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o INLEIDING 
Het tweejarige masterprogramma van Construction Management and Urban Development (CMUD) wordt vorm 

gegeven door twee verschillende onderwijsmiddelen, namelijk het projectonderwijs (60%) en de vakken en 
oefeningen (40%). De master-thesis opdracht vormt hierbij het afsluitende onderdeel van de masterstudie, en kan 
het beste gezien worden als een individuele vorm van projectonderwijs. Doel van deze master-thesis 
(afstudeeronderzoek) is een student onafhankelijk eindonderzoek te laten verrichten naar een onderwerp dat sterk 
verband houdt met het wetenschapsdomein van CMUD. De kennis en competenties welke zijn ontwikkeld in de 
doorlopen projecten, vakken en oefeningen vormen de pijlers waarop het onderzoek gefundeerd kan worden. Om 
een beeld te geven van de verschillende onderwerpen binnen CMUD zijn hieronder de thema's van verschillende 
projecten weergegeven. Achter de thema's zijn de kennisaspecten weergegeven die van belang waren bij het 
betreffende project. 

Msc. Projecten CMUD: 
• Ondergronds bouwen (contracting & financing, real estate) 
• Binnenstedelijke herstructurering (coUaboration skilIs, stedelijke analyses) 
• Het ontwerpen van bedrijfsfuncties (bedrijfsfuncties & marktanalyse, management & organisatie) 
• Hoogbouw (management & organisatie, real estate) 

Binnen het bedrijf E&P{ bouwmanagement wordt aan de master-thesis gestalte gegeven door de formalisatie van 
het interne bedrijfsproces te koppelen aan het managementproces voor complexe bouwprojecten. De visie van E&P 
is dat deze bouwprocessen een sterk integraal karakter moeten hebben, om zo te komen tot een professionele 
dienst die zich het beste laat omschrijven als (integraal) bouwmanagement. Veelal betreft het hier het managen van 
projecten gelegen in (binnen)stedelijke gebieden. Doch is het zo dat het document dat het resultaat is van de 
master-thesis, uiteindelijk ook geschikt moet zijn voor het managen van relatief eenvoudigere projecten. Het bedrijf 
E&P zal binnen dit research een labaratorium achtige rol vervullen, waarbinnen onafhankelijk en zelfstandig 
onderzoek kan worden verricht. 

Dit research proposal (RP) heeft als voornaamste doel een eerste procesontwerp te zijn voor het master-thesis 
project. In dit kader is het belangrijk te vernoemen dat het research proposal niet gezien mag worden als een 
statisch document. Het gaat hier voornamelijk om een eerste grove afbakening van hetgeen wat ik in de master
thesis beoog te onderzoeken. Verdere verfijning en bijsturing zal plaatsvinden na toesting van elke seperaat 
uitgevoerde fase. 

De eerste belangrijke vragen die in het RP duidelijk naar voren komen zijn: wat wil ik exact gaan onderzoeken, en 
op welke manier kan dit het beste geschieden. Doel van het RP is tweeledig. Enerzijds zal het document dienst doen 
als plan van aanpak (H1 tlm 4), en anderzijds fungeert het een projectbeheersdocument (H5 tlrn 10). Het laatste 
heeft v00ral betrekking op het bewaken van de kwaliteit tijdens het proces. Reden waarom het RP uit twee delen 
bestaat is dat de intentie van beide delen anders is. Om in een vroeg stadium overzicht te creeren ben ik tot het 
besluit gekomen om het RP onder te verdelen in een plan van aanpak en een projectbeheersdocument. 
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1 WERKZAAMHEDEN 

1.1 Algemeen 
De werkzaamheden c.q. activiteiten die tijdens deze master thesis uitgevoerd zullen worden, wil ik op een 

gestructureerde manier vastleggen, zodat de voortgang goed beheersbaar is. 
Op de uiteenzetting van onderstaande werkzaamheden zal de planning, zoals deze in het projectbeheersdocument 
wordt weergegeven, gebaseerd worden. 

1.2 Startfase (fase 11) 
De startfase is in feite de orientatie, de probleemdefinitie en het bepalen van de werkwijze. Deze stappen staan 

tevens aan de oorsprong van de totstandkoming van dit research proposal. 

Oriëntatie (stap 1) 
In deze fase worden de eerste formele voorbereidingen voor de master-thesis getroffen. Een groot deel van deze 

orientatie speelt zich daarom af in dit research proposal. Het tweede, kleinere deel, van de orientatie vormt de 
overgang naar de master-thesis. 

Middels intervisietrainingen, gesprekken met docenten en het vak voorbereiding afstuderen is in feite al een 
(informele) start gemaakt met de master-thesis. Ook is er al een duidelijke orientatie op de markt geweest naar de 
mogelijkheden om in het bedrijfsleven af te studeren. Deze algemene interpretatie van het begrip orientatie zal 
verder niet meer ter sprake komen. Wel is het de bedoeling dat deze fase aangegrepen wordt om me verder te 
orienteren op het onderwerp zoals dit in hoofdstuk 2 wordt behandeld. Een groot gedeelte van de orientatie is dus 
terug te vinden in de hoofdstukken 2 Um 4 van dit research proposal. Er kan pas met een voorstel worden gekomen, 
nadat eerst een orienterend onderzoek heeft plaatsgevonden. Mede hierdoor krijgt het geheel een integraal karakter. 
Van een echte scheidslijn tussen dit research proposal en de master-thesis kan dus eigenlijk niet gesproken worden. 

Vragen die in deze fase van belang zijn, zijn bijvoorbeeld: hoe kan ik de master-t.hesis het beste opstarten? Is er 
eigenlijk wel iets over het onderwerp te vinden? En zo ja, waar kan ik deze informatie vinden? En op welke wijze wil 
ik invulling geven aan de master-thesis? 

Eindresultaat: formaliseren van een bedrijfsproces vastgelegd in research proposal deel I 'plan van aanpak' 

Probleemdefinitie (stap 2) 
Nadat er een begin is gemaakt met de orientatie kan er begonnen worden met het formuleren van de 

probleemdefinitie. Door middel van het opzetten van de situatiebeschrijving van de markt, zoals deze op dit moment 
voor bouwmanagement is, kan ik tot een definitie van het probleem komen. Deze probleemdefinitie wordt in dit RP 
vertaald in een doel- en een probleemstelling. Mocht gedurende de thesis de onderzochte informatie geheel een 
andere kant in wijzen dan is het mogelijk dat de definitie bijgesteld wordt. 

Eindresultaat: probleemstelling en doelstelling vastgelegd in research proposal deel I 'plan van aanpak" 

Werkwijze bepalen (stap 3) 
Uit de orientatie en het opstellen van een probleemdefinitie kan een onderzoeksplan gedestill'eerd worden. In dit 

plan worden de contouren vastgelegd die er voor moeten zorgen dat er zo gestructureerd mogelijk gewerkt kan 
worden. Om transparantie te bewerkstellen wil ik per onderzoeksfase bekijken welke doelen bereikt moeten worden 
en op welke wijze dit gedaan kan worden . Tevens moet er aan het eind van elke fase een toetsing zijn. De uitkomst 
van deze toesting zou dan een GO-situatie kunnen zijn. Dit houdt in dat de doelen bereikt zijn en dat er van start 
gegaan kan worden met de volgende fase. Ook is het mogelijk dat er na toetsing sprake is van een NO GO-situatie. 
Dit betekent dat de doelen niet zijn bereikt, of dat de doelen wel zijn bereikt maar dat er een bijsturing van de 
probleemdefinitie noodzakelijk is. 

De insteek is dat de te hanteren werkwijze een zo sterk mogelijk zelfstandig karakter heeft. De eerste stap hierbij 
is het verzamelen van de benodigde informatie. Nadat de informatie voor handen is zal deze geanalyseerd worden. 
Als er aan de hand daarvan een uitkomst is vastgelegd in een document (samenvatting, implementatie o.i.d .) wordt 
deze eerst kritisch door mezelf bekeken, en indien nodig aangepast. Daarna worden de stukken binnen Laride 
doorgenomen en kan er een discussie op gang komen. Feedback vanuit het bedrijf zou daama in het document 
verwerkt kunnen worden. Vervolgens kan het document voorgelegd worden aan de afstudeercommissie van de 
TUle. De laatste stap is dat opmerkingen of bijsturing van de TUle weer verwerkt zullen worden. In de bijlage # is 
een schematische weergave te zien van deze werkmethode. 

