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BULAGE 1: LITERATUURSTUDIE 

BIJLAGE 1 LITERATUURSTUDIE 

1.1 PUBLIEK PRIVATE SAMENWERKING 
In bijlage 1.1 wordt de term publiekprivate samenwerking (PPS) nader toegelicht. De toelichting 

bestaat uit een uitgebreide omschrijving van de historie en de verschijningsvormen van PPS. 

Tevens wordt de term PPS gebiedsantwikkeling voorkomend in meerdere vormen toegelicht. 

1 .1 .1 Historie PPS 

Het verschijnsel PPS is niet nieuw. De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), opgericht in 

maart 1602, zou al bestempeld kunnen worden als voorbeeld van een publiekprivate 

samenwerking in Nederland. De stad Amsterdam participeerde voor meer dan vijftig procent in 

het risicodragende kapitaal van de VOC ten tijde van haar oprichting en de Compagnie was direct 

betrokken bij de inrichting van de stad. 

Na 194 5 was er een intensief samenspel tussen de overheid en het bedrijfsleven om de opbouw 

van Nederland gestalte te geven. In de jaren zestig en zeventig kwam hier een kentering in. Het 

instorten van de vastgoedmarkt, eind jaren zeventig, vormde een belangrijke indicator voor de 

slechte verstandhouding tussen de publieke en de private sector. De jaren tachtig kunnen worden 

beschouwd als een periode van voorzichtige heroriëntatie. Mede door het werkloosheidsprobleem 

werd er aandacht gevraagd voor de economische opbouw van ons land. In de zomer van 1986 

kreeg het begrip publiekprivate samenwerking een plaats in het regeerakkoord van het kabinet 

Lubbers 11. Vanaf dat jaar stond het begrip PPS in Nederland sterk in de belangstelling. 

In de jaren negentig bleef PPS hoog staan op zowel de publieke als de private agenda. Het 

Kenniscentrum PPS, onderdeel van het Ministerie van Financiën, is op 1 januari 1999 opgericht. 

Naast de rol kennis en ervaring bijeen te brengen, heeft het ook de taak het beleid op het gebied 

van PPS nader te formuleren. Bovendien heeft het een adviesfunctie, gericht op de beoordeling van 

de kwaliteit van PPS-voorstellen . 

(Bult-Spiering, 2005) 

1 .1.2 Verschijningsvormen PPS 

Er is verschil tussen een faciliterende en participerende PPS. Bij de eerste vorm heeft de overheid 

niet meer dan een faciliterende taak. Bij de tweede vorm heeft de overheid belang bij de 

exploitatie. Binnen de participerende PPS zijn er twee hoofdvormen van een publiekprivate 

samenwerking te onderscheiden. 

I. Gelntegreerde contracten (concessie) 

De overheid besteedt als opdrachtgever een geïntegreerd contract voor uitvoering van publieke 

taken uit aan een privaat consortium. De overheid formuleert de functionele eisen waaraan het 

project moet voldoen, zonder voor te schrijven op welke wijze dat moet worden bewerkstelligd. 

Deze verschijningsvorm zal vooral interessant zijn bij projecten, waarbij grote 

investeringsbedragen en lange looptijden in het geding zijn. 
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BijLAGE 1: LITERATUURSTUDIE 

2. PPS bij gebiedsantwikkeling (herstructurering van bedrijventerreinen) 

De overheid betrekt de private partijen al tijdens de planvorming, soms nog voor haar duidelijk 

voor ogen staat welke 'output' zij wil bereiken . Tijdens de planvorming worden de publieke en 

private onderdelen van het project op elkaar afgestemd. De overheid treedt niet op als 

opdrachtgever, maar de partijen werken samen op basis van gelijkheid. Hier worden taken, 

verantwoordelijkheden en risico's op verschillende manieren gedeeld. Dit kan leiden tot 

verschillende werkwijzen: 

Bouwclaimovereenkomst: de gemeente koopt de grond aan van een ondernemer, maakt deze 

grond bouwrijp en verkoopt de bouwrijpe grond op marktconforme wijze terug aan de 

oorspronkelijke eigenaar. Zeggenschap en risico blijven voor een groot deel bij de overheid. 

Overeenkomst: een voorbeeld hiervan is dat één of meer marktpartijen met de gemeente 

gezamenlijk de grondexploitatie voeren van een plangebied en de winst of het verlies daaruit 

verdelen op grond van een contract. Een van beide partijen beheert de grondexploitatie, de 

andere partij controleert. 

Joint venture ofwel special purpose vehicle (SPV): een samenwerking tussen één of meer 

overheidsorganen en een of meer ondernemers in de vorm van een rechtspersoon of een 

personenvennootschap, bijvoorbeeld een maatschap of een CV/BV-constructie. Zeggenschap 

en risico worden gedeeld. Op de CV /BVconstructie wordt op de volgende pagina nader 

ingegaan. 

Bij personenvennootschappen moet men denken aan de maatschap, de vennootschap onder firma 

(vof) en de commanditaire vennootschap (CV). Deze samenwerkingsvormen hebben als 

gezamenlijk kenmerk dat zij in feite overeenkomsten zijn tussen twee of meer partijen (de 

vennoten), die door hun samenwerking wederzijds voordeel proberen te behalen. Bij de 

maatschap en de vof zijn de vennoten persoonlijk aansprakelijk voor de schulden. Een verschil 

tussen de maatschap en de vof is dat vennoten van een maatschap voor gelijke delen 

aansprakelijk zijn voor de schulden; bij een vof zijn de vennoten ieder voor het geheel (hoofdelijk) 

aansprakelijk en na betaling dienen zij vervolgens bij hun mede-vennoten verhaal te zoeken. Een 

ander verschil tussen beide is dat de maatschap geen en de vof wel een 'afgescheiden' vermogen 

kent. Dit betekent dat crediteuren van de vof zich eerst op het vermogen van de vof zullen moeten 

verhalen en dan pas op de vennoten zelf. Bij de maatschap dienen crediteuren zich direct tot de 

vennoten te richten. 

Een commanditaire vennootschap (CV) kent twee soorten vennoten: beherende en commanditaire. 

De commanditaire vennoten, ook wel de geldschieters genoemd, hebben binnen de samenwerking 

('intern') weliswaar volledige zeggenschap, maar zij zijn voor derden niet kenbaar. Zij staan om 

die reden ook niet in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel vermeld en mogen naar 

buiten toe ook niet namens de CV optreden . Dat laatste is voorbehouden aan de beherende 

vennoten, die - in tegenstelling tot de commanditaire vennoten - volledig aansprakelijk zijn voor 

de schulden van de vennootschap. De ratio hiervan is dat de commanditaire vennoten in hun rol 

van geldschieter niet meer risico lopen dan hun inleg, op voorwaarde dat zij zich niet met de 

beheerstaken bemoeien. Zodra zij dat wel doen, worden zij vanaf dat moment aangemerkt als 

beherende vennoten met alle daarbij behorende aansprakelijkheden. 

De keuze voor één van de voorgaande vormen is vaak ingegeven door belastingtechnische 

motieven, zoals 'fiscale transparantie', hetgeen wil zeggen dat winsten en verliezen in beginsel 

direct aan de vennoten kunnen worden toegerekend. 

Een rechtspersoon (BV en NV) is een entiteit die geheel zelfstandig rechten en verplichtingen kan 

aangaan . Omdat de BV (of NV) een zelfstandige drager van rechten en verplichtingen is, is de BV 

(in beginsel) dan ook als enige aansprakelijk jegens haar schuldeisers. De aandeelhouders zijn in 
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BULAGE l: LITERATUURSTUDIE 

principe dan ook niet - zoals de vennoten bij de vof- aansprakelijk voor schulden van de BV. De 

fiscale transparantie van de personenvennootschap ontbreekt. 

Geïntegreerde contracten, hierbij wordt de financiering door de private sector verzorgd. Er is geen 

sprake van privatisering, de eindverantwoordelijkheid blijft namelijk bij de overheid. (Strukton, 

2007) 

1.1 .3 Typen PPS gebiedsentwikkeling 

Zowel marktpartijen als de overheid kunnen het initiatief nemen tot een gebiedsontwikkelings

project. De ene keer neemt de markt het initiatief als gevolg van een innovatief idee, een kans of 

eigendomspositie. De andere keer doet de overheid dat vanuit grond- of vastgoedpositie, 

beleidsmatige overwegingen of als bruggenbouwer tussen de vele aanwezige (deel)belangen. Het 

moment en de wijze waarop partijen tot samenwerking komen, wordt bepaald door een groot 

aantal factoren zoals de eigendomsverdeling, de vraag wie het initiatief neemt, de omvang en 

complexiteit van de opgave, de kennis en ervaring bij de overheid en de mate waarin de 

betrokken gemeente een actief of passief grondbeleid voert. Er zijn zes typen PPS 

gebiedsontwikkelingen. 

Typen 

Centrumplannen 

Herstructurering woningen 

Nieuwbouw woningen 

Bedrijventerreinen 

Bovenregionale gebiedsantwikkeling 

Binnenstedelijke herstructurering 

(Ministerie van VROM, 2006) 

1.2 PROJECTPORTAL 

Omschrijving 

Bestaande functies worden herontwikkeld en uitgebreid 

met nieuwe functies 

Woonwijken die fysiek en sociaal worden vernieuwd om 

een neergaande tendens in de wijk te keren 

Projecten met voornamelijk woningbouw en 

ondersteunende wijkvoorzieningen op uitleglocaties aan 

de randen van het bestaande bebouwde gebied. 

De aanleg van nieuwe en de herstructurering van 

bestaande bedrijventerreinen 

Dit is betrekkelijk nieuw in Nederland, wat wordt 

gekenmerkt door ingrijpende fysieke veranderingen 

Voormalige bedrijfsterreinen of industriegebieden worden 

getransformeerd naar binnenstedelijke multifunctionele 

gebieden 

In bijlage 1.2 wordt uitgebreider ingegaan op de functionaliteit en SWOT van een projectportaL De 

functionaliteiten omschreven in matrixen in het hoofdverslag worden toegelicht. Hetzelfde wordt 

gedaan voor alle sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen geformuleerd in de SWOT. 

1.2.1 Functionaliteit projectportal 

Om de totale functionaliteit van een projectportal in beeld te krijgen zijn drie stappen genomen. 

1. Er zijn veel verschillende functies bij de verschillende aanbieders . Op een A3 zijn de vijf 

aanbieders naast elkaar gezet en daaronder alle functies per aanbieder geplaatst. Deze 
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BULAGE 1: LITERATUURSTUDIE 

functies zijn verkregen uit brochures, de websites en demonstratieversies van de vijf 

aanbieders. 

2. De functies per aanbieder zijn apart gecategoriseerd en door middel van een matrix is het 

geheel inzichtelijk gemaakt. 

3. Het gecategoriseerde geheel van de totale functionaliteit van een projectportal wordt 

tekstueel toegelicht. 

De categorisering is gedaan door met kleuren bij alle aanbieders aan te geven wat met elkaar 

samenhangt. In totaal kwamen er zes verschillende kleuren. Per kleur hebben de functies een 

naam gekregen. Dit zijn de zes categorieën, documentbeheer (l ), beheer taken en planning (2), 

contactbeheer (3), overige functies (4), ondersteuning en advies (5) en beschikbaarheid (6), waarin 

de functies uiteindelijk zijn gestructureerd en vergeleken in een matrix (stap 2). Per matrix zijn de 

functies tekstueel toegelicht (stap 3). 

!. Documentbeheer 
lbls4projects Anyware Bouwlogies Projectplace File2share Surfgroepen 

Centrale opslag x x x x x x 
Archief en archiefmappen x x x x x x 
Downloaden- en uploaden x x x x x x 
Versiebeheer x x x x x x 
Handelingen In een logboek x x x x x 
Online viewer x x x x x x 
funcries bij online bekijken van tekeningen x x 
Bestanden blokkeren x x 
Discu ssieforum en logboek hiervan x x 
Nieuws- en bullelinbord, notities x x x x 
Figuur 1. 1: Documentbeheer 

Dit is het belangrijkste onderdeel van een projectportaL Het beheren van documenten is de rede 

waarom bedrijven zijn begonnen met het aanbieden van projectportals in de bouwsector. De 

documenten zijn centraal opgeslagen en vormen daardoor direct ook een archief. Er bestaat een 

mogelijkheid om periodiek een back-up van de gegevens te krijgen en deze te archiveren. 

Een geautoriseerde projectdeelnemer kan in een projectportal bestanden up- en downloaden. Dit 

geeft de mogelijkheid om documenten in het portal te plaatsen, maar ook op elke plek met een 

internetverbinding te bekijken en wijzigen in een online viewer. De bestanden krijgen bij elke 

verandering een nieuwe versie. Tevens worden de veranderingen van een document vastgelegd in 

een logboek. Hierin staat wie het document wanneer heeft veranderd. Daarnaast bestaat ook de 

mogelijkheid bestanden te blokkeren en een status mee te geven aan een bestand. 

Een forum biedt de mogelijkheid tot het uitzetten van een discussie tussen deelnemers waarbij de 

mogelijkheid aanwezig is om op een stelling of vraag één of meerdere antwoord(en) te posten. 

Deze handelingen op het forum worden vastgelegd in een logboek. Men kan een nieuwsbericht 

aanbieden aan de deelnemers van de werkomgeving. Op grond van het nieuwsbericht wordt bij 

deze functionaliteit geen actie van een deelnemer verwacht. Tevens bestaat de mogelijkheid tot 

het versturen van notities of memo's. 

2. Beheer taken en planning 
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BULAGE 1: LITERATUURSTUDIE 

lbis4projects Anyware Bouwlogles Projectplace Fi1e2share Sufgroepen 

Toewijzen taken x x x x x 
Voortgang x x 
Activiteitenplanning x x x x 
Beheren planning x x x x 
Werkstroommanagement x x x 
Managen vergaderingen x x 
Figuur 1.2: Beheer taken en planning 

De taken bestaan uit een samenhangend pakket aan werkzaamheden en kunnen worden 

toegewezen aan één of meerdere deelnemers. De taken worden gecontroleerd door het definiëren 

van het begin- en eindmoment, afhankelijkheden tussen taken vast te stellen en te bewaken, het 

opgeven van geplande en werkelijke uren, signalering op achterstallig zijn van de taak en het 

opvragen van voortgangsrapportages. 

Het beheren van de planning hangt nauw samen met het toewijzen van de taken. De taken die 

uitgevoerd moeten worden hebben een begin- en eindpunt. Hieruit volgt direct een 

activiteitenplanning die beheerst wordt door het bewaken van de toegekende taken. 

Bij het werkstroming management worden de werkstromen (documenten en/of 

informatiestromen) binnen de administratieve stromen volledig beheerst. Daarnaast bestaat de 

mogelijkheid via het portal vergaderingen in te plannen. 

3. Contactbeheer 

ibis4projects Anyware Bouwlogles Projectplace File2share Surfgroepen 

email bij nieuw geplaatst bestand x x x x x x 
Begeleidend schrijven x x x x x 
Projectdirectory x 
Project postvak x x 
Persoonlijk emailadres x 
Agendabeheer x x 
Mailing verundlijst x 
Beheer deelnemers door administrator x x 
SMS koppeling x x x 
MS Outlook koppeling x 
Figuur 1.3: Contactbeheer 

Een apart onderdeel van een projectportal is het beheren van de contacten met al zijn functies die 

daarbij horen. Een functie die bij alle portals aanwezig is, is de emailfunctie bij het plaatsen van 

een nieuw document of verandering aan een bestaand document. De projectdeelnemer kan bij het 

plaatsen of veranderen van een document een email met een begeleidend schrijven versturen naar 

andere projectdeelnemers. 

Bij het beheren van de contacten wordt voor elke projectdeelnemer de gegevens van een ander 

projectdeelnemer inzichtelijk. Het gebruik van een mailing verzendlijst vergroot dit overzicht. Een 

andere functie is een gezamenlijk project postvak. Hierop komt alle belangrijke projectinformatie 

binnen. Daarnaast is het ook mogelijk dat iedere deelnemer een persoonlijk emailadres gekoppeld 

aan het project krijgt. In een projectdirectory worden alle NAW-gegevens van alle deelnemende 

organisaties en gebruikers gearchiveerd. Daarnaast bestaat er een persoonlijke en projectagenda. 

De deelnemers kunnen hier agendapunten koppelen aan documenten en taken. De persoonlijke 
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agenda is alleen toegankelijk voor de geautoriseerde projectdeelnemer. Tot slot heeft de 

administrator van de site de mogelijkheid contacten te verwijderen en toe te voegen. 

Verder bestaat er de mogelijkheid om vergaderingen, taken of veranderingen aan documenten te 

koppelen aan een SMS functie. Er kan een SMS als herinnering gestuurd worden. Tevens kunnen 

de contactpersonen gekoppeld worden aan de eigen MS Outlook. Daarnaast is het mogelijk om 

fouten te melden en verzoeken in te dienen aan de administrator. 

4. Overige functies 
lbis4projects Anyware Bouwlogles Projectplace Flle2share Surfgroepen 

Windows viewer x x x x x x 
Reprofaciliteit x x x x 
Koppeling van documenten aan werkprocessen x x x 
Rapportages x 
Figuur 1.4: Overige functies 

Niet elke computer zal over alle mogelijke software beschikken om alle soorten document goed te 

kunnen openen. Het is echter wel een vereiste, dat men op elke computer toegang heeft tot de 

documenten. Met een online documentviewer kan men alle documenten op elke locatie bekijken. 

Er bestaat een mogelijkheid om digitale documenten snel analoog te maken en te laten bezorgen 

op een aangegeven plaats door een reprofaciliteit. Op deze manier kan men documenten snel op 

hardcopy formaat krijgen. 

Men kan documenten koppelen aan taken en werkprocessen. Dit maakt taken en werkprocessen 

meer inzichtelijk, doordat men weet welke documenten onder de betreffende taak of werkproces 

hangen. Tevens kan men voortgangrapportages over het project opvragen. 

5. Ondersteuning en advies 
lbls4projects Anyware Bouwlogles Projectplace Flle2share Surfgroepen 

Online helpdesk x x x x x 
Trainingen x x x x x x 
Figuur 1.5: Ondersteuning en advies 

Om het projectportal collectief en goed te gebruiken is er training van de projectdeelnemers 

nodig . Deze training wordt voor het starten en indien nodig ook tijdens het gebruik gegeven. 

Daarnaast is er een online helpdesk aanwezig die direct antwoord kan geven op vragen van de 

projectdeel nemers. 

6. Beschikbaarheid 
lbis4projects Anyware Bouwlogles Projectplace File2share Surfgroepen 

Beveiligde toegang x x x x x x 
Bestaande software, geen extra nodig x x x x x x 
24 uur per dag beschikbaar x x x x x x 
Figuur 1.6: Beschikbaarheid 

Het projectportal heeft een beveiligde toegang waar alleen geautoriseerde projectdeelnemers door 

middel van elke internetverbinding 24 uur per dag op het projectportal kunnen. Er is geen extra 

software nodig, het portal kan geïnstalleerd worden op de bestaande software en het portal staat 

op een externe server. 
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1 .2.2 Analyse projectportal tüdens gebruik 

Voor het opstellen van de sterkten en zwakten van het portal en de kansen en bedreigingen van 

de omgeving van het portal zijn de volgende twee informatiebronnen gebruikt: 

1. Projectportalaanbieders 

Alle informatie verkregen uit brochures, websites en demonstratieversies van zes grote 

aanbieders; lbis4projects, Anyware, Bouwlogics, Projectplace, File2share en Surfgroepen. 

2. Onderzoekgegevens 

a Wetenschappelijk half empirisch onderzoek (Castle, 1999) 

Implementatiemodel van een projectportal geschreven op een analyse van drie 

bouwprojecten in de Amerikaanse bouwindustrie 

b Wetenschappelijk empirisch onderzoek (Otter, 2005) 

Door een uitgevoerd experiment met experimentele en controlegroep is door de toepassing 

van een projectportal bepaald wat het effect is op de teamcommunicatie en de teamprestatie 

bij een ontwerpteam 

c Onderzoek (Kok, 2006) 

Door het interviewen van gebruikers en leveranciers van projectportals is de afstemming 

tussen de bouw- en ICT -sector in beeld gebracht. 

SWOT analyse en vergelijking 

Op basis van de informatie verkregen uit de eerste bron , de zes projectportalaanbieders, is een 

SWOT -analyse opgesteld. In deze bijlage worden ter uitbreiding op het hoofdverslag de aspecten 

in de SWOT toegelicht en zijn de overeenkomsten en verschillen tussen deze SWOT -analyse en de 

uitgevoerde onderzoeken omschreven . 

Strengths 

I 
STRENGTHS I I STRENGTHS 

~==~======AA~N~B=IE;D=E~==========~ ~~===.;;.;==O=N=D=E=R=ZO=E=K=EN==========~ 
- Centrale opslag van digitale documenten lb. Otter (2005): 
- Beter overzicht en Inzicht voor projectdeelnemers - Centrale opslag van di\)irale docum~nten 
- Projectinformatie is altijd up-to-date (nieuwste versie) - Beter overzicht en inzicht voor projectdeelnemers 
-Centrale opslag creëert digitale bibliotheek - Pr'ojectin formalie is altijd up- to-date (nieuwste versie) 
- Logboek noteert alle handelingen en levert -Centrale opslag creëert dlgitale bib liotheek 
werkstromen - Logboek noteert alle handelingen en levert 
- Beheren van contactgegevens projectdeelnemers werkstromen 

- Projectinformatie 24 uur per dag beschikbaar - Projectinformatie 24 uur per .;lag beschikbaar 
-Toewijzen van taken van alle projectdeelnemers H 2c. (Kok, 2006): 

- Projectinformatie geautoriseerd via elke computer met - Projectinformatie geautoriseerd via elke computer met 
Internet beschikbaar Internet beschikbaar 
- Transparantheid van projectinformatie - Gebrulkwrienç(~: l ij j( middel 
- Reprofaciliteit 

~- Geb.,lkmO""•I;jk m"dol - Transparanthetd van projectinformatie 
- Reprofaciltleit 
- Beheren van contactgegevens projeCtdeelnemers 
- Toewïzen van taken van alle ro eetdeelnemers 

De eerste informatiebron, de zes projectportalaanbieders, levert veel sterkten van een 

projectportal op, omdat de aanbieders hun eigen product willen promoten richting 

geïnteresseerde klanten. Het zijn de reeds eerder omschreven functionaliteiten van een portal die 

de sterkte van het middel aangeven. De genoemde sterkten geven aan waarom bouwbedrijven de 
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overstap naar het digitaal opslaan en uitwisselen van informatie op een projectportal moeten 

maken. 

De belangrijkste sterkte is het centraal opslaan van documenten. Met als gevolg dat er overzicht 

wordt gecreëerd en projectdeelnemers altijd met de nieuwste versies aan documenten werken . 

Gedurende het gebruik van het projectportal wordt de centrale opslag en vastgelegde handelingen 

een bibliotheek dat een historisch bewustzijn voor de projectdeelnemer op het project creëert. Het 

portal is goed beveiligd, gebruiksvriendelijk en 24 uur per dag beschikbaar. 

Twee andere sterkten zijn het beheren van de contactgegevens van de projectdeelnemers en het 

beheren van de taken van deze deelnemers. Tevens biedt een sterke reprofunctie naast het 

digitaal beheren van documenten een extra stimulans om direct digitale informatie analoog te 

krijgen . 

Uitkomsten onderzoeken 

De uitkomsten van de tweede informatiebron, de onderzoeken, geven aan of de beloftes (sterkten) 

die de aanbieders doen ook na onderzoek bewezen sterkten zijn. 

2a. (Castle, 1 999): 

De uitkomsten van zijn onderzoek komen bij de uitleg van de opportunities en threats aan bod. 

2b. (Otter, 2005) 

De uitkomsten van dit onderzoek worden bij het bekijken van de opportunities en threats 

toegelicht. Hij beschrijft in zijn onderzoek wel verwachtte sterkten. Hij geeft drie verwachtte 

sterkten ; overzicht aan opgeslagen en bijgewerkte informatie (1 ), inzicht aan documenteigenaars 

en de gebruikers die informatie up-to-date brengen (2) en evalueren van projecten door 

analyseren projectstatistieken, informatie over de opgeslagen documenten : datum, tijd, eigenaar, 

status, versie (3). 

2c. (Kok, 2006): 

De uitkomsten van de interviews met de gebruikers worden vergeleken met de uitspraken van de 

aanbieders. Deze uitkomsten bevestigen dat het centrale documentbeheer, archief- en 

versiebeheer voordelen van een projectportal zijn . Echter wordt het middel hoofdzakelijk gebruikt 

voor het digitaal beheren van documentatie. Het beheren van de contactgegevens en taken wordt 

door deze gebruikers nauwelijks gebruikt. 

Tevens heeft dhr. Kok door de gehouden interviews bepaald dat een projectportal snelheid biedt 

in het opzoeken van documenten en betrouwbaar is in gebruik. Daarnaast vervalt de onzekerheid 

van het versturen van belangrijke documentatie via de post. De post is minimaal één dag 

onderweg. De onzekerheid blijft gedurende deze dag dat de documentatie wel op de juiste locatie 

bij de juiste persoon terecht komt. 
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Weaknesses 

I L ;====;=====w~~=K=N=Es=s=Es====;=;===~~ l~;==;~===w=EA=K=N=Es=s=Es==========~ r- AANBIEDERS ~ ONDERZOEKEN 

- De gebruiker moet training ondergaan en huidige Zb. (Otter, lOCS): 
werkwijzen veranderen - De gebruik r moet ralning ondergun en huidige 
- De gebruiker moet gebruik gaan maken van werkwijzen veranderen 
Internettechnologieën De gebruiker moet gebruik gaan maken van 
- Het middel moet collectief door de gebruiker worden lnternettechnologieen 
toegepast ,- Het middel mol!l colleaief door de gebruiker worden 
- De introductie van het middel kost veel tijd en moeite egepa.5t 
- Transparantheld van projectinformatie Ze.. (Kok, 2006). 
- Het aanstellen van een administrator (extra functie) - Oe Introductie van het midd~ kost v~l tl;d en moeliL 
- Bij het uitvallen van de server van het projectportal kan - T ransparantheld van projectinformatie 
de gebruiker geen projectinformatie ophalen 

----+ - Het tunstellen van een administrator (extra functie) 
- BiJ het uitvallen van de s&Ver van het projectportal kan 
de gebruiker geen proJectinformatie ophale.r1 

2b. (Otter, 2005): 
- Informatie-uilwisseling kan plaatsvinden via 
persoonlijke emailfaciliteit 
- OnduideliJkheid over jurid isdte aspecten documenten 
Ze. (l<ok, 20061: 
- OoaJmenten moeten geconverteerd worden voor 
plaatsing in het portal 
- Analoge doeurnemalle moet gedigitaliseerd worden 

Door het promoten van hun product geven de projectportalaanbieders indirect de zwakheden van 

een projectportal aan. De grootste zwakte van een projectportal is het moeten gaan werken met 

een nieuw middel. Met als gevolg dat de gebruikers van de samenwerkende partijen moeten 

veranderen van gedrag en werkwijze. 

Het veranderingsproces wordt door de gebruiker van het portal ingezet met het opdoen van 

nieuwe vaardigheden door het bijwonen van trainingen. De gebruiker is entwetend over het 

middel, maar vaak ook over de mogelijkheden van het Internet. Het middel werkt pas optimaal 

wanneer het de gebruikers het collectief en volgens een opgesteld werkprotocol toepassen. Het 

introduceren van een projectportal binnen een bedrijf of bij meerdere bedrijven binnen een 

project kent problemen. Het opstarten van een projectportal moet aan het begin van een project 

gebeuren, omdat de gebruikers in het begin de tijd hebben om het documentbeheer met een 

portal goed op te zetten. Met als gevolg dat zij niet achter de feiten aan gaan lopen. 

De transparantheid van een projectportal is naast een sterkte ook een zwakte. Projectdeelnemers 

kunnen, door de grote transparantheid van het middel, huiverig worden en minder snel 

belangrijke projectinformatie in het projectportal plaatsen. Het gebruik van een portal vraagt om 

een extra functie, het aanstellen van een administrator. Bij het uitvallen van het Internet of de 

server van het portal kan de gebruiker tijdelijk niet gebruik maken van het portaL 

Uitkomsten onderzoeken 

De drie onderzoekers hebben ook zwakheden van een projectportal gesignaleerd. Er wordt 

bekeken of er meer zwakheden van een portal zijn uit onderzoek dan de zwakheden die de 

projectportalaanbieders met het promoten van hun product indirect aangeven. 

2a. (Castle, 1999): 

De uitkomsten van zijn onderzoek worden bij de opportunities en threats behandeld. 

2b. (Otter, 2005): 
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Het wetenschappelijke onderzoek beschrijft een aantal verwachtte zwakten. De gebruiker moet 

nieuwe vaardigheden opdoen en training ondergaan . Tevens moet het middel organisatie 

afhankelijk zijn, hiermee wordt bedoeld dat het middel collectief gebruikt moet gaan worden. 

Men krijgt naast de persoonlijke emailfunctie (MS Outlook) een extra emailfunctie vanuit het 

projectportaL De gebruiker moet gaan e-mailen over bijgewerkte informatie via het projectportal, 

terwijl deze handeling ook door het gebruik van de persoonlijke emailbox kan plaatsvinden. Deze 

zwakte wordt niet door de aanbieders aangegeven. Tevens is er onder de gebruikers 

onduidelijkheid over de juridische status en verantwoordelijkheid van de digitale documenten. 

Deze juridische aspecten dienen goed vastgelegd te worden bij de start van een project, zodat 

wantrouwen voorkomen wordt. 

2c. (Kok, 2006): 

De interviews bij de gebruikers van een projectportal heeft een aantal zwakten bevestigd. Het 

portal moet collectief worden gebruikt en de gebruiker moet vaardigheden over de vernieuwde 

manier van werken opdoen. Tevens wordt ook bevestigd dat de introductie van het projectportal 

door tijdsgebrek niet zorgvuldig verloopt. Ook de transparantheid van het portal als zwakte wordt 

bevestigd. Vooral in de beginfase is de gebruiker voorzichtig met het plaatsen van documenten in 

het portal en het gebruiken van de emailfunctie. 

Dit onderzoek heeft twee extra zwakten van een projectportal opgeleverd . Bij het gebruik van een 

portal moet de gebruiker, zoals vastgelegd in het werkprotocol, met dezelfde bestandformaten 

werken (eerste zwakte). Dit terwijl de bestandformaten bij de verschillende deelnemende 

bedrijven van elkaar kunnen verschillen. De bestanden moeten geconverteerd worden voor het 

plaatsen in het portaL Dit levert extra werk. De tweede zwakheid is het digitaliseren van analoge 

projectinformatie. De projectdeelnemers die niet informatie uitwisselen via het projectportal 

leveren projectinformatie vaak op papier aan. Het digitaliseren van deze projectinformatie om 

vervolgens in het portal te plaatsen kost extra tijd. 

Opportunities 

OPPORTUNITIES 
AANBIEDERS 

- Het beheren van documenten op het project wordt 
verbeterd 

1

- De doorlooptijd van het project wordt verkort 
- Faalkosten worden gereduceerd 
- informatie-uitwisseling tussen projectdeelnemers 
verbetert 
- Bouwprojecten worden beter beheersbaar 

OPPORTUNITIES 
ONDERZOEKEN 

- Het beh~ren van documenten op het project wordt 
verbeterd 
- De doorlooptijd van het project wordt verkort 
- Faalkosten worden gereduceerd 
- lnformatie- ultwi$Seling tussen projectdeelnemers 
verbetert 
- Bouwprojecten worden beter bi!heersbaar 

2a. (Castle, 1999): 
- De bedrüfscultuur en bedrijfsstrategie zijn weJ rr 
gericht 
- Het project is wel afhankelijk van technische 
hulpmiddelen 

Een projectportal biedt de samenwerkende partijen de kans het documentbeheer en informatie

uitwisseling tijdens bouwprojecten te bevorderen. De projectportalaanbieders geven via de 

websites en brochures een aantal aspecten aan die zij zien als sterkte van het gebruik van een 

portaL Doordat er nog weinig onderzoek gedaan is naar het succes van een portal moeten deze 

aspecten niet als een sterkte van het middel gezien worden, maar als kansen die het middel heeft 

bij een collectieve en juiste toepassing. 
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Bij een goede implementatie en collectief gebruik van een projectportal kan het documentbeheer 

op een project verbeteren . Projectinformatie is in dit geval altijd snel en in de nieuwste versie te 

bereiken. Dit kan leiden tot tijdsbesparingen, reductie van projectkosten en verbetering van de 

communicatie tussen projectdeelnemers. Tevens zijn de projectdoelstellingen beter te controleren 

en bij te stellen. De projectdeelnemers kunnen in een vroeger stadium richting aan het proces 

gaan geven. Met als gevolg dat het proces beter wordt gecoördineerd. 

