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Voorwoord 
Dit verslag is geschreven in het kader van mijn afstuderen aan de Technische Universiteit Eindhoven, 
faculteit Bouwkunde, capaciteitsgroep Uitvoeringstechniek. 

Bij dit afstudeerproject ben ik begeleid door: 
Ir. M.M.J . Vissers ITU/e) 
Ing. A.v.d. Woude (Heijmans Bouw Arnhem B.V.l 
Dr. Ir. E.W. Vastert ITU/e) 

Ik wil dan ook van deze mogelijkheid gebruik maken hen te bedanken voor hun steun en bijdrage tijdens 
mijn afstuderen . Tevens wil ik alle personen die ik heb mogen interviewen bedanken voor hun tijd en 
moeite. Zonder hen was dit onderzoek en afstuderen niet mogelijk geweest. 

Speciale dank gaat uit naar mijn ouders en mijn vriendin voor de onvoorwaardelijke steun gedurende 
mijn gehele stud ie. Zij zijn altijd in mij blijven geloven . Afsluitend wil ik nog de mensen bedanken die 
tijd hebben gestoken in het controleren van dit verslag en het doen van aanbevelingen en suggesties met 
betrekking tot de u itwerking van het ontwerp. 

Dit rapport is bestemd voor iedereen met een bouwkundige achtergrond en specifiek voor de Technische 
Univers iteit Eindhoven en Heijmans Bouw Arnhem B.V. 

Arnhem, 10-1 -2008 
Maarten Meu leman 

Dit rapport is het verslag van de eindstudie die is gedaan voor het doctoraal examen bouwkundig 
ingenieur. Het rapport heeft daarbij gediend als toetssteen voor de beoordeling van de studieprestatie. In 
het rapport voorkomende conclusies, resultaten, berekeningen en dergelijke kunnen verder onderzoek 
vereisen alvorens voor extern gebruik geschikt te zijn. 
Wij beschouwen dit rapport daarom als intern rapport dat niet zonder toestemming voor externe 
doeleinden mag worden gebruikt. 

Afstudeerrichting Uitvoeringstechniek 
Faculteit Bouwkunde 
Technische Universiteit Eindhoven 
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Samenvatting 
De probleemanalyse: 
Bij Heijmans Bouw Arnhem B.V. speelt een aantal problemen in het ABK-traject. Dit traject heeft 
betrekk ing op de Algemene Bouwplaatskosten, welke gezien kunnen worden als de kosten die gemaakt 
worden voor de voorzieningen en productiemiddelen om het bouwobject op de bouwplaats zo efficiënt 
mogelijk tot stand te laten komen . Hierbij kan onder andere gedacht worden aan de kosten voor een 
bouwkraan, een uitvoerder en de werkvoorbereiders. 
Een tweetal analyses heeft inzicht gegeven in het daadwerkelijke probleem en de daaraan gekoppelde 
oorzaken . De kwantitatieve analyse, waarin de financiële cijfers van een aantal projecten zijn bekeken, 
heeft aangetoond dat er aanzienlijke afwijkingen optreden in kostenposten van de ABK. Dit houdt 
simpelweg in dat er verschillen ontstaan tussen hetgeen er begroot wordt en hetgeen er daadwerkelijk 
geboekt (uitgegeven) wordt op deze posten. Door middel van een kwalitatieve analyse zijn de twee 
hoofdoorzaken van het ontstaan van de afwijkingen benoemd . Deze bevindingen hebben uiteindelijk 
geresulteerd in het formuleren van de volgende doelstelling en probleemstellingen: 

Doelstelling: 
"Het voorkomen van het ontstaan van verschillen tussen hetgeen er begroot is en wat er werkelijk wordt 
uitgegeven op de posten van de ABK bij Heijmans Bouw Arnhem BV." 

Probleemstellingen: 
1. De gebreken in de sturende informatie(stroom) in het ABK-traject moeten opgelost worden; 
2. Er moet voorkomen worden posten niet of dubbel opgenomen worden in de inschrijvings

begroting. 

Het onderzoek 
Een onderzoek gericht op het verzamelen van informatie om te komen tot een ontwerp waarmee de 
probleemstellingen opgelost kunnen worden, heeft geresulteerd in een aantal belangrijke conclusies. 
Allereerst kan er gesteld worden dat de informatiebehoefte van de diverse in het traject betrokken 
personen allemaal hetzelfde is. ledereen wil graag van zijn of haar voorganger in het proces weten: 

welke keuzes zijn er gemaakt? 
hoe zijn deze tot stand gekomen? 
welke informatie is daarbij gegenereerd en gebruikt? 

Op dit moment worden de diverse betrokkenen daarin niet voorzien . Daarnaast is er behoefte aan meer 
koppeling tussen de bestaande informatie(bronnen). Het ontbreken van deze koppeling zorgt er op dit 
moment voor dat er geen overzicht en afstemming is in de gebruikte informatie in het ABK-traject. 
Voor het voorkomen van het niet dan wel dubbel opnemen van posten in de inschrijvingsbegroting kan 
gezien het onderzoek volstaan worden met het ontwikkelen van een procedure en een checklist. 

Het ontwerp 
Het zwaartepunt van het ontwerp ligt bij het oplossen van de gebreken in de sturende informatiestroom. 
Op basis van het onderzoek is er een programma van eisen samengesteld voor dit ontwerp. Belangrijk in 
het programma van eisen is het onderscheid maken van een viertal onderdelen kenmerkend voor een 
i nformatie(stroom): 

1. het genereren van informatie; 
2. het opslaan van informatie; 
3. het overdragen van informatie; 
4. het toepassen van informatie. 

Zowel de gevonden knelpunten in de analyse, als de conclusies uit het onderzoek en de daaruit volgende 
eisen aan de oplossing zijn onder te verdelen in deze categorieën. Aangezien niets onder de categorie 
"toepassen" valt, word deze niet meegenomen in het ontwerp. Op basis van de verdeling is het ontwerp 
opgesplitst in een tweetal onderdelen: 

1. Het stroomschema; 
2. Het informatiedocument 

Het stroomschema bevat een schematische weergave van de procedure voor de omgang met sturende 
informatie in het ABK-traject. Het geeft alle processen, betrokkenen en hulpmiddelen weer die ervoor 
moeten zorgen dat alle noodzakelijke informatie wordt gegenereerd en overgedragen tussen de 
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verschillende betrokkenen in het ABK-traject. Je kunt spreken van een schets van het ideaalbeeld van deze 
informatiestroom. 
Het informatiedocument is een conceptueel model voor een softwareprogramma waarmee alle informatie 
in het ABK-traject opgeslagen kan worden, een soort digitaal archief. In dit model wordt tevens een aantal 
functies omschreven die de informatiestroom zullen verbeteren . 

De toetsing 
Het ontwerp gaat niet verder dan een schematische procedure met daaraan gekoppeld een conceptueel 
digitaal archief. De ultieme toetsing hiervan is helaas gezien dit feit en de beschikbare tijd niet mogelijk 
geweest. Het ontwerp is echter voorgelegd aan een aantal personen binnen de organisatie. Hen is 
gevraagd of het ontwerp bijdraagt aan het oplossen van de probleemstelling. Gezien de aard van deze 
toetsing is het echter geen verrassing dat het volgens deze personen een grote bijdrage zal leveren. 

Implementatie 
Hoe nu verder? Op papier staat de informatiestroom in het ABK-traject aan de start van een nieuwe fase. 
Het is aan Heijmans daar het beste uit te halen . Het stroomschema is gereed en kan ingevoerd worden. Er 
zal echter wel geïnvesteerd moeten worden in het softwarematig uitwerken van het informatiedocument 
waarna de organisatie klaar gemaakt moet worden om hiermee te gaan werken . Het invoeren van het 
stroomschema is een begin hiervan. 
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Inleiding 
In het kader van het afstuderen aan de capaciteitsgroep Uitvoeringstechniek, Faculteit Bouwkunde aan de 
Technische Universiteit van Eindhoven, dient er een afstudeerproject gedaan te worden. In het 
afstudeerproject wordt er van de studenten verwacht dat ze een probleem kunnen signaleren en oplossen. 
Het afstuderen bestaat dan ook uit twee gedeeltes: het onderzoeken (kennis vergaren) en het ontwerpen 
(iets nieuws maken). Dit eindverslag bevat een beschrijving van het gehele afstudeerproject. Naast de 
analyse van het probleem, de onderzoeksopzet en de resultaten, wordt ook het ontwerp en de toetsing 
ervan besproken. Het verslag eindigt met suggesties en aanbevelingen voor verder onderzoek. 

Het begin van het afstuderen was een gesprek bij Heijmans Bouw Arnhem BV. In overleg met dit 
gastbedrijf is gekozen voor het ABK-traject als onderwerp. ABK zijn de Algemene BouwplaatsKosten. In het 
eerste gesprek werd duidelijk dat er bij het bedrijf een aantal problemen spelen in dit traject. Vervolgens 
is allereerst een kwantitatieve analyse uitgevoerd, een analyse van de financiële cijfers. In deze analyse is 
gekeken n~ar verschillen tussen budgetten: hetgeen er begroot is, en de geboekte kosten op de 
verschillende posten van de ABK van diverse projecten. Uit deze analyse is duidelijk geworden dat er 
afwijkingen te vinden zijn in de diverse posten van de ABK. Dit houdt in dat de budgetten voor deze 
posten niet overeen komen met de u i te indelijk geboekte kosten. 

De kwalitatieve analyse, een analyse van het proces achter het ABK-traject, moest duidelijkheid geven 
over de oorzaken van deze afwijkingen. Door middel van interviews met de diverse personen betrokken bij 
het ABK-traject, zijn het proces en de daarbij behorende knelpunten in beeld gebracht. Het toepassen van 
een aantal analysemethoden, waaronder de KJ-methode en Porras, heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat 
duidelijk werd welke knelpunten de kern van het probleem vormen. Op basis van deze bevindingen zijn 
de doelstelling, probleemstellingen en het onderzoeksplan met bijbehorend plan van aanpak opgesteld. 

Aan de hand van het onderzoeksplan en het plan van aanpak is het onderzoek uitgevoerd. Dit bestond 
hoofdzakelijk uit het houden van diepte interviews met verschillende personen betrokken bij het ABK
traject. Na het verwerken van de interviews zijn hieruit de conclusies getrokken en is het programma van 
eisen opgesteld. 

Het programma van eisen heeft de basis gevormd voor het ontwerp van de oplossing. De oplossing 
bestaat uit een stroomschema voor de omgang met sturende informatie in het ABK-traject en een 
informatiedocument voor de opslag van deze informatie. Afsluitend is dit ontwerp getoetst binnen de 
organisatie. 

In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de probleemanalyse. Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving van het 
onderzoeksplan. In hoofdstuk 3 worden de resultaten van het onderzoek beschreven. Na deze beschrijving 
worden de conclusies besproken in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 bevat het programma van eisen . Daarna zijn 
in hoofdstuk 6 het ontwerp en in hoofdstuk 7 de toetsing van het ontwerp beschreven . Tot slot wordt het 
gehele afstuderen geëvalueerd en worden suggesties gegeven voor verder onderzoek in hoofdstuk 8. 

Naast dit verslag zijn er diverse bijlagenbundels geschreven. Deze bundels bevatten essentiële onderdelen 
uit eerdere verslagen, echter ongeschikt voor dit verslag . In het verslag wordt duidelijk verwezen naar 
deze bundels. Geïnteresseerde personen kunnen op deze manier toch deze informatie inzien . 

Een groot gedeelte van de in dit verslag gebruikte begrippen staan omschreven in de begrippenlijst, terug 
te vinden op bladzijde 69 van dit verslag . 
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fler mans 

1 Probleemanalyse 

1.1 Inleiding 
Zoals in de algemene inleiding staat beschreven, was de start van het afstuderen een gesprek bij 
Heijmans Bouw Arnhem BV. Tijdens dit gesprek is gekozen voor het onderwerp ABK als 
afstudeeronderwerp. Op basis van de genoemde knelpunten is er begonnen met een algemene 
probleemanalyse. In dit hoofdstuk zal deze algemene analyse besproken worden. 
Allereerst zal ingegaan worden op het onderwerp ABK in het algemeen. Daarna zal de kwantitatieve 
analyse (cijfers) en de kwalitatieve analyse (proces) besproken worden. Afsluitend zal het 
onderzoeksgebied afgebakend worden. 

1.2 Algemene BouwplaatsKosten 

1.2.1 Definitie van de ABK 
ABK staat voor Algemene Bouwplaatskosten . Deze kosten worden ook wel onder de noemer Algemene 
Uitvoeringskosten (AUK) geplaatst. Ze vormen een gedeelte van de inschrijvingsbegroting. De 
inschrijvingsbegroting is de begroting waarmee een aannemer een aanbesteding ingaat. 

In de literatuur1 worden verschillende definities gehanteerd voor de ABK. Ook Heijmans Bouw Arnhem 
hanteert een eigen definitie. Om een beeld te schetsen wat de ABK inhoud, wordt hieronder de definitie 
zoals omschreven in de publicat ie van RRBouw gepresenteerd. Hierin is de onderstaande definitie terug te 
vinden: 

"ABK zijn kosten die direct samenhangen met het project, maar die geen direct verband hebben met 
onderdelen van het bouwobject. ABK zijn kosten van voorzieningen en van productiemiddelen en daaraan 
verbonden arbeid die, kortom: 

- in het project worden gebruikt 

- niet direct aan onderdelen van het bouwobject kunnen worden toegerekend 

- die niet in het project achterblijven" 

De ABK zijn in deze publicatie benaderd vanuit de gedachte dat de bouwplaats is op te vatten als een door 
het bouwbedrijf tijdelijk te exploiteren productiebedrijf waar het te realiseren bouwobject tot stand wordt 
gebracht. Om dit zo efficiënt mogelijk te kunnen doen, dient de bouwplaats, evenals ieder ander 
willekeurig bedrijf, optimaal te functioneren . Om dat mogelijk te maken zijn voorzieningen en 
productiemiddelen nodig die zij n onder te verdelen naar de volgende kosten, die de bouwplaats als 
tijdelijk p rad uctiebed rijf moet vervullen : 

1. Kosten managementvoorzieningen 
Voorzieningen en product iemiddelen die nodig zijn voor het plannen, leiden en bijsturen van het 
uitvoeringsproces op de bouwplaats met als doel het bouwobject uit te voeren binnen de 
beschikbare bouwtijd en bouwkosten overeenkomstig de in het bestek beschreven kwalite it. 
Voorbeelden : projectle ider, uitvoerder, huur keten, drukwerk. 

2. Kosten arbeidsvoorzien ingen 
Voorzieningen en hulpm iddelen die nodig zijn voor de inrichting van de bouwplaats als 
arbeidsplaats, de vorm ing en ontwikkeling van het vakmanschap en de bescherming van het 
productiepersoneel. 
Voorbeelden: schaftkeet, opstellen veiligheidsplan, valbeveiligingen, persoonlijke bescherm ings
middelen. 

3. Kosten voor bouwterrein en bouwwerk algemeen 
Voorzieningen en hulpm iddelen zoals bouwwegen, verkeersvoorzieningen. 
Voorbeelden: bouwhekken , bouwafval. opslagplaatsen. 

4. Kosten voor transport en logistieke voorzieningen 
Voorzien ingen en productiemiddelen die nodig zijn om goederen naar en op de bouwplaats en 
op de werkplek te brengen. 

1 Stichting Research Rat ionalisatie Bouw. RRBouw 112: Algemene Bouwplaatskosten, 2003, Nederland se Vereniging van 
Bouwkostendeskundigen (NVBKl. Indirecte en Algemene bouwkosten, 1997/1998, Nederlands Normalisatie Instituut, NEN 2634, 
2002. 
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Voorbeelden: brandstofkosten , bouwliften, hijsmiddelen. 
5. Kosten voor tijdelijke aansluitingen (exclusief kranen en keten) 

Voorzieningen en productiemiddelen die nodig zijn om werkzaamheden op de bouwplaats uit te 
voeren. 
Voorbeelden: water, rioler ing, gas en elektra, bronbemaling. 

6. Kosten voor montage en verwerking 
Voorzieningen en product iemiddelen die nodig zijn voor het op de bouwplaats bewerken en 
samenvoegen van bouwmaterialen en -elementen. 
Voorbeelden: maatvoeringsplan opstellen, huur meetinstrumenten, huur houtverwerkings
middelen. 

1.2.2 De ABK bij Heijmans Bouw Arnhem B.V. 
Zoals eerder beschreven, maakt de ABK deel uit van de inschrijvingsbegroting. Dit gedeelte van de 
begrot ing werd voorheen gemaakt door een twee medewerkers van het Bedrijfsbureau. Vanwege het 
vertrek van deze personen is dit werk tijdelijk toebedeeld aan de Coörd inator Werkvoorbereiding. De ABK 
doorloopt binnen Heijmans Bouw Arnhem een aantal verschillende fasen. De verschillende fasen en 
bijbehorende processen die te maken hebben met de ABK worden besproken in paragraaf 1.3.2.2. 

De opbouw van de ABK begroting bij Heijmans Bouw Arnhem B.V. is verdeeld in de volgende posten: 
1. UTA personeel (uitvoerder, projectleider en werkvoorbereider) 
2. Bouwplaatspersoneel (voorman, maatvoerder, schoonmaak en bewaking keet) 
3. Bouwkranen (bouwkranen mobiel en vast) 
4. Materieel (bouwliften, meetinstrumenten, handgereedschap, etc.l 
5. Keten en Loodsen (afrastering , directiekeet, schaftkeet, etc.l 
6. Werkterrein (tijdelijke bouwweg , reclamebord, etc.l 
7. Inrichting Bouwleidingen (elektraleidingen, bouwverlichting , etc.l 
8. Aansluitkosten (aansluiting , elektra, riolering, etc.l 
9. Verbruikskasten (stroom, water, telefoon , gas, lichtdruk, etc.l 
10. Precario/Parkeervoorzieningen (precario, parkeervoorzieningenl 
11 . Verzekeringen (garanties, CARl 
12. Transportkosten (transport van en naar) 
13. Diverse (keuringskosten, schoon maken tbv opleveren, na roo ien) 

Percentage ABK posten 

22% 

17% 

Tabel1: percentage posten ABK Er is duidelijk te 
zien dat UTA person eel de grootste post is van de 
ABK Naast UTA personeel bepalen voornamel ijk 
bouwmate ri eel en bouwkranen de hoogte van de 
ABK. 

D UTA personeel 

• Verbruikskasten 

D Bouwkranen 

• Materieel 

D Keten en Loodsen 

D Overig 

In Tabel 1 is de verdeling van de kostenposten in de ABK te vinden. Deze cijfers zijn gebaseerd op de 
werkbegrotingen van een vijftal projecten van Heijmans Bouw Arnhem. Uit de tabel wordt duidelijk dat 
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heLJmans 
UTA-personeel de grootste post is met 37%. Daarna zijn materieel en bouwkranen de grootste posten met 
respectievelijk 22% en 17%. Verbruikskasten en keten en loodsen volgen op de 4• en s• plek met 8% en 5%. 
Alle overige posten nemen 12% van de ABK voor hun rekening. 

1_3 ProbleemanaliJse 

1.3.1 Kwantitatieve analiJSe 

1.3.1.1 Inleiding 
Tijdens een eerste gesprek bij Heijmans werden de volgende knelpunten genoemd in het ABK-traject: 

1. De ABK's kloppen over het algemeen niet; 
2. Er vindt geen terugkoppeling plaats vanuit het projectteam m.b.t. de ABK-beg roting; 
3. Er wordt niet nagecalculeerd. 

Dit is aanleiding geweest voor het uitvoeren van een kwantitatieve analyse, besproken in deze paragraaf. 

1.3.1.2 Steekproef 
Op basis van een gesprek met de Coördinator Werkvoorbereiding en het Hoofd Administratie, is er een 
groep projecten samengesteld voor deze kwantitatieve analyse. Belangrijke criteria bij de gemaakte keuze: 

Projecten samen moeten indicatief zijn voor de problemen die spelen; 
Projecten moeten voldoende financiële gegevens hebben om geanalyseerd te kunnen worden; 
Projecten moeten representatief zijn voor het probleem bij Heijmans Bouw Arnhem B.V. 

Om een indicatief beeld te krijgen zijn er vijf totaal verschillende projecten gekozen. De projecten 
verschillen in bouwsom, projectgrootte en projecttype (woning- en utiliteitsbouw), zijn begroot door 
verschillende personen en zijn uitgevoerd door verschillende projectteams. 
De volgende financiële gegevens van de projecten moesten beschikbaar zijn: 

1. Ingevulde ABK-onderlegger 
2. Werkbegroting 
3. (laatste) Financieel Overzicht (resultaatsvaststelling) 

De vijf uitgekozen project zijn op basis van bovengenoemde criteria geselecteerd. De cijfers en conclusies 
in deze paragraaf mogen echter niet als representatief beschouwd worden, hiervoor is de steekproef te 
klein. Ze zijn slechts indicatief voor het probleem. 

1.3.1.3 Analyse 
Er is gekeken naar de verschillen tussen de geboekte kosten in het financieel overzicht en het begrote 
budget in zowel de werkbegroting als in het begratingshulpmiddeL Door het vergelijken hiervan worden 
de afwijkingen zichtbaar welke zijn in te delen in twee categorieën: 

1. Onderschrijding: totale geboekte kosten zijn minder dan budget 
2. Overschrijding: totale geboekte kosten zijn meer dan budget 

De cijfers zijn vergeleken op verschillende niveaus: 
1. Projectniveau (cijfers per project, ABK-posten sa men) 
2. Postniveau (cijfers per ABK-post, alle projecten samen) 

Bij de afwijkingen zijn uiteindelijk absolute waarden gehanteerd. Dit betekent dat er geen onderscheid 
gemaakt is naar onder- en overschrijdingen. De reden hiervoor is dat begroten gebaseerd is op het 
bepalen van de kostprijs van iets. Zowel onder- als overschrijdingen betekenen dat er geen goede kostprijs 
is bepaald. 

Na de analyse van de cijfers en het trekken van de conclusies uit deze cijfers, zijn deze ter controle 
voorgelegd aan de Coördinator Werkvoorbereiding en Hoofd Administratie. Beiden hebben aangegeven 
dat de cijfers en conclusies herkenbaar voor ze zijn. 

1.3.1.4 Begrippen 
Onderschrijding betekend dat er minder kosten geboekt zijn dan dat er budget begroot is. Dit betekent in 
feite dat er een positief resultaat is voor de betreffende post. 

Sturende informatie in ABK-traject 10 januari 2008 Maarten Meuleman 4 



techni sche Ull iversiteit eindhaven 

BUdget 

_<:Oeboel~te ~o~en__ -

Figuur 1: onderschrijding. Van een onder
schrijding is sprake als de geboekte kosten 
kleiner zijn dan het budget in de werkbeg roting. 

her mans 

Bij een overschrijding zijn er meer kosten geboekt dan dat er budget begroot is. Er is in feite sprake van 
een negatief resultaat voor de betreffende post. 

