarna volgt er weer een Go / No Go moment waarop wordt besloten of de Voorlopig
Ontwerp fase afgerond kan worden en er succesvol gestart kan worden met de volgende fase. Tevens
wordt aangegeven of de contractstukken aansluiten bij het Voorlopig Ontwerp. Tot slot wordt er nog een
externe controle uitgevoerd door de opdrachtgever.
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Ontwikkelen Voorlopig Ontwerp

Afbeelding 3.7 Heringerichte proces: Ontwikkelen Voorlopig Ontwerp
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Toelichting op gemaakte keuzes

De processtap waarbij het Voorlopig Ontwerp wordt ontwikkeld is een stap waarbij in het heringerichte
voorbereidingsproces veel aanpassingen zijn gedaan. Dit komt mede doordat veel van de
geconstateerde problemen in het (voor)onderzoek plaatsvinden en opgelost kunnen worden in deze
fase van het proces.

Controleren van de vraagspecificatie

In het vooronderzoek is gebleken dat er in de specificatie nog tegenstrijdigheden staan. Gedurende het
onderzoek is gekeken hoe hier vanuit de opdrachtgever en opdrachtnemer mee om wordt gegaan. De
opdrachtgever gaf aan dat er altijd een controle plaatsvindt van de specificatie voordat deze naar
inschrijvende partijen wordt gestuurd. Vanuit de opdrachtnemer werd echter aangegeven dat de
controle van de vraagspecificatie met name gedurende het proces plaatsvindt naarmate met de
specificatie gewerkt wordt. Tegenstrijdigheden worden dan dus ook gedurende het proces pas ontdekt.
Gewenst is om de specificatie in het begin grondig te analyseren en uit te zoeken waar
tegenstrijdigheden zitten. In het heringerichte proces is daarom een stap opgenomen waarin de
vraagspecificatie moet worden gecontroleerd door de opdrachtnemer. Het controleren van de
vraagspecificatie is een iteratief proces. De specificatie wordt namelijk gecontroleerd waarna er vragen
gesteld kunnen worden aan de opdrachtgever over de specificatie. Deze vragen moeten er voor zorgen
dat onduidelijkheden en tegenstrijdigheden in de vraagspecificatie verduidelijkt dan wel aangepast
worden. Nadat de vragen zijn gesteld en antwoorden zijn gekregen moet worden begonnen met het
opzetten van een goede basis met Systems Engineering. Het proces van controleren van de
specificatie, vragen stellen aan de opdrachtgever en eisen invoeren in Relatics is een iteratief proces
dat zich herhaald totdat volledig duidelijk is wat de opdrachtgever bedoeld met de specificatie en er
geen tegenstrijdigheden meer in voorkomen. In het proces vinden deze activiteiten tegelijkertijd en
herhaaldelijk plaats.

Vragenrondes

In voorgaand stuk is heel kort aandacht gegeven aan de
vragenrondes die in het tenderproces zijn opgenomen. In het
onderzoek is gekeken hoe de opdrachtgever en opdrachtnemer
te werk gaan in deze vragenrondes en daaruit zijn een aantal
belangrijke conclusies te trekken. Vanuit de opdrachtgever
werd gesteld dat er nooit met opzet onduidelijke antwoorden
worden gegeven. De twee opdrachtgevers die zijn gesproken
tijdens de onderzoeksfase gaven echter wel aan dat sommige
vragen soms ‘ontzettend dom’ of juridisch getint zijn, waardoor
de opdrachtgever geen antwoord op dit soort vragen wil of kan
geven. Daarnaast is aangegeven door de opdrachtgever dat de
opdrachtnemer moet doorvragen op het moment dat
antwoorden niet duidelijk zijn en dat de opdrachtnemer altijd de
mogelijkheid moet grijpen om 1-op-1 in gesprek te gaan met de
opdrachtgever. In dit soort gesprekken kan veel informatie
gewonnen worden door de opdrachtnemer die niet met de
beantwoording van de vragen verkregen kan worden.

Vanuit de opdrachtnemer werd net als door de opdrachtgever gesteld dat het
noodzakelijk is om door te vragen op het moment dat een antwoord onvoldoende
duidelijkheid verschaft. Een toevoeging vanuit de opdrachtnemer op het gedrag
dat ze zouden moeten vertonen is dat er nooit gesloten vragen gesteld moeten
worden. De vragen dienen zo geformuleerd te zijn dat er geen ja of nee op
geantwoord kan worden door de opdrachtgever. Door het stellen van open
vragen wordt de opdrachtgever uitgenodigd om veel informatie te geven.

In het heringerichte proces is bewust een stap opgenomen voor het stellen van vragen waar deze in
het huidige proces ontbreekt. Deze stap is in het proces opgenomen als een stap die meerdere malen
herhaald moet worden. Dit is middels de cirkelvormige pijl in het processchema aangegeven. Het is

Afbeelding 3.8 Doorvragen

Afbeelding 3.9 In gesprek gaan met
opdrachtgever

Afbeelding 3.10 Geen
gesloten vragen stellen
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een stap die heel bewust genomen moet worden en waarbij volgens een aantal richtlijnen gehandeld
dient te worden. De richtlijnen luiden als volgt:

§ Opdrachtnemer moet doorvragen op het moment dat antwoorden van de opdrachtgever
onduidelijk zijn.

§ Opdrachtnemer moet 1-op-1 in gesprek gaan met de opdrachtgever als deze mogelijkheid wordt
aangeboden.

§ Geen gesloten vragen stellen
§ Opdrachtnemer wordt verwacht een proactieve houding te hebben

De richtlijnen zoals hierboven opgesomd dienen gedurende de vragenrondes te worden gehanteerd
door de opdrachtnemer om onduidelijkheden en tegenstrijdigheden uit de vraagspecificatie te halen.

Introduceren Mutatieloos Bouwen

In gesprek met een bedrijfsjurist van Heijmans Utiliteit is bekeken of er juridische beperkingen aan het
heringerichte voorbereidingsproces zitten. Daarbij was het vooral van belang om te constateren op welk
moment het juridisch is toegestaan om mutatieloos bouwen te introduceren bij de opdrachtgever. In het
onderzoek werd namelijk gesteld door een aantal respondenten dat het mogelijk niet is toegestaan om
al in de tenderfase een dergelijke idee op te nemen in de aanbieding, omdat het proces op dat moment
nog concurrentie gericht is. Er werd gesteld dat het niet eerlijk zou zijn om op dat moment met een
dergelijk plan te komen.

Echter in gesprek met de bedrijfsjurist is duidelijk geworden dat het geen probleem is om al tijdens de
tenderfase het mutatieloos bouwen principe te introduceren bij de opdrachtgever. De jurist stelde dat
tijdens het stellen van vragen in de vragenrondes een eerste introductie van mutatieloos bouwen bij de
opdrachtgever verstandig is. Op dit punt in het proces kun je peilen hoe de opdrachtgever tegen een
mutatieloos bouwproces aan kijkt. Het was volgens de jurist een geschikt moment om duidelijk te maken
wat een mutatieloos bouwproces inhoudt en daarbij moet je als opdrachtnemer jezelf profileren als een
partij die anders te werk gaat dan andere inschrijvers. Op die manier kan er een concurrentievoordeel
gehaald worden. Juridisch is het in feite op elk moment toegestaan om te beginnen over een mutatieloos
bouwproces. Volgens de jurist was het belangrijker om een opdrachtgever duidelijk te maken wat een
mutatieloos bouwproces inhoudt en de opdrachtgever overtuigen wat Heijmans Utiliteit op dat gebeid
extra te bieden heeft dan andere inschrijvers, dan het moment waarop mutatieloos bouwen
geïntroduceerd wordt. In het heringerichte proces is daarom besloten om mutatieloos bouwen te
introduceren in de vragenrondes, zodat tijdig gepeild wordt hoe de opdrachtgever tegen een dergelijk
proces aankijkt.

Opzetten Systems Engineering

Tijdens het onderzoek werd duidelijk dat het opzetten
van een goede basis van Systems Engineering met
Relatics een belangrijke stap is om succesvol te
werken volgens SE. In het onderzoeksproject is dit niet
gebeurd en later in het proces zijn ze hier tegenaan
gelopen, wat veel tijd en geld heeft gekost. In het
heringerichte voorbereidingsproces is daarom een stap
opgenomen waarbij Relatics met de Work Breakdown
Structure en System Breakdown Structure opgezet
dienen te worden. Het opzetten van Relatics is de
eerste stap in het validatie en verificatieproces
waarover later in deze paragraaf meer wordt verteld.
Het opzetten van Systems Engineering vroegtijdig in
het proces heeft twee voordelen. Enerzijds kan vanaf
het begin gestructureerd gewerkt worden en kan het
validatie en verificatieproces opgestart worden waardoor direct gecontroleerd kan worden of aan alle
eisen wordt voldaan. Anderzijds draagt het bij aan de controle van de vraagspecificatie. Bij het opzetten
van Systems Engineering moet namelijk de gehele specificatie omgezet worden in eisen. De specificatie
is een functionele uitvraag die door de opdrachtnemer moet worden omgezet tot technische eisen. Deze
technische eisen samen met de eisen die in de functionele uitvraag zijn gesteld vormen de inhoud van
Relatics. Alle eisen, zowel functioneel als technische, dienen bij het ontwerpen als leidraad en dienen
uiteindelijk te worden geverifieerd en gevalideerd. Het omzetten van de functionele specificatie in

Afbeelding 3.11 Opzet van een WBS
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technische eisen kan gezien worden als een ondersteuning bij het controleren van de vraagspecificatie.
Het is ook daarom dat de stappen ‘controleren van de specificatie’ en ‘opzetten Systems Engineering’
parallel aan elkaar plaatsvinden.

Voorlopig Ontwerp maken

De stap bij het ontwikkelen van het Voorlopig Ontwerp welke volledig is aangepast en uitgebreid is het
maken van het Voorlopig Ontwerp. In het huidige proces was dit slechts één stap waarbij een zeer
summiere uitleg was opgenomen. In het heringericht voorbereidingsproces is het maken van het
Voorlopig Ontwerp uitgesplitst in 10 processtappen. Er is dus een uitgebreidere beschrijving gemaakt
van de specifieke stappen die moeten worden doorlopen.

Vooral op het gebied van de samenwerking tussen de verschillende disciplines ontstaan problemen is
geconstateerd tijdens het (voor)onderzoek. Er werd gesteld dat techniek (E en W) te laat in het
voorbereidingsproces participeert bij het tot stand komen van het ontwerp. De techniek disciplines
hebben een passieve houding en wachten het ontwerp van bouw af voordat gestart wordt met
ontwerpen. Een van de gevolgen daarvan is dat techniek na de tenderfase een groot
detailniveauverschil heeft met bouw. Het ontwerp van bouw is na de tenderfase al gedetailleerd
uitgewerkt, terwijl techniek een oppervlakkig en niet uit gespecificeerd ontwerp heeft.

In het heringerichte proces is daarom het proces ‘Maken Voorlopig Ontwerp’ gedetailleerd uitgewerkt.
Voordat men kan starten met het maken van het Voorlopig Ontwerp moet geïnventariseerd worden bij
andere disciplines welke gegevens benodigd zijn. De disciplines dienen in deze stap met elkaar in
gesprek te gaan over de gegevens behoefte die eenieder heeft, zodat de betrokkenen hier rekening
mee kunnen houden. Daarnaast worden in deze stap al afspraken gemaakt over de ontwerpruimte
waarbinnen de disciplines mogen ontwerpen. Wanneer duidelijk is welke gegevens de verschillende
disciplines nodig hebben van elkaar en binnen welke ontwerpruimte ontworpen mag worden gaan de
disciplines afzonderlijk aan de slag met het maken van een discipline Voorlopig Ontwerp. De disciplines
worden opzettelijk los gelaten en afzonderlijk aan de slag gezet met het maken van een ontwerp dat
past bij hun disciplines met in het achterhoofd de geïnventariseerde gegevens van de andere
disciplines. Binnen de onderling afgesproken keuze ruimtes gaan de disciplines afzonderlijk aan de slag
met ontwerpen. Er ontstaat dan een disciplineontwerp dat aansluit bij de wensen van de eigen discipline
binnen de gegeven keuze ruimte die gezamenlijk is bepaald. Alle disciplines gaan op hetzelfde niveau
aan de slag met ontwerpen en werken het ontwerp tot op het zelfde detailniveau uit in deze stap. Het
detailniveau is projectafhankelijk en wordt voorafgaand aan het ontwerpen interdisciplinair afgesproken.

Vervolgens worden de ontwerpen bij elkaar gebracht en worden alle Voorlopige Ontwerpen integraal
afgewogen. Hierbij is een belangrijk taak weg gelegd voor de ontwerpcoördinator. De
ontwerpcoördinator en zijn taken worden in paragraaf 6 van dit hoofdstuk verder besproken. De
coördinator heeft in dit geval de taak om de verschillende discipline ontwerpen integraal af te wegen en
te bekijken waar overlap zit tussen de ontwerpen en waar de disciplines in gesprek moeten gaan. De
ontwerpcoördinator is de sturende factor in deze processtap en zorgt ervoor dat de disciplines op
integraal niveau met elkaar in gesprek gaan om tot integrale oplossingen te komen. Er worden

Afbeelding 3.12 Voorlopig Ontwerp maken in heringericht voorbereidingsproces
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ontwerpkeuzes gemaakt in overleg tussen de disciplines en deze keuzes dienen geaccepteerd en
gerespecteerd te worden door alle leden van het tenderteam. Uit het onderzoek bleek dat externe
partijen op tijd worden betrokken in het voorbereidingsproces, maar dat er één interne partij is welke
niet op tijd en onvoldoende wordt betrokken. Dat betreft het Maintain Operate team. Het Maintain
Operate team bestaat uit de mensen die uiteindelijk het gebouw moeten onderhouden en exploiteren.
Er werd gesteld dat deze partij eerder in het proces moet worden betrokken en vanaf het begin moet
meedenken hoe het ontwerp in elkaar moet zitten. Vandaar dat deze partij in het heringerichte proces
in de stap van het integraal afwegen van de verschillende ontwerpen wordt betrokken. Vanaf dit moment
dient het Maintain Operate team mee te kijken en mee te denken met het integraal ontwerp dat tot stand
wordt gebracht.

Nadat de ontwerpen integraal zijn afgewogen en ontwerpkeuzes zijn gemaakt, gaan de disciplines
afzonderlijk aan de slag om het ontwerp integraal uit te werken. Zoals gezegd worden keuzes niet meer
ter discussie gesteld, maar deze worden geaccepteerd en verwerkt in het discipline ontwerp. Daarnaast
houden alle disciplines rekening met  de gegevens behoefte die andere disciplines hebben. Het resultaat
van deze stap is een integraal Voorlopig Ontwerp waarbij de disciplines vanaf het begin van het
ontwerpproces rekening hebben gehouden met elkaar. Het is de bedoeling dat techniek en bouw op
een zelfde uitwerkingsniveau zitten aan het einde van deze stap. Dat betekent dat techniek ten opzichte
van het huidige proces met een grotere capaciteit aan het Voorlopig Ontwerp moet werken in het
heringerichte proces. Onmiddellijk vanaf het begin moet er op hoog abstractieniveau worden
meegedacht aan ontwerpoplossingen en de passieve houding van techniek moet veranderen in een
actieve houding. Het feit dat techniek met een grotere capaciteit in het tenderproces te werk gaat
betekent dat het financiële risico van een tender verhoogd wordt. Er moet namelijk meer worden
geïnvesteerd in het maken van het Voorlopig Ontwerp om uiteindelijk een integraal ontwerp te krijgen.
In het onderzoek werd echter door de geïnterviewden reeds gesteld dat deze extra investering in de
voorkant van het proces uiteindelijk geld oplevert tijdens de uitvoering wanneer dit leidt tot minder
wijzigingen.

Ontwerpkeuzes vastleggen in Systems Engineering

Nadat het Voorlopig Ontwerp is gemaakt, moeten alle ontwerpkeuzes worden vastgelegd in Systems
Engineering. Het vastleggen van deze keuzes moet gebeuren in Relatics zodat er één document
ontstaat waarin alle betrokkenen alle informatie kunnen halen. Uit het vooronderzoek is gebleken dat er
veel informatie verloren gaat bij de overdrachtsmomenten, waarover in paragraaf 5 en 8 van dit
hoofdstuk meer wordt verteld. Het vastleggen van ontwerpkeuzes in Systems Engineering is een stap
waarbij het verliezen van informatie wordt geëlimineerd. Alles wordt namelijk digitaal opgeslagen in één
document waardoor geen informatie verloren kan gaan. Een ander voordeel bij het vastleggen van
keuzes in Systems Engineering is dat medewerkers die verderop in het voorbereidingsproces met het
ontwerp aan de slag gaan kunnen zien waarom bepaalde keuzes gemaakt zijn. Het gedachtengoed
achter keuzes wordt op die manier overgedragen. Hoe de medewerkers verderop in het proces om
moeten gaan met deze informatie wordt in paragraaf 6 van dit hoofdstuk uitgelegd.

Ontwerp valideren en verifiëren met Systems Engineering

De volgende stap die is toegevoegd aan het
proces is het valideren en verifiëren van het
ontwerp met Systems Engineering. Uit het
onderzoek is gebleken dat op het
onderzoeksproject het validatie en
verificatieproces is onderschat. Achteraf
beseften de teamleden dat verificatie en
validatie vanaf het begin in het ontwerpproces
van belang is voor het tot stand laten komen
van een integraal kloppend ontwerp. Vanuit
Systems Engineering gekeken wordt ook
gesteld dat het van belang is om vanaf het
begin te verifiëren en valideren. Er wordt gesteld dat door op elk detailniveau in elke fase van het proces
te verifiëren en valideren foutieve keuzes vroegtijdig worden ontdekt en moeten worden aangepakt. Het
is daarom belangrijk om in elke fase van het voorbereidingsproces te valideren en verifiëren. Om deze
redenen is de stap na het maken van het Voorlopig Ontwerp het valideren en verifiëren van het ontwerp.

Afbeelding 3.13 Validatie en verificatie in alle fase en op elk
detailniveau
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Go / No Go Voorlopig Ontwerp

Aan het einde van het proces ‘Ontwikkelen Voorlopig Ontwerp’ zit het tweede Go / No Go moment in
het heringerichte voorbereidingsproces. Dit is het moment waarop wordt besloten of de Voorlopig
Ontwerp fase afgerond kan worden en succesvol gestart kan worden met de Definitief Ontwerp fase.
Daarbij moet voldaan worden aan de lijst met eisen en randvoorwaarden die is opgenomen in de tabel
in bijlage D. De belangrijkste aanpassingen bij dit Go / No Go moment ten opzichte van het Go / No Go
moment in het huidige proces zijn de volgende eisen: het ontwerp is volledige geverifieerd en
gevalideerd op basis van gestelde eisen en de deelontwerpen zijn integraal opgezet.

Selecteren leveranciers en adviseurs

Een van de stappen die vanuit het huidige proces is overgenomen is de eerste stap van het ontwikkelen
van een Voorlopig Ontwerp. Dit is de stap waarin leveranciers en adviseurs worden geselecteerd. Dit
betreffen de externe partijen welke betrokken worden bij het proces. Uit het onderzoek is gebleken dat
er geen problemen ontstaan in de samenwerking met externe partijen, maar het is in het heringerichte
wel een belangrijke stap. Om die reden wordt er hier extra aandacht aan gegeven. Het is namelijk van
belang dat deze partijen ook daadwerkelijk op dit moment worden betrokken in het proces. Zoals gesteld
dienen alle partijen en disciplines vanaf het begin gelijk op te trekken. Dat betekent dat ook externe
partijen vanaf dit moment allemaal geselecteerd en gecontracteerd moeten worden. Het selecteren van
de partijen dient zorgvuldig te gebeuren omdat er een langdurige samenwerking aangegaan wordt. Er
dient op basis van vooraf opgesteld project specifieke criteria een weloverwogen keuze gemaakt te
worden welke partijen en leveranciers geschikt zijn om te betrekken bij het project. Er dienen
onmiddellijk afspraken gemaakt te worden met deze partijen over de verantwoordelijkheden van zowel
Heijmans Utiliteit als de geselecteerde partij. Het selecteren van de externe partijen is dus een stap die
heel bewust en gecoördineerd dient te worden uitgevoerd om een vlekkeloze voorbereiding mogelijk te
maken.
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3.4 Afronden tenderfase

Procesbeschrijving

Aan het einde van blok 1 vindt de afronding van de tenderfase plaats. Daarbij wordt begonnen met het
vaststellen van de definitieve tenderproducten. Vervolgens wordt de directie geïnformeerd door de
directeur van Verwerving & Advies. De directie wordt geïnformeerd op basis van informatie uit de eerste
stap bij het afronden van de tenderfase. Nadat de directie is geïnformeerd wordt de definitieve
verkoopprijs bepaald en wordt er definitief besloten om wel of niet aan te bieden richting de
opdrachtgever. De tendermanager is verantwoordelijk voor het maken van een verslag van de
commerciële afronding van de tenderfase en laat dit ondertekenen door de directie.

In de vierde stap wordt er een intern en extern aanbiedingsdossier samengesteld. Er wordt
gecontroleerd of alles klopt wat er in de documenten staat voordat deze wordt opgestuurd naar de
opdrachtgever. Deze controle vindt plaats op basis van het 4-ogenprincipe. ‘Het 4-ogenprincipe houdt
in dat bepaalde informatie na de voorgeschreven datum tegelijkertijd door 2 gemachtigde personen voor
het eerst mag worden ingezien’ (TenderNed, 2014). Voorafgaand aan deze stap is door het secretariaat
van Verwerving & Advies al voorbereid welke documenten ter ondertekening benodigd zijn.

Vervolgens kan de aanbieding daadwerkelijk bij de opdrachtgever worden ingediend. Het externe
aanbiedingsdossier wordt daarbij (persoonlijk) aan de opdrachtgever overgedragen. Tevens wordt in
deze stap getracht, als de mogelijkheid er is, om informatie te achterhalen die kan helpen bij het
voorbereiden van de presentatie van de aanbieding. De volgende stap in het proces is namelijk om de
aanbieding te presteren aan de opdrachtgever. In deze presentatie wordt een toelichting gegeven op
de gedane aanbieding.

Daarna vindt er een interne evaluatie plaats waarbij wordt gekeken naar het proces en de tools. De
interne evaluatie wordt door het Managementteam Verwerving & Advies gehouden en het secretariaat
Verwerving & Advies ziet er op toe dat de evaluatie daadwerkelijk plaatsvindt en dat hier een verslag
van wordt gemaakt.

De achtste stap in het proces is het ontvangen van een voorlopig gunningsresultaat. Als dit negatief is
stopt het proces hier en is het project niet binnen gehaald. Als het resultaat positief is, wordt de volgende
stap de definitieve gunning of alsnog een negatieve uitslag. Het definitieve gunningsresultaat wordt
medegedeeld aan de opdrachtnemer en wanneer dit positief is wordt er ook een externe evaluatie
gehouden. Er wordt dan een evaluatie gehouden met de opdrachtgever. Deze evaluatie wordt altijd
gehouden door de commercieel verantwoordelijke en de tendermanager van het project.

In het heringerichte proces is de stap ‘afspraken met opdrachtgever maken’ toegevoegd bij het afronden
van de tenderfase. Dit is namelijk een belangrijk moment voor het laten slagen van een mutatieloos
bouwproces. Er moeten hier afspraken gemaakt worden met de opdrachtgever omtrent de risico’s met
betrekking tot bijvoorbeeld bodemonderzoeken. Er moet afgesproken worden hoe de
verantwoordelijkheid en financiële afwikkeling hiervan plaats zal vinden. Daarnaast is dit het moment
waarop de opdrachtnemer mutatieloos bouwen introduceert. Op dit moment in het proces dienen
afspraken gemaakt te worden tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever betreffende het moment tot
waar de opdrachtgever wijzigingen kan doorvoeren in de specificatie en het ontwerp. Daarna zal in de
laatste stap van het proces het contract afgerond worden. De opdrachtnemer en opdrachtgever komen
tot overeenstemming over contractuele afspraken en verantwoordelijkheden en tekenen het contract.



77

Afronden tenderfase

Afbeelding 3.14 Heringerichte proces: Afronden tenderfase
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Toelichting op gemaakte keuzes

Nadat het Voorlopig Ontwerp is ontwikkeld kan de tenderfase worden afgerond. In deze processtap is
één stap toegevoegd aan het proces en het presenteren van de aanbieding aan de opdrachtgever is
veranderd.

Presenteren van de aanbieding

Nadat de aanbieding is ingediend bij de opdrachtgever is de volgende stap om deze aanbieding te
presenteren aan de opdrachtgever. In de aanbieding is veel aandacht besteed aan de integraliteit van
het ontwerp. Bij het samenvoegen van de tenderstukken is hier dan ook rekening mee gehouden door
duidelijk naar voren te laten komen dat het Voorlopig Ontwerp integraal tot stand is gebracht. Bij het
presenteren van de aanbieding moet hier nadrukkelijk de aandacht op gelegd worden. In het onderzoek
werd gesteld dat projecten vaak worden gewonnen op het feit dat het er ‘mooi’ uitziet. De
architectonische kant van het ontwerp speelt daarom ook in het heringerichte proces een prominente
rol. Echter is er in de tender ook ruim aandacht besteed aan de technische kant van het ontwerp, zoals
E- en W-installaties, doordat techniek vanaf het begin in het ontwerpproces gelijk op trekt met bouw
(architectonische kant). Tijdens het presenteren van de aanbieding moet deze integrale samenwerking
worden overgebracht op de opdrachtgever.

Afspraken maken met de opdrachtgever

De stap die is toegevoegd in het proces van het afronden van de tenderfase is het maken van afspraken
met de opdrachtgever. Deze stap wordt uiteraard alleen gezet wanneer het project gegund is. Op het
moment dat het project aan een andere partij wordt gegund stopt het voorbereidingsproces en moet er
intern geëvalueerd worden waarom de tender niet gewonnen is. Ervan uit gaande dat het project
gewonnen wordt, moeten er afspraken met de opdrachtgever gemaakt worden. Enerzijds worden
wijzigingen tijdens de uitvoering aangepakt doordat het voorbereidingsproces van Heijmans Utiliteit is
aangepast, maar anderzijds moet de opdrachtgever mee worden genomen in dit proces. Er moeten
daarom afspraken gemaakt worden met hem om tot overeenstemming te komen betreffende het
doorvoeren van wijzigingen. In een mutatieloos bouwproces kunnen tijdens de uitvoering namelijk geen
wijzigingen meer worden doorgevoerd. In de voorbereiding is dit echter nog wel mogelijk, maar er
moeten afspraken gemaakt worden tot wanneer dit soort wijzigingen kunnen worden doorgevoerd. In
afbeelding 3.15 is een schema afgebeeld waarin staat afgebeeld in welke periodes de opdrachtgever
wijzigingen door mag voeren in de specificatie. Deze periodes gelden uiteraard ook voor de
opdrachtnemer. Aangezien een wijziging in de specificatie vanuit de opdrachtnemer dezelfde impact
heeft als wijzigingen vanuit de opdrachtgever. Bovenin het schema is daarnaast aangegeven op welk
moment in het proces de opdrachtnemer en opdrachtgever aanwezig zijn.