Uitkomsten onderzoeken 

De uitkomsten van de onderzoeken kunnen de aangegeven kansen door de projectportal

aanbieders bevestigen. 

2a. (Castle, 1 999): 

De uitkomsten van dit onderzoek levert twee aspecten op die zowel een kans als een bedreiging 

voor het projectportal zijn. Bij het toepassen van een projectportal is de kans van slagen 

afhankelijk van de bedrijfscultuur en de strategie van een bedrijf. Wanneer deze twee aspecten 

gericht zijn op het gebruik van IT middelen is de kans van slagen groter dan wanneer de cultuur 

en strategie zeer traditioneel zijn. Tevens is het gebruik van een projectportal afhankelijk van het 

soort project. Wanneer een project vraagt om technische middelen, afhankelijk van 

samenwerkende partijen, duur project, complexheid etc., dan is de kans van slagen groter dan 

wanneer het project niet vraagt om het gebruik van technische middelen. 

2b. (Otter, 2005) 

Dit empirische onderzoek is uitgevoerd met een experimentele en een controle groep. De 

veranderingen in teamcommunicatie en -prestatie zijn op drie momenten gemeten. l) Voor de 

introductie van het projectportal, 2) tijdens het gebruik van het portal en 3) wanneer het effect van 

een nieuw middel (interventie effect) verlaagd was (na verwachting twaalf maanden na introductie 

van het portal in de organisatie) . 

Bij de experimentele groep werd het portal meer gebruikt, maar niet collectief. De architect en 

structurele ingenieurs maakten vaak gebruik van face-to-face communicatie en papier. Er werd 

geen effect op teamcommunicatie en een klein effect op teamprestaties ontdekt. Tevens bleek dat 

de frequentie van het gebruik van het middel bij het beste experimentele team veel lager lag dan 

dat het management had verwacht en ook gerelateerd aan het gebruik bij een ideaal team (een 

opgestelde standaard waarbij het middel ideaal gebruikt zou worden). De vergelijking tussen 

elektronisch en papieren archief liet zien dat minder elektronische files opgeslagen werden dan de 

papieren copies . De digitale documenten werden niet gegroepeerd en niet gerelateerd zoals dat 

wel bij het papieren archief was. 

De projectporta/aanbieders geven aan dat de communicatie tussen de samenwerkende partijen bij 

het gebruik van een projectportal verbetert. Dit wordt door het empirische onderzoek niet 

bevestigd. 

2c. (Kok, 2006) : 

Dit onderzoek benoemd een aantal theoretische voordelen, dit zijn de kansen die het gebruik van 

een projectportal bieden. Deze voordelen komen gedeeltelijk overeen met de kansen die de 

aanbieders aangeven . Het niet empirische onderzoek geeft aan dat er een verbetering in 

productiviteit en samenwerking en integratie tussen de samenwerkende partijen optreedt. Tevens 

verhoogt het gebruik van ICT in projecten het rendement van de investeringen in ICT bij de 
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bouwbedrijven. De bedrijven die met de ICT ontwikkelingen zijn meegegroeid hebben een 

voordeel. (PAIS, 2005) 

Threats 

THREATS 
AANBIEDERS 

- De groone en complexiteit van het project kan 
problemen veroorzaken bij het opstarten en gebruik van 
het projectportal 

THREATS 
ONDERZOEKEN 

1

;2c._ (Kok, 2006): 
- De grootte en complexi1eot van het pro)~ kan 
problemen veroorzaken bij het opstarten en gebruik van 
net projectportal 

12a. (Ca.stle, 1999): 
- De bedrijfscultuur en bedrijfsstrate_gle zijn niet IT 

L______a. gericht 
,------.- - Het project Is niet afhankelijk van technische 

hulpmiddelen 
2b. (Otter. 2005): 
- Het gebruik van andere iT middelen tUdens gebruik 
projectportal, Intranet bedrijf en persoonlijke 
emallfaclllteit 
- Gebrek aan discipline bij de gebruiker 
- 'Big Brother effect ' 

De analyse van de websites en brochures van de projectportalaanbieders geeft aan dat het 

toepassen van een projectportal niet een kleine verandering is. De implementatie en het gebruik 

van een projectportal vergen veel aandacht en training van de gebruiker. De complexiteit van de 

verandering is een bedreiging bij de toepassing van een projectportaL 

Uitkomsten onderzoeken 

Er zijn meer bedreigingen bij het toepassen van een projectportal dan dat de websites en 

brochures van de projectportalaanbieders aangeven. 

2a. (Castle, l 999): 

De bedrijfscultuur, de strategie van een bedrijf en het soort project zowel een kans als een 

bedreiging zijn . Een deelnemend bedrijf is een bedreiging, als het bedrijf niet IT georiënteerd is 

en de cultuur en strategie van het bedrijf niet klaar zijn voor de toepassing van een projectportaL 

2b. (Otter, 2005): 

Andere IT middelen met ook een centrale opslag van documenten, zoals een Intranet bij een 

bedrijf, is een bedreiging voor de toepassing van een projectportaL Bij invoering van een 

projectportal moet het gebruik van andere software worden stopgezet. Dit kan leiden tot 

frustraties . Een projectportal kan ook tegenstrijdigheid oproepen uit de meer sociale hoek en het 

'big brather effect'. Het is altijd duidelijk wie en wanneer een document geplaatst, bijgewerkt en 

bekeken heeft. Dit kan een negatieve reactie hebben op het optimale gebruik. 

2c. (Kok, 2006): 

De interviews met gebruikers heeft drie aspecten opgeleverd die een bedreiging voor de 

toepassing van een projectportal zijn. Wanneer er geen duidelijke afspraken gemaakt worden over 

het gebruik van een portal , dan zullen bedrijven langs elkaar heen blijven werken. De gebruikers 

zijn van mening dat de projectdeelnemers gedisciplineerd genoeg zijn om het projectportal te 

gebruiken . Wanneer deze discipl ine niet aanwezig is door bijvoorbeeld een negatieve reactie op 

vernieuwende IT middelen, zal het gebruik van het portal niet optimaal zijn. Het gebruik van email 

naast het projectportal wordt door de gebruikers ervaren als een groot probleem. Emailverkeer 

kan alle processen binnen het project doorkruisen. Via de email wordt achter het portal informatie 
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verzonden die op dat moment niet zichtbaar is voor anderen. Dit komt deels doordat mensen 

gewend zijn via de persoonlijke email te werken. Dit is een bedreiging voor het optimaal werken 

van een portal. 
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BIJLAGE 2: DIEPTE ANALYSE STRIJP-S 

2.1 PLAN EN ORGANISATIE STRIJP-S 
2.l.llntroductie 

Op het voormalige Philips terrein met een grootte van ca. 27 hectare ontstaat een hele nieuwe 

omgeving voor bewoners, bedrijven en bezoekers . Creativiteit en cultuur zullen hoog in het 

vaandel staan op Strijp-S. Strijp-S wordt een nieuwe woon-, werk- en ontmoetingsplek voor 

mensen van alle leeftijden, die zich aangesproken voelen door de sfeer op Strijp-S. Waardevolle 

culturele bestaande gebouwen zullen worden gehandhaafd en worden aangevuld met nieuwbouw. 

De Rijksmonumenten en andere historische gebouwen zullen bijzondere functies gaan krijgen op 

het nieuwe terrein Strijp-S. Het terrein is gunstig gelegen aan de rand van het centrum van 

Eindhoven. Het gebied is ideaal te bereiken via het openbaar vervoer. Er zijn twee NS-stations in 

Eindhoven : het CS met een directe verbinding met andere steden in Nederland, Belgie en 

Duitsland en een tweede station (Beukenlaan) dat bij Strijp-S ligt. Ook ligt er een HOV verbinding 

van Strijp- S naar het centrum/station van Eindhoven. Verder ligt het vliegveld van Eindhoven in de 

directe omgeving en is van Strijp-S snel te bereiken met verschillende vormen van vervoer. 

Historie 

In 1891 begon Gerard Philips op de locatie van Strijp-S een gloeilampenfabriekje. Al snel groeide 

Philips naar de top van de Europese gloeilampenfabrikanten. In 1914 richtte Philips een 

onderzoekslaboratorium in om 'natuur- en scheikundige verschijnselen te bestuderen' en nieuwe 

producten te ontwikkelen ; het nu nog bestaande Natlab. Albert Einstein was hier te gast, en in 

1946 vond de eerste televisie-uitzending van de wereld plaats en dit vanuit Eindhoven. Dus net zo 

vernieuwend als het nieuwe Strijp-S. 

Philips brengt haar bedrijvigheid stapsgewijs op andere locatie buiten de stad onder. De Strijp-S 

gebouwen en terreinen krijgen een andere bestemming. Een deel van de gebouwen op Strijp-S is 

als Rijksmonument aangemerkt: het bekende Klokgebouw, de Hoge Witte Rug en het 

Veemgebouw. Deze krijgen ook een bijzondere bestemming. 

Wonen 

In het Definitief Plan voorStrijp-Sis ruimte opgenomen voor circa 2.500 tot 3.000 woningen, met 

een totaal woonoppervlak van ongeveer 285.000 m2. Er zal een mix ontstaan van huur en 

koopwoningen in verschillende prijsklassen. Het grootste deel van de woningen zal komen in het 

gebied tussen de Torenallee en de Kastanjelaan, dit is de groene ader die dwars door het plan 

loopt. Strijp- S biedt een ruimtelijke uitstraling dankzij royaal openbaar groen, waaronder 

binnenhoven en grote, brede boulevards. Omdat in het plan ondergronds parkeren gerealiseerd 

zal worden, wordt de hoeveelheid auto's die in het zicht staat beperkt. 

Een deel van de historische gebouwen zal omgebouwd worden tot woningen . Atelierwoningen, 

lofts en appartementen. De nieuw te bouwen woningen zijn stadswoningen en appartementen. 

Werken 

Op Strijp- S zal ca. 90.000 mz kantoorruimte gerealiseerd worden, verder komt er ruimte voor 

commerciële voorzieningen waaronder winkels en horeca. De meeste kantoorgebouwen worden 

gerealiseerd aan de Philitelaan. Er zullen hier kantoren komen voor zowel multinationals als voor 
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kleine startende bedrijven. Vooral het klokgebouw is er uitermate geschikt om een studio of een 

andere creatieve onderneming in te vestigen. 

Detailhandel en Horeca 

Er zullen op 5trijp-5 allerlei voorzieningen komen om het leven gemakkelijker en aangenamer te 

maken. Aantrekkelijke winkels, cafés en restaurants, terrassen en theatervoorzieningen. Buiten 

wordt op 5trijp-5 even belangrijk als binnen . Al deze voorzieningen zorgen voor een constante 

levendigheid voor bijna 24 uur per dag. Het moet op 5trijp-5 mogelijk worden om er gewoon 

lekker een hapje te gaan eten maar ook om zakelijk te dineren. 

(5trijp-5, 2007) 

2.1.2 Stedenbouwkundig ontwerp Strijp-S 

Beeldkwaliteit 

Het gebied zal worden gekenmerkt door een combinatie van bestaande en nieuwe gebouwen, 

diversiteit in architectuur en kenmerkende, zorgvuldig vormgegeven openbare ruimten. Door 

compositie, opbouw en gelaagdheid creëert het plan een stadsdeel met variatie in bouwvormen, 

typen, volumen en architectuur. Variatie is het uitgangspunt. Die variatie uit zich onder andere in 

een verspringende daklijn, verschil in verdiepingshoogte, diversiteit aan dakvormen, objecten die 

terugstaan ten opzichte van de rooilijn, uitbouwen, erkers en terrassen. Een specifieke 

architectuurstijl wordt niet voorgeschreven . 

Toelichting 

Het plangebied is strategisch gelegen tussen het stadscentrum en het groene uitloopgebied de 

Wielewaal. 5trijp-5 was en is een stad in een stad. Een 'verboden ' stad waar je alleen met een 

pasje rond kon lopen. En toch hoorde het bij de stad door haar ligging en de markante industriële 

gebouwen. 5trijp-5 behoort tot het collectieve geheugen van de stad. In de plannen voor het 

gebied krijgt dit geheugen een toekomst. 

Met het vertrek van Philips, gaat het gebied van slot en wordt het letterlijk en figuurlijk het 

domein voor nieuwe ontwikkelingen als de opkomst van de creatieve industrie, de slimme stad en 

de stad als belevenis. De gebouwen van de Hoge rug vormen daarbij de verbinding tussen de 

oude en nieuwe innovatiecultuur, die de stad groot heeft gemaakt en groter moet maken. Niet 

alleen door ruimtelijk te groeien, maar ook door er meer betekenis en belevenis te geven voor de 

mensen die de stad mee willen maken. Daarbij wordt een belangrijke plek ingeruimd voor de 

culturele factor en het stadstoerisme. Het wordt een gebied waar over de grenzen heen wordt 

gedacht, dat tot over de grenzen internationale bekendheid geniet. 

Van gesloten stad tot open voor nieuwe ontwikkelingen. Dat is de rode draad voor de identiteit 

van 5trijp-5. Het nieuwe 5trijp-5 wordt de bakermat voor creativiteit en innovatie. Het wordt de 

plek waar mensen 24 uur per dag en zeven dagen per week elkaar kunnen ontmoeten om op een 

prettige en inspirerende manier bezig te zijn met innovatie, creatie, recreatie en cultuur 

Plan en proces 

Het masterplan (voorloper van het stedenbouwkundige plan) is in fasen uitgewerkt. Allereerst 

heeft West 8 een schetsplan gemaakt, dat in augustus 2002 is gepresenteerd aan 

vertegenwoordigers van Park 5trijp Beheer bv (P5B), Credo, VolkerWessels en de gemeente 

Eindhoven . Het schetsplan was grotendeels gebaseerd op het masterplan, maar presenteerde op 

18 



BIJLAGE 2: DIEPTE ANALYSE STRUP-S 

enkele kenmerkende punten een andere zienswijze. Dit schetsplan is uitgewerkt in een voorlopig 

ontwerp (VO). 

In april en mei 2003 is het VO gepresenteerd aan de directeur en de Raad van Commissarissen 

van PSB, burgermeester en wethouders van gemeente Eindhoven, de raadcommissie Ruimtelijke 

Pijlers, de gezamenlijke vergadering van de commissie Welstand en Monumentenzorg en de 

bevolking. Hieruit volgt het definitieve ontwerp (DO). Dit ontwerp is gebiedsdekkend. Het biedt 

een raamwerk voor de ruimtelijke en programmatische ontwikkeling van de locatie. In het DO zijn 

de essentiële condities vastgelegd, zowel kwalitatief en kwantitatief. Het DO dient als basis voor 

het bestemmingsplan, een beeldkwaliteitplan en de planeconomische onderbouwing. Tevens zal 

het ontwerp dienst doen bij interne communicatie en in de relaties met hogere overheden en de 

vastgoedmarkt. 

Het DO is een uitwerking op blokniveau en geeft dus de richtlijnen aan. Flexibiliteit in het plan is 

belangrijk. Hierbij gaat het om twee aspecten: de functionele invulling en de fysieke bebouwing . 

De lengte van de realisatieperiode vraagt om mogelijkheden op veranderingen vanuit de markt. 

Tevens zijn niet alle rooilijnen en bouwhoogten van gebouwen al vastgelegd. 

Inhoud plan 

De huidige structuur van de locatie zal na de transformatie nog herkenbaar aanwezig zijn . 

Beeldbepalend hierin zijn voornamelijk de gebouwen van de Hoge Rug. Op het niveau van de stad 

wordt een aannemelijke ruimtelijke verbinding gelegd tussen het centrum en het buitengebied en 

wordt een hoogstedelijke openbare ruimte toegevoegd. Op het niveau van locatie wordt een 

beeld- en sfeerbepalende ruimte gecreëerd waaraan de verschillende plandelen zich presenteren. 

De ruimtelijke invulling van de hoofdstructuur is voornamelijk bouwblokvormig, op enkele 

strategische plekken aangevuld met losstaande gebouwen. De stedelijke blokken bieden een 

helder overzicht tussen privé en openbaar. Om duidelijkheid in het plan te krijgen en de 

verschillende plandelen te benoemen is het totale plan globaal opgedeeld in drie delen; de 

driehoek, de Kastanjelaan, de Philitelaan. 

De driehoek zal zich ontwikkelen tot het kloppende hart van Strijp-S. Hier moeten nieuwe 

stedelijke functies worden gerealiseerd. Er ontwikkelt zich een imposante skyline met hoogbouw 

van 60 à 70 meter tot incidenteel 1 00 meter. De hoogte, intensiteit en functiemenging van 

bebouwing in de driehoek dient omwille van de beoogde grootstedelijkheid, afhankelijk van 

haalbaarheid, zo intensief mogelijk te zijn. Het DO stedenbouw is een indicatie van de gewenste 

ondergrens. 

De blokken langs de Kastanjelaan bieden een gevarieerd woonprogramma van appartementen en 

stadswoningen, commerciële ruimten langs de Torenallee en onderwijsvoorzieningen. 

De Philitelaan kent net als de driehoek een mix van kantoren en woningen in blokverkaveling, 

rond groene representatieve binnenhoven, met hoogteaccenten. 

Aansluiting op omgeving 

De huidige situatie (gesloten terrein) vraagt net om een verkeersaansluiting op zijn omgeving. 

Hier gaat uiteraard verandering in komen. Aan de Kanstanjelaan kan de aansluiting op het gebied 

door het aanleggen van straten tussen de bebouwing heen gemaakt worden. De spoorlijn blijft 

een vaste grens. Op termijn is wellicht aan de Ring een verbeterde aansluiting met het gebied aan 

de andere kant mogelijk. Wel wordt nu reeds een belangrijke verbinding gerealiseerd door onder 

het zogenaamde Strijps Bultje de Torenallee door te trekken. 

De enige navelstreng met het centrum is de Mathildelaan. Die laan is door de spoordijk, het 

voetbalstadion en het parkeerterrein echter een onaantrekkelijke route, die eindigt in een leegte, 
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gedomineerd door verkeersprofielen. De kant van de Lijsterbesbuurt is in het DO zo meegenomen 

dat bij de ontwikkeling van het hier gesitueerde bouwveld, die pas op zijn vroegst na 2010 aan de 

orde is, flexibel kan worden ingespeeld op de mogelijke herstructurering van de Lijsterbesbuurt. 

Monumenten en industriële artefacten 

Vijf gebouwen op Strijp-S zijn aangewezen als rijksmonument: het ensemble van de Hoge Rug 

(drie gebouwen), het Veemgebouw en het Klokgebouw. Deze monumenten zijn industrieel en 

onderdeel van de lokale geschiedenis, verbonden met generaties Eindhovenaren. De gebouwen 

zullen andere functies krijgen dan waarvoor ze zijn gebouwd. Alleen al om die reden ligt een 

museale 'bevriezing' van hun oorspronkelijke staat niet voor de hand. De gebouwen krijgen 

functioneel een andere betekenis en zouden dat ook architectonisch moeten krijgen. Er komen 

dus geen historiserende restauraties, maar betekenisvolle transformaties. 

Naast de monumenten zijn er ook tal van industriële artefacten aanwezig, zoals de stalen portalen 

die gebruikt worden voor de leidingen, de constructie-elementen van de verbindingsbruggen en 

de schoorsteen van het Keramieklab. Verder wordt het voormalige Natlab en het glasgebouw 

gehandhaafd en getransformeerd . 

Openbare ruimten 

De Torenallee wordt een nieuw icoon van de buitenruimte van Eindhoven. De allee biedt de 

Eindhovenaar een groene route naar buiten, een ontmoetingsruimte met winkels en 

voorzieningen. Onderdeel van de allee is een manifestatieveld aan de stadszijde. De aansluiting 

op de stad wordt gesymboliseerd door een poortvormige gebouw. Dit gebouw is strategisch 

gesitueerd op de samenkomst van de Torenallee en de Philitelaan. Dit gebouw heeft het karakter 

van een poortgebouw, omdat het enerzijds de as van de Torenallee benadrukt en anderzijds de 

zichtlijn over de Torenallee open houdt. Naast de Torenalle worden ook de Kastanjelaan en de 

Philitelaan twee stedelijke boulevards, met breed profiel en bomen. In de driehoek ligt nog een 

intiem plein rondom het Ketelhuis. Aan het pleintje is ruimte voor horecavestigingen . 

Functies gebied 

Het totale gebied wordt een gemengd programma en een combinatie van bestaand en nieuw. Het 

gebied krijgt een stedelijk karakter en de sfeer van een stedelijke knoop. In deze visie past geen 

functionele zonering . Wel worden per plandeel de accenten anders gelegd. De Philitelaan bevat 

voornamelijk kantoren, de Driehoek wordt een optimale mix van kantoren, voorzieningen en 

woningen en de Kanstanjevelden bevatten voornamelijk woningen. Voor het situeren van deze 

functies is het interessant om de openbare gebieden als uitgangspunten te nemen. Aan de 

noordzijde van de Torenallee ligt de Hoge Rug, als onderdeel van een gemengd gebied in een 

intensieve bouwvorm. Aan de zuidzijde liggen voornamelijk ruime woningen, met uitzicht op de 

allee en het voormalig Natlab, dat tot architectonische bijzonderheid is getransformeerd . 

De Philitelaan is een groene ruimte als adres van zowel de kantoorhoeven in de Philitelaan als het 

gemengd programma van de Driehoek. Om een monofunctionele zone te voorkomen, is het van 

belang dat in de Philitelaan ook enkele woonobjecten komen. Rond het Ketelhuisplein wordt de 

menging van het programma optimaal. 

Voor de inrichting van de openbare ruimten is een Voorlopig Ontwerp gemaakt dat parallel loopt 

aan het Definitieve Stedenbouwkundig ontwerp loopt. 
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Verkeer, parkeren en HOV 

Uitgangspunt bij het verkeer is de radiale verkeersstructuur van het stadscentrum. De 

kastanjelaan en de Philitelaan zijn hiervoor de hoofdwegen. Alle overige routes van afgeleid, dit 

zijn straten met verblijfsfunctie (30 km/h zone). 

Het parkeerbeleid voor Strijp-5 is sterk afhankelijk van de specifieke functies per bouwvlak. Dit is 

nog onvoldoende bekend en gezien de looptijd van het project kan dit ook nog wijzigen. Er is 

uitgegaan van de algemene parkeernormen. Vertaling in het DO leidt tot een aantal van ca. 4300 

parkeerplaatsen. In het openbare gebied (kort parkeren) zijn dit ongeveer 800 plaatsen op 

maaiveld. 

Strijp- 5 wordt een belangrijke locatie met twee haltes van de Phileas. Het traject llopt vanaf het 

centraal station over de Mathildelaan, de Philitelaan, buigt af tussen de gebouwen van de Hoge 

Rug, kruist de Torenallee, gaat tussen de bouwvelden van Kastanjelaan door en buigt af naar de 

Cederlaan en gaat dan verder naar Eindhoven Airport. Haltes zijn voorzien aan de Philitelaan en op 

de kruising met de Torenallee. 

Met het vertrek van Philips, gaat het gebied van slot, nu moet men nog met een pasje rondlopen, 

en wordt het letterlijk en figuurlijk het domein voor nieuwe ontwikkelingen als de opkomst van de 

creatieve industrie, de slimme stad en de stad als belevenis. Van gesloten stad tot open voor 

nieuwe ontwikkelingen. Dat is de rode draad voor de identiteit van Strijp-5. 

(West 8) 

2.1.3 Structuur overlegorganen 

Er is naast de bestaande GEM structuur ook een aanvullende structuur opgesteld . In de 

aanvullende structuur wordt enerzijds de positie van de vastgoedontwikkelaars en anderzijds de 

positie van de gemeente (los van haar rol in de GEM) vormgegeven en verankerd met de bestaande 

structuur. De overlegstructuur is onderverdeeld in twee kolommen. De aanvullende structuur 

wordt analoog aan de GEM-structuur vormgegeven. Als tegenhanger van de Aandeelhouders 

fungeert een Board of Instructien en als tegenhanger voor het GEM overleg fungeert een 

projectgroep. (zie figuur 2.1) 

GEM-structuur 

De rechter kolom in figuur 2.1 is de GEM-structuur. In de samenwerkingsovereenkomst (SOK) 

staan de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de gemeente en de ontwikkelaar 

die bepalend zijn voor de werkzaamheden omschreven. 

Aanvullende structuur 

De aanvullende structuur staat in de linkerkolom (zie figuur 2.1 ). In deze structuur participeren de 

ontwikkelaar, de gemeente en 'partijen met een aanmerkelijk belang'. Het gaat daarbij om partijen 

die als gevolg van gronduitgifte een aanmerkelijk belang verwerven in de verdere ontwikkeling 

van het gebied. Binnen de aanvullende structuur is sprake van een niet-hiërarchische relatie 

tussen Board of Instructien (strategisch niveau), projectgroep (tactisch niveau) en werkgroep 

(operationeel niveau). De werkgroepen worden aangestuurd door het projectmanagement. De 

groepen worden, afhankelijk van het onderwerp, met een wisselende bezetting ingevuld. Er wordt 

uitgegaan van compacte werkgroepen, zowel qua opdracht (te formuleren door de projectgroep) 

als qua samenstelling. Per werkgroep wordt een 'trekker' aangewezen, die een werkplan opstelt 
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(goed te keuren door de projectgroep) en die verantwoordelijk is voor de voortgang. De 

werkgroepen opereren op operationeel niveau en vergaderen zo vaak als in het belang van de 

voortgang nodig wordt geacht. ··-··-
Board of 

instructien 

Projectgroep 

Werkgroep communicatie 

Afstemmingsaveneg 
monumenten 

Aanvullende structuur 

Algemene 
Vergadering 
van Aandeel

houders 

Werkgroep planologisch kader 

Wer1<groep stedenbouw en 
supervisie 

Wer1<groep engineering 

Stuurgroep koopovereenkomst 

Wer1<groep tijdelijk beheer en 
verhuur 

Wer1<groep Milieu 

Werkgroep kabels & leidingen 

Werkgroep integrale 
programmering en richtlijnen 

Wer1<groep grondexploitatie 

Afstemmingsaveneg 
gebiedsbeheer 

GEM-structuur 

Figuur 2.1: Structuur overlegorganen 

(Dieren, 2006) 

Invulling overlegorganen 

Bij het opstellen van het organisatieplan per december 2006 zijn er bij de achttien overlegorganen 

in totaal 53 personen betrokken, verdeelt over twintig organisaties . Dit zijn aantallen die 

fluctueren gedurende het gehele proces. De invulling van de werkgroepen staan in figuur 2.2 

weergegeven. 
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Phillps (5) x x x x x 
West 8 (2) x x 
Trudo (4) x x x x x 
Woonbedrijf (5) x x x 
Gemeentelijke momuntendiensr ( I) x 
Milieudienst Regio Eindhoven (I) x 
WSP (2) x x x x x 
Visser & Smlt Hanab (I ) x 
RDMZ (2) x 
Stam & de Koning (1) x 
FPW (2) x 
3W / Spoorzone (3) x x 
Arc.adls (2) x 
Ave co de Bondt (1 ) x 
DHV (2) x 

Figuur 2.2: Invulling personen en organisaties in de werkgroepen 

2.2 TOELICHTING OP PERSONEN EN ARCHIEVEN 
De twee belangrijkste aspecten waar de stroomdiagrammen uit opgebouwd zijn, zijn de 

'personen' en de archieven. De handelingen worden uitgevoerd door de personen. Zij halen 

informatie op uit één van de archieven of er vindt onderlinge informatie-uitwisseling plaats. In 

bijlage 2.2 zijn alle symbolen gebruikt in de stroomdiagrammen van de huidige situatie uitgelegd. 

2. 2. 1 Personen 

In totaal bevatten alle stroomdiagrammen tien personen of een groep personen, ParkStrijp Beheer 

bv (4), Credo Integrale Planontwikkelaar (2), gemeente Eindhoven (3) en de omgeving (1 ). De 

invulling van personen bestaat uit één persoon of uit een groep personen, omdat bepaalde 

personen dezelfde handelingen uitvoeren en dus gezien kunnen worden als een groep. 

Personen 

a) 

Omschrijving 

Brenda Nieuwlaat is de office manager op PSB. Haar werkzaamheden bestaan 

uit het opnemen van de telefoon, inplannen van afspraken, in- en uitboeken 

en versturen van post, facturering en beheren digitale en papieren archief op 

PSB. Zij heeft haar vaste werkplek op PSB. 
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Henk Scholte is de projectmanager PSB- gemeente. Hij participeert namens de 

gemeente in de joint venture. Hij neemt deel aan meerdere werkgroepen en 

neemt samen met de andere projectmanager en de algemeen directeur 

beslissingen omtrent het verloop van het project Strijp-S. Zijn werkplek is op 

het kantoor van PSB. 

Barry Storm is de projectmanager PSB - VWS. Hij werkt bij Credo en neemt als 

gedelegeerd planontwikkelaar voor VWS deel aan de joint venture . Hij neemt 

deel aan een aantal werkgroepen en neemt samen met de projectmanager PSB 

- gemeente en de algemeen directeur beslissingen omtrent het verloop van 

het project Strijp-S. Hij heeft zowel een werkplek bij Credo als op PSB. Hij is 

op beide werkplekken ongeveer evenveel aanwezig. 

Ruud Berkhout is algemeen directeur van PSB. Hij neemt samen met de twee 

projectmanagers PSB de beslissingen omtrent het verloop van het project 

Strijp-S. Hij neemt niet deel aan werkgroepen, maar wel aan het overleg 

tussen directie, projectgroep en aandeelhouders. Hij heeft een werkplaats op 

PSB en komt daar ongeveer eenmaal per week. 

Thijs van Dieren en Gerard Bult zijn projectcoördinatoren werkzaam voor PSB, 

namens de gedelegeerd planontwikkelaar Credo. Thijs van Dieren neemt veel 

deel aan werkgroepen en is twee tot drie keer per week aanwezig op PSB. 

Gerard Bult neemt aan minder werkgroepen deel en is ook minder vaak 

aanwezig. De vaste werkplek van beide personen is bij Credo. Zij komen alleen 

naar het kantoor van PSB voor overleggen . 

e Het secretariaat van Credo bestaat uit drie personen. Zij zijn alle drie 

z 

z 

ti i 

gedeeltelijk met Strijp-S bezig. Zij voeren voor het Credo personeel dat zich 

bezig houdt met Strijp-S secretariaat werk uit, het in- en uitboeken van post, 

inplannen van afspraken en het beheren van het digitale en papieren archief. 

Zij hebben een vaste werkplek op Credo. 

De gemeente Eindhoven bestaat uit veel losse disciplines en eigen specialisme. 

Elke afdeling van de gemeente moet als een aparte discipline gezien worden . 

In de stroomdiagrammen staan de afdelingen aangegeven als Afdeling X, Y en 

z. 
Op de gemeente Eindhoven bevindt zich de afdeling DIV. Zij beheert het 

centrale papieren archief, boekt belangrijke papieren post in en plaatst na 

afhandeling de originele documenten in een dossier op het centrale papieren 

archief gemeente Eindhoven. 

Elke afdeling op de gemeente heeft een eigen secretariaat. Het secretariaat per 

afdeling zorgt voor het uitboeken van de uitgaande papieren post van de 

personen van hun eigen afdeling en na afhandeling voor het doorsturen van 

het originele document naar de afdeling DIV van de gemeente. 

De omgeving bestaat uit adviseurs en contractpartners die er voor moeten 

zorgen dat PSB zijn beslissingen kan nemen en het project volgens afspraak 

en planning verloopt. Veel personen vanuit de omgeving nemen deel aan de 

verschillende werkgroepen. 
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2.2.2 Archieven 

In totaal bevinden zich alle Strijp-S gerelateerde projectinformatie over de besluitvorming en 

contractvorming en de onderliggende rapporten/tekeningen in negen verschillende archieven. 

Vanuit deze archieven worden door de personen documenten opgehaald en geplaatst. Per archief 

wordt de opbouw en plaats beschreven en in hoofdlijnen de inhoud van het archief. 

Archief 

Semi-dynamisch 

(statisch-dynamisch 

:80<->20%) 

Papieren archief 
PSB 

Semi-dynamisch 

(statisch-dynamisch 

:80 <- > 20%) 

Semi-dynamisch 
(statisch-dynamisch 
:30 <- > 70%) 

Omschrijving 
Op PSB is in mei 2006 een mappenstructuur opgezet dat gelijkwaardig is 

aan de bestaande structuur bij Credo. Alleen de geautoriseerde personen 

hebben toegang tot deze opgestelde structuur en wordt de mogelijkheid 

geboden om documenten te plaatsen en op te halen . Alle digitale 

documenten aanwezig op PSB worden volgens een vast systeem van 

nummers opgeslagen. 