Budget 

Geboekte Kosten 

Figuur 2: overschrijding. Van een overschrijding 
is sprake als de geboekte kosten groter zijn dan 
het budget in de werkbeg roting. 

1.3.1.5 Cijfers 

1.3.1.5.1 Afwijkingen ABK op Projectniveau 

Overschrijding 

In Tabel 2 zijn de cijfers van vijf projecten weergegeven. In deze tabel is het totale budget (in de 
werkbegrotingl van de ABK vergeleken met de geboekte totale kosten van de ABK per project. Op 
vestigingsniveau levert dit optellen van deze afwijkingen een negatief resultaat op van -€516.104,-. Dit is 
een negatief resultaat van -7,1% ten opzichte van de totale ABK-begroting. Gezien dit negatieve resultaat 
op de ABK, mag gesteld worden dat de ABK op dit moment een negatieve bijdrage levert aan de winst van 
Heijmans Bouw Arnhem B.V. 

Wanneer de afwijkingen absoluut bekeken worden, is de totale afwijking €1.434.590,-. Dit is ongeveer 
19,8% ten opzichte van de gehele ABK. Absoluut is de tegenhanger van relatief en betekent dat de 
afwijkingen opgeteld zijn zonder een waardeteken (+/-). 

Afwijkingen 

Project Absoluut 

1 € 111.270 

2 € 22.723 

3 € 719.892 

4 € 484.756 

5 € 95.949 

Totaal € 1.434.590 

%t.o.v. ABK 19,8% 

Tabel 2: cijfers projectniveau. Vergelijking tussen 
budget werkbegroting en totale geboekte kosten. 
Relatief een negatieve afwijking van 7,1 %t.o.v. 
gehele ABK. Absoluut bedragen de afwijkingen 
19,8% t.o v. de gehele ABK. 

Afwijkingen 

Relatief 

-€ 43.220 
-€ 9.647 

-€ 719.892 

€ 352.604 
-€ 95.949 

-€ 516.104 
-7,1% 

Naast het vergelijken van het budget in de werkbegroting met de geboekte kosten zijn ook de budgetten 
zoals begroot met het begratingshulpmiddel vergeleken met de werkelijk geboekte kosten. Dit ter 
controle van het begratingshulpmiddeL Als hier ook afwijkingen ontstaan dan is uitgesloten dat de 
afwijkingen alleen ontstaan door de stap tussen begroten met het hulpmiddel en de budgetten in de 
werkbegroting. Over deze stap is meer te vinden in paragraaf 1.3.2. Daar staat een beschrijving van het 
proces "het begroten van de ABK". 

De cijfers uit deze vergelijking, tussen begratingshulpmiddel en werkelijke kosten, zijn afgebeeld in Tabel 
3. Opvallend is dat de afwijkingen relatief gezien duidelijk minder negatief zijn. Hieruit mag 
geconcludeerd worden dat in de stap tussen het begroten in het begratingshulpmiddel en de 
u i te indelij ke werkbeg roting voornamelijk bezuinigd wordt op de budgetten van de ABK. Relatief bed raagt 
de afwijking op vestigingsniveau €6.530,-. Dit is een afwijking van 0,1% ten opzichte van de gehele ABK. Er 
kan gestel.d worden dat als de budgetten rechtstreeks overgenomen worden uit het 
begrotingshulpmiddel, er op vestigingsniveau geen sprake is van een probleem. Worden de afwijkingen 
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echter absoluut bekeken, dan zijn deze, ten opzichte van de afwijkingen tussen geboekte kosten en 
budget in werkbegroting, een stuk groter geworden. De totale absolute afwijking is €2.258.246,-. Dit is 
29,1% ten opzichte van het totale budget in de ABK. Concluderend kan gezegd worden dat bij geen enkel 
project de budgetten van de ABK overeenkomen met de uiteindelijk geboekte kosten. Dit gel.dt zowel voor 
de budgetten gegenereerd in het begratingshulpmiddel als voor de budgetten in de werkbeg roting. 

Afwijkingen 
Project Absoluut 

1 € 244.967 
2 € 58.849 
3 € 697.349 
4 € 945.715 
5 € 311 .366 

Totaal € 2.258.246 

%t.o.v. ABK 29,1% 

Tabel 3: cijfers projectniveau. Vergelijking tussen 
budget uit het beg ratingshulpmiddel en de 
totale geboekte kosten. Relatief is er een 
afwijking van 0,1%. Abso luut echter zijn de 
afwijkingen 29,1% t.o.v. de ABK. 

Afwijkingen 
Relatief 

€ 66.172 
€ 57.379 

-€ 417.175 
€ 610.703 
-€ 310.550 

€ 6.530 

0,1% 

Samenvattend zijn de afwijkingen in onderstaande figuur weergegeven. Opvallend is dat de afwijkingen 
bij het begratingshulpmiddel duidelijk groter zijn dan bij de werkbeg roting. 

Afwijkingen absoluut per Project ABK 

€ 1.000.000 

€ 900.000 

€ 800.000 

€ 700.000 

€ 600.000 

€ 500.000 

€ 400.000 

€ 300.000 
[ 244.967 

€ 200.000 

€ 100.000 

€0 
Barneveld Spikvaorde 

Figuur 3: afwijkingen per project. Zowel 
afwijkingen t.o.v. de werkbegroting als t.o.v. het 
begratingshulpmiddeL Opvallend dat de 
afwijkingen bekeken t.o.v. het begratingshulp
middel groter zijn. 

1.3.1.5.2 Afwijkingen ABK op Postniveau 

€ 719.892 

Huisvoor C&B H.v.Nijmegen 

Beg ratingshulpmiddel 

€ 311.366 

lnsula Dei 

Om te kijken of de afwijkingen te herleiden zijn naar één of enkele van de verschillende posten in de ABK. 
is er een analyse gedaan van de afwijkingen per post. Bij de vergelijking is er onderscheid gemaakt 
tussen de vijf grootste posten van de ABK <zie paragraaf 1.2.2) en de overige posten samen. Bij deze 
vergelijking is gekeken naar de afwijkingen tussen het budget uit het begratingshulpmiddel en de 
werkelijk gemaakte kosten in absolute waarde. 
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De resultaten van deze vergelijking zijn terug te vinden in Tabel 4. Er wordt duidelijk dat de afwijkingen 
niet te herleiden zijn naar één of enkele kostenpost(en) van de ABK. Alle posten vertonen aanzienlijke 
afwijkingen, maar Materieel, UTA-personeel en Bouwkranen leveren hier de grootste bijdrage aan. 

Afwijkingen absoluut per Kostenpost ABK (begrotingshulpmiddeU 

€ 1.000.000 ·,.-----------~-----~--------~-----------, 

€ 900.000 

€ 800.000 

€ 700.000 

€ 600.000 

€ 500.000 

€ 400.000 

€ 300.000 

€ 200.000 

€ 100.000 

€ 0 

UTA personeel Verbrui kskosten 

Tabel 4: afw ijki ngen per kos tenpost. Vergeli jking 
tussen bud ge t uit het begra ti ngsh ulpmi ddel en 
de werkelijk geboekte kos ten. Materi eel, UTA 
personeel en Bouw kran en hebben de grootste 
afwijking en. 

1.3.1.6 Conclusies 

f 858.692 

Bouwkran en Mater ieel Keten en Loodsen 

Uit de kwantitatieve analyse kunnen de volgende conclusies getrokken worden: 

Overig 

Bij het bekijken van de afwijkingen in de ABK in relat ieve waarde mag gezegd worden dat de 
afwijkingen in de ABK een negatieve invloed hebben op de winst van Heijmans Bouw Arnhem 
B.V. In relatieve waarde is de totale afwijking -7,1% t.o.v. de gehele ABK. 
Uit de vergelijking tussen de budgetten gegenereerd met het begratingshulpmiddel en de 
werkelijk geboekte kosten in absolute waarden, wordt duidelijk dat er een afwijking is van 29,1%. 
Gezien de afwijking in de relatieve waarden van 0,1%, zijn de afwijkingen zowel negatief als 
positief ongeveer 14,5%. 
De afwijkingen zijn niet toe te wijzen aan één of enkele van de kostenposten van de ABK. ledere 
post vertoont afwijkingen. Materieel, UTA-personeel en Bouwkranen hebben de grootste 
afwijkingen in absolute waarde. 

1.3.2 Kwalitatieve analyse 

1.3.2.1 Inleiding 
De oorzaken van het ontstaan van de afwijkingen zijn te herleiden uit het ABK-traject. Dit traject is in feite 
een optelling van alle processen binnen Heijmans Arnhem waarbij de ABK betrokken is. In deze paragraaf 
wordt kort besproken hoe dit traject in elkaar zit en welke knelpunten er binnen het traject optreden. Een 
uitgebreid verslag van de gehele kwalitatieve analyse is terug te vinden in bijlagenbundel 01: "Analyse 
Proces en Knelpunten ABK-traject". 

1.3.2.2 Processen achter het ABK-traject 
Om het proces en de knelpunten die hierin optreden te analyseren zijn diverse interviews gehouden met 
personen die betrokken zijn bij het ABK-traject. De interviewresultaten zijn geanalyseerd en schematisch 
weergegeven in SADT-schema's. SADT is een techniek om processen overzichtelijk in beeld te brengen . In 
bijlagenbundel 01 : "Analyse Proces en Knelpunten ABK-traject" zijn de complete SADT-schema's 
behorende bij het ABK-traject van Heijmans Bouw Arnhem B.V. terug te vinden. 
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ns 
Het traject bestaat uit een drietal hoofdprocessen: 

1. Het begroten van de ABK; 
2. Het overdragen van de ABK-begroting; 
3. Het bewaken van de ABK-begroting . 

Het begroten van de ABK is het bepalen van de budgetten voor de inschrijvingsbegroting voor het 
gedeelte ABK. Dit speelt zich af in de contractfase van het bouwproces. In deze fase wordt door de 
calculatieafdeling in samenwerking met medewerkers van het Bedrijfsbureau een inschrijvingsbegroting 
gemaakt voor het project. Een project kan binnenkomen vanaf de markt, dan wordt er gesproken van een 
aanbesteding, of vanuit eigen ontwikkeling. Op basis van de aangeleverde projectgegevens, de 
zogenaamde bestekstukken, worden met behulp van diverse analyses de belangrijke hoeveelheden voor 
het begroten van de ABK bepaald. Hiervoor is de medewerker Bedrijfsbureau verantwoordelijk. De invoer 
van deze hoeveelheden in het rekenhulpmiddel "ABK-onderlegger", een Excel bestand, resulteert 
uiteindelijk in een ABK-begroting. Na goedkeuring door de directie kan deze toegevoegd worden aan de 
insch rijvi ngsbeg roting. 

Na gunning van een werk moet de ABK-begroting als onderdeel van de inschrijvingsbegroting 
overgedragen worden aan het projectteam. Het projectteam is verantwoordelijk voor de ABK gedurende de 
Uitvoeringsvoorbereidings- en de Uitvoeringsfase van het bouwproces. In de Uitvoeringsvoorbereidings
fase wordt de technische voorbereiding van een project gestart en daarna begint de daadwerkelijke 
uitvoering van een project. De overdracht van de ABK-begroting staat in dit hoofdproces centraal. 

Tijdens de realisatie van het project, dus gedurende de uitvoeringsfase, dient de begroting bewaakt te 
worden. De ABK-begroting is op dat moment onderdeel van de werkbegroting en wordt meegenomen in 
het kostenbewakingsproces. Het bewaken gebeurd om de 4 á 6 weken aan de hand van een financieel 
overzicht. Onder verantwoording van de Projectleider stelt de Projectadministrateur een overzicht samen 
van alle posten in de werkbeg roting. In dit overzicht wordt inzichtelijk wat de budgetten zijn, welke kosten 
reeds geboekt zijn en welke kosten er nog verwacht worden (prognose). Dit alles wordt besproken met de 
directie van de vestiging. Wanneer het nodig is worden processen bijgestuurd. Uiteindelijk resultaat van 
een project is het eindblad resultaatsvaststelling. Hierop worden de resultaten op de verschillende posten 
gepresenteerd. Dit bestand geeft inzicht in de financiële resultaten van een project. 

Het traject is hieronder in Figuur 4 schematisch weergegeven. 

- ABK-begroting 

- Projectgegevens 
-Ervaring 

Projectgegevens Begroteo ABK 

- Medewerker Bedrijfsbureau 
- Coördinator Werkvoorbereiding 
- DirectletHoofd Bedrijfsbureau 

- Standaard ABK-raming 

- Werkbegroting 
- Werkplanning 
- Bouwplaats-
inrichtingsplan 

- ABK-begroting 
- Documenten Contractfase 
- tnschrijvingsbegrollng 

- Werkbegroting 
- Financieel Oven:lchl 

- Resultaats
vaststelling 

OVerdragen 
ABJ<-begroting 

2. 

t 
Bewaken 

ABK-begrotlng 
3. 

- Medewerker Bedrijfsbureau 
- Planvoorbereider 
-Calculatie 
- Projectteam 
- Directie/Hoofd Bedrijfsbureau -Projectteam 

- Projectadministrateur 
- Hoofd Administratie 
-Directie 

- Standaard ABK- begroting 

Î 1 
- ABK-onderlegger 
-Kraan B&B 
- Diverse Checklisten 
- Risico Managementoverzicht 
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bewaken. 
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1.3.2.3 Knelpunten in het traject 
Door middel van interviews zijn de knelpunten in beeld gebracht. Een volledig overzicht van de 
knelpunten is terug te vinden in bijlagenbundel 01 "Analyse Proces en Knelpunten ABK-traject". In de 
huidige paragraaf worden de belangrijkste knelpunten uitgelicht. 
Onder andere de volgende knelpunten komen voor in het ABK-traject: 

1. Knelpunt sturende informatie tijdens het begroten in de contractfase: 
Ervaring en kennis spelen een rol in de meeste processen van het begroten van de ABK. Wanneer 
het ontbreekt aan kennis en ervaring kan dit een probleem vormen. Doordat er geen 
terugkoppeling is van ervaringen van het projectteam met betrekking tot de ABK-begroting kan 
het voorkomen dat degene die verantwoordelijk is voor het begroten niet beschikt over de 
benodigde kennis en ervaring om goede aannames te doen. 

2. Knelpunt hulpmiddelen tijdens contractfase: 
Bestaande hulpmiddelen worden niet gebruikt in de contractfase. Hulpmiddelen zijn onbekend 
bij de betreffende personen en voegen daarnaast weinig toe aan kennis. 

3. Knelpunt arbeid in de overdrachtsfase: 
Er is geen overzicht welke posten waar opgenomen zijn in de inschrijvingsbegroting. Hierdoor 
kan het voorkomen dat er posten niet of dubbel opgenomen worden. Deze knelpunten ontstaan 
onder andere doordat er niemand verantwoordelijk is voor het gehele begratingsproces en er 
daarnaast geen goede afspraken zijn over de verdeling van de posten en het begrotingswerk. 

4. Knelpunt proces in de overdrachtsfase: 
Er kan gezegd worden dat de overdracht op dit moment niet goed verloopt. Het projectteam is 
namelijk niet op de hoogte van de gedachtegang achter een <ABK-)begroting. Redenen hiervoor 
zijn onder andere dat de overdrachten niet gestructureerd zijn. De informatie is niet gegenereerd 
en is niet (of moeilijk) terug te vinden. 

1_4 De oorzaken 
De oorzaken van de afwijkingen zijn te herleiden uit knelpunten in de processen die schuil gaan achter 
het ABK-traject. Het ABK-traject bestaat zoals eerder aangegeven uit drie hoofdprocessen: het begroten 
van de ABK, het overdragen van de ABK-begroting en het bewaken van de ABK-begroting. Door middel 
van de KJ-methode zijn de knelpunten gesorteerd verdeelt in oorzaken en gevolgen. Deze analyse heeft 
aangetoond dat de volgende hoofdoorzaken een rol spelen bij het ontstaan van de afwijkingen in de ABK: 

1. Het huidige begratingshulpmiddel geeft geen correcte uitkomst; 
2. Uitgangspunten van de werkelijke uitvoering en de daarmee samenhangende kosten wijken af 

van de uitgangspunten en daarmee samenhangende budgetten in de begroting; 
3. Bepaalde posten worden niet of dubbel opgenomen in de inschrijvingsbegroting; 
4. Correcties uitgevoerd door het Hoofd Bedrijfsbureau en de directie hebben niet de juiste 

uitwerking; 
5. Bewaken/bijsturen van de posten in de ABK tijdens de uitvoering is niet of nauwelijks mogelijk. 

Deze verschillende hoofdoorzaken hebben allemaal deeloorzaken. Het KJ-schema is toegevoegd aan dit 
verslag als Bijlage 1: "KJ-schema: oorzaken ontstaan afwijkingen ABK". Hierin zijn de deeloorzaken terug 
te vinden. 

1.5 Afbakening 

1.5.1 Inleiding 
Het doel van dit afstuderen is uiteindelijk het ontwikkelen/ontwerpen van een hulpmiddel en/of een 
procesverbetering. Dit ontwerp moet een bijdrage leveren aan het oplossen van het probleem dat speelt 
en tevens aan het bereiken van de gestelde doelstelling van het afstuderen. 

Normaliter staat het oorzaak-/gevolgschema aan de basis van het bepalen van de doorslaggevende 
oorzaak/oorzaken van het probleem. Echter hoe weldoordacht en weloverwogen de opzet van het 
oorzaak/gevolgschema ook is, er kon met deze verdeling van de oorzaken geen beslissing genomen 
worden welke (deel-)oorzaak/oorzaken deze doorslaggevende rol speelt (spelen). 

In deze paragraaf zal besproken worden hoe de afbakening van het afstuderen tot stand is gekomen. 
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1.5.2 Probleem oorzaak-/ gevolgschema 
Het probleem van de verdeling, op basis van het oorzaak-/gevolgschema is dat er een aantal verbanden is 
tussen de verschillende hoofdoorzaken. De deeloorzaken zitten soms in meerdere taken van het KJ
schema, en spelen dus bij meerdere hoofdoorzaken een rol. Daarnaast is het mogelijk een onderscheid te 
maken naar de volgorde waarin oorzaken opgelost moeten worden . Als de oorzaken op een procesmatige 
manier bekeken worden, dan moeten bepaalde oorzaken eerst opgelost worden voordat andere opgelost 
kunnen worden of een rol gaan spelen in het probleem. 

Door deze procesmatige opvatting, het beginnen met oplossen van de oorzaak aan het begin van de 
oorzaakketen, is besloten om de oorzaken op een andere manier in te delen met als doel te analyseren 
welke oorzaakketens er zijn en welke oorzaak of welk oorzaakcluster aan het begin van deze ketens staan. 

Voor de herindeling is gebruik gemaakt van een vlekkenplan . Om het vlekkenplan te maken zijn de 
volgende stappen genomen: 

1. Plaatsen van alle knelpunten uit de analysefase op een blad 
2. Aanbrengen van de verbanden tussen de knelpunten op dezelfde manier als terug te vinden in 

het oorzaak-/gevolgschema 
3. Clusteren van de problemen die vallen onder dezelfde noemer 
4. Benoemen van deze noemer 
5. Vereenvoudigen van clusters 
6. Aanbrengen verbanden tussen clusters (gebaseerd op verbanden gemaakt in stap 2.) 

Een overzicht van het vlekkenplan voor vereenvoudiging van de clusters is terug te vinden in Bijlage 2: 
"Vlekken plan". Het uiteindelijke resultaat is hieronder afgebeeld . 
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Door middel van deze analyse zijn de volgende oorzaakclusters erkend als startpunten van het probleem, 
de afwijkingen in de ABK: 

1. Het niet terugkoppelen van kennis uit en ervaring met gerealiseerde projecten, m.b.t. de ABK; 
2. Het slecht overdragen van sturende informatie uit de voorbereid ing (calculatie van de ABIO naar 

het projectteam; ' 
3. Het niet uitvoeren van een nacalculatie m.b.t. de ABK; 
4. Het niet of dubbel opnemen van posten in de inschrijvingsbegroting ; 
5. Correcties van Directie en Hoofd Bedrijfsbureau op de conceptbegroting van de ABK levert niet 

het juiste resultaat op. 

De onder punt vijf genoemde oorzaak is u itgesloten van verder onderzoek. In de analysefase is duidelijk 
geworden dat deze correcties een grote invloed hebben op de afwijkingen . De oplossing van dit probleem 
is echter even simpel als voor de hand liggend, namelijk deze correcties niet meer uitvoeren. Het oplossen 
van deze oorzaak zal beperkt worden tot het doen van een aanbeveling . 

De overige vier punten zijn onder te verdelen in twee categorieën. Deze categorieën staan aan de basis van 
de probleemstelling en het plan van aanpak van het uitgevoerde onderzoek. De eerste categorie bevat de 
eerste drie punten . Het betreft hier: "het ontbreken aan en het slecht of niet overdragen van sturende 
informatie in het ABK-traject. " Deze problemen zijn geplaatst onder de noemer: "gebreken in de sturende 
informatie(stroom) in het ABK-traject." Punt vier betreft het niet dan wel dubbel opnemen van posten in 
insch rijvi ngsbeg roting. 
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2 Het Onderzoeksplan 

2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt het opgestelde onderzoeksplan, op basis van de geformuleerde doelstelling en 
probleemstellingen, besproken. Om te beginnen wordt de doelstelling van het afstuderen geformuleerd. 
Daarna zijn de probleemstellingen opgesteld. De probleemstellingen zijn gebaseerd op de afbakening van 
het onderzoek in voorgaand hoofdstuk. Na het presenteren van het onderzoeksplan wordt het plan van 
aanpak waarmee het onderzoek uitgevoerd is besproken. 

2.2 Doelstelling 
Tijdens de kwantitatieve analyse is het probleem dat speelt in het ABK·traject duidelijk geworden. Er is 
sprake van aanzienlijke afwijkingen in de ABK, zowel positief als negatief. Het begrote budget komt 
nergens overeen met de geboekte kosten. Over het algemeen genomen kan zelfs gesteld worden dat de 
ABK een negatieve invloed heeft op de winst van Heijmans Bouw Arnhem BV. Deze negatieve invloed op 
de winst is echter niet het belangrijkste. Het is voor een aannemer namelijk van groot belang om de 
kostprijs van een bouwproject goed te kunnen bepalen. Positieve afwijkingen op posten zijn daarom een 
even groot probleem als negatieve afwijkingen. Met de zekerheid van een correcte kostprijs krijgt het 
bedrijf de mogelijkheid om te bepalen hoe er commercieel met een werk omgegaan kan worden. 