1.3 Onderzoeksfase (fase 2) 

Bedrijfsprofiel (stap 4) 
In deze fase wordt een beschrijving gegeven van Laride Bouwmanagement. De intentie van het bedrijfsprofiel is 

dat het een helder beeld schetst van de organisatie zoals deze momenteel in elkaar steekt. Belangrijke onderdelen 
die aan het licht zullen komen zijn de grootte van het bedrijf, en welke diensten het levert aan welke categorie 
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afnemers. Doel is dat minimaal de deelonderwerpen historie, beschrijving diensten, omvang / structuur van de 
organisatie en de markt waarop het bedrijf zich richt in deze analyse aan bod zullen komen. 

Interne analyse (stap 5) 
Laride is als dienstverlenende instantie in staat om managementtaken, kostenbeheersingstaken, 

kwaliteitsborgingstaken, engineeringstaken en ontwikkelingstaken van de opdrachtgever over te nemen. Met behulp 
van de interne analyse wordt er gekeken naar wat nu exact de core-business (initiele activiteit) van Laride 
Bouwmanagement is. Doel is dus onderzoek te doen naar de positie die Laride in wil nemen, en het type 
bouwmanager dat zij wil zijn. Omdat de rol van Laride veelal een gedelegeerde rol van de opdrachtgever is, is het 
van essentieel belang dat de fasen van ordening, bewaking en nazorg zoals deze momenteel worden doorlopen 
zorgvuldig worden bekeken . Dit betekent dus dat er research moet worden verricht naar de bepaalde fasering zoals 
deze nu door iedereen wordt geimplementeerd. 

Tevens wordt er in deze fase uitvoerig onderzoek gedaan naar de manier waarop Laride de dienst aanbiedt. 
Omdat het product (professionele dienst) dat Laride aanbiedt een klantspecifieke toelevering betreft, moet de kracht 
van het bedrijf ,liggen in de processen en de middelen, en dus niet in het voeren van een eigen fysiek product. Er 
dient dus gekeken te worden of hiervoor een structurele opzet is vastgelegd. Daarnaast is het doel van deze fase te 
kijken op welke manier Laride gebruik maakt van de kennis en ervaring van de toeleveranciers (contructeur, 
architect e.d.). 

Externe analyse (stap 6) 
Zoals de naam al suggereert is de externe analyse bedoeld om een beeld te vormen over de omgeving. In de 

master-thesis tracht ik een formalisatie van het bedrijfsproces op te zetten en zal deze analyse bedoeld zijn om een 
beeld te vormen van de mogelijkheden en beperkingen binnen de markt. 

De omgevingsanalyse kan op diverse manieren geschieden. Het analyseren van de externe omgeving binnen 
een tijdelijke projectorganisatie handelt op een laag schaalniveau en tracht op dat niveau een inschatting te maken 
op de actoren (bv. Opdrachtgevers, architecten , aannemers) binnen deze tijdelijke projectorganisatie, en te 
onderzoeken hoe deze actoren beinvloedbaar zijn . De analyse op een hoger schaalniveau houdt zich vooral bezich 
wat de kansen en bedreigingen in de markt of bedrijfstak zijn. 
Zowel analyses van de lage- als het hoge planniveau's zijn van belang voor de master-thesis opdracht. 

Eindresultaat (stap 4 tlm 6): verworven kennis vastgelegd in een schriftelijke analyse 

1.4 Implementatiefase (fase 3) 

Implementatiefase (stap 7) 
In deze fase zal de kennis die verworven is in stap 4 aanwenden om werkelijk een ontwerp te maken voor de 

ideale forrnalisatie van het bedrijfsproces van Laride. Het gaat dus om de implementatie van de verkregen kennis en 
vaardigheden. In dit stadium van de master thesis is het echter nog te vroeg om verdere invulling van deze fase 
transparant te maken. 

Eindresultaat: conceptueel eindverslag 

Toetsingsfase (stap 6) 
In dez.e fase wordt er getoetst of de implementatiefase goed is afgerond middels een toetsing naar de 

geformuleerde doel- en probleemstelling. Tevens wordt in deze fase kritisch door de begeleiding naar het werk 
gekeken. Enerzijds zal er dus toetsing zijn vanuit Laride door de directie en anderzijdszal er dan door de begeleiders 
kritisch naar het geleverde werk worden gekeken. 

Eindresultaat: definitief eindverslag 
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2 FORMALISEREN VAN EEN BEDRIJFSPROCES 

2.1 Algemeen 
De keuze voor een onderzoek naar de formalisatie van een bedrijfsproces voor een bouwmanagementbureau is 

niet zomaar tot stand gekomen. Door voor dit onderwerp te kiezen wist ik dat de input voor de master-thesis uit 
twee verschillende hoeken zou moeten komen. Aan de ene zijde zou er een sterke bedrijfskundige input nodig zijn, 
en aan de andere zijde zou de input ook een sterk bouwkundig karakter moeten hebben. Formalisatie van het 
bedrijfsproces zou de bedrijfskundige kant van de thesis moeten vertegenwoordigen, en de koppeling hiervan aan 
integraal bouwmanagement zou dan de bouwkundige input zijn. De core business van Laride is immers het 
managen van (complexe) bouwprocessen. 

Door de koppeling van twee vakgebieden binnen de thesis zou er een kruisbestuiving moeten ontstaan zoals 
die ook binnen de opleiding van CMUD sterk terug te zien is. Het vastleggen van het gedachtegoed van een bedrijf 
in een tastbaar document, zorgt intern voor transparantie en voorkomt dat werknemers langs elkaar af praten. Het 
dient dus niet alleen een heldere weergave van het ·product" dat het bedrijf op de markt zet, maar ook als intern 
communicatiestuk. Belangrijk is dat er uiteindelijk een flexibel model wordt ontworpen waarin plaats is voor 
persoonlijke inbreng en dat de mogelijkheid biedt om efficient met probleemsituaties om te gaan. Doel van de 
formalisatie is dus niet het creeren van een keurslijf, maar juist het creeren van een opening dat voor de gebruikers 
ervan plaats biedt aan creativiteit en verdere ontwikkeling. 

2.2 Situatiebeschrijving 
Door het steeds complexer worden van het bouwproces heeft er een sterke specialisatie plaatsgevonden 

binnen de bouwnijverheid plaatsgevonden. Waren het vroeger nog uitsluitend de opdrachtgever, architect en 
aannemer die een bouwwerk tot stand brachten . Door de verdergaande technische, financiele en functionele eisen 
die er aan een bouwwerk gesteld werden trad er een verdere differentiatie binnen de traditionele specialsmen op. 
Droeg de architect vroeger zorg voor alle ontwerptaken (ontwerp gebouw, stedebouwkundig ontwerp, constructief 
ontwerp etc.), heden ten dage is het zo dat dit de core business van de architect zich meestal beperkt tot het 
ontwerp van gebouwen. en de daarbij horende vertaling naar (bouw)technische tekeningen. De tendens is dat ook 
de taken horende bij de technische uitwerking langzaam bij de architect vandaan schuiven . Hetzelfde verhaal geldt 
voor de aannemer. Het gaat zelfs zo ver dat door de razendsnelle ontwikkeling van de technologie er totaal nieuwe 
specialismen binnen het bouwproces ontstaan, zoals bijvoorbeeld ICT, IT en domotica. Om daarnaast nog maar te 
zwijgen over de juridisch- en overheidsregelgevingen daar nog eens bovenop komen, enkel nog te begrijpen door 
speciaal opgeleiden. Rol van de bouwmanager is dan ook duidelijk. Hij moet zorg dragen dat alle participanten zich 
richten op hun core business, en ervoor zorgen dat de verschillende partijen hun kennis zodanig gebruiken dat 
deze een aanvulling vormt op de kennis van een ander en daarnaast een stimulerende werking voor het proces 
heeft. Het bouwteam is hier een voorbeeld van. 