Inhoud: Originele contracten en afspraken m.b.t. besluitvorming, originele 

offertes en facturen (statisch), PSB administratie en documentatie 

projectmanager PSB - gemeente (dynamisch). 

Op het papieren archief van PSB worden alle binnengekomen post en 

persoonlijk ontvangen papieren documenten opgeslagen. Dit archief is ook 

gelijkwaardig aan de opgezette structuur bij Credo . Het papieren archief 

PSB is completer dan het digitale archief PSB. Papieren documenten worden 

bij binnenkomst nog niet gescand en digitaal opgeslagen. 

Inhoud: Originele contracten en afspraken m.b.t. besluitvorming, originele 

offertes en facturen (statisch), PSB administratie en documentatie 

projectmanager PSB - gemeente (dynamisch). (completer) 

Credo heeft in de afgelopen jaren de opzet van het totale digitale archief 

naar eigen inzicht gestructureerd. Zij hebben projectmappen aangemaakt 

waarbij de kleine projecten worden gebundeld in een map en de twee grote 

projecten, Paleiskwartier en Strijp-S, een eigen map hebben. In deze 

persoonlijke map zijn alle onderwerpen gestructureerd en genummerd. De 

map bevindt zich op het Intranet van Credo en is alleen toegankelijk voor 

alle medewerkers van Credo. 

Inhoud: Kopieën contracten en afspraken m.b.t. besluitvorming (statisch), 

documentatie van Credo personeel die de inhoud van de contracten 

bepalen, veelal ook conceptdocumenten (dynamisch). 
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Semi-dynamisch 

(statisch -dynamisch 

:40<->60%) 

Dynamisch 

Dynamisch 

Centraal 
papieren archief 

gemeente 
Eindhoven 

Semi-dynamisch 

(statisch- dynamisch 

:50 < - > 50%) 
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Op Credo wordt er ook een uitgebreid papieren archief bijgehouden. Dit 

papieren archief heeft dezelfde nummering als het digitale archief. Het 

papieren archief is op het kantoor van de projectcoördinatoren geplaatst, 

maar wordt bijgehouden en beheerd door het secretariaat. Het papieren 

archief is completer dan het digitale archief. Documenten voor het 

papieren archief worden niet gescand en digitaal opgeslagen. 

Inhoud: Kopieën contracten en afspraken m.b.t. besluitvorming (statisch), 

documentatie van Credo personeel die de inhoud van de contracten 

bepalen (dynamisch). (completer) 

De werknemers aan het project Strijp-S hebben naast de gezamenlijke 

archieven ook ieder hun eigen emailbox. Op deze emailboxen komen 

documenten in de bijlage van de email van de partijen uit de omgeving 

binnen. De emailbox van de verschillende personen kan gaan dienen als 

digitaal archief. 

Inhoud: Veelal werkdocumenten. Definitieve documenten worden 

opgeslagen in de andere meer formele archieven. 

De gemeente Eindhoven is opgedeeld in meerdere kleine organisaties/ 

afdelingen. Er nemen diverse personen vanuit verschillende afdelingen van 

de gemeente deel aan de werkgroepen op Strijp- S. Het zijn aparte 

disciplines, wat tot gevolg heeft dat er geen koppeling tussen documenten 

bij de gemeente aanwezig is. Elke projectdeelnemer vanuit de gemeente 

heeft zijn eigen emailbox en de harde schijf van de persoonlijke computer 

dat dient als digitale archief. 

Inhoud: Documentatie voor elke afdeling binnen hun eigen specialisme. 

Na afhandeling van een poststuk door één van de afdelingen van de 

gemeente Eindhoven wordt een document door de afdeling DIV in een 

dossier op het centrale papieren archief gemeente Eindhoven geplaatst. In 

een dossier kunnen dus meerdere poststukken zitten. Dit centrale archief 

is dan ook semi-dynamisch. Er zijn afgehandelde stukken geplaatst die 

later nog wel ingezien kunnen worden. 

Inhoud: Vastgelegde afspraken en rapporten (formele informatie) 
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De afdelingen beheren zelf de eigen papieren documenten. Deze 

informatie is zowel statisch (wat vastgelegd is) en vooral dynamisch. Er is 

voldoende fysieke ruimte (kasten) om in op te slaan. Dit papieren archief 

wordt alleen gebruikt door de afdeling zelf en dus niet door andere 

afdelingen. 

(statisch-dynamisch Inhoud: Documentatie voor elke afdeling binnen hun eigen specialisme. 
:20< - > 80%) 

Inhoud archieven 

Er is een Intranet met een Strijp- S map waartoe alleen de belanghebbenden 

(degene die iets met Strijp-S te maken hebben) geautoriseerd zijn . Deze 

map wordt niet of nauwelijks gebruikt. Alleen de projectassistenten van de 

afdeling strategie plaatsen af en toe een document op dit Intranet. 

Inhoud: geen. 

Per archief is schuin gedrukt de inhoud van het archief aangegeven. De informatielijnen, 

uitgewerkt in de volgende paragraaf, die direct en indirect in verbinding staan met één van de 

archieven hebben deze aangegeven inhoud. Bij de gemeente Eindhoven wordt de Strijp-S 

gerelateerde projectinformatie ook documenten geproduceerd gebaseerd op de publieke 

processen. Dit is informatie dat als voeding dient voor het opstellen van de Strijp-S gerelateerde 

projectinformatie. Deze publieke processen omvatten de procedures van het bestemmingsplan en 

het beheren van dit plan met daarbij alle facetten , zoals financiën en juridische aspecten. 

Daarnaast is de gemeente verplicht burgers en bedrijven te voorzien van informatie over de 

voortgang van de Strijp- S plannen. 

2.3 INFORMATIELijNEN HUIDIGE SITUATIE 

2.3.1 A 1. Doelen informatielijnen ophalen digitale en papieren documenten 

In deze bijlage 2.3.1 hebben alle informatielijnen een nummer. Per nummer wordt de handeling 

toegelicht. 
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Een projectdeelnemer actief in het ene domein haalt informatie uit een 

archief van een ander domein 

- -----~ 

Informatie- uitwisseling tussen personen van twee verschillende domeinen 

Ophalen informatie en informatie-uitwisseling binnen hetzelfde domein 

Figuur 2.3: A 1. Doelen informatielijnen ophalen digitale en papieren documenten 

Voor het stroomdiagram in figuur 2.3 wordt het doel van de handeling van elke informatielijn die 

de personen bij het ophalen van een digitaal en papieren document uitvoeren uitgelegd. 

Ophalen digitale documentatie 

l. Op aanvraag of verzoek van de projectmanagers PSB, algemeen directeur PSB en 

projectcoördinatoren Credo worden er door de office manager PSB of secretariaat Credo een 

digitaal document opgehaald uit respectievelijk het digitaal archief PSB of het digitaal archief 
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Credo. 

2. De projectmanagers PSB, projectcoördinatoren Credo en afdelingen van de gemeente halen 

uit de verschillende digitale archieven documentatie voor eigen gebruik. Dit zijn 

werkdocumenten (die zij zelf opstellen en beheren), notulen werkgroepen, gerealiseerde 

rapporten en tekeningen. Er wordt veel gebruik gemaakt van de eigen emailbox PSB en 

Credo en het digitale archief per afdeling (eigen emailbox) van de gemeente. 

3. Door alle medewerkers van PSB, Credo en gemeente Eindhoven , uitgezonderd de algemeen 

directeur PSB, wordt er informatie in 

personen van de private partijen in 

informatie (vastgelegde afspraken 

(conceptdocumenten ter controle). 

de vorm van documenten per email verstuurd naar 

de omgeving . Hierin bevindt zich zowel statische 

en werkoverleggen) als dynamische informatie 

4. De office manager PSB en secretariaat Credo versturen ook dig itaal opgehaalde documenten 

op verzoek van de projectmanagers PSB of de projectcoördinatoren Credo na het uitprinten 

per post naar de partijen in de omgeving. Dit is een onlogische handeling. De middelen om 

documenten digitaal te versturen zijn aanwezig. Er heerst echter op Strijp-S een cultuur om 

documenten per post te versturen. 

5. Door de verschillende afdelingen van de gemeente worden documenten uit hun eigen 

digitale archief opgehaald en via de mail verstuurd naar één of meerdere personen van PSB, 

Credo of de omgeving . Er is geen zicht op uitgaande digitale informatie bij de gemeente 

Eindhoven. 

6. Indien de opgehaalde informatie belangrijk genoeg geacht wordt door de betreffende 

afdeling om op te laten slaan dan wordt het document voor het mailen verstuurd naar de 

afdeling DIV. Deze afdeling print het document uit en slaat het dan op in het centrale 

papieren archief. 

Ophalen papieren documentatie 

1. Op aanvraag of verzoek van de projectmanagers en algemeen directeur PSB en 

projectcoördinatoren Credo worden er door de office manager PSB of secretariaat Credo een 

papieren document opgehaald uit respectievelijk het papieren archief PSB of het papieren 

archief Credo. 

2. De projectcoördinatoren Credo halen uit het papieren archief Credo documentatie voor eigen 

gebruik. Dit zijn dan vaak al definitieve documenten. Een conceptdocument bevindt zich nog 

niet in het papieren archief Credo, maar in het eigen persoonlijke of digitale archief. De 

afdelingen van de gemeente halen ook per afdeling voor eigen gebruik documenten uit hun 

eigen papieren archief. Er is voldoende fysieke ruimte (opbergruimte) om een eigen papieren 

archief per afdeling te onderhouden. 

4. De office manager, secretariaat Credo en secretariaat afdelingen gemeente versturen op 

verzoek opgehaalde papieren documenten per post naar de partijen in de omgeving. Het 

poststuk wordt voor versturen uitgeboekt. In dit geval dienen zij, net als het versturen van 

uitgeprinte digitale documenten , als een loketfunctie met de partijen in de omgeving . 

7. Een opgehaald papieren document uit het eigen papieren archief per afdeling bij de 

gemeente naar een persoon van PSB of Credo begaat een weg langs twee loketten . Na het 

ophalen wordt het via het secretariaat van elke afdeling naar of PSB of Credo verstuurd. Zij 

zorgt ook dat het uitgaande poststuk wordt uitgeboekt. De twee loketfuncties 

(officemanager PSB en secretariaat Credo) boeken het poststuk in en zorgen dat het bij de 

juiste persoon terecht komt. 

8. Na afhandeling van het uitgaande document wordt het originele exemplaar door het 

secretariaat van elke afdelingen verstuurd naar de afdeling DIV. Zij zorgen ervoor dat het 
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document wordt opgeslagen op het centrale papieren archief. 

2.3.2 A2. Frequentie informatielijnen ophalen digitale en papieren documenten 

De mate van gebruik van de informatielijnen wordt in bijlage 2.3.2 uitgelegd aan de hand van het 

aspect frequentie. Alle informatielijnen uitgelegd in figuur 2.3 in bijlage 2.3.1 zijn in figuur 2.4 

ingevuld met frequentie waarin zij voorkomen. 
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Dagelijks 

Wekelijks 

Maandelijks 

Jaarlijks 

Omgeving 

Figuur 2.4: A2. Frequentie informatielijnen ophalen digitale en papieren documenten 

De projectmanager - VWS van PSB maakt dagelijks gebruik van het digitale archief van Credo en 

zijn persoonlijke emailbox van Credo. De persoonlijke emailbox van PSB raadpleegt hij slechts 
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maandelijks. Ondanks dat hij als gedelegeerd planontwikkelaar als projectmanager in de joint 

venture is aangesteld, maakt hij alleen gebruik van de archieven op Credo. 

2.3.3 Bl. Doelen informatielijnen opslaan digitale en papieren documenten 

In deze bijlage 2.3.3 hebben alle informatielijnen een letter. Per letter wordt de handeling 

toegelicht. 

Digitale documentatie 
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Informatie- uitwisseling tussen personen van twee verschillende domeinen 

Ophalen informatie en informatie- uitwisseling binnen hetzelfde domein 

Uitprinten van digitale documenten om vervolgens op papier op te slaan 

Figuur 2.5: Doelen informatielijnen opslaan digitale en papieren documenten 
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In figuur 2. 5 heeft elke informatielijn een letter, dat het doel van deze lijn aangeeft. Tevens geven 

de kleuren de weg aan die een document doorloopt langs verschillende personen met als 

eindpunt één van de archieven. 

A. Een digitaal document kan vanuit de omgeving bij alle medewerkers van PSB, Credo en de 

gemeente Eindhoven per email binnenkomen . De handelingen die daar op volgen zijn 

afhankelijk van de persoon die het document per email ontvangt. Deze handelingen worden 

in het vervolg van deze uitleg toegelicht. 

B. Binnengekomen digitale documenten worden door de office manager PSB voor 100 % 

opgeslagen op het digitaal archief PSB. De projectmanager PSB - VWS, projectcoördinatoren 

Credo en secretariaat Credo slaan binnengekomen documenten voor 100 % op het digitaal 

archief Credo op. 

C. Een tweede handeling die plaatsvindt bij het binnenkomen van een digitaal document bij de 

projectmanager PSB -VWS en de projectcoördinatoren Credo is dat zij dit document 

uitprinten en na het lezen in de archiefbak van het secretariaat van Credo plaatsten. Het 

secretariaat Credo verwerkt het document en plaatst dit in het papieren archief Credo. 

D. De derde handeling die plaatsvindt bij een binnengekomen digitaal document is dat de 

betreffende persoon het document laat zitten in zijn eigen emailbox PSB en/of Credo. De 

projectmanager PSB - gemeente doet dit altijd. De office manager PSB checkt de emailbox 

van de projectmanager PSB - gemeente en haalt de belangrijke informatie eruit om op te 

slaan op digitale archief PSB. De office manager checkt ook de PSB emailbox van de 

projectmanager PSB - VWS en stuurt belangrijke email door naar zijn Credo emailbox. De 

afdelingen van de gemeente laten ook digitale documenten in de eigen emailbox zitten, het 

digitale archief per afdeling. 

E. De projectcoördinatoren Credo slaan indien zij aanwezig zijn op het PSB kantoor documenten 

ook op het digitaal archief PSB op. 

F. Een belangrijk document wordt door de projectcoördinatoren Credo bij het versturen naar 

bijvoorbeeld werkgroepleden ook CC gedaan naar de office manager PSB. Zij plaatst dit 

document ook op het digitaal archief PSB. 

G. Indien de tijd het toelaat worden binnengekomen digitale documenten uitgeprint door office 

manager PSB en secretariaat Credo en in respectievelijk papieren archief PSB en papieren 

archief Credo opgeslagen. 

H. De digitale documenten die vanuit de medewerkers PSB en Credo binnenkomen bij de aparte 

afdelingen van de gemeente worden automatisch opgeslagen in het eigen digitale archief (de 

persoonlijke emailbox). 

0 . Een tweede handeling (na de handeling H) die plaatsvindt bij een binnengekomen digitale 

document bij de afdelingen van de gemeente is dat zij het document uitprinten en opslaan in 

het eigen papieren archief per afdeling. 

P. Indien de informatie belangrijk genoeg geacht wordt door de aparte afdelingen dan wordt het 

document intern verstuurd naar de afdeling DIV van de gemeente. Zij printen het document 

uit en plaatsen dit op het centrale papieren archief gemeente Eindhoven. 

I. De office manager PSB, het secretariaat Credo en de afdeling DIV van de gemeente zijn een 

loketfunctie voor de partijen in de omgeving. Binnengekomen post wordt ingeboekt en 

doorgestuurd naar de juiste persoon. Op PSB gebeurt dit door (veel facturen en offertes) te 

plaatsen in een blauwe map en op het bureau van de projectmanagers PSB te leggen. 

J. De projectcoördinatoren Credo slaan naast het secretariaat Credo ook zelf documenten op 

het papieren archief Credo op. 

K. Het persoonlijke archief van projectmanager PSB - gemeente is iets uitgebreider dan de 

32 



BIJLAGE 2: DIEPTE ANALYSE STRUP-S 

persoonlijke archieven van de andere medewerkers van PSB en Credo. Dit persoonlijke archief 

bevat vooral statische informatie en niet zoals bij de anderen dynamische informatie 

(werkdocumenten). De belangrijke documenten worden door de office manager PSB voor 

projectmanager PSB - gemeente opgeslagen in het papieren archief PSB. 

L. (vervolg handeling I) Na controle en eventueel ondertekenen van het papieren document 

komt het document terug bij de office manager. Zij slaat het document of een kopie hiervan 

op het papieren archief PSB op. Wanneer de projectmanager PSB - VWS een papieren 

document binnenkrijgt op PSB dan blijf dit papieren document ook op PSB. 

M. (vervolg handeling op I) De papieren documenten van projectmanager PSB - VWS die hij 

binnenkrijgt op Credo en van de projectcoördinatoren Credo worden na controle in de 

archiefbak van secretariaat Credo geplaatst. Zij slaan dit in het papieren archief Credo op. 

N. Deze informatielijn geeft de route van een document aan dat opgeslagen wordt bij de 

gemeente Eindhoven. Papieren documenten worden vanuit de medewerkers van PSB en Credo 

via respectievelijk de office manager PSB en het secretariaat Credo als loketfunctie naar de 

gemeente verstuurd per post. Dit komt aan op de afdeling DIV van de gemeente. Relevante 

documenten worden als posstuk ingeboekt. Het ingeboekte poststuk gaat naar de 

betreffende afdeling van de gemeente. Zij maken voor eigen gebruik een kopie van het 

originele document en slaan dit op in het eigen papieren archief. 

P. Na afhandeling van het poststuk wordt het originele document met opmerkingen 

teruggestuurd naar de afdeling DIV. Deze afdeling plaatst het document in een dossier op 

het centrale papieren archief gemeente Eindhoven. 

2.3.4 82. Frequentie informatielijnen opslaan digitale en papieren documenten 

De mate van gebruik van de informatielijnen wordt in bijlage 2.3.4 uitgelegd aan de hand van het 

aspect frequentie. Alle informatielijnen uitgelegd in figuur 2.5 in bijlage 2.3.3 zijn in figuur 2.6 

ingevuld met frequentie waarin zij voorkomen. 
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Figuur 2.6: 82. Frequentie informatielijnen opslaan digitale en papieren documenten 

De persoonlijke emailboxen worden voor de meeste projectdeelnemers van zowel PSB, Credo als 

de gemeente dagelijks gebruikt. Hierdoor neemt de kans toe dat (concept)documenten 

achterblijven in een persoonlijke emailbox. Met als gevolg dat andere projectdeelnemers gaan 

werken met verouderde versies aan projectinformatie. 
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2.4 PERSOONLIJKE ANALYSE 
Door het bekijken van de huidige informatielijnen, de aanwezige personen en archieven en de 

aanwezigheid op het kantoor van PSB zijn door de onderzoeker alle bijzonderheden opgeschreven 

en gebundeld in een aantal categorieën. 

Statisch<-> dynamsich 

Het archief Credo heeft een verloop van dynamische naar statische informatie per deelfase. 

Aan het begin van een deelfase is veel informatie dynamisch. Naarmate de deelfase vordert 

(contract wordt gevormd) krijgt de dynamische informatie steeds meer een statische 

informatie. 

Er is een verschil tussen het beheren van het archief PSB en het archief Credo. Het papieren 

en digitale archief PSB wordt volledig beheert door de office manager PSB. Het gaat vooral 

om statische informatie. Het papieren archief Credo wordt beheerd door het secretariaat 

Credo en ook gebruikt door projectcoördinatoren Credo. Het digitale archief Credo wordt 

beheerd door de medewerkers Credo. Dit gaat dan vooral om dynamische informatie. Bij het 

toepassen van een projectportal moet het beheren volledig overgaan naar de 

projectmanagers en projectcoördinatoren zelf. 

Documenten op twee plekken 

Er zijn veel documenten zowel digitaal als op papier in meerdere opslagplekken aanwezig. 

Overzicht archieven 

In totaal zijn er negen 'soort ' archieven. Daarbij niet rekening gehouden met de 

veelvoudigheid van de archieven per afdeling bij de gemeente. Dit zijn er veel plekken waar 

zowel statische als dynamische informatie aanwezig is. Om een overzicht te houden en te 

weten waar iets terug te vinden over tien jaar zijn dit wel erg veel plekken waar men moet 

gaan zoeken. 

Er zijn meerdere personen geautoriseerd tot bepaalde archieven, echter wordt er vaak maar 

door één persoon gebruik van gemaakt (bijvoorbeeld papieren archief PSB). Is dit archief 

dan wel nodig? Kunnen bepaalde archieven niet bij elkaar gevoegd worden? 

Het digitale en papieren archief per afdeling zijn dus meerdere opslagplaatsen. Binnen de 

gemeentedeuren bevinden de documenten zowel statisch als dynamisch zich in vershiliende 

computers en opbergkasten. 

Veiligheid archieven 

Alle originele contracten, facturen en offertes zijn op het papieren archief PSB aanwezig. Dit 

ligt niet in een brandveilige kast. Stel dat er brand uitbreekt dan is men alle originele 

documenten kwijt. 

De mate van gebruik van het archief Credo is hoger dan het archief PSB. Het verloop aan 

documenten is ook veel groter. Op het archief PSB worden documenten pas opgeslagen 

wanneer deze definitief zijn. 

Emailverkeer 

Persoonlijke mailboxen PSB en Credo personeel: Documenten blijven vaak in de persoonlijke 

emailbox van de medewerkers zitten en wordt of niet of later pas digitaal gearchiveerd. Dit 

is dynamische informatie waar geen zicht op is. In principe wordt deze informatie alleen 
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gebruikt voor eigen gebruik, echter kan de informatie in een later stadium van het project 

van groot belang zijn bij het maken van beslissingen of juist het terug halen van belangrijke 

beslissingen. 

Vaak worden digitale documenten uitgeprint en met de post verstuurd. Dit doet men omdat 

het bestand te groot is om bij een email te voegen als bijlage of omdat men het gewend is 

de andere persoon te voorzien van een papieren document. Onzin! Wanneer de ontvanger 

iets op papier wil dan kan hij dat uit het projectportal halen en uitprinten. 

Persoonlijke papieren archieven 

Alle medewerkers PSB en Credo hebben een persoonlijk papieren archief. De 

projectmanager PSB vanuit de gemeente in mappen naast zijn werkplek, de projectmanager 

PSB vanuit VWS in zijn aktetas, en de projectcoördinatoren van Credo op het eigen bureau. 

Dit is dynamische informatie dat wordt vaak op papier gearchiveerd wanneer het definitief 

is. 

Concept documenten 

Er is wel onderhanden werk in een archief (vooral digitaal Credo archief), maar er zijn 

auteursrechten en er wordt niet door andere personen in gewerkt. Wanneer iemand het 

document van een ander wil inzien dan wordt dit informeel opgelost. Elke medewerker 

(Credo) werkt aan ongeveer vijf conceptdocumenten. 

Doordat het archief van PSB vooral statische informatie bevat en het archief van Credo 

dynamisch komt het niet voor dat er een conceptdocument op Credo gerealiseerd door een 

ander persoon van het archief PSB gehaald wordt. Het kan wel voorkomen dat een persoon 

van de partijen uit de omgeving te lang blijft doorwerken met hetzelfde conceptdocument 

terwijl de auteur van dit document (medewerker Credo) al weer wijzigingen heeft 

aangebracht. 

Benaderen privaat<-> publiek 

De medewerkers van de verschillende afdelingen van de gemeente weten niet intern binnen 

de gemeente wat er gaande is. Zij halen de informatie door participatie in de werkgroepen. 

Andersom is dit ook het geval. De private personen halen hun informatie direct bij de juiste 

persoon binnen de gemeentedeuren, omdat zij deze persoon persoonlijk kennen van 

zijn/haar participatie in de werkgroepen. Zij benaderen niet eerst de projectleider of 

programmaleider Strijp- S van de gemeente. Deze personen hebben dan ook moeite om een 

overzicht van de publieke handelingen te krijgen. 

Overzicht documentbeheer 

Alle afdelingen van de gemeente en specifiek de deelnemers van Strijp-S zijn geautoriseerd 

om documenten te plaatsen en op te halen in een map Strijp-S op het intranet gemeente 

Eindhoven. Hier wordt zelden gebruik van gemaakt. Hierdoor is er binnen de 

gemeentedeuren ook geen koppeling van documenten aanwezig . 
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Verandering personen 

Medewerkers PSB, Credo en gemeente printen (belangrijke) digitale documenten uit om op 

papier op te slaan. Waarom doen zij dit? Door de zekerheid van het behoudt van je 

informatie dat een projectportal biedt, wordt een papieren archief nutteloos. 

Digitaal en papieren archief PSB wordt in principe alleen door de office manager PSB op 

verzoek van anderen gebruikt. Alle andere personen die hiertoe bevoegd zijn, maken zelf 

zelden gebruik van deze archieven. 

Cultuurverschil 

De totale gemeentecultuur maakt de toepassing van een portal lastiger. In het creëren van 

het model moet de onderzoeker inspelen op de gemeentecultuur en aangeven hoe zonder 

de gemeentecultuur te willen veranderen een toepassing van een projectportal mogelijk is. 

Onhandig papieren documentatie 

Op het kantoor van PSB moeten veel papieren documenten getekend worden. Dit kost veel 

tijd en handelingen . 

Praktijk voorbeeld : De algemeen directeur PSB is eenmaal per week aanwezig. Hij is vaak als 

enige tekenbevoegd. Hier moet men een week op wachten . De office manager PSB is op 

vakantie en kan het ondertekende document niet versturen. De projectmanager VWS het 

ondertekende document meenemen naar Credo, zodat het daar door secretariaat Credo 

verstuurd kan worden. Pas nadat het ondertekende document bij de ontvanger is kan men 

beginnen aan de volgende stap in het proces. 

In dit praktijkvoorbeeld neemt deze simpele activiteit minimaal een week tijd in beslag . Bij 

het toepassen van een projectportal kan het digitaal ondertekenen gedaan worden wanneer 

de algemeen directeur PSB beschikt over een internetverbinding (vrijwel altijd). De 

ontvanger krijgt een bericht dat het document ondertekend is en geeft een bevestiging dat 

de volgende stap genomen mag worden. Deze handeling zal hooguit een dag in beslag 

nemen. 

De algemeen directeur PSB is één dag in de week aanwezig, maar moet wel veel 

documenten goedkeuren en/of ondertekenen . Hij bereidt zijn werk niet op andere plekken 

voor, waardoor hij minder ingelezen is in het project. 

Gemeente in PPS 

Er is op de gemeente een maandelijkse briefing waarvoor alle personen met een belang in 

Strijp- S worden uitgenodigd. Hier kunnen vragen worden gesteld. Dit is het enige 

contactmoment tussen de afdelingen van de gemeente. 

Gebruik projectportal 

Bij het toepassen van een projectportal los je het probleem van de aparte emailboxen PSB en 

Credo op en nog belangrijker de documenten die geproduceerd zijn door de afdelingen van 

de gemeente Eindhoven worden aan elkaar gekoppeld. 

Alle medewerkers van PSB en Credo versturen apart emails met bijlagen naar partijen in de 

omgeving. Dit is verleden tijd bij de toepassing van een projectportaL Dit geldt ook weer 

voor de afdelingen van de gemeente. Hier is totaal geen overzicht van uitgaande emails. Bij 

toepassing van een projectportal is dit ook niet meer nodig . 
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Het papieren archief van Credo bevat veel statische informatie. Het is veiliger en neemt 

minder plaats in beslag om deze informatie digitaal te bewaren. Informatie moet gescand 

worden en voorzien van een digitale handtekening. 

Afdelingen gemeente hebben voldoende fysieke ruimte om documenten op papier op te 

slaan. Dit gemak is een bedreiging voor de toepassing van een projectportaL 

Office manager, secretariaat Credo en afdeling DIV gemeente vormen een loketfunctie voor 

de papieren binnenkomende en uitgaande post. Bij de toepassing van een projectportal 

vallen deze taken weg. Het gaat dan niet via een loket, maar rechtstreeks naar de juiste 

persoon. 

Papieren archief PSB eigenlijk alleen maar statische informatie, is maar één persoon die het 

gebruikt (wel op verzoek van anderen), maar waarom zou je dat daar op papier zo 

opbouwen? Toch zoveel handelingen, kan ook allemaal op de server (portal) laten staan . 

De bedrijfscultuur van Credo is een bedreiging voor het toepassen van een projectportaL 

Voor het project Strijp-S moet men het papieren archief vergeten en alles digitaal laten 

staan. 

2.5 ANALYSE OP THEORIE GEBASEERD 
Deze analyse is gebaseerd op hoofdstuk 2 van 'Document Management for the Enterprise' (Sutton, 

1996) en hoofdstuk 8 van 'Informatie in bedrijf: werkboek voor succesvol informatiebeheer' (Eek 

Poppe, 2003). M.j.D Sutton geeft obstakels bij het introduceren van een bedrijf 

documentatiemanagement systeem en M. van Eek Poppe formuleert vragen waarmee wordt 

ingegaan op de vorm (hard- en software) en de inhoud van het aanwezige geautomatiseerde 

informatiesysteem. 

Afspraken documentbeheer 

Disagreement: Er zijn wel afspraken over het gebruik van alle archieven gemaakt, echter 

worden ze niet altijd even correct door elke medewerker toegepast. De medewerkers van 

PSB en Credo gaan akkoord met de huidige taakverdeling 

Disappoitment: Door het niet direct nakomen van afspraken kan er teleurstelling ontstaan 

bij degene die het moet oplossen. 

Disaster: Wanneer personen de archieven niet juist gebruiken dan leidt dat tot fouten en 

kunnen documenten niet goed terug gevonden worden. In de huidige situatie verschillen de 

meningen hierover. 

Zijn er procedures om informatie eenduidig op te slaan? 

Hier vallen die uitspraken over de gemaakte afspraken over het werken op PSB onder. 

Daarnaast zijn er bij de gemeente geen duidelijke procedures om informatie op te slaan. 

Hier wordt vanuit het management geen aandacht aanbesteedt, alleen een ad hoc strategie. 

Wanneer er iets gebeurt dan ondernemen ze pas actie. 

Overzicht documentbeheer 

Ordent U alle belangrijke informatie? 

ja, op Strijp- S is er een ordening aanwezig van informatie die zowel gelijk is op PSB als op 

Credo. Hier houdt men zich ook aan . Bij de gemeente is de ordening een stuk minder 

aanwezig. 

Sluit de informatie aan op uw bedrijfsprocessen? 
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Wanneer de informatievoorziening goed geregeld is dan komt de productiviteit nooit in 

gevaar. Het is dus belangrijk dat men weet welke informatie waar aanwezig is. Een overzicht 

aan informatie dus. 

Historie documenten 

Disintergration: Mensen leiden comfort af door documenten op honderden verschillende 

manieren weg te stoppen in diverse mappen en dan te verwachten dit weer makkelijk terug 

te vinden. Op Strijp-S zijn deze documenten verdeeld over tientallen plekken. Uitspraak Pim 

Lucassen (Philips): Nu alle informatie op één plek zit, hoef ik niet terug te zoeken in mijn 

emailbox naar de juiste email met het juiste document. Een projectportal met een sterke 

zoekfunctie vermindert deze disintergration. 

Distemper: Kan men wel altijd een beslissing terugvinden? Ook hier zijn uitspraken over 

gedaan op Strijp-S. Is het huidige systeem wel zo ingericht dat iets teruggevonden kan 

worden. In een projectportal kan men altijd op naam en onderwerp terug zoeken. 

Distinction: Is er waardigheid aan documenten? Wat klopt er wel en wat niet? Henk Scholte 

(PSB): Over beslissingen van voor mijn aanstelling als projectmanager PSB - gemeente moet 

ik vertrouwen op mijn collega's. 

Voorzieningen voor documentbeheer 

Disorganization: Het komt voor dat organisaties geen voorzieningen hebben voor een 

documentmanagement systeem. Op Strijp-S zijn wel de voorzieningen bij alle partijen, 

alleen worden ze niet optimaal gebruikt. Bij een projectportal heb je maar één voorziening 

nodig, een internetverbinding. 

Concept documenten 

Disownment: Wie is de documenteigenaar, dit moet zeer duidelijk zijn. Op Strijp-S worden 

er in een werkgroep wel verantwoordelijken aangewezen . In principe wordt hier op Strijp-S 

wel goed rekening mee gehouden. Bij het toepassen van een projectportal kan men direct 

zien wie de documenteigenaar is. 