Gezien het gestelde probleem, en het belang van de aannemer om een goede kostprijs te kunnen 
bepalen, is voor het afstuderen de volgende doelstelling geformuleerd: 

'"Het voorkomen van het ontstaan van verschillen tussen hetgeen er begroot Is en wat er werkelijk wordt 
uitgegeven op de posten van de ABK bij Heijmans Bouw Arnhem SV." 

2.3 Probleemstellingen 

2.3.1 Inleiding 
Het oplossen van de probleemstellingen resulteert in het oplossen van het probleem en daarmee het 
bereiken van de doelstelling van het afstuderen. Op basis van de analyse en de afbakening van het 
onderzoek zijn er twee problemen benoemd. De probleemstellingen zijn erop gericht deze twee 
problemen op te lossen. De twee problemen zijn: 

1. Gebreken in de sturende informatie(stroom) in het ABK-traject; 
2. Het niet of dubbel opnemen van posten in de inschrijvingsbegroting. 

2.3.2 Probleemstellingen 
De volgende probleemstellingen zijn geformuleerd: 

1. De gebreken in de sturende informatieCstroomJ in het ABK·traject moeten opgelost worden. 

2. Er moet voorkomen worden dat posten niet of dubbel worden opgenomen in de inschrijvings
begroting. 

2.4 Onderzoeksplan 

2.4.1 Inleiding 
Het onderzoek is erop gericht om informatie te verzamelen die van belang is voor het oplossen van de 
gebreken in de sturende informatie(stroom) en het voorkomen van het niet of dubbel opnemen van 
posten in de inschrijvingsbegroting. 

Het onderzoeksplan bestaat uit de probleemstellingen, de onderzoeksvragen, het type antwoord op deze 
vragen, de bronnen ervan en de manier waarop het antwoord gezocht is: de zogenaamde 
dataverzamelingsmethode. In paragraaf 2.4.2 op de volgende pagina is het volledige onderzoeksplan 
afgebeeld. 
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2.4.2 Onderzoeksplan 

DOELSTELLING: '"Het voorkomen van het ontstaan van verschillen tussen hetgeen er begroot is en wat er wordt geboekt op de posten van de ABK bij Heijmans Bouw Arnhem B.V." 

PROBLEEMSTELLINGEN nr. ONDERZOEKSVRAGEN TYPE ANTWOORD I BRON DVM I 
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a. WAT MOET EEN MOGELIJK HULPMIDDEL DOEN? I 
1.1 Het hulpmiddel moet iedereen betrokken bij de ABK voorzien van de juiste sturende informatie in de juiste vorm. 

1.1.1 Het hulpmiddel moet degene verantwoordelijk voor het begroten van de ABK voorzien van de juiste sturende informatie in de juiste vorm. 1 Welke sturende informatie heeft degene verantwoordelijk voor Omschrijving van de sturende informatie die degene x x 
het begroten van de ABK nodi ? verantwoordelïk voor het begroten van de ABK nodig heeft. 

2 Welke vorm moet deze informatie hebben? OmschrïvinC] van de vorm van deze sturende informatie. x x 
1.1.2 Het hulpmiddel moet het projectteam voorzien van de juiste sturende informatie in de juiste vorm. 3 Welke sturende informatie heeft het projectteam nodig m.b.t. Omschrijving van de sturende informatie die het projectteam nodig x x x x 

de ABK? heeft m.b.t. de A BK. 
§ Welke vorm moet deze informatie hebben? Omschrïvinq van de vorm van deze sturende informatie. x x x x 

1.2 Het hulpmiddel moet aangeven hoe ontbrekende sturende informatie gegenereerd moet worden 5 Welke sturende informatie ontbreekt in het bestaande traject? Lijst van ontbrekende sturende informatie in het bestaande ABK· x x 
tra·ect. 

ll 
6 Op welke manier kan deze ontbrekende informatie gegenereerd Omschrijving van de manier waarop de sturende informatie x x x x x 

worden? egenereerd kan worden. 

1.3 Het hulpmiddel moet aangeven hoe de sturende informatie overgedragen moet worden tussen de verschillende betrokkenen in de verschillende fasen 

1.3.1 Het hulpmiddel moet ervoor zorgen dat de sturende informatie goed overgedragen wordt van de ~begrotingsfase·· naar de nuitvoerings(voorbereidingslfase~ 1 Op welke manier moet aan de overdracht van informatie tussen Omschrijving van de manier waarop informatie tussen deze twee x x x x x 
deze twee fasen vorm gegeven worden? fasen overgedragen moet worden. 

1.3.2 Het hulpmiddel moet ervoor zorgen dat de sturende informatie goed overgedragen wordt van de "uitvoerings(voorbereidings)fase~ naar de ~begrotingsfase" 8 Op welke manier moet aan de overdracht van informatie tussen Omschrijving van de manier waarop informatie tussen deze twee x x x x x 
deze twee fasen vorm gegeven worden? fasen overgedragen moet worden. 

b. AAN WELKE EISEN MOET EEN MOGELIJK HULPMIDDEL VOLDOEN? 
1.4 Het hulpmiddel moet voldoen aan de eisen die de gebruikers van het hulpmiddel eraan ·stellen 9 Hoe kan aan een mogelijk hulpmiddel voor het oplossen van Lijst met omschrijving van mogelijke hulpmiddelen voor het x x x x x 

deze problemen vorm gegeven worden? oplossen van de in de anal1..1se qevonden problemen. 

10 Welke eisen stellen de gebruikers aan een mogelijk hulpmiddel Lijst met eisen waaraan het hulpmiddel moet voldoen. x x x x x 
zodat het succesvol geïntroduceerd kan worden? 

2. ER MOET VOORKOMEN WORDEN DAT POSTE,N NIET OF DUBBEL WORDEN OPGENOMEN IN DE INSCHRIJVINGSBEGROTING I 
2.1 Er moet overzicht komen in welke kostenposten in de ABK opgenomen zijn en welke in de directe kosten 

2.1.1 Er moet een persoon verantwoordelijk gemaakt worden voor het gehele begratingsproces IABK en directe kosten) 11 Wie moet er verantwoordelijk gemaakt worden voor het gehele Persoon die verantwoordelijk moet zijn voor gehele begratingsproces x x x x 
beqrotinqsproces? 

2.2 Er moeten afspraken gemaakt worden binnen Heijmans Bouw Arnhem BVwelke kosten tot de ABK behoren 12 Welke kostenposten moeten er bij Heijmans Bouw Arnhem BV Lijst met kostenposten die bij Heijmans Bouw Arnhem BV x x x x x x x x 
opgenomen worden in de ABK? opgenomen moeten worden in de ABK 
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2.4.3 Plan van Aanpak onderzoek 
In deze paragraaf staat beschreven hoe het onderzoek is uitgevoerd. Hier wordt in chronologische 
volgorde beschreven welke stappen er doorlopen zijn om het onderzoek uit te voeren. Het grootste 
gedeelte van het onderzoek bestaat uit diepte-interviews met ervaringsdeskundigen. Op een 
gestructureerde manier zijn deze personen geïnterviewd. Een klein gedeelte van de interviews is 
schriftelijk per e-mail afgehandeld. Op het verloop van dit proces wordt verder niet ingegaan. 

Voorafgaand aan het houden van de interviews is er een lijst samengesteld met verschillende groepen 
personen die geïnterviewd moesten worden. Dit is gebeurd op basis van het opgestelde onderzoeksplan. 
In samenspraak met de stagebegeleider zijn de definitieve te benaderen personen bepaald. Er is zodoende 
een steekproef uit de populatie genomen. Echter, aangezien de gehele populatie waarop het onderzoek 
betrekking heeft niet groot is, zijn zoveel mogelijk respondenten benadert. 

De steekproeflijst is terug te vinden in Bijlage 3: "Steekproef Onderzoek". Deze lijst heeft tevens gediend 
als hulpmiddel bij het houden en uitwerken van de interviews. Op de lijst is aangegeven wanneer de 
afspraken voor de interviews gepland staan, of de inleiding en vragenlijst naar de respondent is 
verstuurd, of het interview is gehouden, verwerkt en ook gecontroleerd door de respondent. 

Op basis van het onderzoeksplan (paragraaf 2.4.2) zijn de vragenlijsten voor de verschillende groepen 
personen opgesteld. De vragen zijn uitsluitend open van aard om de respondenten niet in hun antwoord 
te sturen. De vragenlijsten vormen de leidraad voor de interviews en zijn allemaal voorzien van een 
checklist. Deze checklist is uitsluitend bedoeld voor degene die het interview afneemt; hierop kan 
aangegeven worden of alle onderwerpen ter sprake zijn gekomen tijdens het interview. 

Na het samenstellen van deze steekproeflijst en de vragenlijsten is persoonlijk of telefonisch contact 
gezocht met de te interviewen persoon om een afspraak te maken. Nadat deze is gemaakt, is per e-mail 
een bevestiging van de afspraak verstuurd, waarin de tijd en plaats van het interview werd vermeld. 
Daarnaast is er een bestand meegestuurd met daarin de korte inleiding, de doelstelling van het interview 
en de vragen. In de e-mail werd de respondent verzocht deze inleiding alvast door te nemen en na te 
denken over het onderwerp en de vragen. Degene die geïnterviewd word, kan zichzelf alvast een beeld 
vormen van het onderwerp en de problemen die spelen. 

Op basis van het opgestelde afsprakenschema zijn de interviews afgewerkt. Bij het maken van de 
afspraken is er rekening gehouden met het feit dat de interviews direct uitgewerkt moesten worden. Er 
zijn per dag, een uitzondering daargelaten, niet meer dan twee interviews gehouden. In het geval van 
twee interviews op een dag ging de voorkeur uit naar het houden van één interview in de ochtend, wat 
vervolgens direct uitgewerkt werd, en het houden van één interview 's middags, wat daarna ook direct 
uitgewerkt werd. 

Tijdens het interview is door middel van samenvattende controlevragen getracht te kijken of het gegeven 
antwoord goed was begrepen. Daarnaast zijn de uitwerkingen van de interviews teruggekoppeld naar de 
geïnterviewde. Hierbij werd gevraagd om te controleren of hetgeen beschreven werd in de uitwerking, 
overeenkwam met hetgeen de geïnterviewde beoogde te zeggen tijdens het interview. Dit alles om de 
betrouwbaarheid van het onderzoek te verhogen. 

In sommige gevallen bleek dat bepaalde personen gedane uitspraken niet herkenden. Het terugzoeken in 
de aantekeningen van het desbetreffende interview wees echter uit dat deze uitspraken wel degelijk door 
deze persoon gedaan zijn . In de uitwerking van het interview zijn deze uitspraken op aanvraag van de 
persoon uiteindelijk niet opgenomen. De opmerkingen zullen echter wel specifiek worden meegenomen 
in het programma van eisen voor het ontwerp, zonder vermelding van de bron. 

Na het afronden van de laatste interviews en het maken van de uitwerkingen daarvan, is begonnen met 
het verwerken van de resultaten . In het volgende hoofdstuk worden deze resultaten beschreven. De 
resultaten zijn direct gehaald uit een verslag dat is gemaakt met de uitwerking van alle interviews. Dit 
verslag is aan dit afstudeerrapport toegevoegd als bijlagenbundel 02: "Uitwerking Interviews". Hierin 
worden tevens de vragenlijsten en een uitgebreider plan van aanpak besproken. 
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3 Onderzoeksresultaten 

3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het uitgevoerde onderzoek beknopt besproken. De opzet van dit 
hoofdstuk is volledig gebaseerd op het onderzoeksplan dat in hoofdstuk 2 aan bod is gekomen. Allereerst 
zal er ingegaan worden op het oplossen van de gebreken in de sturende informatie(stroom) in het ABK
traject. Vervolgens zal ingegaan worden op het voorkomen van het niet dan wel dubbel opnemen van 
posten in de inschrijvingsbegroting. 
Zoals in het plan van aanpak van het onderzoek werd vermeld, zijn alle gehouden interviews volledig 
uitgewerkt. De uitwerkingen van deze interviews zijn als een aparte bijlagenbundel toegevoegd aan dit 
afstudeerverslag, bijlagenbundel 02: "Uitwerking Interviews" 

Voor een gedeelte "blikverbreding" zijn er een aantal interviews uitgevoerd bij andere vestigingen van 
Heijmans en zelfs bij een aantal concurrenten. De strekking van de interviews was voornamelijk te kijken 
hoe de andere vestigingen en eventueel bedrijven omgaan met de problematiek die centraal staat in dit 
verslag. Mogelijk zijn er al bestaande oplossingen. In de hierboven genoemde bijlagenbundel, zijn de 
uitwerkingen van deze "externe" interviews ook meegenomen. In dit verslag wordt hier echter verder geen 
aandacht aan besteed. 

3.2 Oplossen gebreken sturende informatie(stroom) 

3.2.1 Betrokkenen voorzien van de juiste sturende informatie in de juiste vorm 

3.2.1.1 Omschrijving Sturen~~nformatiebehoefte ''Begrotingsfase" 
Onderzoeksvraag: "Welke sturende informatie heeft degene verantwoordelijk voor het 

begroten van de ABK nodig?" 
Dataverzamelingsmethode: Interviewen 

Sturende informatiebehoefte (informatie aangeleverd door het projectteam): 
1. Beschrijving van alles dat anders is uitgevoerd dan de uitgangspunten waarop de ABK-begroting 

gebaseerd is; 
2. Verklaringen van het projectteam waarom er andere uitgangspunten zijn gekozen voor de 

werkelijke uitvoering; 
3. Laatste Financieel Overzicht (FQ) van een project met daarbij de verklaring van alle afwijkingen 

m.b.t. de posten van de ABK. Dus zowel de positieve als de negatieve afwijkingen; 
4. Offertes (prijzen en contracten) van de door het projectteam ingekocht materieel. Dit ten behoeve 

van het maken van een database met offertes van materieel. 

St u rende in formatiebehoefte (aangeleverd door de opdrachtgever): 
1. Tekeningen en bestek van goede kwaliteit met de bijbehorende status van de tekeningen en het 

_bestek. Van groot belang om een goede projectanall,JS_~ te kunnen ~o~n. 

1 

Onderzoeksvraag: 

Dataxe rzam ~t-~ n q_s rn eth ode: 

"Welke vorm moet deze informatie hebben?" 
Interviewen 

r 
Vorm van de hierboven genoemde informatie: 

1. Alle documenten die inzicht geven in afwijkingen of veranderingen van uitgangspunten mogen 
gebruikt worden (bouwplaatsinrichtingsplan, ABK-onderlegger, etc.>. Er is dus geen specifieke 
voorkeur. 

2. Zoveel mogelijk digitaal aangeleverd. 
3. Alles voorzien van een mondelinge toelichting. 

Vorm van de informatie is niet zo belangrijk. Het is belangrijk dat er een structuur komt waardoor de 
informatie ontstaat. Er moet als het ware een platform komen zodat deze informatie beschikbaar wordt. 

_l~~-~_1 _.2 Omschrij~!!!g St~rende lnf~ rl!l'!~Le~ehoefte "~itvoeri_':lg~(voorbereidings)f~se_" =-=--:-:-=-= 
Onderzoeksvraag: :welke sturende informatie heeft het projectteam nodig m.b.t. de ABK?" 
DëJ~averzamelinqsmethode: Interviewen 
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Categorie: Projectleiders 
St u rende Informatiebehoefte: 

1. Gespecificeerd Plan van Aanpak m.b.t. de ABK, gericht op de bepalende onderdelen van de ABK. 
Hierbij een verantwoording van de gemaakte keuzes. Dit plan moet de gedachtegang achter de 
begroting verwoorden. Onderdelen in het plan: beschrijving van de gekozen uitvoeringsmethode 
(bouwmethodieken), de gekozen bouwvolgorde (de routing van de bouw), de oplossingen voor 
het logistieke gedeelte (welke kranen , welke liften, welke steigers, etc), het aan de gemaakte 
keuze vastzittende inzet van overig materieel en UT A-personeel. 

2. Gekoppeld aan dit plan planningen en eventueel deelplanningen. Planning moet bij voorkeur 
een definitieve status hebben, dus goed doordacht zijn. Hij moet bijna doorkunnen als 
werkplanning voor het projectteam. 

3. Een gespecificeerd bouwplaatsinrichtingsplan . Dit plan moet veel informatie bevatten. Bij 
ingewikkelde bouwprojecten zelfs meerdere plannen voor de verschillende fasen van het project. 

4. Gesignaleerde risico's m.b.t. de ABK. Dit moeten dan wel echte risico's zijn . Nu bevatten de 
risicolijsten <RMQ) teveel niet-risico's. Met betrekking tot de ABK hebben deze dus geen 
toegevoegde waarde. 

5. Duidelijke (inzichtelijke) begroting van de ABK, met daarop inzichtelijk gemaakt de 
bezuinigingen van de directie. Er moet inzichtelijke zijn wat er bezuinigt is door de directie. Dan 
weet het projectteam waar het aan toe is. Met de ABK worden ook de posten bedoeld die 

~~gg~_~erkt zij ,!! in de di!~~~~_ kos!~!l. : 
Çategorie: Werkvoorbereiders 
St u rende in formatie behoefte: 

1. Gemaakte keuzes in calculatiefase gekoppeld aan een duidelijke verantwoording, een goede 
analytische onderbouwing . Het moet duidelijk zijn waarom bepaalde keuzes gemaakt zijn. De 
filosofie moet overgebracht worden. Daarnaast moeten ook de alternatieven die het niet 
geworden zijn met bijbehorende redenering vastgelegd worden. Belangrijke factoren die aan de 
basis staan van de keuzes: bouwmethoden, logistiek, routing , materieelinzet, tijd en kosten. 

2. Geheel ondersteund door een planning en een bouwplaatsinrichtingsplan. Het 
bouwplaatsinrichtingsplan moet een handvat zijn voor de uitvoerder. Hiermee kan/moet 
voorkomen worden dat mensen zelf dingen (verkeerd) gaan invullen. 

3. Aparte begroting voor de ABK. Hierin staat duidelijk gespecificeerd (detailn iveau) wat er begroot 
is voor de posten van de ABK. Gevoelige informatie voor "buiten " blijft verborgen op de 
inschrijvingsbegroting. Begroting van de ABK moet duidelijke koppelingen hebben met 
hoeveelheden en planning(en). 
Ook de bezuinigingen moeten zichtbaar gemaakt worden in deze tweede begroting. Er moet 
daarnaast aangegeven worden hoe deze bezuinigingen gerealiseerd kunnen worden. 

Categorie: Uitvoerders 
St u rende informatiebehoefte: 

1. Informatie over de uitvoeringsmethode van bepalende onderdelen van een bouwproject en de 
overwogen alternatieven die het niet zijn geworden met de beredenering erbij. Gekoppeld aan 
de gekozen methode dus de historie van de keuze. Logistieke overwegingen moeten hierin een 
belangrijke rol spelen. 

2. Koppeling tussen de verschillende documenten (planning, bouwplaatsinrichtingsplan en 
begroting) die uit de calculatiefase komen. 

3. Meer uitgebreide bouwplaatsinrichtingsplan en planning. 
4. Daarnaast moet er verplicht een Plan van Aanpak gemaakt worden. Hierin zouden alle 

documenten samen moeten komen . het koppelingsbestand van alle informatie. 
5. Nieuwe begroting waarin alle kosten die te maken hebben met de inrichting van het 

bouwterrein , ongeacht of ze uiteindelijk in de ABK of OK zijn weggewerkt, op een overzichtelijke 
manier gepresenteerd worden. Hierdoor is er een controle of alle kosten zijn meegenomen. 
Daarnaast is er overzicht over de budgetten . Het wordt mogelijk om onderdelen uit te besteden, 
waardoor risico 's bij andere partijen worden gelegd. 

Kanttekeningen: 
1. Informatie moet op een meer analytische en gedetailleerde manier tot stand komen. 
2. Er moet een koppeling zijn tussen de verschillende documenten (informatie) 
3. Informatie (kwaliteit en kwantiteit) moet afgestemd zijn op externe factoren , zoals beschikbare 

tijd en bijvoorbeeld complexiteit van het werk. 
4. Meerdere varianten moeten bekeken worden tijdens de analyse. 
5. Meer mankracht nodig in analysefase om te komen tot goede informatie. 
6. Mogelijke projectteamleden betrekken bij de analysefase om te komen tot goede informatie. 
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Hiermee worden mensen meteen verantwoordelijk voor de eigen informatievoorziening. 

Onderzoeksvraag : "Welke vorm moet deze informatie hebben?" 
Dataverzamelingsmethode: Interviewen 

Categorie: Projectleiders 
Vorm informatie 

1. Tekstueel 
2. Planningen 
3. Tekeningen 
4. Begroting 

Voorkeur gaat uit naar visuele informatie 
. Het geheel moet overzichtelijk zijn 

Categorie: Werkvoorbereiders 
Vorm informatie 

1. Plan van Aanpak (analyseverslagl kan in verslagvorm opgebouwd zoals bouw gerealiseerd 
wordt. Dus per fase: grondwerk, fundering, etc. 

2. Checklist met gemaakte keuzes uitgangspunten met argumentering. 
3. Informatie moet overzichtelijk zijn . 
4. Detailniveau van de huidige informatie moet omhoog. 
5. Er moet een duidelijke koppeling zijn tussen de informatie/documenten. 
6. Voorkeur voor visuele informatie. Maak bijvoorbeeld gebruik van moderne planningstechnieken . 

Mensen zijn visueel ingesteld. 
7. Tekst staat vaak vrij voor eigen interpretaties. 
8. Niet te grote documenten (worden niet meer gelezen) 

_Categorie: ~-i~~E!r~E!!S 
Vorm informatie: 

1. Huidige documenten : planning, bouwplaatsinrichtingsplan en begroting moeten meer 
informatie bevatten, dus beter uitgewerkt en meer gespecificeerd . 

2. Koppelingsdocument: verslagvorm/checklist 

3.2.2 Genereren ontbrekende sturende informatie 

3.2.2.1 Genereren ontbrekende sturende informatie "Begrotingsfase" 
Onderzoeksvraag: 'Welke sturende informatie ontbreekt in het huidige ABK-traject in de 

'Begrotingsfase '?" 
Dataverzamelinqsmethode: ~-n~yser~n ln~_rviewr~s_ult~~E!n 

Categorie: Verantwoordelijke begroten 
Alle onder paragraaf 3.2.1.1 genoemde sturende informatie is ontbrekend in het huidige ABK-traject. 
Hiero~~_e_r ~()_r~_~n ~e~-~ punte~-~E!_er9~g-~~e~. 

1 Onderzoeksvraag: "Op welke manier moet deze ontbrekende sturende informatie 
gegenereerd worden?" 

Dataverza_fT)eli ngsmethode: Interviewen 

Categorie: Verantwoordelijke begroten 
Voor het beschrijven van alles dat in werkelijkheid anders gedaan is dan de gekozen uitgangspunten 
tijdens het begroten met een bijbehorende verklaring, kan gebruik gemaakt worden van 
projectevaluaties. Er moeten dan zowel eind- als tussenevaluaties gehouden worden. 