Daarnaast is in gesprekken met twee opdrachtgevers geconstateerd dat opdrachtgevers open staan
voor een mutatieloos bouwproces, maar dat ze gewijzigde inzichten die ontstaan gedurende de bouw
alsnog willen kunnen doorvoeren. De oplossing daarvoor is om dit soort wijzigingen na oplevering nog
door te voeren. Echter willen de opdrachtgevers niet dat de uiteindelijke opleverdatum van het project
naar achter wordt verschoven, omdat er nog wijzigingen na oplevering worden doorgevoerd. Dit
betekent dat het uitvoeringsproces eerder klaar moet zijn dan de uiteindelijke opleverdatum. Uit het
vooronderzoek is gebleken dat wijzigingen tijdens de uitvoering leiden tot planningsachterstanden. Op

Afbeelding 3.15 Mogelijkheden voor het doorvoeren van wijzigingen
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het moment dat er geen wijzigingen meer tijdens de uitvoering mogen worden doorgevoerd, betekent
dit dat het proces ongestoord kan plaatsvinden en daardoor geen planningsachterstanden worden
opgelopen ten gevolgen van wijzigingen, maar een planningsvoorsprong. Deze aanname is niet
gebaseerd op wetenschappelijke feiten en bewijzen, maar op professionele inschattingen die gemaakt
zijn door de geïnterviewden in het onderzoek. Op basis van deze professionele inschatting is
aangenomen dat de opleverdatum dus eerder wordt bereikt wanneer er mutatieloos wordt gebouwd.
Dat betekent dat in de tijd dat het proces eerder klaar is er ruimte is voor het alsnog doorvoeren van
wijzigingen. In afbeelding 3.15 is aangegeven waar in het proces nog ruimte is voor het doorvoeren van
wijzigingen.

Het doorvoeren van wijzigingen na oplevering heeft voor zowel de
opdrachtgever als opdrachtnemer financiële voordelen. Aan de
opdrachtnemers kant zullen de kosten lager zijn voor het doorvoeren van
een wijziging, omdat de bouwplaatskosten lager zijn aangezien dure grote
machines na oplevering al weg zijn. Voor de opdrachtgever levert het geld
op omdat de wijziging goedkoper kan worden uitgevoerd. Op het moment
dat er tijdens de uitvoering een wijziging wordt doorgevoerd dan berekent
de opdrachtnemer hierover in de UAV-GC bepaalde percentages. Op het
moment dat na oplevering de wijzigingen worden doorgevoerd moeten deze
percentages lager zijn, omdat de kosten voor de opdrachtnemer voor het
doorvoeren van de wijzigingen dan lager zijn.

De hierboven beschreven afspraken dienen gemaakt te worden in het proces voordat het contract
afgerond wordt. De afspraken moeten helder worden opgesteld. Het opstellen van de afspraken dient
te gebeuren in overleg tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer, waarbij de opdrachtnemer het
initiatief neemt in het maken van afspraken voor een mutatieloos bouwproces. Daarbij moet de
opdrachtnemer overtuigt zijn van het slagen van een dergelijk mutatieloos bouwproces.

Daarnaast werd gesteld in het onderzoek dat het proces voor het doorvoeren van wijzigingen te
omslachtig is voor kleine wijzigingen. Een voorbeeld van een kleine wijziging is het veranderen van de
kleur van een brievenbus. Het proces dat een dergelijke kleine wijziging doorloopt is in het huidige
proces gecompliceerd en vergt veel tijd, terwijl beide partijen snel overeen kunnen komen over dit soort
wijzigingen. Er werd in het onderzoek gesteld dat er een digitale applicatie ontwikkeld zou moeten
worden waarbij de opdrachtnemer en opdrachtgever met één druk op een knop een dergelijke kleine
wijzigingen kunnen goedkeuren. Dat scheelt namelijk administratieve werkzaamheden en het voorkomt
dat wijzigingen doorvoeren weken duurt. Er is voor dit afstudeeronderzoek geen applicatie ontwikkeld,
omdat dit buiten het vakgebied van de afstudeerder valt. Echter wordt sterk aanbevolen om een
dergelijke applicatie te ontwikkelen waardoor het makkelijker wordt om kleine wijzigingen door te voeren
gedurende de gehele voorbereidingsfase.

Afbeelding 3.16 Win-
winsituatie voor
opdrachtgever en
-nemer
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3.5 Overdragen Verwerving naar Haalbaarheid

Procesbeschrijving

Aan het begin van het tweede blok wordt een kernteam
samengesteld dat verantwoordelijk wordt voor de activiteiten
behorende bij de haalbaarheidsfase. De teamleden worden
wederom geselecteerd op basis van hun rollen en
competenties. Het kernteam wordt samengesteld door de
directie. Daarna vindt er een eerste bijeenkomst plaats. Het
doel van deze bijeenkomst is om vast te stellen hoe er tot een
goede overdracht gekomen gaat worden tot aan het Go /  No
Go moment. Tevens is het de eerste kennismaking van de
geselecteerde kernteam leden. Daarnaast wordt er voor het
eerst kennis gemaakt met het project. Er wordt na de
bijeenkomst een team samengesteld met behulp van de
capaciteitsplanning Ontwerp & Engineering. Het projectteam
wordt zo samengesteld dat de benodigde kwaliteit en
capaciteiten aanwezig zijn binnen het team.

Nadat het kernteam en het projectteam zijn samengesteld wordt kennis van het projectteam van
‘Verwerving’ naar het projectteam van ‘Haalbaarheid’ overgedragen. De tendermanager is
verantwoordelijk voor het houden van een presentatie aan het projectteam ‘Haalbaarheid’ om de
projectinformatie aan de verschillende disciplines uit te wisselen. Daarna wordt op hoofdlijnen
beoordeeld of de informatie compleet is en van voldoende kwaliteit voor het projectteam ‘Haalbaarheid’.
Tot slot is er een bedrijfsjurist aanwezig die de specifieke contractvorm toelicht in relatie tot de taak die
het projectteam ‘Haalbaarheid’ heeft in te vullen.

Nu alle leden van het projectteam de documenten overgedragen hebben gekregen kunnen ze zich gaan
inlezen in het project om uiteindelijk te komen tot een overdrachtsdocument ten behoeve van het Go /
No Go moment. In deze stap worden kansen en bedreigingen geconstateerd en deze geconstateerde
kansen en bedreigingen dienen te worden aangevuld in het Kansen- en Risicodossier.

In de zesde stap van de overdracht wordt informatie geverifieerd met als doel het neerzetten van een
strategie waarmee het project haalbaar gemaakt kan worden binnen de gestelde eisen (tijd, geld en
kwaliteit). Dit wordt gedaan door het bespreken van de kwaliteit en de compleetheid van de
aanbiedingsstukken met ‘Verwerving’. Er wordt een aanvalsplan opgesteld om na de overdracht de
werkzaamheden van  ‘Haalbaarheid’ te laten slagen. Daarnaast wordt het Project Management Plan
verder uitgebreid aan de hand van de strategie.

De laatste stap in het overdrachtsproces is het Go / No Go moment. Hierbij wordt besloten of de
projectverantwoordelijkheid kan worden overgedragen van directeur Verwerving & Advies naar de
projectdirecteur of vestigingsdirecteur en of kan worden aangevangen met de werkzaamheden van de
fase ‘Haalbaarheid’ van het project volgens het aanvalsplan en het Project Management Plan. Er moet
worden vastgesteld dat: de overdracht is afgesloten, het dossier compleet is, alle randvoorwaarden zijn
gecreëerd om succesvol te starten en verantwoordelijken gekwijt zijn van hun taak.

Afbeelding 3.17 Samenstellen kernteam en
projectteam
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Toelichting op gemaakte keuzes

De vierde stap in het voorbereidingsproces is het overdragen van Verwerving naar Haalbaarheid. Er
zijn in dit proces geen aanpassingen gedaan ten opzichte van het huidige proces. Ofwel er zijn geen
extra stappen toegevoegd of stappen verwijderd. Echter is het toch een hele bepalende stap in het laten
slagen van een mutatieloos bouwproces. Het is namelijk de stap waarin de basis wordt gelegd voor de
projectorganisatie van de haalbaarheidsfase. Er zal daarom een toelichting volgen hoe de overdracht
moet plaatsvinden om tot een mutatieloos bouwproces te komen.

Kernteam samenstellen

De eerste stap bij het overdragen van Verwerving naar Haalbaarheid is het samenstellen van het
kernteam. Onder het kernteam vallen de projectdirecteur, ontwerpmanager, ontwerpleiders en
ontwerpcoördinator. Dit zijn de kernteamleden in het voorbereidingsproces tijdens de

haalbaarheidsfase. In afbeelding 3.19 is
te zien hoe de hiërarchische structuur is
tussen deze kernteamleden. In bijlage C
is het totale organogram te zien van de
voorbereidingsfase waarbij het
organogram van de tenderfase en
haalbaarheidsfase in een afbeelding
zijn afgebeeld. Daarin is ook
aangegeven welke functies door
moeten schuiven van de tenderfase
naar de haalbaarheidsfase. In het
heringerichte voorbereidingsproces
moet de ontwerpmanager die in de
tenderfase aan het ontwerp heeft
gewerkt namelijk worden
doorgeschoven en tijdens de
haalbaarheidsfase wederom dienen als
ontwerpmanager. Het is daarnaast
gewenst dat de tendermanager uit de
tenderfase de projectdirecteur wordt
tijdens de haalbaarheidsfase. De
projectdirecteur in de haalbaarheidsfase

blijft vervolgens de projectdirecteur tijdens de realisatiefase. Het is van belang dat minimaal één persoon
vanuit de tenderfase doorschuift naar de haalbaarheidsfase, omdat deze reeds kennis heeft van het
gemaakte Voorlopig Ontwerp. Daarnaast heeft deze persoon kennis van alle gemaakte keuzes en de
gesprekken die zijn gevoerd met de opdrachtgever. In het onderzoek werd gesteld dat het belangrijk is
om deze informatie middels minimaal één persoon mee te nemen naar de haalbaarheidsfase. In het
heringerichte voorbereidingsproces is dit de taak van de ontwerpmanager en/of projectdirecteur. De
projectdirecteur is eindverantwoordelijke voor het project gedurende alle fasen die het project op grond
van het contract doorloopt en hij geeft leiding aan het projectteam. De belangrijkste taken zijn:
verantwoordelijk voor een kwantitatieve en kwalitatieve optimale en gemotiveerde bezetting en
verantwoordelijk voor controle ontwerpcoördinator op integrale aanpak disciplines gedurende alle
procesfasen. Onder de projectdirecteur staat de ontwerpmanager en deze heeft dezelfde taken als
tijdens de tenderfase. Onder de ontwerpmanager staan de ontwerpleiders van de verschillende
disciplines en de ontwerpcoördinator. De ontwerpleiders moeten leiding geven aan één ontwerpteam
en coördineren en realiseren van de ontwerp- en engineeringsfase van projecten binnen de gesteld tijd
en budget. De belangrijkste taken van de ontwerpleider zijn: draagt zorg voor verificatie en keuring
ontwerp en de daaraan gerelateerde documenten en is tijdens een project verantwoordelijk voor de
ontwerpwerkzaamheden binnen zijn vakgebied voor wat betreft de aspecten tijd, kwaliteit en kosten en
houdt daarbij rekening met de consequenties voor andere vakgebieden. Tussen de ontwerpleiders staat
de ontwerpcoördinator. Deze heeft in het ontwerpproces een belangrijke taak en vormt het cement
tussen de verschillende disciplines. De ontwerpcoördinator is verantwoordelijk voor de integrale
samenwerking tussen de verschillende disciplines. De belangrijkste taken van de ontwerpcoördinator
zijn: ondersteund de ontwerpleiders bij de totstandkoming van het ontwerp ten aanzien van o.a. de
aspecten raakvlakmanagement, planning, verificatie en keuring en verantwoordelijk voor het tot stand

Afbeelding 3.19 Organogram haalbaarheidsfase
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komen van een integraal ontwerp gedurende alle procesfasen. Voor een uitgebreide functieomschrijving
van de bovengenoemde functies wordt verwezen naar bijlage B van dit rapport.

Projectteam samenstellen

De derde stap in het proces welke belangrijk is voor het laten slagen van een mutatieloos bouwproces
is het samenstellen van het projectteam. Net als bij het samenstellen van het tenderteam is het
belangrijk dat de juiste personen worden geselecteerd in dit proces. Voor de functieomschrijving van
een dergelijk geschikt persoon wordt verwezen naar de algemene functieomschrijving van UAV-GC
project medewerkers in bijlage B. Het is noodzakelijk dat hier de juiste personen worden geselecteerd
op basis van de opgestelde functieomschrijvingen. Uit het onderzoek is namelijk gebleken dat
continuïteit van belang is voor het laten slagen van het project. Op het moment dat er wisselingen
plaatsvinden binnen een team gedurende het ontwerp gaat er namelijk veel informatie verloren. Tevens
kost het veel tijd als er opnieuw iemand moet worden ingewerkt en zich moet inleven in het project. Het
selecteren van de juiste mensen op dit moment in het proces is dus een belangrijke stap. Daarnaast is
het belangrijk dat er niet alleen naar de kwaliteiten wordt gekeken maar ook naar de kwantiteit van het
projectteam. Uit het onderzoek is gebleken dat vooral aan de techniek kant er te weinig capaciteit in het
voorbereidingsproces wordt gestopt. In het heringerichte voorbereidingsproces moet het team zo
worden ingericht dat alle disciplines gelijk en met een grote capaciteit zijn vertegenwoordigd. Deze grote
capaciteit is nodig omdat in het onderzoek is gebleken dat het werken met een ondercapaciteit zorgt
voor problemen tijdens de uitvoering, omdat bepaalde delen op het moment dat ze uitgevoerd moeten
worden nog niet voldoende waren uitgewerkt. Aan de andere kant is een grote capaciteit nodig, omdat
het ontwerp met een grotere snelheid uitgewerkt moet worden dan in het huidige proces. De realisatie
van het heringerichte proces mag namelijk pas starten als het ontwerp 100% gereed is. Echter verschuift
de opleverdatum van een project niet in een mutatieloos bouwproces. Dat betekent dus dat de start van
de realisatie niet verder naar achter geschoven kan worden, ofwel er moet met een hoge capaciteit in
het ontwerpteam voor gezorgd worden dat het ontwerp tijdig klaar is. Tijdig betekent in dit geval voordat
gestart wordt met de realisatie van het project. In afbeelding 3.20 is te zien hoe het heringerichte proces
ten opzichte van het huidige proces moet gaan lopen.

Overdragen documenten

Nadat het kernteam en projectteam is samengesteld kunnen de documenten worden overgedragen van
het tenderteam aan het projectteam haalbaarheid. Uit het onderzoek is gebleken dat in de huidige
situatie een grote hoeveelheid aan informatie wordt overgedragen aan het projectteam. Daarbij werd
gesteld dat een heleboel van die informatie zoals de vragenlijsten met antwoorden van de
opdrachtgever overbodig zijn. Deze overbodige informatie moet gezien worden als ruis tussen de
informatie die van belang is voor het projectteam. De
overdracht moet dus beperkter en zonder informatieverlies
plaatsvinden. Zoals bij het ontwikkelen van het Voorlopig
Ontwerp vermeld moeten alle keuzes in Systems
Engineering worden vastgelegd in het heringerichte
voorbereidingsproces. Door het vastleggen van alle keuzes
in Systems Engineering inclusief onderbouwingen van deze
keuzes, gaat er geen informatie verloren. Het overdragen
van enkel deze onderbouwde keuzes in Systems
Engineering, de specificatie en Relatics biedt voldoende
basis om in het tweede blok van het HUMS verder te werken.
Dat is de informatie die de ontwerpruimte voor het
haalbaarheidsteam bepaalt en daarbinnen moet verder
ontworpen worden. Achterliggende informatie zoals de gesprekken met de opdrachtgever en de

Afbeelding 3.20 Huidige processen ten opzichte van heringerichte processen

Afbeelding 3.21 Ongestructureerde overdracht
in huidige proces versus gestructureerde
overdracht in heringerichte proces
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vragenlijsten worden niet fysiek overgedragen. Doordat de ontwerpmanager zowel in het tenderteam
zat als in het kernteam van de haalbaarheidsfase is deze informatie niet verloren gegaan.

Go / No Go moment

Aan het einde van de overdracht vindt er weer een Go / No Go moment plaats in het heringerichte
voorbereidingsproces. Dit is het moment waarop wordt besloten of de projectverantwoordelijkheid kan
worden overgedragen van de directeur Verwerving & Advies aan de projectdirecteur en of er kan worden
aangevangen met de werkzaamheden in de fase haalbaarheid van het project volgens het aanvalsplan
en het Project Management Plan. Daarbij moet voldaan worden aan de lijst met eisen en
randvoorwaarden die is opgenomen in de tabel in bijlage D.
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3.6 Ontwikkelen Definitief Ontwerp

Procesbeschrijving

Na de overdracht van blok 1 naar blok 2 kan gestart worden met het ontwikkelen van het Definitief
Ontwerp. Daarbij worden eerst externe partijen geselecteerd op basis van de toegevoegde waarde die
ze leveren in het definitief ontwerptraject. Er wordt getracht op deze manier de risico’s (tijd, geld en
kwaliteit) beheersbaar te krijgen en eisen uit de vraagspecificatie ingevuld te krijgen. Daarna wordt er
een ontwikkelplanning en uitgangspuntendocument opgesteld. Deze zijn bedoeld om inzicht te
verkrijgen in de werkzaamheden, zodanig dat een afgestemd proces gevolgd kan worden en het
gebouw binnen de beoogde tijd kan worden opgeleverd. Het kritieke pad van werkzaamheden wordt in
beeld gebracht, waarmee het voorbereidingstraject bewaakt kan worden in combinatie met kosten en
resources alsmede inkoopconsequenties. In het uitgangspuntendocument worden uitgangspunten
vastgelegd die gelden als basis voor de te doorlopen ontwerpfase. De minimale input van de
documenten zijn de eisen vanuit de opdrachtgever, geldende wet- en regelgeving en financiële
uitganspunten. Daarna wordt nogmaals een inventarisatie gemaakt van de omgevingseisen. Als het
nodig is worden omgevingseisen bijgesteld en eventuele kansen en bedreigingen die in deze stap
worden gesignaleerd, worden in het Kansen- en Risicodossier aangevuld.

De laatste stap voordat er begonnen wordt met het maken van het Definitief Ontwerp is het
inventariseren van benodigde gegevens. De disciplines informeren bij elkaar aan welke gegevens
behoefte is. Op die manier wordt getracht alle disciplines tijdig en volledig te informeren. Vervolgens
gaan de disciplines aan de slag met het maken van het Definitief Ontwerp. Dit gebeurt afzonderlijk van
elkaar, maar met regelmatige afstemming. Doordat de disciplines en verschillende partijen allemaal op
één locatie zitten, is het mogelijk om op elk moment af te stemmen met elkaar. Daarnaast staat er boven
het projectteam een ontwerpcoördinator die constant de definitieve ontwerpen integraal afweegt en
hierover communiceert met de verschillende disciplines. Het ontwikkelen van het Definitief Ontwerp is
een iteratief proces waarbij het integraal afwegen van de verschillende Definitieve Ontwerpen een
steeds terugkerende handeling is. Tevens worden gedurende het maken van het Definitief ontwerp alle
ontwerpkeuzes vastgelegd in rapportages en wordt het ontwerp regelmatig gevalideerd en geverifieerd
met Systems Engineering. Alle disciplines werken aan één integraal ontwerp. Per discipline heeft het
Definitief Ontwerp de volgende inhoud:

§ Architectonisch/bouwkundig: voorlopig ontwerp uitwerken naar een ontwerp met definitieve
positionering van gebruikersfuncties in onderling verband en definitieve ruimtelijke structuur met
een definitieve uiterlijke verschijningsvorm. Opstellen voorlopige materiaalkeuzes en
principedetails.

§ Constructief: definitieve constructieopzet op basis van de bouwkundige onderlegger
§ Bouwfysisch & akoestisch: inzicht geven in principeoplossingen zodat deze kunnen worden

meegenomen in het integrale uitvoeringsontwerp.
§ Installaties: vaststellen van benodigde ruimten voor installaties in techniekruimte, schachten,

plafonds en constructieve sparingen.
De ontwerpen worden constant afgestemd op elkaar, geverifieerd en gevalideerd en keuzes worden
constant vastgelegd totdat er één integraal definitief ontwerp is.

Vervolgens wordt er een financiële toets uitgevoerd waarbij wordt gekeken of het ontwerp voldoet aan
gestelde financiële uitgangspunten. Na de financiële toets volgt een Go / No Go moment waarop wordt
besloten of de Definitief Ontwerp fase afgerond kan worden en succesvol gestart kan worden met de
volgende fase. Op het moment dat er een No Go wordt gegeven wordt er terug gegaan naar het
uitwerken van integrale Definitieve Ontwerpen. De disciplines gaan dan opnieuw aan de slag met het
ontwerp. Als er een Go wordt gegeven volgt er een beoordeling van het Definitief ontwerp door de
opdrachtgever. Deze verifieert het ontwerp op onderdelen zoals vastgelegd in de overeenkomst.

Na alle controles worden vergunningen aangevraagd zodat het ontwerp daadwerkelijk gebouwd kan
worden. Het is belangrijk om tijdig aanvragen in te dienen voor diverse benodigde vergunningen, zodat
proceduretijd en afgifte van de vergunning plaatsvindt voordat de realisatie start. Tot slot vinden aan het
einde van het ontwikkelen van het Definitief Ontwerp evaluaties plaats. Zowel met externe partijen (klant
en/of adviseurs) als interne partijen (projectteam) worden evaluaties gehouden. Het doel is om goede
punten en verbeterpunten te borgen en deze waar mogelijk bij nieuwe projecten toe te passen.
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Ontwikkelen Definitief Ontwerp

Afbeelding 3.22 Heringerichte proces: Ontwikkelen Definitief Ontwerp
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Toelichting op gemaakte keuzes

Na de overdracht kan gestart worden met het ontwikkelen van het Definitief Ontwerp. Er zijn ten
opzichte van het huidige voorbereidingsproces aanpassingen gedaan aan de stap waarbij het Definitief
Ontwerp wordt gemaakt. Het maken van het Definitief Ontwerp is de stap nadat de disciplines bij elkaar
hebben geïnventariseerd welke gegevens andere disciplines nodig hebben. Bij het inventariseren
dienen de disciplines met elkaar in gesprek te gaan over de gegevens behoefte die eenieder heeft,
zodat de betrokkenen hier rekening mee kunnen houden. Het is in deze stap belangrijk dat alle partijen
en disciplines naar elkaar luisteren en respecteren dat bepaalde informatie op bepaalde tijdstippen
nodig is voor andere disciplines en partijen.

Definitief Ontwerp maken

Na het inventariseren van de benodigde gegevens gaan de
disciplines afzonderlijk van elkaar aan de slag om het definitieve
ontwerp te maken. Echter vindt er continu afstemming plaats
tussen de verschillende disciplines. Om continu afstemming tussen
de disciplines te kunnen laten plaatsvinden is het van belang dat
de disciplines tegelijk en op een zelfde niveau starten met het
uitwerken van het Definitief Ontwerp. Vanuit de tenderfase zitten
de disciplines op hetzelfde niveau en dit moet bij het ontwikkelen
van het Definitief ontwerp worden doorgezet. Dat betekent dat
techniek een actieve houding in het ontwerpproces aan moet
nemen en vanaf het begin moet mee ontwerpen. De verschillende
ontwerpen worden namelijk continu integraal afgewogen en
integraal beoordeeld en dit kan alleen als alle disciplines op
hetzelfde niveau aan het ontwerp zijn. In het tenderproces waarbij
het Voorlopig Ontwerp is ontwikkeld zijn alle keuzes inclusief

onderbouwingen vastgelegd in Systems Engineering. Deze keuzes en rapportages inclusief de eisen
uit de specificatie vormen het kader waarbinnen verder ontworpen moet worden. In het onderzoek werd
gesteld dat vaak de informatie uit blok 1 verloren gaat, omdat het projectteam in blok 2 zelf opnieuw
gaat ontwerpen. Er wordt op dat moment dus voor de tweede keer gekeken naar het ontwerp en voor
de tweede keer worden keuzes gemaakt die al eens eerder gemaakt zijn. Dat kost tijd en geld en is
dus ongewenst in het heringerichte voorbereidingsproces. In het heringerichte proces moeten de
projectteamleden keuzes uit voorgaande fases respecteren en accepteren. Dat betekent niet dat er
geen kritische blik op de gemaakte keuzes mag worden geworpen, maar er moet niet bij voorbaat een
houding zijn waarbij geen enkele keuze wordt geaccepteerd. Bij het maken van het Definitief ontwerp
worden keuzes ook voortdurend vastgelegd in Systems Engineering inclusief onderbouwingen van de
keuzes. Net als bij het ontwikkelen van het Voorlopig Ontwerp wordt de keuzeruimte steeds kleiner
gemaakt middels het vastleggen van keuzes in
Relatics. Het vastleggen van ontwerpkeuzes in
Systems Engineering is een stap waarbij het
verliezen van informatie wordt geëlimineerd.
Alles wordt namelijk digitaal opgeslagen in één
document waardoor geen informatie verloren kan
gaan. Daarnaast wordt het ontwerp constant
geverifieerd en gevalideerd met Systems
Engineering om te controleren of wordt voldaan
aan de eisen in het contract. Er moet op elk
detailniveau en in elke fase van het
voorbereidingsproces worden geverifieerd en
gevalideerd om de integraliteit van het ontwerp te waarborgen. Daarnaast worden op deze manier
foutieve keuzes vroegtijdig gesignaleerd en kan hier op worden ingespeeld. Het proces zoals hierboven
omschreven waarbij de disciplines afzonderlijk werken aan het Definitief Ontwerp waarbij constant
wordt afgestemd op elkaar, ontwerpen integraal worden afgewogen, keuzes worden vastgelegd in
rapportages en het ontwerp wordt geverifieerd en gevalideerd is een iteratief proces dat meerdere
malen en parallel aan elkaar wordt doorlopen.

Afbeelding 3.23 Continu
afstemming tussen disciplines

Afbeelding 3.24 Processen van bouw en techniek
(E-installaties en W-installaties) moeten gelijk lopen
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Ontwerpcoördinator

Er is in deze fase een belangrijke taak weggelegd voor de
ontwerpcoördinator in het projectteam. Zoals eerder aangegeven in
het organogram vormt de ontwerpcoördinator het cement tussen de
verschillende disciplines. In het onderzoek werd gesteld dat er een
schakel miste tussen de disciplines die de disciplines met elkaar
verbindt. In het heringerichte proces is deze taak duidelijk
toegeschreven aan de ontwerpcoördinator, die niet als doorgeefluik
van informatie moet dienen, maar een schakel is die informatie aan
elkaar koppelt en integraal afweegt om vervolgens keuzes te maken
en de disciplines met deze informatie en keuzes integraal bij te sturen.
De ontwerpcoördinator moet iemand zijn die tussen de disciplines in
staat en van alle disciplines kennis heeft. Vandaar dat dit een persoon
is met minimaal 5 jaar werkervaring in verschillende afdelingen en
ontwerpdisciplines. De ontwerpcoördinator is verantwoordelijk voor
het tot stand komen van een integraal ontwerp, waarbij techniek en
bouw op een gelijk niveau ontwerpen en waarbij de processen van de
verschillende disciplines gelijk lopen aan elkaar.