Dysfunctionality: Is het op Strijp-S duidelijk wat de levenscyclus van een document is? Dit 

moet duidelijk zijn om te weten waar en hoe een uiteindelijk definitief document op te 

slaan. Op zich is dit wel aanwezig op Strijp-S. Belangrijke definitieve documenten komen op 

PSB terecht. 

Is de informatie up to date qua inhoud? 

Dit komt overeen met het deel conceptdocumenten. Is de informatie die men opvraagt te 

vertrouwen? Juistheid, volledigheid en actualiteit. Uitleg in één van de aspecten over 

conceptdocumenten en plaatsing van deze documenten. 

Overbodige documenten 

Is er een procedure om de informatie regelmatig op te schonen? 

Overbodige informatie is een last. Overbodige informatie moet of definitief als statische 

informatie gearchiveerd worden of worden weggegooid. Bij Credo wordt door 

projectmanager VWS gezegd dat er te veel onnodige extra informatie (vaak oude versies van 

tekeningen en foto's) in het archief staat. 
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Bestandsformaten 

Dismemberment: Door de aanwezigheid van veel partijen worden documenten in 

verschillende bestandsformaten aan elkaar geleverd. Het kan voorkomen dat bestanden 

door de ontvanger niet te lezen zijn . Paul Heijmans (WSP): De gemeente Eindhoven wil zijn 

tekeningen in bestandsformaat X, daar werken wij niet mee. Bij een projectportal wordt in 

een werkprotocol afgesproken in welk formaat tekeningen op het portal moeten komen. 

Disturbance: Op wat voor manier worden op Strijp-S digitale documenten opgeslagen op 

het archief? Wanneer men nieuwe software gaat gebruiken komen deze bestanden dan wel 

hetzelfde over? Is nu niet echt het geval. De contracten zijn allemaal op papier. Belangrijker 

is dit aspect bij het toepassen van een projectportaL 

Is uw informatie uitwisselbaar met andere systemen? 

Erg belangrijk bij een gebiedsantwikkeling met meerdere Over het uitwisselen van 

bestanden moeten afspraken worden gemaakt. 

Bereikbaarheid archieven 

Discomfort: Wanneer een systeem oncomfortabel is om mee te werken, zullen medewerkers 

het ook niet gaan gebruiken. Dit zie je ook bij de gemeente terugkomen, het Intranet wordt 

ook als niet comfortabel beschouwen. 

Distance: Afstand tussen personen en archieven is een probleem voor de toegankelijkheid 

van documenten. Op Strijp-S is de fysieke afstand tussen archieven erg groot. Men moet 

bellen, faxen of emailen wanneer men iets nodig heeft uit een ander archief. Dit is bij een 

projectportal niet het geval. 

Kan iedereen altijd bij de benodigde informatie komen? 

Hierbij is belangrijk dat men geautoriseerd is tot bepaalde archieven, maar ook weet hoe 

men er mee om moet gaan. De autorisatie tot de archieven is goed geregeld. Op PSB zijn 

naast het PSB personeel ook de projectcoördinatoren Credo geautoriseerd tot het papieren 

en digitale PSB arch ief. Daarentegen kan niet elke medewerker er mee omgaan. De 

projectmanager PSB- gemeente is in veel gevallen afhankelijk van de office manager PSB. 

Hierbij is belangrijk om wat voor informatie het gaat. Persoonlijke informatie hoeft niet voor 

iedereen toegankelijk te zijn. Daarentegen is het wel van belang dat bedrijfsinformatie en 

managementinformatie die bijdragen aan de voortgang van het project toegankelijk zijn 

voor de betreffende medewerkers PSB en Credo. 

Veiligheid archieven 

Is uw informatie beschermd tegen computervirussen, brand en andere calamiteiten? 

Het papieren archief PSB is niet beveiligd tegen brand of andere rampen . Niet alleen brand, 

zoals aangegeven in één van de aspecten, kan fataal zijn, maar ook andere calamiteiten. 

Zoals een gesprongen waterleiding en inbraak Op PSB en Credo worden er back-ups 

gemaakt van het digitale archief door het kopiëren op een cd-rom. De continuïteit van 

gegevens moet gewaarborgd blijven. 

Is uw informatie beschermd tegen oneigenlijk gebruik door derden? 

De informatie is bij Strijp- S voldoende beschermd tegen derden. Tot het PSB archief zijn 

alleen de belangrijkste personen geautoriseerd en tot het Credo archief zelfs alleen het 

Credo personeel. Het is niet mogelijk voor derden om in te loggen op één van deze 

netwerken. 

Is uw opslagmedium over vijf jaar nog bruikbaar? 
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Een digitaal opslagmedium is na vijf jaar onbruikbaar. Het magnetische veld van 

bijvoorbeeld tapes en diskettes neemt af. Informatie moet na een aantal jaar overgezet 

worden van een oude naar een nieuwe drager. Het is een interessant nieuw aspect waar een 

projectportal op kan inspringen. 

Cultuutverschil 

Disbelief: Dit is vooral het geval in de cultuur van de gemeente. De werknemers bij de 

gemeente zien het belang van het goed managen van documenten niet in. Wanneer een 

document kwijt raakt kan dit grote gevolgen hebben. 

Verandering personen 

Discrimination: Op Strijp-S ook nog erg het geval. Er zijn veel vooroordelen dat een 

papieren document 'beter' is dan een elektronisch document. Bij toepassing projectportal 

moet dit vooroordeel weg zijn. 

Disorientation: Dit is zeker het geval op Strijp-S. De medewerkers zijn gedesoriënteerd door 

de snelle ontwikkelingen van de elektronische ontwikkelingen. Ze zijn nog steeds gewend 

om iets op papier in de hand te hebben. Dit is een bedreiging voor het gebruik van een 

projectportaL 

Effect wegvallen persoon 

Discontinuity: er moet continuïteit in het project opgebouwd worden doordat er altijd zoveel 

veranderd. Projectmanager PSB - VWS is hier samen met projectcoördinatoren Credo wel 

mee bezig. Een projectportal kan hier aan bijdragen. 

Gebruik projectportal 

Disapproval: Op dit moment is er vanuit geen enkele persoon afkeur voor de handelwijze. 

Deze afkeur zal bij het toepassen van een projectportal wel groter zijn . 

Discipline: Vooral bij de gemeente maakt het gebrek aan discipline bij medewerkers de 

introductie van een documentatiemanagement systeem lastiger. Dit moet vanuit de top door 

beloningen/motivatie goed aangestuurd worden. 

2.6 UITWERKINGEN DIEPTE-INTERVIEWS 
2.6.1 Interview Office manager PSB 

Brenda Nieuwlaat- 05/04/2007 

Werking documentbeheer Strijp-5 

Soort documenten: Huurovereenkomsten en contracten (vooral op papier i.v.m. zetten van 

een handtekening), huuraanbiedingen, notulen, offertes, opdracht uitsturing (op basis van 

offertes). 

Weinig brochures van leveranciers (door de tijdelijke organisaties, de leveranciers 'vinden' 

PSB niet) 

Meeste documenten digitaal zijn pdf, word en excel. Bij PSB komen weinig tekeningen 

binnen. 
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PSB heeft eigen digitale en papieren archief, daarnaast heeft Credo als gedelegeerd 

planontwikkelaar ook zijn eigen papieren en digitale archief over Strijp-S. 

• Digitale archief PSB: Structuur opgezet dat gelijkwaardig is aan de structuur die bestaat bij 

Credo. Brenda, Henk, Barry, Ruud en Thijs kunnen inloggen op deze boomstructuur en 

daar documenten op plaatsen en van afhalen. Het is dus een boomstructuur opgezet op 

de server . Er zijn hoofdmappen met daaronder submappen structureel opgezet. Alle 

digitale documenten aanwezig op PSB worden daar met benummering opgeplaatst 

volgens een lijst onderverdeeld in verschillende rubrieken. 

• Papieren archief PSB: Er is een papierenarchief op PSB, alles wat op papier binnenkomt dat 

gaat het archief in, Brenda doet dit. Dit archief is ook opgesteld zoals het bij Credo wordt 

opgeborgen volgens een lijst onderverdeeld in verschillende rubrieken. Papieren archief is 

wel wat achterstallig. Papieren worden nog niet ingescand en digitaal opgeslagen. 

• Digitaal archief Credo: Interview Credo 

• Papieren archief Credo: Interview Credo 

Toen Brenda hier begon was er wel een systeem voor het documentbeheer, zowel papier als 

digitaal. Doordat de voormalige secretaresse afkomstig is van de gemeente, was deze 

methode gericht op het systeem van de gemeente en zeer omslachtig. Wisselwerking tussen 

PSB en Credo was toen minder goed. Door die gemeentelijke invloeden zijn ze in principe 

verkeerd begonnen met het documentbeheer op PSB. Brenda heeft in overleg het roer 

omgegooid met twee belangrijke beslissingen. Structuur documentbeheer op PSB gelijk 

trekken aan methode (werkwijze) bij Credo en ten tweede wilde zij meer naar een digitale 

manier van documentbeheer. 

Informatiestromen 

Documenten die digitaal binnenkomen bij Brenda op PSB worden door haar digitaal 

gearchiveerd, wegens tijdgebrek wordt het niet altijd op papier gearchiveerd. Bij wie het 

binnenkomt is verschillend, ook documenten komen binnen bij Henken Barry. Deze worden 

of door hun zelf gearchiveerd of CC richting Brenda of doorgestuurd naar Brenda. Zodat zij 

het kan archiveren. 

Veel documenten uit werkgroepen komen van Thijs af, die doet altijd een CC naar Brenda, 

zodat zij het hier archiveert, in ieder geval digitaal, probeert ook op papier. 

Henk en Barry krijgen ook tijdens overleggen veel in handen uitgereikt, dit ziet Brenda niet 

en weet, wanneer het later nodig is, niet waar het dan geplaatst is. Overigens worden de 

echt belangrijke stukken wel afgegeven aan Brenda, zodat zij deze kan inboeken. 

Samenwerking tussen Credo en PSB 

Er zijn op twee plekken documenten aanwezig (PSB en Credo). Er is natuurlijk verschil 

tussen deze twee plekken. Brenda ziet zowel voordelen als nadelen bij deze opzet. Voordeel 

is dat wanneer het op PSB niet in de kast of op de computer staat dan is het altijd wel bij 

Credo te vinden. Een nadeel is logischerwijs dat het documentbeheer niet volledig op één 

plek zit. 

Brenda wil in de toekomst het liefst naar één server toe gaan waarop iedereen zijn eigen 

binnengekregen documenten plaatst en dus ook beheert, zodat documenten meteen op de 

juiste plaats staan zonder dat deze verloren gaan op laptops en overige computers of 

archief. Puur omdat de projectmanagers het project het beste kennen en dan dus ook het 

42 



BijLAGE 2: DIEPTE ANALYSE STRUP-5 

beste structuur kunnen aanbrengen en blijven beheersen. Dus één centrale server waarop 

zowel PSB als Credo archiveert. 

Bevindingen en uitspraken 

Brenda wil zoveel mogelijk van papier naar digitaal. Liever iets digitaal binnen krijgen dan 

op papier. Nog steeds veel documenten worden uitgewisseld via de post. 

Ik merk dat het niet duidelijk is op welke manier er gewerkt wordt met de opgestelde 

mappenstructuur op PSB. Er zijn niet duidelijk afspraken gemaakt. Wanneer de 

projectmanagers iets nodig hebben dan vragen ze dat aan Brenda en die gaat zoeken. 

Afhankelijk van wat er gezocht wordt maakt ze de keuze om te zoeken in het digitale of 

papieren documentbeheer van PSB of te bellen naar Credo en aan hen te vragen of zij het 

benodigde document hebben. De projectmanagers leggen het eerst bij Brenda neer, mocht 

zij het niet kunnen vinden dan gaan ze er zelf achter aan . 

Naast deze 'formele' opgezette structuur heeft Henk een 'eigen' papieren documentbeheer. 

Hij print veel uit of Brenda doet dat voor hem en maakt aantekeningen met de pen en 

plaatst het dan in mapjes die hij zelf heeft opgesteld. Dit alles naast het totale papieren 

archief van PSB in de kast. 

Bij Barry is het anders. Hij heeft twee werkplekken en krijgt ook (dan vooral digitaal (mail)) 

op twee plekken documenten binnen. Uit het interview met hem moet ook naar voren 

komen hoe hij zijn binnengekomen documenten gaat archiveren en vooral waar, op twee 

plekken? Is dit wel handig? 

Brenda krijgt, als ze mag kiezen, het liefst documenten digitaal binnen van personen 1 
bedrijven buiten PSB. 

Vaak zijn documenten te groot om te sturen via de mail (digitaal), dan versturen ze het met 

de post. 

Brenda belangrijk: Alle documenten moeten het archief in! Een switch maken van papier 

naar digitaal. Dit is alleen niet voor alle documenten haalbaar. 

Lange termijngedachte: Ik proef dat deze niet echt aanwezig is. Ik vroeg: stel als er iemand 

wegvalt dan moet er wel een basis liggen waarop een ander persoon verder kan. Alles kan 

zeker wel teruggevonden worden, alleen het is niet een ideale situatie. 

Brenda heeft wel het overzicht. Ze weet altijd wel welke kant ze op moet met zoeken, kost 

alleen af en toe een vraag of belletje richting Henk, Barry of Credo. 

Ik zie ook dat iedereen die werkt bij PSB en Credo bereid moet zijn te veranderen. Henk is 

waarschijnlijk niet volledig op de hoogte van de werking van de mappenstructuur hier en 

heeft zijn eigen archief. Barry werkt op twee plaatsen en ze vragen vaak aan Brenda om iets 

op te zoeken. Ook de lange termijngedachte komt dan terug. Stel dat er iemand wegvalt 

dan moet er wel een structuur liggen dat direct door iemand anders over te nemen is. 

2.6.2 Interview projectmanager PSB- gemeente 

Henk Scholte- 16/05/2007 

Omgang met documentbeheer Strüp-5 

Naast het bestaande digitale en papieren archief heeft Henk op PSB zijn eigen papieren 

archief, dit is alleen voor eigen gebruik. 

Hij is hier met zijn aanstelling als projectmanager mee begonnen. Het zijn de meest 

belangrijke stukken, die print hij of Brenda uit en dan plaatst hij die in een map. Hij 
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gebruikt ze wanneer er een overleg is of wanneer hij snel iets nodig heeft. Wanneer hij gaat 

zoeken en weet dat het in zijn eigen archief staat dan zoekt hij het zelf op. Dit gaat dus om 

documentatie die in zijn periode dat hij hier werkt aangemaakt zijn. Wanneer het van voor 

die periode is dan vraagt hij Barry of Brenda om het benodigde stuk. Op de documenten 

staan wel opmerkingen, maar geen van deze opmerkingen zijn belangrijk voor anderen met 

betrekking tot het project om te weten . 

Henk weet dat er zowel in zijn eigen archief als in de kast documenten dubbel staan. 

Henk is niet uit het digitale tijdperk, hij heeft onvoldoende zekerheid in de computer. Hij 

valt snel terug op het analoge archief, dus rapporten e.d. uitprinten, doorlezen en opslaan 

in een eigen papieren archief. 

Henk heeft weinig tot niets met het digitale archief op PSB. Hij produceert zelf ook weinig 

stukken. De stukken die hij produceert levert hij hand geschreven aan bij Brenda. Zij werkt 

het dan uit en verstuurd het en slaat het digitaal op. 

Henk antwoordt zelf op binnengekregen mails, maar slaat de informatie in de mail niet op 

het digitale archief op, dit blijft in zijn inbox zitten. 

Informatiestromen 

Post dat binnenkomt (papier en digitaal) wordt door iemand (Henk, Barry of Ruud) gelezen. 

Er is niet een echte taakverdeling. Verdeling van stukken wordt ingedeeld op kunde, kennis 

en tijd. Binnengekomen post op papier wordt na het lezen, paraaf zetten, of iets dergelijks 

in de postmap geplaatst door Brenda. 

Digitaal komt bijvoorbeeld iets binnen bij alleen Henk en is ook nodig voor Barry, dan moet 

dit onderling doorgestuurd en besproken worden . 

Bevindingen en meningen 

Henk vindt het jammer dat de PSB medewerkers niet goed geïnformeerd zijn over de 

huidige opzet van het documentbeheer, zowel het papieren archief als het digitale archief. 

De mensen (van PSB) die later in het proces er bij zijn gekomen zijn niet goed genoeg op de 

hoogte van de geschiedenis van het project. 

Hij vindt het dus zeer belangrijk om bij langdurige relaties te weten wat eerder in het proces 

gebeurt is. 

Er moet gewerkt worden op vertrouwen. Henk moet vertrouwen op de uitspraken van 

andere mensen (bijvoorbeeld Barry en Pim Lucassen) over zaken die voor zijn tijd gebeurt 

zijn . Hij doet dit uiteraard met volle overtuiging, maar stel dat Barry hem een oor willen 

aannaaien dan kan dit heel gemakkelijk. Henk is niet instaat, door de huidige opzet van het 

documentbeheer en zijn lage affiniteit met het digitale archief, om documenten van voor 

zijn tijd op te zoeken . Bij de documenten die gearchiveerd zijn mist hij in veel gevallen een 

goede omschrijving van wat er precies gebeurt is. 

Werkwijze PSB minder goed: Informatie geschiedenis niet ontsloten. 

Hij denkt dat wanneer hij wegvalt dat zijn werk en beslissingen lastig te achterhalen zijn. De 

antwoorden die hij op mails geeft worden niet opgeslagen door hem. Je moet dan flink gaan 

zoeken. 

Conclusie werken met huidig documentbeheer: Hij overziet dus wel goed zijn eigen periode 

op PSB qua informatie(stromen), maar niet de tijd er voor. Dan moet hij vertrouwen op zijn 

collega's. 
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Toekomst: Hij ziet, ook al weet hij dat het gaat gebeuren, nog niet gebeuren dat alles 

(communicatie, vergaderingen) op de laptop gaat. Er blijft voor hem altijd een papieren 

archief en werken met eigen ordners naast zijn bureau. 

PPS algemeen 

Publieke en private partijen hebben dezelfde manier van werken. Informatiestromen zijn 

nagenoeg hetzelfde. 

Henk vindt deze PPS constructie Uoint venture) juridisch veel beter opgezet dan bijvoorbeeld 

een PPS concessie. 

Wat maakt een PPS anders? 

Henk vindt een PPS niets nieuws. De gemeente is immers niet instaat zelf iets te realiseren 1 
bouwen . Zij zullen altijd strategische allianties aangaan (met private partijen) om iets te 

kunnen realiseren. Dit terwijl de beleidsvorming van de gemeente heel anders is en hier 

eigenlijk haaks op staat. 

Beleidsvorming gemeente: Zij schrijven zelf op wat ze willen en gaan dan op zoek naar 

partners die dit met hen willen realiseren. Dan krijg je problemen als de partner ook zijn 

input geeft. De gemeente moet dan concessies doen en er volgen teleurstellingen. 

Tevens is het verschil in cultuur tussen de overheidsinstellingen en het bedrijfsleven 

dermate groot dat samenwerking moeilijker is. Voorbeeld: Stel de gemeente moet een pand 

opkopen, zij onderhandelt met de eigenaar en ze komen eruit. Deze eigenaar vraagt 

wanneer is alles dan geregeld en door de cultuur (in dit geval de regelgeving) van de 

gemeente duurt het bijvoorbeeld twee maanden voordat alles rond is. Bij een private partij 

die dit pand opkoopt kan bij wijze van spreken dezelfde dag een notaris komen die een snel 

opgesteld contract door beide private partijen laat ondertekenen . 

Wat maakt PPS kansrijk: Het overleg aan de voorkant. 

Duidelijk tegelijk met overleg beginnen en duidelijk beide belangen even zwaar laten 

meewegen. Dit is dan ook communiceren op PPS niveau. Afspraken die daar gemaakt 

worden zijn voor de gehele duur van het project van belang. Dan heb je het over het 

overkoepelende deel, het PPS deel. 

PPS op Strijp-5 

Strijp-S is eigenlijk een slecht voorbeeld van de PPS constructie joint venture. De gemeente 

en VolkerWessels moeten gelijkwaardig deelnemen aan de opgestelde joint venture. Echter 

heeft Henk het gevoel dat dit niet zo is. 

Belang van de gemeente: Het creëren van een kwalitatief, hoogwaardig stadsdeel. Bij het 

vertalen van dit belang gaat het om inzicht hebben in het DO, keuze maken van de 

architect, ontwikkelaar en bouwers. Maar in de SOK staat omschreven dat al deze 

werkzaamheden in samenwerking moet worden gedaan met VolkerWessels. De gemeente 

kan dus niet, wanneer zij dit nodig achten een andere partij kiezen. 

Er zijn dus, volgens Henk, in de beginfase niet duidelijke afspraken gemaakt vanuit de 

gemeente om optimaal het belang te kunnen bereiken. Voorbeeld hiervan is dat VWS 

380000 m2 mag ontwikkelen en de gemeente 50000 m2. Bij dit deel van de gemeente 

hoort ook nog eens het klokgebouw en het natlab. Dit zijn meer risicovolle projecten, waar 

juist geld ingestoken moet worden en niet echt iets oplevert. 
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Voor 80 % hebben VolkerWessels en de gemeente hetzelfde belang, het realiseren van 

Strijp-S. Die laatste 20 % is voor beide partijen verschillend. Over dit deel wordt in de 

beginfase onderhandeld. Die 20% bij VWS is winstmaximalisatie en rendement en de 20% 

van de gemeente is het maatschappelijke rendement. 

Barry heeft twee petten op. Aan de ene kant vertegenwoordigt hij de belangen van PSB. Aan 

de andere kant is hij ook een vertegenwoordiger van VWS. Dan wil hij meer rendement en 

opbrengsten zien. 

Henk ziet nauwelijks een verschil tussen het zijn van een projectmanager op de gemeente 

of een projectmanager bij PSB. De opgezette constructie (een joint venture) is een voordeel, 

omdat je dan als gemeente participerend op het project veel meer ziet. 

Henk vindt ook dat de joint venture op Strijp-S niet goed wordt uitgevoerd. De constructie 

zegt dat de gemeente iemand stalt binnen PSB die het belang van de gemeente behartigt. 

Dan moet er geen schaduworganisatie naast liggen op de gemeente zelf die in dit geval 

Henk controleert binnen PSB. Henk vindt het dan ook moeilijker om ambtenaren (met 

minder projectkennis) te overtuigen van iets dan professionals die de vakkennis wel hebben. 

Lange termijn bewustzijn: Dat is eigenlijk de baan van een projectmanager hier op Strijp-S. 

Henk speelt continu een film af van wat er gaat gebeuren en van wat er gebeurt is. 

Voor een gebiedsantwikkeling is het lange termijn denken een stuk lastiger. Bij andere (PPS) 

projecten (één gebouw) is veel duidelijker wat het eindresultaat moet zijn. Bij 

gebiedsantwikkeling Strijp-S weet men nog niet wat in fase 4 precies gaat gebeuren. Dit wil 

men ook nog niet weten . Vanuit hogere overheidsinstellingen wordt dit vanuit de wetgeving 

wel steeds meer verwacht. Daar staat in dat men op bestemmingsplanniveau tot 201 5 

(uitgaande van 2007) duidelijkheid moet zijn, zodat er ook duidelijkheid is richting de 

burgers. Dit is volgens Henk voor Strijp-S onmogelijk, men wil dan ook een regelvrij gebied 

van Strijp-S maken. 

2.6.3 Interview projectmanager PSB -VWS 

Barry Storm- 05/06/2007 

Omgang met documentbeheer Strijp-5 

Barry heeft de werkwijze van het totale documentbeheer dat gevoerd wordt op Strijp- S voor 

zijn gevoel voor 70 % in beeld. Die 70% heeft vooral te maken met het punt dat Barry het 

digitale archief van PSB niet gebruikt en ook regelmatig aan beide secretariaten vraagt om 

een bepaald document op te zoeken in zowel de digitale archieven als de papieren 

archieven. Maar voor de duidelijkheid, 70 % is wel veel. Barry is dus ook een belangrijke 

persoon wanneer het gaat om het terugvinden van informatie. 

Wanneer beslissingen/informatie worden teruggehaald dan moet men altijd nog weten hoe 

deze afspraak opgeschreven is, dus de geest van de afspraak, hoe moet je de afspraak 

lezen? Dit geeft aan dat in een project continuïteit van personen belangrijk is. Dit moet je 

inbouwen in een project. Bij Strijp-S wordt dat gedaan door Thijs van veel beslissingen op 

de hoogte te brengen . Binnen Credo is dit ook gedaan met de twee grote projecten, 

Paleiskwartier en Strijp- S. De opzet is hetzelfde waardoor de overstap van het één naar het 

andere project snel en soepel gemaakt kan worden. 

Het is nu dus wel lastig, doordat het niet vanaf het begin direct zo is opgezet, het verleden 

terug te halen. Sinds een jaar is het documentbeheer een stuk ordelijker en meer 

gestructureerd opgezet en er is een betere afstemming tussen PSB en Credo. 

46 



BIJLAGE 2: DIEPTE ANALYSE STRUP-5 

Informatiestromen 

Opslaan digitale documenten: 

Barry krijgt alleen digitale documenten binnen op zijn credo-mail. Alles wat op de psb-mail 

binnenkomt wordt gecheckt door Brenda. Zij stuurt de belangrijke mai ls door naar Barry. Hij 

archiveert zelf op het digitale archief van Credo en print vaak documenten (waar nog aan 

gewerkt moet worden) uit om (wanneer het definitief is) via de archiefbak door het 

secretariaat van Credo te laten archiveren. Hij verwerkt het niet zelf in het papieren arch ief. 

Er wordt ook niet door hem digitaal gearchiveerd op PSB. 

Opslaan papieren documenten: 

Wanneer Barry dit persoonlijk krijgt of binnenkomt op PSB dan blij ft het ook op PSB en 

wordt het door Brenda gearchiveerd in het papieren arch ief. Op Credo wordt het, indien 

definitief, in de archiefbak gedaan en door het secretariaat gearchiveerd in alleen het 

papieren archief. 

Ophalen digitale documenten uit een archief: 

Barry haalt alleen op vanaf zijn eigen digitale (Credo) archief, dus niets vanaf het digitale 

PSB archief. Ook als hij op Strijp-S in Eindhoven zit. In principe doet hij dit dus altijd ze lf. 

Het kan voorkomen dat wanneer hij iets niet heeft dat hij aan Brenda vraagt het vanaf het 

digitale archief van PSB te halen. 

Ophalen papieren documenten : 

Brenda haalt voor hem papieren documenten op uit het PSB papieren arch ief. Bij Credo 

wordt dit ook gedaan door secretariaat of iemand anders. Barry doet dit dus niet zelf. 

Hij heeft altijd zijn belangrijke documenten die niet definitief zijn bij zich, wanneer het 

definitief is dan wordt het op één van de bovenstaande manieren gearchiveerd. 

Bevindingen en meningen 

Inhoudelijkheid documenten. Welke documenten liggen waar? In principe zijn op PSB al le 

belangrijke documenten aanwezig . Belangrijke documenten (contracten e.d.) zijn in dit 

geval alles wat met de besluitvorming te maken heeft. In veel gevallen zal dit ook bij Credo 

aanwezig zijn, maar bij Credo is nog veel meer aanwezig dat op PSB niet aanwezig is. Dit is 

al het geproduceerde werk, zoals Barry zegt is Credo de handjes voor PSB. Het produceert 

veel waarop de besluiten genomen en contracten opgesteld kunnen worden. (rapporten, 

tekeningen, schetsen, etc.) 

Toekomst documentbeheer: Opzet en werking werkt nu goed volgens Barry. Het zal 

waarschijnlijk altijd beter kunnen, is naar zijn mening erg persoonsafhankel ijk. Papieren 

dossier bij PSB als bij Credo is redelijke in orde. Bij beide kan het waarschijnlijk is beter 

vanwege tijdgerbrek, om dit optimaal op orde te houden. Digitaal bij Credo staat er we l veel 

rotzooi (meerdere versies aan documenten). Dit zorgt voor een grote hoeveelheid aan Gb. 

Vooral ook omdat Credo veel werkt met foto's en plaatjes. 

PPS algemeen 

Het is belangrijk dat in een PPS constructie de mensen wel moeten kunnen samenwerken . Er 

moet één bestuurlijk orgaan zijn. Dit orgaan moet de bes lissingen nemen en daarin zit dan 

een vertegenwoordiger van de beide aandeelhouders. (In het geval van Strijp-S de gemeente 

en VWS) Er moeten dus niet twee aparte aandeelhouders zijn, anders krijg je twee aparte 

partijen die gaan trekken aan het stuur. Dit bestuurlijke orgaan moet wel heel sterk zijn en 

de beslissingen durven te nemen. En de aandeelhouders moeten het vertrouwen richting het 
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bestuurlijke orgaan uitstralen. Dit is zowel belangrijk bij een publiekprivate samenwerking 

als bij een privaatprivate samenwerking. 

Communiceren op PPS niveau. Het is niet zo dat alle afspraken vastgelegd kunnen worden 

voor 20 jaar, wat wel kan is een doel vastleggen en de weg die we moeten gaan lopen. In de 

praktijk zal deze rechte weg dan met veel kronkels uiteindelijk belopen worden met als 

eindpunt het bereiken van het van tevoren opgestelde doel. 

PPS op Strijp-5 

Historie ontstaan PPS op Strijp-S. In eerste instantie wilde Philips weg van het terrein, 

gemeente is in het begin gaan mee praten, omdat zij kansen zagen voor de stad. Daarna 

hebben zij weer meer afstand genomen. Het plan is door private partijen op poten gezet en 

VWS hapte toe (won de prijsvraag). Toen kwam de gemeente weer meer in beeld en moest 

er een joint venture opgesteld worden. Doordat VWS bij het binnenhalen van het project al 

het één en ander had vastgelegd, moest de gemeente zich al aanpassen aan eerder 

gemaakte afspraken. Dit is nooit meer helemaal rechtgetrokken. Barry gaf als voorbeeld 

(metafoor): Er was al door de private partijen besproken welk merk auto het zou gaan 

worden, nu heeft de gemeente alleen nog de mogelijkheid om de kleur mee te bepalen en 

eventueel welke wielen er onder komen. 

Lange termijn gedachte bij PSB is zeker aanwezig. Ze zijn nu bezig een totale organisatie in 

beeld te brengen voor het totale transformatieproces. Het zal op een gegeven moment 

voorkomen dat er vier fasen door elkaar heen lopen. Deze vier fasen zijn: huidige situatie: 

het Philipsterrein (l), bouwrijp maken grond (in verkoop zetten) (2), bouwterrein (3), 

definitieve plan (4). Wie moet wat en waar op welk moment doen? Ze zijn nu bezig om dit in 

beeld te krijgen en daarvoor een organisatie te bouwen. Hierin wordt dan ook de ontsluiting 

van de informatie belangrijk . Hier kon Barry nog niet veel over zeggen. 

2.6.4 Interview secretariaat Credo 

Nathalie Reynders- 15/05/2007 

Werking documentbeheer Credo 

Digitaal archief Credo: Credo heeft zelf in de afgelopen jaren de opzet van het digitale 

archief gestructureerd. Zij hebben projectmappen aangemaakt waarbij de kleine projecten 

worden gebundeld in een map en de twee grote projecten, Paleiskwartier en Strijp-S, een 

eigen map hebben. Onder deze eigen map zijn de belangrijke zaken ook duidelijk 

gestructureerd en genummerd. Het intranet met deze mappenstructuur erop is alleen 

toegankelijk voor alle medewerkers van Credo, dus geen buitenstaanders. 

Papieren archief Credo: Bij Credo wordt er ook een uitgebreid papieren archief bijgehouden. 

Dit papieren archief heeft dezelfde nummering als het digitale archief. Het papieren archief 

staat in een kast bij Th ijs op het kantoor, maar wordt bijgehouden door het secretariaat. Het 

papieren archief is completer dan het digitale archief. Documenten voor het papieren 

archief worden niet ingescand en digitaal opgeslagen. 

Credo wil gaan werken met projectsecretaresses. Ze hebben nu drie secretaresses, eentje 

ervan gaat binnenkort weg (degene die veel van Strijp-S af weet). Nu is de situatie nog dat 

alle drie de secretaresses voor alle projecten het verschillende secretaressewerk doen. 

Het papieren en digitale archief hebben een nummering waarop binnengekomen 

documenten ingeboekt en geplaatst moeten worden. 
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Credo werkt met een nummerboek, dit biedt een goede check. 