Genereren sturende informatie d.m.v. evaluaties: 
Eindevaluatie alleen levert te weinig op. Is wel noodzakelijk voor het totaalbeeld van een project. 
Daar worden ze eigenlijk ook alleen voor gebruikt op dit moment. 
Er moeten tussenevaluaties komen. Het financiële overzicht kan hiervoor de juiste plaats zijn . 
Hier zijn de juiste mensen bij elkaar en alles wordt vastgelegd . Er moet alleen tijd beschikbaar 
zijn om ABK gerelateerde problemen te bespreken. Er moeten verklaringen gezocht worden voor 
afwijkingen en er worden handigheden bedacht om problemen op te lossen. Deze sturende 
informatie moet tijdens deze besprekingen vastgelegd worden, zodat het overgedragen kan 
worden aan degene die de ABK's begroot. 
Tussentijdse evaluatie maakt het ook mogelijk om bepaalde processen nog bij te sturen 
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gedurende de uitvoering. 
Werkgroepoverleg : met specifieke personen een periodieke bespreking opzetten om problemen 
die spelen te bespreken. In dit overleg kunnen de verschillende kanten van het probleem belicht 
worden en kunnen mogelijke oplossingen bedacht worden . In dit overleg kunnen specifieke 
onderdelen van de ABK onder handen genomen worden. 

Bij evaluaties gaat het om het bespreken van de feitelijke vaststellingen van zaken die mis/anders zijn 
gegaan met bijbehorende analyse waarom . In de evaluatie moet besproken worden wat ervan geleerd 
kan worden. 
t.b .v. de evaluatie moet er een platform komen. Hierbij kan gedacht worden aan een map op de 
projectenschijf waarin gedurende de uitvoering alles wat noodzakelijk is voor de evaluaties wordt 
verzameld . Er moet een persoon verantwoordelijk (werkvoorbereider of iemand anders die daarvoor de 
kwaliteiten heeft) gemaakt worden voor het samenvoegen van deze informatie voor de 
evaluatiebespreki ng . 

Normen en eenheidsprijzen: 
Voor het up-ta-date houden van normen en eenheidsprijzen moet er eigenlijk een systeem komen voor 
nacalculatie. Voorwaarde voor het invoeren van nacalculatie is dat er goede gegevens komen uit de 

I 
uitvoering . Het projectteam moet het proces, de afwijkingen en de oorzaken ervan goed monitoren en 
vastleggen. Er is veel discipline nodig om een dusdanig systeem te laten slagen. 
Genereren sturende informatie t.b.v. normen en eenheidsprijzen: 

Aanleveren van offertes en contracten van onderaannemers m.b.t. materieel en bouwplaats. 
Hiermee kan een database met prijsgegevens t.b .v. de ABK opgesteld worden . 
Aanleveren van laatste F.O. met verklaring van afwijkingen . Deze moet uit de evaluaties van 
projecten gemaakt worden. 

Ontbreken of slecht niveau tekeningen en overige basisdocumenten voor begroten: 
j Het is niet aan de aannemer om deze informatie te genereren. Dit moet aangeleverd worden door een 

I 
opdrachtgever. Het is wel zaak om een project af te prijzen op basis van de aangeleverde documenten. 
Risico's die vastzitten aan het ontbreken of slechte niveau van de documenten moeten kenbaar gemaakt 

I worden bij een opdrachtgever en daarna afgeprijsd in de begroting . Al deze informatie moet ook 
overgebracht worden naar het projectteam dat uiteindelijk het werk gaat maken . Er moet een koppeling 
gemaakt worden tussen de basisdocumenten en de begroting . Dan is duidelijk voor het projectteam 
waarop de begroting gebaseerd is. 
Categorie~ __E_r:oLectleiders 
Evalueren van projecten is een methode om een deel van deze informatie te genereren. Er moet dan wel 

I 
meer gebeuren dan alleen een eindevaluatie. De eindevaluatie, ondanks dat deze nuttig is, is te 
afhankelijk van de stemming van de aanwezigen en heeft totaal geen prioriteit meer. Daarnaast leven de 
problemen van een project niet meer aan het einde van een project. Het project is klaar en mensen 

I willen en moeten verder met nieuwe projecten. Er kan gesteld worden dat de evaluaties op dit moment 
te weinig specifieke informatie opleveren . Dit is natuurlijk ook te merken uit de informatiebehoefte die 
er op dit moment is. 

Om het evalueren weer tot leven te brengen moet er meer aandacht aan besteed worden . Er moet vaker 

I 
van gedachte gewisseld worden over de problemen, mensen moeten hierover sparren met elkaar. Om 
meer momenten te creëren moeten er tussenevaluaties komen . Voor het verklaren van de financiële 
verschillen kan de financieel-overzicht-bespreking gebruikt worden . Hier zitten in ieder geval de juiste 
mensen bij elkaar. 

Om goed te kunnen evalueren moet er eerst een kader gecreëerd worden. Dit houdt in dat voor het 
projectteam goed duidelijk moet zijn wat de uitgangspunten voor de gemaakte begroting zijn geweest. 
Deze uitgangspunten kunnen dan gespiegeld worden met de werkelijke gekozen uitgangspunten voor 
de uitvoering. Verschillen komen zo snel aan het licht en kunnen verklaard worden . De evaluaties 
moeten vastgelegd en gedocumenteerd worden. Voor de evaluaties moet er een vaste agenda komen. In 
ieder geval moeten daarin verplicht de afwijkingen, zowel plus als min, besproken en verklaard worden. 
Dit alles kan de weg openen om met nacalculatie te beginnen. Als de input van het projectteam van 
betere kwaliteit is, dan is de output (evaluatiegegevensl dat ook. Output maken wordt daarnaast 
makkelijker omdat dingen te bewaken zijn . 

Naast vaker evalueren moeten de ABK meer aandacht krijgen . Er moet voortdurend persoonlijk contact 
zijn tussen de verantwoordelijke uit de verschillende fasen van het traject._ir moet uitwisseling v_an 
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kennis plaatsvinden. In het ene geval moet de verantwoordelijke voor het begroten, de vragen van het 
projectteam beantwoorden en meehelpen hun problemen tijdens de uitvoering op te lossen. In het 
andere geval moet het projectteam verschillen doorgeven en verklaren. Degene die de begroting heeft 
gemaakt moet de bouw regelmatig bezoeken en daar het onderwerp ABK aansnijden. 

De toon waarmee communicatie moet plaatsvinden, is van groot belang. Het moet op een opbouwende 
en geen verwijtende manier. Het gaat er allemaal om dat we leren van elkaar. 

I Ook belangrijk is dat er een plan zit achter het verzamelen van de kennis. Als het voor mensen duidelijk 
wordt wat er met de kennis gedaan wordt, zijn ze sneller bereid om mee te werken en er in te investeren . 
Mensen moeten er het nut van gaan inzien . 

Ook zijn er andere initiatieven mogelijk waardoor bepaalde onderwerpen weer gaan leven. Dit kan 
bijvoorbeeld door het gericht in beeld brengen van bepaalde onderwerpen, door bijvoorbeeld de KAM
medewerker. Deze kan maandelijks een CABK>onderwerp nemen en hierover een discussie starten of 
informatie verzamelen, etc. De uitkomsten hiervan worden vastgelegd en opgeslagen in een soort 
kenniscentrum. Hierbij kan gedacht worden aan de inzet van de mobiele kraan. Er kan bij verschillende 
projectteams onderzocht worden hoe hiermee omgegaan wordt tijdens de uitvoering. 

Kanttekening: 
1. Er moet gezocht worden naar een optimum. Hoeveel tijd en energie word erin gestoken en wat 

het resultaat daaruit i~~ is .een b~langrijke vraag! 
Categorie: Werkvoorbereiders 
Evalueren is een methode om deze informatie te genereren . Eindevaluaties alleen levert niet voldoende 
op. Deze zijn eigenlijk te laat. Er moeten eigenlijk meerdere evaluatiemomenten komen. Deze evaluaties 
moeten gestructureerd uitgevoerd worden op vaste tijdstippen gedurende een project met vaste 
agenda's. Hetgeen er besproken wordt in de evaluaties moet goed vastgelegd worden. De tijdstippen 
kunnen gekoppeld worden aan de verschillende fasen van de bouw. Na iedere fase wordt geëvalueerd en 
worden de verschillen die ontstaan zijn, besproken en verklaard. Misschien kunnen de evaluaties 
gekoppeld worden aan de IPTB's en het projectleideroverleg. Het is gewoon van groot belang dat er een 
structuur in komt. 

Om te kunnen evalueren zal er eerst een duidelijk kader van het project moeten zijn . Het projectteam 
moet een du idelijk vertrekpunt krijgen. Dit vertrekpunt zijn de gedachtes en uitgangspunten achter de 
gemaakte ABK-begroting. Tijdens de evaluaties kan het kader gespiegeld worden met de werkelijke 
gekozen uitgangspunten. Het bewaken wordt ook eenvoud iger als het kader duidelijk is. 

Het is van groot belang dat de verschillende partijen contact houden met elkaar. Degene die de 
begroting heeft gemaakt moet regelmatig de bouw zelf bezoeken. Hij moet praten met het projectteam 
en vragen beantwoorden. Hij moet ook verantwoordel ijk zijn voor het initiëren van de evaluaties en het 
opstellen van de procedures en vragenlijsten hieromtrent. 

Als er meer structuur gebracht wordt in het evalueren en er meer tijd aan besteed wordt, dan is de weg 
~pen naar het invoeren van na~~lculatie. 
Categorie: Uitvoerders 
Ook de uitvoerders zijn van mening dat alleen eindevaluaties niet veel oplevert. Aan het einde van 
projecten is veel vergeten en leeft het project niet meer. Er moeten tussenevaluaties komen. 
Tussenevaluaties maken het ook mogelijk om eventueellopende projecten nog bij te sturen . 

Om de verschillen aan te geven en te verklaren is het eigenlijk een noodzaak dat de uitgangspunten van 
de begroting goed op papier staan. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld een plan van aanpak 
of een checklist met alle onderdelen van de ABK. Een dusdanig document kan dan gespiegeld worden 
door het projectteam. De verschillen worden dan gemakkelijk inzichtelijk. 

Voor het mogelijk maken van nacalculatie zal de organisatie veranderd moeten worden. De structuur 
moet erop gericht zijn . Er mag niet meer verschreven worden en afwijkingen moeten verklaard kunnen 
worden . Dit betekent dat er veel tijd besteedt moet worden aan het in de gaten houden van verschillende 
factoren d ie bijdragen aan de afwijkingen. 

Volgens de uitvoerders is het een goed idee om hen te betrekken bij het begroten van de ABK. Op die 
manier word kennis naar binnen gebracht. 
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3.2.2.2 Genereren ontbrekende Sture_!lde lnfor!!latie "Uitvoerings(voorbereidingslfase" 
Onderzoeksvraag: "Welke sturende informatie ontbreekt in het huidige ABK-traject in de 

--
Dataverzamelingsme~hod_e: 

'Uit'!.oerings(voorbereidingJfase'?" 
Analyseren In terviewresultaten 

Categorie: Verantwoordelijke begroten 
Volgens de verantwoordelijke voor het begroten van de ABK ontbreekt het in de uitvoerings
(voorbereiding)fase aan de volgende sturende informatie: 

1. Document waarin aangegeven staat welke documenten en informatie aan de basis staan van de 
ABK-begroting. Een helder document dus waarin de uitgangspunten voor de ABK-begroting 
terug te vinden zijn. 

2. Plan van Aanpak gericht op de ABK: hoe is tijdens de calculatie gedacht deze bouw te realiseren? 
Dit moet een kort en bondig document zijn met koppelingen naar begroting, planning(en) en 
bouwplaatsinrichtingsplan. Daarbij moet gezegd worden dat visuele informatie het meeste 
spreekt. 

Categorie: Projectleiders 
Zie paragraaf 3.2.1.2 

Kanttekeningen: 
Het is van belang dat er gezocht wordt naar een optimum. Een project voorzien van deze hoeveelheid 
gedetailleerde informatie kost veel voorbereidingstijd en mankracht. Dit is niet in alle gevallen wenselijk. 
Er zal per project beoordeeld moeten worden hoeveel voorbereiding er ingestoken moet worden, 
gebaseerd op de gewenste output. In ieder geval moeten de bepalende onderdelen (kostentechnisch) van 

1 de ABK ingevuld worden in de calculatiefase. 

Er wordt wel opgemerkt dat als er een goede calculatie is van een project, met een kwalitatief en 
kwantitatief goede output, dat er in de uitvoeringsfase zeer waarschijnlijk een beter resultaat behaald 
kan worden door het projectteam. Daarnaast opent een goede output van de begratingsfase de weg voor 

l g.oed bew·a· ken en monitoren en daardoor wordt eventueel nacalculatie mogelijk. 
Catego_rie: Werkvoorbereiders 
Zie paragraaf 3.2.1.2 

Kanttekening: 
Ook bij de werkvoorbereiders is het besef er dat er meer tijd en mankracht gestoken moet worden in de 
begratingsfase om het gewenste detailniveau te bereiken. Er wordt wel opgemerkt dat dit zich 
uiteindelijk zal terug verdienen in de uitvoeringsfase. 

De basale lijnen moeten uitgezet worden tijdens de calculatie. Ook bij woningbouw staat of valt een 

I 
project met een goede org. anisatie. Dit betekent dat er ook geïnvesteerd mag worden in 
voorbereidingstijd en mankracht. 
Categorie: Uitvoerders 
Zie paragraaf 3.2.1.2 

Kanttekeningen: 
Ook de uitvoerders geven aan dat er een wisselende informatiebehoefte is afhankelijk van de 
moeilijkheidsgraad (en type) van een project. Toch zijn er bepaalde zaken die men altijd wilt weten. De 
gedachtegang achter een begroting moet duidelijk zijn. De grove/basale keuzes, dus van bepalende 
onderdelen, moeten goed gemaakt zijn. 

I Onderzoeksvraag: 

Dataverzamelingsmethode: 

"Op welke manier moet deze ontbrekende sturende informatie 
gegenerr:!! rd worden?" 
Interviewen 

l Cat~~: V~rantw~ordelijke ~egro_!en 

Categorie: Projectleiders 
Hoe deze informatie gegenereerd moet worden, is in de interviews niet echt beantwoord. Belangrijkste 
wat opgemerkt wordt is dat het detailniveau van de documenten omhoog moet. Hiervoor zal er echter in 
de organisatie het een en ander veranderd moeten worden. Er moet meer mankracht en tijd in de 
analyse en calculatie van de projecten gestoken worden om de gewenste output te krijgen. Deze inzet is 
wel afhankelijk van de complexiteit van het project. Des te complexer het werk des te meer inzet er nodig 
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Daarnaast zal er structuur in deze fase aangebracht moeten worden, zodat de belangrijke keuzes 
gemaakt worden en de output niet varieert. Het idee van een checklist wordt hierbij genoemd. Deze 
checklist moet tijdens de calculatie afgehandeld worden. Het geeft de belangrijke afwegingen en 
werkzaamheden aan die tijdens de calculatie gedaan moeten worden. Dit document kan meteen dienen 
als belangrijk overdrachtsdocument tussen de verschillende fasen in het traject. 

Belangrijk document dat er daarnaast zeker moet komen is een document waarin de gedachtegang 
achter de begroting wordt verwoord en waarin de koppelingen tussen alle verschillende documenten uit 
de calculatiefase zichtbaar worden, een soort koppelingsdocument. Dit document moet iedereen snel 

_0zicht geven i~e belangrijke ~nformatie m...:b.t. de ABK van ee~e..!"ojec~ 
Categorie: Werkvoorbereiders 
Hier wordt geopperd dat de organisatie aangepast moet worden. Er moet meer tijd gestoken worden in 
de analyse en calculatie van een project. Er moet een persoon komen die verantwoordelijk wordt 
gemaakt voor dit werk. 

Er moet een nieuw document komen waarin de gemaakte keuzes en beargumentering worden 
beschreven. Hierin moet een koppeling gemaakt worden tussen alle informatie. Dit document kan 
opgesteld worden aan de hand van een checklist. Hiermee kan voorkomen worden dat belangrijke 
keuzes niet gemaakt worden. De opbouw van dit document kan mogelijkerwijs gebeuren op basis van de 
v_erschil~ende onderdelen van de bouw: grondwerk, fundering, etc. 
Categorie: Uitvoerders 
Door het houden van een brainstormsessie samen met specialisten (de mogelijke uitvoerder, 
projectleider en werkvoorbereider van het project), zou in korte tijd tijdens de calculatiefase een Plan van 
Aanpak voor een project opgesteld kunnen worden. De grove lijnen worden uitgezet tijdens deze sessie. 
Verdere invulling en detaillering moet dan door een persoon gedaan worden die de ABK begroot. De 
grove keuzes (kraaninzet, personeelsinzet, keten, bouwwegen, bouwliften, kabels en leidingen, electra, 
etc.> kunnen aan de hand van een checklist afgelopen worden. Op basis hiervan worden de kosten 
bepaald. 

I 
Dit houdt wel in dat de organisatie moet veranderen om dit mogelijk te maken. Er moet meer tijd en 
energie gestoken worden in de analyse van het project en het begroten van de bijbehorende ABK. 

I Ook zou de materieel.dienst een grotere rol moeten spelen in het opstellen van de ABK. In principe moet 
dit een kenniscentrum zijn m.b.t. de ABK. Deze zouden als dienstverlener moeten optreden en een 
gedeelte van het begroten van de ABK voor hun rekening nemen. 

3.2.3 Overdragen sturende informatie in het ABK-traject 

3.2.3.1 Overdragen Sturende Informatie m het ABK-traject van "Begrotings-" naar 
"Uitvoerings(voorbereidings)fase" 

I 
Onderzoeksvraag: "Op welke manier moet aan deze overdracht van informatie tussen deze 

twee fasen vorm gegeven worden?" 
Dataverzameli_ngsmet~ode: Interviewen 

I Çategorie: Verantwoordelijke be9roten 
Momenten: 

Één feitelijke overdracht na gunning van het werk. 
Gedurende project voortdurend overdracht van informatie naar gelang behoefte van 
projectteamleden en verantwoordelijke begroten ABK. 

Betrokkenen: 
Projectteamleden 
Verantwoordelijke begroten van de ABK 

Overd rachtsmethode: 
Voor de feitelijke overdracht moet een aparte vergadering komen m.b.t. de ABK. Hierin wordt de 
gedachtegang achter de begroting besproken en kunnen al vragen gesteld worden. Voor deze 
vergadering moet een vaste agenda en checklist komen, verbonden aan het KMS 
(kwaliteitsmanagementsyst~em), waarin dit soortpro~edur~s normél\iter geregeld ~Jj!l.:. 
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Betrokken houden van degene die de begroting heeft gemaakt bij een project. Op vaste 
momenten in het project: bijvoorbeeld bij het uitbesteden van de kraan, het maken van het 
definitieve bouwplaatsinrichtingsplan, etc. 
Verantwoordelijke begroten moet gedurende het project constant bereikbaar zijn voor het 
projectteam om vragen te kunnen stellen . Hiervoor kan gewoon tussendoor telefonisch contact 
~pgen~fl')en word~n. N~_t_l:!~_rlijk kar~j e oo~ _ _ÇJe_'-v.~()n d~~~ p~rSc_>()n ~pz~eken c_>p k~~too_r:. _ 

Categorie: Projectleide rs 
Momenten: 

Feitelijke projectoverdracht na gunning werk. 
ABK overdracht moet een aparte overdracht zijn en moet verdeeld worden over meerdere 
momenten. Eerst documenten en informatie, een week later een mondelinge toelichting 
voornamelijk betreffende het Plan van Aanpak en dan weer een week later de mogelijkheid om 
vragen te kunnen stellen. 
Niet één overdrachtsmoment, maar constant contact tussen betrokken partijen moet mogelijk 
gemaakt worden. 

Betrokkenen: 
Projectteam 
Verantwoordelijke begroten van de ABK 

Overd rachtsmethode: 
Feitelijke projectoverdracht moet blijven zoals deze is, aan de hand van een checklist waarbij alle 
documenten uit de calculatiefase worden overdragen. 
Overdracht ABK moet een vergadering zijn waarbij het Plan van Aanpak en hoofdlijnen van de 
ABK-begroting mondeling toegelicht worden . Daarna moet er nog een vergadering gehouden 
worden waar vragen gesteld mogen worden . Bij een complexer werk moet er meer aandacht aan 
deze overdracht besteedt worden, overdragen in meerdere fasen. 
Naar gelang informatiebehoefte moet er een mogelijkheid zijn om contact te hebben en 
informatie over te dragen. Dit zijn bijvoorbeeld momenten waarop er vragen zijn. 

Categorie: Werkvoorbereiders 
Momenten: 

Aparte overdracht voor de ABK. 
Niet beperken tot één moment. Overdracht ABK in meerdere fasen en daarnaast betrokken 
houden van persoon verantwoordelijk voor begroten bij uitvoering van een project. Vragen 
moeten altijd gesteld kunnen worden . 

Betrokkenen: 
Projectteam 
Verantwoordelijke begroten van de ABK 

Overdrachtsmethode: 
Overdracht ABK moet bestaan uit het overdragen van documenten, het, na analyseren van het 
projectteam, mondeling toelichten van het Plan van Aanpak en de mogelijkheid om vragen te 
stellen . De vergadering moet een vaste agenda hebben, gebaseerd op de opbouw van het Plan 
van Aanpak. Vast onderdeel van deze vergadering moet een presentatie zijn waarin de begroting , 
bouwmethodieken, de planning en het bouwplaatsinrichtingsplan worden toegelicht. 
Blijven betrekken van de verantwoordel ijke voor het begroten bij de uitvoering van een project. 
Laat hem bijvoorbeeld deelnemen aan inkoopgesprekken van materieel. 
Vaste momenten voor contact inlassen om onder andere het projectteam vragen te laten stellen 
m.b.t. de ABK, missers/verschillen te verklaren en daarmee het projectteam scherp houden . 

_Doorlopend contact vo.~! het stellen van vragen moet mogelijk zijn. 
Categorie: Uitvoerders 

I Momenten: 
Uitvoerder betrekken bij de analyse en begroten ABK. 
Aparte overdracht van de ABK aan start van uitvoerings(voorbereiding)fase. 
Doorlopend contact gedurende uitvoering project. 

Betrokkenen: 
Projectteam 
Verantwoordelij ke begroten van de ABK 
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Overd rachtsmethode: 

Uitvoerder betrekken bij begroten, houdt in dat deze betrokken wordt bij het opzetten van het 
Plan van Aanpak. Dit kan bijvoorbeeld door een brainstormsessie tijdens de analysefase. 
Aparte overdracht van de ABK moet een mondelinge toelichting op het Plan van Aanpak zijn. De 
gemaakte keuzes en de achtergrond ervan moeten hier besproken worden. 
Vragen en opmerkingen moeten gedurende de loop van het project besproken kunnen worden 
met de verantwoordelijke voor het begroten van de ABK. 