Bovenstaande ontwikkelingen hebben het startsein gegeven aan een sterk groeiende vraag vanuit de markt 
naar de nieuwe discipline van bouwmanager die nodig was om het nieuwe bouwproces beheersbaar te maken. 
Deze discipline moest een spil binnen het proces gaan vormen die een sterke integratie van de verschillende 
specialismen mogelijk zou maken. Door de grote vraag begint het begrip bouwmanagement vanaf de jaren tachtig 
gestaag aan populariteit te winnen. Het grote probleem is echter dat dit specialisme veelal wordt gezien als een 
zeer grijs begrip, welke op meerdere manieren geinterpreteerd kon worden. 

Door de grote vraag ontstond een explosieve groei van bouwmanagementbureau's. Hierbij is het essentieel om 
te vermelden dat de kwalitatieve ontwikkeling van deze dienst bij de kleinere bureau's vaak kwalitatief sterk 
achterbleef. Bekend zijn de verhalen van de bouwkundigen opererend vanuit hun zolderkamer. Vaak was de enige 
echte taak die Ze uitvoerden het, met een map onder de arm, verplicht de bouwvergaderingen bijwonen. Voor hun 
was dit voldoende om zichzelf hiervoor het predikaat van bouwmanager op te spelden. Van toegevoegde waarde 
op het bouwproces was hier meestal weinig sprake. 

Om te voorkomen dat op deze wijze het specialisme een karikaktuur van zichzelf zou g"aan worden is eind j:aren 
tachtig vanuit het bedrijfsleven de roep om verdere professionalisering van het vakgebied ontstaan. Grotere 
ingenieursbureau's begonnen samen met onderwijsinstellingen met het opzetten van speciale cursussen. Primair 
doel was het opleiden van bouwmanagers, zodanig dat er een eenduidige definitie van het begrip 
bouwmanagement zou ontstaan. Bovendien moest er een duidelijk herkenbare lijn worden gecreeerd in de manier 
van werken. Ook vanuit de wetenschap begon de ontwikkeling van dit nieuwe vakgebied verdere vormen aan te 
nemen door stimulatie van onderzoek, en het opzetten van nieuwe opleidingen. De opleiding Construction 
management & urban development is hiervan een goed voorbeeld. 

2.3 Doelstelling en probleemstelling: 

Doelstelling van de master-thesis luidt: 
Zodanig zelfstandig onderzoek verrichten dat ik vanuit een helikopterview in staat ben het bouwproces te 

benaderen. Aan de hand hiervan moet ik in staat kunnen zijn de duidelijke samenhang tussen de verschillende 
disciplines helder in beeld te brengen. Dit gegeven moet omgezet worden naar een inhoudelijke formalisatie van 
het bedrijfsproces van Laride bouwmanagement B.v.. Uitgangspunt vormt het processchema (bijlage #) dat door 
de directie van Laride is ontworpen. Centraal thema binnen dit processchema staat de term integraal 
bouwmanagement. Voor het onderzoek betekent dit dat er vanuit een pro-aktieve benadering een vertaalslag 
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plaatsvindt van de uitgebreide ervaring binnen Laride naar een formeel bedrijfsproces. Kort samengevat wil dit 
zeggen dat: 
'Het uitgangspunt voor de thesis is dat ik als onafhankelijk research er de filosofie van de directie moet kunnen 
koppelen aan het onderzoeksresultaat dat ik heb gedaan naar integraal bouwmanagement'. 

Probleemstelling van de master-thesis luidt: 
De probleemstelling die ik naar aanleiding van de doelstelling heb geformuleerd luidt: 

'Wat is de betekenis van integraal bouwmanagement, welke aspecten zijn van belang en hoe dient integraal 
bouwmanagement binnen Laride te worden georganiseerd om zo tot een eenduidige professionele dienst te komen 
die goed op de wensen van de markt inspeeld'? 

2.4 Onderzoeksvragen 
Bij de probleemstelling horen een aantal specifieke onderzoeksvragen : 

• Hoe is het bedrijf Laride tot stand gekomen en hoe ziet op dit moment de organisatie er uit? 
(bedrijfsprofiel) 

• Hoe ziet op dit moment de benadering door Laride van het bouwproces exact in elkaar (interne analyse)? 
• Hoe gaat het personeel van Laride met deze benadering om (interne analyse)? 
• Hoe kijken de samenwerkende partijen tegen deze benadering aan (interne analyse)? 
• Hoe verloopt de coördinatie en communicatie binnen de verschillende projectorganisaties en staande 

organisatie? (interne analyse) 
• Zijn er vergelijkbare organisaties en hoe is hun visie op het vakgebied bouwmanagement (extrene 

analyse)? 
• Hoe sterk is het begrip integraal bouwmanagement en zou dit eventueel nog verder ontwikkeld kunnen 

worden? (implementatiefase) 
• In hoeverre kunnen de besluitvormingsprocessen binnen de verschillende fasen vastgelegd worden zodat 

er een duidelijke besluitvormingsstructuur ontstaat die voor elk project gehanteerd kan worden? 
(implementatiefase ). 

• Welke meerwaarde heeft het product (dienst) dat Laride levert voor aan bouwproces, en welke strategie 
past hierbij het beste bij om dit naarbuiten te verkopen? (implementatiefase) 

2.5 Afbakening project 
De afbakening van de master-thesis heeft betrekking op de doelstelling zoals deze in paragraaf 2.3 uiteen is 

gezet. Het te bereiken eindresultaat is opgedeeld in verschillende delen. De reden waarom ik hiervoor heb 
gekozen is om het geheel goed beheersbaar te maken . Het is immers zo dat het afbakenen van delen 
gemakkelijker gaat, dan wanneer het geheel moeten worden afgebakend. In hoofdstuk 1 is per stap een 
beschrijving gegeven van hetgeen wat er moet gebeuren. Belangrijk is dat dit gegeven continu bewaakt moet 
worden. Als graadmeter zou er gekeken kunnen worden naar gelijkwaardige onderzoeken. Deze kunnen immers 
een indicatie geven van hetgeen wat wel van belang is voor het onderzoek en wat niet. 

2.6 Resultaatsverwachting 

De resultaatsverwachting heeft als doel een toesting van de gehaalde doelen van de master-thesis mogelijk te 
maken. Deze verwachting is tot stand gekomen aan de hand van de in paragraaf 2.3 geformuleerde doelstelling en 
probleemstelling. 

Naar aanleiding van deze stellingen heb ik dit HP opgesteld . Vanuit dit plan komen er ook 
resultaatsverwachtingen naar voren. Het eerste deel van de master-thesis zal uit een orientatie (fase 1) bestaan, 
gevolgd door een onderzoeksfase (fase 2). De laatste fase is de implementatiefase (fase 3). Elk van de fasen heeft 
een bepaald resultaat. Er is voor een schriftelijke rapportage gekozen. De reden waarom dit gedaan is, is dat er op 
deze een hanteerbaar resultaat op tafel gelegd kan worden wat iedereen binnen het bedrijf Laride eenvoudig na 
kan slaan . De afrondingen van de rapportages van fase 2 en 3 zullen gepaard gaan met presentaties van het 
geleverde werk. Op deze manier kan er binnen een kort tijdsbestek een goede indruk worden gegeven van de 
werkzaamheden welke in de desbetreffende fase zijn verricht. Het resultaat van de eerste fase is het research 
proposal. Het resultaat van de tweede fase zal bestaan uit een schriftelijke analyse. In de laatste fase zullen twee 
rapportages tot stand komen. De eerste is het concept verslag. Na bijsturing, feeback, commentaar e.d. gegeven 
op het concept verslag zal uiteindelijk een definitief eindverslag ontstaan. Hieronder wordt puntsgewijs 
weergegeven welke onderwerpen in de rapportages terug moeten komen. 