Werkwijze zoals bij Credo omschreven is wel omslachtig, maar het blijkt dat alles een 

functie heeft. Het extra omslachtige werk komt vaak van pas. Men weet zeker wanneer een 

document binnen moet zijn of verstuurd is omdat dit allemaal nauwkeurig genoteerd wordt. 

Informatiestromen 

Er zijn drie personen vanuit Credo die veel met Strijp-S bezig zijn, Barry, Thijs en Marco. Bij 

het aanmaken van een document of binnen krijgen van het document zijn zij (zo is het 

geregeld bij Credo) verplicht om het document digitaal te archiveren. Dit doen ze dan ook 

zelf en gebeurt dus niet door het secretariaat. Het papieren archiveren gebeurt wel door het 

secretariaat. Zij krijgen de documenten binnen via de post of nadat het gelezen is door de 

managers in het bakje vanStrijp-Sen dan wordt dit door het secretariaat gearchiveerd. 

Stukken binnengekomen op papier worden niet ingescand en dan ook digitaal gearchiveerd. 

Digitaal binnengekomen stukken worden door de drie vaak uitgeprint en dan in dat bakje 

gedaan om in het papieren archief te stoppen . Bij Credo heerst nog de cultuur dat veel 

documenten op papier gelezen wordt. 

Uitgaande stukken moet door Credo medewerkers gemeld worden aan het secretariaat 

zodat zij dit kunnen noteren in het nummerboek. 

Een diversiteit aan documenten komen er binnen en gaan uit, rapporten, notulen en 

tekeningen. 

Samenwerking tussen Credo en PSB 

Nathalie weet zeker dat veel documenten dubbel aanwezig zijn op zowel Credo als Strijp- S. 

Bij Credo is het wel veel uitgebreider. Zij hebben ook veel documentatie gearchiveerd dat 

betrekking heeft op Strijp-S maar gaat over de samenwerking met VolkerWessels, als 

gedelegeerd planontwikkelaar. 

Barry krijgt ook documenten op PSB binnen, het is aan Barry zelf dat deze documenten ook 

terecht komen in het archief van Credo. Hoe gaat hij hier mee om? Dat moet uit het 

interview met Barry blijken. 

Het digitaal documenten beheren op één server bij Strijp- S (en niet twee servers zoals het 

nu het geval is) daar ziet Nathalie wel kansen in, maar dan alleen wanneer Brenda alleen 

toegang heeft tot de Stijp-S map en alleen in staat is om documenten te bekijken. Brenda 

moet dan niet het archief gaan beheren , omdat dit dan door twee personen gedaan wordt. 

Één beheerder en één server is natuurlijk ook wat een portal inhoudt. 

Nathalie is tevreden over de werkwijze van Credo en vindt dat het documentbeheer op 

Credo en ook in samenwerking met Brenda goed verloopt. 

Bevindingen en meningen 

Nathalie heeft een vrij goed overzicht en vindt de opzet van het documentbeheer vrij 

duidelijk. Zij denkt dat nu ze weg gaat dat het goed door iemand anders overgenomen kan 

worden . Zij denkt ook dat men met de huidige structuur verder kan en dat er bijvoorbeeld 

over tien jaar nog steeds, wellicht met wat moeite, benodigde stukken die nu zijn 

aangemaakt terug gevonden kunnen worden. 

Nathalie vindt het belangrijk dat de Credo medewerkers wel aangeven wat ze doen en op 

wat voor manier ze werken. 
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Credo werkt niet op dezelfde manier als op Strijp-5 bij een ander project. Paleiskwartier is 

ook een groot project, echter is er niet zoveel informatie ook daar op locatie aanwezig. 

Documenten zijn altijd terug te vinden. 

Zij weet dat de switch van digitaal naar papier plaatsvindt. Echter is het de cultuur van 

Credo nog niet echt het geval. Ook zij zelf heeft dit. Het is toch fijner een uitgeprint papier 

in je hand te hebben en niet op een scherm te hoeven kijken - > het bekende 

veranderingsproces bij mensen. Lastig onderwerp. 

Toepassing van een portal, alles op één server heeft wel zijn voordelen. Zij denkt alleen dat 

het nu niet werkzaam is binnen Credo. 

Zij denkt ook dat bij het gebruik van een portal voor Strijp-5 de transparantheid geen 

voordeel is. Bij bijvoorbeeld overgaan op één server dan kan Brenda bij bepaalde stukken 

waar zij in principe niet bij hoort/hoeft te komen. Dit kan uiteraard met een portal wel 

opgelost worden. 

In eerste instantie, en vaak bij recent geplaatste documenten op het digitale archief, dan 

wordt er door Thijs, Barry en Marco een document wat ze zoeken zelf opgezocht. Wanneer 

het van langer geleden is of ze weten niet waar ze moeten zoeken dan vragen ze het aan 

secretariaat. Dit heeft ook het nummerboek waarin ze kunnen zoeken. 

2.6.5 Interview Projectleider gemeente Eindhoven 

Harrie de Haas- 25/06/2007 

Organisatie gemeente Eindhoven 

Functie Harrie de Haas: 

Dhr. de Haas is de tijdelijke projectleider vanuit de dienst Stadsontwikkeling voor de 

gemeente Eindhoven en als zodanig verantwoordelijk voor de publiekrechtelijke processen. 

Hij zit op de afdeling Planontwikkeling van de dienstSOBen is pas een paar maanden bezig 

in deze functie. Hij wil de komende tijd dan ook besteden aan het creëren van overzicht en 

het opzetten van een goede structuur. Dit probeert hij in het kader en binnen de grenzen 

van de gemeente zo goed mogelijk te doen. 

De organisatie zoals geschetst is in het interview met dhr. Tros klopt volgens Harrie de 

Haas. Er zijn binnen de gemeente verschillende disciplines met hun eigen specialisme. Dus 

er is sprake van kleine organisaties in een grote organisatie. 

Er is een intern werkteam Strijp-5 aanwezig. Hier komen (maandelijks) de belanghebbenden 

van Strijp-S vanuit de gemeente bij elkaar en informeren elkaar waar ze mee bezig zijn door 

het houden van een soort briefing. Er kunnen dan ook vragen gesteld worden. Dit team is 

een divers gezelschap en bestaat uit ongeveer 1 5 personen. 

Het management van de gemeente heeft een soort re-actieve strategie. Wanneer er zich 

initiatieven aandienen dan spelen ze daar op in door het initiatief publiekrechtelijk te 

faciliteren . 

Documentbeheer gemeente Eindhoven 

Archieven gemeente Eindhoven: 

• Mailboxen disciplines : Digitale communicatie doet iedereen voor zichzelf, met in de mails 

ook belangrijke documenten die men op de eigen manier opslaat en zelf beheert, dit 

gebeurt dus niet centraal. Inkomende en uitgaande mails worden niet gecontroleerd of 
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gearchiveerd. Dhr. de Haas vindt dat hier vanuit het management een goede regeling voor 

moet komen. 

• Centraal papieren archief: De gemeente heeft een vooral statisch centraal archief, waar 

alle formele papieren documenten in opgeslagen zijn en beheerd wordt door de aparte 

afdeling DIV. 

• Eigen papieren archief per afdeling/discipline: De afdelingen beheren zelf hun eigen 

papieren documenten. Deze informatie is zowel statisch (wat vastgelegd is) en vooral 

dynamisch. Er is voldoende fysieke ruimte (kasten) om in op te slaan. Dit papieren archief 

wordt alleen gebruikt door de afdeling zelf en dus niet door andere afdelingen. 

• Intranet: Er is een Intranet en Strijp-S gedeelte waartoe alleen de belanghebbenden 

(degene die iets met Strijp-S te maken hebben) geautoriseerd zijn. Het wordt echter niet 

of nauwelijks gebruikt. Alleen de projectassistenten van de afdeling strategie plaatsen er 

wel eens documenten op. 

Er is binnen de gemeente geen koppeling tussen documenten aanwezig, iedereen heeft zijn 

eigen specialisme. Er wordt tussen de personen van de gemeente geen informatie 

uitgewisseld. Hier is ook geen vraag naar. 

Vroeger was documentatie-uitwisseling veel formeler. Alles moest nog op papier met de 

post. Nu houdt 90% van de werknemers zich niet meer aan de opgestelde archiefregels. Dit 

heeft te maken met het management van de gemeente dat geen duidelijke regels maakt en 

deze controleert. 

Binnenkomende papieren post: 

Post komt binnen op afdeling DIV, zij bekijken of het belangrijk genoeg is om in te boeken 

en doen dit dan ook (nummer geven), alle post gaat dan naar de directeur en vanuit daar 

naar de afdelingshoofden, zij bepalen weer naar welk persoon het gaat. Dit gebeurt officieel 

met alle post. 

Uitgaande papieren post: 

Uigaande post moet ook gecentraliseerd via de afdeling DIV en er wordt een nummer aan 

gegeven en dus als de uitgaande post genoteerd. 

Opslaan papieren documenten: 

Alle papieren documenten worden in eerste instantie op de eigen afdelingen beheert, indien 

de afdeling (in dit geval zo Planontwikkeling) het belangrijk (formeel) vindt om dit document 

in het centrale archief te hebben dan stuurt zij het naar de registratuur (afdeling DIV), deze 

geeft het dan een nummer en plaatst het op het centrale papieren archief. 

Dus het eigen archief per afdeling is vooral dynamisch, maar ook statische informatie 

(vastgezet) blijft op de eigen afdelingen. Formeel en statische informatie bevindt zich op 

centrale papieren archief. 

PPS op Strijp-5 

Dhr. de Haas ziet de opgestelde joint venture als een klant waar hij zijn uiterste best voor 

doet en mee meedenkt. Het participeren van de gemeente in deze joint venture gebeurt 

volgens bepaalde stramienen. 

Henk Scholte staat officieel niet meer op de loonlijst van de gemeente, het college betaalt 

niet meer zijn loon. Er is een interessante constructie opgesteld . 

Rol van Henk Scholte en de gemeente Eindhoven als organisatie daar achter: 

Henk Scholte neemt deel aan de joint venture als een privaat persoon. Hij behartigt de 

belangen van de gemeente, maar moet daar op PSB niet zorgen voor de publieke processen. 

Dhr. de Haas zorgt vanuit de gemeente Eindhoven voor deze processen. Dit houdt in het 
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opstellen van bestemmingsplan en het beheren van dit plan met alles wat er onder en aan 

een bestemmingsplan hangt, financiën, juridische aspecten etc. Dit alles kan gezien worden 

als een voeding voor Henk Scholte. Hij heeft dus deze informatie nodig om zijn werk daar 

op PSB goed te kunnen doen. H. de Haas heeft een faciliterende rol in dat opzicht 

H. Scholte haalt deze informatie eigenlijk op bij de verkeerde personen. Henk Scholte moet, 

om overzicht te behouden, de projectleider of programmamanager van de gemeente 

benaderen. Echter haalt hij, omdat hij iedereen bij de gemeente persoonlijk kent, zijn 

informatie rechtstreeks bij de juiste persoon. Hierdoor krijg je onder andere een meatball

effect. 

Privaat 
pers®n 

Huidige situatie ----
/~ente Eindhoven 

Programma 
1 manager V gemeente 

~ . Eindhoven 

~ · 
~----------r---~ 

Projectleider 
gemeente 
Eindhoven 
(H~r[ie) 

Pe~n : ) 

Huidige situatie: Door de kennis van Henk Scholte binnen de gemeente haalt hij zijn benodigde 

informatie rechtstreeks bij de verschillende afdelingen. 

PS Henk Scholte is geen gemeentelijk projectleider. Hij is projectmanager vanuit PSB 
Gewenste situatie 

Privaat 
persoon 

- ·~ 

~~ 
· Gemeente Eindhoven 

Programma 
manager 
gemeente 
Eindh2ven 

Pro~eider 
gemeente 
Ein~hoven 

(H<!ftie) 

Gewenste situatie dhr. de Haas: Alles verloopt via de projectleider (optie 1) dan wel via de 

programmamanager (optie 2). 
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De gemeente Eindhoven neemt deel aan de werkgroepen op Strijp-S (meerwaarde PPS) 

alleen om expertise te geven over hun specialisme. 

Een lange termijngedachte bij de gemeente moet anders gezien worden als op PSB of bij een 

ontwikkelaar, zij moeten winst maken en betrekken afnemers van hun product vroeg in het 

proces. De gemeente moet een stadsdeel ontwikkelen en moet ook zijn afnemers vroeg 

betrekken bij het proces, deze afnemers zijn o.a. de burgers en het kader hiervoor is het 

bestemmingsplan. Echter is een bestemmingsplan flink onderhevig aan veranderingen in de 

economie, politiek, etc. Het is moeilijk voor de gemeente om een plan voor een aantal jaren 

vast te leggen. 

Gemeente voert een soort toelatingsplanologie. Zij laten het toe dat op dat stuk grond iets 

ontwikkeld moet worden. 

De meerwaarde van PPS ligt hem dan in de afstemming die wordt gezocht in het 

bestemmingsplan en richtlijnendocument De joint venture en intensieve deelname van de 

gemeente aan Strijp-5 moet hier zorg voor dragen. 

De gemeente denkt met PSB en de ontwikkelaars mee vanuit zijn eigen rol, de publieke rol. 

Mooie uitspraak dhr. de Haas: Er is maar één constante factor en dat is de verandering! 

2.6.6 Interview Hoofd afdeling Informatievoorziening 

Robert Tros (Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer)- 31/05/2007 

Organisatie Gemeente Eindhoven 

Je kunt de gemeente Eindhoven zien als meerdere kleine organisaties/disciplines. Er zitten diverse 

personen van de verschillende afdelingen in de verschillende werkgroepen op Strijp- S. Dit komt 

omdat ze allemaal gespecialiseerd zijn in een bepaald onderwerp dat aan die werkgroep hangt. 

Het zijn allemaal aparte disciplines, er is dus ook geen interne overleg bij de gemeente. Geen 

interne projectgroep. Bij wijze van spreken kennen ze iemand van een andere afdeling die aan 

hetzelfde project Strijp-S werkt niet eens. Bij de ene discipline kan het men ook vaak niet veel 

schelen wat er bij de andere discipline gebeurt. Het totaal wordt dus naar buiten toe neergezet als 

de gemeente Eindhoven, maar intern zijn het allemaal aparte, kleine organisaties. 

Documentbeheer Gemeente Eindhoven 

Documenten die binnen komen bij de verschillende afdelingen zijn niet aan elkaar 

gekoppeld . De algemeen projectleider Harrie de Haas zou hier wel een overzicht van 

moeten hebben, maar of hij dit heeft weet dhr. Tros niet. Hiervoor moet ik een interview 

aangaan met Harrie Haas. De discipline bij de medewerkers bij de gemeente Eindhoven is er 

niet om een goed documentbeheer op te zetten. 

Intranet is wel aanwezig, maar wordt niet gebruikt. Dhr. Tros weet niet of er op het intranet 

een mapje Strijp-S aanwezig is, maar hij vermoedt van niet. 

Er is geen digitaal archief bij de gemeente, omdat men dit niet gewend is, men slaat niks op 

op het intraneten laat alles staan in de eigen mailbox. Er is dus geen mailbox Strijp-S. 

Er is wel een papieren archief, maar ook hier ontbreekt een koppeling van Strijp-S 

documenten. 

Gemeente is vrij ouderwets opgezet qua informatievoorziening en documentbeheer. 

Vaak weten de echt technici, die bepaalde documenten maken, niet voor wie ze het maken. 

Dit is aan de ene kant een kracht. Zij moeten produceren en niks anders. Aan de andere 

kant is er geen gevoel bij waarvoor ze eigenlijk produceren. 
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Er is wel een formeel kanaal het Dl orgaan van de gemeente. Zij doen niet heel veel aan het 

verbeteren van het documentbeheer. 

Per afdeling I projectgroep is er een projectdirectory. Hierin wordt dan alle informatie van 

die projectgroep bewaard. Het koppelen van de verschillende projectdirectories kan meer 

overzicht bieden. 

Er is ook een informatieverschaffing van gemeentelijke stukken naar buiten toe. De 

gemeente is een overheidsinstelling waar dus volgens dhr. Tros mede door private partijen 

informatie (gratis) gehaald kan worden. Echter is het belangrijk dat deze private partijen 

ook informatie brengen . 

Vaak worden belangrijke documenten in de bijlagen van mail meegestuurd. Deze bijlagen 

worden niet opgeslagen. De documenten verdwijnen dus in het niets. Dit is dodelijk bij het 

terughalen van informatie. 

Toekomst: 

Wat de gemeente nu sterk maakt is het gespecialiseerd blijven werken, ieder op zijn 

vakgebied. Dit moet je niet willen veranderen. Maar er moet per discipline een 

projectdirectory aangemaakt gaan worden, waar via kenmerken aan een document alle 

Strijp-S documenten via een bepaald systeem bereikbaar kunnen worden. Dus eigenlijk 

zoals dat gaat bij een private partij, een intranet met mappenstructuur met een mapje 

Strijp- S met daarop alle documenten. 

Bevindingen en meningen 

Zwakte van een portal: Er mag niets buiten een portal omgaan. Zonder het gebruik van een 

portal gebeurt het al zeer regelmatig dat buiten de formele lijnen en buiten meerdere 

partijen om beslissingen worden genomen. Met een portal is de transparantheid erg groot 

en dat ziet dhr. Tros eerder als een nadeel dan als een voordeel. 

Kans portal: het creëert wel overzicht, alleen wanneer er gedisciplineerd (collectief) mee 

gewerkt wordt. 

Als je bij de gemeente iets wil terughalen is dat vrij lastig door een slecht digitaal archief. 

Nadeel portal: we vervreemden van elkaar, lopen niet meer snel bij elkaar naar binnen. Dit is 

een opkomende trend. Eigenlijk spelen de projectportalaanbieders in op de negatieve trend 

die wordt ingezet in de maatschappij dat mensen in hun kantoor of thuis blijven zitten en 

niet meer bij iemand binnen komen lopen. 

Er is geen aparte werkwijze op de gemeente voor een groot project als Strijp-S. 

PPS algemeen 

De gemeente moet volgens dhr. Tros wel blijven waken tijdens een samenwerking met 

private partijen. De private partijen zijn vaak, bijna alleen maar, op geld gericht. Ze zijn zeer 

sluw en gemeen met het maken van afspraken. 

Men wil weten welke belangen er onder een PPS hangt. Voorbeeld: Iemand ziet een tekening 

en wil dan weten wat alle belangen en dus documenten onder deze tekeningen zijn. Hoe 

vindt je die? Bij de gemeente weet je niet waar je moet zoeken. Door de verschillende 

belangen te gaan benoemen en een systeem te ontwikkelen waarop men kan zoeken kan 

men hierin vooruitgang boeken. Een optie bij een dergelijk systeem kan zijn dat men bij het 

zoeken een functie plaatst waarop men kan zien welk persoon welke documenten vaak 

opent. Hierdoor kan een leek de goede kant opgestuurd worden met zijn zoektocht. 
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Louis van Winkel en Carin van Oers- 20/07/2007 

Afdeling DIV 
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De vorm waarin nu de afdeling DIV is opgesteld bestaat pas een half jaar. De afdeling DIV is 

nu gecentraliseerd waarin alle diensten gebundeld zijn. 

Alle relevante digitale en papieren post wordt vastgelegd, veelal in fysieke vorm. Eén dienst 

is al wat verder en die verzorgt het opslaan en documentstromen digitaal. 

Er is bij DIV één persoon die alles voor Strijp-S regelt. Deze persoon bekijkt wat naar welke 

afdeling moet. 

De routing van binnenkomende papieren post (het originele document): 

• Door afdeling DIV wordt elk relevant poststuk ingeboekt. 

• De afdeling DIV bepaalt vanuit zijn expertise naar welke afdeling de post moet gaan, 

wanneer dit niet geheel duidelijk is dan gaat het naar de gemeentelijk projectmanager 

PSB, Henk Scholte. Hij is in dit soort gevallen ook contactpersoon. 

• Het komt op de betreffende afdeling uit en wordt verwerkt door de juiste persoon op de 

afdeling. Wanneer het afgewerkt is dan dient men het weer terug te sturen (met 

opmerking) naar de afdeling DIV. Hiervoor staat een bepaalde termijn, afhankelijk van 

soort poststuk. DIV controleert hier ook op. Op de eigen afdeling wordt vaak het 

originele document gekopieerd en in een opbergkast geplaatst. Dit is uitsluitend voor 

eigen gebruik. 

• Op de afdeling DIV komt het originele papieren afgewerkte stuk terug en wordt het in een 

dossier gestopt. Wanneer het dossier sluit (semi-statisch) dan wordt het definitief 

gearchiveerd. Poststukken worden dus ingeboekt. 

Voor digitaal binnengekomen post (via mailadressen) bestaat een protocol voor de 

medewerkers wat daar mee gedaan moet worden. Echter wordt hier volgens Karin van Oers 

nauwelijks gebruik van gemaakt. Er zijn 2200 medewerkers en het beste is dat de 

binnenkomende mails van te voren gecheckt worden op documenten in bijlagen. Dat 

gebeurt nu niet. Dit gebeurt alleen voor de mailboxen per dienst. Hier wordt voor Strijp-S 

nauwelijks gebruik van gemaakt. 

Het komt wel voor dat digitale documenten worden doorgestuurd naar de afdeling DIV met 

de voorkeur dat dit in het centrale archief dient te komen. De afdeling DIV print het 

document uit en slaat het op papier op. 

Waar de gemeente Eindhoven mee bezig is, is digitaliseren aan de voorkant. Dus een 

binnengekomen papieren document gelijk inscannen voordat het alle procedures doorloopt. 

En niet inscannen na dat het op papier alle procedures doorlopen heeft. 

Vroeger moest binnenkomende papieren post altijd eerst langs de directeur van de dienst, 

maar dat gaat nu direct naar de afdeling. Indien het belangrijk is dan ziet de directeur het 

toch wel (bij ondertekenen). De directeuren zitten nu in een concerndirectie, hierdoor 

hebben ze deze taak moeten laten vallen . 

Uitgaande papieren post gebeurt via het secretariaat van elke afdeling apart. De ambtenaar 

schrijft de brief en stuurt deze digitaal naar de secretaresse. Zij boekt hem uit, geeft het een 

nummer en print hem uit en verstuurt hem per post. Wanneer de zaak (brief) afgehandeld is 

dan wordt de originele versie naar afdeling DIV gestuurd en zij slaan het fysiek op. 

Uitgaande digitale post (mail) wordt doet iedere medewerker zelf. Hier is dus geen controle 

op. 
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Wanneer iets digitaal binnenkomt dan wordt het bij DIV toch fysiek (op papier) opgeslagen. 

De belangrijkste deelnemende afdeling van de gemeente zijn: Realisatie, Economische 

Zaken, Planontwikkeling, Strategie, Bouwwoningtoezicht en daarnaast diverse 

maatschappelijke afdelingen die belang hebben bij een vernieuwd plan en de 

ondersteunende afdelingen: Juridische zaken, DIV, Controlling, etc. 
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BIJLAGE 3: ONTWERPEN SITUATIES 

3.1 INVULLING PROJECTPORTAL EN PERSONEN 
De invulling van het projectportal geeft niet, zoals in de huidige situatie, alleen de opslagplekken 

van documenten weer, maar ook de invulling van een aantal functies van het projectportaL Om 

optimaal gebruik te kunnen maken van een projectportal worden de handelingen en de rol van de 

professionals en secretariaten omschreven. 

De invulling is gebaseerd op de gegevens van de huidige situatie geanalyseerd op Strijp-5 

gegeneraliseerd tot algemene benamingen. 

3.1.1 Invulling projectportal 

Alle PPS gerelateerde projectinformatie moet via het projectportal worden uitgewisseld. Het 

projectportal dient als enige opslagmedium en een aantal handelingen uit de huidige situatie 

worden vervangen door functies van het portal. Er is één opslagplek buiten het projectportal bij de 

gemeente-instelling waar de PPS gerelateerde projectinformatie gekoppeld wordt aan informatie 

dat indirect van invloed is op het project. Dit zijn de dossiers van de gemeente, zowel op papier 

als digitaal. 

De digitale en centrale opslagplek waar alle geautoriseerde projectdeelnemers 

via elke internetverbinding documenten kunnen opslaan, ophalen en wijzigen. 

Het opstellen van de mappenstructuur wordt door de private en publieke partij 

met als spil de opgestelde joint venture vorm gegeven. De invulling komt 

overeen met de opgezette PPS projectorganisatie. De deelnemende partijen zien 

de organisatie terug in de opgestelde mappenstructuur. Dit biedt duidelijkheid 

en overzicht en voorkomt daardoor irritaties bij nieuwe projectdeelnemers. 

De functie begeleidend schrijven vervangt het versturen van e-mails met 

documenten in bijlagen. Bij een geplaatst document wordt een begeleidend 

schrijven verstuurd naar de emailadressen van één of meerdere 

projectdeelnemers. In het begeleidend schrijven worden de andere 

projectdeelnemers op de hoogte gesteld van de plaats van het document. 

Tevens wordt aangegeven wat van de andere projectdeelnemer verwacht wordt. 

Het logboek van het projectportal noteert alle handelingen uitgevoerd door de 

projectdeelnemers. Deze informatie levert voor de verzender, de ontvanger en 

beheerder een overzicht van de onderlinge informatie- uitwisseling . Met als 

gevolg dat informatiestromingen overzichtelijker en wijzigingen gemaakt door 

professionals eenvoudiger te achterhalen zijn. 

Deze functie, wijzigen van documenten in een online viewer, biedt de 

projectdeelnemer de mogelijkheid opgehaalde documenten uit het portal 

digitaal te wijzigen en in een nieuwe versie in het portal te plaatsen. 
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Met de reprofaciliteit van een projectportal worden documenten die staan in het 

portal afgedrukt en binnen één werkdag bezorgd op elke opgegeven locatie in 

Nederland. Deze documenten kunnen ook met de persoonlijke printer uitgeprint 

worden. 

Alle projectdeelnemers kunnen projectinformatie vanuit het projectportal 

uitprinten. Deze papieren documenten worden gebruikt bij vergaderingen, 

telefoongesprekken en persoonlijke afspraken . Een overleg moet met rapporten 

en tekeningen op papier plaatsvinden, omdat de projectdeelnemers (nog) niet 

klaar zijn voor vergaderingen waarbij alle deelnemers direct wijzigingen 

aanmaken op de eigen laptop. Aangebrachte wijzigingen tijdens overleggen 

moeten digitaal doorgevoerd worden aan het document in het projectportaL De 

uitgeprinte documenten kunnen een conceptstatus hebben, daarom is het 

belangrijk deze documenten voor eigen gebruik zijn en na een bespreking en 

eventueel digitaal doorvoeren van de veranderingen in de prullenbak verdwijnen . 

Projectinformatie geproduceerd en in het portal geplaatst door de professionals 

van de gemeente en de processen die aangeven hoe deze informatie tot stand is 

gekomen moeten volgens de regels van een gemeente digitaal opgeslagen 

worden in de dossiers gemeente (digitaal) . Informatie dat digitaal wordt 

aangeleverd moet ook digitaal bewaard en beheerd worden. (Siats, 2007). 

De dossiers gemeente (papier) bevat informatie dat als voeding dient voor de 

PPS gerelateerde projectinformatie, maar niet direct in het projectportal 

geplaatst wordt. Indien deze informatie van invloed is op de ontwikkeling van 

het project en nodig is om projectgerelateerde documenten te produceren wordt 

de informatie gescand en geplaatst in het projectportal door de professional van 

de gemeente. 

3.1.2 Projectdeelnemers 

In de ideale situatie worden vaak door alle projectdeelnemers dezelfde handelingen uitgevoerd, 

met als gevolg dat niet elk persoon zijn eigen werkwijze heeft. De projectdeelnemers worden in 

groepen geplaatst. Er zijn twee onderscheidingen. Ten eerste tussen de professionals en de 

beheerders (secretariaten van de professionals) van een projectportal, omdat de rol van een 

professional verschilt ten opzichte van de rol van de beheerder. De tweede onderscheiding is 

tussen de projectdeelnemers van de private partijen en de joint venture en de gemeente

instelling. Een private partij, waar de joint venture onder valt, werkt projectgericht en produceert 

uitsluitend informatie voor het produceren van het project. De gemeente-instelling heeft 

meerdere belangen, zoals omliggende gebieden, burgers en maatschappelijk instellingen . 

• De professionals van de joint venture en alle private partijen in de omgeving 

zijn de personen die de documenten persoonlijk ophalen, opslaan en 

wijzigen in het projectportaL Dit zijn de projectmanagers en 

projectcoördinatoren van de joint venture en alle deelnemers aan de 

project- en werkgroepen. 
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Alle professionals van de gemeente-instelling zijn de personen die de 

documenten persoonlijk ophalen, opslaan en wijzigen in het projectportal 

Dit zijn de professionals van de diverse diensten en afdelingen van een 

gemeente die participeren in de project- en werkgroepen. 

De secretariaten van de professionals van de joint venture en private 

partijen. Elke professional of een groep professionals hebben een 

secretariaat. Zij treden op als beheerder van de professional(s) waar ze voor 

werken . De secretariaten plaatsen zelf geen documenten, maar houden met 

behulp van het logboek alle handelingen van de professional(s) bij. 

De afdeling DIV van de professionals van de gemeente-instelling. Zij treden 

op als beheerder van de professional(s) waar ze voor werken. De afdeling 

DIV plaatst zelf geen documenten, maar houdt met behulp van het logboek 

alle handelingen van de professional(s) bij. Belangrijke geproduceerde 

projectinformatie en de processen door een professional van de gemeente 

wordt uit het portal in de dossiers van de gemeente-instelling geplaatst. 

De administrator zorgt voor een goede werking van het projectportaL Hij/zij 

beheert het portal met behulp van de handelingen uit het logboek en zorgt 

ervoor dat de wensen van de gebruikers, bijvoorbeeld veranderingen in de 

structuur in het portal, toegepast worden. 

3.2 NOTULEN PRAKTIJKTESTEN 
3.2.1 Notulen praktijktest oud voorzitter Raad van Bestuur Strijp-S 

Hans Dona - 21/08/2007 

Hans Dona is oud voorzitter van de Raad van Bestuur op Strijp-5. Hij heeft veel evaring met 
verschillende PPS constructies en heeft in deze constructie zowel aan de publieke kant 
(wethouder) als private kant (verschillende fucnties) gestaan. Op dit moment zit hij in de directie 
van de ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor ruimte. Hierin wordt naast de provincie Noord
Brabant deelgenomen door bedrijven als Bank Nederlandse Gemeenten, NIB Capita! Bank en de 
Crontmij. Deze maatschappij heeft de sloopvergoedingen gefinancierd, die ingevolge de Regeling 
Beëindiging Veehouderijtakken aan boeren wordt uitgekeerd. In ruil daarvoor kan de 
ontwikkelingsmaatschappij· in de eerste tranche ruim 900 grote woningbouwkavels ontwikkelen. 

Uitkomsten gesprek 

Gemeente is een onrustige en vaak ook onduidelijke partner om mee samen te werken. Er 

komt altijd wel weer iets om de hoek kijken. Daarnaast zijn er veel politieke veranderingen 

die van invloed zijn op de plannen in een langdurige PPS samenwerkingsovereenkomst. 

In het begin zijn documenten nog te 'groen' om op het projectportal te zetten. Er vinden 

erg veel kleine wijzigingen plaats. Conclusie: Wanneer documenten belangrijk worden voor 

de omgeving dan zet men het pas op het projectportaL 

Het goed opzetten van een mappenstructuur vanaf het begin is lastig . Een dergelijk groot 

project vraagt om veel veranderingen en ook veranderingen in mappen. 

Veel verschillende actoren zijn verplicht om dit middel te gaan gebruiken. 

Wanneer documenten tijdens het project en ten behoeve van een project gemaakt wordt dan 

is de stap om documenten te plaatsen makkelijk te maken. Echter wat doet men met al 
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bestaande documenten die eventueel van invloed kunnen zijn op het project (voorbeeld: de 

gemeente heeft een bomennota dat van invloed is op bepaalde beslissingen). Plaats men dit 

ook op het projectportal? Nee, op het projectportal wordt alleen informatie geplaatst dat ten 

behoeve van het ontwikkelen van het project van belang is. Op 5trijp-5 is dat dus alles wat 

bij de werkgroepen wordt afgesproken en uitgewerkt dient te worden. 

De organisatie van de omgeving van het model is lastiger dan de organisatie van het model 

zelf. Hans Dona bedoelt met de omgeving de afnemers van de grond (Trudo, Woonbedrijf, 

etc.). Zij komen later in het proces erbij en hebben waardevolle invloed op de beslissingen 

die genomen moeten worden voordat de grond afgenomen wordt. Worden zij ook aan het 

model toegevoegd? Ja, er zullen meerdere partijen later in het proces komen en gaan, 

belangrijk is deze partijen verplicht te stellen informatie op het projectportal te plaatsen. 