3.2.3.2 Overdragen Sturende Informatie van "Uitvoerings(voorbereidings)-" naar 
"Begrotingsfase" (terugkoppelen) 

Onderzoeksvraag: "Op welke manier moet aan deze overdracht van informatie tussen deze 
twee fasen vorm gegeven worden?" 

Dataverzamelingsmethode: Interviewen 
-
Categorie: Verantwoordelijke begroten 
Momenten: 

Eind van project moet een feitelijke overdracht van de sturende informatie plaatsvinden. Dit kan 
tijdens een eindevaluatie gebeuren. 
Op basis van projectspecificaties moeten er misschien één of meerdere tussenevaluaties van 
projecten gehouden worden. 
Doorlopend contact moet mogelijk zijn voor het stellen van vragen en eventueel plaatsen van 
opmerkingen. Bij grote fouten moet er meteen contact opgenomen worden met de 
verantwoordelijke voor het begroten. 

Betrokkenen: 
Projectteam: hiermee wordt ook de projectadministrateur bedoeld. De projectleider moet de 
verantwoordelijke zijn voor het initiëren van de evaluaties. 
Verantwoordelijke begroten van de ABK 

I Overdrachtsmethode: 
Bij het evalueren moeten afwijkingen en problemen opgemerkt, geanalyseerd en verklaard 
worden. Het doel van het evalueren is het slimmer maken van de organisatie. Voor deze 
evaluaties moet een procedure komen. 
Eindevaluatie moet de feitelijke overdracht van documenten en informatie zijn. Hier moeten de 
vereiste documenten dus overgedragen worden. 
Voorkeur gaat uit naar een overdracht doormiddel van persoonlijk contact. Het liefst direct, maar 
per telefoon is ook mogelijk. Hierdoor krijg je de gelegenheid om door te vragen. E-mail is niet 
echt geschikt. Er moet dan een systeem komen om het vast te leggen. De gesproken woorden 
moeten op "papier" gezet worden. 
Alles moet op de juiste toon gebeuren. Het moet niet verwijtend zijn, maar stimulerend en 
_opbe_u_r-e_r~ d_._ ~ _e_t ÇJé!at erom c!_~~- van elkaar en_yan ~e 9ereali~e~rde J)rojecten leren. 

Categorie: Projectleiders 
Momenten: 

Overdrachtsmomenten moeten gespreid worden. Niet alleen een eindevaluatie, maar ook 
tussenevaluaties. Eindevaluaties zijn nuttig, maar leveren niet veel bruikbare sturende 
informatie op. 
Naar gelang er behoefte is, moeten er contactmomenten ingelast kunnen worden. 

Betrokkenen: 
Projectteam 
Verantwoordelijke begroten van de ABK 

Overd rachtsmethode: 
Evalueren moet gebeuren aan de hand van een vaste agenda en procedure. 
Verantwoordelijke begroten van de ABK moet de bouw regelmatig komen bezoeken. Hij moet de 
kennis zelf naar binnen halen. 
Verantwoordelijke begroten moet constant bereikbaar zijn voor het stellen van vragen en het 
kunnen plaatsen van opmerkingen. 
Toon van communiceren is erg belangrijk. Alles moet met een opbouwende toon gebeuren. Het 
heeft totaal geen zin om verwijten te maken naar andere partijen. Het gaat erom dat we als 
organisatie slimmer worden. 
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Categorie: Werkvoorbereiders 
Momenten: 

Geen enkelvoudig overd rachtsmoment. Verantwoordelijke voor beg roten moet betrokken blijven 
tijdens de uitvoering van een project. Constant contact moet mogelijk zijn. 
Naast eindevaluatie na afronden project, moeten er ook tussenevaluaties gehouden worden. 
Deze kunnen op vaste tijdstippen gerelateerd aan de fase waarin een project verkeerd, gehouden 
worden. Koppeling met bestaande vergaderstructuren is mogelijk en heeft de voorkeur. 

Betrokkenen: 
Projectteam, waarvan de werkvoorbereider verantwoordelijk is voor het verzamelen van de 
informatie die van belang is voor het evalueren van de ABK. 
Verantwoordelijke begroten van de ABK (initiator evaluaties) 

Overd rach tsmethode: 
Evaluaties moeten gestructureerd worden. Dit betekent op vaste tijdstippen en met vaste agenda. 
Verantwoordelijke voor het begroten moet verantwoordelijk zijn voor het initiëren van de 
evaluaties van de ABK. Hij moet er tevens voor zorgen dat het projectteam scherp blijft m.b.t. de 
ABK. Hij moet ervoor zorgen dat afwijkingen in de gaten gehouden worden en goed verklaard 
kunnen worden. 

Categorie: Uitvoerders 
Momenten: 

Betrekken uitvoerders (en andere projectteamleden) bij opzetten Plan van Aanpak en begroting. 
Eindevaluatie. 
Tussenevaluaties gekoppeld aan de belangrijke fasen in de uitvoering van een project. Na 
afronden van deze fasen moet geëvalueerd worden. 
Gedurende uitvoering moet doorlopend contact mogelijk zijn. 

Betrokkenen: 
Projectteam (inclusief projectadministratie) 
Verantwoordelijke begroten van de ABK 
Hoofden van de verschillende afdelingen 

Overdrachtsmethode: 
Evalueren op vaste tijdstippen met een vaste procedure. Koppeling van evaluaties aan het 
bestaande KAM-plan. Evaluaties moeten vastgelegd en opgeslagen worden. 
Brainstormsessie bij begroten. In een halve dag opzetten van een Plan van Aanpak. 
De verantwoordelijke voor het begroten van de ABK moet regelmatig de bouwplaats bezoeken. 

3.2.4 Eisen aan mogelijk hulpmiddel 
I Onderzoeksvraag: 

-~ataverzamelingsmethode: 

"Zijn er bepaalde eisen te noemen waaraan een mogelijk hulpmiddel 
moet voldoen?" 
Interviewen 

I Categorie: Verantwoordelijke begroten 
- Efficiëntie: de tijd die in het hulpmiddel/proces/procedure gestoken moet worden, moet in 

goede verhouding staan met de resultaten die eruit gehaald kunnen worden. 
Categorie: Projectleiders 

Moet aansluiten op bestaande systemen, procedures en documenten die gebruikt worden. 
Het hulpmiddel moet structuur brengen in het traject. 
Het hulpmiddel moet efficiënt zijn. Tijd is een kostbaar goed. De tijdsbesteding moet in 
verhouding zijn met het resultaat dat ermee bereikt wordt. Voor verschillende projectsoorten dus 
een andere benadering. 
Er moet voorkomen worden dat handelingen dubbel gedaan worden. 
Het hulpmiddel moet praktisch, beknopt, inzichtelijk, niet gecompliceerd en gebruiksvriendelijk 
zijn. Met inzichtelijk wordt voornamelijk bedoeld dat er geen grote documenten gemaakt 
moeten worden. 
Degene die ermee moeten werken, moeten het als nuttig beschouwen. Anders heeft het bij 
voorbaat geen kans van slagen. 

Categorie: Werkvoorbereiders __ 
Het hu~pmiddel moet binnen bestaande systemen ontwikkeld worden . 
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Het hulpmiddel moet koppelingen aanbrengen tussen de verschillende documenten en 
informatiebronnen in het huidige traject. 
Documenten moeten kort, bondig en helder zijn. De voorkeur gaat in alle gevallen uit naar 
visuele informatie. 
Het hulpmiddel moet krachtig zijn, maar niet te ingewikkeld en academisch. ledereen moet 
ermee kunnen werken. 

-

Categorie: Uitvoerders 
Het hulpmiddel moet structuur brengen in het traject. 
Het moet zorgen dat alle betrokkenen gedisciplineerd deelnemen aan het traject. Het moet een 
richting geven en zorgen dat afspraken nageleefd worden. Het moet de betrokkenen scherp 
maken en houden. 

3.3 Voorkomen van het niet/dubbel opnemen van posten m de 
inschrijvinqsbeqrotinq 

3.3.1 Overzicht waar welke posten zijn opgenomen 

[ ~erzoeksvraag: 

Dataverzamelingsmethode: 

"Wie moet .er verantwoordelijk gemaakt worden voor het gehele 
begro!!_ngsproces en daarmee zorgt voor de afstemming tussen ABKIDK?" 
Interviewen 

Categorie: __ Coörd i nat()r Werkvoo~bereid ing _ 
Op dit moment ligt de verantwoordelijkheid bij het hoofd Bedrijfsbureau. Eigenlijk moet de 
verantwoordelijkheid liggen bij een Hoofd Calculatie of een Kostendeskundige. De laatstgenoemde is in 
staat om het proces van het begroten te bekijken en te bewaken. 
Categorie: Ho()fd Bedrijfsbureau 
Dit moet de calculator zijn. Hij moet de gehele begroting aansturen en zorgen dat alles compleet is. Hij 

1 moet dus verantwoordelijk zijn voor het gehele begrotingsproces. Je mag ervan uitgaan dat de calculator 
het beste in het project zit. Hij heeft de tekeningen het beste bestudeerd. 

De calculator is ook verantwoordelijk voor het kiezen van de normen. Hij heeft daarmee een grote 
invloed op de planning en ook bijvoorbeeld de kraaninzet Voor een goede afstemming moet deze 
verantwf)ordelijkheid dus bij de calculator liggen. 
Categorie: Calculatie 
De calculator moet verantwoordelijk zijn voor het gehele begratingsproces en dit dus ook bewaken. Hij 
heeft de meeste inzage in de offertes. Hij moet dus de controle doen over de eindbegroting. Er moet 

I 
eigenlijk een procedure komen om een goede afstemming tussen deze twee onderdelen van de 

begr~ti_~g_ te ~rijgen. 

3.3.2 Afspraken binnen Heijmans Bouw Arnhem over verdeling posten 
Onderzoeksvraag: "Welke kostenposten moeten er opgenomen worden in de ABK (van 

Heijmans Bouw Arnhem B. V.J?" 
·---·-- -- - ------
Dataverzameli ngsmethode: Interviewen en literatuurstud ie 

I 
Categorie: Coördinator Werkvoorbereiding 
Welke kostenposten opgenomen moeten worden in de ABK is intern wel duidelijk. Er zijn natuurlijk een 
aantal discussieposten te noemen (bekistingen). Het probleem, dubbel of niet opnemen van posten, 
wordt veroorzaakt door het ontbreken van een goede procedure voor de afstemming tussen het begroten 
van de OK en de ABK. Hier moet een oplossing voor komen. 
Categorie: Hoofd Bedrijfsbureau _ 
Momenteel zijn er een tweetal discussieposten te noemen: onderstempeling en steigers. Deze posten doe 
je niet meer in eigen beheer en ga je uitbesteden (dat houd automatisch in dat ze opgenomen worden in 
de directe kosten). 

Eigenlijk hoef je intern geen verdeling te maken tussen ABKIDK. dit doe je hoofdzakelijk voor de 

I 
opdrachtgevers. Intern wil je eigenlijk alles per elementencluster gespecificeerd en begroot hebben. De 
ABK en de OK zitten namelijk onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Het is intern van belang dat alles 
meegenomen wordt. 
Categorie: Calculatie 
Intern is de verdeling van de posten duidelijk, hierbij is de ABK-onderlegger de leidraad. Extern ben je 
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afhankelijk van de opdrachtgever. Waar wil hij zijn posten hebben? Wanneer je vastzit aan een 
percentage, kan het zijn dat kosten van de ABK verschreven worden in de directe kosten om tot een 
bepaal~rcenta9e te komen . Het is een spel met de opdrachtgevers. 

Categorie: Opdrachtgevers 
Heijmans Vastgoed is een grote opdrachtgever van Heijmans Bouw Arnhem. Deze hanteren in principe 
dezelfde lijst van posten die opgenomen moeten worden in de ABK. Enige posten die in de directe kosten 
opgenomen kunnen worden, zijn: 

Kraanhuur 
Materieelhuur betaald aan derden (bijvoorbeeld hekwerk/steigers) 
Betonpomp 

Categorie: Kostendeskundigen 
Het is van groot belang dat intern duidelijk is hoe de verdeling van de posten gemaakt moet worden. 
Daarnaast is het van belang dat de verdeling van werk ook duidelijk is. Wie berekent de directe kosten en 
wie de ABK. Je moet als bouwbedrijf iedere keer hetzelfde doen. Het beste kan je werken met een 
checklist zodat je zeker weet dat je alle posten meeneemt in de calculatie. De ABK-onderlegger kan 
daarvoor een nuttig hulpmiddel zijn . 

De enige elementen die mogelijk in de ABK opgenomen dienen te worden (dus bij voorkeur in de directe 
kosten opnemen), zijn: 

Steigerwerk 
Kranen 
Betonpomp 

Wat daarnaast opgemerkt wordt, is dat de uiteindelijke verdeling van kosten ABK en direct, afhankelijk 
kan zijn van bedrijfskundige keuzes. Als in de calculatie alles is meegenomen, en de verdeelsleutel 
daarna intern overzichtelijk wordt gemaakt, dan moeten er geen problemen ontstaan. Op deze 
bedrijfskundige keuzes heb je verder ook geen invloed . 

Cat_~9orie: Planvoorbereiders 
Volgende posten zijn een discussie en worden opgenomen in de directe kosten : 

droogstoken woningen 
huur/afschrijving steigerwerk 
huur schroefstempels t.b.v. ondersteuning breed plaat/kanaalplaatvloer 
kraan t.b.v. tunnelkist 

1 Tot de directe kosten horen dus de direct aan een bouwdeel toewijsbare kosten . 

Opdrachtgevers werken vaak met een percentage van de hoofdsom, of met een bedrag per woning. Als 
bouwbedrijf moet je eigenlijk voor ieder bouwwerk een onderlegger maken van de ABK-begroting en 
deze voorleggen aan de opdrachtgevers. Hier kan dan gericht commentaar op gegeven worden en kan de 
werkelijke verdeling naar wens van de opdrachtgevers gemaakt worden. Als maar duidelijk is waar alle 
kosten zitten en dat ze meegenomen worden in de totaalbeg roting. 
Categorie: Literatuur 

j Publicatie "Indirecte en Algemene bouwkosten", NVBK (1997/1998), resulteert in een checklist waarin de 
posten worden genoemd die mogelijkerwijs behoren bij de algemene en indirecte kosten, ook wel de 

I 
ABK-posten . De checklist geeft ook aan welke posten algemeen zijn en welke posten specifiek kunnen 
zijn. Hiermee wordt bedoeld dat bepaalde posten ook toegerekend kunnen worden aan specifieke 
materialen en daarmee in de directe kosten terecht komen. De checklist is weergegeven in Bijlage 4: 
"Checklist ABKIDK NVBK". 
Bij de handleiding van de checklist staat duidelijk omschreven dat: "het plaatsen van kosten bij een 
specifieke elementencluster de voorkeur heeft". Dus uitsluitend die kosten, die niet toegerekend kunnen 
worden aan een elementencluster. mogen onder de algemene bouwkosten geplaatst worden . Het 
plaatsen van kosten direct bij een elementencluster levert de meeste informatie op, in de bewaking en 

t!jc:l_~_n_~ de n~~~~~~!~ti~. 
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4 Conclusies Onderzoek 

4.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk bevat de beschrijving van de conclusies uit het onderzoek. Er wordt begonnen met de 
conclusies behorend bij de twee probleemstellingen van het onderzoek. Deze conclusies worden beknopt 
en puntsgewijs omschreven. Daarna zal er een reflectie op het onderzoek beschreven worden. Daar wordt 
kort ingegaan op de bevindingen met betrekking tot het uitgevoerde onderzoek. Onder andere de 
betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek worden hierin kritisch benaderd. 

4.2 Gebreken in de sturende informatiestroom in het ABK-traject bij Heijmans 
Bouw Arnhem 8. V. 

1. "Iedereen voorzien van de juiste sturende informatie in de juiste vorm": 
1. Betrokkenen in het traject worden onvoldoende voorzien van informatie met betrekking tot 

gemaakte keuzes en verantwoording van de gemaakte keuzes door de voorgangers in het traject: 
a. Het projectteam wordt onvoldoende geïnformeerd over de gemaakte keuzes en eventueel 

overwogen alternatieven in de contractfase met bijbehorende verantwoording ; 
i. De informatie wordt wel gegenereerd, maar niet goed opgeslagen en 

overgedragen. 
b. De verantwoordelijke voor de contractfase wordt onvoldoende geïnformeerd over de 

gemaakte keuzes en verantwoording in de uitvoerings(voorbereidings>fase. Zijn eerder 
gemaakte keuzes gehandhaafd of toch aangepast? 

i. Deze informatie wordt niet gegenereerd, dus ook niet opgeslagen en 
overgedragen. 

2. Informatie is niet in de juiste vorm beschikbaar: 
a. Informatie bestaat hoofdzakelijk uit tekst. De voorkeur gaat uit naar visuele informatie 

(tekeningen/plan ni ngenl; 
b. Informatie wordt onvoldoende mondeling toegelicht. 

3. Het ontbreekt aan koppeling tussen verschillende informatie(bronnenl: 
a. Informatie is onoverzichtelijk: 

i. Het is onduidelijk wat de belangrijke informatie is; 
ii. Er is geen koppeling naar uitgebreide informatie als daar behoefte aan is. 

b. Het ontbreekt aan overeenstemming (koppeling) tussen onderlinge informatie. 
4. Informatie is niet van voldoende analytisch niveau. 
5. Informatie is niet gedetailleerd genoeg . 

2. "Ontbrekende sturende informatie voor de Beqrotinqsfase": 
1. Het ontbreekt aan Financiële Informatie: 

a. Contracten en Offertes van onderaannemers <ABIQ; 
b. Nacalculatiegegevens. 

2. Het ontbreekt aan overdragen van kennis en ervaring uit gerealiseerde projecten door het 
projectteam, doordat: 

a. Evaluaties leveren te weinig bruikbare informatie op: 
i. Er wordt onvoldoende geëvalueerd; 

ii. Evaluaties zijn ongestructureerd. 
b. Communicatie tussen verantwoordelijken in verschillende fasen verloopt niet goed : 

i. Er wordt onvoldoende gecommuniceerd; 
ii. De communicatie verloopt ongestructureerd . 

3. "Ontbrekende sturende informatie voor Uitvoerinqs(voorbereidinqs)fase": 
Zoals eerder opgemerkt, ontbreekt het niet aan sturende informatie in deze fase. De informatie is echter 
niet in de juiste vorm aanwezig of wordt niet juist overgedragen (zie in deze paragraaf de conclusies 
onder punt 1.2 t/m 1.5 en punt 4.1). 

4. "Overdragen van sturende informatie in het ABK-traject": 
1. Begratingsfase naar Uitvoerings(voorbereidingslfase: 

a. Het ontbreekt aan een aparte overdracht voor de ABK; 
b. Het overdrachtsmoment is te kort (moet een periode zijn). 

2. Uitvoerings(voorbereidingslfase naar Begrotingsfase: 
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a. Het overdrachtsmoment is te kort. als er al sprake is van een overdracht; 
b. Overdracht is ongestructureerd: 

i. Er is geen procedure; 
i i. Er zijn geen vaste momenten; 

iii. Er zijn geen vaste agenda's voor de overdrachtsmomenten. 
c. Gebruikte methode (evalueren) voor overdracht is te beperkt: 

i. Er zijn te weinig overdrachtsmomenten; 
ii. De overdracht is eenzijdig. 

4.3 Voorkomen van dubbel of niet opnemen van posten 
1. "Voorkomen dat posten dubbel of niet opgenomen worden in de begroting": 

1. Het ontbreekt aan overzicht waar welke post is opgenomen in de begroting : 
a. Niemand is verantwoordelijk voor het gehele begrotingsproces; 

f1ef mans 

b. Het ontbreekt aan een procedure voor het bereiken van afstemming tussen het begroten 
van de ABK en de directe kosten <zie 1.2.al. 

2. Er zijn geen duidelijke afspraken over waar de verschillende posten opgenomen moeten worden 
in de begroting: 

a. Het ontbreekt aan een procedure voor het bereiken van de afstemming: 
i. Het ontbreekt aan een hulpmiddel voor het maken van afspraken over de 

verdeling van de posten; 
ii. Er worden geen afspraken gemaakt over de verdeling van de posten; 

iii. Er worden geen afspraken gemaakt over de verdeling van het begrotingswerk; 
iv. Er zijn onvoldoende overlegmomenten tussen de afdeling calculatie en 

bedrijfsbureau om een goede afstemming te bereiken. 

4.4 Reflectie onderzoek 
Het grootste gedeelte van het onderzoek bestond uit het houden van diepte-interviews met een steekproef 
uit de gehele populatie. Deze steekproef geeft een redelijk betrouwbare indicatie van de gehele populatie 
waar het onderzoek verricht is (er zijn meer personen geïnterviewd dan de wortel uit de gehele populatie). 
De diepte-interviews waren gestructureerd en opgebouwd met uitsluitend open vragen. 

De interviews zelf zijn zeer goed verlopen, mede dankzij de voorbeeldige medewerking van de 
respondenten . Hierover ben ik dan ook zeer tevreden . Het overgrote gedeelte van de respondenten kon 
zich vinden in de problematiek die onderwerp is van dit afstudeeronderzoek. Het onderzoek werd door 
hen dan ook als nuttig ervaren. Dit heeft zeker meegespeeld in de hoeveelheid tijd en energie die de 
respondenten hebben gestoken in het zorgvuldig beantwoorden van mijn vragen. Ik denk dat dit het 
uiteindelijke resultaat van het onderzoek zeker ten goede is gekomen. 

Het opstarten van de interviews heeft meer tijd in beslag genomen dan verwacht. Ik heb in het begin toch 
een aantal veranderingen moeten aanbrengen in het onderzoeksplan en voornamelijk in de 
onderzoeksvragen. Na het houden van de eerste interviews werd duidelijk dat de vragen soms te specifiek 
van aard waren. Respondenten konden niet uit de voeten met deze vragen . Zodoende heb ik een stap 
terug gezet en heb het onderzoeksplan opnieuw bekeken. Ik heb mezelf daarbij afgevraagd: "wat wil ik 
nou eigenlijk weten van de verschillende respondenten?" Dit is de aanleiding geweest om de vragen wat 
algemener te maken en eventueel door te vragen als bepaalde onderwerpen, die toch van belang zijn in 
het kader van het onderzoek, niet besproken werden. Ik heb hiervan geleerd voortaan meer tijd te 
besteden aan het opzetten van een onderzoek en goed na te denken over het beoogde resultaat. 

Ook heb ik opgemerkt dat naar gelang er meer interviews waren afgenomen, ik de vragen scherper kon 
stellen en beter kon doorvragen. Je krijgt gaandeweg de beschikking over meer kennis van het 
onderwerp, de specifiekere problemen die spelen en de methodes om toch bepaalde antwoorden te 
krijgen . Je kunt zeggen dat mijn interviewtechnieken gaandeweg steeds beter werden. 