Financiële toets en externe toets uitvoeren

Stap 5.15 en 5.16 in het proces staan na het maken van het Definitief Ontwerp. In werkelijkheid zijn dit
stappen die ook gedurende het maken van het Definitief ontwerp regelmatig terugkomen. Op het
moment dat er belangrijke keuzes gemaakt worden bij het maken van het Definitief Ontwerp kan het
namelijk noodzakelijk zijn dat er een financiële toets en/of externe toets wordt uitgevoerd om de keuze
te onderbouwen en controleren of het niet een te groot financieel risico is om die keuze te maken. In het
processchema zijn ze als aparte stap opgenomen na het maken van het Definitief Ontwerp, omdat er
na het maken van het Definitief Ontwerp een finale financiële en externe toets gedaan moet worden.

Go / No Go moment

In het proces voor het ontwikkelen van het Definitief Ontwerp zit het vierde Go / No Go moment in het
heringerichte voorbereidingsproces. Dit is het moment waarop wordt besloten of de Definitief Ontwerp
fase afgesloten kan worden en succesvol gestart kan worden met de Uitvoeringsgereed Ontwerp fase.
Het ontwerp dient voldoende basis te bieden op het gebied van beoogde kwaliteit, tijd,
duurzaamheidsambities en binnen het budget passen. Tevens moet hier worden aangegeven of de
contractstukken aansluiten bij het Definitief Ontwerp. Daarbij moet worden voldaan aan de lijst met eisen
en randvoorwaarden die is opgenomen in de tabel in bijlage D. De belangrijkste eisen en
randvoorwaarden die in het heringerichte proces aan het Go / No Go moment zijn toegevoegd luiden
als volgt: De deelontwerpen zijn geïntegreerd tot één ontwerp en het ontwerp is volledig geverifieerd en
gevalideerd op basis van gestelde eisen. Dat betekent dus dat er een No Go
wordt gegeven op het moment dat het ontwerp niet volledig is geverifieerd en
gevalideerd of het voldoet aan de eisen. Op deze manier wordt voorkomen
dat er verder wordt gewerkt aan een ontwerp dat niet voldoet aan de eisen
en waardoor later wijzigingen ontstaan. Op het moment dat er een No Go
wordt gegeven moet het projectteam een stap terug nemen in het proces en
beginnen ze opnieuw met het ontwerpproces. Dit betekent uiteraard niet dat
het volledige Definitief Ontwerp opnieuw gemaakt moet worden, maar de
elementen waar een No Go op gegeven is dienen aangepast te worden. Het
Go / No Go moment is in dit geval een hard moment geworden waarop kan
worden besloten om het proces stop te zetten. Er kan pas doorgegaan
worden met het proces op het moment dat aan alle minimale
randvoorwaarden en eisen is voldaan. De minimale randvoorwaarden en eisen zijn terug te vinden in
de tabel in bijlage D van dit rapport.

Afbeelding 3.25 Ontwerp-
coördinator als schakel tussen
de disciplines

Afbeelding 3.26 No Go
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3.7 Ontwikkelen Uitvoeringsgereed Ontwerp

Procesbeschrijving

De volgende stap in het proces is het ontwikkelen van het Uitvoeringsgereed Ontwerp. De eerste stap
voordat er begonnen wordt met het maken van het Uitvoeringsgereed Ontwerp is het inventariseren van
benodigde gegevens. De disciplines informeren bij elkaar aan welke gegevens behoefte is. Op die
manier wordt getracht alle disciplines tijdig en volledig te informeren. Vervolgens gaan de disciplines
aan de slag met het maken van het Uitvoeringsgereed Ontwerp. Dit gebeurd afzonderlijk van elkaar,
maar met regelmatige afstemming. Doordat de disciplines en verschillende partijen allemaal op één
locatie zitten, is het mogelijk om op elk moment af te stemmen met elkaar. Daarnaast staat er boven
het projectteam een ontwerpcoördinator die constant de definitieve ontwerpen integraal afweegt en
hierover communiceert met de verschillende disciplines. Het ontwikkelen van het Uitvoeringsgereed
Ontwerp is een iteratief proces waarbij het integraal afwegen van de verschillende Uitvoeringsgereed
Ontwerpen een steeds terugkerende handeling is. Tevens worden gedurende het maken van het
Uitvoeringsgereed Ontwerp alle ontwerpkeuzes vastgelegd in rapportages en wordt het ontwerp
regelmatig gevalideerd en geverifieerd met Systems Engineering. Alle disciplines werken aan één
integraal ontwerp. Per discipline heeft het Uitvoeringsgereed Ontwerp de volgende inhoud:

§ Architectonisch/bouwkundig: definitieve ontwerp zodanig uitwerken dat productie bouw- en
installatiecomponenten als ook de daadwerkelijke uitvoering en assemblage op de bouwplaats
kan plaatsvinden. Tevens opstellen van definitieve materiaalkeuzes en details.

§ Constructief: definitieve constructieopzet opstellen op basis van bouwkundige onderlegger.
Invloeden en randvoorwaarden van alle constructieonderdelen zowel onderling als van buitenaf
beschouwen en mogelijk oplossingen formuleren.

§ Bouwfysisch en akoestisch: inzicht geven in principeoplossingen zodat deze kunnen worden
meegenomen in het integrale uitvoeringsontwerp.

§ Installaties: definitief vaststellen van de benodigde ruimten voor de installaties in
techniekruimten, schachten, plafonds en sparingen.

De ontwerpen worden constant afgestemd op elkaar, geverifieerd en gevalideerd en keuzes worden
constant vastgelegd totdat er één integraal definitief ontwerp is.

Hier na volgt een Go / No Go moment waarop wordt besloten of het Uitvoeringsgereed Ontwerp
voldoende basis biedt om verder te gaan in het proces. Dat betekent voor een mutatieloos bouwproces
dat het ontwerp 100% gereed moet zijn voordat deze wordt overgedragen aan de realisatie. Als dit niet
het geval is zal er een No Go worden gegeven en wordt terug gegaan naar het uitwerken van integrale
Uitvoeringsgereed Ontwerpen. Als er een Go wordt gegeven volgt een externe controle. Door externe
partijen worden controles uitgevoerd zoals vastgelegd in de overeenkomst. Alle ontwerpaanpassingen,
door wie dan ook veroorzaakt, worden verwerkt en vastgelegd. Voor belangrijke wijzigingen worden alle
gegevens aan de inspectie instelling voorgelegd.

Na de interne en externe controles wordt een uitvoeringsbegroting opgesteld. De werkbegroting wordt
getoetst en gemuteerd op het uitvoeringsontwerp. Er wordt ook een kosten bewakingsoverzicht
opgesteld en actueel gehouden zodat deze te bewaken is door het uitvoeringsteam. Daarna worden
uitvoerings- en productietekeningen gemaakt. Relevante productietekeningen worden opgesteld,
gecontroleerd en goedgekeurd aan de hand van het tekeningenroulatieschema en op basis van het
vastgestelde Uitvoeringsgereed Ontwerp. Een tekeningenroulatieschema is een schema waarin staat
aangegeven hoe de controle van tekeningen plaats vindt. De tekeningen worden namelijk door de
verschillende disciplines afzonderlijk en na elkaar gecontroleerd en aangepast. Nadat de tekeningen
zijn gemaakt kan het Project Management Plan worden afgerond. Hierin moeten kwaliteitsdoelstellingen
en veiligheidszaken worden geborgd. Er vindt uiteindelijk een finale toets plaats door de projectmanager
of het Project Management Plan voldoet aan gestelde eisen. Als dat is gebeurd, kan het Project
Management Plan worden vrijgegeven voor de uitvoering.

Na het afronden van het Project Management Plan volgt een Go / No Go moment waarop wordt besloten
of de haalbaarheidsfase afgerond kan worden en of succesvol gestart kan worden met de realisatiefase.
Aan het einde van het ontwikkelen van een uitvoeringsontwerp vinden evaluaties plaats. Zowel met
externe partijen (klant en/of adviseurs) als interne partijen (projectteam) worden evaluaties gehouden.
Het doel is om sterke punten en verbeterpunten te borgen en deze waar mogelijk bij nieuwe projecten
toe te passen.
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Ontwikkelen Uitvoeringsgereed Ontwerp

Afbeelding 3.27 Heringerichte proces: Ontwikkelen Uitvoeringsgereed Ontwerp
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Toelichting op gemaakte keuzes

Als er een Go is gegeven op het Definitief Ontwerp kan gestart worden met het ontwikkelen van het
Uitvoeringsgereed Ontwerp. Daarbij wordt wederom gestart met het inventariseren van de benodigde
gegevens. De disciplines dienen in deze stap met elkaar in gesprek te gaan over de gegevens behoefte
die eenieder heeft, zodat de betrokken hier rekening mee kunnen houden. Het is in deze stap belangrijk
dat alle partijen en disciplines naar elkaar luisteren en respecteren dat bepaalde informatie op bepaalde
tijdstippen nodig is voor andere disciplines en partijen. Nadat de gegevens zijn geïnventariseerd kan
gestart worden met het maken van het Uitvoeringsgereed Ontwerp. Het proces voor het maken van
het Uitvoeringsgereed Ontwerp is aangepakt in het heringerichte voorbereidingsproces en zal nu
verder worden toegelicht.

Uitvoeringsgereed Ontwerp maken

De processtappen die gevolgd moeten worden bij het maken van het Uitvoeringsgereed Ontwerp zijn
identiek aan de stappen die gemaakt worden bij het maken van het Definitief Ontwerp. Dat betekent
dus dat de disciplines afzonderlijk van elkaar aan de slag gaan om het Uitvoeringsgereed Ontwerp te
maken, maar dat er continu afstemming plaatsvindt tussen de disciplines. Daarbij is het van belang dat
de disciplines tegelijkertijd starten met ontwerpen. Vanuit de Definitief Ontwerp fase zitten de
disciplines op hetzelfde niveau en van daaruit moeten ze verder werken aan het Uitvoeringsgereed
Ontwerp Tegelijkertijd met het ontwerpen worden de discipline ontwerpen integraal afgewogen en
beoordeeld, worden alle ontwerpkeuzes vastgelegd in Systems Engineering en wordt het ontwerp
constant geverifieerd en gevalideerd om te controleren of aan de eisen in het contract wordt voldaan.
De ontwerpcoördinator heeft ook in deze fase van het ontwerp de taak om alle disciplines met elkaar
te verbinden en de integraliteit van het ontwerp te bewaken. Uiteraard is het in deze fase van het proces
net zo belangrijk als bij het maken van het Definitief Ontwerp dat gemaakte keuzes uit voorgaande
fasen worden geaccepteerd en gerespecteerd en dat niet bij voorbaat wordt getwijfeld aan het ontwerp.
De werkwijze in deze fase van het proces is identiek aan de werkwijze bij het maken van het Definitief
Ontwerp en zal daarom niet uitgebreider besproken worden.

Go / No Go moment

Na het maken van het Uitvoeringsgereed Ontwerp zit het vijfde Go / No Go moment in het heringerichte
voorbereidingsproces en het eerste Go / No Go moment in het proces van het ontwikkelen van het
Uitvoeringsgereed Ontwerp. Dit is het moment waarop wordt besloten of de Uitvoeringsgereed Ontwerp
fase afgesloten kan worden en succesvol gestart kan worden met de afronding van het Project
Management Plan. Het ontwerp dient voldoende basis te
bieden op het gebied van beoogde kwaliteit, tijd,
duurzaamheidsambities en binnen het budget passen.
Tevens moeten de contractstukken aansluiten bij het
Uitvoeringsgereed Ontwerp. Dit Go / No Go moment is een
van de belangrijkste in het heringerichte
voorbereidingsproces met betrekking tot mutatieloos bouwen,
omdat hier wordt besloten of het ontwerp ver genoeg
gevorderd is zodat er kan worden begonnen met het
realiseren van het project. Uit het onderzoek is gebleken dat
om mutatieloos te bouwen het ontwerp 100% gereed moet
zijn, omdat alle onderdelen in een ontwerp invloed op elkaar
hebben. Op het moment dat er wordt gestart met de realisatie
terwijl het ontwerp nog niet volledig gereed is kan dit tot
problemen leiden, als nog niet uitgewerkte onderdelen worden
uitgewerkt tijdens de uitvoering en deze uitwerkingen blijken invloed te hebben op reeds gerealiseerd
onderdelen. Een van de belangrijkste eisen die gehaald moet worden bij dit Go / No Go moment is dan
ook dat het ontwerp 100% gereed moet zijn om een Go te halen. Daarnaast is belangrijk bij dit moment
dat het ontwerp volledig is gevalideerd en geverifieerd en dat met zekerheid gesteld kan worden dat
het ontwerp voldoet aan de in het contract afgesproken eisen en voorwaarden. De volledige lijst met
eisen aan dit Go / No Go moment is opgenomen in de tabel in bijlage D. Als er een No Go wordt
gegeven betekent dit wederom dat het proces wordt gestopt en het projectteam een stap terug moet
nemen naar het maken van het Uitvoeringsgereed Ontwerp. Dit betekent uiteraard niet dat het volledige
Uitvoeringsgereed Ontwerp opnieuw gemaakt moet worden, maar de elementen waar een No Go op

Afbeelding 3.28 Ontwerp 100% gereed
voordat gestart kan worden met
realiseren
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gegeven is dienen aangepast te worden. Het Go / No Go moment is in dit geval een hard moment
geworden waarop kan worden besloten om het proces stop te zetten. Er kan pas doorgegaan worden
met het proces op het moment dat aan alle minimale randvoorwaarden en eisen is voldaan.

Als er een Go wordt gegeven gaat het proces verder en wordt er een externe controle uitgevoerd, wordt
een uitvoeringsbegroting gemaakt, worden uitvoerings- en productietekeningen gemaakt en wordt het
Project Management Plan afgerond. Daarna volgt het tweede Go / No Go moment in het proces van het
ontwikkelen van het Uitvoeringsgereed Ontwerp. Op dit moment wordt besloten of het Project
Management Plan afgerond kan worden en alle stukken compleet zijn om over te gaan tot de overdracht
van blok 2 naar blok 3. Daarbij moet voldaan worden aan de lijst met eisen en randvoorwaarden die is
opgenomen in de tabel in bijlage D.
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3.8 Overdragen Haalbaarheid naar Realisatie

Procesbeschrijving

De eerste stap bij het overdagen van blok 2 ‘Haalbaarheid’ naar blok 3 ‘Realisatie’ is het samenstellen
van het projectteam door de projectverantwoordelijke. Het samengestelde projectteam moet worden
goedgekeurd door de directie. Het projectteam dat in deze fase wordt samengesteld is verantwoordelijk
voor de realisatie van het ontwerp. De leden van het projectteam worden geselecteerd op basis van hun
rollen en competenties.

Daarna volgt de eerste bijeenkomst van het projectteam waarbij globaal inzicht verkregen wordt in het
te realiseren werk en doelstellingen van het project worden benoemd. De volgende zaken worden
besproken tijdens deze bijeenkomst: doel van overleg, overdrachtsmoment, risico’s binnen het project,
financiële risico’s, contractuele zaken, samenstelling overige leden, tekeningen/technische omschrijving
uitgangspunten, bouwkundige constructie berekeningen en gegevens van de architect.

De volgende stap is het overdragen van documenten van ‘Haalbaarheid’ naar ‘Realisatie’. Daarnaast
wordt er bij de overdracht een planning opgesteld tot aan het Go / No Go moment. Na het overdragen
van de documenten gaat het projectteam de documenten inlezen en zich inleven in het project. Het
project wordt eigen gemaakt en onduidelijkheden moeten worden benoemd en vastgelegd. Daarnaast
dient iedereen risico’s te benoemen en vast te leggen.

In de vijfde stap brengt het projectteam een onderbouwd advies uit richting de directie met betrekking
tot het Go / No Go moment. Dit Go / No Go moment is het cruciale moment waarop wordt besloten of
kan worden gestart met de uitvoering van het ontwerp. Daarbij wordt de beslissing genomen op basis
van eerder uitgebracht advies en met inachtneming van weloverwogen risico’s van het project.
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Toelichting op gemaakte keuzes

De laatste stap in het heringerichte voorbereidingsproces is de overdracht van Haalbaarheid naar
Realisatie. Er zijn in dit proces geen aanpassingen gedaan ten opzichte van het huidige proces. Ofwel
er zijn geen extra stappen toegevoegd of stappen verwijderd. De inhoud en wijze van overdragen is
echter wel aangepast in het heringerichte voorbereidingsproces en daar zal nu een toelichting op
volgen.

Projectteam samenstellen

Het samenstellen van het projectteam wat verantwoordelijk gaat zijn voor de realisatie van het ontwerp
dient wederom te voldoen aan het functieprofiel dat is opgesteld voor medewerkers die meewerken aan
projecten waar de UAV-GC van toepassing is. Voor de functieomschrijving van een dergelijk geschikt
persoon wordt verwezen naar de algemene functieomschrijving van UAV-GC project medewerkers in
bijlage B. Het is noodzakelijk dat hier de juiste personen worden geselecteerd op basis van de
opgestelde functieomschrijvingen om wisselingen op het project te voorkomen. Op het moment dat er
wisselingen plaatsvinden binnen een team gedurende het ontwerp gaat er namelijk veel informatie
verloren. Tevens kost het veel tijd als er opnieuw iemand moet worden ingewerkt en zich moet inleven
in het project. Het selecteren van de juiste mensen op dit moment in het proces is dus een belangrijke
stap.

Documenten overdragen

In het huidige proces worden de documenten stapsgewijs overgedragen, omdat het ontwerp nog niet
ver genoeg is om in één keer over te dragen. Dat had tot gevolg dat documenten werden overgedragen
die nog niet 100% compleet waren. In het heringerichte voorbereidingsproces vindt de overdracht pas
plaats als het ontwerp en alle documenten 100% gereed zijn. Dat betekent dat de overdracht in één
keer plaats vind in plaats van stapsgewijs. Tevens wordt alleen overgedragen wat voor de realisatiefase
van belang is. Dat zijn met name de uitvoerings- en productietekeningen waarop staat hoe het project
gerealiseerd moet gaan worden.

Go / No Go moment

Aan het einde van dit proces zit het laatste Go / No Go moment dat is opgenomen in het heringerichte
voorbereidingsproces. Op dit moment wordt besloten of de haalbaarheidsfase definitief afgesloten kan
worden en of succesvol gestart kan worden met de realisatiefase. Hierbij moeten de stukken voldoende
basis bieden op alle beheersaspecten: geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit en communicatie. Het
uitvoeringsteam moet worden getoetst of ze voldoende kennis van de plannen hebben. Daarbij moet
voldaan worden aan de lijst met eisen en randvoorwaarden die is opgenomen in de tabel in bijlage D.
Dit is het laatste moment waarop in het heringerichte voorbereidingsproces het proces stil gelegd kan
worden en er niet gestart kan worden met de realisatie van het project. Als op dit moment een Go wordt
gegeven betekent dat de realisatie kan starten met uitvoeringswerkzaamheden en dat het ontwerp en
alle stukken voor 100% gereed zijn.
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4 Toetsen van het heringerichte voorbereidingsproces
In dit hoofdstuk is de toetsing van het heringerichte voorbereidingsproces uiteengezet. Hierin wordt
aangetoond of wordt voldaan aan het opgestelde Programma van Eisen. Op deze manier kan worden
aangetoond of de doelstelling van het afstudeerproject is gehaald en of daarmee het geconstateerde
probleem in het vooronderzoek kan worden voorkomen. In de eerste paragraaf wordt toegelicht hoe de
toetsing van het heringerichte voorbereidingsproces heeft plaatsgevonden. Vervolgens worden de
resultaten van de toetsing gepresenteerd en wordt gekeken aan welke eisen in het Programma van
Eisen is voldaan en aan welke eisen niet is voldaan.

4.1 Toetsingsmethoden

Het heringerichte voorbereidingsproces is getoetst aan de hand van het opgestelde Programma van
Eisen. De eisen in het Programma van Eisen hebben bij de toetsing gediend als criteria waaraan het
ontwerp moet voldoen. Op basis van de toetsing aan de hand van eisen uit het Programma van Eisen
is geconcludeerd of de doelstelling is behaald. Het Programma van Eisen van het ontwerp is
gepresenteerd in paragraaf 3.1 van dit rapport.

Wanneer wordt voldaan aan de eisen die uit de doelstelling volgen kan worden geconcludeerd dat aan
de doelstelling is voldaan. De eerste eis is dat het heringerichte voorbereidingsproces er voor moet
zorgen dat er geen wijzigingen meer ontstaan tijdens de uitvoering. Dit is tevens de belangrijkste eis en
het uiteindelijke doel van het afstudeerproject. Om mutatieloos te bouwen, moeten namelijk alle
wijzigingen worden geëlimineerd. Om te toetsen of doormiddel van het heringerichte
voorbereidingsproces aan deze eis wordt voldaan zijn gesprekken gevoerd met medewerkers van het
voorbereidingsproces. In de ideale situatie had er een project van blok 1 tot blok 3 volledig doorlopen
moeten worden om te bepalen hoeveel wijzigingen er nog tijdens de uitvoering worden doorgevoerd als
er wordt gewerkt volgens het heringerichte voorbereidingsproces. In de afstudeerperiode van de
afstudeerder was echter geen tijd om de toetsing zo uitgebreid te laten plaatsvinden. Daarom is besloten
om op basis van inschattingen van medewerkers te bepalen met hoeveel procent het aantal wijzigingen
wordt gereduceerd als gewerkt wordt volgens het heringerichte voorbereidingsproces.

De eis 2 t/m 7 hebben ook betrekking op de doelstelling. Deze eisen zijn opgesteld aan de hand van de
doelstelling. Om de eerste eis uit de doelstelling te behalen dient aan alle andere eisen die volgen uit
de doelstelling te worden voldaan. Deze eisen zijn in eerste instantie middels een constatering door de
afstudeerder zelf getoetst. Vervolgens is in gesprek gegaan met medewerkers van het
voorbereidingsproces waarbij is gekeken of de eisen vanuit de doelstelling in het heringerichte
voorbereidingsproces zijn verwerkt en of ze op de juiste manier in het heringerichte
voorbereidingsproces zijn verwerkt.

De eisen 8 t/m 10 die volgen uit het onderzoek zijn ook middels een constatering getoetst. In eerste
instantie is geconstateerd door de afstudeerder zelf of aan deze eisen is voldaan in het heringerichte
voorbereidingsproces. Daarbij is bekeken of de eisen zijn verwerkt in het heringerichte proces.
Daarnaast hebben er een aantal gesprekken met medewerkers van het voorbereidingsproces
plaatsgevonden waarin de constateringen zijn geverifieerd. Er is in overleg met de medewerkers
bepaald of aan de eisen die gesteld zijn vanuit het onderzoek is voldaan.

Tot slot zijn er nog eisen vanuit Heijmans Utiliteit. Eis 11 en 13 zijn geverifieerd door in gesprek te gaan
met medewerkers van Heijmans. Eis 12 betreft de eis dat er rekening moet worden gehouden met
juridische beperkingen in het heringerichte proces is getoetst door te constateren of hier rekening mee
is gehouden en het proces is voorgelegd aan een bedrijfsjurist.
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4.2 Resultaten van de toetsing

De toetsing heeft plaatsgevonden op twee manieren. De eerste manier is dat er door de afstudeerder
zelf is geconstateerd aan welke eisen uit het Programma van Eisen is voldaan. Daarbij is gekeken welke
eisen uit het Programma van Eisen zijn verwerkt in het heringerichte voorbereidingsproces. De
constatering van de afstudeerder is de eerste stap in het toetsingsproces dat wordt gepresenteerd in
deze paragraaf.

Constatering van de afstudeerder

De resultaten van deze constateringen zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Nr. Eisen Constatering
afstudeerder

1 Het vernieuwde voorbereidingsproces moet zo worden ingericht dat er geen
wijzigingen meer tijdens de uitvoering ontstaan en daardoor geen extra kosten,
frustraties en planningsachterstanden ten gevolge van wijzigingen ontstaan.

100%

2 Partijen moeten op het juiste moment betrokken worden in het heringerichte
voorbereidingsproces.

3 Het proces moet zo worden ingericht dat niet te snel wordt begonnen met
bouwen.

4 De disciplines moeten in het vernieuwde voorbereidingsproces op elkaar
afgestemd zijn.

5 De overdrachtsmomenten in het voorbereidingsproces moeten zo worden
ingericht dat er geen informatie verloren gaat.

6 Het proces moet zo worden ingericht dat de opdrachtgever verplicht wordt zich
voldoende voor te bereiden op het voorbereidingsproces.

7 De veranderende wensen van de opdrachtgever moeten in het vernieuwde
proces worden gemanaged.

8 Systems Engineering moet in het voorbereidingsproces worden geïntegreerd
9 Alle partijen die betrokken zijn in het voorbereidingsproces dienen te werken

met het software programma Relatics.
10 In het proces moet een oplossing zitten voor het alsnog kunnen doorvoeren

van gewijzigde inzichten van de opdrachtgever.
11 Het heringerichte voorbereidingsproces moet zo worden ingericht dat het een

hogere kwaliteit eindproduct oplevert en een ongestoord proces garandeert en
daardoor geld oplevert voor de opdrachtnemer.

-

12 In het heringerichte voorbereidingsproces wordt rekening gehouden met
juridische beperkingen.

13 In het heringerichte voorbereidingsproces moeten continu de consequenties
zichtbaar zijn op het gebied van tijd en kosten en op deze manier moet het
proces beheersbaar blijven.

-

Het vernieuwde voorbereidingsproces moet zo worden ingericht dat er geen wijzigingen meer
tijdens de uitvoering ontstaan en daardoor geen extra kosten, frustraties en
planningsachterstanden ten gevolge van wijzigingen ontstaan

De eerste eis uit het Programma van Eisen betreft de eis dat er geen wijzigingen meer mogen ontstaan
tijdens de uitvoering. De afstudeerder kan constateren dat in theorie deze eis is gehaald. Op basis van
het ontwerp dat gemaakt is kan gesteld worden dat alle knelpunten uit het onderzoek opgelost worden.
In afbeelding 3.2 is te zien welke knelpunten waar in het proces voorkomen en welke oplossing per
knelpunt in het heringerichte proces zijn opgenomen. Daaruit kan gesteld worden dat er voor elk
knelpunt dat de oorzaak is voor wijzigingen een oplossing in het nieuwe proces zit. In theorie is de
doelstelling dat het aantal wijzigingen met 100% moest worden teruggedrongen dus gehaald en daarom
heeft de afstudeerder in tabel 4.1 bij de eerste eis een constatering van 100% ingevuld.