Fase 1: Research proposal 
• Plan van aanpak 

o Te verrichten werkzaamheden verdeeld in fasen en stappen 
o Beschrijving van de opdracht "Formaliseren van een bedrijsproces" 
o Probleem- en doelstelling van de opdracht "Formaliseren van een bedrijsproces" 
o Afbakening 
o Relevante onderzoeksbronnen 

• Projectbeheersdocument 
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o Tijdsbeheersing 
o Informatiebeheersing 
o (Organisatiebeheersing) 
o Kwaliteitsbeheersing 

Onderzoeksresultaat(onderzoeksfase) 
Het onderzoeksresultaat bestaat uit de onderzochte gegevens welke zijn vastgelegd in de schriftelijke analyse. 

In paragraaf 1.3 was al een beschrijving gegeven van de werkzaamheden welke in deze fase moeten worden 
verricht. Het resultaat van deze werkzaamheden vormt het onderzoeksresultaat. Hieronder wordt puntsgewijs 
beschreven wat er in het onderzoeksresultaat zal komen te staan: 

Fase 2: Schriftelijke analyse 
• Bedrijfsprofiel 
• Interne analyse 

o Beschrijving van de core business van Laride 
o Beschrijving van de primaire- en ondersteunende activiteiten 
o Wat de positie van Laride in het bouwproces 
o Beschrijving van hoe de interne communicatie verloopt 
o Hoe geeft Laride invulling aan strategisch management in relatie met de professionele dienst die 

het verleent 
o Management 
o Beschrijving van de lopende projecten en de taken die de projectleider daarbij hebben. 
o Sterkten en zwakten 

• Externe analyse: 
o Beschrijving van hoe de marktomgeving eruit ziet waarin Laride zich begeeft 
o Analyse van de externe omgeving binnen een tijdelijke projectorganisatie 
o Bedrijstak en concurrentie 
o Kansen en bedreigingen (analyse op hoog schaalniveau) 

Ontwerpresultaat Omplementatiefase) 
Het uiteindelijke ontwerp zal zijn een fasenmodel waarin per fase de stappen staan beschreven die doorlopen 

moeten worden om per fase, middels een simpele toetsing, een go of no-go besluit kunnen geven. Belangrijkste 
voorwaarde waaraan het model moet voldoen is dat er per fase precies helder wordt welke activiteiten moeten 
worden verricht alvorens een start te kunnen maken met de volgende fase. Dit betekent dus een transparante 
fasering en formalisering van het productontwikkelingsproces. De verschillende fasen moeten elk zodanig zijn 
afgebakend dat de interpretatie hiervan eenduidig is. Belangrijk is dat het model berust op de filosofie van integraal 
bouwmanagement, zoals deze door de directie is voorgelegd. Doch betekent dit niet dat deze filosofie letterlijk 
wordt overgenomen, wel is het zo dat deze filosofie een belangrijk uitgangspunt voor het onderzoek vormt. 

Daarnaast zal het eindresultaat dus ook bestaan uit een ontwerp voor een projectorganisatie, welke uiteraard 
volledig in relatie staat met de staande organisatie van Laride Bouwmanagement. Omdat de projectorganisatie per 
fase een ander doel heeft, is het zo dat de invloed van elke partij per fase anders is. Met behulp van 
organigrammen wordt per fase hiervan een visuele weergave gemaakt. 
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Fase 3: Implementatiefase 
• Concept verslag 

o Formalisatie van het bedrijfsproces van Laride 
o Definitie van integraal bouwmanagement 
o Ontwerp per fase van de projectorganisatie 
o Managementstrategie (afbakening volgt in fase 2) 

• Definitief verslag 
o Formalisatie van het bedrijfsproces van Laride 
o Definitie van integraal bouwmanagement 
o Ontwerp per fase van de projectorganisatie 
o Managementstrategie (afbakening volgt in fase 2) 
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3 ONDERZOEKSPLAN 
In hoofdstuk 1 is een beschrijving gemaakt van de werkzaamheden die ten behoeve van het onderzoek moeten 

worden verricht. Hoofdstuk 2 geeft vervolgens een beschrijving van het te verwachte resultaat. Om tot een 
verwacht resultaat te komen is een plan nodig. Een goed onderzoeksplan vormt de basis van een structureel 
onderzoek. Het onderzoeksplan is dus niets anders dan een document waarin is vastgelegd hoe er te werk moet 
worden gegaan ten einde het te verwachten resultaat zo effectief mogelijk te bereiken . Zoals in paragraaf 1.3 al 
was te zien is het onderzoek opgedeeld in 3 verschillende delen, te weten het bedrijfsprofiel en de inter- en externe 
analyse. In hoofdstuk 2 was per deel al beschreven wat het resultaat moet te zijn , zodat aan het einde van een 
deelonderzoek eenvoudig bekeken kan worden of de doelstelling gehaald is. In het onderzoeksplan wordt per 
onderdeel gekeken wat de resultaten zijn en op welke manier deze bereikt kunnen worden. Hoewel de drie 
onderdelen nauwe samenhang vertonen, is het toch mogelijk elk onderzoeksdeel te beschouwen als een apart 
deelonderzoek. De deelonderzoeken worden elk apart uitgewerkt. Met het volgende deelonderzoek wordt pas 
begonnen als het vorige onderzoek volledig is afgerond. Dit wil dus zeggen dat er pas met de interne analyse kan 
worden gestart als de beschrijving van het bedrijfsprofiel volledig is afgerond. Dit omdat de verzamelde informatie 
van de eerste fase compleet moet zijn, alvorens er met een structureel deelonderzoek voor de daaropvolgende 
fase kan worden begonnen. 

Bedrijfsprofiel 
Als eerste zal ik onderzoek doen naar het bedrijfsprofiel. Het onderzoek wordt verricht op het kantoor van Laride 

Bouwmanagement. Er wordt gekeken naar al gerealiseerde projecten, de achtergrond van de directie en het 
personeel en de wijze waarop het bedrijf tot stand is gekomen. 

Onderzoek door: interviews met directie en personeel, bestuderen van interne stukken, het 
bijwonen van personeelsvergaderingen en presentaties en deelname aan de bedrijfssessie's. 

Interne analyse 
De interne zal zich deels verricht worden op het kantoor van Laride en deels op de projecten die momenteel 

spelen. Het is de bedoeling dat de voor de projecten gerealiseerde stukken uitvoerig worden bestudeerd. 
Daarnaast wil ik met elke projectleiders zo veel mogelijk de projecten buiten de deur bezoeken om affiniteit met de 
lopende projecten te krijgen . Tevens is het de bedoeling dat ik zoveel mogelijk direct betrokkenen interview. De 
infonnatie wordt geordend naar algemene informatie en projectinformatie. 

Onderzoek door: interviews met directie en personeel, bestuderen van interne stukken, het 
bijwonen van personeels- en projectvergaderingen en presentaties, deelname aan de 
bedrijfssessie's, bestuderen relevante literatuur, projectbezoeken en interviews met personen die 
direct bij het project betrokken zijn 

Externe analvse 
De externe analyse geschiedt praktisch op dezelfde wijze als de interne analyse. Ook hier geldt dat er zoveel 

mogelijk vanuit Laride onderzoek wordt verricht. Alleen ligt nu de aandacht volledig op de omgeving buiten Laride 
en de relatie die deze omgeving met het bedrijf heeft. 

Onderzoek door: interviews met directie en personeel, bestuderen van interne stukken, het 
bijwonen van personeels- en projectvergaderingen en presentaties, deelname aan de 
bedrijfssessie's, bestuderen relevante literatuur, projectbezoeken en interviews met externe 
deskundigen 
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4 VERZAMELING ONDERZOEKSGEGEVENS 
In eerste instantie zullen wij onderstaande bronnen gebruikt, mochten er gedurende het project meer bronnen 

gevonden worden dan zullen we deze ook zeker gebruiken: 

• Interne deskundigen (Lande Bouwmanagement) 
o Directie: ing. R. Clijsen & E. van den Oetelaar 
o Projectleiders: L. van Boxtel, Th. Van Horck, F. Janssen & ing. A. Wijnhoven 
o Administratie: A. Nieuwenhuijs 

• Interne deskundigen (TU/e) 
o Afstudeercommissie 
o Overige deskundigen 

• Literatuur 
o Onderzoekspublicaties / proefschriften 
o Boeken 
o Vaktijdschriften 
o Afstudeerverslagen 

• Externe deskundigen 
o Bouwmanagementbureau's 
o Projectontwikkelaars 
o Investeerders 
o Architectenbureau's 
o Adviesbureau's 
o Woningbuwverenigingen 
o Universiteiten, onderzoeks- en opleidingsinstituten 
o Overige voor het onderzoek relevante partijen 

• Internet (sites) 
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5 ORGANISATIE 
Bij deze master-thesis is er sprake van een individueel onderzoek. Hoewel vanuit de opleiding duo-opdrachten 

enigszins gestimuleerd werden, heb ik er bewust voor gekozen om zelfstandig onderzoek te doen. Dit omdat er de 
laatste jaren zeer veel nadruk is gelegd op werken in groepen. Mede hierdoor heb ik expliciet gekozen om deze 
keer individueel aan een opdracht te werken. Hoewel individueel werken, of werken in groepen beide voor- en 
nadelen kennen, is het vanzelfsprekend dat het individueel werken aan een opdracht praktisch geen 
organisaniserende aspecten kleven. Volgens de theorie is een 01anisatie immers een groep mensen die hun 
krachten bundelen binnen een stabiel werk van sociale contacten. 