De volgorde van het afnemen van de interviews is dan ook erg belangrijk. Aangezien mijn vaardigheden 
steeds beter werden heb ik de "lastige" interviews bewaard tot het einde. Het interview bij het andere 
bedrijf en de andere vestigingen heb ik (bijna) als laatste gedaan. Op dat moment zat ik helemaal in de 
materie. 

Belangrijk bij het doen van onderzoek is de betrouwbaarheid en de validiteit. Het begrip betrouwbaarheid 
betekent dat resultaten bij een herhaling van het onderzoek hetzelfde zijn. Het is een uitdaging om 
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doormiddel van interviews een betrouwbaar onderzoek te verrichten. Toch denk ik dat er, met de 
gehanteerde methode, betrouwbare resultaten zijn behaald. Voornamelijk het uitgewerkte interview 
terugkoppelen naar de respondent heeft hieraan bijgedragen . Allereerst heb je hierdoor gecontroleerd of 
hetgeen jij begrepen hebt uit de antwoorden overeenkomt met hetgeen de respondent bedoeld heeft te 
zeggen. Daarnaast heb je als het ware op twee momenten dezelfde respondent gemeten. Hij wordt een 
tweede keer geconfronteerd met de vraag en zijn antwoord . Hij geeft hierdoor aan dat de vraag op de 
juiste manier beantwoord is. Doordat bij het onderzoek alleen gebruik gemaakt is van interviews, is het 
belangrijk dat ik kritisch blijf kijken naar de gegeven antwoorden en de daaru it getrokken conclusies. 
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5 Programma van Eisen "Connect!" 

5.1 lnleidinq 
Uit de conclusies van het onderzoek is een programma van eisen voor het ontwerp opgesteld . De 
conclusies uit het onderzoek moeten uiteindelijk resulteren in een ontwerp, een hulpmiddel voor de 
organisatie waarmee de problemen worden opgelost. Het programma van eisen geeft een omschrijving 
van de eisen waaraan dit mogelijke hulpmiddel moet voldoen. Het is de stap tussen het onderzoek en het 
ontwerp. 

Het programma van eisen geeft precies aan wat het ontwerp moet doen, voor wie het bedoeld is, wanneer 
het gebruikt kan worden, enzovoort. Het programma van eisen wordt in dit hoofdstuk besproken. Tot slot 
worden een aantal voorwaarden genoemd waaraan het ontwerp moet voldoen, wil het kans van slagen 
hebben binnen het afstudeerbed rijf. 

5.2 Eisen "Connect!" 

5.2.1 Algemeen 
Het ontwerp krijgt de naam "Connect!" en is bedoeld voor alle in het ABK-traject betrokken medewerkers 
van Heijmans Bouw Arnhem BV. "Connect!" dient vanaf de startwerkbespreking (contractfase) tot het 
einde van de uitvoeringsfase gebruikt te worden en heeft als doel: 
Het beperken van de afwijkingen in de ABK, door: 

1. Het oplossen van de gebreken in de sturende informatie<stroom) in het ABK-traject van Heijmans 
Bouw Arnhem BV. 
Het moet ervoor zorgen dat: 

alle betrokkenen in het traject voorzien worden van de juiste sturende informatie in de 
juiste vorm; 
de op dit moment ontbrekende sturende informatie gegenereerd wordt; 
informatie op de juiste manier overgedragen wordt. 

2. Het voorkomen van het dubbel of niet opnemen van posten in de begroting bij Heijmans Bouw 
Arnhem BV. 
Het moet ervoor zorgen dat: 

er een overzicht komt waar posten opgenomen zijn in de begroting; 
er een methode komt om duidelijke afspraken te maken over de verdeling van de posten. 

"Connect!" moet ervoor zorgen dat op basis van de aangeleverde projectinformatie (bestekstukken), met 
behulp van zoveel mogelijk in het bedrijf aanwezige kennis, kunde, hulpmiddelen en processen , de 
st u rende in formatie die nodig is voor het ABK-traject wordt gegenereerd, opgeslagen en overgedragen 
tussen de verschillende betrokkenen in het proces. 

Daarnaast moet "Connect!", op basis van de aangeleverde projectinformatie, met behulp van de in het 
bedrijf aanwezige kennis, kunde, hulpmiddelen en processen, voorkomen dat posten niet/dubbel worden 
opgenomen in de inschrijvingsbegroting. 

5.2.2 Specifieke Eisen 
"Connect!" moet voldoen aan de volgende specifieke eisen die gebaseerd zijn op de conclusies uit het 
onderzoek: 

1. Het moet het projectteam voorzien van informatie over de gemaakte keuzes, eventueel overwogen 
alternatieven en bijbehorende verantwoord ing door de voorganger in de contractfase; 

2. Het moet degene verantwoordelijk voor de contractfase voorzien van gemaakte keuzes en 
verantwoording van betrokkenen in de u itvoeri ngs(voorbereid i ngsHase; 

3. Het moet ervoor zorgen dat in behoefte aan visuele informatie van betrokkenen wordt voorzien; 
4. Het moet ervoor zorgen dat informatie, zonodig, mondeling wordt toegelicht; 
5. Het moet zorgen voor een koppeling tussen verschillende informatie(bronnen): 

a. Daarbij aangeven wat de belangrijke informatie is; 
b. Koppelingen bevatten naar meer uitgebreide en specifieke informatie; 
c. Zorgen voor overeenstemming tussen onderlinge informatie. 

6. Het moet ervoor zorgen dat informatie van vol.doende analytisch niveau is; 
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7. Het moet ervoor zorgen dat informatie voldoende gedetailleerd is; 
8. Het moet ervoor zorgen dat ontbrekende financiële informatie gegenereerd kan worden; 
9. Het moet ervoor zorgen dat informatie vastgelegd en opgeslagen kan worden; 
10. Het moet ervoor zorgen dat kennis en ervaring uit gerealiseerde projecten wordt overgedragen, 

door: 
a. Creëren van meer evaluatiemomenten; 
b. Structureren van de evaluaties; 
c. Vermeerderen van de communicatiemomenten tussen projectteam en verantwoordelijke 

begroten ABK in contractfase; 
d. Structureren van de communicatiemomenten. 

11. Het moet voorzien in de behoefte aan een aparte overdracht voor de ABK; 
12. Het moet ervoor zorgen dat de diverse overdrachtsmomenten overdrachtsperiodes worden; 
13. Het moet ervoor zorgen dat de overdrachten gestructureerd worden; 
14. Het moet ervoor zorgen dat overdrachten niet eenzijdig zijn; 
15. Het moet ervoor zorgen dat de verantwoordelijkheden in de begratingsfase duidelijk zijn; 
16. Het moet ervoor zorgen dat er een procedure komt voor het bereiken van afstemming tussen het 

begroten van de ABK en de directe kosten: 
a. Het moet een hulpmiddel bevatten waarmee afspraken gemaakt kunnen worden voor de 

verdeling van de posten; 
b. Het moet ervoor zorgen dat er afspraken gemaakt worden over de verdeling van posten; 
c. Het moet ervoor zorgen dat er afspraken gemaakt worden over de verdeling van het 

begrotingswerk; 
d. Het moet ervoor zorgen dat de overlegmomenten tussen de afdeling verantwoordelijk 

voor het begroten gestructureerd verlopen. 

5.3 Voorwaarden 
Tijdens het onderzoek is aan alle respondenten gevraagd waaraan een mogelijk ontwerp moet voldoen 
om kans van slagen te hebben binnen deze organisatie. Hieruit zijn een tweetal voorwaarden 
geformuleerd die van belang zijn bij het ontwerpen en uitwerken van het ontwerp . Deze voorwaarden 
zijn: 

1. 

2. 

Het ontwerp moet efficiënt zijn (tijdsbesteding moet in verhouding zijn met het beoogde 
resultaat): 
ledere betrokkene heeft behoefte aan de meest uitgebreide en geanalyseerde informatie. Ook 
moeten de overdrachten bij voorkeur zo uitgebreid mogelijk zijn. Hierbij is het van groot belang 
om jezelf af te vragen of het resultaat dat hiermee bereikt wordt wel efficiënt is. Tijd is een 
schaars product en men wil met minimale inspanning maximaal resultaat bereiken. Als het 
hulpmiddel teveel tijd eist van mensen en niet in verhouding staat met het resultaat dat het 
oplevert, dan zal het bij voorbaat geen kans van slagen hebben binnen de organisatie. Hiermee is 
rekening gehouden bij het ontwerp en de uitwerking ervan. 
Daarnaast wordt ook opgemerkt dat de informatiebehoefte van betrokkenen in het proces 
afhankelijk is van een aantal externe factoren . Zo is bij een complexer werk de informatiebehoefte 
van alle betrokkenen groter. Beschikbare tijd om informatie uit te werken is onder andere 
afhankelijk van de mate waarin Heijmans een bepaald project wil aannemen . Deze factoren zijn 
meegenomen in het ontwerpen en uitwerken van de oplossing. 
Het ontwerp moet zoveel mogelijk aansluiten op en gebruik maken van de binnen Heijmans 
bestaande systemen/proeed u res/h ulpmiddelen/etc: 
Een groot deel van de geïnterviewden geeft aan dat het te ontwikkelen hulpmiddel moet 
aansluiten op en gebruik maken van bestaande systemen/procedures/hulpmiddelen/etc. binnen 
Heijmans. 
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6 Ontwerp "Con neet!" 

6.1 Inleiding 
In de ontwerpfase wordt, aan de hand van het programma van eisen opgesteld op basis van het 
onderzoek en de daaruit getrokken conclusies, een oplossing ontworpen voor het tijdens de analysefase 
gesignaleerde probleem. 

De ontwerpfase bestaat uit een drietal onderdelen: 
1. Opzetten hoofdlijnen ontwerp: 

Op basis van het programma van eisen wordt in hoofdlijnen beschreven hoe het ontwerp voor de 
oplossing, het zogenaamde "Connect!", eruit moet zien . 

2. Invullen en uitwerken van het ontwerp: 
Het ontwerp dient verder ingevuld en gedetailleerd te worden. 

3. Toetsen van het ontwerp: 
Het laatste onderdeel behelst de toetsing van het ontwerp. 

Dit hoofdstuk beschrijft de eerste twee onderdelen van de ontwerpfase. De toetsing van het ontwerp wordt 
in het volgende hoofdstuk besproken. 

6.2 Het ontwerp in hoofdlijnen 

6.2.1 Inleiding 
Tijdens het uitvoeren van het onderzoek, bij het formuleren van de conclusies en het opstellen van het 
programma van eisen voor het ontwerp, ontstaan de eerste gedachtes over een mogelijke invulling van de 
oplossing . Het is zaak dat deze oplossing niet uit de lucht komt vallen . Het moet een logisch gevolg zijn 
uit de opzet en de resultaten van het onderzoek. In deze paragraaf wordt het ontwerp in hoofdlijnen 
besproken . Hier wordt tevens deze benodigde link naar het onderzoek gelegd en wordt de keuze voor 
bepaalde methoden, gebruikt in de uitwerking van het ontwerp toegelicht. 

6.2.2 De aanzet tot het Ontwerp 
Een grondige analyse van het probleem, beschreven in Hoofdstuk 1, heeft geresulteerd in een afbakening 
van het onderzoek tot twee essentiële groepen problemen . Deze problemen vormen het begin van de 
probleemketens waaruit uiteindelijk de afwijkingen in de ABK ontstaan. 

Één van de hierboven genoemde groepen, in feite de grootste, betreft de gebreken in de sturende 
informatie(stroom) in het ABK·traject. Deze groep vormt het centrale thema in de ontwerpfase. 

Wanneer men een (sturende) informatiestroom bekijkt, dan kan geconcludeerd worden dat deze, 
ongeacht het specifieke achterliggende proces, in feite altijd bestaat uit een drietal hoofdprocessen 
(weergegeven in Figuur 6): 

1. Het genereren van informatie: 
Door middel van bepaalde processen, eventueel met behulp van hulpmiddelen en arbeid, wordt 
input (gegevens) omgezet in output (informatie) . Zo worden bijvoorbeeld in de contractfase de 
bestekstukken omgezet in een inschrijvingsbegroting . 

2. Het opslaan van informatie: 
Deze informatie moet opgeslagen worden op een informatiedrager, bijvoorbeeld in een 
Worddocument 

3. Het overdragen van informatie: 
Diverse informatie moet gedurende het traject overgedragen worden van de ene naar de andere 
betrokkene. 

Alle problemen die ontstaan met betrekking tot sturende informatie in het ABK-traject, en die genoemd 
worden in dit verslag, zijn te herleiden naar problemen in één of meerdere van deze drie hoofd processen. 
Opvallend is dat er in literatuur met betrekking tot kennismanagement2 over dezelfde hoofdprocessen 
wordt gesproken in de zogenaamde "kenniswaardeketen van Weggeman". Hier is echter nog een vierde 

2 Ken n ismanagement ··oe Praktijk"", Wegg ema n, 2000. 
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proces aan de orde, namelijk het toepassen van kennis (info rmatie). Gezien de afbakening van het 
onderzoek ligt het primaire probleem echter niet in het toepassen van kennis/informatie. Er wordt dus 
ook vanuit gegaan dat, als de correcte informatie voor handen is, dat deze op de juiste manier wordt 
toegepast door de betrokkenen. 

1. Genereren van --+ 2. Opslaan van 
Informatie Informatie 

'L....,_, 

Figuu r 6: Hoofdprocess en bij een 
info rma ti estroom. Een informatiest room bes taat 
uit een drietal hoofdpro cessen. De gebreken in de 
hoofdprocessen zijn dan ook in te delen in één 
van de drie hoof.:J }J rocessen. 

f--+ 3 Overdragen van 
lnformalle 

... . ,. 4. Toepassen van 
lnfonnatie (kennis) 

Gezien de problemen kan het zo zijn dat er geen proces is voor het genereren van bepaalde sturende 
informatie. Dit betekent automatisch dat deze informatie niet opgeslagen , overgedragen en toegepast kan 
worden . Het kan ook zo zijn dat informatie wel gegenereerd, maar niet goed opgeslagen wordt. In beide 
voorbeelden ontstaan er problemen in het ABK-traject met betrekking tot sturende informatie. De 
genoemde voorbeelden tonen aan dat er diverse combinaties van problemen mogelijk zijn . 

Het besef dat het probleem ligt in deze drie hoofdprocessen is meteen de weg naar een oplossing. Het 
komt er in feite op neer dat, als men wil dat de gebreken in de sturende informatie(stroom) opgelost 
worden , men ervoor moet zorgen dat deze hoofdprocessen (genereren, opslaan en overdragen) vlekkeloos 
verlopen . Het te ontwikkelen hulpmiddel moet iets zijn waarmee of waardoor: 

1. Alle benodigde informatie gegenereerd wordt; 
2. Deze informatie op een juiste manier opgeslagen wordt; 
3. Deze informatie op een juiste manier overgedragen wordt. 

Het uitgevoerde onderzoek sluit feilloos aan bij bovenstaande bevindingen. Het onderzoek was gericht op 
het specificeren van de gebreken en het zoeken naar oplossingen hiervoor. In combinatie met de 
analysefase, waarin heel gespecificeerd het bestaande proces in beeld is gebracht, is er een goed beeld 
ontstaan van alle productiemiddelen (processen, hulpmiddelen, gegevens, etcJ die nodig zijn om deze 
vlekkeloos verlopende informatiestroom te creëren. 

Ligt de oplossing dan in het ontwikkelen van een werkwijze voor de sturende informatie in het ABK
traject? Gedeeltelijk wel echter, bij het goed bekijken van de gebreken in de informatiestroom, 
voortkomend uit het verrichte onderzoek en de daaruit volgende eisen aan het hulpmiddel, kan gesteld 
worden dat deze weer onder te verdelen zijn in een tweetal categorieën : 

1. Gebreken en eisen met betrekking tot het genereren en overdragen van informatie: 
Voornamelijk ontbrekende processen (en eventueel beslissingen) waardoor belangrijke sturende 
informatie niet gegenereerd of niet (op de juiste man ier) overgedragen wordt. 

2. Gebreken en eisen met betrekking tot het opslaan van informatie: 
Hier gaat het om informatie die wel gegenereerd wordt, maar daarna niet of niet op de juiste 
manier wordt opgeslagen en daardoor uiteindelijk niet meer is terug te vinden en toe te passen. 

Gezien de twee bovenstaande categorieën moet het ontwerp uit twee hoofdonderdelen bestaan, namelijk: 
1. Werkwijze voor de omgang met sturende informatie in het ABK-traject: 

Deze werkwijze geeft een omschrijving van de manier waarop er gewerkt moet worden bij 
Heijmans Bouw Arnhem BV zodat er een vlekkeloos verlopende informatiestroom in het ABK
traject ontstaat. Dit is in feite een procedure voor de omgang met sturende informatie in het ABK
traject bij Heijmans Bouw Arnhem BV. 

2. Informatiedocument voor het ABK-traject: 
Een document dat de gehele opslag, van alle (sturende) informatie in het ABK-traject, regelt. Dit 
document moet rekening houden met alle eisen die gesteld worden aan informatie(bronnen) op 
basis van het uitgevoerde onderzoek. Het document moet ook gebruikt kunnen worden voor het 
raadplegen van de ingevoerde informatie. Alle informatie moet hierin terug te vinden zijn. 

Deze hoofdonderdelen zorgen ervoor dat de Sturende Informatiestroom in het ABK-traject voortaan 
vlekkeloos zal verlopen. In de ontwerpfase zullen deze twee onderdelen uitgewerkt worden . 
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Gezien de probleemstellingen van het onderzoek, vermeld in pa rag raaf 2.2, kan geconcludeerd worden 
dat met deze benadering aan één van de probleemstellingen geheel voorbijgegaan wordt. Echter de eisen 
gesteld aan het ontwerp. behorende bij deze probleemstelling (niet dan wel dubbel opnemen van posten 
in de inschrijvingsbegrotingl, zullen wel meegenomen worden bij het ontwikkelen van de twee 
hoofdonderdelen. Het toeval wil dat deze eisen voornamelijk te maken hebben met werkwijze/procedure 
en sturende informatie bij het begroten. 

6.2.3 Invulling Ontwerp 
Bij de invulling van het ontwerp moet een belangrijke kanttekening geplaatst worden. Één van de 
genoemde voorwaarden in het programma van eisen is dat er rekening gehouden wordt met efficiëntie. 
Deze eis komt voort uit het onderzoek waarin er door diverse personen veelvuldig is gewezen op een 
aantal externe factoren die van invloed zijn op de sturende informatiestroom. Het ontwerp beperkt zich 
hierdoor tot een "standaard situatie". De invloeden van de externe factoren zijn niet onderzocht en 
hierover kunnen dus geen uitspraken gedaan worden. Bij het ontwikkelen is wel rekening gehouden met 
deze factoren . In de uitwerking zal duidelijk aangegeven worden waar deze factoren een rol spelen en hoe 
daar mogelijk door middel van verder onderzoek invulling aan gegeven kan worden. In de aanbevelingen 
van dit afstudeerrapport wordt hier uitgebreid op terug gekomen. 

6.2.3.1 Werkwijze (Procedure) Sturende Informatie in het ABK-traject 
Er dient een werkwijze (procedure) voor de omgang met sturende informatie in het ABK-traject opgezet te 
worden. Deze werkwijze moet, in hoofdlijnen, omschrijven hoe de diverse betrokkenen in het ABK-traject 
om moeten gaan met de sturende informatie in het traject. "Hoe moet de sturende informatie 
gegenereerd, opgeslagen en overgedragen worden zodat in de informatiebehoefte van alle betrokken in 
het traject voorzien wordt?" is de centrale vraag bij het opzetten hiervan. Leidraad hierbij zijn de vijf W's 
en één H: 

Wie? 
Wat? 
Wanneer? 
Waarmee? 
Waarom? 
Hoe? 

De werkwijze heeft als doel: 
1. Het oplossen van de gebreken in de sturende informatie(strooml in het ABK-traject; 
2. Het voorkomen van het niet of dubbel opnemen van posten in de inschrijvingsbegroting. 

Er is gezocht naar een geschikte methode om de werkwijze (procedure) vorm te geven in dit 
afstudeerverslag. Er zijn vanzelfsprekend diverse methodes mogelijk om procedures en processen vast te 
leggen en weer te geven. In dit verslag is er gekozen om gebruik te maken van een stroomschema. Dit is 
een grafische weergave van een proces en wordt vaak gebruikt bij het vastleggen van procedures binnen 
bedrijven. 

De keuze voor een stroomschema is gemaakt na het raadplegen van de publicatie: "Opstellen van 
procedures voor een 1809000-kwaliteitsmanagementsysteem" me Vries, 2001). De publicatie omschrijft 
een methode voor het opstellen van procedures en maakt daarbij gebruik van het hulpmiddel: 
"stroomschema". Volgens de publicatie is een stroomschema een geschikt hulpmiddel om: 

Processen snel en doeltreffend te beschrijven; 
Processen systematisch en overzichtelijk weer te geven; 
Relaties inzichtelijk te maken; 
Nieuwe processen te ontwikkelen; 
Processen bespreekbaar en beheersbaar te maken. 

Daarnaast beschrijft een procedure, dus ook het stroomschema, volgens deze publicatie de volgende 
onderdelen: 

1. De doelstelling en toepassingsgebied van de procedure; 
2. Wat gedaan moet worden en door wie; 
3. Wanneer en waar en hoe het gedaan moet worden; 
4. Welke materialen, uitrusting en documenten moeten worden gebruikt; 
5. Hoe deze moeten worden beheerst en vastgelegd. 
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Dit sluit zonder meer aan op de eerder vermelde vijf W's en één H. 

Geheel niet onbelangrijk in de gemaakte keuze is het feit dat Heijmans Bouw gebruikt maakt van een 
ISOSOOO-Kwaliteitsmanagementsysteem. De standaard procedures voor verschillende processen binnen 
Heijmans Bouw staan omschreven op het KMS (kwaliteitsmanagementsysteem) op intranet in de vorm 
van stroomschema's. Omdat, zoals eerder aangegeven, gebruik moest worden gemaakt van bestaande 
systemen is de keuze voor een stroomschema verantwoord. 

De kennis waarmee het stroomschema is opgezet komt uit: 
1. De analysefase: 

Tijdens de analysefase van dit afstudeeronderzoek is het proces van het ABK-traject, zoals daar op 
het moment vorm aan gegeven wordt, in beeld gebracht. Hiervoor is gebruik gemaakt van de 
SADT-techniek. De in deze fase opgezette schema's geven een gedetailleerd beeld van de 
bestaande processen in het ABK-traject met de daarbij behorende informatieoutput en -input. 
Om te voorkomen dat er teveel nieuwe onderdelen worden toegevoegd aan het traject, vormt dit 
de basis van de werkwijze. De processchema's en complete beschrijving zijn terug te vinden in 
Bijlagenbundel 01 : "Analyse Proces en Knelpunten ABK-traject". 