De eisen 2 t/m 7 uit het Programma van Eisen zijn eisen die zijn voortgekomen uit de doelstelling. Deze
eisen hebben betrekking op de inrichting van het voorbereidingsproces en hierover heeft de

Tabel 4.1 Toetsing aan de hand van constateringen van de afstudeerder
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afstudeerder ook een uitspraak gedaan. Er is namelijk per eis bekeken of deze is verwerkt in het
heringerichte voorbereidingsproces. De constatering zal per eis verder worden toegelicht.

Partijen moeten op het juiste moment betrokken worden in het heringerichte
voorbereidingsproces

Eis 2 uit het Programma van Eisen heeft betrekking op het moment waarop partijen betrokken moeten
worden in het heringerichte voorbereidingsproces. Uit het onderzoek bleek dat alle partijen tijdens de
Voorlopig Ontwerp fase al betrokken moeten worden in het proces. In het heringericht
voorbereidingsproces worden alle partijen in de Voorlopig Ontwerp fase betrokken bij het proces. De
eerste stap in het Voorlopig Ontwerp proces is namelijk het selecteren van adviseurs en leveranciers.
Daarnaast was er nog één interne partij welke in het huidige proces niet op het juiste moment werd
betrokken in het proces en dit betrof het Maintain Operate team. In het heringerichte proces is in de
toelichting duidelijk gemaakt dat het Maintain Operate team betrokken moet worden in stap 2.13 bij het
integraal afwegen van de voorlopige ontwerpen. Het Maintain Opareate team is vanaf dat moment
aangehaakt en dient tot en met de oplevering van het project betrokken te blijven bij het proces. Er kan
dus geconstateerd worden dat aan deze eis is voldaan, omdat alle partijen in de Voorlopig Ontwerp fase
worden betrokken.

Het proces moet zo worden ingericht dat niet te snel wordt begonnen met bouwen

Uit het onderzoek is gebleken dat er om mutatieloos te kunnen bouwen pas gestart kan worden met
uitvoeren als het ontwerp 100% gereed is. Eis 3 uit het Programma van Eisen heeft hierop betrekking
waarin wordt gesteld dat er niet te snel begonnen moet worden met bouwen in het heringericht
voorbereidingsproces. Er is aan deze eis voldaan doordat er Go / No Go momenten in het proces zijn
opgenomen, welke specifiek zijn omschreven in de tabel in bijlage D. In deze tabel staan criteria
waaraan moet worden voldaan voordat kan worden verder gegaan in het proces. Daarin is voor het Go
/ No Go moment waarop wordt besloten of gestart kan worden met bouwen omschreven dat er pas
gestart kan worden met realiseren als het ontwerp 100% gereed is. Wanneer er dus volledig volgens
het heringerichte proces gewerkt wordt en daadwerkelijk een No Go wordt gegeven op het moment dat
het ontwerp niet volledig gereed is wordt aan de derde eis voldaan. Er kan dus geconstateerd worden
dat de derde eis in het heringericht voorbereidingsproces is verwerkt.

De disciplines moeten in het vernieuwde voorbereidingsproces op elkaar afgestemd zijn

Het feit dat de disciplines in het vernieuwde proces op elkaar afgestemd moeten zijn is eis 4 in het
Programma van Eisen. Om aan deze eis te voldoen moesten de processen van bouw en techniek gelijk
lopen en diende er vanuit één locatie gewerkt te worden. Het werken vanuit één locatie is verwerkt in
het heringericht proces. Er wordt bij het opstarten van het proces in stap 1.4 namelijk een bewuste stap
genomen waarop één locatie wordt ingericht. Het gelijk lopen van de processen wordt bewerkstelligd in
de Voorlopig Ontwerp fase. Vanaf dat moment dienen de disciplines namelijk allemaal tegelijk te starten
met ontwerpen. Dit gebeurt in stap 2.9 t/m 2.12. Alle disciplines starten op dat moment namelijk tegelijk
aan het ontwerp en de processen starten dan ook op hetzelfde moment. Er kan dus geconstateerd
worden dat de disciplines in het vernieuwde proces op elkaar zijn afgestemd en dat aan de vierde eis
uit het Programma van Eisen is voldaan.

De overdrachtsmomenten in het voorbereidingsproces moet zo worden ingericht dat er geen
informatie verloren gaat

In het onderzoek bleek dat er veel informatie verloren ging bij de overdrachtsmomenten tussen blok 1
en blok 2 en van blok 2 naar blok 3. In het heringerichte voorbereidingsproces wordt er daarom gewerkt
met Systems Engineering waarin alle keuzes inclusief onderbouwingen worden vastgelegd. Op deze
manier gaat er geen informatie verloren, omdat alles gedocumenteerd wordt in rapportages in Systems
Engineering en deze rapportages zijn voor alle projectteamleden toegankelijk. Het vastleggen van
keuzes in rapportages gebeurt vanaf de Voorlopig Ontwerp fase tot het eind van het
voorbereidingsproces, waardoor alles vanaf het begin gedocumenteerd is. De constatering die hierbij
gedaan kan worden is dat er wordt voldaan aan de eis dat er geen informatie verloren mag gaan bij de
overdrachtsmomenten.
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Het proces moet zo worden ingericht dat de opdrachtgever verplicht wordt zich voldoende voor
te bereiden op het voorbereidingsproces

Eis 6 uit het Programma van Eisen heeft betrekking op hoe de opdrachtgever verplicht wordt zich
voldoende voor te bereiden op het voorbereidingsproces. In het heringerichte proces wordt deze eis
behaald door twee stappen in het proces. Aan de ene kant moet de opdrachtnemer de vraagspecificatie
/  outputspecificatie controleren. Aan de andere kant moeten er richtlijnen worden opgenomen in het
proces omtrent de werkwijze van de opdrachtnemer in vragenrondes. Op die manier kan er vanuit de
opdrachtnemer invloed uitgeoefend worden op de voorbereiding die de opdrachtgever doet op het
voorbereidingsproces. In stap 2.3 wordt de vraagspecificatie / outputspecificatie gecontroleerd en aan
deze eis is dus voldaan. In stap 2.4 worden vragen aan de opdrachtgever gesteld in vragenrondes en
hierbij is een lijst met richtlijnen opgesteld op welke manier de opdrachtnemer te werk moet gaan in de
vragenrondes. Er kan dus geconstateerd worden dat deze eis ook is verwerkt in het heringerichte
voorbereidingsproces.

De veranderende wensen van de opdrachtgever moeten in het vernieuwde proces worden
gemanaged

Mutatieloos bouwen betekent dat zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever geen wijzigingen meer
kunnen doorvoeren tijdens de uitvoering. De opdrachtnemer zal hiervoor met de opdrachtgever in
gesprek moeten gaan en er zullen afspraken gemaakt moeten worden. Op die manier kunnen de
veranderende wensen van de opdrachtgever gemanaged worden in het heringerichte proces. In stap
3.11 worden afspraken gemaakt met de opdrachtgever. In deze stap moet afgesproken worden tot welk
moment in het voorbereidingsproces de opdrachtgever de mogelijkheid heeft om wijzigingen door te
voeren. Op die manier kan de veranderende wens van de opdrachtgever gemanaged worden, omdat
er vooraf wordt afgesproken tot wanneer hij die mogelijkheid heeft. De constatering die gedaan kan
worden is dat er voldaan is aan deze eis en dat het managen van de veranderende wens van de
opdrachtgever verwerkt is in het vernieuwde voorbereidingsproces.

Naast de eisen die volgen uit de doelstelling zijn er een drietal eisen opgesteld vanuit het onderzoek.
Dit betreffen eis 8 t/m 10. Ook voor deze eisen is er een constatering gedaan door de afstudeerder om
te kijken of deze zijn verwerkt in het heringerichte voorbereidingsproces. Er wordt wederom per eis een
toelichting gegeven.

Systems Engineering moet in het voorbereidingsproces worden geïntegreerd

In het heringerichte proces zijn een aantal stappen opgenomen waaruit blijkt dat Systems Engineering
is geïntegreerd in het nieuwe proces. Dit begint in stap 2.5 waarin de basis van Systems Engineering
en Relatics moet worden opgezet. Door vanaf het begin te werken met Relatics wordt het verificatie en
validatie proces middels Systems Engineering gemakkelijk gemaakt en kan vanaf het begin worden
aangetoond dat wordt voldaan aan de eisen uit de specificatie. In stap 2.19 wordt dan ook het ontwerp
gevalideerd en geverifieerd met Systems Engineering. Dit validatie- en verificatieproces wordt ook
tijdens de Definitief Ontwerp en Uitvoeringsgereed Ontwerp fase uitgevoerd en op deze manier is
Systems Engineering geïntegreerd in het heringerichte voorbereidingsproces. De constatering is dus
dat Systems Engineering is geïntegreerd in het voorbereidingsproces.

Alle partijen die betrokken zijn in het voorbereidingsproces dienen te werken met het software
programma Relatics

Zoals bij de vorige eis aangegeven wordt in stap 2.5 van het proces Relatics opgezet. Dit is helemaal
vooraan in het proces waardoor alle betrokken partijen gedwongen worden om te werken met het
software programma Relatics. Alles wordt namelijk onmiddellijk vanaf het begin ingevoerd in Relatics
en geen enkele partij kan hier omheen. Er wordt dus geconstateerd dat de eis dat alle partijen die
betrokken zijn bij het proces moeten werken met Relatics is verwerkt in het proces.

In het proces moet een oplossing zitten voor het alsnog kunnen doorvoeren van gewijzigde
inzichten van de opdrachtgever

Bij het maken van afspraken met de opdrachtgever worden afspraken gemaakt over de mogelijkheden
die hij heeft voor het doorvoeren van wijzigingen. Daarbij moeten ook afspraken gemaakt worden over
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het doorvoeren van wijzigingen die ontstaan tijdens de uitvoering. In het proces is gesteld dat er ruimte
is na oplevering voor het doorvoeren van wijzigingen. De uiteindelijke opleverdatum zal daarbij niet
worden overschreden omdat de oplevering eerder plaatsvindt doordat het uitvoeringsproces ongestoord
kan plaatsvinden en de opleverdatum daardoor naar voor schuift. Het aantal weken dat de datum naar
voor schuift is bedoeld om alsnog wijzigingen door te voeren. De afstudeerder constateert dus dat er in
het heringerichte voorbereidingsproces rekening is gehouden met het alsnog doorvoeren van
gewijzigde inzichten van de opdrachtgever.

Tot slot zijn er nog eisen die volgen vanuit Heijmans Utiliteit. Dit betreffen de eisen 11 t/m 13 waarvan
alleen voor eis 12 een constatering is gedaan door de afstudeerder.

In het heringerichte voorbereidingsproces wordt rekening gehouden met juridische beperkingen

Er is in gesprek met een bedrijfsjurist gekeken of het voorbereidingsproces voldoet aan juridische
beperkingen. In dit gesprek werd duidelijk dat er aan alle juridische beperkingen is voldaan in het
heringerichte voorbereidingsproces. Er wordt dus geconstateerd dat aan deze eis is voldaan.

Verificatie vanuit medewerkers van Heijmans Utiliteit

De tweede manier waarop het ontwerp is getoetst is aan de hand van gesprekken met twee
medewerkers van Heijmans Utiliteit uit het voorbereidingsproces. In deze paragraaf zullen de
gecumuleerde resultaten van de gesprekken besproken worden. Dat betekent dat er niet per
geïnterviewde wordt gekeken naar de resultaten van de toetsing. De resultaten per geïnterviewde zijn
toegevoegd aan dit verslag in bijlage F. De conclusie van de toetsing is weergegeven in tabel 4.2. In de
tabel zijn de resultaten van de constatering van de afstudeerder te zien en daarnaast de resultaten van
de gesprekken met de medewerkers.

Nr. Eisen Constatering
afstudeerder

Verificatie
medewerkers

1 Het vernieuwde voorbereidingsproces moet zo worden ingericht dat er geen
wijzigingen meer tijdens de uitvoering ontstaan en daardoor geen extra kosten,
frustraties en planningsachterstanden ten gevolge van wijzigingen ontstaan.

100% 70%

2 Partijen moeten op het juiste moment betrokken worden in het heringerichte
voorbereidingsproces.

3 Het proces moet zo worden ingericht dat niet te snel wordt begonnen met
bouwen.

4 De disciplines moeten in het vernieuwde voorbereidingsproces op elkaar
afgestemd zijn.

5 De overdrachtsmomenten in het voorbereidingsproces moeten zo worden
ingericht dat er geen informatie verloren gaat.

6 Het proces moet zo worden ingericht dat de opdrachtgever verplicht wordt zich
voldoende voor te bereiden op het voorbereidingsproces.

7 De veranderende wensen van de opdrachtgever moeten in het vernieuwde
proces worden gemanaged.

8 Systems Engineering moet in het voorbereidingsproces worden geïntegreerd
9 Alle partijen die betrokken zijn in het voorbereidingsproces dienen te werken

met het software programma Relatics.
10 In het proces moet een oplossing zitten voor het alsnog kunnen doorvoeren

van gewijzigde inzichten van de opdrachtgever
11 Het heringerichte voorbereidingsproces moet zo worden ingericht dat het een

hogere kwaliteit eindproduct oplevert en een ongestoord proces garandeert en
daardoor geld oplevert voor de opdrachtnemer

-

12 In het heringerichte voorbereidingsproces wordt rekening gehouden met
juridische beperkingen -

13 In het heringerichte voorbereidingsproces moeten continu de consequenties
zichtbaar zijn op het gebied van tijd en kosten en op deze manier moet het
proces beheersbaar blijven

-

Tabel 4.2 Toetsing aan de hand van constateringen van de afstudeerder en verificatie door medewerkers
Heijmans Utiliteit
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Er volgt nu een toelichting op de tabel waarbij zal worden begonnen met de eerste eis uit het
Programma van Eisen welke meteen de belangrijkste is. Vervolgens worden de eisen vanuit de
doelstelling, het onderzoek en Heijmans Utiliteit besproken.

Het vernieuwde voorbereidingsproces moet zo worden ingericht dat er geen wijzigingen meer
tijdens de uitvoering ontstaan en daardoor geen extra kosten, frustraties en
planningsachterstanden ten gevolge van wijzigingen ontstaan

In gesprek met twee medewerkers van Heijmans Utiliteit is gekeken naar hoeveel wijzigingen er
gereduceerd worden, wanneer volgens het heringerichte voorbereidingsproces wordt gewerkt. Daarbij
stelde de ene respondent dat er dan 65% minder wijzigingen zouden ontstaan en de andere respondent
stelde dat een reductie van 75% behaald zou worden. Het gemiddelde van deze schattingen komt
daarom uit op 70% minder wijzigingen tijdens de uitvoering wanneer volgens het heringerichte
voorbereidingsproces te werk wordt gegaan. De afstudeerder is zich ervan bewust dat dit percentage
geen waterdichte benadering is van de werkelijkheid. Het geeft echter wel aan dat er een grote reductie
behaald kan worden op het aantal wijzigingen en dus op de extra kosten die gemaakt worden. In
paragraaf 2.5 werd namelijk gesteld dat wijzigingen op het voorbeeldproject voor de opdrachtnemer tot
extra kosten hebben geleid van gemiddeld € 5.000.000,- . Als het aantal wijzigingen wordt verminderd
met 70% had dit op het voorbeeldproject een besparing van € 3.500.000,- betekend.

Het is duidelijk dat het geschatte gemiddelde van 70% reductie op het aantal wijzigingen niet het
resultaat is dat gewenst is volgens de doelstelling. Daarin werd als doel gesteld om de wijzigingen met
100% te elimineren. Bij de constatering van de afstudeerder is uitgelegd dat in theorie een reductie van
100% gehaald kan worden als volgens het heringerichte voorbereidingsproces gewerkt wordt. De twee
respondenten stelde echter dat het onmogelijk is om in de praktijk een reductie van 100% te halen. De
voornaamste reden daarvoor is dat het menselijk handelen in het proces niet weggenomen kan worden.
Het feit dat er in het proces gewerkt wordt door mensen zorgt ervoor dat niet de in het doelstelling
gestelde 100% gehaald wordt. De respondenten stelde dat dit een factor is welke je niet volledig kunt
controleren. Een uitspraak die hierbij past is: ‘Waar mensen werken, worden fouten gemaakt’. Deze
fouten zullen ook in het heringerichte proces blijven voorkomen, waardoor tijdens de uitvoering
wijzigingen moeten worden doorgevoerd om deze fouten te herstellen. Op basis van praktijk ervaringen
en met inachtneming van deze negatieve factor hebben de respondenten gemiddeld gesteld dat er een
reductie van 70% behaald kan worden.

De getallen zoals hierboven beschreven zijn uiteraard geen wetenschappelijke onderbouwing voor het
wel of niet slagen van het heringerichte voorbereidingsproces. Om dit daadwerkelijke te kunnen toetsen
moet het proces volledig worden doorlopen en daar is zoals gesteld geen tijd voor in de
afstudeerperiode. Er is daarom getracht om aan te geven middels schattingen dat het aantal wijzigingen
aanzienlijk wordt verminderd op het moment dat er volgens het heringerichte proces wordt gewerkt.
Gesteld kan worden dat er inderdaad een aanzienlijke vermindering zal zijn van het aantal wijzigingen
en de extra kosten die daardoor gemaakt worden.

De doelstelling van het afstudeerproject was om het proces zo in te richten dat er een uitvoeringsproces
ontstaat waarin geen wijzigingen meer voorkomen. Dat zou betekenen dat de respondenten hadden
moeten schatten dat er 100% van de wijzigingen worden gereduceerd. Dat is niet het geval en in dat
opzicht is de doelstelling niet gehaald. De afstudeerder is zich vanaf het begin van het project bewust
geweest dat het een zeer ambitieuze doelstelling is en ziet het project door het niet behalen van de
doelstelling dan ook niet meteen als gefaald.

Eisen vanuit doelstelling

De eisen 2 t/m 7 in de tabel zijn de eisen welke volgen uit de doelstelling. In gesprek met de
medewerkers is bepaald dat aan eis 2 t/m 5  is voldaan en dat aan de eisen 6 en 7 gedeeltelijk is
voldaan. De medewerkers stelde dat alle eisen uit de doelstelling zijn verwerkt in het proces, maar dat
de eisen 6 en 7 nog beter verwerkt konden worden. Ze gaven daarbij wel aan dat het de lastigste eisen
waren, aangezien deze betrekking hebben op de opdrachtgever. Het is lastig om vanuit de
opdrachtnemer de opdrachtgever te dwingen om zijn organisatie aan te passen aan het proces van
Heijmans Utiliteit. Ze stelde daarom dat er een goede poging is gedaan om deze eisen te verwerken in
het proces, maar dat het twijfelachtig was in hoeverre dit in de praktijk daadwerkelijk gaat werken.
Vandaar dat er bij deze eisen zowel een groen vinkje als een rood kruis staan.
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Eisen vanuit onderzoek

De eisen 8 t/m10 in het Programma van Eisen hebben betrekking op eisen volgend uit het onderzoek.
De medewerkers stelde dat aan deze drie eisen is voldaan. Er werd gesteld dat Systems Engineering
inderdaad is verwerkt in het proces en dat het op het juiste moment wordt opgezet. Daarnaast gaven
ze aan dat het verifiëren en valideren met Systems Engineering constant verwerkt zit in het proces. Het
alsnog kunnen doorvoeren van wijzigingen zitten verwerkt in het proces, maar er werd gesteld dat
hierover duidelijke afspraken met de opdrachtgever gemaakt moeten worden. Contractueel en op basis
van de UAV-GC mag de opdrachtgever namelijk altijd wijzigingen doorvoeren en het is daarom van
groot belang om met de opdrachtgever hierover afspraken te maken.

Eisen vanuit Heijmans Utiliteit

Van de eisen 11 t/m 13 uit het Programma van Eisen zijn de eisen 11 en 13 voorgelegd aan de
medewerkers. Beide eisen zijn verwerkt en behaald in het heringerichte voorbereidingsproces werd
gesteld. Beide medewerkers hebben aangegeven dat het geld oplevert op het moment dat er volgens
het nieuwe proces gewerkt zou worden. Daarnaast waren ze er van overtuigt dat door op deze manier
te werken het eindproduct van een hogere kwaliteit zou zijn. Tevens werd gesteld dat de consequenties
van tijd en geld op deze manier beheersbaarder zijn, omdat alle disciplines vanaf het begin participeren
in het proces. Alle consequenties voor andere disciplines kunnen daardoor vanaf het begin inzichtelijk
worden gemaakt en op deze manier kan het beter beheerst worden.
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5 Conclusie en aanbevelingen
Tot slot worden in dit rapport de conclusie en aanbevelingen gepresenteerd. In de conclusie zal gekeken
worden in hoeverre de doelstelling van het afstudeerproject gehaald is. In de tweede paragraaf van dit
hoofdstuk worden aanbevelingen gedaan richting Heijmans Utiliteit over mogelijke vervolg onderzoeken
en er wordt advies uitgebracht hoe om te gaan met de resultaten die gepresenteerd zijn in voorgaande
hoofdstukken.

5.1 Conclusie

Het uiteindelijke doel van het afstudeerproject is om wijzigingen tijdens de uitvoering volledig te
elimineren en dat er daardoor geen extra kosten, frustraties en planningsachterstanden ten gevolge van
wijzigingen meer ontstaat. Het afstudeerproject heeft zich gericht op het herinrichten van het
voorbereidingsproces van projecten waarop de UAV-GC van toepassing is. Daarbij is in de doelstelling
gesteld dat in het heringerichte proces:

§ partijen op het juiste moment moeten worden betrokken
§ er niet te snel moet worden begonnen met bouwen
§ alle disciplines op elkaar afgestemd moeten zijn
§ er geen informatie verloren gaat bij overdrachtsmomenten
§ de opdrachtgever wordt gedwongen zich voldoende voor te bereiden op het

voorbereidingsproces
§ de veranderende wensen van de opdrachtgever tijdens de uitvoering worden gemanaged in

het nieuwe proces

Mutatieloos bouwen

In de doelstelling is gesteld dat het aantal wijzigingen met 100% gereduceerd moet worden in het
heringerichte voorbereidingsproces om tot een mutatieloos uitvoeringsproces te komen. Uit de toetsing
is op basis van aannames gebleken dat het aantal wijzigingen door te werken volgens het heringerichte
voorbereidingsproces wordt gereduceerd met 70%. De conclusie die op basis van deze gegevens
getrokken kan worden is dat de doelstelling van het afstudeerproject niet behaald is. Dat betekent niet
dat het afstudeerproject gefaald is. Er kan gesteld worden dat er een aanzienlijke verbetering op het
huidige proces is behaald en dat er een aantal kernoorzaken effectief zijn aangepakt in het heringerichte
proces waardoor een flinke reducering is behaald op het aantal wijzigingen tijdens de uitvoering. Hierbij
moet wel de kanttekening geplaatst worden dat deze conclusie is gebaseerd op aannames van twee
medewerkers. Het bewijs dat het heringerichte voorbereidingsproces resulteert in een mutatieloos
uitvoeringsproces moet nog volgen uit de praktijk.

In het onderzoek is gesteld dat er op het voorbeeldproject 5% van de totale aanneemsom bespaart had
kunnen worden op het moment dat er mutatieloos gebouwd zou zijn. Een reducering van 70% op het
aantal wijzigingen tijdens de uitvoering betekent dus ook een reducering op de extra kosten van 3,5 %.
Op dit moment zijn de winstmarges in de bouw minimaal en een besparing van 3,5 % op de kosten zou
dus een flinke stijging van de winstmarge betekenen. De conclusie die daaruit getrokken kan worden is
dat het heringerichte proces een aanzienlijk verbetering is op het huidige proces. De eindconclusie is
dus dat de doelstelling niet volledig bereikt is, maar dat er een aanzienlijke verbetering is behaald op
het huidige proces en dat hierdoor de winstmarge op projecten kan worden vergroot.

In het heringerichte proces worden alle partijen vanaf de Voorlopig Ontwerp fase betrokken in het proces
waardoor partijen niet te laat, maar op het juiste moment worden betrokken.

Daarnaast zijn in het heringerichte proces de Go/No Go momenten specifiek gedefinieerd en moeten
deze momenten worden gezien als harde mijlpalen. Om niet te snel te starten met bouwen is bij het
laatste Go/No Go moment in het nieuwe proces een eis opgenomen dat er pas gestart kan worden met
de uitvoering op het moment dat het ontwerp 100% gereed is. Wanneer niet aan deze eis voldaan wordt,
mag in het heringericht proces niet gestart worden met de realisatie.

Het feit dat de disciplines niet op elkaar afgestemd zijn komt tot uiting in het feit dat de processen van
de disciplines niet gelijk lopen. In het nieuwe proces dienen de disciplines vanaf de Voorlopig Ontwerp
fase gelijk op te trekken in het proces en dient het Voorlopig Ontwerp uiteindelijk qua detailniveau voor
alle disciplines gelijk te zijn. Daarnaast is in het proces toegevoegd dat er één locatie is van waaruit aan
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het ontwerp wordt gewerkt. Op die manier kan er makkelijker worden afgestemd tussen de disciplines
wat de integraliteit van het ontwerp ten goede komt.

Om informatieverlies te voorkomen bij overdrachtsmomenten is Systems Engineering geïntegreerd in
het proces. Door alle ontwerpkeuzes inclusief onderbouwingen vast te leggen in Relatics gaat er
namelijk geen informatie verloren.

Om de opdrachtgever te dwingen zich voldoende voor te bereiden op het proces moet de specificatie
volledig gecontroleerd en geanalyseerd worden door de opdrachtgever. Op het moment dat er
tegenstrijdigheden of onduidelijkheden in de specificatie staan dient de opdrachtnemer hierover
onmiddellijk vragen te stellen aan de opdrachtgever. Op deze manier wordt de opdrachtgever
gestimuleerd zich nog beter voor te bereiden op het proces door het verduidelijken van de specificatie.

De veranderende wensen van de opdrachtgever worden in het heringerichte proces gemanaged door
bij de contractvorming afspraken met hem te maken. Hierin moeten duidelijke afspraken gemaakt
worden met betrekking tot de mogelijkheden die de opdrachtgever heeft om wijzigingen door te voeren.

5.2 Aanbevelingen

Op basis van de onderzoeksresultaten en het ontwerp dat is gemaakt voor het afstudeerproject kunnen
een aantal aanbevelingen worden gedaan richting Heijmans Utiliteit. Om te beginnen zullen er een
aantal aanbevelingen worden gedaan over welke vervolgonderzoeken naar aanleiding van dit
afstudeeronderzoek gewenst zijn.