Grote waarde van het model is: informatie is volledig, up to date, heeft een status (erg 

belangrijk). Dus intern (voor alle deelnemers aan werkgroepen) erg interessant. Managen 

van omgeving nog lastig. 

Transparantheid is een bedreiging: er zijn veel onderlinge contacten en overeenkomsten 

tussen de verschillende partijen. Ze willen niet allemaal het achterste van hun tong laten 

zien en hebben dus naast het gezamenlijke belang ook een eigen belang 

Hans Dona: Wanneer in het begin het documentbeheer meer gestructureerd aangepakt was 

dan hadden we er nu zeker profijt van gehad. 

Zeker voor de opzet van 5trijp-5 (veel werkgroepen) heeft dit model een kans. 

Persoonlijke gesprekken komen niet op het projectportal, beslissingen die daaruit 

voortvloeien en van belang zijn voor anderen moeten er wel op komen. 

Eindconclusie 

1. Intern kan dit een PP5 project als 5trijp- 5 versterken. 

2. Managen van de organisatie van de omgeving van het model is het moeilijkst 

3. Partnership is erg belangrijk bij dit model 

4. Hans Dona: Men is zich niet bewust van het belang van documentbeheer bij de opstart van een 

5. project . Men is veel meer bezig met andere zaken . 

3.2.2 Notulen praktijktest Hoofd afdeling digitale duurzaamheid 

Jacqueline 51ats- 30/08/2007 

}acqueline Slats is hoofd van de afdeling Digitale Duurzaamheid. Deze afdeling is een onderdeel 
van het Nationale archief, de centrale archiefbewaarplaats van de overgebrachte archieven van de 
rijksoverheid. De afdeling Digitale Duurzaamheid zorgt ervoor dat ook digitale 
overheidsinformatie door de verschillende overheidsinstellingen goed bewaard en beheerd blijft. 

Uitkomsten gesprek 

In de ideale situatie moet niet de toegang tot een persoonlijk papieren dossier gegeven 

worden. Dit moet een ander naam krijgen. Door veel nadruk te leggen op dit dossier denkt 

mevrouw 5lats dat de projectdeelnemers het persoonlijk papieren dossier goed op orde 

willen houden en het projectportal nalatig gaat worden gebruikt. Het persoonlijk papieren 

dossier moet veranderen in de mogelijkheid bieden om persoonlijk of tijdens een overleg te 

werken met teksten of tekeningen op papier. Meer waarde moet er niet aan het model C van 

de ideale situatie gegeven worden. Alle wijzigingen, stromingen en ondertekenen van 

informatie gebeurt digitaal. 
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Sterke punten ideale situatie: centrale opslag en versiebeheer 

Opslaan documenten uit het portal in de dossiers van de gemeente : 

De afdeling DIV moet bij de start van het project in beeld brengen van welke processen van 

de projectinformatie die gevormd gaat worden zij alle data willen hebben. Alle digitale 

informatie en meta data wordt op het projectportal opgeslagen. Technisch gezien is de 

meest interessante optie alle data van deze processen (met daarbij de geproduceerde 

projectinformatie) geautomatiseerd vanaf het portal op te laten slaan in de dossiers van de 

gemeente. Wanneer dit technisch niet mogelijk is dan zal dit organisatorisch als volgt 

opgelost moeten worden: Eén persoon van de afdeling DIV gaat, eventueel samen met de 

projectleider gemeente, op van tevoren vastgestelde momenten (bijvoorbeeld eenmaal per 

kwartaal) de geproduceerde informatie in het projectportal na en archiveert alle data, zowel 

de logboekgegevens en de projectinformatie (documenten), in de dossiers van de 

gemeente. Dit archiveren gebeurt digitaal. In de regel moet digitaal aangeleverde informatie 

bij een gemeente ook digitaal bewaard blijven. In principe is het niet de bedoeling dat deze 

digitale informatie wordt uitgeprint en op papier wordt opgeslagen. 

Opslaan documenten uit de dossiers gemeente in het portal: 

Relevante informatie dat het project kan beïnvloeden wordt gescand en in het portal 

geplaatst. Bij een wijziging aan dit document wordt de vernieuwde versie vanuit het portal 

digitaal opgeslagen. Uiteindelijk wordt de digitale versie als nieuw document in de dossiers 

van de gemeente geplaatst. Het papieren document moet vernietigd worden! Het gescande 

document wordt als oude versie digitaal bewaard hiervoor is wel een machtiging van de 

minister voor nodig en aan het scannen worden eisen gesteld. 

Bij het opstarten moet de rol van alle deelnemers bepaald zijn. De situatie technisch 

toepassen is niet het probleem. Men moet veel meer aandacht besteden aan de 

organisatorische invulling, de mappenstructuur en de autorisatierechten. 

Een gemeente is procesgericht en een private partij projectgericht. 

3.3 DOELEN INFORMATIELIJNEN IDEALE SITUATIE 
3.3.1 A. Informatie-uitwisseling 

In deze bijlage 3.3.1 hebben alle informatielijnen een nummer. Per nummer wordt de handeling 

toegelicht. 

Routes die het digitale document doorloopt 

Professional privaat - > professional privaat 

Professional privaat - > professional publiek 

Professional publiek-> professional publiek 

Professional publiek-> professional privaat 

Aparte handelingen 
-----1 ... .- Het plaatsen van gemeente-informatie door de professional gemeente in het 

projectportal 

Beheren van het projectportal door de administrator 
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Ophalen en opslaan projectinformatie tussen projectportal en dossiers gemeente 

Informatie-uitwisseling tussen professionals --· Logboekgegevens ter informatie professionals en secretariaten 

Figuur 3.1: Informatie- uitwisseling 

A. Gemeente-informatie die relevant is voor de ontwikkeling van het gebied en zodanig nodig is 

voor het produceren van projectgerelateerde documenten wordt door de professional van de 

gemeente in het projectportal geplaatst. Al aanwezige digitale documenten worden direct 

digitaal in het portal geplaatst. Papieren documenten worden gescand en vervolgens door de 

professional gemeente in het projectportal geplaatst. Na het digitaal wijzigen van een 

gescand papieren document krijgt het digitale document de officiële status en wordt het 

volgens handeling 5 digitaal bewaard en beheerd bij de gemeente. Het papieren document 

moet vernietigd worden, indien dit niet gebeurd bestaat het gevaar dat documenten dubbel 

en in verschillende versies, zowel op papier als digitaal, opgeslagen worden. 

1. De professional plaatst als verzender volgens het opgestelde werkprotocol het document dat 
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hij met andere professionals wilt uitwisselen in het projectportaL Indien het document niet 

het afgesproken bestandsformaat heeft bestaat het gevaar dat de ontvanger het document 

met zijn software niet kan openen. De professional voegt bij plaatsing van het document een 

begeleidend schrijven toe. Dit begeleidend schrijven is gericht aan de beoogde ontvanger of 

groep ontvangers van het document. In het begeleidend schrijven omschrijft de verzender 

wat hij verwacht van de ontvanger(s). 

2. De ontvanger ontvangt een email in zijn persoonlijke emailbox met daarin de omschrijving 

van de verzender en de plaats van het document. De ontvanger haalt vervolgens het 

document op uit het portal en verwerkt het document volgens de verwachtingen omschreven 

door de verzender van het document. 

3. Deze twee omschreven handelingen worden genoteerd in het logboek van het projectportaL 

4. Door het raadplegen van het logboek wordt de verzender van het document op de hoogte 

gesteld van uitgevoerde handelingen aan zijn geplaatste document. De secretariaten van de 

professionals volgen de handelingen van hun eigen professional via het logboek en beheren 

de informatiestromingen. De administrator controleert de gang van zaken met behulp van de 

log boekgegevens. 

5. De afdeling DIV van de gemeente legt, in overleg met de projectleider van de gemeente, bij 

de start van het project vast van welke processen en projectinformatie zij de gegevens willen 

plaatsen in de digitale dossiers van de gemeente. De afdeling DIV scant op een vastgelegd 

tijdstip, bij voorkeur maandelijks, het projectportal en plaatst de afgesproken 

projectinformatie met bijbehorende processen (logboekgegevens) digitaal in de dossiers van 

de gemeente. De organisatorische en technische invulling wordt in de paragrafen .. en .. 

toegelicht. Alle informatie die digitaal wordt aangeleverd moet ook digitaal bewaard en 

beheerd worden. Indien men al deze informatie uitprint en in de papieren dossiers van de 

gemeente plaatst, gaat de digitale waarde, bijvoorbeeld de digitale handtekening, van het 

document verloren. 

3.3.2 B. Ophalen, opslaan en wijzigen documenten 

In deze bijlage 3.3.2 hebben alle informatielijnen een nummer. Per nummer wordt de handeling 

toegelicht. 

Routes die het digitale document doorloopt 

Opslaan documenten door professionals private partijen 

Opslaan documenten door professionals publieke partij in het projectportal 

Ophalen en wijzigen documenten door private partijen 

Ophalen en wijzigen documenten door professional publieke partij 

Aparte handelingen 

Het plaatsen van gemeente-informatie in het projectportal 

Beheren van het projectportal door de administrator 
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Figuur 3.2: Ophalen, opslaan en wijzigen documenten voor eigen gebruik 

A. Deze handelingen zijn in model A in bijlage 3.3.1 uitgelegd. 
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1. De professional haalt een document op uit het projectportaL Het ophalen van documenten 

gebeurt volgens een contractueel opgesteld werkprotocol. Indien het document niet het 

afgesproken bestandsformaat heeft bestaat het gevaar dat de professional geen wijzigingen 

in het document kan aanbrengen. Met als gevolg dat er irritaties ontstaan en het 

projectportal niet optimaal gebruikt wordt. 

2. De professionals kunnen het document bekijken en wijzigen in een online viewer. Het 

wijzigen van een document vindt ook vaak plaats na de tweede stap in het model A: 

Informatie-uitwisseling (figuur .. ). Het document met wijzigingen wordt door de professional 

als een nieuwe versie in het projectportal geplaatst. Indien dit niet gedaan wordt bestaat het 

gevaar dat andere professionals gaan werken met een verouderde versie van een document. 

3. Het ophalen en wijzigen van een opgehaald document wordt genoteerd in het logboek. 

4. De professional houdt de uitgevoerde handelingen met een document bij met behulp van de 

logboekgegevens. Het secretariaat van de betreffende professional beheert de 

geproduceerde projectinformatie met behulp van de logboekgegevens. De administrator 

controleert alle handelingen met behulp van de logboekgegevens 

5. De afdeling DIV van de gemeente volgt alle handelingen waarbij een professional van de 
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gemeente bij betrokken is met behulp van de gegevens van het logboek. Alle handelingen 

en geproduceerde projectinformatie moeten op een vast tijdstip tijdens het project door 

deze afdeling digitaal in de dossiers van de gemeente geplaatst worden. Bij voorkeur wordt 

gekozen om het plaatsen in de dossiers van de gemeente maandelijks op een vast tijdstip 

door de afdeling DIV, in overleg met de projectleider van de gemeente, plaats te laten 

vinden. 

I. De professionals plaatsen documenten in het projectportaL Dit gebeurt volgens een 

contractueel vastgelegd werkprotocol. Indien het document niet het afgesproken 

bestandsformaat heeft bestaat het gevaar dat de ontvanger het document met zijn software 

niet kan openen. Het projectportal is voor alle deelnemende professionals een gezamenlijke 

centrale opslagplek. 

11 . Het opslaan van een document door de professional wordt genoteerd in het logboek. 

111. De professional houdt de uitgevoerde handelingen met een document bij met behulp van de 

logboekgegevens. Het secretariaat van de betreffende professional beheert de 

geproduceerde projectinformatie met behulp van de logboekgegevens. De administrator 

controleert alle handelingen met behulp van de logboekgegevens 

IV. De afdeling DIV van de gemeente volgt alle handelingen waarbij een professional van de 

gemeente bij betrokken is met behulp van de gegevens van het logboek. Alle handelingen 

en geproduceerde projectinformatie moeten op een vast tijdstip tijdens het project door 

deze afdeling digitaal in de dossiers van de gemeente geplaatst worden. Bij voorkeur wordt 

gekozen om het plaatsen in de dossiers van de gemeente maandelijks op een vast tijdstip 

door de afdeling DIV, in overleg met de projectleider van de gemeente, plaats te laten 

vinden. 

3.3.3 C. Uitprinten van projectinformatie 

In deze bijlage 3.3.3 hebben alle informatielijnen een nummer. Per nummer wordt de handeling 

toegelicht. 
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1. De professionals of het secretariaat van de private of de publieke partij haalt volgens het 

contractueel opgestelde werkprotocol de juiste versie van een document uit het projectportaL 

2. Het opgehaalde document wordt uitgeprint met behulp van de reprofaciliteit van het 

projectportal of de persoonlijke printer. 

3. Het uitgeprinte document wordt voor persoonlijke doeleinden of tijdens vergaderingen 

gebruikt. Indien de projectdeelnemers wijzigingen niet digitaal maar op papier gaan 

doorvoeren bestaat het gevaar dat zij gaan werken met verouderde versies van documenten. 

Tevens bestaat het gevaar dat onderling gemaakte afspraken tussen een kleine groep 

professionals niet via het projectportal bekend worden bij de andere professionals . Met als 

gevolg dat deze professionals beslissingen nemen op basis van verouderde informatie. 

4. Na persoonlijk gebruik of tijdens vergaderingen worden eventuele wijzigingen digitaal aan het 

document in het projectportal doorgevoerd en vervolgens gaat het papieren document de 

prullenbak in. Indien dit niet gebeurt, ontstaan de gevaren aangegeven in de voorgaande 

stap. 
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3.4 VERANDERINGEN IDEALE SITUATIE 
3.4.1 Organisatorische veranderingen 

Informatiestromingen 

De papieren informatiestromingen vallen volledig weg. Alle stromingen aan PPS gerelateerde 

projectinformatie vinden digitaal via het projectportal plaats. Daarnaast biedt een projectportal 

meer overzicht aan het verloop van de informatiestromen, omdat de handelingen in het logboek 

bij een aantal projectportalaanbieders omgezet worden in werkstromingen. In de huidige situatie 

bieden de informatielijnen niet dit overzicht van het verloop van informatie tussen de 

projectdeelnemers onderling en tussen de projectdeelnemers en de meerdere aanwezige 

archieven. 

Conclusies: 

- De papieren informatiestromingen vallen weg. Met als gevolg dat alle PPS gerelateerde 

projectinformatie digitaal wordt verwerkt en uitgewisseld . 

- Er is meer overzicht aan het verloop van de Informatiestromingen doordat de logboekgegevens 

worden omgezet in werkstromen 

Projectdeelnemers 

In de huidige situatie worden de projectdeelnemers van PSB, Credo en de gemeente Eindhoven 

apart bij naam benoemd. Alle private partijen krijgen de naam omgeving. In de ideale situatie 

verandert deze benoeming. Alle projectmanagers, projectcoördinatoren en deelnemers aan de 

project- en werkgroepen krijgen nu één naam, professional. Alle secretariaten van deze 

professionals worden ook gebundeld. De twee groepen, professionals en secretariaat, worden 

onderscheiden op joint venture/private partij en gemeente. Het opstellen van groepen is mogelijk, 

omdat bij de toepassing van het projectportal de werkwijzen van de projectdeelnemers verandert. 

In de huidige situatie heeft iedere projectdeelnemer zijn eigen manier van werken. Bij de 

toepassing van een projectportal moeten de projectdeelnemers volgens een gezamenlijk 

opgesteld werkprotocol handelen. Met als gevolg dat de projectdeelnemers als een groep gezien 

kunnen worden. De projectdeelnemers moeten hun aangeleerde gedrag en werkwijze veranderen. 

Dit kan leiden tot irritaties en negatieve reacties bij meerdere projectdeelnemers, met als gevolg 

dat het projectportal niet optimaal wordt gebruikt. Hier kan men op inspelen door het geven van 

trainingen en de projectdeelnemer te motiveren en eventueel te belonen bij correct gebruik van 

het portal. 

De groepering heeft tot gevolg dat er een verschuiving van taken plaatsvindt tussen de 

professionals en de secretariaten. In de huidige situatie wordt het versturen van documenten 

(zowel papier als digitaal) veel door het secretariaat van de professional gedaan. In de ideale 

situatie wordt dit ingevuld door de professional zelf. Het secretariaat krijgt een beheerfunctie en 

controleert de handelingen en werkstromingen die voortkomen uit de logboekgegevens. 

Ten slotte valt op dat in de ideale situatie een extra functie wordt gecreëerd, de administrator. 

Deze persoon beheert de volledige site. In de huidige situatie is er geen sprake van een 

administrator. Bij voorkeur vestigt de administrator zich op het kantoor van de joint venture, 

omdat dit de spil is van de gebiedsantwikkeling waar alle projectdeelnemers met regelmaat op 

bezoek zijn. 

Conclusies: 
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- De werkwijze voor de groep professionals en de groep secretariaten worden gelijk. 

- De professionals moeten hun aangeleerde gedrag en werkwijze veranderen. Dit kan leiden tot 

irritaties en negatieve reacties op het gebruik van een projectportal . 

- Taakverschuiving: 

Informatiestromen 
Papier 

Ophalen en opslaan document 
Secretariaat 

Digitaal 

Professional 

- Er wordt een extra functie gecreëerd, de administrator van het projectportaL 

Projectportal 

Door het wegvallen van papieren informatiestromingen vallen ook de papieren archieven, zoals 

omschreven in de huidige situatie, weg. Een aantal digitale archieven worden gebundeld in het 

projectportaL Het aantal opslagplaatsen is door de toepassing van het projectportal tot twee 

plaatsen verminderd, het projectportal en de dossiers van de gemeente. Met als gevolg dat 

documenten niet dubbel worden opgeslagen, direct toegankelijk zijn voor elke geautoriseerde 

projectdeelnemer en informatie eenvoudiger te ontsluiten is. 

Daarnaast valt op dat de handelingen van personen in deze ideale situatie worden vervangen door 

functies van het portaL Het toevoegen van een begeleidend schrijven bij een geplaatst document 

vervangt het versturen van een email met het document in de bijlage. Het logboek vervangt het 

in- en uitboeken van documenten door het secretariaat. De centrale digitale opslag vervangt de 

papieren en digitale informatiestromingen tussen de verschillende projectdeelnemers . Dit heeft 

als doel dat veel verschillende handelingen worden vervangen door duidelijke functies van het 

projectportaL De handelingen worden gebundeld en vinden via één medium plaats, het 

projectportaL Dit leidt indien de werkwijze van de functies bekend is bij de projectdeelnemers tot 

minder fouten en meer duidelijkheid. 

Conclusies : 

-Vermindering opslagplekken: 
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~Papieren 
~ archief 

x 

Gevolg: 

Digitaal S IG 
archief CJJLCJ 

- Documenten worden niet dubbel opgeslagen 

Digitale Centraal 
archief per papleren 

afdeling archief 

---

- Informatie is direct toegankelijk voor elke geautoriseerde projectdeelnemer 

- Informatie is eenvoudiger te ontsluiten 

- Handelingen van personen worden vervangen door functies van het projectportaL 

- begeleidend schrijven vervangt mail met bijlagen 

- logboekgegevens vervangen in- en uitboeken van poststukken 

Papieren 
archief per 

afdeling 

~ 

- centrale digitale opslag vervangt papieren en digitale informatiestromen tussen personen 

Joint venture en private partijen 

De joint venture en private partijen zijn als bedrijf projectgericht Zij dragen informatie bij aan het 

project om het doel van de opgezette joint venture te realiseren. Alle geproduceerde informatie 

door de professionals van de joint venture en de private deelnemende partijen moet via het 

projectportal plaatsvinden. Indien dit niet het geval is bestaat het gevaar dat andere professionals 

gaan werken met verouderde versies van documenten. Met als mogelijk gevolg dat er beslissingen 

worden genomen op basis van verkeerde informatie 

Conclus ie: 

- Alle PPS gerelateerde proj ectinformatie geproduceerd door de professionals van de j oint venture 

en de private partijen moeten in het projectportal geplaatst worden. 

Gemeente 

In de huidige situatie wordt de post bij binnenkomst als posstuk ingeboekt door de afdeling DIV 

en uitgaande post uitgeboekt door het secretariaat van elke afdeling. De documenten worden na 

afhandeling door de afdeling DIV in een papieren dossier bij de gemeente geplaatst. 

In de ideale situatie voorziet een projectportal alle projectdeelnemers van de geproduceerde PPS 

gerelateerde projectinformatie. Bij de start van het project moet de gemeente aangeven welke van 

deze geproduceerde projectinformatie met bijbehorende processen geplaatst moeten worden in 

de dossiers van de gemeente. Vervolgens moet één persoon van de afdeling DIV eenmaal per 

maand de geproduceerde projectinformatie en de bijbehorende processen (de totstandkoming van 

de informatie) vanuit het projectportal digitaal in de dossiers van de gemeente plaatsen. Alle 

informatie die digitaal wordt aangeleverd moet ook digitaal bewaard en beheerd worden . 

Gemeente-informatie wordt door de professionals van de gemeente gescand en digitaal in het 

projectportal geplaatst. Vanaf dit moment moet het document digitaal in het portal en de dossiers 

van de gemeente bewaard en beheerd worden. Voor het scannen van deze gemeente-informatie 

moet toestemming aan de minister gevraagd worden en de scanprocedure moet voldoen aan een 

aantal eisen. Het is noodzakelijk, na het digitaal maken van een document, de papieren versie weg 
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te gooien. (Siats, 2007) Indien dit niet gebeurt, bestaat het gevaar dat documenten dubbel, zowel 

op papier als digitaal, en in verschillende versies worden opgeslagen. 

Conclusies: 

- De afdeling DIV van de gemeente legt bij de start van het project vast welke geproduceerde 

projectinformatie met bijbehorende processen vanuit het projectportal In de dossiers van de 

gemeente moet komen . 

- Eén persoon van de afdeling DIV moet maandelijks de afgesproken projectinformatie met 

bijbehorende processen vanuit het projectportal in de dossiers van de gemeente plaatsen. 

- Relevante gemeente- informatie wordt door de professional gescand en digitaal in het 

projectportal geplaatst. Het document wordt vanaf dit moment digitaal bewaard en beheerd en de 

papieren versie wordt vernietigd. 

3.4.2 Technische veranderingen 

Algemeen 

Elke projectdeelnemer moet de beschikking hebben tot het Internet. Tevens wordt het gebruik van 

de persoonlijke emailfaciliteit anders ingevuld . De documenten worden niet toegevoegd in de 

bijlage van een email, maar direct in het projectportal in de juiste emailbox geplaatst. Het gevaar 

dat een document in de emailbox van een projectdeelnemer achterblijft verdwijnt. Met als gevolg 

dat er geen belangrijke projectinformatie verloren gaat. 

Conclus ies: 

- Elke projectdeelnemer moet beschikking hebben tot het Internet. 

- Elke projectdeelnemer heeft de beschikking over een persoonlijke emailbox aangemaakt in het 

projectportaL 

joint venture 

De PSB server in de huidige situatie vervalt en wordt vervangen door het projectportaL Het kantoor 

van de joint venture wordt als 'thuisbasis' van het projectportal gezien, omdat op dit kantoor de 

meeste overleggen plaatsvinden en de belangrijkste personen, de projectmanagers en algemeen 

directeur, een werkplek hebben. De functie Administrator van het portal wordt vanuit dit kantoor 

ingevuld . Voor de professionals en secretariaat van de joint venture verandert er technisch niet 

veel. 

Conclusie : 

- Het projectportal heeft op het kantoor van de joint venture zijn 'thuisbasis' en ook de invulling 

van de functie Administrator vindt op dit kantoor plaats . 

Private partijen 

De servers van de private partijen kunnen niet vervallen en vervangen worden door een 

projectportaL De professionals van de private partijen nemen deel aan de werkgroepen op Strijp-

5, maar het bedrijf dat zij vertegenwoordigen heeft ook andere projecten waar een projectportal 

niet wordt toegepast. De private partijen werken vaak met een Intranet waar documenten op 

geplaatst en onderling uitgewisseld worden. Echter moeten de professionals van de private 

partijen in de ideale situatie alle geproduceerde projectinformatie op het projectportal plaatsen. 

Dit is de centrale opslagplek en de plaats waar informatie uitgewisseld wordt. Definitieve 
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documenten kunnen altijd ten behoeve van de interne informatie-uitwisseling geplaatst worden 

op het Intranet van een private partij. Indien de projectdeelnemers van de private partijen zich niet 

houden aan deze regels bestaat het gevaar dat de informatie op het projectportal niet up-ta-date 

is en andere professionals gaan werken met verouderde informatie. 

Conclusie : 

- De professionals van de private partijen moeren alle geproduceerde projectinformatie in het 

projectportal plaatsen in plaats van het eigen Intranet. 

Gemeente 

De professionals van de gemeente kunnen doordat zij geautoriseerd zijn direct documenten 

plaatsen in het projectportaL Namens de afdeling DIV is één persoon geautoriseerd om alle van 

tevoren afgesproken projectinformatie en bijbehorende processen vanuit het projectportal in de 

digitale dossiers van de gemeente te plaatsen. Indien technisch mogelijk moet de afgesproken 

projectinformatie en de bijbehorende processen geautomatiseerd vanuit het projectportal in de 

dossiers van de gemeente gekopieerd worden. Met als gevolg dat de afdeling DIV het 

projectportal niet na hoeft te lopen op zoek naar de benodigde projectinformatie. 

Conclusies: 

- Indien technisch mogelijk moet de bij de start van het project afgesproken projectinformatie 

met bijbehorende processen geautomatiseerd direct vanu it het projectportal in de dossiers van de 

gemeente gekopieerd worden . 

- De nveede optie is één persoon van de afdeling DIV geautoriseerd maken tot het projectportaL 

Hij / zij plaatst persoonlijk de projectinformatie vanui t het portal in de dossiers van de gemeente. 

3.5 TOELICHTING TEAMSITE 

3.5.1 Teamsite Strijp-S 

Het experiment wordt uitgevoerd op een samenwerkingsplatform, Teamsite Strijp-S, gecreëerd bij 

Surfgroepen, een onderdeel van Surfnet. Bij de start van het experiment worden alle deelnemers 

door de afstudeerder uitgenodigd om een account op surfgroepen aan te maken en zich daarna in 

te schrijven op de gezamenlijke teamsite Strijp-S. De experimentdeelnemers zijn geautoriseerd 

om op deze beveiligde site in te loggen. In figuur 3.4 is een afbeelding van de homepage van de 

teamsite Strijp-S weergegeven . In de blauwe cirkel staan alle experimentdeelnemers en in de rode 

cirkel de belangrijkste een meest gebruikte functie; Shared Documents. 
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Door het aanklikken van de functie in de rode cirkel komt men op de aangemaakte 

mappenstructuur (zie figuur 3.5). Dit is de centrale opslagplaats, waar de documenten door de 

experimentdeelnemers geplaatst worden. Het uitwisselen van documentatie vindt vanaf het begin 

van het experiment plaats via de teamsite. Het gaat om het bevorderen van interne informatie

uitwisseling en niet om extern te berichten richting stakeholders. 
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Figuur 3.5: Shared Documents teamsite Strijp-5 
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De pagina van Shared Docments heeft de volgende functies: 

1 Een nieuw document aanmaken 

2 Een document uploaden en plaatsen in de gewenste map 

3 Een nieuwe map aanmaken in overleg met administrator 
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4 Informatie filteren op type, datum en de persoon dat het document geplaatst heeft 

5 Documenten downloaden en lezen of wijzigen en opnieuw plaatsen op de site 

6 Een Alert aanmaken dat bij de plaatsing of wijziging van een document een alert stuurt naar 

een opgegeven emailadres 

3.5.2 Experimentgroep 

De teamsite wordt toegepast bij de werkgroep contractvorming fase 2. Deze werkgroep realiseert 

het contract voor het bouwrijp maken van de grond van fase 2. De werkgroep bestaat uit zeven 

personen, waarvan vijf ook deelnemen aan drie andere werkgroepen (Sloop/ bouwrijp maken, 

Kabels & Leidingen en Milieu) Dit zijn de drie werkgroepen die de input (inhoud) leveren aan de 

werkgroep contractvorming fase 2. De twee andere personen zijn van een contractadviseur. 

De vijf partijen uit de werkgroep contractvorming fase 2 vormen het contract en bieden dit aan als 

opdrachtgever aan de opdrachtnemer KWS. De totale organisatie en proces tot het vormen van het 

contract voor de opdrachtnemer KWS staat in het figuur 3.6 weergegeven. 
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Figuur 3.6: Organisatie contractvorming bouwrijp maken grond fase 2 

In totaal nemen veertien personen deel aan het experiment. 

Bedrijf Experimentdeelnemers Autorisatie teamsite 

Philips Pim Lucassen Contributor 

Philips Frits Melgert Contri butor 

Gemeente Eindhoven jo Wenting Contributor 

WSP Will van der Kraan Contributor 

WSP Paul Heijmans Contributor 

ParkStrijp Beheer Thijs van Dieren Contributor 

Oranjewoud Wim van Oijen Contri butor 

Oranjewoud Antoine Sijsterman Contributor 

Areadis Jos Engelen Contributor 

Areadis Marion de Heus Contributor 

DHV Ad Schrijver Contributor 

DHV Eric Heijligers Contributor 

KWS Rico van Zijtveld Reader 

Student TU Eindhoven Raymond Haesenbos Administrator 

Elke experimentdeelnemer heeft een bepaalde autorisatie tot de teamsite. Alle deelnemers aan de 

zijde van de opdrachtgever zijn 'Contributor' en de opdrachtnemer krijgt de functionaliteit 

'Reader' . Een contributor van de teamsite kan documenten lezen, plaatsen en wijzigen. De reader 

heeft alleen leesrechten. De opdrachtnemer is dus alleen instaat om documenten van de site af te 

halen en te lezen. 

De student is administrator van de teamsite en heeft daardoor volledige controle over de team site. 

Hij is bevoegd om leden toe te voegen en te verwijderen. 
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3.6 HANDLEIDING EN WERKPROTOCOL 
3.6.1 Handleiding gebruik teamsite 

Surfgroepen 

Wat is surfnet? 

Surfgroepen brengt online documentopslag, videoconferencing, chat en instant messaging samen. 

Medewerkers en studenten van op surfnet aangesloten instellingen kunnen een surfgroep 

aanvragen en hier zelf teamleden uitnodigen. Een surfgroep biedt een complete 

samenwerkingsomgeving voor bijvoorbeeld collega's uit een afdeling, leden van een projectgroep 

of docent en leerlingen rond een specifieke cursus . 

"Surfnet maakt grensverleggend onderwijs en onderzoek mogelijk. Surfnet ontwikkelt en 

exploiteert een hybride netwerk en biedt innovatieve diensten op het gebied van beveiliging, 

authenticatie en autorisatie, groepscommunicatie en video. Meer dan 750.000 wetenschappers, 

docenten en studenten van het hoger onderwijs en onderzoek in Nederland hebben via surfnet 

dagelijks toegang tot het internet. Om veilig grote hoeveelheden gegevens te versturen, maar ook 

om te communiceren met andere netwerkgebruikers waar ook ter wereld ." 

Wat is surfgroep? 

Een surfgroep bevat drie groepscommunicatievoorzieningen. De eerste is Teamsite: hiermee kun 

je documenten delen en informatie uitwisselen binnen een groep. Teamsite bevat een agenda, een 

forum en een enquêtemogelijkheid . Met Teamsite kun je bovendien afbeeldingen, documenten en 

takenlijsten delen. De tweede voorziening is Bel & Chat: hiermee kun je zien wie er online is en 

kun je direct chatten met je groepsleden. Tot slot is in surfgroepen een virtuele vergaderkamer 

opgenomen. Hierin kunnen groepsleden met elkaar videoconferencen en realtime samenwerken 

aan documenten. Een eenvoudige hoofdtelefoon en webcam zijn voldoende om elkaar te horen en 

te zien. 

(www.surfnetgroep.nl) 

Tijdens het experiment op Strijp-5 gaan wij alleen gebruik maken van de eerste functie: de 
Teamsite om op deze manier documenten te delen en informatie binnen de projectgroep uit te 
wisselen. 