2. De onderzoeksresultaten: 
Deze geven een helder beeld van de ontbrekende informatie. Tevens is duidelijk geworden welke 
processen en overige onderdelen toegevoegd moeten worden aan het huidige traject om alle 
betrokkenen te voorzien in hun informatiebehoefte met betrekking tot het ABK-traject. 

3. Het KMS Ckwaliteitsmanagementsysteem): 
Het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) van Heijmans heeft onder andere als doel: "het 
beschrijven van de bedrijfsprocessen binnen de divisie van Heijmans Bouw om deze te 
beheersen, te communiceren en gebruiken, te monitoren en te verbeteren".3 In het KMS staan de 
primaire bedrijfsprocessen met bijbehorende in-, output en hulpmiddelen beschreven. 
Het gehele KMS is geanalyseerd om eventuele ontbrekende activiteiten, processen, documenten 
en hulpmiddelen, die betrekking hebben op sturende informatie in het ABK-traject, toe te voegen 
aan het traject. Dit mede om te voorkomen dat er geen gebru ik zou worden gemaakt van 
bestaande systemen binnen Heijmans. 

In modelvorm is dit weergegeven in Figuur 7. 

Analysefase + 
KMS 

Bestaand Nieuw 

Procedure (atroomsche!Da> 

Fi guu r 7: ontwerpen proced ure/stroomschema. 
Op basis van bestaande onderdelen en nieuw te 
ontwikke len on derdelen wordt een proced ure 
opg es teld voo r de omgang met sturende 
inform atie in het AB K·trajec t. De puzzelstukjes 
vallen in elkaar! 

Uitwerken 

Onderzoek 

Het ontwikkelde stroomschema is volledig toegevoegd als losse bijlage aan dit verslag. Tevens zijn in 
bijlagenbundel 03: "Omschrijving Processen in het Stroomschema" de uitgebreide omschrijvingen van 
alle onderdelen in het stroomschema terug te vinden. De manier waarop het stroomschema tot stand is 
gekomen wordt beschreven in paragraaf 6.3.1. 

3 KMS <Kwaliteitsmanagementsysteem) Heijmans Bouw, Intranet 
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Na het opstellen van het stroomschema is er gekeken welke onderdelen in het schema verder ontwikkeld 
moeten worden om het stroomschema daadwerkelijk te laten werken en dus te kunnen gebruiken binnen 
Heijmans Bouw Arnhem BV. Gezien de diversiteit en hoeveelheid onderdelen die ontwikkeld moeten 
worden, is er een scheiding gemaakt. Niet alle onderdelen zijn meegenomen in de uitwerking in de 
ontwerpfase. Voor een gedeelte zal het blijven bij een beperkte uitwerking en voor een klein gedeelte zal 
in dit verslag slechts een aanbeveling gedaan worden voor een mogelijke invulling en eventueel 
vervolgonderzoek. Dit zal besproken worden in paragraaf 6.3.3. 

6.2.3.2 Informatiedocument ABK-traject 
Deel twee van het ontwerp omvat het Informatiedocument Dit document moet ervoor zorgen, rekening 
houdend met de eisen en voorwaarden uit het onderzoek, dat alle sturende informatie in het traject 
opgeslagen en later weer geraadpleegd kan worden. 

Het document moet alle informatie die gegenereerd wordt tijdens het ABK-traject kunnen opslaan. De 
invoer van dit document is volledig gebaseerd op de informatieoutput van het opgestelde stroomschema 
"Sturende Informatie in het ABK-traject". Het ontwikkelen van dit Informatiedocument is dus ook pas 
begonnen nadat het stroomschema en de uitwerking ervan gereed waren . Na het afronden van het 
stroomschema was er namelijk pas een totaalbeeld van alle informatieoutput in het traject. Deze output 
vormt de input van het informatiedocument Dit is in een model afgebeeld in Figuur 8. 

Informatieoutput 
Procedure 
ABK-traject 

Figuur 8: Informa tiedocument ontwerpen . De 
in format ieoutpu t omschreven in het 
stroomsc hema vormt de input van het 
lnformati edocumen t. Het Informat iedocu ment 
moet daarnaast vo ldoen aan de eisen en 
voorwaa rden d ie gesteld worden op basis va n het 
verrichte onderzoek. 

2. lnformatle
doa.tment 

Uitwerken 

Onderzoek 

Hoe moet aan dit Informatiedocument vormgegeven worden? Traditioneel wordt alle projectinformatie 
bij een aannemer op papier opgeslagen in een projectarchief. Daarnaast is er op de netwerkschijf een 
mappenstructuur waarin digitale informatie gecategoriseerd wordt opgeslagen . De eigenschappen van dit 
systeem en de in het onderzoek naar voren gekomen gebreken in de informatiestroom voortkomend uit 
dit systeem, tonen aan dat dit niet de juiste manier is om deze informatie op te slaan en te kunnen 
raadplegen. Onder andere de volgende problemen treden op: 

Informatie is niet terug te vinden; 
Veel handelingen moeten dubbel gedaan worden; 
Er is geen koppeling mogelijk tussen onderlinge informatie; 
Er is geen overzicht in alle beschikbare informatie. 

Uit deze bevindingen is het idee ontstaan een nieuw digitaal archief te ontwikkelen, dat om te beginnen 
de opslag en raadpleging van informatie in het ABK-traject regelt. Het gaat bij het ontwerp van dit 
informatiedocument echter niet zozeer om een gekozen methode of de softwarematige uitwerking ervan, 
maar meer om de functies die het document moet vervullen binnen de informatiestroom van het ABK
traject. De mogelijkheden in methodes en softwarematige invulling van het document vallen buiten het 
kennisgebied en worden dan ook overgelaten aan de specialisten. Het ontwerp heeft zich beperkt tot het 
bepalen van de functies en de manier waarop het document zou moeten werken. Op basis hiervan moet 
een specialist in staat zijn om er zonodig een juiste softwarematige invulling aan te geven. 

Om niet blanco te beginnen aan het ontwerp is er gezocht naar een mogelijk softwarematige invulling 
van het informatiedocument De volgende functies van een database zijn belangrijk: 

1. Gegevens moeten eenvoudig kunnen worden opgeslagen; 
2. Gegevens moeten eenvoudig kunnen worden opgezocht en doorzocht.; 
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3. Gegevens moeten gewijzigd kunnen worden; 
4. Gegevens moeten verwijderd kunnen worden zonder dat het de werking van dat systeem nadelig 

beïnvloedt. 

Gezien de functies die een database kan vervullen , zou de gekozen invulling voor het digitale archief 
(informatiedocument) een database kunnen zijn. Een database is een digitaal opgeslagen archief, 
ingericht met het oog op flexibele raadpleging en gebruik. Deze gedachte is als uitgangspunt voor het 
ontwerp en de uitwerking gebruikt. 
Aangezien er gekozen wordt voor een database als u itgangspunt, is het van belang om hierbij allereerst 
het volgende onderscheid te maken: gegevens zijn rauwe feiten of symbolen, en gegevens worden pas 
informatie als de gegevens een betekenis hebben voor de ontvanger. Ook moet opgemerkt worden dat; 
computers informatie niet begrijpen zoals een mens dat kan . Zij kunnen slechts data (gegevens) 
verwerken. De invoer van het digitale arch ief, uitgewerkt als een database, kan dus alleen bestaan uit 
feiten (gegevens). 

De uitwerking van het informatiedocument staat beschreven in paragraaf 6.4. 

6.3 Het Stroomschema 

6.3.1 Ontwikkeling Stroomschema 
Voor het opzetten van het stroomschema is gebruik gemaakt van een procesmatige benadering. Er is op 
systematische wijze nagegaan welke activiteiten en middelen essentieel zijn om het gewenste resultaat te 
bereiken. Het gewenste resultaat is afgestemd op de doelstelling van het afstuderen . 

Het doel van het stroomschema is: 
1. Het oplossen van de gebreken in de sturende informatie(stroom) in het ABK-traject; 
2. Het voorkomen van het niet of dubbel opnemen van posten in de inschrijvingsbegroting. 

Toepassingsgebied : ABK-traject van Heijmans Bouw Arnhem BV 

Het stroomschema is voortgekomen uit: 
1. Resultaten uit analysefase 

Tijdens de analysefase van dit afstudeeronderzoek is het proces van het ABK-traject, zoals daar op 
het moment vorm aan gegeven wordt. in beeld gebracht. Hiervoor is gebruik gemaakt van de 
SADT-techniek. Deze schema's geven een gedetailleerd beeld van de verschillende processen in 
het ABK-traject met de daarbij behorende informatieoutput en -input. Deze processen hebben in 
hoofdlijnen de basis gevormd van het stroomschema. 
Op basis van de elementen in het SADT-schema is een stroomschema opgesteld dat in feite de 
huidige situatie van Heijmans Bouw Arnhem met betrekking tot de sturende informatie in het 
ABK-traject verwoord . Dit stroomschema is gebruikt als vertrekpunt voor de verdere invulling 
ervan. 

2. Analyseren van het KMS 4 

Het gehele KMS (kwaliteitsmanagementsysteem) is geanalyseerd om eventuele ontbrekende 
activiteiten, processen, documenten en hulpmiddelen, die betrekking hebben op sturende 
informatie in het ABK-traject, toe te voegen aan het stroomschema. Dit om te voorkomen dat er 
geen gebruik zou worden gemaakt van bestaande systemen binnen Heijmans. 

3. Analyseren onderzoeksresultaten 
De onderzoeksresultaten geven een helder beeld van de ontbrekende informatie. Tevens is 
duidelijk geworden welke processen en overige elementen toegevoegd moeten worden aan de 
huidige organisatie van het proces (lees: stroomschema) om alle betrokkenen te voorzien in hun 
informatiebehoefte met betrekking tot het ABK-traject. Deze diverse elementen uit het onderzoek 
zijn wederom in hoofdlijnen toegevoegd aan het stroomschema. 

Het stroomschema bevat nu de bestaande elementen in de huid ige organisatie, de ontbrekende 
elementen vanuit het KMS (Heijmans Bouw) en de ontbrekende elementen gebaseerd op de 
onderzoeksresultaten. Het stroomschema beschrijft het ideaalbeeld van de omgang met sturende 
informatie in het ABK-traject bij Heijmans Bouw Arnhem. 

~KMS (Kwaliteitsma nagements ysteem) Heijmans Bouw, Intranet 
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Vanwege de grootte van het stroomschema is dit niet direct als pagina in het verslag opgenomen. Het 
stroomschema is als losse bijlage op A1-formaat toegevoegd aan dit verslag. Tevens zijn in bijlagenbundel 
03: "Omschrijving Processen in het Stroomschema" de uitgebreide omschrijvingen van alle onderdelen in 
het stroomschema terug te vinden. 

6.3.2 De toegevoegde onderdelen 
In het stroomschema is met de kleur geel aangegeven welke onderdelen bestaand zijn in de huidige 
organisatie. Alle overige toegepaste kleuren geven onderdelen aan die op basis van het onderzoek zijn 
toegevoegd. Hieronder wordt uitgelegd welke onderdelen zijn toegevoegd en de reden ervan: 

1. Hulpmiddelen Contractfase 
Een van de conclusies uit het onderzoek is dat het begroten van de ABK op een meer analytische 
manier zou moeten gebeuren. Eventuele hulpmiddelen in de vorm van checklisten zouden hier 
een rol in kunnen spelen. Voor de verschillende processen in de contractfase zijn diverse 
hulpmiddelen toegevoegd aan het stroomschema om in deze behoefte te voorzien. 

2. Toegevoegde of aangepaste processen en beslissingen 
Dit zijn processen en beslissingen die in het stroomschema toegevoegd of aangepast zijn op basis 
van het verrichte onderzoek. Deze beslissingen en processen zijn nodig om alle betrokkenen in 
het traject in hun informatiebehoefte te voorzien. Een klein gedeelte van de beslissingen en 
processen in de contractfase zijn toegevoegd om ervoor te zorgen dat er afstemming bereikt 
wordt tussen het begroten van de ABK en de directe kosten. Daarmee wordt voorkomen dat 
posten dubbel of niet worden opgenomen worden in de inschrijvingsbegroting. 
Het andere gedeelte, processen en beslissingen, is toegevoegd om te zorgen dat er een goede 
overdracht plaatsvindt, dat er contactmomenten tussen verschillende betrokkenen ontstaan, er 
evaluatiemomenten en -gegevens worden gecreëerd en dat belangrijke informatie wordt 
teruggekoppeld. Dit alles om betrokkenen te voorzien in hun informatiebehoefte. 

3. Checklist ABKIDK 
Dit hulpmiddel is toegevoegd aan de startwerkbespreking in de contractfase. Op basis van het 
onderzoek kan deze lijst samengesteld worden. Het toevoegen van dit hulpmiddel moet er mede 
voor zorgen dat er een goede afstemming ontstaat tussen het begroten van de ABK en de directe 
kosten . Wederom wordt hierdoor voorkomen dat posten dubbel of niet opgenomen worden in de 
i nsch rijvi ngsbeg roting. 

4. Hulpmiddelen Overdrachtsvergadering ABK (contract· naar uitvoeringsvoorbereidingsfasel 
Deze groep bestaat uit twee hulpmiddelen. Één bepaald de structuur van overdrachtsvergadering 
van de ABK. Het tweede hulpmiddel is de leidraad waarmee afspraken gemaakt worden met 
betrekking tot contactmomenten, evaluatie en terugkoppeling van gegevens en documenten. 

5. Overdrachtspresentatie 
De voorkeur voor visuele informatie van het projectteam komt naar voren uit het onderzoek. Om 
hier wat de overdrachtsvergadering betreft in te voorzien, is de overdrachtspresentatie toegevoegd 
aan het stroomschema. Deze presentatie moet een visuele vertaling zijn van het projectplan, de 
basis van de ABK-begroting. 

6.3.3 Uitwerking onderdelen 
Zoals eerder aangeven, en duidelijk terug te zien in het stroomschema, zijn de onderdelen die toegevoegd 
zijn aan het stroomschema, talrijk en zeer divers. Tijdens het afstuderen zijn niet alle onderdelen, 
vanwege de beperkte beschikbare tijd, uitgewerkt. Er is een keuze gemaakt uit de verschillende 
onderdelen . De belangrijkste beweegreden bij de gemaakte keuze is de mogelijkheid, voor Heijmans 
Bouw Arnhem, om het stroomschema in gebruik te kunnen nemen. De essentiële, ontbrekende 
onderdelen dienen daarvoor uitgewerkt te worden. 

Doormiddel van kleur is in het stroomschema aangegeven welke onderdelen gekozen zijn om uit te 
werken gedurende het afstuderen en welke niet. Er zijn vijf verschillende kleuren toegepast in het 
stroomschema: 

1. Geel: dit zijn bestaande elementen 
2. Geel/Groen: dit zijn bestaande elementen die ten behoeve van de doelstelling aangepast of 

uitgebreid moeten worden (de uitbreiding/aanpassingen zijn uitgewerkt) 
3. Groen: dit zijn de elementen die uitgewerkt zijn tijdens het afstuderen 
4. Oranje: dit zijn de elementen waar de basis van uitgewerkt is tijdens het afstuderen 
5. Rood : de uitwerking van deze elementen is slechts beperkt tot een aanbeveling 
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De groene (en geel/groene) elementen behoeven wem1g uitleg. Deze onderdelen kunnen bestempeld 
worden als zeer essentieel in het stroomschema. Zonder deze onderdelen kan het stroomschema niet 
functioneren, worden de probleemstellingen van het afstuderen niet opgelost en wordt de doelstelling 
niet bere i kt. Deze onderdelen zijn volledig uitgewerkt tijdens het afstuderen en worden besproken in dit 
afstudeerverslag. 

De oranje gekleurde onderdelen zijn ook essentieel voor het stroomschema. Het verschil met groen (en 
groen/geel) is echter dat dit variabele onderdelen zijn. Dit houdt in dat externe factoren van invloed zijn 
op deze onderdelen. Door middel van de resultaten uit het onderzoek kan de basis van deze onderdelen 
wel ingevuld worden. Echter de relaties met en de invloeden van de externe factoren op deze onderdelen 
is niet onderzocht. Deze relaties en invloeden zijn wel van belang. Naast het uitwerken van een basis van 
deze onderdelen, zal verderop in dit verslag een aanbeveling gedaan worden voor eventueel 
vervolgonderzoek. 

De rode elementen kunnen omschreven worden als niet essentieel. Deze onderdelen kunnen een rol 
spelen in het stroomschema. Zonder deze onderdelen kan het stroomschema echter wel functioneren. In 
dit verslag zullen hierover slechts aanbevelingen gedaan worden. 

6.3.4 Detailprocedures 
In deze paragraaf worden de detailprocedures van de toegevoegde en/of aangepaste processen en 
beslissingen in het ontwikkelde stroomschema besproken. Er is voor een standaard opzet gekozen om 
deze procedures te bespreken. In deze opzet worden de volgende onderdelen besproken: 

doelstelling van de procedure; 
reden van toevoegingen/of aanpassing; 
wat gedaan moet worden; 
door wie het gedaan moet worden; 
wanneer, waar en hoe het moet worden gedaan; 
wat de gewenste (informatie)output is. 

De uitleg van de betekenis van de in deze paragraaf gebruikte symbolen, staat omschreven in Bijlage 5: 
"Symbolen Stroomschema/Detailproeed u res. 
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6.3.4.1 Bereiken afstemming tussen begroten ABK/DK 
Voor het bereiken van afstemming tussen het begroten van de ABK en de directe kosten zijn een aantal 
processen en beslissingen toegevoegd aan het stroomschema. Deze processen en beslissingen zijn dus 
allemaal, enigszins verspreid, terug te vinden in het stroomschema. Hieronder zijn ze bij elkaar gezet. Dit 
is in feite de detailprocedure voor het bereiken van deze afstemming. 

Doelstelling: 
Bereiken van afstemming tijdens de calculatie tussen het begroten van de directe kosten en het begroten 
van de ABK. Daarmee voorkomen dat posten dubbel of niet worden opgenomen in de begroting. 
Reden toevoeging/aanpassing: 
Uit het onderzoek is gebleken dat deze afstemming momenteel niet bereikt wordt bij alle projecten. 
Daarnaast is met het onderzoek bekeken welke onderdelen toegevoegd moeten worden en dat zijn: 

1. Checklist voor het bepalen van de verdeling; 
2. Checklist als controlemiddel (is alles meegenomen?>; 
3. Afspraken maken tussen calculatie en verantwoordelijke begroten ABK; 
4. Overlegmomenten creëren zodat afstemming gecontroleerd wordt. 

Omschrijving (wat/wie/wanneer/waar/hoe): 
1. Proces P3: tijdens de startwerkbespreking zal aan de hand van de checklist afstemming ABK/DK 

afspraken gemaakt moeten worden over de verdeling van de posten en de verdeling van het 
werk. Deze afspraken moeten daarna goed vastgelegd en nageleefd worden. Hierbij zijn 
betrokken: Hoofd Bedrijfsbureau, Calculator en Bedrijfsbureau medewerker. 

2. Proces P12 : na het opstellen van het projectplan door de Bedrijfsbureaumedewerker dient er een 
overleg te zijn met de calculatieafdeling. Tijdens dit overleg moet er gekeken worden of er nog 
sprake is van afstemming tussen het begroten van de directe kosten en de ABK. Aan de hand van 
de agenda (hulpmiddel H11l worden de belangrijke elementen besproken. Hierbij moet je 
denken aan de daadwerkelijk gekozen bouwmethodes, de planning, bouwplaatsinrichtingsplan 
en eventuele gesignaleerde risico's, aandachtspunten en vragen . Het is van belang om vast te 
stellen of de tijdens de startbespreking ingeslagen weg nog steeds de juiste is. Zijn er 
wijzigingen in de bouwmethode? Komt de planning overeen met de bouwmethoden en normen 
die de calculatie hanteert? Dit overleg moet vastgelegd worden en eventueel eerder gemaakte 
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afspraken moeten aangepast worden aan de nieuwe situatie zodat er afstemming bereikt kan 
worden. Hierbij zijn betrokken : verantwoordelijke Bedrijfsbureaumedewerker en Calculator. 

3. Proces P15: na het opstellen van de conceptbegrotingen <ABK en directe kosten) moeten deze 
samengevoegd worden. Hiervoor dient er een overleg te zijn . Aan de hand van een vaste agenda 
<H13) worden de belangrijke punten afgehandeld. Er wordt in feite gekeken of de gewenste 
afstemming bereikt is. Betrokken hierbij zijn: verantwoordelijke Bedrijfsbureaumedewerker en 
de Calculator. 

4. Beslissing B2: na het samenvoegen van de conceptbegroting moet de verantwoordelijke voor het 
begratingsproces een beslissing nemen. Als de afstemming bereikt is kan verder gegaan worden 
met het proces. De conceptbegroting moet dan besproken worden met de directie. Als de 
afstemming niet bereikt is dan moeten de conceptbegrotingen <ABK en directe kosten) 
aangepast worden. Hierbij zijn betrokken: Hoofd Bedrijfsbureau (nemen beslissing) 
:verantv;oorde_~ijke ~~-~~ijfsbure~l!ll1~dewerker en Calculator. 

Informatieoutput (gegevens>: 
1. Gemaakte afspraken over de afstemming tussen de ABK en de directe kosten <GS>. Deze 

afspraken worden gemaakt aan de hand van de checklist <H3). 
2. Opmerkingen van Calculatie op projectplan <G15) 
3. Opmerkingen van Calculatie op conceptbegroting ABK <G18) 

Hulpmiddelen: 
1. Checklist afstemming ABKIDK <H3) 

Dit vormt de basis van de afspraken die gemaakt worden voor het bereiken van afstemming. 
2. Agenda Bespreking Bedrijfsbureau/Calculatie <H11 & H13) 

Deze agenda's moeten ervoor zorgen dat er tijdens het overleg gecontroleerd wordt of de 
afstemming bereikt is. Als de afstemming niet bereikt is dan moet er gekeken worden welke 
acties ondernomen moeten worden om deze wel te bereiken . 

6.3.4.2 Overleg met Projectleider/Uitvoerder 

Doelstelling: 

Start Overleg 

P8 
OverlegmetPropctleider/ 

Uitvoerder 

( Einde Overleg ) 

G11 
Opmerking&n 
Projectleiderf 

Uitvoerder 

Het genereren van ontbrekende sturende informatie en het goed overdragen ervan, door: 
1. Raadplegen van kennis/ervaring van Projectleideren/of Uitvoerder. 
2. Projectleideren/of Uitvoerder bekend maken met nieuw project en eerste gedachtegang achter 

de ABK~ begroting. 