Tijdens het afstudeerproject is getracht financiële consequenties van wijzigingen vast te leggen en op
deze manier wetenschappelijk te onderbouwen hoe groot het probleem is met betrekking tot wijzigingen.
Er is echter in meerdere gesprekken duidelijke geworden dat er geen cijfers zijn welke hierop betrekking
hebben. Het containerbegrip ‘faalkosten’ is een term die vaak werd geroepen in interviews, maar een
specifieke definitie wat faalkosten precies zijn en hoe groot deze zijn kon niemand geven. Hierover zijn
binnen het bedrijf ook geen gegevens bekend, terwijl het feitelijk van belang is om te weten waar de
faalkosten precies zitten om het proces beheersbaar bij te kunnen sturen. Op dit moment is iedereen
zich ervan bewust dat er faalkosten zijn en dat dit de organisatie geld kost, maar niemand weet hoe
deze kosten precies ontstaan en waar ze ontstaan. In een literatuurstudie is door de afstudeerder
gezocht naar informatie over faalkosten, maar ook hierin ontbreken gedegen onderzoeken. In de gehele
bouwkolom is men zich onvoldoende bewust hoe faalkosten ontstaan en waaruit deze zijn opgebouwd.
Een aanbeveling is dan ook om een onderzoek te laten uitvoeren naar faalkosten. Dit kan zowel een
onderzoek zijn binnen de organisatie als een onderzoek in de gehele bouwkolom naar faalkosten.

In het ontwerp van dit afstudeerproject wordt gesteld dat de opdrachtgever op een bepaald moment
geen wijzigingen meer kan doorvoeren in het ontwerp. Tijdens de toetsing van het proces werd gesteld
dat het mogelijk beter is om te kijken naar een aantal momenten in het proces tot waar de opdrachtgever
wijzigingen mag doorvoeren dan dat dit één statisch moment is. Hiermee werd bedoeld dat het
bijvoorbeeld in de Voorlopig Ontwerp fase nog mogelijk is om wijzigingen door te voeren in de structuur
van de constructie, maar tijdens de Definitief Ontwerp fase is hier geen ruimte meer voor. Het wijzigen
van de kleur van een plint in een kantoor kan bijvoorbeeld nog wel in de Uitvoeringsgereed Ontwerp
fase worden doorgevoerd, maar niet meer tijdens de realisatie. Door niveau aan te brengen in wanneer
de opdrachtgever bepaalde soorten wijzigingen mag doorvoeren wordt voor de opdrachtnemer en
opdrachtgever duidelijk tot welk moment welke soorten wijzigingen toegestaan zijn. Het is voor de
afstudeerder van dit project niet mogelijk om dit nog te onderzoeken, maar het verdient aandacht om
hier later nog eens naar te kijken. Vandaar dat er een aanbeveling wordt gedaan om hier in de toekomst
een onderzoek naar te doen.

Ook wordt in het ontwerp gesteld dat pas gestart kan worden met de uitvoering op het moment dat het
ontwerp 100% gereed is. Tijdens de toetsing werd aangegeven dat in de praktijk nooit op deze manier
gewerkt kan gaan worden en dat dit ook niet nodig is. Hierin kunnen nuances worden aangebracht werd
gesteld. Een van de opmerkingen die daarbij gemaakt werd, is dat er makkelijk gestart kan worden met
het realiseren van de fundering voordat alle plinten in een ruimte zijn ontworpen. Deze hebben namelijk
absoluut geen invloed op de fundering van het gebouw. Ze stelde dat het wel belangrijk is om pas een
overdracht te laten plaatsvinden op het moment dat het stuk ontwerp wat naar de uitvoering
overgedragen wordt 100% gereed is, maar dat niet het gehele ontwerp van A tot Z 100% gereed hoeft
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te zijn. Het verdient dus nog aanvullend onderzoek om uit te zoeken hoe hierin nuances kunnen worden
aangebracht. In dat onderzoek moet bepaald worden welke onderdelen minimaal 100% gereed moeten
zijn voordat met onderdeel X gestart kan worden in de uitvoering.

Zoals in het Programma van Eisen van dit afstudeerproject is opgenomen, moest Systems Engineering
in het heringerichte voorbereidingsproces worden opgenomen. Dat is in een aantal stappen gedaan in
het proces. Toch verdient het nog verder onderzoek hoe Systems Engineering in de organisatie van
Heijmans Utiliteit kan worden toegepast. In dit afstudeerproject is oppervlakkig gekeken naar de
mogelijkheden van dit hulpmiddel, maar de verwachting is dat in de toekomst meer volgens dit principe
gewerkt zal gaan worden. Het verdient daarom meer aandacht dan tot nu toe in dit project is gedaan.
Daarbij moet ook gekeken worden naar de stafkosten die Systems Engineering met zich meebrengt.
Systems Engineering leidt waarschijnlijk tot een toename van de stafkosten, maar de vraag blijft of deze
stafkosten hoger zijn dan de uiteindelijke kosten besparing die Systems Engineering met zich
meebrengt. Door met Systems Engineering te werken is het waarschijnlijk niet nodig om zaken af te
breken, omdat iets niet aan de wensen van de opdrachtgever voldoet, want dit is middels Systems
Engineering gecheckt voordat gestart wordt met realiseren. De balans tussen de extra investeringen en
de opbrengsten dienen bij het onderzoek naar de implementatie van Systems Engineering te worden
meegenomen.

Naast een aantal aanbevelingen voor vervolgonderzoeken kunnen er ook praktische aanbevelingen
gedaan worden volgend uit het afstudeerproject. Er zou namelijk een procedure moeten worden opgezet
voor het doorvoeren van kleine wijzigingen die tijdens de voorbereidingsfase worden geïnitieerd. Er zou
een applicatie ontwikkeld moeten worden waarbij zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer een
wijziging moet kunnen aanvragen bij respectievelijk de opdrachtnemer of opdrachtgever. Het moet dan
gaan om kleine wijzigingen zoals het aanpassen van de kleur van een brievenbus. Door het ontwikkelen
van een applicatie waarin dit soort wijzigingen snel kunnen worden doorgevoerd, wordt tijd bespaard in
de voorbereiding waarbij kleine wijzigingen niet meer 4 keer op en neer moeten van de opdrachtgever
naar de opdrachtnemer en waarbij het proces weken duurt.
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Afkortingen
UAV-GC Uniforme Administratieve Voorwaarden – Geïntegreerde contracten

HUMS Heijmans Utiliteit Management Systeem
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Bijlage A BPMN 2.0 Handleiding
Activiteiten / Tasks

Een task is een afzonderlijke task die uitgevoerd moet worden. Een task neemt normaal gesproken
enige tijd in beslag, verbruikt middelen, vereist input en produceert output. Een task kan op vier
manieren gedetailleerder worden vormgegeven. Naast de gedetailleerde vormgeving zijn tasks onder
te verdelen in verschillende task types:
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Events

Een event markeert een gebeurtenis gedurende het verloop van het proces en kent meestal een trigger
of een resultaat. Een event kan aanleiding zijn om een proces te starten of te beëindigen of een proces
te vertragen of onderbreken. Een event wordt aangeduid met een cirkelvormig symbool en kan
gedetailleerder worden weergegeven met verschillende typen events:
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Bijlage B Functieomschrijvingen
- Medewerker voorbereiding UAV-GC projecten
- Projectdirecteur
- Tendermanager
- Ontwerpmanager
- Ontwerpleider
- Ontwerpcoördinator
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Bijlage C Organogram voorbereidingsproces
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Bijlage D Go / No Go Momenten
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Bijlage E Interview met extern bedrijf
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Interview Program Management

Functie: Program Management
Interviewer:  Sven Kroos
Datum: 3-12-2014
Tijd: 13:00-14:00
Locatie: Papendrecht

De resultaten van het interview zijn hieronder opgesomd:
- Het is belangrijk om met milestones of in jullie proces met Go / No Go momenten te werken. Dit

dienen momenten te zijn waarop wordt besloten of er door gegaan kan worden met het proces
of dat er een stap terug moet worden genomen. Ga niet altijd ongestoord verder, maar laat het
proces een keer stoppen als dat nodig is.

- Risicomanagement is een belangrijk onderdeel van je proces. Het is belangrijk om regelmatig
bij elkaar te komen met alle partijen om alles door te spreken.

- Het is van groot belang om allemaal vanuit één locatie samen te werken. Het werkt nou eenmaal
niet om alle partijen uit elkaar te plaatsen. Door iedereen samen te zetten wordt er beter
samengewerkt en ontstaat er eerder een integraal kloppend ontwerp.

- Werk niet met een planning op de computer, maar print deze uit en hang deze op in de ruimte
waar gewerkt wordt. Voor iedereen moet duidelijk worden gemaakt wanneer bepaalde zaken
klaar moeten zijn.

- Je moet er voor zorgen dat één persoon van het begin (tender) tot het eind van het project
betrokken blijft bij het project. Dit moet sowieso in de eerst maanden van de voorbereiding het
geval zijn.

- Continuïteit in je personeelsbestand is heel belangrijk, werken met dezelfde mensen vanaf het
begin tot het eind is van groot belang voor het laten slagen van het project. Dat betekent dus
dat je zorgvuldige de juiste mensen in het begin moet selecteren.

- Bij Fokker komt techniek ook later op gang dan bouw, omdat ze eerste van de bouw bepaalde
zaken willen weten voordat techniek aan het ontwerpen gaat. Dat kun je dus zien als het zelfde
probleem als bij Heijmans. Bij Fokker wordt dit ook gezien als een probleem tijdens de
ontwerpfase en zouden de disciplines veel meer gelijk op moeten trekken.
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Bijlage F Toetsingsgesprekken
- Engineer Senior
- Ontwerpcoördinator
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Toetsing Engineer Senior

Functie: Engineer Senior
Interviewer:  Sven Kroos
Datum: 10-02-2015
Tijd: 15:00-16:00
Locatie: Roermond

Eis uit het Programma van Eisen Verificatie
Engineer
Senior

Het vernieuwde voorbereidingsproces moet zo worden ingericht dat er geen
wijzigingen meer tijdens de uitvoering ontstaan en daardoor geen extra kosten,
frustraties en planningsachterstanden ten gevolge van wijzigingen ontstaan.

75%

Partijen moeten op het juiste moment betrokken worden in het heringerichte
voorbereidingsproces.
Het proces moet zo worden ingericht dat niet te snel wordt begonnen met
bouwen.
De disciplines zijn in het vernieuwde voorbereidingsproces op elkaar
afgestemd.
De overdrachtsmomenten in het voorbereidingsproces moeten zo worden
ingericht dat er geen informatie verloren gaat.
Het proces moet zo worden ingericht dat de opdrachtgever verplicht wordt zich
voldoende voor te bereiden op het voorbereidingsproces.
De veranderende wensen van de opdrachtgever moeten in het vernieuwde
proces worden gemanaged.
Systems Engineering moet in het voorbereidingsproces worden geïntegreerd
Alle partijen die betrokken zijn in het voorbereidingsproces dienen te werken
met het software programma Relatics.
In het proces moet een oplossing zitten voor het alsnog kunnen doorvoeren
van gewijzigde inzichten van de opdrachtgever
Het heringerichte voorbereidingsproces moet zo worden ingericht dat het een
hogere kwaliteit eindproduct oplevert en een ongestoord proces garandeert en
daardoor geld oplevert voor de opdrachtnemer
In het heringerichte voorbereidingsproces wordt rekening gehouden met
juridische beperkingen -

In het heringerichte voorbereidingsproces moeten continu de consequenties
zichtbaar zijn op het gebied van tijd en kosten en op deze manier moet het
proces beheersbaar blijven
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Toetsing Ontwerpcoördinator

Functie: Ontwerpcoördinator
Interviewer:  Sven Kroos
Datum: 13-02-2015
Tijd: 11:00-12:00
Locatie: Rosmalen

Eis uit het Programma van Eisen Verificatie
Ontwerp-
coördinator

Het vernieuwde voorbereidingsproces moet zo worden ingericht dat er geen
wijzigingen meer tijdens de uitvoering ontstaan en daardoor geen extra kosten,
frustraties en planningsachterstanden ten gevolge van wijzigingen ontstaan.

65%

Partijen moeten op het juiste moment betrokken worden in het heringerichte
voorbereidingsproces.
Het proces moet zo worden ingericht dat niet te snel wordt begonnen met
bouwen.
De disciplines zijn in het vernieuwde voorbereidingsproces op elkaar
afgestemd.
De overdrachtsmomenten in het voorbereidingsproces moeten zo worden
ingericht dat er geen informatie verloren gaat.
Het proces moet zo worden ingericht dat de opdrachtgever verplicht wordt zich
voldoende voor te bereiden op het voorbereidingsproces.
De veranderende wensen van de opdrachtgever moeten in het vernieuwde
proces worden gemanaged.
Systems Engineering moet in het voorbereidingsproces worden geïntegreerd
Alle partijen die betrokken zijn in het voorbereidingsproces dienen te werken
met het software programma Relatics.
In het proces moet een oplossing zitten voor het alsnog kunnen doorvoeren
van gewijzigde inzichten van de opdrachtgever
Het heringerichte voorbereidingsproces moet zo worden ingericht dat het een
hogere kwaliteit eindproduct oplevert en een ongestoord proces garandeert en
daardoor geld oplevert voor de opdrachtnemer
In het heringerichte voorbereidingsproces wordt rekening gehouden met
juridische beperkingen -

In het heringerichte voorbereidingsproces moeten continu de consequenties
zichtbaar zijn op het gebied van tijd en kosten en op deze manier moet het
proces beheersbaar blijven
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Bijlage G Samenvattingen interviews voor onderzoek
- Projectmanager
- Ontwerpcoördinator
- Projectleider Services W
- Opdrachtgever Het Timmerhuis
- Opdrachtgever Nationaal Militair Museum
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Interview Projectmanager

Project: Nationaal Militair Museum
Functie: Projectmanager
Interviewer:  Sven Kroos
Datum: 8-10-2014
Tijd: 11:30-12:30
Locatie: Soesterberg

De mensen in de werkvoorbereiding en de mensen in de uitvoering zijn twee verschillende groepen
mensen. Vaak wordt er over elkaar gezegd: ‘zij in de uitvoering’ en ‘zij op het kantoor’. Dat is een stukje
integraliteit die ontbreekt, maar die er eigenlijk altijd al had moeten zijn. Er ontstaan daardoor vaak
frustraties omdat uitvoering niet weet wat er in de voorbereiding speelt en andersom. Ik denk dat we
daardoor zelf heel veel frustraties veroorzaken, die we zouden moeten voorkomen. Deze frustraties zijn
op hun beurt ook weer de oorzaak voor wijzigingen.

Op dit project zijn er eigenlijk een viertal disciplines: bouw, techniek, museale inrichting en infra. Per
discipline zijn er projectleiders die communiceren met elkaar. We werken hier als één team en als er
wordt overlegd dan gebeurd dit tussen alle disciplines en niet tussen bijvoorbeeld alleen E en W binnen
techniek. Daarnaast zit op dit complexe project ook nog een stuk procesmanagement die boven alle
disciplines staat.

Het voorbereidingsproces is moeizaam verlopen. Er is een DP6 gemaakt, maar deze was nog
onvoldoende uitgewerkt. Het had een VO+ niveau. Het tenderteam en het operationele team heeft deze
toen uitgewerkt tot een DO. In deze uitwerking zijn grote mutaties doorgevoerd, omdat in het voortraject
geen compleet ontwerp was gemaakt. Een voorbeeld hiervan is het principeschema dat was opgesteld
vanuit W. Dit was verre van compleet en er zijn daarom keuzes gemaakt die later zijn herzien, omdat
deze niet voldeden aan de eisen. Deze uitwerking heeft lang geduurd voordat alle ontwerpzaken
duidelijk waren gedefinieerd. Tot eind vorig jaar zijn we hiermee bezig geweest bij techniek en dat is
veel te lang. Uiteindelijk zijn we de bouw wel voorgebleven, maar dat kwam ook doordat er bouwkundig
een aantal problemen ontstonden waardoor wij meer tijd kregen voor de uitwerking. Als we volgens de
planning gelopen dan hadden we in moeilijkheden gekomen.

Een ander probleem is dat er veel wisselingen zijn geweest in het projectteam. Bij E zijn de techneuten
hetzelfde gebleven, maar de projectleider en projectmanager zijn vervangen gedurende het proces.
Daardoor is veel informatie verloren gegaan. Daarnaast is bij E rond de bouwvak het hele projectteam
nogmaals vervangen, omdat origineel het project vanuit Drachten werd gerealiseerd, maar dat is
overgeplaatst naar Apeldoorn. Er zijn toen andere engineers en managers opgekomen en deze zijn op
dat moment eigenlijk weer opnieuw begonnen en dat is natuurlijk dramatisch.

Een goed voorbeeld waarbij techniek op het eind nog flink heeft moeten doortrekken is de beveiliging.
Veel zaken over de beveiliging waren tijdens de engineering nog niet gedefinieerd en deze zijn op het
laatste moment nog uitgewerkt, maar dat is iets wat je eigenlijk niet wil. Er was in basis wel een
functionele omschrijving hoe alles moest werken, maar het was nog veel te grof. De gebruikerskant had
hierbij veel eerder moeten worden betrokken. Met de mensen die het daadwerkelijk gaan gebruiken had
moeten worden gespard, maar daar was niet de mogelijkheid toe. Toen hebben we gewoon keuzes
gemaakt en het systeem flexibel gemaakt zodat veranderingen nog konden worden doorgevoerd.

Een ander bijkomstigheid was dat er gewerkt moest worden met een team van mensen die onbekend
waren met PPS constructies. Het is lastig werken als mensen niet weten hoe ze te werk moeten gaan.
Daarnaast was er het probleem dat alle disciplines op andere locaties zaten. De communicatie was
hierdoor erg lastig. In de eindfase besefte we dat het heel belangrijk is om allemaal bij elkaar te zitten.
Je kunt in vergaderingen alleen niet voldoende informatieoverdracht doen.

We hebben hier een museum gerealiseerd waarbij daglicht erg belangrijk was. Voor je tentoonstelling
en projecties is daglicht echter niet gewenst. Alles is nu ingericht en ze komen erachter dat bepaalde
ruimtes te veel daglicht krijgen, waardoor ze nu met gordijnen het daglicht gaan proberen te weren. Dat
betekent echter ook dat er een extra brandindicator in de ruimte moet worden aangesloten en er
problemen ontstaan met de warmte. De samenhang van de engineering tussen bouw, techniek en
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museaal lopen niet synchroon en daardoor ontstaat dit soort aanpassingen in een laat stadium. Het niet
synchroon lopen is tussen bouw en techniek en tussen E en W zelfs al een probleem. Nu komen er nog
meer disciplines bij kijken en wordt het dus nog lastiger.

De opdrachtgever heeft pas een inspectieronde gemaakt en daarin een aantal zaken geconstateerd die
nog veranderd moeten worden. Ik denk niet dat je dat kunt voorkomen want dat komt neer op een stukje
beleving. Bij techniek kun je veel meer werken met meetbare waardes van temperaturen en vermogen,
maar de beleving is lastig te definiëren als een getal en dus ook lastiger te ontwerpen. Je kunt dan
technisch alles perfect hebben afgestemd, maar als het effect niet werkt, dan moet je toch aanpassen.

Op dit project hadden we een overall ontwerpleider die de regie had over het ontwerpproces. Er werd
door verschillende tekenaars in één model getekend en op dit model werden clash controls uitgevoerd.
BIM is een fantastisch programma, maar niet zaligmakend. Een goed voorbeeld daarvan zijn de
lichtarmaturen. Volgens BIM waren er geen clashes tussen de armaturen en luchtkanalen. Echter tekent
BIM de stalenkabels waaraan de lichtarmaturen hangen niet in. De armaturen hingen keurig op hoogte
ten opzichte van de kanalen maar de stalen kabels gingen dwars door de kanalen. Je moet dus niet
blind op BIM gaan vertrouwen, maar zelf blijven nadenken.

Er is volgens mij erg veel druk bij de disciplines geweest waardoor de efficiëntie van de coördinatie niet
goed is geweest. Dat heeft ook te maken met een van je punten dat we te snel starten met bouwen,
want dan hebben we die fundering alvast liggen. Als je proces dan al loopt, maar je bent nog niet ver
genoeg met de uitwerking dan kan dat best flinke problemen opleveren. Daarnaast was er het probleem
van het uitwerkingsniveau. We hadden een DP6 die bouwkundig heel ver was uitgewerkt. De architect
had alles bouwkundig heel goed vastgelegd. Bij techniek was het echter nog op niveau VO+ en dat
moest nog verder worden uitgewerkt. De bouw had in die zin alles goed vastgelegd en zoals het in DP6
stond moesten we het van de architect ook gaan maken, want zo hadden we het uiteindelijk ook aan de
klant verkocht. Echter was de uitwerking van de techniek nog minimaal.

PPS is heel anders als een bestekswerk. Bij bestekswerk heb je altijd het feit dat je iets uitwerkt en dat
laat je keuren. Als daar een stempel op staat dat het goedgekeurd is dan is je werk wat je daarvoor hebt
gedaan geborgd. Bij een UAV-GC contract heb je nog meer ontwerpverantwoordelijkheid dus je moet
je kwaliteit en functionaliteit allemaal halen. Als wij hier iets in de calculatie niet hebben opgenomen dan
kunnen wij heel hard schreeuwen dat het meerwerk is, maar uiteindelijk moeten wij zelf voor de kosten
opdraaien.

Dan hebben we hier ook nog te maken met 25 jaar exploitatie en onderhoud na oplevering. Dat besef
was er in de voorbereidingsfase onvoldoende of het drong niet door. Je moet een dergelijk werk als het
NMM een keer hebben meegemaakt en doorlopen hebben om te beseffen wat het inhoud. Uiteindelijk
is het ons toch gelukt om een museum neer te zetten wat aan alle eisen voldoet. Die eisen waaraan we
moesten voldoen hebben we met relatics geverifieerd. Relatics is een programma wat voor iedereen
een nieuw fenomeen is geweest en dat iedereen gedurende het traject nog moest aanleren. Met de
kennis die we nu hebben zouden we eerst relatics opzetten en de WBS en SBS goed opstellen. Vanuit
die goede basis kan het positief voor je gaan werken. Nu werd het gezien als een ballast en in de eerste
periode was men geneigd om het te negeren. Ze waren druk met de technische problemen en hadden
geen zin in de administratieve ballast die relatics met zich meebracht. Men was zich niet bewust van de
consequenties die deze houding had, maar dat hebben ze uiteindelijk allemaal moeten corrigeren. Dat
heeft veel extra inspanningen en uren gekost. Nu realiseren we ons dat als we het toen meteen goed
hadden gedaan, dan hadden nu het hele testen van het gebouw veel makkelijk kunnen doorlopen. De
traditionele bouwers moesten allemaal opnieuw wennen aan de nieuw gang van zaken. Je hebt mensen
die daar wel voor open staan en mensen die daar niet voor open staan. Ik hoop dat we nu op een
volgend project als team op een andere manier het project insteken.

Je krijgt bij dit soort projecten functies erbij ten opzichte van de traditionele functies: werkvoorbereider,
engineers, tekenaars, projectleiders etc. Hier heb je iemand nodig die zich bezig houd met relatics en
dat moet iemand van behoorlijk niveau zijn, ik zou zeggen minimaal HBO. Je moet heel analytisch
kunnen waarnemen wat er nu daadwerkelijk staat. Een eis kan op 10 manieren worden geïnterpreteerd,
maar het is de kunst om dit zo te doen dat we in elk geval minimaal doen wat er in de vraagspecificatie
staat en dat we niet te veel extra werk uitvoeren. Er is dus iemand nodig die analytisch kan lezen wat
we minimaal moeten doen en op welke manier we aan die eis kunnen voldoen.
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Dit begint eigenlijk al in de tenderfase. Hier had de architect alles heel goed gedefinieerd en uitgewerkt,
maar bij techniek was dat absoluut niet het geval. Daarnaast werd er te traditioneel gedacht. Er was een
architect vanuit Heijmans, maar die werd gezien als de architect vanuit de opdrachtgever. Er was ook
nog een architect vanuit de opdrachtgever en die twee architecten sparren met elkaar. Er werd totaal
niet samengewerkt tussen bouw, techniek en de architect vanuit Heijmans, de architect werd eerder als
lastig ervaren, terwijl deze eigenlijk alles keurig op een rijtje had. Het is dan lastig communiceren als de
ene partij alles geregeld heeft en de andere totaal niet. Ik heb ervaren dat we in de tenderfase heel erg
scheef zijn gegaan. Ofwel het niveau van uitwerking vanuit de architect en het ontwerp dat er voor
techniek lag was totaal niet afgestemd. Als dat niet is afgestemd op elkaar krijg je constant discussies.
Ik denk dat dit gedeeltelijk ook komt doordat we tenders vaak winnen op wat de architect visueel laat
zien en techniek zie je toch niet dus daar hoeven we nog niet zoveel aandacht aan te geven wordt vaak
gedacht. Echter is het effect dat je op dat gebied later een flinke inhaalslag moet maken en als je dat
niet doet heb je lang last van de consequenties. Het detailniveau van techniek zou veel eerder veel
hoger moeten zijn. Ondanks dat ik begrijp dat je in de tenderfase nog niet zeker weet of je gaat winnen
en je het financieel risico zo laag mogelijk probeert te houden zou een investering hierin goed zijn voor
het project. Of we moeten we niet te snel beginnen met bouwen, zoals nu inderdaad het geval is en dan
kan de inhaalslag gemakkelijk gemaakt worden.

De opdrachtgever heeft in dit geval weinig willen veranderen tijdens de uitvoering. Er zijn wel wijzigingen
gekomen, omdat zaken niet realiseerbaar bleken te zijn, maar in principe heeft dat niet voor grote
verstoringen gezorgd. Er is een grote wijziging geweest en dat is de collectie waarvoor de opdrachtgever
verantwoordelijk is. Dat heeft ervoor gezorgd dat de planning 2 maanden uitliep, omdat de collectie nog
niet beschikbaar was. Dat is de grootste verstoring geweest, maar dat is niet op het gebied geweest
van ontwerpuitgangspunten. Dat komt ook omdat we zelf nog 25 jaar exploitatie hebben en in feite zijn
we dus onze eigen opdrachtgever. Je zou het MO-team kunnen zien als een interne opdrachtgever,
omdat die straks de zaak moeten runnen. Het MO-team had veel meer aanwezig moeten zijn in de
tenderfase al. Vanuit techniek maken we een technische omschrijving, maar dat zou veel meer een
omschrijving moeten zijn hoe het in de exploitatie straks daadwerkelijk gaat, want keuzes worden daar
sterk door beïnvloed. De functionaliteit moet heel duidelijk zijn om een goed ontwerp te maken. De
functionaliteit wordt in de gebruikersfase pas echt duidelijk. Ik merkte ook dat bij het DB-team een sfeer
heerste van, er is niemand van het MO-team, dus we houden de outputspecificatie maar aan. Daarin
staat echter geen functionaliteit gedefinieerd, enkel hoeveel kantoren er minimaal in het gebouw moeten
zitten.