Toch komt de master-thesis niet helemaal individueel tot stand . Er zijn immers meerdere entiteiten bij het 
onderzoek betrokken, te weten Laride Bouwmanagement en de TU/eindhoven . Laride heeft hier niet alleen de rol 
van opdrachtgever, maar vormt tevens een labaratorium achtige omgeving waarbinnen het onderzoek (en de 
opdracht) gerealiseerd kan worden. Naast een facaliterende taak vervult het dus ook een adviserende entaak. 
Mede hierdoor is het van belang om een duidelijke structuur in de samenwerking aan te brengen. Er is immers 
sprake van twee partijen die een bepaalde samenwerking, voor een periode van 6-7 maanden, zijn aangegaan. 
Gesteld kan worden dat er vanuit een zeer abstract oogpunt bekeken sprake is van een moderne organisatie, 
waarbij ik als researcher onderzoek doe naar de formalisatie van het bedrijfsproces. Laride is hierbij de klant die de 
afstudeeropdracht heeft verstrekt. De heren R. Clijsen en E. van den Oetelaar (directie Laride) zijn hier mijn 
aanspreekpunten. Met de directie zijn duidelijke afspraken gemaakt over onder welke omstandigheden het 
onderzoek zal worden verricht. Nadat er een start is gemaakt is het van essentieel belang dat er regelmatig met 
hun overleg is over de voortgang van de master-thesis. 

Daarnaast vervult de TU/e een begeleidende en beoordelende rol binnen deze "organisatie". Om de master
thesis goed te laten verlopen is het dus noodzakelijk dat er tussen deze partijen goed gecommuniceerd wordt. De 
heer Van Gassel vormt namens de TU/e, het centrale aanspreekpunt. Hij is tevens voorzitter van mijn 
afstudeercommissie, welke na het research proposal zal gaan bestaan uit nog twee andere commissieleden. 
Voorwaarde is dat een van de twee leden een UHD (universitair hoofddocent) of hoogleraar moet zijn. Wie hiervoor 
in aanmerking komen zal na het voorleggen van het definitieve research proposal besloten worden. Wel is er al 
een kennismakende afspraak geweest waarin Laride, de heer Van Gassel en ik rond te tafel hebben gezeten om 
de aard en het onderwerp van de afstudeeropdracht door te nemen. 

Omdat alle uitvoerende ta1<en door mezelf, vanuit een pro-actieve benadering zullen worden uitgevoerd is er 
dus geen sprake van een organisatie, maar van een concreet systeem. De begrippen taak- en rolerdeling zijn dus 
op deze master-thesis niet van toepassing. Verder liggen de verantwoordelijkheid en de toezicht bij 1 persoon, 
namelijk mezelf. Het is dus niet nodig om de organisatie te beheersen. Wel is het zo dat de taken- en rollen welke 
t.b.v. het onderzoek uitgevoerd moeten worden, dienen te worden bewaakt. Dit bewaken geschiedt aan de band 
van het plan van aanpak (H1 Urn H4), waarin ik de te behandelen onderdelen in kaart heb gebracht. 

1 Ontwerpen en veranderenv anorg anisaties. Prof. dr. Ir.J.E.va nAken 
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6 TIJDBEHEERSING 
In de bijlage is de planning visueel uitgewerkt. Duidelijk is dat de planning is opgedeeld conform de stappen 

beschreven in hoofdstuk 1. De duur van het onderzoek is gebaseerd op het door de TUle toegekende aantal 
studiepunten per onderdeel. De ECST waardering is vanaf 2002 van kracht, en is conform de Europese norm. 
Hierbij staat 1 ECTS gelijk aan 28 studiebelastingsuren . Hieronder is een weergave gemaakt van het aantal 
onderdelen waaruit het totale onderzoek bestaat: 

• research orooosal: 8,6 ECTS (belasting 240 uren / 6 weken) 
o opstellen plan van aanpak 
o opstellen projectbeheersdocument 
o concept research proposal (1 e milestone: 28 april) 
o aanpassen research proposal 
o research proposal definitief (2e milestone: 09 mei) 

• master-thesis: 28,7 ECTS (belasting 800 uren / 20 weken) 
o bedrijfsprofiel, interne analyse, externe analyse 
o concept onderzoek (3e milestone: 04 juli) 
o aanpassen concept onderzoek 
o onderzoek definitief (4e milestone: 18 juli) 
o formalisatie bedrijfsproces 
o concept formalisatie bedrijfsproces (Se milestone: 26 september) 
o aanpassen concept 
o definitief formalisatie bedrijfsproces (6e milestone: 24 oktober) 

• show case portfolio: 2,9 ECTS (belasting 80 uren / 2 weken) 
o opstellen show-case 
o presentatie show case (7e milestone) 

De planning is dus een beheersdocument wat laat zien wanneer wat af moet zijn. Middels een planning kan er 
makkelijk geconstateerd worden of er een voorsprong is, of dat er een achterstand is. Belangrijk is dat de 
voortgang voortdurend in kaart gebracht, bijgesteld en gecontroleerd moet worden 2. Hiermee doelt Van het Erve 
op de tijdsplanning voor het bewaken van een bouwproces. Hoewel de master-thesis op het eerste oog weinig 
fysieke overeenkomsten vertoont met een bouwproject is er in beide situaties sprake van een proces. Hoewel niet 
in exact dezelfde vorm kan de planning dus ook gebruikt worden voor het bewaken van de vooruitgang van de 
master-thesis. Het grote verschil is dat er bij de master-thesis geen sprake van een financieel budget is, waardoor 
deze ook niet overschreden kan worden . In plaats daarvan stem ik het onderzoek af op een tijdsbudget. Doel is dat 
de in hoofdstuk 1 omschreven onderwerpen ieder een bepaald tijdsbudget toegeschoven krijgen. Dit om tot een 
evenwichtige opbouw van de master-thesis te komen. Om overschrijding van de budgetten te voorkomen wordt 
aan elke fase een eindpunt gekoppeld. Deze eindpunten zijn de zogenaamde milestones. Op het moment dat er 
een milestone wordt bereikt, betekent dit automatisch dat er een bepaald op document op tafel moet liggen. Het 
overschrijden van milestones betekent vertraging, en dient ten alle tijden voorkomen of ingehaald te worden. 

2 
Bouwprocesleer, Drs.H .J.vo n hetErv e 
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7 INFORMATIEBEHEERSING 
Een belangrijk onderdeel van wetenschappelijk onderdoek is de literatuurstudie. Door bevindingen te 

combineren die eerder zijn ontstaan, aangevuld met eigen bevindingen zou men kunnen komen tot een nieuwe 
hypothese of theorie. Essentieel is dus dat er studie wordt gedaan waarin de juiste literatuur wordt gebruikt. Hoe 
wordt deze informatie gevonden, en hoe wordt vervolgens met deze informatie omgegaan? De informatie dient 
dusdanig gedocumenteerd te worden dat deze eenvoudig te beheersen is. 