75 



BIJLAGE 3: ONTWERPEN SITUATIES 

Inschrijving teamsite Strijp-5 

Het experiment zal starten met het inschrijven voor de teamsite die gebruikt gaat worden. De 

deelnemers krijgen een email van noreplav@Jsurfqroepen.nl met daarin de vraag om deel te nemen 

aan Surfgroups Teamsite Strijp-S. Ten eerste moet U een account aanmaken, hiervoor staat een 

link aangegeven in de ontvangen mail. Na het inschrijven wordt U automatisch aangemeld bij de 

teamsite. Vanaf dit moment kunt U inloggen en documenten uitwisselen op de teamsite. Binnen 

vier stappen kan U gebruik maken van de functies van de opgestelde teamsite: Strijp-S. In het 

kader hieronder staat de mail die U binnenkrijgt. 

1. Openen mail : norep!av@surfqroepen.nf 

2. Openen link (www.surfqroepen.nl/ siqnup/ defaLJ!t.asp)(J voor het aanmaken van een account 

3. Account aanmaken 

4. Inloggen op de teamsite via link: www.surfqroepen.nf/ sires/ striio-s 

Raymond Haesenbos has invited you to join a 'sURFgroups Teamsite. 
SURFgroups is an online collaboration website from SURFnet, that consistsof document sharing, Instant 
Messaging and webconferencing videochat. 

Since you are not yet a SURFgroups user, you wil/ first need to sign up for your own SURFgroups account 
at: https://www.surfaroeoen.nl/siqnup/default.aspx. 
Use this e-mail address when signing up: charlottelemmens@hotmail.com 

Once you have an account, you can directly access the SURFgroups Teamsite at 
https://www.surfgroepen.ni/sites/strijp-s 
You have the following user role in this site: Contributor 

Werking teamsite Strijp-S 

In dit hoofdstuk staat omschreven hoe de teamsite gebruikt gaat worden. Wat zijn de handelingen 

die plaats kunnen vinden en welke functies gaan wij gebruiken voor het experiment. 

Homepage 
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In de bovenstaande figuur staat de homepage van de teamsite aangegeven. Aan de rechterkant in 

de blauwe cirkel staan alle deelnemers aan het project. Aan de linkerkant staan de functies van de 

site. De functie die wij gaan gebruiken is met rood omcirkeld, Shared Documents. 

Shared Documents 

Contr.c:tfne 2 : St1"1Xl-5 ~ 
Sh.edDoc....-
.J 

l iOd'tiS~Iitwwy. 
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4/Snf111110:34 MIJ 

-~~~-~----___;· g ... --

Na het aanklikken van de link Shared documents komt U op de bovenstaande pagina. Dit is de 

pagina waar de documenten geplaatst en afgehaald gaan worden. De structuur is overeenkomstig 

met de structuur van Windows Verkenner, met een datum van aanmaak van de map of het 

document en de auteur van de map of het document (rode cirkel). De indeling van de mappen zal 

door de administrator worden gedaan in overleg met de deelnemers. 

De pagina van Shared Docments heeft de volgende functies: 

1. Een nieuw document aanmaken - Met deze link kunt U een nieuw worddocument aanmaken 

2. Een document uploaden- Met deze link kunt U een al gemaakt document uploaden en plaatsen 

op de teamsite in de juiste map 

3. Een nieuwe folder aanmaken -Met deze link kunt U een nieuwe folder aanmaken. Dit zal wel in 

overleg zijn met de administrator 

4. Informatie filteren - Met deze link kunt u de aanwezige informatie filteren op type, datum en de 

persoon die het document geplaatst heeft. 

5. Documenten downloaden - Door het aanklikken van een document kan U dit document 

downloaden en lezen. U kunt ook het document wijzigen en opnieuw plaatsen op de site. 

In de blauwe cirkel staat de functie: 'Alert me'. In paragraaf 3.4 wordt deze functie toegelicht. 
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Wijzigen documenten 
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Na het downloaden van een document, is dit document 'Read-only'. Men kan dus niets wijzigen 

aan het document van een ander, maar wel opmerkingen plaatsen (blauwe cirkel). De links om 

opmerkingen te plaatsen, te accepteren en te verwijderen staan in de rode cirkel. Na het plaatsen 

van de opmerkingen, kan U het document opslaan onder dezelfde bestandsnaam of een andere 

naam. In het overzicht is dan te zien dat U het document heeft gewijzigd. 
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Er is een functie aanwezig gekoppeld aan de software dat een email verstuurt naar uw eigen 

emailadres op het moment dat er een verandering heeft plaatsgevonden op de site. U kunt het 

aantal mails laten afhangen van de soort verandering en de frequentie van de berichten 

aanpassen. Hierdoor blijft U altijd op de hoogte van veranderingen met betrekking tot de 

informatie-uitwisseling. 

In de rode cirkel staat een link waarmee U uw alerts nog beter per map en per document kan 

regelen. Wanneer U op deze link drukt dan komt U in het onderstaande scherm. U kunt hier alerts 

per map en document toevoegen of verwijderen. Wanneer U bijvoorbeeld van een wijziging in een 

belangrijk document direct op de hoogte gesteld wilt worden dan kunt U dit instellen door bij dit 

document de alert 'send e-mail immediately' bij 'all changes' in te voeren. U krijgt dan direct bij 

alle wijzigingen in dat document een alert. 
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De teamsite gaat dus uitsluitend gebruikt worden voor het delen van informatie door het 

uitwisselen van de digitale documenten (notulen, verslagen, rapporten). De documenten zullen 

dus met betrekking tot het onderwerp Contract fase 2 uitgewisseld worden via de teamsite en niet 
via de mail. Het is de bedoeling om de interne informatie-uitwisseling te bevorderen en niet 

extern te berichten richting stakeholders. 

Bij de toepassing van dit middel is het van belang dat het gebruik collectief gebeurt. Wanneer één 

persoon zich niet houdt aan de vernieuwde manier van informatie-uitwisseling dan werkt het ook 

niet. Het experiment duurt totdat het totale contract voor fase 2 gereed is. 

Het experiment is een deel van mijn gehele afstudeeronderwerp. Ik wil de ervaringen van de 

gebruiker meenemen in mijn totale analyse dat de kans voor toepassing van een projectportal op 

het configuratiemanagement op Strijp- S moet gaan bepalen. 

Ik zal optreden als administrator van de site. Alle vragen en veranderingen die nodig zijn om de 

communicatie te bevorderen zal ik aanpakken. Tevens wil ik door het bekijken van de 

projectstatistieken en houden van interviews en eventueel observatie tijdens gebruik de 

ervaringen van de gebruiker bepalen. De projectstatistieken van een projectportal is informatie 

over de opgeslagen documenten: datum, tijd, eigenaar, status, versie. Deze statistieken laten de 

uitwisseling van de documenten zien binnen een aangegeven tijdperiode. 
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Slot 

Voor mij is het werken met het programma Surfgroep ook nieuw. Deze handleiding dient als een 

leidraad om een start te maken met het experiment. Bij het gebruiken van de teamsite zullen er 

uiteraard meer vragen komen die niet staan vermeld in deze handleiding. U kunt altijd contact 

opnemen met mij via de onderstaande contactgegevens. 

Raymond Haesenbos 

Administrator teamsite Strijp-S 

Telefoonnummer: 06 48 798 218 

Emailadres: r.Lhaesenbos@student.tue.nl 

Verder heb ik de belangrijkste links voor U op een rij gezet: 

• www.surfqroepen.nl/s/qnup/ defau/t.asox - aanmaken account 

• 14/WW.surfqroeoen.nl/ sites/ striio- s - inloggen teamsite 

• 'A/WW.surfgroepen.nl- homepage surfgroepen 

3.6.2 Werkprotocol gebruik teamsite 

Algemeen 

Gebruik 

De teamsite gaat uitsluitend dienen voor het uitwisselen van informatie en het centraal opslaan 

van documenten. De overige functies van surfgroep (Bel & Chat en videoconference), waar men als 

deelnemer ook gebruik van mag maken, worden bij dit experiment niet ingezet. 

Mappenstructuur 

De mappenstructuur wordt door de administrator in overleg met Thijs van Dieren opgesteld. Er 

mag alleen in overleg met de administrator een aanpassing gedaan worden in de bestaande 

mappenstructuur. 

Email 

Bij dit project worden er geen bestanden, die ook op de site worden gepubliceerd, via e-mail 

uitgewisseld met partijen die toegang hebben tot de site. Uitwisseling van bestanden vindt via de 

teamsite plaats. Voor de uitwisseling van schetsjes en korte boodschappen blijft uitwisseling via 

e-mail of fax gewoon mogelijk. 

Documentverantwoordelijk 

Plaatsen document en documenteigenaar 

Bij elke map staat er tussen haakjes de mapverantwoordelijke. ledereen kan documenten plaatsen 

in elke map. Bij het plaatsen dient U in de bestandsnaam uw eigen naam te zetten (bijvoorbeeld: 

Werkprotocol Teamsite Strijp-S - Raymond Haesenbos). Andere personen mogen dan alleen 

opmerkingen plaatsen in dit document. De naam in de bestandsnaam is alles enige geautoriseerd 

om opmerkingen te accepteren en/of wijzigingen in het document te maken. 

Opmerkingen plaatsen op een document 

Projectdeelnemers die niet eigenaar zijn van een document kunnen documenten in de 

verschillende mappen bekijken en opmerkingen plaatsen bij het document. 
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Document wijzigen 
De inhoud van een document wijzigen wordt alleen maar gedaan door de eigenaar van het 

document. Andere deelnemers mogen wel in het document kijken en opmerkingen plaatsen, 

echter het wijzigen vindt plaats door de documenteigenaar. 

Men moet duidelijk het verschil zien tussen een document wijzigen en opmerkingen bij een 

document plaatsen. Een opmerking kan door iedereen geplaatst worden. De opmerking wel of niet 

accepteren kan alleen door de documenteigenaar gedaan worden, waardoor hij het document wel 

of niet wijzigt. 

Bestandsformaten 

Alle deelnemers zullen andere software programma's gebruiken, echter moet bij het plaatsen op 

de site het bestand afhankelijk van het soort bestand geconverteerd worden naar het 

onderstaande formaat. 

Tekstbestanden - MS Word - .doe 

Spreadsheets - MS Excel - .xls 

Presentaties - MS Powerpoint - .ppt 

Tekeningen - .Tekenprogramma - .pdf 

Slot 

Er valt niet aan te ontkomen dat gedurende het project afspraken bijgesteld moeten worden . Dit 

kan het gevolg zijn van nieuwe ontwikkelingen maar ook van niet voorziene omstandigheden. 

Verzoeken om wijzigingen, vergezeld van een motivatie, worden ingediend bij de teamsite 

beheerder. 

3.7 STAPPEN INFORMATIESTROMEN 
3. 7.1 Informatiestromen voor gebruik teamsite 

In bijlage 3. 7 .l worden de vijf stappen bij het stroomdiagram toegelicht. 
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Figuur 3. 7 · Informatiestromen voor gebruik teamsite 

De aangegeven experimentdeelnemers tussen stap 1 en 2 produceren de documenten die het 

contract BRM fase 2 gaan vormen. Deze documenten worden opgesteld uit ervaringen met de 

contractvorming fase 1 en na onderling overleg in de werkgroepen. 

2 De geproduceerde informatie wordt bewerkt en besproken in de drie werkgroepen en bij de 

contractadviseurs. De onderlinge informatie- uitwisseling vindt digitaal plaats. Het bespreken 

en aanbrengen van wijzigingen vindt tijdens overleg op papier plaats . De vier 

'informatiebronnen' hebben allen een voorzitter. Deze vier voorzitters zitten ook in de 

werkgroep contractvorming aangevuld met drie personen die een groot belang bij de vorming 

van het contract hebben. 

3 De voorzitter van elke werkgroep structureert de informatie die nodig is voor het vormen van 

zijn deel van het contract. Het contract wordt gebaseerd op de werkgroepen en 

contractadviseur verdeelt in de vier onderwerpen aangegeven tussen stap 3 en 4. De 

voorzitters zijn verantwoordelijk voor het eigen deel van het contract. 

4 In de werkgroep contractvorming fase 2 worden de vier delen gekoppeld en gevormd tot één 

contract, het contract BRM fase 2. 

5 Het contract wordt op papier aangeboden aan de opdrachtnemer KWS. Hij zal op basis van het 

opgestelde contract een offerte opstellen. 

3. 7.2 Informatiestromen tijdens gebruik teamsite 

In bijlage 3. 7.2 worden de drie stappen bij het stroomdiagram toegelicht. 
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A De aangegeven experimentdeelnemers tussen stap A en B produceren de documenten die het 

contract BRM fase 2 gaan vormen. Deze documenten worden opgesteld uit ervaringen met de 

contractvorming fase 1 en na onderling overleg in de werkgroepen. Het bespreken van een 

contractstuk gebeurt in voorbereiding op de plaatsing op de teamsite. 

B De documenten die het contract voor het bouwrijp maken fase 2 moeten gaan vormen wordt 

door de maker van het document zelf op de teamsite in de juiste map geplaatst. De 

voorzitters van de drie werkgroepen en de contractadviseurs zijn mapverantwoordelijke op de 

team site. 

C De opdrachtnemer is nadat de documenten op de teamsite in definitieve vorm zijn geplaatst 

als 'reader' toegevoegd . Hij is geautoriseerd om de contractstukken van de teamsite te halen. 

3.8 ANALYSE EXPERIMENT EN LOGBOEK 
3.8.1 Analyse stroomdiagrammen 

De stappen 2, 3 en 4 omschreven bij de informatiestromen voor gebruik teamsite zijn vervangen 

door stap B en de teamsite Strijp-S bij de informatiestromen tijdens gebruik van de teamsite. De 

'informatiebronnen' van de drie werkgroepen en de contractadviseur worden gebundeld en zijn 

terug te vinden in de mappenstructuur van de teamsite. De functie van voorzitter van de 
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werkgroep verschuift naar mapverantwoordelijke op de teamsite. Deze verandering heeft tot 

gevolg dat de informatie centraal wordt opgeslagen en direct digitaal ter beschikking wordt 

gesteld aan de opdrachtnemer. 

Informatie gerelateerd aan de contractvorming fase 2 wordt t ijdens het gebruik van de teamsite 

digitaal op één centrale plek, de teamsite, opgeslagen. 

De verandering in informatiestromen vermindert voor de voorzitters van de werkgroepen werk. 

Het structureren van de informatie gaat automatisch. 

De experimentdeelnemers die vooral veel documenten produceren moeten hun gedrag en 

werkwijze veranderen. In plaats van documenten digitaal met een email te versturen, plaatsen zij 

de documenten in de teamsite . 

In de situatie voor het gebruik van de teamsite krijgt de opdrachtnemer het contract zowel op 

papier als digitaal compleet aangeleverd . Door de toepassing van de teamsite heeft de 

opdrachtnemer eerder de beschikking over de contractstukken. Met als gevolg dat hij eerder kan 

starten met het opstellen van zijn offerte. 

Het structureren van de documenten gaat automatisch en vermindert de hoeveelheid werk van de 

voorzitters. 

De deelnemers die vooral documenten produceren plaatsen documenten op de teamsite in plaats 

van deze te versturen met een emai l. 

De opdrachtnemer kan door het digitaal beschikbaar zijn van de contractstukken eerder starten 

met opstellen van de offerte. 

3.8.2. Logboek en projectstatistieken 

Het experiment heeft in totaal acht weken geduurd. Gedurende deze acht weken is een logboek 

bijgehouden met daarin alle opmerkingen en bevindingen. Aan de hand van dit logboek zal in 

deze paragraaf het verloop van het experiment besproken worden, hieruit worden een aantal 

conclusies (groen gekleurd) getrokken. Dit zijn conclusies waarmee een implementatie van een 

projectportal gestuurd kan worden. 

Voorbereiding 

(week 1 7, 1 8 en 1 9) 

Ten eerste heeft Thijs van Dieren, projectcoördinator Credo, binnen de werkgroep 

contractvorming fase 2 geïnformeerd naar de interesse om de informatievoorziening bij het 

vormen van het contract in te vullen met een projectportaL De werkgroep reageerde positief. De 

kennismaking met een projectportal heeft een gevolg gekregen door een powerpoint presentatie 

voor de werkgroep contractvorming fase 2 van de student op 10 mei (week 19). De student heeft 

ook een handleiding en werkprotocol opgesteld en per email en op de teamsite ter beschikking 

gesteld aan de experimentdeelnemers. Het ter beschikking stellen van een handleiding en 

werkprotocol gebeurde ook per email, omdat hierin mede de handelingen om een account aan te 

maken en in te schrijven op de teamsite stonden beschreven. 

De presentatie van de student was direct het startpunt van het experiment. De student heeft alle 

experimentdeelnemers uitgenodigd om een account aan te maken en deel te nemen aan de 

teamsite Strijp-S. 
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Een goede voorbereiding met een presentatie, een handleiding en werkprotocol moet de 

opstartproblemen bij het gebruik van de teamsite verminderen. 

Opstart experiment 

(week 20, 21 en 22) 

Het opstarten van de teamsite verloopt zeer traag . In de eerste tien dagen maken vijf van de 

dertien uitgenodigde deelnemers een account aan. De twee weken daaropvolgend maken de 

overige experimentdeelnemers ook een account aan. Bij de start van het experiment was de 

noodzaak om informatie via de teamsite uit te wisselen niet groot genoeg. Met als gevolg dat de 

experimentdeelnemers zich niet direct aanmeldden. 

De teamsite wordt pas door de experimentdeelnemers gebruikt wanneer zij er toe verplicht 

worden. 

Er zijn in de opstartfase onduidelijkheden opgetreden bij meerdere experimentdeelnemers over 

het aanmaken van het account en het inschrijven op de teamsite. De experimentdeelnemers 

gebruikte vaak direct de student als helpdesk. Ook het plaatsen van documenten in de teamsite 

leverde voor meerdere deelnemers problemen op. Deze problemen kan de experimentdeelnemers 

verweten worden, omdat zij niet de duidelijke handleiding hebben gelezen. 

Bij het plaatsen van een document in de teamsite kan men via de teamsite geen begeleidend 

schrijven toevoegen. Met als gevolg dat er naast het gebruik van de teamsite emailverkeer 

ontstond tussen de deelnemers met daarin een toelichting op een geplaatst document in de 

teamsite. 

Er ontstaan onduidelijkheden bij het aanmaken van een account, het Inschrijven op de teamsite en 

het plaatsen van documenten, doordat door de experimentdeelnemers de handleiding niet 

gelezen wordt. 

Er blijft emailverkeer naast de teamsite door het geringe aantal functies dat de teamsite aanbiedt. 

Intensief gebruik teamsite 

(week 23 en 24) 

Op 6 juni (week 23) wordt tijdens het werkgroepoverleg een terugkoppeling gemaakt op de eerste 

vier weken werken met de teamsite. Sinds de start hebben tien van de dertien personen zich 

aangemeld en zijn er zes documenten geplaatst. Ondanks de trage start is iedereen enthousiast 

en is er draagvlak genoeg om door te gaan. Er wordt geopperd om na het gereedkomen van het 

contract BRM fase 2 door te gaan met een soortgelijk middel bij de werkgroep Kabels & Leidingen. 

De voorzitter van deze werkgroep, Pim Lucassen (Philips), merkt dat de centrale opslag voordelen 

oplevert. Wim van Oijen (Oranjewoud) reageert ook positief, maar geeft wel nadrukkelijk aan dat 

het middel collectief moet worden toegepast. 

Plm Lucassen (Philips): Ik heb meer overzicht aan documenten. 

Wim van Oljen (Oranjewoud): We moeten de teamsite wel collectief blijven gebruiken. 

Tijdens het overleg wordt vastgesteld dat iedere experimentdeelnemer voor 13 juni (week 24) al 

zijn documenten voor het vormen van het contract op de teamsite geplaatst moet hebben. Dit 

heeft tot gevolg dat de teamsite druk wordt bezocht tussen 6 en 13 juni (zie figuur 3.9). De 
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laatste drie experimentdeelnemers maken ook een account aan en de helpdesk van de student 

wordt druk geraadpleegd. De hoeveelheid documenten nemen in één week toe van zes naar 95. 
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Figuur 3.9: Hits op documenten intensieve week 

~Pim lucassen 

....-Thijs van Dieren 

---+-- Will van der Kraan 

---+-- Ad Schrijver 

Eric Heijligers 

~Jos Engelen 

Op het moment dat een deelnemer een document plaatst of opent dan noteert de teamsite een 

hit. Bijvoorbeeld op maandag 11 juni heeft Jos Engelen 45 documenten op de teamsite geplaatst 

of geopend. In de figuur 3.9 staan om een duidelijk verschil aan te geven zes van de veertien 

deelnemers weergegeven . Twee hiervan zijn voorzitter van een werkgroep en de andere vier 

participeren in één van de werkgroepen. U ziet dat Pim Lucassen en Thijs van Dieren, voorzitters 

van een werkgroep, niet de deelnemers zijn die de meeste hits maken. Zij zorgen voornamelijk 

voor het structureren van de juiste documenten. De andere vier deelnemers produceren veel meer 

documenten die zij moeten plaatsen in de teamsite . Dit verklaart het hogere aantal hits door deze 

vier deelnemers . 

Wanneer de gebruiker verplicht wordt (afspraken) een middel te gaan gebruiken, dan wordt de 

teamsite Intenslef gebruikt. 

De gebrulkers die veel documenten produceren maken door het plaatsen van deze documenten 

veel hits op de teamsite. 

In deze intensieve week van 6 tot en met 13 juni is de student een aantal keer gebruikt als 

helpdesk. In deze week is de teamsite door 10 van de 14 deelnemers intensief gebruikt, vooral 

het plaatsen van documenten. Het is interessant om het aantal hits op de handleiding en het 

werkprotocol voor deze week in beeld te brengen (zie figuur 3.1 0). 
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Het maximale aantal hits is op maandag 11 juni (3 maal). Het is zelfs mogelijk dat deze drie hits 

van één persoon afkomstig zijn. Dit betekent dat voor veel deelnemers de werkwijze van de 

teamsite duidelijk is. Bij het optreden van onduidelijkheden werd vaak direct de helpdesk 

gebruikt. Het betekent ook dat veel documenten niet volgens het opgestelde werkprotocol werden 

geplaatst. Uiteindelijk heeft dit niet tot problemen geleid. 

De handleiding en het werkprotocol worden weinig geraadpleegd met als gevolg dat de gebruiker 

de helpdesk raadpleegt of documenten niet volgens het opgestelde werkprotocol op de teamsite 

worden geplaatst. 

Door middel van een email brengt de student de functie 'Alert me' extra onder de aandacht bij de 

overige experimentdeelnemers. Tot het versturen van deze email op 11 juni (week 24) werd er 

maar door vier deelnemers gebruik gemaakt van deze functie. In de week na de email is dit 

opgelopen tot elf personen. De vier deelnemers die de functie alert me al voor de email hadden 

geactiveerd waren alle vier aanwezig bij de beginpresentatie, waar de functie werd toegelicht. Dit 

betekent dat de handleiding met een uitleg van de functie niet goed gelezen is en dat 

kennismaking met de functie tijdens een presentatie positief effect heeft. 

Kennismaking en training met de functies op de teamsite voor het starten van het experiment 

heeft een positief effect op het gebruik van deze functies. 

Afronding experiment 

(week 25 en 26) 

Op 14 juni (week 25) werd de opdrachtnemer uitgenodigd om deel te nemen aan de teamsite als 

reader. Hij heeft vier maal gebruikt gemaakt van de aangeboden mogelijkheid om contractstukken 

digitaal uit de teamsite te halen. Op 25 juni (week 26) heeft hij het contract ook op papier 

aangeboden gekregen, dit is een gemaakte afspraak voordat er sprake was van dit experiment. De 

deelname aan de teamsite bood hem de mogelijkheid om elf dagen eerder te starten met het 

opstellen van de offerte. Hij heeft sporadisch gebruik gemaakt van deze mogelijkheid (zie figuur 

3.11) en zijn offerte grotendeels opgesteld op basis van het opgestuurd gekregen contract. 
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--opdrachtnemer 

U ziet dat de opdrachtnemer op 14 juni zes hits en op 20 juni 34 hits op documenten op de 

teamsite heeft gemaakt. Bij de opdrachtnemer, geautoriseerd om alleen documenten te lezen, 

betekent een hit ook direct één geopend document. Op 14 juni zal het voor de opdrachtnemer 

meer een kennismaking zijn geweest en op 20 juni met als doel documenten te raadplegen. Op 25 

juni heeft hij het totale contract ook op papier gekregen. U ziet dat in de weken daarna de 

opdrachtnemer nog nauwelijks een hit op documenten plaatst. 

Deze analyse van het gedrag van de opdrachtnemer betekent dat hij met behulp van de teamsite 

is gestart met het opstellen van zijn offerte voordat hij het contract op papier heeft 

binnengekregen. Na 25 juni, het krijgen van het contract op papier, is het bezoek aan de teamsite 

direct gestopt en de intentie van het experiment ten einde. 

Door het gebruik van de teamsite was de opdrachtnemer elf dagen eerder In staat delen van het 

contract digitaal in te zien. 

De opdrachtnemer maakt nauwelijks meer gebruik van de teamsite, nadat hij het contract ook op 

papier krijgt. 

Tot slot wordt de intensiviteit van het bezoek aan de teamsite over de gehele periode (week 21 

t/m 26) voor alle experimentdeelnemers in beeld gebracht (figuur 3.12). Hierbij worden alle hits 

op de teamsite meegenomen. Een hit kan zijn het plaatsen, wijzigen of openen van een map of 

document, het wijzigen van persoonlijke gegevens, het plaatsen van een groepsbericht en het 

aanpassen van de functie 'alert me'. 
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In de eerste twee weken komen het aantal hits per deelnemer op een paar uitzonderingen na niet 

boven de 25. Alleen Paul Heijmans heeft in week 22 een uitschieter. Hij heeft in deze week niet 

veel documenten geplaatst, maar meer de teamsite bekeken en uitgeprobeerd. In week 23 en 24 

lopen bij de meeste deelnemers het aantal hits op. In week 24 is dit te verklaren doordat er veel 

documenten geplaatst worden. Bijvoorbeeld jos van Engelen heeft alleen bijgedragen aan het 

experiment door al zijn documenten te plaatsen in week 24. In alle andere weken heeft hij de 

teamsite niet bezocht. De uitschieter van Antoine Sijstermans in week 25 komt omdat hij in die 

week meerdere dagen achter elkaar documenten heeft geplaatst en geopend. Hij is in die week 25 

dus elke dag actief geweest en heeft daarom veel hits gemaakt. 

Er kan ook geconcludeerd worden dat de voorzitters van de werkgroepen, Thijs van Dieren, Pim 

Lucassen, Frits Melgert en Wim van Oijen ten opzichte van de andere deelnemers minder hits 

maken op de teamsite. Zij vertrouwen erop dat de leden van hun werkgroep het juiste document 

plaatsen op de teamsite. 

De teamsite wordt niet constant gebruikt, maar met grote intensiviteitverschillen. Dit komt door 

de plicht van het plaatsen van documenten, waardoor deelnemers op één dag veel documenten 

tegelijk plaatsen. 

De teamsite wordt niet gebruikt om informatie uit te wisselen, maar als een digitale centrale 

opslag plek. 
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3. 9 DOELEN INFORMATIELIJNEN PRAKTISCHE SITUATIES A 
3.9.1 A 1. Centrale opslag en informatie-uitwisseling papieren en digitale documenten 

Digitale interne centrale opslag en informatie-uitwisseling van PSB en Credo 

----IIJoll> Professional van PSB en Credo naar professional van PSB en Credo 

Deze informatiestromen zijn onder te verdelen in drie stappen en hebben als doel het opslaan, 

uitwisselen, ophalen en wijzigen van projectinformatie door de professionals, de algemeen 

directeur PSB, twee projectmanagers PSB en twee projectcoördinatoren Credo. De secretariaten 

van PSB en Credo zijn beheerder van de site en beheren het logboek. Eén van de twee 

secretariaten neemt de taak administrator van het projectportal op haar. Bij voorkeur is gekozen 

voor het secretariaat PSB, omdat zij 100 % van de tijd bezig zijn met het project Strijp-5 en dit 

secretariaat gevestigd is op het terrein van Strijp-5. Het secretariaat Credo heeft naast Strijp-5 

ook activiteiten op andere projecten. 

Externe digitale informatie-uitwisseling vanuit van PSB en Credo (per email) 

Professional van PSB en Credo naar professional gemeente of omgeving 

De professionals PSB en Credo versturen, net als in de huidige situatie, zelf digitaal documenten 

naar partijen uit de omgeving en de professionals binnen de gemeente Eindhoven. Zij halen het 

document op uit het projectportal en versturen het in de bijlage van een email naar de juiste 

professional. Het ophalen van het document wordt genoteerd in het logboek. Het secretariaat PSB 

en Credo houdt overzicht met behulp van deze logboekgegevens. Het secretariaat PSB beheert de 

handelingen van de algemeen directeur en twee projectmanagers PSB. Het secretariaat Credo 

beheert de handelingen van de projectcoördinatoren Credo. 

Omgeving of professional gemeente naar professional van PSB en Credo 

Een document afkomstig van een professional van de gemeente of uit de omgeving wordt direct 

bij ontvangst door de professional PSB of Credo in het projectportal geplaatst. Indien dit niet 

direct geplaatst wordt, bestaat het gevaar dat projectinformatie in de persoonlijke emailbox blijft. 

Met als gevolg dat andere professionals gaan werken met verouderde versies van documenten. 

Het geplaatste document kan door de professional die het geplaatst heeft intern aan de andere 

professionals voorgelegd worden door middel van een begeleidend schrijven (stap 2 en 3). De 

handelingen worden opgeslagen in het logboek en beheerd door het secretariaat van de 

betreffende professional. 

Externe papieren informatie-uitwisseling vanuit PSB en Credo (per post) 

Secretariaat van PSB en Credo naar afdeling DIV gemeente of omgeving 

Op verzoek van een professional van PSB en Credo wordt een document uit het portal door het 

secretariaat van PSB en Credo uitgeprint met de eigen printer of de reprofaciliteit van de 

projectportalaan bieder (stap 1 ). Bij het document wordt genoteerd dat het een met de post 

uitgaand document is. Het uitgeprinte document wordt daarna met de post verstuurd naar de 

afdeling DIV van de gemeente of een partij uit de omgeving (stap 2). Alle handelingen worden 

genoteerd in het logboek en gesignaleerd als uitgaande post (stap 3 en 4). 

Afdeling DIV gemeente of omgeving naar secretariaat van PSB en Credo 

Post komt altijd binnen op het secretariaat PSB of Credo. Zij scannen alle papieren documenten en 

plaatsen deze in het projectportal (stap 2). Zij adresseren het document digitaal voor de juiste 
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professional door middel van een begeleidend schrijven (stap 2 en 3). Het document kan digitaal 

worden gewijzigd in het portal, worden voorzien van opmerkingen of indien nodig voorzien van 

een digitale handtekening . Vervolgens kan het document door de professional digitaal 

teruggestuurd worden naar de oorspronkelijke afzender. Een tweede mogelijkheid is dat het 

secretariaat van PSB of Credo het digitale document uitprint en per post verstuurd. Alle 

handelingen worden genoteerd in het logboek en beheert door het secretariaat van PSB en Credo. 

Anderen informatielünen 

---.-.• Informatie-uitwisseling tussen omgeving en gemeente Eindhoven en intern bij de 

gemeente Eindhoven (bijlage 2.3). 

Binnengekomen digitale en papieren (scannen) documenten opslaan in projectportal 
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Pijl Omschrijving 

Binnenkomende en uitgaande digitale en papieren documenten 

--· Centrale opslag en informatie-uitwisseling tussen professionals PSB en Credo 

Logboekgegevens ter informatie 

-··-··__. Interne handelingen bij de gemeente Eindhoven 

Figuur 3. 13: A 1 

3.9.2 A2. Centrale opslag en informatie-uitwisseling digitale documenten 

Digitale interne centrale opslag en informatie-uitwisseling van PSB en Credo 

- - - - •t> Professional van PSB en Credo naar professional van PSB en Credo (digitaal) 

De drie stappen ten behoeve van de digitale opslag en uitwisseling van documentatie in het 

projectportal zijn gelijk aan de drie stappen uitgelegd in praktische situatie Al (bijlage 3.9.1). Er is 

één aanzienlijk verschil. In deze situatie wordt met de informatiestromen uitsluitend de door de 

professionals van PSB en Credo geproduceerde of door andere betrokkenen verkregen digitale 

informatie bedoeld. Alle projectinformatie die op papier binnenkomt bij PSB of Credo doorloopt de 

papierenstromingen. Alle projectinformatie die digitaal binnenkomt op PSB en Credo wordt 

digitaal verwerkt. 