We zijn niet te snel gestart met bouwen, maar te laat begonnen met de engineering van techniek. Dat
is de hoofdreden. Als je zegt, we moeten allemaal dezelfde status hebben als we starten met bouwen,
het 1ste go/no-go moment, dan zeg ik ‘ja’ we zijn te snel gestart. Heel vaak beginnen we gewoon met de
fundering en de rest komt nog wel, want daar hebben we nu nog niks mee te maken. In het bouwproces
is het nooit zo dat we alle detail hebben uitgewerkt, voordat we starten met bouwen. Vaak wordt
gevraagd om sparingen op te geven, terwijl we nog niks hebben geëngineerd. Ik begrijp dat het
commerciële en contractuele belang bijzonder groot is. Als een opdrachtgever gaat investeren dan wil
hij zo snel mogelijk een pand beschikbaar hebben, want dat zijn hele dure periodes voor hem. Aan de
andere kant moet wij goed beseffen wat voor consequenties het heeft als we te snel starten met bouwen.
We kunnen dan beter wat later starten en zorgen dat we alles op een rijtje hebben en daardoor een
beter proces doorlopen, dan dat we keuzes op de gok gaan maken. We moeten sowieso de complete
techniek berekend hebben, als je dat gedaan heb, heb je de totale installatie in beeld en dan kun je op
een redelijk niveau beginnen. Ik denk dat bij techniek de voorbereiding te mager is gestart op het
technische vlak en met betrekking tot de verificatie met relatics. Daar moet je heel vroeg op inspringen.

De disciplines zijn op de hoogte van de informatie die ze van elkaar nodig hebben, maar het is niet
beschikbaar. We willen eerst alle informatie hebben, voordat we zelf starten met ontwerpen, maar dan
krijg je het kip en ei verhaal. Dat is best lastig geweest en daar is op een gegeven moment een grote
inhaalslag in gemaakt, maar dat heeft wel consequenties gehad. Een voorbeeld is dat meet- en
regeltechniek in het prille begin een aantal vermogens opgegeven had, maar de installaties werden
steeds groter en het vermogen moest dus ook groter worden. Dat heeft consequenties gehad voor de
voedingen die E al gerealiseerd had. Deze zijn toen verzwaard. Er ontstaan dan faalkosten door het
niet synchroon lopen van de processen in het voorbereidingsproces.

Bij de overdracht van blok 2 naar blok 3 ben ik betrokken geraakt bij het project. Ik denk niet dat het een
hele formele overdracht is geweest. Er werd namelijk al gestart met de bouw en montering, voordat alle
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tekeningen gemaakt waren. Er is heel veel contact geweest tussen de hoofduitvoerder en de
engineering. Dit was omdat men zich bewust was van de situatie dat nog niet alle tekeningen definitief
waren en er dus afgestemd moest worden waar de uitvoering wel aan de slag kon en waar niet. Op die
manier is veelal gewerkt, maar zo moet het proces eigenlijk niet lopen. Ondanks dat is het aantal fouten
daardoor minimaal geweest.

Fouten kosten geld en inefficiëntie kost geld. Het liefst heb je een mooie stapel tekeningen voor je liggen
als je start met bouwen. Er was hierbij wel een demarcatielijst en voorzieningenlijst waarop stond: dit
gaat bouw voor techniek verzorgen en dit gaat techniek voor bouw doen. Er is daarbij in de tenderfase
te weinig aandacht gegeven aan praktische uitvoeringszaken. Een voorbeeld zijn de schachten. We
hebben hier een aantal schachten gemaakt van metal stud. Dat is een lichte constructie en daaraan kun
je weinig monteren. In het voortraject hadden we daarom moeten besluiten dat het een gemetselde
wand of betonnen wand had moeten zijn, zodat de installaties er goed aan bevestigd konden worden.
Nu hebben we een grote constructie in de schachten gemaakt en dat heeft veel meer gekost, dan als
we alles goed hadden gecoördineerd. We hebben ook een aantal ruimtes die niet voldoende
plafondhoogte hebben. Dan heb je eindelijk het ontwerp helemaal in de hand en dan maak je dat soort
fouten, dat is niet nodig. Een tweede punt zijn de technische ruimtes. Deze is nu decentraal onder de
loopbrug gesitueerd en de leidingen moeten door een verlaagd plafond van een thema ruimte heen om
op andere plaatsen in het gebouw te komen. Als we daar in het voortraject meer aandacht aan hadden
besteed dan hadden we daar waarschijnlijk een beter oplossing voor gehad. Afmetingen van de
technische ruimtes waren niet goed afgestemd met de hoeveelheid installaties die erin moesten.
Uiteindelijk kan de deur dicht, maar het is geen fraaie ruimte geworden. Daarin moeten we nog veel
beter afstemmen. Vanuit techniek moeten we meer onze stem laten horen en onze eisen stellen. Ik ben
bang dat in de voorfase het ontwerp vooral architectonisch en bouwkundig is geweest. Dat zijn wel de
consequenties die je tijdens de uitvoering moet oplossen en dat zijn faalkosten. Het is lastig om te
zeggen hoe groot die kosten zijn. Het zijn een heleboel verborgen kosten. Dat komt ook door het
contract. Als we hier tot de conclusie komen dat we niet voldoen aan een norm of eis dan moeten we
iets extra’s doen en dat zijn faalkosten voor onszelf. In een bestekswerk staat gewoon aangegeven met
bestekstekst en tekeningen: dit moet je leveren. Als het dan meer wordt ga je de discussie aan. Bij een
PPS is er geen discussie en moet je zelf zorgen dat het wordt opgelost en betaald.

Een van de grootste problemen hier was de toren. Dit was een belangrijk onderdeel voor techniek. De
hoofdstructuur van techniek zit namelijk in de toren, maar de toren heeft bouwkundig best wel wat
vertraging opgelopen. Er waren te veel bouwkundige problemen om door te bouwen. Het was de basis
om de toren vroegtijdig te bouwen, maar dat is naar achter geschoven. Dat is dus een
planningsachterstand, maar het heeft geen gevolgen gehad. Uiteindelijk is de realisatie twee maanden
laten opgeleverd ten gevolgen van de opdrachtgever. Zonder deze twee maanden waren we wel in de
problemen gekomen. Dat de collectie er niet op tijd was betekende dat de gevel niet gesloten kon
worden en de consequenties op het proces zijn dus te rechtvaardigen. Er zijn ook gebouwdelen geweest
waarop het minder impact had zoals de toren. In die periode hebben we toen hier een inhaalslag kunnen
maken.

Als je mutatieloos wilt bouwen dan moet je naar een industriële aanpak. Dat betekent eerst alles goed
uit engineeren voordat je start. Dan moet het go/no-go moment heel ver naar achter schuiven en je gaat
blok 2 helemaal afsluiten en dan pas starten in blok 3, maar dat is in strijd met de contractuele en
commerciële kanten van bouwen. Ik weet niet of je wijzigingen kunt tegen houden, want ik heb projecten
gehad waarbij de organisatie van een opdrachtgever wijzigt. Dan is de vraag van de opdrachtgever dus
ineens anders en daar kun je niks tegen doen.

Binnen onze organisatie gaat er ook nog het een en andere fout. Wij hebben een MO club die 25 jaar
de exploitatie moet gaan doen. Ik denk dat een club als MO een aantal mensen moet hebben die heel
multidisciplinair zijn, die heel veel kennis en kunde hebben en die moeten mee in het tenderteam. Daar
moeten ze op laag niveau al een aantal eisen en wensen leveren. Vooral als we starten met de
engineering moet de MO club worden opgeschaald en ze moeten meedraaien in goedkeuringsrondes.

Er is hier ook iets heel simpels geweest zoals een vaatwasser. Die was in het ontwerp niet opgenomen,
maar vanuit MO was het wel nodig in de horeca. Dat zijn van die hele simpele dingen die je kunt
voorkomen als je disciplines meer synchroon lopen. Dat moet van tender tot exploitatiefase beter
gebeuren.
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Dus je zegt de opdrachtgever mag niet meer wijzigen tijdens de uitvoering. Je hebt moment gunning en
moment start bouw en daartussen wil je volgens mij graag wijzigen. Als je je ruwbouw hebt staan kun
je zelfs nog wel wijzigen over de prullenbakken, als het op je bouwproces maar geen impact heeft. Ik
heb vanmorgen bijvoorbeeld gewerkt aan een wijziging met betrekking tot zonnepanelen. Dit is een
wijziging dat we het dak half vol moeten zetten met zonnepanelen. Daar waren we al op voorbereid,
want de bekabeling ligt er al en het dak kan de last makkelijk dragen. Dit is een wijziging die een beetje
frustratie oplevert, maar uiteindelijk levert het ons naar verwachting fors rendement op. We hebben
hierdoor aanpassingen gedaan in een net gereed gekomen gebouw, maar uiteindelijk zijn we er blij mee
want we worden er groener en duurzamer van en we verdienen er geld aan.

Bij een DBFMO spreek je niet echt van een oplevering maar van beschikbaar. Het gebouw is
beschikbaar, maar er zijn op dit moment nog geen klanten die kaartjes kopen. In die periode daartussen
zijn we nu nog in ons eigen gebouw aan het zagen. Als je het vertaald naar een bestek dan zijn we nu
inderdaad na oplevering en dus zou je inderdaad kunnen zeggen dat wijzigingen dan niet zo erg zijn,
omdat je bouwproces niet verstoort wordt in de uitvoering.

De processen van E, B en W zijn nog te verschillend. Een van de problemen daarbij is dat de beide
techniek disciplines te laat specifiek worden. Ze wachten een bouwkundig DO bijna af voordat ze komen
met dimensies van kanalen. Het zou een hele grote verbetering zijn als je enerzijds in je bouwkundig
deel de vrijhoud houdt en slimme reserveringen doet over plafondhoogtes, dat je bouwkundig dus veel
ruimte houdt voor het laatste specifiek worden en uitkristalliseren bij techniek. Aan de andere kant moet
techniek naar voren in het voorbereidingsproces. Hier had bouw het TO al af en toen bleek dat bij
techniek iets in het principe van de luchtbehandelingkasten niet klopte. Daardoor moest alles over de
kop en gingen kanalen en dergelijke verschoven worden, dat is iets wat je absoluut niet kunt hebben.
Techniek moet veel eerder komen met de dimensies en loop van kanalen. Op tekenwerk bij DO moeten
kanalen nooit enkellijns zijn ingetekend, maar er moet een aanname bij staan van de dimensie en bouw
kan er dan 20% bovenop doen en op die manier voldoende ruimte houden.

Belangrijk probleem is dat het abstractieniveau tussen de disciplines uit fase loopt. Bouw is veel eerder
concreet dan techniek, die veel passiever daarin zijn. Die zeggen dat ze eerste een goede plattegrond
en doorsnede moeten hebben, voordat ze een ventilatievoud en dimensies kunnen opgeven. Ik denk
dat ze dat wel eerder kunnen, want we weten allemaal uit de OS dat het een kantoor is van 16m2.
Daarnaast moet bouw meedenken en ruimte intekenen en signaleren als de architect dit onvoldoende
doet. Als er maar 20cm ruimte wordt ingetekend door de architect terwijl we in een laboratorium zitten
dan moet bouw gewoon aangeven dat er meer ruimte moet komen. Deze gedachten moet nog veel
meer bij de bouwclub komen. Ook verder in de fase, de werkvoorbereiding bijvoorbeeld, moet daar veel
meer op inspelen. Als deze een flat screen bestellen en ze zien dat op de plaats van de flat screen geen
date en elektra is ingetekend dan moeten ze meteen naar hun techniek collega lopen en hier melding
van doen. Aan de andere kant is het belangrijk dat E en W naar voor schuiven in het proces. Ze moeten
daar veel meer mee ontwerpen en het ontwerp beïnvloeden. Volgens mij doen we in de tenderfase op
dit moment veel te weinig zelf qua techniek en laten we een Deerns een installatieconcept bedenken.
Daar zouden eigen mensen bij moeten aanschuiven. Voorbeeld bij het NMM is de installatieruimte onder
de entree. Als je daar komt dan denk je echt: ‘hoe is dit ons overkomen’. Het is een PPS, waarin je
eindelijk de kans krijgt om je installatieruimtes groot genoeg te maken, maar het zit helemaal tjokvol,
waardoor je nooit meer iets kunt vervangen. Marc d’Hondt (ontwerpleider) heeft een paar keer gevraagd:
‘weten we zeker dat de techniekruimtes groot genoeg zijn?’. En altijd was het antwoord: ‘Ja, groot
genoeg’. Ze hadden zich op een aantal dingen verkeken die ze hadden kunnen voorkomen door
vooraan mee te denken en kijken. Conclusie: E en W moeten meer naar de voorkant verhuizen in het
proces en B moet meer meedenken over de techniek. Voor techniek betekent dat waarschijnlijk dat ze
tekeningen eerst ongeveer maken en vervolgens echt goed.
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Marc d’Hondt was de ontwerpleider en daaronder hadden we 4 discipline ontwerp leiders: museaal,
bouw, E en W. De discipline ontwerp leider E en W waren tegelijk ook de projectleiders. Dat is niet goed
geweest, want we hebben heel lang gezeten met mensen die echte projectleiders waren, maar niet
ontwerp gericht. Deze ontwerp/projectleiders waren meer een doorgeef luik van informatie tussen de
architect en de engineers van E en W. Eigenlijk moeten de ontwerpende mensen van E en W dicht bij
de architect en ook de werkvoorbereiders zitten om direct te overleggen. Daartussen kan een soort
ontwerpcoördinator zitten die echt ontwerp gericht is en niet alleen broodjes doorgeeft tussen de
verschillende partijen. Daarnaast is continuïteit erg belangrijk. We hebben namelijk bij zowel E, B als W
wisselingen gehad in ontwerpleiders. Dat helpt niet mee aan het goed verlopen van het
voorbereidingsproces. Daarnaast zaten de verkeerde mensen op de verkeerde posities. Het waren
mensen die prima kleine projecten kunnen uitvoeren als ze een bestek of UO krijgen, maar het waren
geen ontwerpers. Op die positie moeten eigenlijk mensen zitten zoals de Lead engineers bij techniek.
Dit zijn mensen met ontwerp vaardigheden. Het moet iemand zijn die goed in het ontwerp zit en niet
alleen in de inkoop. Het is ook belangrijk om op een bepaalde manier met de architect te kunnen
meedenken. Als het bijvoorbeeld over de gevel gaat, moet de ontwerpleider van E en W prikken wat de
consequenties van bepaalde keuzes zijn en hierover meedenken, niet alleen zeggen dat het niet kan.
Ze moeten dus zorgen dat hun disciplines daadwerkelijk integraal bij het ontwerp aanhaken en mee
ontwerpen.

Wij hebben hier weinig last gehad van de veranderende wens van de opdrachtgever. We hebben eerder
last gehad van onszelf. In het museale deel heb ik wel behoorlijk ‘last’ gehad van de opdrachtgever,
maar bij bouw en techniek is dat totaal niet aan de orde. De bieding die we hebben gedaan was heel
erg wat de opdrachtgever wilde en werd goed geaccepteerd. Als ik kijk hoe we van het VO naar het DO
zijn gegaan dan hebben we ons op een paar details na heel goed aan de OS gehouden. In mijn scope,
museaal, heb ik te maken gehad met flink wat wijzigingen. De opdrachtgever heeft namelijk flink in de
collectie gewijzigd. In de OS was er een lijst met de 3500 stukken die in het museum moesten komen.
Een goede 30% daarvan is gewijzigd. Dat heeft impact op vitrines, klimaat en groottes. Dat is de
belangrijkste wijziging die gevoed is door de opdrachtgever binnen het contract. Er zijn eigenlijk twee
soorten oorzaken voor deze wijzigingen. Enerzijds, je verteld een verhaal en daarbij passen bepaalde
collectie stukken. De opdrachtgever heeft voor bepaalde verhalen andere collectie stukken gekozen
dan aanvankelijk in de OS waren opgenomen. Anderzijds zijn 300/400 stukken gewijzigd, omdat de
opdrachtgever dacht deze in bruikleen te krijgen of zouden gaan kopen, maar dat mislukte dan.
Daarnaast waren een aantal stukken toch niet kwalitatief goed genoeg of kwijt. Zelf hebben we ook
binnen contract wijzigingen geïnitieerd, maar dat waren meestal wijzigingen waar we zelf beter van
werden. Dan hebben we ook nog buiten contract wijzigingen, zoals de zonnepanelen die er extra bij
komen. Ander voorbeeld hiervan is dat er nog 40 gebouwen op het terrein stonden die de opdrachtgever
zou slopen, maar dat is uiteindelijk niet gelukt. Deze hebben wij toen gesloopt en dat is enerzijds het
probleem van defensie oplossen, maar anderzijds was het de scope met 1,5 miljoen uitbreiden. Formeel
is dit een wijziging, maar concreet betekent het een gewenste uitbreiding van de scope.

De vooronderzoeken lagen contractueel grotendeels bij ons. Bij de OS waren verstrekte gegevens en
daar zaten wel bodemonderzoeken bij. Ze hadden al best veel gedaan, maar we zijn nog steeds veel
tegen gekomen. Voor zaken in de grond was de verdeling van de verantwoordelijkheid heel duidelijk.
Er zijn op dat gebied best wel veel wijzigingen geweest, maar op het museum hebben deze weinig
invloed gehad. Contractueel stonden er 20 gebouwen die sowieso gesloopt zouden worden, maar die
mochten we ook hergebruiken. Daarvan hebben we er 4 hergebruikt. Bij die gebouwen zat een
asbestinventarisering en het risico op dat gebied lag bij ons. Een ander geval van asbest hebben we
niet kunnen verrekenen en de kosten zijn voor ons geweest. Dit soort zaken waren in het contract
allemaal goed afgesproken. Uiteindelijk zijn hier forse (30%) van de ‘formele wijzigingen’ uit voort
gekomen, maar concreet betekent dit een gewenste uitbreiding van de scope en zonder deze
wijzigingen hadden we het project niet kunnen realiseren.

Ik denk dat de opdrachtgever wel heeft onderschat hoeveel werk het uitwerkingsproces en de
verantwoordelijkheid van wijzigingen was. De hoeveelheid wijzigingen, tot nu 200, hadden ze
onderschat. In het OS staat bijvoorbeeld dat bepaalde deuren afsluitbaar moeten zijn, maar na de
uitwerking is het in niemands belang dat die deuren afsluitbaar zijn. Alle wijzigingen die we opschrijven
moet de opdrachtgever controleren, kijken of ze het er mee eens zijn, accorderen, geld regelen en dan
reageren. Dat proces hebben ze onderschat. Blijkbaar hadden ze zich niet gerealiseerd dat het zoveel
werk was.
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Als je dat soort wijzigingen niet doorvoert dan bouw je iets wat de opdrachtgever niet wil. Als wij een
wijziging niet willen doorvoeren dan doen we dat ook niet. We willen op met moment van
beschikbaarheid zeker stellen dat alles dat we gebouwd hebben voldoet aan en invulling geeft aan alles
wat in het contract en de OS is uitgevraagd. Als dat niet zo is, zijn er twee opties: de OS veranderen of
het gebouw veranderen. Daarnaast hebben we ook nog afwijkingen, dan voldoen we wel aan de OS,
maar maken we iets wat net een beetje anders is dan in de aanbieding. Er zijn soms wijzigingen waarvan
je inderdaad kunt denken: er zijn nu 5 mensen heel veel tijd mee kwijt waarom doen we dit. Een
voorbeeld daarvan is in de expositieruimte waarin prullenbakken zijn komen te vervallen. In principe zul
je denken voor het schrappen van 10 prullenbakken, waarom ga je dan aan je contract rammelen.
Echter als het voor de opdrachtgever en ons beter is, waarom zou je het dan niet doen. Ik denk als we
die afweging nu voor de 200 wijzigingen nog een keer doen dan hadden we een aantal zaken gewoon
volgens de OS gemaakt, maar dat zullen uitzonderingen zijn.

Een voorbeeld van een op het eerste gezicht triviale wijziging is de verplaatsing van een white board.
Als in de OS staat dat deze in ruimte A moet hangen en met de opdrachtgever komen we er achter dat
het beter is in ruimte B, waarom ga je daar dan een wijziging van maken. In een PPS gaat het om
samenwerken en als zij dat board op een andere plek willen, waarom zou je het dan niet doen.
Uiteindelijk wil je dat het gebouw overeenkomt met het  contract. Dus ga je wijzigingen doorvoeren zodat
dit strookt met elkaar.

Een DBFMO contract biedt de ruimte om een wijzigingen procedure te hebben en een klein wijzigingen
procedure. Die moet je als opdrachtnemer inrichten en de opdrachtgever moet hiermee akkoord gaan.
Bij ons was de kleine wijzigingen procedure niet light genoeg. Er zal altijd nog een begeleidende brief
en formulier van twee kanten bij. Ik kan me voorstellen dat je een procedure opzet voor kleine
wijzigingen waarbij alles op een A5 staat. Je wilt het wel wijzigingen, maar zonder al te veel gedoe. Het
is essentieel om elke wijzigingen samen goed vast te leggen, want als de opdrachtgever na oplevering
het bord gaat verslepen naar een andere ruimte zonder wijziging dan voldoet je contract niet meer. Wij
hebben namelijk in het contract staan dat we dat bord voor 25 jaar leveren in ruimte A.

Een wijziging zoals de zonnepanelen moet echter wel uitgebreid worden bekeken en de risico’s moeten
hiervan worden beheerst. Een uitgebreidere wijzigingsprocedure is hier dus wel gewenst. Als de positie
van bijvoorbeeld een brievenbus veranderd, is dat prima zolang die brievenbus alleen nog maar op
papier staat. Dat is dan tijdens de voorbereiding en niet tijdens de uitvoering. De wijzigingen die jij
bedoeld, waar het proces wordt verstoord en waar zaken afgebroken moeten worden, die zijn
grotendeels door onszelf veroorzaakt. Een voorbeeld van wat wij niet goed hebben gedaan is de
inbraakbeveiliging van het archief, omdat iemand een wet over het hoofd had gezien. De wanden van
het archief stonden er al, maar deze voldeden niet waardoor deze gesloopt moesten worden. Dat dit
fout gaat, komt doordat we niet goed hebben geverifieerd. We hebben daar namelijk gewerkt met een
vrijgegeven tekening die nog niet geverifieerd was. Als het verificatieproces vertraagd, wat bij ons het
geval was doordat we dit te laat zijn gaan inrichten, dan gaan ze buiten gewoon door met bouwen en
ontstaan dit soort wijzigingen. Dit zijn wijzigingen die voor ons als bouwer daadwerkelijk zeer ongewenst
zijn. Er zijn ook zaken die de OS helemaal niet raken zoals een projectie op een half ronde muur. Door
te veel daglicht toetreding werkt de projectie niet goed. Dit komt doordat we in de voorbereiding niet met
de juiste deskundige naar het ontwerp hebben gekeken, maar we hebben gewoon gezegd dat het wel
goed was. Nu moeten we het gaan oplossen, omdat we er toen niet de juiste eisen aan hebben gesteld.
Dat komt doordat we niet de juiste mensen met de juiste bril naar het ontwerp laten kijken. Daarnaast
heb je in de uitvoering ook nog compleet onverklaarbare dingen. Ik heb hier een keer over de bouw
gelopen en tot mijn verbazing kwam ik ergens een kalkzandsteen wand tegen die op geen enkele
tekening stond. Ergens tussen de tekening en de uitvoering is dit misgelopen, want op de tekening staat
duidelijk een metal stud wand. Het is toen blijkbaar gelukt om kalkzandsteen te bestellen en het wandje
te metselen.

Bij Soesterberg kunnen we de bal van wijzigingen niet bij de opdrachtgever leggen. Ik denk dat het voor
een deel komt door te laat verifiëren en voor een deel door niet goed checks doen. Ook het MO-team
betrekken bij het voorbereidingsproces is onvoldoende gebeurd. Dat is niet alleen te verwijten aan het
ontwerpteam, want vaak hebben wij aan die mensen lopen trekken dat ze mee moesten kijken. Op een
gegeven moment hangt er dan een RCU unit, die nooit onderhouden kan worden. Aan de ene kant moet
het ontwerpteam daar naar kijken, maar anderzijds, als het 3 keer langs MO is geweest en onderhouders
hebben er naar gekeken, dan moeten zij ook hun verantwoordelijkheid nemen. Dit is blijkbaar lastig voor
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MO en ik denk dat ze te weinig capaciteit hebben gehad in het bijzonder in de DO fase. Op een gegeven
moment hebben we ontwerpcontrole rondes opgesteld waarbij een stukje ontwerp werd gestuurd naar
iedereen, waarvan we dachten dat deze personen er een mening over moesten hebben. Ik denk dat we
op den duur te weinig selectief zijn geweest naar wie we welke informatie stuurde. Als je iemand alle
tekeningen stuurt dan kijkt hij op een gegeven moment niet meer goed. Ik denk dat je bijna moet zeggen:
‘MO, volgens mij moet jullie W-specialist heel goed naar deze tekeningen kijken. Als je dan geen
commentaar krijgt, lijkt het mij verstandig om die persoon eens te bellen. We hebben als ontwerpers te
weinig de leiding genomen om de MO-club te betrekken, maar op de posities bij de MO-club zaten ook
niet de juiste mensen en die hebben niet gericht genoeg en niet intensief genoeg naar het ontwerp
gekeken.

We hebben heel vroegtijdig een hoofduitvoerder erbij gehad. Deze heeft een heleboel slimme dingen
gezegd, maar dan nog zitten er dingen in die niet kunnen. Ik denk dat het belangrijk is om goed te
verifiëren en heel vroeg de realisatie en MO-club te laten aanhaken. Je moet ze dan wel goed aansturen
en zorgen dat het werkt en niet lukraak 8 mensen tekeningen toesturen, want dan komt het niet goed.
Je moet duidelijk zeggen wie naar wat moet kijken. Schrijf desnoods een stripverhaal over het
onderhoud van een RCU  en ga met dat verhaaltje naar te tekeningen kijken. Je moet voldoende
capaciteit en capabele mensen hebben op deze posities.

We zijn niet te snel begonnen met bouwen, want bij een PPS is het zo dat als je een maand te laat
oplevert dat een torenhoge boete oplevert. In een ideaal proces waren we op een paar punten verder
geweest in de ontwerpuitwerkingen voordat de bouw startte, maar niemand van de bazen op het kantoor
zal zeggen wacht maar even. Je lost het probleem niet op door later te starten, maar je moet in het
begin van het ontwerpproces, direct na gunning, onmiddellijk je capaciteit vergroten qua aantal en qua
kennis en kunde. Het ontwerpteam kwam te laat echt hard op gang, maar juist in het begin, als de
architect gaat rennen met tekenen moet je de rest ook opschroeven. Anders heb je kans dat hij deuren
dicht gooit voor de installaties. Ik kan me voorstellen dat je de architect na gunning 10 weken vakantie
geeft en dan gelijk met techniek het ontwerp opnieuw heel kritisch bekijken. Dan alle kanalen voor 120%
intekenen en controleren of het allemaal wel kan in wat de architect heeft bedacht. Dan haal je de
architect er weer bij en bespreek je wat in het ontwerp aangepast moet worden zodat de techniek er
goed in verwerkt kan worden. Vanaf dat punt ga je samen gelijkwaardig optrekken in het verdere werk.
Het klinkt heel raar om het zo te zeggen, als je afschuwelijke deadlines voor je hebt, maar ik denk toch
dat het uiteindelijk beter is om de architect even te laten stoppen. Dan moet je op dat moment wel
keihard techniek laten aanhaken en die moeten daadwerkelijk gaan ontwerpen. Op dit moment hebben
ze nog heel erg een reactieve houding. Voorbeeld is de beveiliging waarbij ze eerst een UO wilde
hebben voordat ze de beveiligingscamera’s konden in tekenen. Je kunt ook zeggen: ‘Teken de camera’s
ongeveer in en zeg welke kant de deuren open moeten’. Begin alvast te kijken hoe jij het zou willen
hebben.