Opslaan van informatie 
Informatie wordt structureel en overzichtelijk opgeborgen in de hiervoor bestemde netwerkmap bij Laride 

Bouwmanagement. Elk document wordt voorzien van een versienummer. Telkens wanneer er een aanpassing 
heeft plaatsgevonden wordt ook de versie aangepast. Er zijn speciale mappen voor de meest actuele versies en 
voor de gedateerde versies. Tevens wordt van elke laatste versie een hardcopy bewaard. Deze wordt in een 
ordner opgeborgen en vervangen als er een nieuwe versie beschikbaar is. Tevens wordt er van de digitale 
bestanden regelmatig een back up gemaakt. 

Literatuurlijst 
Elke rapportage moet voorzien worden van een literatuurlijst. In deze lijst staat alle literatuur die voor de 

totstandkoming van belang is geweest. Gebruikte informatie dient te worden opgenomen in voetnoten . Wordt er 
bijvoorbeeld kritiek geleverd op een bepaalde stelling, of wordt deze stelling voorzien van aanvuliend commentaar 
d'an moet op dezelfde pagina in één oogopslag duidelijk worden wat hiervan de bron is. Tevens wordt in een 
aparte spreadsheet bijgehouden welke literatuur, voor welk onderdeel is gebruikt. 

Internet 
Voor informatie welke op het Intemet gevonden wordt geldt in principe hetzelfde verhaal als voor de gebruikte 

literatuur. Informatie gehaald van webpagina's wordt zowel in het verslag gemeld (literatuurlijst & voetnoten) als in 
een apart document (spreadsheet). 

Interviews 
De informatie welke voortkomt uit Interviews met deskundigen kan op meerdere manieren worden vastgelegd . 

De eerste manier is de informatie te verwerken in een notulen. Deze notulen kan digitaal opgeslagen worden en 
makkelijk worden ingezien. Nadeel van deze vorm is dat bij het notuleren vaak nuttige informatie verloren gaat. 
Het is immers onmogelijk om heel het interview letterlijk op papier te zetten. Een goed altematief is gebruik te 
maken van een recorder. Door het interview digitaal op te nemen gaat geen informatie verloren . Daarnaast is het 
grote voordeel dat je jezelf volledig kunt focussen op de deskundige, zonder dat daarbij steeds notities gemaakt 
moeten worden. Nadelen van deze methode is dat de geïnterviewde toestemming moet geven voor de opname, 
er kostbare apparatuur nodig is en dat een digitale opname de nodige ruimte op de pc in beslag neemt (70 Mb I 
uur). Tijdens het onderzoek zal vooral gebruik gemaakt worden van de eerste methode. In de onderzoeksmap 
staat een aparte folder waar de notulen (en opnamen) zullen worden opgeslagen. 

Contactenlijst 
Er is een contacten lijst aangemaakt, waarin alle contactpersonen met hun gegevens 'in zijn vermeld. In dit 

document wordt ook historie bijgehouden van de contacten die er met die betreffende persoon zijn geweest zodat 
er eenvoudig kan worden nagegaan wat er met een bepaalde persoon is besproken. 
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8 KWALITEITSBEWAKING 

In eerst instantie ben ik zelf degene die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de master-thesis. Voor de 
bewaking van de kwaliteit tijdens het project, zijn de volgende personen aangewezen: 

• Laride Bouwmanagement: 
o Ing. R. Clijsen 
o E. van den Oetelaar 

• Afstudeercommissie: 

Begeleiding: 

oir. F. van Gassel 
o 
o 

Zoals boven is aangegeven zal de begeleiding vanuit twee verschillende hoeken komen. Vanuit de TU/e is er 
begeleiding door de afstudeercommissie. Deze commissie bestaat uit een drietal personen. De heer Frans van 
Gassel (UD, capaciteitsgroep uitvoeringstechniek) is hiervan de voorzitter. Dat wil dus zeggen dat hij de eerste 
persoon is waar ik normaliter contact mee opneem. Verder bestaat de commissie uit twee docenten waarvan hun 
kennis het beste bij dit onderzoek aansluiten. Volgens prof. ir. G. Maas (hoogleraar, capaciteitsgroep 
uitvoeringstechniek) wordt aan de hand van dit research proposal bekeken welke docenten hiervoor het beste in 
aanmerking komen. Tevens zal aan de hand van deze bekendmaking duidelijk worden hoe hoog de frequentie is 
van het contact met deze commissie. 

Daarnaast is er ook begeleiding vanuit Laride Bouwmanagement. De belangrijkste contactpersonen zijn de 
eerder vernoemde heren Clijsen en Van den Oetelaar. Op de "werkvloer" is ing. A. Wijnhoven het eerste 
aanspreekpunt. Deze personen zijn als het ware "aangevers" en tevens mede-kwaliteitsbewakers van de master
thesis. Nog een keer onderstrepend dat ik hierbij onderzoek wordt verricht vanuit een pro-actieve benadering. Dit 
houdt dus in dat ik degene ben die als eerste informatie voorlegt. Aan de hand van hiervan kan vervolgens een 
discussie op gang komen. De eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de master-thesis ligt dus bij mezelf. 
Alleen besluitvormingen van zeer evident karakter, dienen alvorens toepassing/gebruik hiervan, goedgekeurd te 
worden door de afstudeercommissie of Laride Bouwmanagement. Overleg met de directie zal voornamelijk 
plaatsvinden in persoonlijke gesprekken. Contact met de afstudeercommissie kan ook via de e-mail geschieden. 
Vaak betreft het hier eenvoudige vragen. Complexere vragen zullen persoonlijk worden voorgelegd. Hoe frequent 
dit zal zijn moet tijdens de thesis blijken. 
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I Onderwerp: 
Interview Luc van Boxtel 

Datum & plaats: 

Aanwezig: 

Mastertrack: 

28 augustus 2003, Kantoor E&P Bouwmanagement 

LVB (projectleider, E&P Bouwmanagement) 
Rob Toll (student, TU/eindhoven) 

Construction management & urban development 

I 1. Shared Values: Wat zijn de 'bovenliggende doelen' van de organisatie? 

LB 
RT 

Het volwaardig aanbieden van de dienst bouwmanagement. Vanaf initiatief tot oplevering. Een organisatie 
hebben die van elke markt (betreffende bouwprocesmanagement) thuis is . Zich onderscheiden van de 
concurrentie door de grote aanwezigheid van expertise binnen de organisatie . Als het ware bouwmanagement 
tot een kunst verheffen. 
Bij normen en waarden wordt genoemd dat E&P het belangrijk vindt om professionaliteit naar buiten uit te 
stralen, en neer te zetten. Met andere woorden niet alleen de schijn, maar ook de daad bij het woord voegen. 

I 2. Strategie: hoe wordt er tegen de strategie van het bedrijf aangegeken? 
Om de bovenliggende doelen van de organisatie te bereiken zoekt de directie diepgang in bepaalde materie. 
Een goed voorbeeld is de gezondheidszorg. Door zich in deze wereld te mengen, en zich te verdiepen in deze 
wereld kan er beter gecommuniceerd worden met opdrachtgevers die zich op het vlak van de gezondheidszorg 
vebinden. Door te weten wat er speelt is E&P nog meer bekwaam om zorgen bij de opdrachtgever weg te 
nemen betreffende het huisvesten. Het verdiepen in de materie is dus in feite bedoelt om dezelfde taal als de 
opdrachtgever te leren spreken. 
Naast de bovenstaande strategie is E&P momenteel druk bezig met het zich mengen in de markt. Het is een 
jong bedrijf, en het daarom van essentieel belang dat de markt weet waar E&P voor staat, en wat de 
meerwaarde van de dienst is. In feite worden er dus relaties aangehaald om duidelijk te maken waar E&P goed 
in is. 
Omdat het nog een jong bureau is, wordt er vooral naar omzettechnische doelstellingen gekeken. Op de lange 
termijn moet het bedrijf doorgegroeien naar een organisatie van 15 - 20 man waarin nog meer kennis zit, zodat 
de dienst "integraal bouwmanagement" nog beter bedreven kan worden. 
Een tip betreffende de strategie is dat er een soort van collectieve uitstraling naar de buitenwereld moet zijn. Er 
wordt hierbij gedacht aan een gedragcode waarin staat opgesteld hoe de projectleiders zich naar buiten 
moeten opstellen. 