Papieren 
archief 

PSB/CREDO 
Professional van PSB en Credo naar professional van PSB en Credo (papier) 

De aanwezige papieren documenten en binnengekomen post worden niet gescand en in het 

projectportal geplaatst. De informatiestromen verlopen zoals aangegeven in de huidige situatie 

(bijlage 2.3) 

Externe digitale informatie-uitwisseling vanuit PSB en Credo (per maJÏ) 

Professional van PSB en Credo naar professional gemeente of omgeving 

Het digitaal uitwisselen van informatie tussen de professionals PSB en Credo met de professionals 

uit de omgeving en de gemeente Eindhoven verloopt zoals omschreven bij situatie Al. (bijlage 

3.9.1) 

Omgeving of professional gemeente naar professional van PSB en Credo 

Het digitaal uitwisselen van informatie tussen de professionals uit de omgeving en de gemeente 

Eindhoven met de professionals PSB en Credo verloopt zoals omschreven bij situatie Al. (bijlage 

3.9.1) 

Externe papieren informatie-uitwisseling vanuit PSB en Credo (per post) 

Secretariaat van PSB en Credo naar afdeling DIV gemeente of omgeving 

Het secretariaat PSB of Credo zoekt op verzoek van de betreffende professional, net als in de 

huidige situatie, een document op in het papieren archief PSB of Credo (stap l ). Dit document 

wordt uitgeboekt en per post verstuurd naar een partij in de omgeving of de afdeling DIV 

gemeente Eindhoven (stap 2). 

Afdeling DIV gemeente of omgeving naar secretariaat van PSB en Credo 
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Een document met de post wordt bij binnenkomst ingeboekt en verwerkt zoals omschreven in de 

huidige situatie (bijlage 2.3). Het document wordt dus niet gescand en in het portal geplaatst. De 

papieren en digitale stromingen worden apart gehouden. 

Anderen informatielijnen 

Informatie-uitwisseling tussen omgeving en gemeente Eindhoven en intern bij 

de gemeente Eindhoven (bijlage 2.3) 
Binnengekomen digitale documenten opslaan in projectportal en papieren documenten in papleren archieven 
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Figuur 3. 14: A2. 

Omschrijving 

Binnenkomende en uitgaande digitale en papieren documenten 

Centrale opslag en informatie-uitwisseling tussen professionals PSB en Credo 
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Interne handelingen bij de gemeente Eindhoven 
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3.9.3 A3. Centrale opslag papieren en digitale documenten 

Interne centrale opslag van PSB en Credo 

----+• Centrale opslag professional Van PSB en Credo 

De professional van PSB of Credo plaatst een geproduceerd document in het portal (stap 1). De 

secretariaten van PSB en Credo zijn beheerder van de site en beheren het logboek (stap 2 en 3). 

Eén van de twee secretariaten neemt de taak administrator van het projectportal op haar. Bij 

voorkeur is gekozen voor het secretariaat PSB, omdat zij 100 % van de tijd bezig zijn met het 

project Strijp-S en dit secretariaat gevestigd is op het terrein van Strijp-S. Het secretariaat Credo 

heeft naast Strijp-S ook activiteiten op andere projecten. 

Interne informatie-uitwisseling van PSB en Credo (per maiO 

----+• Professional van PSB en Credo naar professional van PSB en Credo 

Alle interne informatie-uitwisseling tussen de professionals van PSB en Credo vindt plaats door 

het gebruik van de persoonlijke emailfaciliteit. Na het aanbrengen van een wijziging wordt het 

document teruggemaild naar de oorspronkelijke afzender, de documenteigenaar. Deze 

professional controleert de opmerkingen en wijzigingen in het document en slaat de vernieuwde 

versie op in het projectportaL Als hij het gewijzigde document niet direct plaatst in het 

projectportal en laat zitten in zijn persoonlijke emailbox bestaat het gevaar dat hij met een 

verouderde versie gaat werken . 

Externe digitale informatie-uitwisseling vanuit van PSB en Credo (per mail) 

Professional van PSB en Credo naar professional gemeente of omgeving 

De professionals PSB en Credo versturen, net als in de huidige situatie, zelf digitaal documenten 

naar partijen uit de omgeving en de professionals binnen de gemeente Eindhoven. Zij halen het 

document op uit het projectportal en versturen het in de bijlage van een email naar de juiste 

professional. Het ophalen van het document wordt genoteerd in het logboek Het secretariaat PSB 

en Credo houdt overzicht met behulp van deze logboekgegevens. Het secretariaat PSB beheert de 

handelingen van de algemeen directeur en twee projectmanagers van PSB. Het secretariaat Credo 

beheert de handelingen van de projectcoördinatoren van Credo. 

Omgeving of professional gemeente naar professional van PSB en Credo 

Een document afkomstig van een professional van de gemeente of uit de omgeving wordt direct 

bij ontvangst door de professional van PSB of Credo in het projectportal geplaatst. Als hij dit niet 

doet bestaat het gevaar dat documenten in de bijlage van een email blijven zitten en verloren 

gaan. De handelingen worden opgeslagen in het logboek en beheerd door het secretariaat van de 

betreffende professional. 

Externe papieren informatie-uitwisseling vanuit van PSB en Credo (per post) 

Secretariaat van PSB en Credo naar afdeling DIV gemeente of omgeving 

Op verzoek van een professional van PSB en Credo wordt een document uit het portal door het 

secretariaat van PSB en Credo uitgeprint met de eigen printer of de reprofaciliteit van de 

projectportalaanbieder (stap 1 en 2). Bij het document wordt genoteerd dat het een met de post 

uitgaand document is. Het uitgeprinte document wordt daarna met de post verstuurd naar de 

afdeling DIV van de gemeente of een partij uit de omgeving (stap 3). Alle handelingen worden 

genoteerd in het logboek en gesignaleerd als uitgaande post (stap 4 en 5). 

Afdeling DIV gemeente of omgeving naar secretariaat van PSB en Credo 
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Post komt altijd binnen op het secretariaat van PSB of Credo. Zij scannen alle papieren 

documenten en plaatsen deze in het projectportal (stap 2 en 3). De binnengekomen en gescande 

post wordt altijd op dezelfde plaats, met daarbij voor welke professional de post bestemd is, in 

het portal opgeslagen. De professionals moeten volgens afspraak (tweemaal per week) de 

gescande post behandelen en verwerken. Als zij zich niet aan deze afspraken houden loopt het 

behandelen van de post vertraging op, dat kan leiden tot irritaties en verslechteren van de 

samenwerking bij de partijen uit de omgeving of de gemeente Eindhoven. Alle handelingen 

worden genoteerd in het logboek en beheert door het secretariaat van PSB en Credo (stap 4 en 5). 

Anderen informatielijnen 

Informatie-uitwisseling tussen omgeving en gemeente Eindhoven en intern bij de 

gemeente Eindhoven (zie bijlage 2.3). 
Binnengekomen digitale en papieren (scannen) documenten opslaan in projedportal en informatie-uitwisseling 
met persoonlijke emailfaciliteiten 
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Pijl 

--· .................. 

-··-·· ..... 
Figuur 3. IS: A3. 

Omschrijving 

Binnenkomende en uitgaande digitale en papieren documenten 

Centrale opslag tussen professionals PSB en Credo 

Logboekgegevens ter informatie 

Informatie-uitwisseling tussen professionals PSB en Credo 

Interne handelingen bij de gemeente Eindhoven 

3.9.4 A4. Centrale opslag digitale documenten op PSB en Credo 

Digitale interne centrale opslag van PSB en Credo 

----+• Centrale opslag Professional van PSB en Credo (digitaal) 

De professional van PSB of Credo plaatst een geproduceerd document in het portal (stap l ) .. Eén 

van de twee secretariaten neemt de taak administrator van het projectportal op haar. Bij voorkeur 

is gekozen voor het secretariaat van PSB, omdat zij l 00 % van de tijd bezig zijn met het project 

Strijp-S en dit secretariaat gevestigd is op het terrein van Strijp-S. Het secretariaat van Credo 

heeft naast Strijp-S ook activiteiten op andere projecten. 

Digitale interne informatie-uitwisseling van PSB en Credo (per mail) 

----+• Professional van PSB en Credo naar professional van PSB en Credo 

Alle digitale interne informatie-uitwisseling tussen de professionals van PSB en Credo vindt plaats 

door het gebruik van de persoonlijke emailfaciliteit. Na het aanbrengen van een wijziging wordt 

het document teruggemaild naar de oorspronkelijke afzender, de documenteigenaar. Deze 

professional controleert de opmerkingen en wijzigingen in het document en slaat de vernieuwde 

versie op in het projectportaL Als hij het gewijzigde document niet direct plaatst in het 

projectportal en laat zitten in zijn persoonlijke emailbox bestaat het gevaar dat hij met een 

verouderde versie gaat werken. 

Interne centrale opslag en papierenstromingen PSB en Credo 

Papieren 
archief 

PSB/CREDO 
Professional van PSB en Credo naar professional van PSB en Credo (papier) 

De aanwezige papieren documenten en binnengekomen post worden niet gescand en in het 

projectportal geplaatst. De informatiestromen verlopen zoals aangegeven in de huidige situatie 

(bijlage 2.3) 

Externe digitale informatie- uitwisseling vanuit van PSB en Credo (per ma!Ï) 

- - --t• Professional van PSB en Credo naar professional gemeente of omgeving 

Het digitaal uitwisselen van informatie tussen de professionals PSB en Credo met de professionals 

uit de omgeving en de gemeente Eindhoven verloopt zoals omschreven bij situatie A3 . (bijlage 

3.9.3) 

Omgeving of professional gemeente naar professional van PSB en Credo 

Het digitaal uitwisselen van informatie tussen de professionals uit de omgeving en de gemeente 

Eindhoven met de professionals PSB en Credo verloopt zoals omschreven bij situatie A3 . (bijlage 

3.9.3) 
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Externe papieren informatie-uitwisseling vanuit van PSB en Credo (per post) 

Secretariaat van PSB en Credo naar afdeling DIV gemeente of omgeving 

Het secretariaat PSB of Credo zoekt op verzoek van de betreffende professional, net als in de 

huidige situatie, een document op in het papieren archief PSB of Credo (stap 1 ). Dit document 

wordt uitgeboekt en per post verstuurd naar een partij in de omgeving of de afdeling DIV van de 

gemeente Eindhoven (stap 2). 

Afdeling DIV gemeente of omgeving naar secretariaat van PSB en Credo 

Een document met de post wordt bij binnenkomst ingeboekt en verwerkt zoals omschreven in de 

huidige situatie (bijlage 2.3). Het document wordt dus niet gescand en in het portal geplaatst. De 

papieren en digitale stromingen worden apart gehouden. 

Anderen informatielijnen 

----+~ Informatie-uitwisseling tussen omgeving en gemeente Eindhoven en intern bij 

de gemeente Eindhoven (bijlage 2.3). 
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Binnengekomen digitale en papieren (scannen) documenten opslaan in projectportal 

iit 
Omgeving 

- -----~--------~---------· ..... PSB I CREDO 
- -· - ··-··-··-· f GEMEENTE 

Papieren 
archief 

PSB/ CREDO 

3 

-------· ·---····· ········ ······ 

r+ p 
El 

* 

- - - 5- ~ .....J 

El 

L . 
Af x. 
y z -.. .. 

' : _ I 

Digitale 
archief per 

afdeling 

T 

- - ., 

~----~2~~----· 

s 

Papieren 
archief per 
afdeling 

& &" 

' 

I j I 

' x, z 4
- - i 

' ' 

• 

" ·'i ' . 
i I 

! I 

' I 
' I 

Centraal 
papieren 
archief 

I_ __ _ - ! i ···-· 
~ 'r I 

\ -· ---·. .. 2--- - -_ ___ _ j 

PSB I CREDO GEMEENTE 

tit 
Omgeving 

Digitale documenten ophalen uit projectportal om te versturen per email of post 

Pijl 

--· 
················• 

- ·· -· · ..... 
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Omschrijving 

Binnenkomende en uitgaande digitale en papieren documenten 

Centrale opslag tussen professionals PSB en Credo 

Logboekgegevens ter informatie 

Informatie- uitwisseling tussen professionals PSB en Credo 

Interne handelingen bij de gemeente Eindhoven 

3.10 VERANDERINGEN PRAKTISCHE SITUATIES A 

3.1 0.1 Praktische situatie A 1 

Organisatorische veranderingen 

Informatiestromen 
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De belangrijkste organisatorische verandering is dat alle informatiestromen tussen de 

professionals en secretariaten van PSB en Credo digitaal gaan verlopen. Alle papieren documenten 

worden bij binnenkomst door de twee secretariaten gescand en vervolgens digitaal toegevoegd 

aan de informatie in het projectportaL De papieren informatiestromingen op PSB en Credo vallen 

weg en daardoor ook het papieren archief op PSB en Credo. Men kan ongeacht de plek waar men 

zich bevindt informatie met elkaar uitwisselen, wijzigen en opnieuw digitaal opslaan. Bij de start 

van de nieuwe fase en implementatie van deze praktische situatie moet alle relevante PPS 

gerelateerde informatie gescand worden en digitaal beschikbaar zijn. Het contact met de 

omgeving en de afdelingen gemeente Eindhoven blijft gelijk zoals omschreven in de huidige 

situatie. 

Conclusies: 

- De PPS gerelateerde projectinformatie dat zich bij de professionals van PSB en Credo bevindt, 

wordt op PSB en Credo digitaal verwerkt. 

- Alle PPS gerelateerde informatie geproduceerd in voorgaande fasen moet gedigitaliseerd en in 

het projectportal geplaatst worden . 

- Vermindering van opslagplekken 

Projectdeelnemers 

De taak van het secretariaat is in deze situatie erg belangrijk, omdat zij alle binnenkomende en 

uitgaande papieren informatiestromen verwerken en bepaalde stromen digitaliseren of vanuit 

digitale informatiestromen er weer papier van maken. Zij moeten controleren dat er géén papieren 

documenten door de professionals uitgewisseld worden buiten het portal om. Dit doen ze door 

alle documententoevoer richting de professionals digitaal plaats te laten vinden en door te eisen 

een document na afhandeling digitaal terug te krijgen. Het is dus van groot belang dat de 

professionals zich niet alleen bewust moeten zijn van het digitale verloop van de documenten 

maar ook hun huidige gedrag moeten veranderen. Als dit niet gebeurt dan wordt er niet optimaal 

informatie uitgewisseld met een projectportaL Dit resulteert in irritaties en een verslechterende 

samenwerking tussen de professionals en de secretariaten. 

De professionals werken alleen nog met een document op papier uitsluitend voor eigen gebruik. 

Wijzigingen dienen ze zelf digitaal te doen op het beeldscherm zodat deze informatie up- ta-date 

aanwezig is in het portal en door andere professionals beschikbaar voor andere professionals. Dit 

vergt training en discipline. 

Conclusies: 

- Het secretariaat van PSB en Credo heeft een belangrijke loketfunctie bij de overgang van papier 

naar d igitaal en andersom bij communicatie met de omgeving en de gemeente Eindhoven. 

- De professionals van PSB en Credo mogen alleen papieren documenten voor eigen gebruik 

uitprinten en dienen hun huidige gedrag te veranderen . 

- Wijzigingen op documenten dienen digitaal op het beeldscherm aangebracht te worden, zodat 

de Informatie d irect besch ikbaar is voor andere professionals. Al s ze dit niet doen dan bestaat het 

gevaar dat andere professionals werken met verouderde versies van documenten . 

Technische veranderingen 

Er zijn geen technische veranderingen voor de omgeving en afdelingen gemeente. Er kan een 

verzoek door de secretariaten van PSB en Credo ingediend worden om zoveel mogelijk 

documenten digitaal te versturen. Dit scheelt per binnengekomen document ongeveer tien 
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minuten voor het scannen van documenten. De professionals en secretariaten moeten 

binnenkomende digitale informatie in de emailbox, vanuit de omgeving of de afdelingen 

gemeente Eindhoven, direct plaatsen in het projectportaL Als zij documenten in de eigen mailbox 

laten dan hebben de andere professionals niet de beschikking over de juiste up-to-date 

informatie en wordt het projectportal niet optimaal benut. Technisch gezien kan dit het beste 

gedaan worden door in het projectportal per deelnemer één emailbox aan te maken en alle email 

met bijlagen hierheen te sturen. Het document bevindt zich dan al in het projectportaL Het gevaar 

dat een document in een emailbox blijft zitten verdwijnt. 

Conclusies: 

- De professionals en secretariaten van PSB en Credo moeten de beschikking hebben tot het 

Internet en van email gebruik maken. 

- Het secretariaat van rsB en Credo moeten door het scannen van papleren documenten alle 

papierenstromingen digitaal maken. 

- De profess ionals van PSB en Credo moeten digitale documenten direct in het projectportal 

plaatsen en hun werkwijze en gedrag veranderen. 

- Elke projectdeelnemer krijgt eén emailbo in het projectportal toegewezen. Er zijn geen andere 

emarlmogelijkheden buiten het projectportal om. 

3.1 0.2 Praktische situatie A2 

Organisatorische veranderingen 

Informatiestromen 

Bij deze praktische situatie vindt er tussen de professionals van PSB en Credo zowel digitale als 

papieren informatie-uitwisseling plaats. In vergelijking met de huidige situatie verdwijnen nu niet 

de papierenstromingen en -opslagplekken van PSB en Credo. Het projectportal wordt ingezet op 

de digitale documentatie die geproduceerd wordt tijdens de fase waarin het projectportal wordt 

geïmplementeerd . De informatie-uitwisseling, wijzigen en het opslaan van deze digitale 

informatie vindt ook via het projectportal plaats. Hierdoor verdwijnen de digitale archieven van 

PSB en Credo. In deze situatie worden de al aanwezige papieren documenten uit voorgaande fasen 

niet gescand en geplaatst in het projectportaL De al aanwezige digitale documentatie wordt 

overgezet naar het projectportaL 

Conclusies: 

- De papierenstromingen en - opslagplekken verdwijnen niet. 

-Alle papieren PPS gerelateerde Informatie in voorgaande fasen worden niet gescand en geplaatst 

in het projectportaL Alle digitale projectinformatie wordt overgezet naar het projectportal. Het 

portal bevat daarna de digitale projectinformatie dat tijdens de fase na Implementatie van het 

portal geproduceerd i.s. 

-Vermindering van opslagplekken 

Projectdeelnemers 

In de aparte emailboxen van de professionals van PSB en Credo bevinden zich geen belangrijke 

documenten. Deze worden direct door de professionals in het projectportal geplaatst. Hiervoor 

moeten zij hun werkwijze en gedrag veranderen. Als zij dit niet doen dan bestaat het gevaar dat 

andere professionals niet de beschikking hebben tot up-ta-date informatie. 

Het secretariaat van PSB en Credo heeft een beter overzicht aan informatie, omdat het logboek 

alle handelingen van de professionals noteert. De documenten zijn in het projectportal centraal 

100 



BULACE 3: ONTWERPEN SITUATIES 

opgeslagen, waardoor het secretariaat niet in de emailbox van een professional op zoek hoeft 

naar documenten. 

Conclusies: 

- De professionals van PSB en Credo moeten documenten in de bijlage van een email direct 

plaatsen In het projectportal en dus hun werkwijze en gedrag veranderen . 

- Het secretariaat van PSB en Credo heeft een beter overzicht aan Informatie door de 

log boekgegevens .. 

Technische veranderingen 

In situatie B zijn weinig technische veranderingen. De papieren documenten worden bij 

binnenkomst niet gescand. De digitale documenten moeten bij binnenkomst wel door de 

professionals en secretariaten PSB en Credo direct in het projectportal geplaatst worden. Als zij 

documenten in de eigen mailbox laten dan hebben de andere professionals niet de beschikking 

over de juiste up-to-date informatie en wordt het projectportal niet optimaal benut. Technisch 

gezien kan dit het beste gedaan worden door in het projectportal per deelnemer één emailbox aan 

te maken en alle email met bijlagen hierheen te sturen. Het document bevindt zich dan al in het 

projectportaL Het gevaar dat een document in een emailbox blijft zitten verdwijnt. 

Conclusies: 

- De professionals en secretariaten van PSB en Credo moeten de beschikking hebben tot het 

Internet en gebruik maken van emaiL 

- De professionals van PSB en Credo moeten digitale documenten direct in het projectportal 

plaatsen en hun werkwijze en gedrag veranderen. 

- Elke projectdeelnemer krijgt één emailbox ln het projectportal toegewezen. Er zijn geen andere 

emailmogelijkheden buiten het projectportaL 

3.1 0.3 Praktische situatie A3 

Organisatorische veranderingen 

Het projectportal wordt alleen ingezet voor het centraal opslaan van alle papieren en digitale PPS 

gerelateerde informatie dat zich op PSB en Credo bevindt. De professionals van PSB en Credo 

moeten een binnengekomen digitale document direct opslaan in het projectportaL Digitale 

documenten ter goedkeuring van andere professionals wordt, zoals in de huidige situatie, via de 

persoonlijk emailfaciliteiten met elkaar uitgewisseld. Na het verwerken van wijzigingen wordt de 

vernieuwde versie in het portal geplaatst. Alle interne informatie wordt digitaal verwerkt. Met als 

gevolg dat de werkwijze en het gedrag van de professional moet veranderen. Het verschil met de 

huidige situatie is dat documenten door de professionals en secretariaten worden opgeslagen in 

het projectportal en niet op de persoonlijke harde schijf of Intranet van PSB of Credo. Het gevaar 

bestaat dat digitale informatie niet direct door de professional in het projectportal wordt geplaatst 

en daardoor belangrijk informatie verloren kan gaan in de persoonlijke emailbox van de 

professional. 

Het secretariaat van PSB en Credo scant de binnengekomen papieren documenten en plaatst deze 

in het projectportaL Digitale documenten worden na binnenkomst ook direct door het secretariaat 

op het portal geplaatst. De papierenstromingen en - opslag plekken op PSB en Credo verdwijnen. 

Conclusies : 
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-De professionals van PSB en Credo wisselen onderling informatie utt via persoonlijke ematlboxen 

en gebruiken het projectportal uitsluitend voor centrale opslag van documenten. 

- De professionals van PSB en Credo verwerken alle informatie digitaal. Zij moeten hun werkwijze 

en gedrag veranderen . Als zij dit niet doen dan bestaat het gevaar dat het projectportal nier 

optimaal wordt gebruikt, dat kan leiden tot een verslechterende onderlinge communicatie . 

- Het secretariaat van PSB en Credo heeft een belangrijke loketfunctie bij de overgang van papier 

naar digitaal en andersom bij communicatie met de omgeving en de gemeente Eindhoven . 

-Vermindering van opslagplekken 

Technische veranderingen 

De technische veranderingen omschreven bij situatie A zijn ook bij deze situatie van toepassing . 

Het secretariaat van PSB en Credo scannen alle papieren documenten in . De documenten worden 

alleen centraal opgeslagen. De projectinformatie wordt niet via het portal uitgewisseld, daarom is 

het aanmaken van een emailbox per professional in het projectportal in deze situatie geen 

vereiste. 

- De professionals en secretariaten van PSB en Credo moeten de beschikking hebben tot het 

Internet en van emai l gebruik maken. 

- Het secretariaat van P5B en Credo moeten door het scannen van papieren documenten alle 

papierenstromingen digitaal maken . 

- De. professionals van P5B en Credo moeten digitale documenten direct in het projectportal 

plaatsen. 

3.1 0.4 Praktische situatie A4 

Organisatorische veranderingen 

Het projectportal wordt alleen ingezet voor het centraal opslaan van de al aanwezige 

geproduceerde en binnengekomen digitale projectinformatie. De professionals van P5B en Credo 

moeten een binnengekomen digitale document direct opslaan in het projectportaL Digitale 

documenten ter goedkeuring van andere professionals wordt, zoals in de huidige situatie, via de 

persoonlijk emailfaciliteiten met elkaar uitgewisseld. Na het verwerken van wijzigingen wordt de 

vernieuwde versie in het portal geplaatst. De werkwijze en het gedrag van de professional 

verandert weinig. Het verschil met de huidige situatie is dat documenten door de professionals en 

secretariaten worden opgeslagen in het projectportal en niet op de persoonlijke harde schijf of 

Intranet van P5B of Credo. Het gevaar bestaat dat digitale informatie niet direct door de 

professional in het projectportal wordt geplaatst en daardoor belangrijk informatie verloren kan 

gaan in de persoonlijke emailbox van de professional. 

De secretariaten P5B en Credo werken met één centrale opslagplek waar alle digitale documenten 

geplaatst worden. Alle papierenstromingen en - opslagplekken zijn ongewijzigd. De twee digitale 

archieven van P5B en Credo worden vervangen door het projectportaL Met als gevolg dat de 

digitale documenten niet meer dubbel op twee plekken worden opgeslagen. De centrale 

opslagplek wordt beheerd door één van de twee secretariaten. Bij voorkeur is gekozen voor het 

secretariaat van P5B, omdat zij 100 % van de tijd bezig zijn met het project 5trijp- 5 en dit 

secretariaat gevestigd is op het terrein van 5trijp-5. Het secretariaat van Credo heeft naast 5trijp-5 

ook activiteiten op andere projecten. 

102 



BUlACE 3 : ONTWERPEN SITUATIES 

- De professionals van PSB en Credo wisselen onderling informatie uit via persoonlijke emailboxen 

en gebruiken het projectportal uitsluitend voor centrale opslag van digitale documenten . 

- De secretariaten van PSB en Credo plaatsen digitale documenten op één centrale plek, het 

projectportaL Met als gevolg dat digitale documenten niet meer dubbei worden opgeslagen . Het 

projectportal wordt beheerd door het secretariaat van PSB 

- Vermindering van opslagplekken 

Technische veranderingen 

De digitale documenten moeten bij binnenkomst door de professionals en secretariaten van PSB 

en Credo geplaatst worden in de gezamenlijke digitale opslagplaats, het projectportaL De 

professionals en secretariaten van PSB en Credo moeten de beschikking hebben tot het Internet en 

een persoonlijke emailfaciliteit. 

- De professionals en secretariaten van PSB en Credo moeten de beschikking hebben tot het 

Internet en van emad gebruik maken. 

- De professionals van PSB en Credo moeten dig1tale documenten direct in het projectportal 

plaatsen 

3.11 DOELEN INFORMATIELIJNEN PRAKTISCHE SITUATIE B 
Het tweede toepassingsgebied is het digitale PPS gerelateerde projectinformatie die zich bevindt 

in de werkgroepen. Bij het uitgevoerde experiment is een projectportal toegepast op één 

werkgroep. In deze praktische situatie wordt met een stroomdiagram de toepassing van een 

projectportal op alle werkgroepen weergegeven . Per werkgroep wordt een map aangemaakt 

waartoe alleen de betreffende werkgroepdeelnemers geautoriseerd zijn 

Informatie- uitwisseling per werkgroep 

De situatie geldt voor alle werkgroepen. De werkgroepdeelnemers produceren 

informatie en halen projectinformatie op uit de persoonlijke archieven (stap 1 ). 

Vervolgens plaatsen zij deze projectinformatie in het projectportal met een 

begeleidend schrijven (stap 2). De werkgroepdeelnemers die geautoriseerd zijn 

tot deze projectinformatie kunnen de informatie ophalen en wijzigen (stap 3 en 

4). Alle handelingen worden genoteerd in een logboek. Geproduceerde 

projectinformatie in de aparte werkgroepen kan door de geautoriseerde 

werkgroepdeel nemer weer in de persoonlijke archieven geplaatst worden (stap 

7) 
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w fr 

Figuur 3. 17· BI. 

3.1 2 WORKSHOP 
In deze bijlage wordt het doel en de opzet van de workshop gehouden bij het afstudeerbedrijf PSB 

omschreven. 

3.12.1 Doel en opbouw 

Doel onderzoeker 

De projectdeelnemers van PSB, Credo en gemeente Eindhoven laten zien wat anders kan en waar 

kansen liggen waarop ingespeeld moet worden. 

Doel projectdeelnemers 

Het toetsen van de ontworpen verbetersituaties en het bepalen van de slagingskans per situatie. 

Dit moet leiden tot interesse in een vernieuwde aanpak van het documentbeheer. 

Opbouw 

l . Presentatie onderzoeker (l 0 min.) 

Uitleggen van het doel van de bijeenkomst 

Probleemomschrijving 

Onderzoeksopzet en toelichten wat ik heb gedaan gedurende de zeven maanden bij PSB 

Uitkomsten huidige situatie aan de hand van enkele constateringen 

2. Uitleg van de ideale en vijf praktische situaties (30 min.) 
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De situaties worden door de onderzoeker toegelicht en de projectdeelnemers krijgen de 

mogelijkheid tot het stellen van inhoudelijke vragen. De toelichting gebeurt door middel van de 

powerpoint presentatie en een document, uitgedeeld aan alle projectdeelnemers, met daarin alle 

ontwerpen en toelichting op de ontwerpen. 

3. Resultaten onderzoek (1 0 min.) 

De onderzoeker geeft door middel van een opgesteld stappenplan aan hoe het onderzoek 

geanalyseerd is en war kansen voor toepassing liggen? 

4. Terugkoppeling door projectdeelnemers (1 0 min.) 

De projectdeelnemers vullen op basis van de informatie verkregen in de drie voorgaande punten 

een aantal matrices in. De uitkomsten van de matrices bepalen de mate van verandering en 

verbetering volgens de projectdeelnemers. 

5. Discussie over onderzoeksresultaten (20 min.) 

En discussie in de vorm van het stellen aan vragen en plaatsen van opmerkingen op de 

terugkoppeling en uiteindelijk het gehele onderzoek. 

6. Conclusies onderzoek en advies aan PSB (5 min .) 

Ter afsluiting van de workshop geeft de onderzoeker de conclusies van het totale onderzoek aan 

en het gevormde advies aan de joint venture PSB. Dit gebeurt op basis van het geschreven rapport 

en de uitkomsten uit de workshop. 

3.12.2 Matrices 

++ 
+ 

Zeer groot/zeer veel 

Groot/veel 

Uitkomsten onderzoeker 

Uitkomsten projectdeelnemers 

+I- Normaal 

- Klein/weini_g_ 

-- Zeer klein/zeer weinig 

Figuur 3.18: Klassen matrices 

Organisatorische en technische veranderingen 
Al A2 A3 A4 

Organisatorisch 

Hoe groot? 

Hoeveel moeite? 

Technisch 

Hoe groot? 

Hoeveel moeite? 

++ 
++ 
+ 

++ 

+I-
++ 
++ 
++ 

- + -

+I - + -
- + --

+ + +I -

- +I- -

+ I - + -
+I- + -

+ + +I -
Figuur 3. 19: Organisatorische en technische veranderingen 

Bl Ideaal 

- ++ 
+I- + + 
- - ++ 
- ++ 

+ ++ 
+ ++ 
- ++ 

+I - ++ 
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Veranderingen werkwijze privaat en publiek 
Verandering werkwijze professionals privaat en publiek 

Al A2 A3 A4 

Privaa t/ PSB en Credo 

Hoe groot? 

Hoeveel inspanning? 

Publiek 

+ 
++ 
+ 

++ 

-

+I-
-

+I-

+ --

+ -
+I - - -

+I- -

Bl Ideaal 

- ++ 
+ I- ++ 
+I- ++ 

- + + 

Hoe groot7 

Hoeveel inspanning? I I I I I : ï= I ~~ I 
Verandering werkwijze secretariaten privaat en publiek 

Privaat I PSB en Credo 

Hoe groot? 

Hoeveel inspanning? 

Publiek 

Al 

++ 
++ 
++ 
++ 

A2 A3 

- + + 
+ I - ++ 

- ++ 
+I- ++ 

A4 Bl Ideaal 

- - -- ++ 
+I - - ++ 

- - - + + 
+I- - ++ 

Hoe groot? 

Hoeveel inspanning? I I I I I I ~~ I 
Figuur 3.20: Veranderingen werkwijze 

Verbeteringen 

Organisatie 

Centrale opslag documenten 

Informatie-uitwisseling 

Professionals PSB en Credo 

Overzicht projectinformatie 

Inzicht informatiestromen 

Secretariaten PSB en Credo 

Overzicht projectinformatie 

Inzicht informatiestromen 

Figuur 3.21: Verbeteringen 
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+ 
+ 
+ 
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+ 
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+ 

+I-

+ 
++ 
++ 
++ 

A3 A4 Bl 

++ + ++ 
+ + + 
- - -

- - -

++ + + + 
++ + + 
+I- +I - -
+I- - +I-

++ + --
++ ++ -
+ I- +I - --
+I- + -

Ideaal 

++ 
++ 
++ 
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++ 
++ 
++ 
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++ 
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++ 
+ 
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