Soms weten de disciplines niet welke informatie ze van elkaar nodig hebben en dan denk je al snel aan
schema’s waarin dat allemaal staat, maar volgens mij moet je ze gewoon in één hok zetten. Schema’s
zijn wel goed, maar op een gegeven moment moet je zitten en samenwerken.

De overdacht is volgens mij niet helemaal goed geweest, maar ik denk ook niet dat je de
blokkenstructuur strikt volgordelijk moet zien. De overdracht verloopt heel geleidelijk. Op dit moment
zitten we nog steeds bepaalde dingen te ontwerpen. In april 2014 waren ze bij museaal nog aan het
ontwerpen terwijl het gebouw al helemaal stond. Voor veel delen is er formeel een overdracht geweest
zoals bijvoorbeeld de tekeningen van de staalconstructie. De overdracht deden we middels een
ontwerpnota. In de ontwerpnota werd opgeschreven welke risico’s nog open stonden en welke
raakvlakken nog open stonden. Je gaat dan starten met bouwen, maar schrijft bewust op bijvoorbeeld
dat de staalconstructie en vloeren werken, maar dat er nog een aantal sparingen in de vloeren open
staan. Ik denk dat de overdracht goed is gegaan, maar niet zo hard als in het HUMS staat omschreven.
Dat lukt in de praktijk ook niet, want je wilt de fundering bouwen, voordat je alles precies hebt ontworpen,
omdat er haast is. Ik denk ook dat het kan, als je heel goed met elkaar communiceert. Als je heel expliciet
omschrijft: je krijgt dit van mij, maar pas op want die en die uitvoeringsrisico’s hebben we gesignaleerd
dus houdt daar rekening mee. Voorbeeld van slechte communicatie is bijvoorbeeld een andere
oplossing voor het plaatsen van de RCU’s. Wij waren hier nog een oplossing voor aan het bedenken en
op dat moment zie ik buiten in de kraan een RCU hangen en zijn ze deze al aan het plaatsen. Ze hebben
buiten een oplossing verzonnen en beginnen het dan gewoon te bouwen terwijl we binnen nog aan het
ontwerpen zijn.
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Er is weinig informatie verloren gegaan bij de overdrachten door het gebruik van SE. Het gebruik van
SE kan nog veel beter gebeuren. We hebben bij het NMM de hele OS plus een heleboel afgeleide eisen
die we uit de bieding hebben gehaald in relatics gezet. Deze lijst van 40000 eisen hebben we nu voor
90 % geverifieerd. Tijdens je ontwerp en je realisatie leer je veel meer van het onderhoud dan alleen de
onderhoudsinstructies die je overal bij krijgt. Voorbeeld zijn de instellingen van een beamer, de
standaard instellingen wil je namelijk aanpassen voor jou ontwerp. In een DBFMO zou je dit soort
aangepaste instellingen willen borgen in je SE. Als dan over drie jaar de beamer wordt vervangen
kunnen meteen de juiste instellingen worden gedaan.

We hebben relatics te laat opgezet en onderkent dat we echt moesten verifiëren. We hebben wel een
hele grote inhaalslag gemaakt, maar toch liep de verificatie soms uit de pas met de tijd zoals bij de
inbraakveiligheid van het archief. We hebben de hele OS geverifieerd, maar dat hebben we niet heel
efficiënt gedaan. We hebben nog geen slimme structuur aangebracht zodat deelsystemen echt
behapbaar waren. Ik kan me voorstellen dat je alle eisen uit de OS die te maken hebben met onderhoud
in SE worden gezet. Dat zijn ten slotte de eisen waar je 25 jaar op afgerekend gaat worden. Als 20%
van de toiletten stuk zijn dan krijgen we een boete. Ik denk dat de MO- en ontwerpclub moet kijken wat
er allemaal stuk kan gaan aan de toiletten en vervolgens bepalen wat financieel het voordeligste is om
in het ontwerp aan te passen zodat de kans op 20% kapotte toiletten zo klein mogelijk is. De MO club
moet worden uitgedaagd om het ontwerp te verbeteren en die verbeteringen moet je vastleggen in
relatics. Ik kan me ook voorstellen dat je afgeleide realisatie eisen op die manier vastlegt. Nu hangt aan
alle 150 ruimtes een aparte klimaateis. Die moeten we allemaal apart verifiëren. Als je de volgende keer
in de tender hier een analyse van doet en zegt dat is 1 eis, bijvoorbeeld alle kantoorruimtes hebben dat
klimaat. Daar komen dan afgeleide eisen uit. De eisenboom moet dus veel slimmer worden ingericht.
De inhaalslag die we hebben gemaakt is goed geweest, maar qua SE kan de kwaliteit heel erg omhoog
en qua volledigheid ook. Er staat namelijk over beveiliging bijna niks in SE. Je moet niet gaan voor de
bulkeisen, maar de essentie van alle eisen pakken.

We hebben vast extra kosten gemaakt, maar ik weet niet hoeveel. Bij het museale deel zijn dat
tienduizenden euro’s en bij techniek is dat stukken meer. Deze extra kosten kunnen alleen op basis van
schattingen gemaakt worden. Er is geen faalkosten lijst en het is ook lastig om te definiëren wat precies
een faalpost is. Als je iets plaatst en je moet het slopen dan is het duidelijk dat dit faalkosten zijn, maar
wij hebben bijvoorbeeld de betonnen vloer 3 keer gepolijst in plaats van 2. Je kunt dit faalkosten
noemen, maar anderzijds kun je zeggen dat er optimistisch is gecalculeerd. Ik vind het pas faalkosten
als je echt dingen fout in de fasering doet dat het geld kost en niet conform ontwerp en of contract
realiseert en vervolgens letterlijk staat af te breken.

Mutatieloos bouwen:

Ik zou zeggen: ‘ja en nee’, het ligt eraan hoe je het definieert. Uiteraard willen we door onze fout of ons
toedoen geen enkele wijziging tijdens de bouw. Als de opdrachtgever iets wil wijzigen, dan kan dat
alleen als wij het beheerst kunnen doorvoeren. Geregeld zorgt een verzoek tot wijzigingen van de
opdrachtgever niet voor negatieve punten in de planning en we verdienen er geld aan. In een PPS is
het erg politiek, want je hebt elkaar nog 25 jaar nodig. Je wilt mutaties in principe voorkomen of alleen
doorvoeren als je er beter van wordt. Om dat te doen moet je in het voorbereidingsproces niet bang zijn
om te wijzigen. Je ziet nu gebeuren dat mensen in het voorbereidingsproces wijzigingen wegmoffelen
en denken dat het wel goed komt, maar dan rommel je jezelf er keihard in. Dan zeggen we ineens: ‘we
zagen het eigenlijk al aankomen’, los het dan meteen op.
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Zoals in je knelpunten staat worden partijen op een verkeerd moment betrokken in het proces en dat is
hier ook het geval geweest. Wij zijn wel betrokken geweest bij de voorbereiding, maar op de verkeerde
manier. Ik denk dat je bij een project als dit waarbij je nog 25 jaar verantwoordelijk bent voor de
exploitatie de nadruk moet liggen op de exploitatiefase. Een investering in de voorkant lever op de lange
termijn ontzettend veel op, want als je hier gaat kijken dan zijn een aantal zaken ongelukkig. Wij hebben
in het voorbereidingsproces wel meegekeken, maar dat was meer op het niveau van de processen. We
hebben hier te maken met kortingen die gegeven moeten worden op het moment dat een installatie niet
werkt. Er is vanuit de voorbereiding gevraagd of wij wilde kijken of het dan mogelijk voordelig was om 2
pompen aan te sluiten als reserve. Ik denk dat we veel beter hadden moeten kijken naar hoe gaan we
het onderhouden. In het depot hangen nu luchtbehandelingskasten op 10 meter hoogte, dat is niet
handig voor het onderhouden hiervan. Het is niet zo dat er meer mensen in het voortraject moeten
aansluiten, maar de juiste mensen. Je moet veel meer de jongens uit het veld laten meedenken. Een
technische specialist die weet hoe het straks onderhouden moet worden. Veel meer de praktische kant
van het onderhouden bekijken.

In de voorbereiding is hier gewerkt volgens de processen zoals die in het HUMS staan omschreven.
Daarnaast hebben we project specifieke processen opgesteld, waarin bijvoorbeeld beslismomenten
staan omschreven. Hoe als Heijmans is gewerkt op dit project is allemaal volgens de HUMS gegaan.
Daarin staat voor E, B en W inderdaad geen aparte processen omschreven.

Als ik vanuit de laatste fase terugkijk op het proces dan had de samenwerking tussen de disciplines veel
beter gekund. Als ik soms zie hoe mensen hier met elkaar omgaan, dan lijkt het een beetje op het leven
zuur maken van elkaar. De samenhang was af en toe ver te zoeken. Een voorbeeld is het afschuiven
van restpunten op elkaar. Er wordt niet oplossingsgericht gedacht, maar eerder een probleemeigenaar
aangewezen. Ik denk dat we meer als een Heijmans moeten denken en moeten zeggen dat we het als
Heijmans gaan oplossen. Het is niet goed om het in de hokjes van E, B of W te duwen en het liefste in
het hokje van infra omdat die toevallig op dat moment niet om tafel zitten. In een later stadium toen de
druk wat minder werd op het project is deze samenwerking al veel beter gegaan.

De overlegstructuur hier was hoog, waardoor men wist van elkaar waar de informatie vandaag gehaald
moest worden en informatie aan elkaar doorspelen ging dan ook goed. Daar zijn wij als MO op een
gegeven moment ook bij aangesloten. In het begin waren wij nog te gast bij DB, maar nu is DB te gast
bij ons omdat het gebouw beschikbaar is gegeven. We lopen er nu tegen aan dat DB nog restpunten
aan het oplossen is zonder dat wij daar iets vanaf weten. Wij begrijpen dat sommige zaken nog moeten
gebeuren, maar laat het ons even weten. DB zit nu in ons proces te werken en dat willen wij graag
sturen.

Als MO hebben we weinig last gehad van de veranderende wens van de opdrachtgever. Het zijn kleine
dingen waar we nu nog tegen aanlopen zoals een kapstok ophangen in een kantoorruimte, omdat dit
eerst een vergaderzaal was en toen geen kapstok nodig had. Soms komen dat soort veranderingen ook
nog vanuit onszelf zoals een hekje bij de entree. Dat kan nu niet worden geopend, maar als er ooit nog
een heftruck door moet omdat er wat moet veranderen aan de collectie dan kan dat niet. In het ontwerp
hadden we daar al in moeten wijzigen, dan hadden we daar nu een groot plezier aan gehad.

In de vraagspecificatie staat dat we mobiele telefonie moeten regelen in het gebouw. In het DP6 hebben
we drie providers afgebeeld, waarvan we er nu 1 in het gebouw aanwezig hebben. De opdrachtgever
stelt nu dat we hebben beloofd om 3 providers aan te bieden en dus niet voldoen aan het contract. De
vraag of we hier voldoen aan de vraagspecificatie is een beetje een grijs gebied. Als Heijmans hadden
we beter niet specifiek drie providers kunnen noemen. Nu vind ik dat we gezamenlijk een oplossing
moeten verzinnen. Als Heijmans moeten we als lering hieruit trekken dat, we goed moeten kijken wat
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er gevraagd wordt en niet meer dan dat vermelden in de contractstukken. Op het moment dat je het
vermeldt dan verwachten mensen het ook. Wat de vraagspecificatie is, moeten wij veel beter vertalen
in wat we aanbieden.

We zijn te snel begonnen met bouwen. Bij dit project zijn we bijvoorbeeld begonnen met het opstellen
van een BIM model. Door tijdsdruk is dit BIM model niet verder uitgewerkt. Als we nu kijken naar een
PPS project waar we nog 25 jaar verantwoordelijk voor zijn, dan was het toch wel heel mooi en handig
geweest als we een BIM model hadden gehad. Als we dat nu nog willen oppakken dan kost dit 40.000
euro en dat gaat dus niet meer gebeuren. We zijn dus veel te vroeg begonnen en hadden alles in BIM
moeten zetten. Nu hebben we snel tekeningen geproduceerd, omdat we door moesten. Je moet 100%
van je ontwerp gereed hebben voordat je start met de uitvoering. Alles heeft namelijk consequenties
voor andere delen in het gebouw. Je kunt niet beginnen met de uitvoering van de begane grond als je
het dak nog niet volledig hebt ontworpen. Alles heeft gevolgen voor elkaar, ook de collectie heeft invloed
op de ruwbouw en dus moet je niet beginnen met de ruwbouw voordat je de collectie ook definitief hebt.
Ik zou dus zeggen dat je eerst alles volledig uitgekristalliseerd moet hebben voordat je start met bouwen.
Blok 2 eerst helemaal afsluiten en een akkoord op het ontwerp en dan pas beginnen met de uitvoering.

Ik denk dat het geld oplevert als je op deze manier te werk gaat. Ik denk namelijk dat het veel geld kost
als je ad hoc nog allerlei wijzigingen moet doorvoeren en extra manschappen moet inzetten om alsnog
de deadlines te halen. Daarnaast denk ik dat we als Heijmans veel beter voor de dag komen als we pas
starten als we 100% gereed zijn met het ontwerp en daarna een goede uitvoering hebben dan dat we
allerlei aanpassingen moeten doen tijdens de uitvoering. Hier was het ontwerp nog niet 100% gereed
toen gestart werd. Er zijn nog veel wijzigingen doorgevoerd. Je moet de opdrachtgever kenbaar maken
dat je zo te werk gaat, dan houdt deze vanzelf op met het doorvoeren van wijzigingen. Als je het open
laat dan blijft hij bezig, zonder er financiële consequenties aan te hangen. Je gaat je zelf dat steeds
verder een hoekje in drijven richting de oplevering. Een opdrachtgever zal altijd willen wijzigen en
daarover moet je helder afspraken maken. Ik zou hem geen financiële prikkel geven om mutatieloos te
bouwen.

AFM (beveiliging, toegang), Vermaat (horeca) en Services Apeldoorn zijn de grootste partijen vanuit
MO die betrokken zijn bij die project. Services Apeldoorn is sinds november 2013 betrokken geraakt bij
het ontwerp. Achteraf gezien vind ik dat te laat. Tevens waren niet de juiste mensen aangesloten. Je
moet zoals al eerder gezegd specialisten aan tafel zetten die is kunnen roepen over het onderhoud en
de lange termijn van installaties.

We zitten nu middenin de overdracht van blok 3 naar blok 4. Dit verloopt redelijk soepel omdat we open
en eerlijk naar elkaar toe zijn. We merken wel dat de belangen van Heijmans inmiddels bij andere
projecten zijn gaan liggen op uitvoeringsniveau. De restpunten die er nu nog liggen daar hebben we
wekelijks overleg over. Want we willen duidelijk hebben wie deze nog gaan aanpakken, voordat
iedereen van de DB is vertrokken. Er gaat geen informatie verloren, doordat we werken met een
document waaraan alle informatie is gekoppeld. We kunnen daarin alles terugvinden. De minder goede
zaken van NMM moeten we meenemen naar andere projecten, maar ik zou niet weten wie dat
meeneemt van dit project naar een ander project. Dat zal in een overleg moeten gebeuren, maar ik zou
niet weten waar die actie ligt.

Ik denk dat als we mutatieloos gebouwd zouden hebben, er 4 % van de aanneemsom bespaart zou
zijn. Dat komt dus neer op 4 miljoen. Qua planningsachterstanden hebben we de oplevering naar achter
geschoven ten gevolge van wijzigingen van de opdrachtgever. Daar hebben we geluk gehad, want wij
waren ook nog niet klaar voor de oplevering. Mutatieloos bouwen: Het ontwerp moeten we zo maken
dat we er allemaal achterstaan en vroegtijdig met de juiste mensen om tafel gaan zitten. Je moet niet
proberen zo goedkoop mogelijk een gebouw neer te zetten, maar ook de lange termijn visie nadrukkelijk
aanwezig laten zijn. Ook de opdrachtgever hierin betrekken is belangrijk dat vanuit daar geen
onverwachte wijzigingen komen. Ik zie mutatieloos bouwen als iets heel positiefs, want als we het bij
Heijmans hebben over lijken uit de kast en faalkosten dan kan dat hiermee voorkomen worden. We
moeten dit soort dingen heel hoog op ons verlanglijstje zetten.
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Interview Opdrachtgever

Project: Het Timmerhuis
Functie: Opdrachtgever
Interviewer:  Sven Kroos
Datum: 18-11-2014
Tijd: 16:30-17:30
Locatie: Rotterdam

Zeven jaar geleden zijn we begonnen met dit project en de politiek wilde geen gezeur en had het daarom
over een turn-key contract. Wij als ontwikkelaars hebben gezegd: ’we zien wel’, is niet genoeg en dat
we verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de stad. We moesten er voor zorgen dat er een goed
gebouw kwam. We wisten ook dat het gebouw van onszelf zou worden en blijven, want vlak achter het
stadhuis gaan wij de grond nooit verkopen. We waren ons bewust van het feit dat we een hele
onduidelijke groep gebruikers hadden dus daarover konden we nog niks vastleggen. We zochten dus
iets om risico’s weg te leggen maar wel de sturing te houden. We hebben toen een VO+ zelf gemaakt
en dat hebben we vervolgens aanbesteed. In het begin is uitgezocht welke risico’s voor ons zijn en
welke voor Heijmans. Het risico voor de bodem bleef bij de gemeente omdat de grond van ons is en het
risico van de asbest is uiteindelijk ook bij ons terecht gekomen. Asbest is een bijzonder geval bij dit
project, want wij dachten dat we het gebouw asbestvrij hadden overgedragen aan Heijmans. Dat bleek
niet zo te zijn en heeft tot heel veel meerwerk geleid. Bodemonderzoeken zijn er ook een heleboel
gedaan en de informatie hierover is gedeeld met alle inschrijvende partijen. Toch kom je gaande weg
nog dingen tegen in de grond omdat je niet op elke cm prikt. Ik denk dat we wel voldoende hebben
gedaan, ondanks dat je altijd onverwachte dingen nog tegenkomt.

In het contract hadden we zo gesteld dat er eigenlijk geen asbest meer in het gebouw zou zitten, dus
als dat toch het geval was dan was dit probleem en kosten voor de opdrachtgever. Een bijzonder geval
hierbij is asbest in de goten. Wij dachten dat we dit goed in de vraagspecificatie hadden opgeschreven
maar Heijmans stelde dat er niet stond dat het zo veel zou zijn. Heijmans en Gemeente hebben toen
besloten onafhankelijk juridisch advies in te winnen en ons aan het advies te committeren. Dit leidde tot
de conclusie dat dit risico Gemeente was. Wij hebben toen Heijmans gevraagd om de asbest te
verwijderen en die hebben een partij ingeschakeld om dit te doen. De markt ziet uiteraard kansen als
het op deze korte termijn moet gebeuren en daardoor is de sanering veel duurder geworden dan nodig
was. Wij hadden zelf een jaar eerder het gebouw moeten slopen in plaats van de sloopwerkzaamheden
bij Heijmans neerleggen omdat het gebouw al een jaar leegstond en we het dan veel goedkoper hadden
kunnen saneren. Dit is eerder een calamiteit en niet echt een wijziging door veranderende inzichten.
Gewijzigde inzichten hebben we weinig gehad. Elke wijziging die we hebben is vervelend en zeker nu
de bouw verder vordert wordt het vervelend voor alle partijen. Het hoort echter wel bij een proces van
bouwen. In 2007 hebben we ons programma geschreven. In 2009 zijn we gaan ontwerpen en in 2013
is begonnen met de bouw. In die tijd is de organisatie veranderd en zijn we gaan werken volgens het
nieuwe werken. Dat heeft veel impact op je plattegronden. Veel van dit soort wijzigingen hebben wij nog
voor de aanbesteding kunnen doorvoeren, daarna hebben we nog wel wat veranderingen gehad zoals
de positie van sommige wanden. Een andere grote wijziging is de functieverandering van de begane
grond van stadswinkel naar museum. Het verplaatsen van die wanden kan lastig zijn voor de
werkvoorbereiding, omdat er aan de ene kant wordt ingekocht en aan de andere kant wordt de uitvoering
aangestuurd. Als wij dan ineens zeggen dat een wandje op een andere plek moet komen, dan zien wij
dat als het verplaatsen van een lijntje, maar de werkvoorbereider ziet daar natuurlijk meteen veel meer
achter. De wijziging van de plattegronden heeft voor Heijmans niet veel betekent. Dat is allemaal
gebeurd voor de uitvoering. Jij zoekt meer naar wijzigingen tijdens de uitvoering, maar die proberen wij
zoveel mogelijk te beperken. Ik heb het gevoel dat dat redelijk lukt. Een wijziging tijdens de uitvoering
heeft ook voor ons kosten tot gevolg en dat willen we beperken

Vanuit Heijmans zie ik wel dat ze tegen dingen aanlopen, maar dat zie ik niet als wijzigingen maar als
doorontwikkeling van het ontwerp. Dat is voor ons het fijne aan het contract, we hebben niet alles 100%
hoeven uitzoeken. Gaande weg zijn wij nog wel iets tegengekomen en dat zijn mooie kolommen die
achter lelijke boekenkasten zaten verscholen. Dat zouden we eigenlijk gaan stuken, maar wordt nu
zichtwerk hebben wij besloten. Ik denk niet dat Heijmans dat prettig vindt ondanks dat ze het begrijpen.
Iets wat eigenlijk ruwbouw zou zijn, wordt ineens zichtwerk en iedereen moet hierover worden
geïnstrueerd, maar ze begrijpen de keuze wel.
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Wij hadden een ontwerpteam en dat team hebben we gevraagd een VO te maken. Alles wat ze daarin
cruciaal vonden, moesten ze verder en op detail uitwerken. We hebben ze gewaarschuwd dat als ze
bijvoorbeeld ergens een hekje wilde en ze daar niet duidelijk bij zetten wat voor hekje het moest worden,
ze waarschijnlijk een andere hekje zouden krijgen dan in hun hoofd zat. Dus ga op zijn minst een foto
erbij zoeken hoe je het wil hebben. Dat is de plus die we op het VO hebben gedaan. We hebben altijd
gezocht naar wat leggen we vast en waar laten we de ruimte voor innovaties van de opdrachtnemer.
De constructie is daar een goed voorbeeld van, want dat mocht zoals onze constructeur had getekend
een betonnen kern zijn met stalen constructie of volledige stalen constructie. Het enige wat we hadden
bepaald was de plaats van de kolommen. Er waren dus dwingende stukken en informatieve stukken in
de vraagspecificatie opgenomen.

In het ontwerpteam zaten alle ontwerpdisciplines: OMA architecten, Deerns, Pieters Bouwtechniek,
DGMR en Brink groep als bouwmanagement. We hebben het zo gedaan dat alle ontwerpers
contractueel zijn overgedragen aan Heijmans behalve de Brink Groep. Dus waar OMA eerst onze
opdrachtnemer was, is OMA nu de opdrachtnemer van Heijmans. Ik vind dat een hele fijne constructie,
omdat de aannemer niet zijn eigen ontwerpbureau in hoeft te schakelen. Je krijgt dan altijd een discussie
tussen de uitwerkende architect van de opdrachtnemer en OMA. Op deze manier was OMA
verantwoordelijk voor het uitwerken van zijn eigen stukken, dus daar konden ze niet over zeuren. Op
het moment dat Heijmans iets wilde wat het ontwerpteam niet wilde dan tekende ze het niet en kwam
er een discussie op gang. Op die manier hebben we de kwaliteit weten te waarborgen. Het contractueel
overdragen van de partijen vind ik een van de beste dingen in de vraagspecificatie. Dat is wel een van
de eerste keren dat we zo werken, want eigenlijk vind ik dat wij alles gewoon moeten uitwerken tot een
bestek. Als je dat niet kunt doen, dan is dit een goed alternatief. Het is bij de gemeente natuurlijk
belangrijk om de politiek mee te laten doen en in dat spanningsveld waren we aan het zoeken naar de
spreiding van risico’s en kwaliteitsbeheersing. De vastgoedstrategie is deels ook politiek bepaald. Het
voordeel van niet werken met een bestek is dat je veel risico’s uit handen geeft en dat heel vroeg in het
proces de prijs in grote mate zeker is. Ook was op het moment van aanbesteden het risico van de
woning al meteen weg, omdat de Gemeente nooit woningen in de portefeuille opnemen. Toch had ik
veel dingen in de uitwerking graag zelf gedaan. Of het dan beter is kan ik natuurlijk niet zeggen, maar
dan had ik er wel grip op gehad.

Het interieur waarin we nu zitten, hebben wij zelf tot bestek uitgewerkt. Je bent dan betrokken bij alle
details en dat is toch anders. Het is ons vak dus ik denk dat we dat prima hadden gekund. Je zoekt in
het contract bij het timmerhuis naar de ruimte voor aannemers om innovatie in te brengen. De
belangrijkste innovatie die Heijmans heeft ingebracht is om alles in staal te doen. Het is lastig om te
zeggen of het nu beter is of slechter is dan wanneer wij het helemaal tot bestek hebben uitgewerkt. Ik
denk dat je ze dan een keer langs elkaar moet uitvoeren en daarin de nuances moet zoeken.

Stakeholders bij het opstellen van de vraagspecificatie zijn geweest: ontwerpteam, juristen specialisten
van aanbestedingszaken en ons advocatenkantoor. Die stakeholders hebben ook nu nog inspraak
richting Heijmans. Vragen ontstaan aan tafel tussen Heijmans en gemeente. Bij vragen over het contract
kunnen we te rade gaan bij deze stakeholders. Brink Groep is de bewaker momenteel van het contract.

De vraagspecificatie wordt gecontroleerd op fouten en dan nog zitten er fouten in. Dat krijgen we op de
een of andere manier nooit helemaal goed. We hebben wel eens een bestek gehad wat niet deugde
qua installaties. Ik heb toen bij het volgende bestek heel erg hierop gefocust en toch zaten er weer
fouten in. De vraagspecificatie is dus zeker gecontroleerd, zelfs door externe partijen. Die halen er een
aantal zaken uit, maar er slippen altijd nog wat tegenstrijdigheden en onvolledigheden tussendoor. Een
voorbeeld wat ik al aanhaalde is het asbest. We hebben dat in de vraagspecificatie gezet en dachten
het op die manier afgedekt te hebben. Heijmans stelt echter dat het niet duidelijk was dat er zoveel
asbest in zou zitten. Dat is toen door een externe jurist uitgelegd en Heijmans heeft gelijk gekregen.
Nog een extra controle helpt niet denk ik, want er sluipen altijd fouten tussendoor.