I 3. Structuur: hoe wordt er tegen de structuur van het bedrijf aangegeken? 
De structuur zoals deze op het moment is, is in principe duidelijk en overzichtelijk. Gezien het een klein bedrijf 
betreft kunnen hier ook weinig misverstanden over ontstaan. Er is een directie die een bepaalde doelstelling 
voor het bedrijf heeft vastgelegd, en deze doelstelling wordt naar de werknemers overgedragen. Dit is de 
zogenaamde top-dowm benadering. 

I 4. Systemen: hoe wordt er tegen de systemen van het bedrijf aangegeken? 
Er wordt in de ogen van werknemer x te weinig gekeken naar standaard documenten. Ze zijn er wel, maar er 
wordt te weinig over gediscussieerd, waardoor verdere groei wordt uitgesloten. Hierdoor ontstaat het idee dat 
iedereen maar iets doet. 
Daarnaast is er sprake van een eenzijdige oplegging als het gaat om interne besllJitvormingsprocedures. De 
mening van de werknemers wordt volgens werknemer x niet serieus meegenomen in overwegingen. 

I 5. Skills: wat zijn de vaardigeheden waarin het bedrijf zich onderscheidt van de concurrentie? 
Het bedrijf verkoopt een vorm van kennis die door werknemer x als zeer waardevol voor een opdrachtgever 
wordt gezien. Het geloof in product dat de directie op de markt willen zetten is groot. Alleen heerst er onder 
bepaalde werknemers de onzekerheid of zij wel over de vaardigheden beschikken om te voldoen aan de 
kwaliteit van het product. Bij sommige is onduidelijkheid welke vaardigheden er exact nodig zijn om als 
bouw(proces)manager te kunnen fungeren. 
Een tip is dus dat de directie hier in het vervolg meer aandacht aan moeten besteden. Het doel is duidelijk, 
alleen moet er nu nog transparant gemaakt worden welke vaardigheden hiervoor nodig zijn . 

Technische Unlversltei EIndhoven 
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Momenteel heerst er sociaal gezien een vrij kille cultuur, waarop de kloof tussen de directie en werknemers als 
zeer groot genoemd mag worden. De omgeving wordt door werknemer x als onpersoonlijk ervaren. Er heerst 
een sfeer waarin de werknemers zich niet serieus genomen voelen. Dit is voor een groot gedeelte te danken 
aan het feit dat de werknemers vinden dat er maar op 1 manier binnen het bedrijf wordt gecommuniceerd. 
Een tip betreffende de cultuur C.q. omgang met personeel is, is dat er aan een organisatie gewerkt moet 
worden waar sterk sprake is van een hecht team met een collectieve ambitie. Het gevoel dat er sprake is van 
een team is nu nog niet aanwezig. Dit wordt duidelijk gemaakt aan de hand van een metafoor over een 
voetbalelftal waarin er sprake is van een team met een coach. Hierin is de eerste taak van de coach om het 
team zodanig samen te stellen, zodat er sprake kan zijn van een uitgebalanceerd team. Nadat dit is gebeurd 
gaat de coach over tot het stellen van het doel. Dit doel, zoals bij shared values is omschreven, is bij E&P 
duidelijk geformuleerd. In het kader van de metafoor nemen we even aan dat dit het winnen van de Europacup 
is. Hef 'voetbalteam' van E&P weet dus dat het doel het winnen van de cup is. In de fase na de doelstelling 
schiet de rol van coach, volgens werknemer x) nog ernstig te kort. Nadat het doel is vastgelegd moet de coach 
de spelers zodanig prikkelen, zodat ze met volle overgave achter de doelstelling staan. Een speler kan immers 
wel weten wat de doelstelling exact is, maar als hij daarbij zelf niet het gevoel heeft dat dat kan lukken zal het 
doel nooit bereikt worden. De coach moet dus niet alleen een balans in het team vinden, maar ook zorgen voor 
een collectieve ambitie waarbij iedereen achter de geformuleerde doelstellingen staat. Hierbij is het van 
essentieel belang dat de coach weet wat voor een vlees hij in de kuip heeft. Door de mensen te leren kennen, 
komt hij er immers achter waar de spelers goed in zijn en wat ze wel en niet graag willen. Een voorbeeld 
hiervan is een speler die graag in de spits wil staan. Als een coach zonder duidelijk te communiceren deze 
spits in de verdediging opstelt (waar deze speler een hekel aan heeft), dan is het een logisch gevolg dat de 
speler zich minder op zijn gemak voelt en daarom ook minder goed tot zijn recht komt op die positie. Nu is het 
natuurlijk niet zo dat de coach elke dag moet discussiëren met waar spelers wel, en niet willen staan. De coach 
is immers aangesteld om een collectief te creëren, en de lijnen uit te zetten. Wel is het zo dat er een duidelijke 
communicatie met de spelers moet zijn. Zij moeten immers op het veld zorgen dat ze de cup winnen. Wel is het 
zo dat een coach spelers moet begrijpen anders ontstaat frustratie. 

Kritiek van werknemer x is dat de doelstelling bij E&P wel duidelijk afgebakend is, maar dat er geen moeite 
wordt genomen om te luisteren wat de spelers te zeggen hebben. Hierdoor ontstaat bij speler x een gevoel van 
frustratie. E is het gevoel dat er een coach aan het veld staat die heel hard aan het roepen is dat er gewonnen 
moet worden, maar van concrete aanwijzigingen is geen sprake. Dit is enigszins terug te voeren op het 
achterland van de coach. Deze is immers -natuurlijk dankzij zijn kwaliteiten- in het verleden trainer geweest 
van grote clubs als Juventus en Real Madrid, en mede hierdoor overtuigd van zijn kwaliteiten. Alleen is dat nog 
geen garantie dat die aanpak bij dit team hoort. 

Verder is een aanpak die persoonsontwikkeling gericht is geen overbodige luxe. Hierbij wordt gedacht aan een 
traject wat afgelegd gaat worden, met daarin meerdere toetsingsmomenten om te kijken of alles nog naar 
behoren verloopt. Het is beter om eerst mensen klaar te stomen, en daarna pas in het diepe te goeien. 
Daarnaast moet er per taak worden gekeken wie daar het beste bij past. Hierbij is onderlinge afstemming van 
essentieel belang. Dit item heeft immers betrekking op de metafoor over wat spelers zelf graag willen, en waar 
ze goed in zijn. De moeilijkheidsgraad zit hem hier in het erachter komen wat spelers willen, zodat er een hoog 
rendement ontstaat. De juiste spelers moeten op de juiste plaats terechtkomen, en hiervoor is een goeie 
onderlinge communicatie nodig. Meer interesse -zowel betreffende het vakgebied als sociaal- in de 
werknemers tonen, zodat er ook makkellijker gecommuniceerd kan worden. 
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I Onderwerp: 
Interview TH (projectleider) 

Datum & plaats: 

Aanwezig: 

Mastertrack: 

1. Directie 

5 september 2003, Kantoor E&P Bouwmanagement 

TH (projectleider, E&P Bouwmanagement) 
Rob Toll (student, TU/eindhoven) 

Construction management & urban development 

TH 
RT 

Vanuit de werknemers bestaat het gevoel dat de directie alles wil kunnen begrijpen. Het I,ijkt erop dat de 
directie moeilijk de projecten los kan laten. De meeste werknemers ervaren dit als bezwaarlijk. Ze hebben het 
idee dat er zo weinig vertrouwen in hun is . TH is daarin tegen zeer te spreken over het acquisitiewerk van de 
directie. Dat er in tijden van deze laagconjunctuur zoveel interessante projecten worden binnengehaald, is 
buitengewoon knap te noemen. 
Verder zou de directie bij het overdragen van projecten een duidelijk overleg moeten plaatsvinden . Nu worden 
projecten op een bureau gelegd zonder dat er sprake is van een structureel overleg. 

I 2. Doelstellingen directie 
Groot pluspunt van de organisatie is dat de directie de bedrijfsdoelen helder richting de werknemers formuleert. 
Het uitdragen van de doelstellingen en visie worden als zeer duidelijk ervaren, en ook de presentatie naar 
buiten toe is zeer goed . 

I 3. Strategie 
De strategie die het bedrijf hanteert wordt als zeer professioneel ervaren. Wel met de kanttekening dat een 
werknemer zich hier wel in moet kunnen vinden. TH denkt dat jonge nog kneedbare werknemers zich eerder 
kunnen vinden in de strategie, dan werknemers met relatief meer ervaring. Zij kunnen zich nog makkelijker 
aanpassen aan een bepaalde manier van werken. Oudere werknemers zijn eerder geneigd om volgens vaste 
patronen te werken. 

I 4. Imago 
De partners van E&P Bouwmanagement zijn zeer gecharmeerd. Dit geldt zowel voor het management, en voor 
het functioneren van de verschillende projectleiders. Vanuit de klanten is er geen kritiek en wordt de dienst die 
E&P Bouwmanagement levert als zeer professioneel ervaren. 

I 5. Team I collectieve ambitie 
Hoewel er in een kantoortuin wordt gewerkt lijkt het alsof iedereen op 'losse eilandjes' werkt. Iedereen draait 
zijn eigen projecten. TH vindt dat de directie onvoldoende aan een collectieve ambitie bouwt. Het overleg dat 
de collectieve ambitie zou moeten ondersteunen, lijkt elke keer een kopie van het vorige overleg. 
Er zou volgen TH meer aandacht moeten worden geschonken aan sociale nevenactiviteiten . De uitjes die er 
zijn geweest worden als positief ervaren, alleen zou dit frequenter moeten plaatsvinden. Momenteel is het 
alleen zeer formeel, waardoor het moeilijk is om sympathie voor elkaar te kweken 

I 6. Kennismanagement 
Het personeelsbeleid zoals dat op dit moment is, wordt als zeer matig ervaren. Het staat haaks op het bouwen 
aan een collectieve ambitie. Er moet volgens TH een duidelijke inventarisatie komen van de werknemers, zodat 
de directie een duidelijk beeld heeft van welke kwaliteiten ze precies in huis heeft. Met andere woorden, de 
competenties die binnen het bedrijf aanwezig zijn zouden meer in beeld moeten worden gebracht. 
Kennisoverdracht is er momenteel in zeer beperkte mate. De chemie om binnen een team kennis over te 
dragen ontbreekt. Deze chemie kan niet geforceerd worden, wel is het zo dat de directie in de toekomst op 
zoek moet naar werknemers die binnen de cultuur van E&P Bouwmanagement passen. 
Een andere tip om kennisoverdracht binnen de organisatie te stimuleren is, om het tastbare aandeel dat E&P 
levert in de toekomst duidelijker te evalueren. Bij complexe projecten zouden de verschillende stappen duidelijk 
in beeld moeten worden gebracht. RT maakt TH duidelijk dat de directie hier zeker het nut van inziet. en dat het 
afstudeeronderzoek hier een duidelijke stimulans voor moet zijn. Nadeel is wel dat hier enige tijd voor vrij moet 
worden gemaakt 
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I 7. Beheersplan I rapportage documenten 
In het beheersplan staat per fase aangegeven welke partijen er betrokken zijn, en welke verantwoordelijkheden 
deze partijen hebben. Tevens is er een planning van de betreffende fase opgenomen en is er een begroting 
van de kosten . 
Het beheersplan wordt door TH enerzijds als overzichtelijk ervaren, maar aan de ander kant kan hij er moeilük 
de toegevoegde waarde van zien. Het document is een communicatiestuk richting de opdrachtgever. Alleen is 
de ervaring dat deze er vaak maar weinig mee doet, waardoor de efficiëntie als zeer laag wordt ervaren . TH 
vergelijkt het met een beschrijving van de bekende weg naar huis. 
Het rapportage document heeft wel veel toegevoegde waarde, en wordt als zeer zinvol ervaren. Dit document 
moet een overzicht geven van de fase, en aangeven of er sprake is van een go / no go moment. 
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student: Rob Toil 

Tussenpresentatie 



Doel presentatie 

- Beeld geven het reeds verricht onderzoek 
--

- Na terugkoppeling richting door directie voor verder onderzoek 
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Afstudeeronderzoek TUle 

Mastertrack CMUD 

Case studlie E&P Bouwmanagement 

Start 1 april 2003 

Begeleidingscommissie TUle 

- ir. F. van Gassel, A. den Otter arch. AvB & prof. dr. ir. W. Schaefer 



-

Vraag van de directie: 

- Hoe ervaringskennis structureel overdragen 

- Suggestie voor een handboek 

- Vertrekpunt: formaliseren van het bedrijfsproces 
-------- -

Persoonlijke interesses: 
--------------------------------------------~ 

- bouwmanagement, kennis en bedrijfskunde 
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Wetenschap I Afstudeermethode 

Regulatieve cyclus 

- Probleemkluwen, diagnose, evaluatie, plan 

75 raamwerk: 
- -

- Motivatie keuze, 

- -



Data verzamelingsmethode 

- Semi gestructureerde interviews 

- Vragenlijst a.d.h.v. 7S raamwerk 
~------------------------------------------------------------~ 

- Antwoorden schriftelijk uitgewerkt 
--------

- Interviews in september 2003 afgenomen 
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Opzet 

- Verkennend onderzoek hele staande organisatie 

- Vragenlijst (quickscan) -7 antwoorden -7 zelf gradatie aan antwoorden 

(bv. slecht - goed) 

- Antwoorden geen waardeoordeel, maar juist een indicatie 

:wat is interessant voor verder onderzoek? 

- antwoorden, input voor directie en onderzoeker van welk deel 
-

organisatie verder te onderzoeken 
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Populatie 

- Volledige "operating core" E&P 
-

- 4 respondenten (projectmanagers en -leiders) 

- Directie achtte het destijds te vroeg om de 

vragen te beantwoorden 

-



Onderzoeker 

- Onafhankelijke rol van "waarnemer" 

- Mening niet meegenomen in het onderzoek 

- Alleen gradatie gegeven aan de antwoorden 

- Na resultaten advies voor vervolg onderzoek 



Strategie: 
------j 

- Wat vind je van de strategie van E&P? 

slechte zeer matig matig tevreden zeer goed 
-

1 . 
, 

2. 
-- ~====~ 

! 
I 

3. l /-------

4. 

'----- --



Structuur: 

- Wat vind je van de structuur van het bedrijf? 

Geen structuur goed gestructureerd 

1 . 

2. 

3. 

4. 



Systeem: 

- Wat vind je van het systeem van E&P? 

slecht zeer matig matig goed zeer goed 

1 . 

2. 

3. 

4. 



Personeelssysteem : 

- Wat vind je van de beoordeling van E&P? 

Niet helder / gefundeerd zeer helder / gefundeerd 

1 . 

2. 

3. 

4. 



Technologie: 

- In hoeverre zijn de competenties en vaardigheden 

binnen E&P aanwezig om strategie uit te voeren? 

Niet compleet compleet 

1 . 
I 

2. 
I 

3. 
I 

! 
4. ! 

I 
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Cultuur: teamvorming 

- In welke fase bevindt zich de teamvorming 

(binnen de complete staande organisatie)? 
- -

I zeer vroeg stadium volwaardig team 

1 . I 
I 

2. 

3. 
'l 

4. I 



Cultuur: teamvorming 

- Hoe belangrijk voelen de personen zich binnen het team (bouwmanagers 

& directie E&P Bouwmanagement)? 
, 

Niet belangrijk belangrijk 

1 

1 . ! 

I 
\ 

i. ; I 

! 



Startdatum 1 april 2003 
f---------- - - ---------------------j 

Nu 27 november 2003 

Diepteonderzoek vanaf december 

Afronding advies eind februari 2003 

Afronding afstudeerverslag maart 2004 

Eindcolloquium maart 2004 



- Vooral teamvorming & hoe de ind'ividuen zich voelen 

wordt voor verbetering vatbaar geacht. 
--_.-

I 
- Hoe staat de directie hier tegenover? 

I 
i - Zijn er suggesties voor onderwerpen die niet 

I besproken zijn? 
I -
I - Zijn er door de directie nog andere aanvullingen I 