We hebben hier vragenrondes gehouden en er zijn bezichtigingen geweest omdat het om een oud pand
gaat dat gerenoveerd wordt. Volgens mij waren er 1000 vragen die we hebben beantwoord. Ik weet nog
dat er discussie is geweest, omdat zoveel vragen extreem dom waren. Onze mensen gingen daar dan
geïrriteerd op reageren, omdat veel vragen in onze ogen overbodig waren. Toen hebben wij gezegd,
het maakt niet uit hoe dom de vraag is we gaan er gewoon netjes op antwoorden. Als onze antwoorden
niet duidelijk zijn, dan moet de vragensteller gewoon nog een paar vragen stellen. We hebben tevens
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ook nog de mogelijkheid geboden om 1 op 1 in gesprek te gaan met ons. Dat is goed geweest want dan
krijg je meer feeling bij de antwoorden en de eisen vanuit ons. Dat is goed geweest voor de partijen die
hier gebruik van hebben gemaakt, want je mist anders een stukje informatie. Na de laatste vragenronde
hebben de partijen geen mogelijkheid meer tot vragen stellen. Het aantal vragenrondes is eigenlijk
ongelimiteerd, maar er is altijd een aanbestedingsperiode en de laatste vragenronde moet minimaal
zoveel dagen voor indiening van stukken zijn. Er waren heel veel vragen en daarom hebben we op een
aantal momenten vragenrondes gedaan. Alle vragen werden verzameld en vervolgens naar architect of
constructeur doorgestuurd. Vervolgens worden alle antwoorden in een lijst geanonimiseerd aan alle
inschrijvers toegestuurd. Soms kom je er als opdrachtgever achter dat je iets niet goed hebt omschreven
en dan stop je er zelf ook een vraag tussen met antwoord om dat te verduidelijken. Je kunt dat ook via
een nota corrigeren of verduidelijken. Wij laten antwoorden nooit onduidelijk. We wilde op de begane
grond een gebogen gevel van glas. In de vraagspecificatie stond glazencilinders, nadere uitwerking
door opdrachtnemer. Daarbij hoopte we op innovatieve krachten van de aannemers. Ik kan me
voorstellen dat aannemers daar verbaasd over waren, maar dat was om ze te stimuleren om zich te
onderscheiden. Het is nooit zo dat wij bewust onduidelijk zijn.

Het zou voor ons prettig zijn om te werken met een bouwproces waarin niks meer veranderd. Het geeft
veel meer zekerheid dat de aannemer zijn werk goed kan doen en het makkelijker controleerbaar. Nu
wijzigen we wel eens iets en moeten ons dan afvragen wat we precies hebben afgesproken. En waar
ga je uiteindelijk aan spiegelen, de vraagspecificatie of de gewijzigde stukken. De vraagspecificatie
wordt aangepast als er wijzigingen worden doorgevoerd. We werken met een webbased programma
die door de Brink Groep wordt beheerd. Daarin worden de wijzigingen bijgehouden. Het doorvoeren van
die wijzigingen ging in het begin niet goed, omdat we het vaak te onduidelijk deden. Daarom hebben
we afgesproken om de oude tekst op een wijzigingsformulier op te schrijven en door te strepen en de
nieuwe tekst er onder te zetten. Sindsdien gaat het stukken beter en is er meer duidelijkheid.

Mutatieloos bouwen zou ik prettig vinden. Als wij ons goed voorbereiden dan zou dat ook zeker moeten
kunnen dat ook wij geen veranderingen meer doorvoeren. Als daardoor bouwfouten ontstaan vind ik het
niet prettig, maar als je het bijvoorbeeld hebt over het verplaatsen van een wandje wat niet tijdens de
uitvoering kan, maar na oplevering dan vind ik het goed. We slopen het er dan na oplevering weer uit
en zetten het op de goede plaats. Dat soort afwegingen maken wij nu ook al. De vraag is welke
consequenties het heeft. Als het iets is wat je makkelijk na oplevering nog kunt doen dan is dat beter.
Alle gebruikerswensen proberen we sowieso zoveel mogelijk tegen te houden en pas na oplevering te
doen. Natuurlijk hebben we wel wijzigingen, maar je wilt niet weten hoeveel interne discussies we
daarover uitvechten voordat we werkelijk gaan wijzigen. 80% is al gefilterd voor we naar Heijmans
stappen. Als er dan toch een wijziging komt, moeten wij kijken is het zinvol om dit nu te doen. Het is dan
handig als Heijmans daarbij helpt en aangeeft dan het nu niet kan, maar dat we na oplevering de eerste
zijn. In dit gebouw, de Rotterdam, hebben we dat veel gehad. Dit werd gebouwd en tegelijkertijd waren
wij ons interieur aan het ontwikkelen en dan kom je dingen tegen die niet goed zitten. In het begin kon
nog wel iets, maar deze bouw had een enorm strakke planning. Vaak was het dus een gepasseerd
station en dan konden we niet meer wijzigen. Naderhand zijn toen bepaalde zaken weer afgebroken. In
het kader wat kost het om nu de bouw een dag stil te leggen of later drie dagen terug te komen. Als wij
het vragen proberen opdrachtnemers het meestal wel te doen als een stukje service of klantgerichtheid.
Het kan echter soms ook helpen als een opdrachtnemer zegt dat het wel kan maar realiseer je dat het
dit kost en zo lang extra duurt. Vaak probeer de opdrachtnemer zich in allerlei moeilijke bochten te
wringen. Nee, is een antwoord waar de opdrachtgever ook wel eens iets aan heeft en mocht hij het toch
per se willen dan wordt er wel doorgevraagd.

Dat betekent dus dat ik tijdens de bouw niks meer wijzig. Als ik dat van te voren aankondig dan kan ik
dat in het bestek opnemen en misschien dat de inschrijvers daar dan met een korting op durven komen.
Die korting zouden wij wel gewenst vinden. Je zou het dus voor het contract kunnen doen, maar dan
moeten wij als opdrachtgever dit idee initiëren of je doet het op het moment dat iemand de gunning
krijgt. Dat zou een moment zijn dat de opdrachtnemer het aan kan kaarten. Misschien kun je dan
afspreken dat de opdrachtnemer twee weken eerder klaar is dan gepland en dan nog tijd heeft om een
serie wijzigingen door te voeren. Je kunt dan dus snelheid houden en daardoor tijd pakken om
uiteindelijk na opleving nog te wijzigen. Je bouwplaats kosten zijn dan lager omdat al je grote apparaten
al weg zijn en daardoor zijn de wijzigingen goedkoper. De opdrachtnemer wint er ook veel mee, omdat
zijn bouwplaats weg is en zijn onderaannemers konden gewoon hun gang gaan. Normaal zitten er in
een meerwerk opgave allerlei kosten verrekend en percentages hierover worden berekend. Als je het
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na oplevering doet dan zouden deze percentages een stuk lager kunnen liggen. De aannemer mag er
dus zeker nog wel aan verdienen maar de winst moet aan twee kanten voelbaar zijn.

Je kunt als opdrachtnemer niet in je aanbieding zetten dat je op deze manier wilt gaan werken, dat mag
niet. Misschien kan hij een fonds beschikbaar stellen als een soort risicoreserve, dat je zegt als jullie nu
een jaar geen wijzigingen doorvoeren dan kunnen wij na oplevering nog wat voor jullie doen uit dit fonds.

Ik zou t/m het UO inspraak willen hebben in het ontwerp. Dan laten we vanaf dat moment het ontwerp
los en vertrouwen we op de aannemer. Dan moet je wel de ruimte houden voor mock-ups. Tot en met
UO willen wij nog meepraten, dan is het op het niveau van waar een binnenwand moet komen te staan
en daarna zou ik het los kunnen laten. Het is dan geen principiële keuze meer of je wel of niet
vloerverwarming wilt.

Je moet zo’n UO dan heel goed doornemen met elkaar. Ben je je er van bewust dat dit en dit zo op
tekening staat. Neemt een aannemer wel eens bewust fouten op in de tekeningen. Ik geloof niet dat ze
dat doen, maar wanneer herstel je die. Mutaties in jou zin van het woord zijn toch ontwerpzaken.
Wensen vanuit de opdrachtgever en niet je komt iets tegen in de bouw en dat moet je op lossen. De
samenwerking tussen B, E en W, daar is veel te winnen. Het is belangrijk daarbij om beter te gaan
tekenen. Zeker de installateurs tekenen gewoon een lijntje en als je dan goed gaat kijken staat er een
dimensie bij die enorm is. Dat moet meteen goed worden ingetekend. Ook in de adviseurs hoek merk
ik dat een tekening die bijvoorbeeld een Deerns maakt en een tekening die OMA maakt totaal
verschillend zijn. Daar moet veel beter op elkaar worden afgestemd. Ik zat pas te denken om te proberen
dat alle adviseurs onder de architect gaan vallen. Dat de architect verantwoordelijk wordt voor alle
verlichtingstekeningen en het E-bestek. Iedereen streeft ernaar om alles op elkaar te laten aansluiten,
maar ik ben benieuwd wat er gebeurd als de architect er zelf op aangesproken wordt. De architect heeft
vaak een armatuur in zijn hoofd, maar de installateur zet gewoon in het bestek een armatuur zoals dat
in zijn vorige bestek al stond. Tijdens de uitvoering ziet de architect dan ineens een armatuur dat hij
helemaal niet wil en het gaat dan meteen om hele grote getallen. Die afstemming zou beter kunnen. Bij
Heijmans is het natuurlijk handig dat Burgers Ergon daar al binnen is geschoven.
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Interview Opdrachtgever

Project: Nationaal Militair Museum
Functie: Opdrachtgever
Interviewer:  Sven Kroos
Datum: 21-11-2014
Tijd: 10:00-11:00
Locatie: Eindhoven

In principe is het NMM geen UAV-GC. Het heeft er inderdaad wel veel vergelijking mee. Vanuit de
projectvoering en vooral vanuit de opdrachtgever is het dat niet. Bij de UAV-GC en zeker als er geen
onderhoudscomponent in het contract zit, blijf je als opdrachtgever tot op zekere hoogte de
opdrachtgever van de bouw. Bij dit contract heten wij nog wel de opdrachtgever, maar in feite zijn wij
niet de opdrachtgever van de bouw zelf. Je zou het kunnen vergelijken als een huurder bij een
projectontwikkelaar. Bij een UAV-GC zonder onderhoudscomponent ga je als opdrachtgever veel beter
opletten of welke product er na oplevering staat. Hier interesseert met dat in wezen niet.

Er zijn hier vooronderzoeken uitgevoerd, maar wat is voldoende. Er is veel onderzocht, maar het is ook
een heel groot terrein. Op een gegeven moment moet je je afvragen of je nog verder gaat onderzoeken.
Zeker in deze contractvorm, waarin wij niet zelf bepalen waar het gebouw precies komt te staan. Wij
hebben toen besloten om niet op het hele terrein bodemonderzoek te doen, maar op de meest logische
bouwlocaties. Dan loop je op de rest van het terrein het risico dat je daar nog dingen tegenkomt. Dat
soort risico’s kunnen zowel voor Heijmans zijn als voor ons. Alles wat wij hebben onderzocht is
meegegeven aan Heijmans. Die informatie moeten ze in hun prijsopgave meenemen en het is vanaf
dat moment het risico voor Heijmans. Alles wat niet in die onderzoeken staat is ons risico. Dat is een
belangrijk principe bij deze contractvorm, dat je de risico’s bij de partij legt die ze het beste kan dragen.
Heijmans heeft op de plekken waar ze aan de gang zijn gegaan zelf ook nog onderzoeken uitgevoerd.
Wij hebben ook een asbest inventarisatie gedaan, maar je kunt in een bestaand gebouw alleen een
visuele inspectie doen en dat is nooit 100% dekkend. Daarnaast hebben we ook naar niet gesprongen
explosieven gezocht. Het is een defensie terrein wat in de tweede wereldoorlog flink onder vuur heeft
gelegen en in het verleden zijn daar wel bommen gevonden. Dat is tijdens dit project ook zo geweest,
maar veel minder dan wij hadden verwacht. Er zijn speciale containers geplaatst waarin kleine munitie
moest worden opgeborgen, maar dat zijn nog geen twee containers vol geweest. Tijdens de uitvoering
zijn we ook nog wel wat tegengekomen, maar Heijmans had in zijn contract staan dat daar waar nodig
nog onderzoeken zouden worden uitgevoerd. Je hebt daarbij eigenlijk hetzelfde verhaal als bij de
bodemonderzoeken dat wij niet precies wisten waar er gebouwd zou gaan worden dus we hebben niet
het hele terrein afgezocht op niet ontplofte explosieven.

Er zijn 3 soorten mensen bezig geweest met het opstellen van de OS: mensen die zich bezig houden
met gebouwen (rijks vastgoedbedrijf), landschappelijk team (inmiddels ook rijks vastgoedbedrijf) en de
belangrijkste de museale mensen. Dat zijn medewerkers van de twee musea die zijn samengegaan.

De stakeholders waren het voormalige legermuseum in Delft en het voormalige militair
luchtvaartmuseum in Soest. Daarnaast zit er in het museum een stukje informatiecentrum vanuit de
provincie. Het is een heel proces waar jaren overheen gaan voor het opstellen van de OS. Je begint
met het opstellen van uitgangspunten en ambities. Vervolgens zijn de drie teams aan de slag gegaan
en in eerste instantie hebben die de uitgangspunten uitgewerkt en een ambitiedocument opgesteld. In
het geval van een museum is dat een verhaal over welk verhaal ze willen vertellen in het museum. En
welke collectie hoort er bij dat verhaal. Ook is er bekeken welke bezoekersgroepen we hebben en welke
verschillende routes deze mensen willen lopen. Dat zijn de zaken die je eerst beschrijft. Vervolgens ga
je dat per onderdeel uitwerken. Dat zijn in sommige gevallen al hele specifieke ruimte eisen en die eisen
worden in een model in relatics gestopt. Daarbij kunnen verschillend dwarsverbanden aan worden
gegeven. Daarna ga je nog een betalingsmechanisme en monitoring opzetten. Je gaat daarbij per eis
bepalen welke korting we krijgen als niet wordt voldaan aan de eis of hoeveel tijd Heijmans krijgt om
alsnog aan de eis te voldoen en daarmee de korting te ontlopen. In dit museum werken we ook met een
mystery guest die een minimale waardering moet geven aan het museum anders kan dat ook tot
kortingen voor ons leiden.
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Alle partijen die hebben ingeschreven konden in deze web-based relatics kijken. Opvallend was dat
Heijmans al tijdens de dialoog om een Excel uitdraai van de relatics vroeg. Wij dachten dat ze daarmee
al bezig waren met de verificatie en validatie. Heijmans heeft vervolgens wel zijn eigen systeem op
relatics gezet. Wij maken namelijk een relatics zonder een gebouw. Wij maken een ruimte boom,
collectie boom en diensten boom en daarin staan in feite alle eisen en vragen die wij hebben. Dat moet
vervolgens omgezet worden naar een gebouw. Volgens mij is het spanningsveld zo dat als je een
ontwerp gemaakt hebt dat je onze relatics daar niet een op een voor kunt gebruiken. Daar moet je dan
inderdaad je eigen omgeving omheen bouwen. Als ik het goed begrepen heb heeft Heijmans een 3d
model gemaakt. Daarin hebben ze onze relatics eisen gebruikt en ingevoerd, maar hebben ze daarin
ook hun eigen afgeleide eisen van hun inschrijving en het ontwerp aan toegevoegd. Vervolgens hebben
ze met BIM2field de verificatie en validatie uitgevoerd. Het opzetten tot het niveau van BIM2field dat
heeft wel veel tijd gekost volgens mij. Het was voor ons de eerste keer dat het in een PPS zo vergaand
gedetailleerd ingevoerd was. Ik heb ook niet het idee dat dit vaker gedaan is in de bouw, wel in de GGW,
maar die complexiteit is ook anders. Ik ben heel positief over hoe dat is gegaan, maar dat het intern veel
kruim heeft gekost daar ben ik van overtuigd. Ik verwacht wel dat het uiteindelijk in termen van faalkosten
geld heeft opgeleverd. Zo’n systeem opzetten doe je op voorhand en dat kost heel veel tijd en geld,
want mensen moeten het doen en het is niet de leukste taak. Ik vind dat ze het bij Heijmans wel zo
handig hebben gedaan dat het ook daadwerkelijk gebruikt is. Als je het op die manier opzet dat mensen
het daadwerkelijk gaan gebruiken dan is dat volgens mij heel positief. Ik heb er wel eens naar gevraagd
en Ramon Janssen heeft me wel eens verteld dat als ze tekeningen van de architect of onderaannemers
kregen dat ze die vergeleken met het systeem en als dat niet klopte werd het rood teruggestuurd. Dan
heb je daar de eerste winst al te pakken. Wij controleren nauwelijks fysiek op de bouw dus ik kan moeilijk
zeggen hoeveel er verkeerd is uitgevoerd en later weer is gecorrigeerd. Het beeld wat ik heb is dat door
dit systeem veel minder van dat soort problemen zijn ontstaan. Bij dit soort contracten is dat essentieel
want je kunt niet zoals bij andere contracten de faalkosten op de opdrachtgever proberen af te schuiven.
Als je hier als opdrachtnemer iets niet goed doet dan betaal je daar vroeg of laat de prijs voor.

De OS is gecontroleerd voordat deze is opgestuurd. Die taak hadden wij apart in onze organisatie
gelegd. Je hebt de teams en deze mochten alleen maar dingen invoeren als de teamleider aanwezig
was. Daarnaast waren er nog twee mensen die alles controleerde. Die hadden soms ook een rol bij het
opstellen van de OS, dus eigenlijk een dubbel rol. Volgens mij stond er niet veel tegenstrijdige of
verkeerde informatie meer in. Je ziet tijdens de dialoog dat die dingen al naar boven komen. Je ziet
tijdens de dialoog vooral dat bepaalde zaken niet duidelijk zijn. We maakten dan memo’s die we naar
alle drie de partijen stuurde waarin aanvullende informatie of wijzigingen stonden van de OS. Deze 100
memo’s zijn allemaal voor de inschrijving geweest. Een voorbeeld is de vierkante meters van het depot.
In deze contractvorm geef je geen vierkante meters op. Er kwam op een gegeven moment zoveel
collectie in het depot terecht terwijl een deel ook afgestaan moest worden. Toen hebben wij gezegd dat
het depot maximaal een x aantal vierkante meters mocht worden. Dat is niet zoals het hoort in deze
PPS constructies, maar als we het niet hadden gedaan dan hadden we niet gekregen wat we wilde.

Ik geloof graag dat antwoorden niet altijd duidelijk zijn. Dat wordt soms bewust gedaan. Soms zitten er
juridisch getinte vragen bij, waarvan wij denken: zo zit ons contract niet in elkaar dus ik ga geen
antwoord geven op deze vraag, omdat ik dan ga draaien aan de verantwoordelijkheden. Dan krijg je
dus antwoorden als: lees contract. Dat dat als een vaag antwoord gezien wordt, kan ik me voorstellen.
Dat is een spel wat in de dialoog de hele tijd speelt. We geven soms ook onbedoeld een onduidelijk
antwoord. Dat komt dan doordat wij ons bijvoorbeeld onvoldoende kunnen verplaatsen wat er achter de
vraag zit. De oplossing daarvoor is dat het dan in de dialooggesprekken door de inschrijvende partijen
aan de orde wordt gebracht. In de vragenrondes kunnen de partijen vragen stellen en aangeven welke
vragen vertrouwelijk zijn. Daarin beslissen wij vervolgens of dat ook daadwerkelijk zo is. In de
beantwoording moeten we daar wel rekening mee houden, want we moeten geen ideeën van
concurrerend partijen aan andere partijen doorgeven doormiddel van het geven van antwoorden. Er zijn
hier 4 of 5 vragenrondes geweest en 6 gespreksrondes. Per partij hadden we dan een gesprek per
gespreksronde. Er waren ook nog juridisch/financiële gesprekken en expert sessies, waarbij alleen
specialisten over een bepaald gebouwdeel gingen praten. Dit soort gesprekken zijn noodzaak. Het is
wel een tijd en geld verslindende machine zo’n gesprekronde en je moet dus goed kijken hoe je dat kunt
beperken en toch kunt bewerkstelligen dat de juiste inschrijvingen worden gedaan. Het is de eerste keer
dat we een museum met een PPS aanbesteden dus het vroeg om zoveel gespreksrondes. Voorafgaand
aan een gespreksronde werd door alle partijen een dialoogproduct ingeleverd. Daarop gaven wij in
schrift een reactie. In deze reactie konden de partijen zien wat wij belangrijk vonden en daarop inhaken
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tijdens de gesprekken. De partijen kregen allemaal evenveel tijd per gesprek, maar de inhoud en de
onderwerpen mochten ze zelf bepalen aan de hand van wat ze dachten dat belangrijk was.

Het lastige van een bouwproces zonder wijzigingen is dat je niks meer kunt veranderen tijdens de
realisatie. Bij dit project bijvoorbeeld was toen het project begon de museale inrichting nog niet
uitgewerkt. Dat zijn sowieso ook parallelle processen dus in die zin is het al een hele theoretische vraag.
Daarnaast zijn er altijd nog dingen die je toch nog wilt veranderen. Je wilt die mogelijkheid altijd hebben
dus in die zin is het niet prettig. Anderzijds wil je het wel want je wilt dat alles op tijd klaar is binnen het
budget. Wat je bij alle projecten ziet is dat er spanning op de planning staat. De vraag is hoever je daarin
kunt gaan. Het is lastig om te stellen dat als je mutatieloos gaat bouwen er dan geen
planningsachterstanden ontstaan. Dit museum is in een enorm hoog tempo gebouwd. Ik heb niet het
idee dat er veel onderdelen in dit project gemaakt zijn en vervolgens weer afgebroken. Het is allemaal
in een keer gebouwd. In die zin is het heel erg geslaagd. Je werkt dus parallel uit en je bouwt tegelijkertijd
ook al, dat je dat zo met elkaar afstemt dat je toch in staat bent om in een keer het goede neer te zetten
dan gaat het goed.

Voor dit project in aanbesteding ging is er bij defensie een grote bezuinigingsronde geweest. Dat heeft
ons de gelegenheid gegeven om te zeggen dat we niet gingen beknibbelen op het budget en dat laten
we ook aan de markt weten. Ze mochten alles opmaken en als ze dat niet deden dan hadden ze extra
winst. Veel mensen vooral aan de gebruikerskant gaan pas nadenken als iets gebouwd wordt en daar
heb je nooit zin in. Je zoekt dan altijd naar projectmogelijkheden om dat af te stoppen. Dat kan zijn,
wijzigen mag pas na oplevering. We wisten hier dat er vanuit alle lagen in defensie nog wensen zouden
komen, maar daar hadden wij geen geld voor en dat was een heel krachtig middel. Als je iets wilt doen
dan moet je zelf geld meenemen want wij hebben het niet. De zonnepanelen zijn daar een goed
voorbeeld van. Die zijn apart gefinancierd door defensie. Dat is allemaal tijdens de bouw pas bedacht
en op het laatste moment zijn daarvoor aansluitingen etc. geëngineerd.

In bijna al onze projecten houden wij de prijs in de hand doordat we aanbesteden. Op het moment dat
je mutatieloos gaat bouwen, kan dat inderdaad een manier zijn om dat in je prijs tot uitdrukking te laten
komen. Ik denk alleen niet dat wij intern, de gebruikers, om kunnen krijgen om de handen op elkaar te
krijgen. Het is in feite iets wat je altijd probeert, maar waarvan je weet dat het niet werkt. Je probeert de
gebruiker zo goed mogelijk mee te nemen in het proces, maar dan nog zal hij uiteindelijk met
veranderende inzichten komen en toch nog willen wijzigen. Je wilt ze wel graag afstoppen en ik ben al
blij als dat lukt met 8 van de 10 wensen. Dat is in dit project redelijk goed gelukt. Als ik bij mezelf blijf
dan maak ik me daar altijd wel hard voor, maar je hebt het niet altijd in de hand. Het ergste wat kan
gebeuren is een grote personele wisseling bij de klant. Je kunt dan wel vol blijven houden dat je nu aan
het bouwen bent en dat het over driekwart jaar klaar is, maar daar gaat de klant nooit akkoord mee.
Voor zover je het zelf in de hand hebt is het wel een belangrijk streven.

Als je naar andere tegemoetkoming zoekt moet je denken aan flexibiliteit na de oplevering. Als er nog
gewijzigde inzichten zijn die je niet kunt tegenhouden, waar in het bouwproces breng je die nog in,
omdat je niet wilt dat het na oplevering nog een keer x tijd kost. Vaak is het zo dat je wijzigingen tijdens
de bouw goedkoper kunt meenemen dan het achteraf nog doorvoeren. Heel veel wijzigingen leiden niet
tot vertragingen. Het is altijd een afweging die je maakt. Op het moment dat je een wijziging in de
uitvoering wilt doorvoeren dan vraag je eerst de aannemer wat het kost. En wat betekent het voor de
planning. Als daar een plaatje uitkomt waar wij iets in zien dan pas gaan we akkoord en verder. Als ik
naar traditionele projecten ga kijken waar de meer en minderwerken zitten dan zitten die niet in
wijzigingen door de opdrachtgever. Die zitten meer in ontwerp omissies of onenigheid hoe je het bestek
moet interpreteren. Voor een gebruiker is het vaak zo dat als je het nu tijdens de bouw mee neemt dan
heb ik er na oplevering geen last meer van. Als je het na oplevering doet dan moet de gebruiker het
gebouw uit of een deel vrij houden. Je moet daar een oplossing voor zoeken.

Je kunt zeggen dat je door mutatieloos te bouwen een maand eerder klaar bent en in die tijd de
wijzigingen alsnog doorvoert. Ik denk dat het afhangt van de aard van de wijziging. Als bouwer zelf wil
je misschien niet wachten tot na de oplevering. Je zou dus misschien kunnen kijken welke wijzigingen
wel tijdens de uitvoering kunnen en welke gemakkelijk na oplevering kunnen. Je ziet ook vaak dat
wijzigingen onderschat worden qua complexiteit. Er wordt vaak gedacht: dat doen we wel even. We
hadden zelf hier ook een sterke drive om niet te willen veranderen tijdens de bouw. We wisten van te
voren goed wat we wilde en in de inschrijving van Heijmans zagen we dat dat was wat we wilde. Je
weet dat er dan nog altijd mensen zijn die voor hun eigen onderdeel of stukje iets anders willen. Dat wil
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je er niet bij hebben, omdat het kosten met zich meebrengt waar geen geld voor is, maar ook omdat je
een goed doordacht integraal eindresultaat wilt. We hebben tegen Ramon een paar keer gezegd dat hij
ons een datum moest geven waarna we niet meer mochten wijzigen. Die datum hebben wij nooit
gekregen. Wij vinden het niet erg als een opdrachtnemer een keer nee zegt. Dat heeft wel te maken
met de aard van de wijziging, want soms heb je een wijziging die zo belangrijk voor je is omdat je anders
niet het gebouw krijgt dat je wilt hebben. Je wilt dan niet tegen een uitvoerende partij aanlopen die zegt
dat het niet kan. Normaal gesproken vind ik het wel prettig als zo’n datum gesteld wordt, omdat je dan
weet tot welke datum je nog wel iets kunt zeggen en doen. Daarnaast wordt op voorhand duidelijk
gemaakt wanneer iets echt niet meer kan. Duidelijkheid kan nooit kwaad.