Reden toevoeging/aanpassing: 
Onderzoek heeft uitgewezen dat zowel de overdracht van de gedachtegang achter de begroting niet goed 
verloopt, als dat te weinig gebruik gemaakt wordt van de kennis en ervaring van de projectteamleden. 
Tijdens de interviews is naar voren gekomen dat projectteamleden graag eerder betrokken willen worden 
bij~~~ _project. Dit ziln de re~~n voor het toevoegen van dit _proces. 
Omschrijving (wat/wie/wan neer/waar/hoe): 

1. Proces P8: na het opstellen van het Bouwplaatsinrichtingsplan dient een projectleider en/of 
uitvoerder geconfronteerd te worden met de gemaakte plannen. De voorkeur gaat hierbij uit 
naar de persoon die mogelijk het project gaat uitvoeren. Tijdens dit overleg krijgt deze persoon 
de mogelijkheid zijn mening, wat betreft de plannen (gekozen bouwmethodes, logistiek, 
personeelsinzet en de bouwplaatsinrichting) in relatie met de bestekstukken, te ventileren . De 
tijdens dit overleg besproken zaken dienen vastgelegd te worden. 
Hierbij betrokken zijn: verantwoordelijke Bedrijfsbureaumedewerker en Projectleider en/of 
Uitvoerder. 
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Informatieoutput (gegevens): 
1. Opmerkingen van projectleideren/of uitvoerder op de voorgestelde plannen (811). 

Hulpmiddelen: 
Niet van toepassing. 

6.3.4.3 Houden Overdracht ABK 

Einde Overdracht ABK 

Doelstelling: 

G19-3 
Vragen en 

Antwoorden 

r1 l mans 

1. Op een heldere en overzichtelijke manier presenteren van de gedachtegang achter de ABK
begroting. Leidraad hierbij is het opgestelde projectplan. 

2. Het maken van du idelijke afspraken met betrekking tot de contactmomenten, het evalueren en 
terugkoppelen van kennis en ervaring. 

Reden toevoeging/aanpassing: 
Uit het onderzoek is gebleken dat er behoefte is aan een aparte overdracht voor de ABK. Hierin moet de 
gedachtegang achter deze begroting duidelijk toegelicht worden. Het projectteam heeft voornamelijk 
behoefte aan visuele informatie waaruit deze gedachtegang van de begroting inzichtelijk wordt. Een 
presentatie is daarvoor een uitgewezen hulpmiddel. 
Om te voorzien in de behoefte aan meer contactmomenten, meer evalueren en terugkoppelen van kennis 
en ervaring dienen er du idelijke afspraken gemaakt te worden tussen het projectteam en degene die 
verantwoordelijk is voor de ABK-begroting. De overdracht van de ABK is voor het maken van deze 
afspraken het geschikte moment. 
Omschrijving <wat/wie/wanneer/waar/hoe): 

1. Proces P19-01 : degene die verantwoordelijk is geweest voor het begroten van de ABK dient, op 
basis van de agenda voor de overdracht, en alle informatie in het informatiedocument een 
presentatie samen te stellen voor de overdracht van de ABK. Alle belangrijke onderwerpen u it de 
contractfase (gemaakte keuzes+ verantwoording) dienen besproken te worden . 

2. Proces P19-02: de opgestelde presentatie dient gepresenteerd te worden aan het projectteam. 
3. Beslissing 819-1 : wann~r er vra9_en zijn van de _eroj_ectteamleden moeten deze, voor zover dat 
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mogelijk is beantwoord worden (proces P19-03l door degene die de ABK heeft begroot. Wanneer 
er geen vragen zijn kan verder gegaan worden met P19-04. 

4. Proces P19-03: eventuele vragen voortkomend uit de presentatie dienen beantwoord te worden 
door de persoon die de ABK-begroting heeft opgesteld. Alle gestelde vragen en antwoorden 
dienen vastgelegd te worden in een verslag . 

5. Proces P19-04: met behulp van de checklist (H17) dienen afspraken gemaakt te worden voor de 
contactmomenten tussen degene die de begroting hebben gemaakt en het projectteam voor het 
verdere verloop van het traject. Wie zijn de contactpersonen? Wat is de contactprocedure? Wie is 
betrokken bij welke handelingen? Wanneer moet de bouwplaats bezocht worden? 

6. Proces P19-05: hetzelfde geldt voor het evaluatietraject hierover dienen tijdens de overdracht al 
duidelijke afspraken gemaakt te worden . Belangrijke afspraken zijn : evaluatiemomenten en het 
eva luati ema teriaal. 

7. Proces P19-06: ook voor het terugkoppeltraject dienen afspraken gemaakt te worden. De 
checklist speelt hierbij een belangrijke rol. Afspraken hebben betrekking op: de informatie 

_ <9egevensl, vorm van __ informatie, het moment van terugkoppelen en eventuele toevoegingen . 
Informatieoutput (gegevens): 

1. Overdrachtspresentatie ABK: presentatie ter toelichting van de ABK-begroting van een project 
<G22l. 

2. Vragen & Antwoorden naar aanleiding van de presentatie <G19-3l. 
3. Afspraken contactmomenten: contactpersoon, contactprocedure, betrokkenheid bij handelingen 

en het bezoeken van de bouwplaats <G23l . 
4. Afspraken evaluatietraject: evaluatiemomenten en -materiaal dient vastgelegd te worden <G24l. 
5. Afspraken terugkoppeltraject: informatie, vorm, moment en toevoegingen worden vastgelegd 

<G25l. 
Hulpmiddelen: 

1. Agenda overdrachtsvergadering (H16): deze agenda geeft aan welke onderwerpen er besproken 
dienen te worden tijdens de overdrachtsvergadering voor de ABK. Het is dus de leidraad voor het 
invullen van deze presentatie. 

2. Checklist Afspraken Contactmoment Evaluatie- en Terugkoppeltraject (H17l: deze checklist dient 
afgehandeld te worden tijdens de overdrachtsvergadering. De checklist zorgt ervoor dat de 
belangrijke afspraken op dit gebied gemaakt worden. De gemaakte afspraken dienen vastgelegd 
te worden. 
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6.3.4.4 Naleven Contactmoment en Terugkoppeltraject Uitvoeringsvoorbereidingsfase <UVf) 

Doelstelling: 

Start Naleven 
Contactmomenten en 

Terugkoppeltraject 

"" 

"" 

P23-<l5 
Op&laan Offerte1l 

1. Doelstelling van deze procedure is het uitvoeren (naleven) van de gemaakte afspraken met 
betrekking tot de contactmomenten en het terug koppel- en evaluatietraject 

2. Hogere doelstelling van deze procedure is dat er kennis en ervaring wordt uitgewisseld tussen 
de vers_chill_ende be~~okken_E:!n_ in -~~~A~-~~ t~_~j~~-~ 

Reden toevoeging/aanpassing: 
Deze procedure is toegevoegd aan de uitvoerings(voorbereidingsHase. Het is proces P23 in het 
stroomschema. Dit is toegevoegd aan het stroomschema om de gemaakte afspraken tijdens de 
overdracht ook daadwerkelijk na te leven . Na/tijdens iedere belangrijke stap in deze fase dient deze 
_e_roc~dure d~orl_9_pen te worden door he~pr~jectteam. 
Omschrijving {wat/wie/wanneer/waar/hoe): 

1. Beslissing B23-01: wanneer er vragen en/of opmerkingen zijn bij het projectteam met 
betrekking tot de aangeleverde informatie moet verder gegaan worden met Proces P23-01. 

2. Proces P23-01: bij vragen en/of opmerkingen moet er altijd contact gezocht worden met de 
volgens de afspraken Contactmomenten vastgestelde persoon. De vragen dienen beantwoord te 
worden door deze persoon. Ook moeten eventuele opmerkingen vastgelegd worden. 

3. Beslissing B23-02: bij iedere activiteit moet even bekeken worden of de verantwoordelijke 
persoon van bedrijfsbureau betrokken moet worden bij het nemen van een eventuele beslissing. 
Dit is vastgelegd in de afspraken gemaakt tijdens de overdracht. 

4. Proces P23-02: de verantwoordelijke persoon moet betrokken worden bij de te maken keuze. 
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Deze uiteindelijk gemaakte keuze dient gezamenlijk met de beargumentering vastgelegd te 
worden. 

5. Beslissing B23-03: wanneer er verschillen ontstaan tussen gemaakte keuzes in de contractfase 
en keuzes in de uitvoeringsvoorbereidingsfase, dient verder gegaan te worden met proces P23-
03. 

6. Proces B23-03: het projectteam is verantwoordelijk voor het beargumenteren van de gemaakte 
keuzes die afwijken van keuzes gemaakt in de contractfase. Zij dienen deze beargumentering 
vast te leggen . 

7. Proces P23-04: naast de beargumentering van de gemaakte keuzes dienen de documenten 
waaruit de verschillen duidelijk worden opgeslagen te worden. Deze kunnen bij de evaluatie 
besproken worden en dienen in ieder geval overgedragen te worden aan de verantwoordelijk 
tijdens de contractfase. 

8. Beslissing B23-04: door het projectteam aangevraagde offertes van materieel dienen opgeslagen 
en op de afgesproken tijdstippen overgedragen te worden aan de juiste persoon 
(verantwoordelijke begroten ABIO. 

9. Proces P23-05: aangevraagde offertes van materieel dienen opgeslagen te worden. 
Informatieoutput (gegevens): 

1. Vragen & antwoorden naar aanleiding van aangeleverde informatie (G23-01) 
2. Opmerkingen m.b.t. aangeleverd materiaal (823-01) 
3. Gemaakte keuze en eventuele beargumentering (823-02) 
4. Beargumentering van gemaakte keuzes (823-03) 
5. Gegevens en documenten t.b.v terugkoppeling en evaluatie (823-04) 
6. Offertes van leveranciers materieel (823-05) 

Hulpmiddelen: 
Niet van toepassing. 

6.3.4.5 Naleven Contactmomenten Uitvoeringsfase <UFl 

Doelstelling: 

Start Naleven 

"" 
~ 

Einde Naleven 
Contactmomenten 

1. Doelstelling van deze procedure is dat de gemaakte afspraken met betrekking tot de 
contactmomenten worden nageleefd gedurende de uitvoeringsfase. 

2. Hogere doelstelling van deze procedure is dat er kennis en ervaring wordt uitgewisseld tussen 
~~e.!:.:i_~~!lle':l~-~~etro~_kenen in het ABK-traj~ct. 

Reden toevoeging/aanpassing: 
Zoals in de doelstelling vermeld, is de reden van toevoeging voornamelijk dat de gemaakte afspraken 
met betrekking tot contactmomenten worden nageleefd. Uit het onderzoek is duidelijk naar voren 
gekomen dat er meer behoefte is aan contactmomenten tussen de verschillende betrokken in het ABK
traject. Bij de contactmomenten is het belangrijk dat bij vragen contact wordt gezocht met degene die de 
informatie heeft gegenereerd. Daarnaast is het handig om het bedrijfsbureau te betrekken bij het nemen 
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I van belangrijke beslissingen. Hierdoor krijgt hij de mogelijkheid zijn gemaakte keuze toe te Üchte-;ï en 
kan gelijk zien of de keuze gehandhaafd wordt of niet en nog belangrijker, waarom misschien niet. 
Voorbeeld is bijvoorbeeld betrekken van Bedrijfsbureaumedewerker bij de inkoop van de kranen . 
Omschrijving (wat/wie/wanneer/waar/hoe): 

1. Beslissing B26-01: wanneer er vragen en/of opmerkingen zijn bij het projectteam met 
betrekking tot de aangeleverde informatie moet verder gegaan worden met Proces P23-01. 

2. Proces P26-01 : bij vragen en/of opmerkingen moet er altijd contact gezocht worden met de 
volgens de afspraken Contactmomenten vastgestelde persoon. De vragen dienen beantwoord te 
worden door deze persoon. Ook moeten eventuele opmerkingen vastgelegd worden. 

3. Beslissing B26-02: bij iedere activiteit moet even bekeken worden of de verantwoordelijke 
persoon van bedrijfsbureau betrokken moet worden bij het nemen van een eventuele beslissing. 
Dit is vastgelegd in de afspraken gemaakt tijdens de overdracht. 

4. Proces P26-02: de verantwoordelijke persoon moet betrokken worden bij de te maken keuze. 
Deze uiteindelijk gemaakte keuze dient gezamenlijk met de beargumentering vastgelegd te 
worden. 

Informatieoutput (gegevens): 
1. Vragen & antwoorden naar aanleiding van aangeleverde informatie (826-01) 
2. Opmerkingen m.b.t. aangeleverd materiaal (826-01) 

3. 8~!!J_aakte keuz_~ ~11 e\l~nt':l~le ~e-~rgument~ri_n(J ((32§-_Q_2__)_ 
Hulpmiddelen: 
Niet van toepassing . 

6.3.4.6 Naleven Evaluatietraject Uitvoeringsfase <UF) 

Noo 

Doelstelling: 

Star1 Nateven 
Evaluatietraject 

1. Doelstelling van deze procedure is dat de gemaakte afspraken met betrekking tot het 
evaluatietraject worden nageleefd gedurende de uitvoeringsfase. 

2. Hogere doelst~lling v~ !:l_~_eze procedure i~_j~_ er k~_nni~-~r:! _e_r_v_~~~rl_gw_ordt l:Ji~~~-i-~sel!=' ~~~~ 
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de verschillende betrokkenen in het ABK-traject. Er moet geleerd worden van gerealiseerde 
projecten. 

Reden toevoeging/aanpassing: 
Deze procedure is toegevoegd zodat de gemaakte afspraken m.b.t. het evaluatietraject worden nageleefd. 
Het evaluatietraject is toegevoegd aan de procedure zodat er kennis en ervaring uitgewisseld kan 
worden . Doormiddel van evaluatie wordt voor degene die verantwoordelijk is voor het begroten duidelijk 

. waarom er ander keuzes gemaakt zijn en welke behoeftes het projectteam heeft. Hierdoor kan er in de 
toekomst weer beter begroot en in informatie voorzien worden . 
Omschrijving (wat/wie/wanneer/waar/hoe): 

1. Beslissing B27-01: wan neer er verschillen ontstaan tussen gegevens/in formatie (keuzes) uit de 
contractfase, is het projectteam verplicht om deze verschillen duidelijk te maken. Er dient dan 
verder gegaan te worden met P27-01. 

2. Proces P27-01: gegevens waaruit de ontstane verschillen duidelijk worden dienen verzameld en 
vastgelegd te worden. Hiervoor is het projectteam verantwoordelijk. 

3. Proces P27-02: van de verschillen dient verklaard te worden waarom ze ontstaan zijn. Deze 
verklaringen dienen vastgelegd te worden. 

4. Proces P27-03: wanneer een evaluatiemoment nadert, dient deze voorbereid te worden door het 
projectteam. Op basis van de gemaakte afspraken en het verzamelde materiaal d ient een 
agenda gemaakt te worden voor de evaluatie. Betrokken personen dienen uitgenodigd te 
worden. 

5. Proces P27-04: er dient geëvalueerd te worden. De evaluatie dient vastgelegd te worden . 
6. Beslissing B27-02: is het einde van het project bereikt? Dan is de evaluatiep eriode ten einde. 

Informatieoutput (gegevens): 
1. Evaluatiegegevens: gegevens en in formatie die verschillen tussen keuzes in contractfase en 

uitvoeringsfase duidelijk maken <827-01>. 
2. Evaluatiegegevens: verklaring van de verschillen. Waarom zijn andere keuzes gemaakt? <G27-02) 
3. -~ViJ~~~tieg~geve_n~:_verslaglegging age_nda ~n ~valuatie <G27-03/04) 

Hulpmiddelen: 
Niet van toepassing. 

6.3.4.7 Naleven Terugkoppeltraj~ct Uitvoeringsfase (Uf) 

"" 

- ·- · 
Doelstelling: 

1. Doelstelling van deze procedure is dat de gemaakte afspraken met betrekking tot het 
terugkoppeltraject worden nageleefd gedurende de uitvoeringsfase. 

2. Hogere doelstelling van deze procedure is dat er kennis en ervaring wordt uitgewisseld tussen 
de ver~chiltende bet~o~kenen in het ABK-traject. 

Reden toevoeging/aanpassing: 
Deze procedure is toegevoegd zodat de gemaakte afspraken m.b.t. het terugkoppeltraject worden 
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nageleefd. Het terugkoppeltraject is toegevoegd aan de procedure zodat er kennis en ervaring 
uitgewisseld kan worden. Tijdens de uitvoering moet op basis van gemaakte afspraken 
informatie/gegevens verzameld worden. Deze gegevens kunnen achteraf geanalyseerd worden zodat er 
in het vervolg weer beter begroot kan worden. 
Omschrijving (wat/wie/wanneer/waar/hoe): 

1. Proces P28-01: op basis van de gemaakte afspraken dienen gegevens en informatie verzameld te 
worden door het projectteam. 

2. Beslissing B28-01: wanneer de terugkoppelgegevens compleet zijn dan kan deze informatie 
overgedragen worden aan de daarvoor bestemde persoon. Anders dient verder gegaan te 
worden met het verzamelen van informatie. 

3. Proces P28-02: alle verzamelde informatie en gegevens dienen overgedragen te worden. Het 
projectteam is verantwoordelijk voor deze overdracht. De spullen moeten overgedragen worden 
aan de persoon die verantwoordelijk is geweest voor het begroten van de ABK in de contractfase. 

Informatieoutput (gegevens): 
1. Terugkoppelgegevens: op basis van gemaakte afspraken verzamel.d terugkoppelmateriaal, 

gegevens/informatie (828-01) 
1 Hulpmiddelen: 
l l!i~tvan t()~Pil~i _ng. 

6.3.5 Checklist ABK/DK 
Dit hulpmiddel is ontwikkeld om bij te dragen aan de doelstelling: "afstemming bereiken tussen het 
begroten van de directe kosten en de ABK". Deze afstemming moet ervoor zorgen dat er geen posten 
dubbel of niet opgenomen worden in de inschrijvingsbegroting. Het is het hulpmiddel dat ervoor zorgt 
dat er tijdens de startwerkbespreking juiste afspraken gemaakt worden om gedurende de contractfase 
afstemming te bereiken. 

Het hulpmiddel bevat de volgende onderdelen: 
1. Checklist verdeling ABKIDK 
2. Afspraken overlegmomenten Contractfase 

Door invulling van de checklist is aangegeven: 
1. Waar de discussieposten opgenomen moeten worden: ABK/DK 
2. Wie verantwoordelijk is voor het begroten van de posten: Calculatie/Bedrijfsbureau 

Doornemen afspraken overlegmomenten Contractfase zorgt dat: 
1. Vastgelegd wordt welke contactmomenten er moeten plaatsvinden; 
2. Wanneer deze contactmomenten moeten plaatsvinden; 
3. Wie betrokken zijn bij de contactmomenten. 

Het hulpmiddel is gemaakt met behulp van de onderzoeksresultaten en is weergegeven in Bijlage 6: 
"Checklist ABK/DK". De checklist zal verwerkt worden in het informatiedocument, zodat de gegevens over 
de gemaakte afspraken direct ingevoerd kunnen worden in dit document. De checklist kan hierdoor 
gebruik maken van de functies van het informatiedocument Deze functies hebben onder andere te 
maken met het evalueren en ontwikkelen van hulpmiddelen en worden in de volgende paragraaf 
uitvoerig besproken. 

Het vormen van de checklist is met de volgende stappen gedaan: 
1. Benoemen van de hoofdcategorieën posten uit de ABK-onderlegger: 

Dit is het bestaande begratingsprogramma voor alle kosten die mogelijk in de ABK opgenomen 
moeten worden. Door aan te geven welke categorieën in dit bestand voorkomen is de controle 
aanwezig of alle posten zijn opgenomen. In principe dienen alle posten in het programma 
opgenomen te worden in de ABK. 

2. Benoemen van de belangrijke subcategorieën: 
Hier worden onder de hoofdcategorieën die posten aangegeven die mogelijk of zelfs moeten 
opgenomen worden in de directe kosten. Dit is direct uit de onderzoeksresultaten gehaald. (In 
principe kan de kennis hierover en de invulling ervan veranderen in de toekomst door het 
gebruiken van het Informatiedocument Hierover meer in paragraaf 6.4.6.2). 

3. Aangeven plaats in begroting: 
Op basis van het onderzoek is aangegeven wat de standaardverdeling moet zijn. 

4. Aangeven verantwoordelijke begroten post 

Sturende informatie in ABK-traject 10 januari 2008 Maarten Meuleman 48 



technische universi l ei leindhoven 

f1ef mans 
Op basis van het onderzoek is aangegeven wat de standaardverdeling moet zijn. 

5. Aangeven afspraakmomenten 
Op basis van de procedure zijn de "standaard" contactmomenten ingevuld. 

6.4 Het Informatiedocument "Connect!" 

6.4.1 Inleiding 
Deze paragraaf beschrijft het ontwerp van het informatiedocument "Connect!" 
Het informatiedocument moet de volgende functies gaan vervullen binnen de sturende informatiestroom 
in het ABK-traject: 

1. Opslag (invoer) van gegevens; 
2. Op/doorzoeken van gegevens; 
3. Wijzigen en verwijderen van gegevens. 

Tijdens het ontwikkelen van het informatiedocument zijn er een aantal andere functies ontdekt die het 
informatiedocument kan en misschien wel moet vervullen . Voor sommige hiervan zal verder onderzoek 
vereist zijn . Deze functies zijn beperkt meegenomen in het ontwerp en worden beschreven in deze 
paragraaf. 

Allereerst wordt besproken welke gegevens opgeslagen moeten worden. Daarna worden de verschillende 
functies van het document en de werking ervan besproken . Afsluitend zal het gehele ontwerp met alle 
(mogelijke) functies schematisch worden weergegeven. 

6.4.2 Gegevens in het ABK-traject 
Het stroomschema heeft gediend als basis voor het bepalen van de gegevens. In het stroomschema is 
aangegeven welke informatieoutput er moet zijn van de verschillende processen. Deze output is in feite de 
input van het informatiedocument 

De in het stroomschema genoemde informatieoutput is in een document op een rijtje gezet. Van deze 
output zijn een aantal kenmerken onderzocht: 

Verantwoordelijke persoon voor de output; 
Welke persoon is volgens het stroomschema verantwoordelijk voor het genereren van 
deze in formatie. 
Categorieën binnen de output; 
De genoemde informatieoutput omvat in veel gevallen een aantal categorieën 
informatieoutput Bijvoorbeeld: "informatieoutput afspraken calculatietraject", omvat 
"samenstelling calculatieteam", "planning calculatietraject", etc. 
Gegevens binnen deze categorieën; 
De categorieën bevatten op hun beurt de specifieke informatie. Aangezien het verwerken 
van de informatie digitaal moet gebeuren moet gekeken worden uit welke feiten 
(gegevens) de informatie bestaat. Zo bevat "planning calculatietraject", een van de 
hierboven genoemde categorieën, bijvoorbeeld: datum/tijdstip aanbesteding/indiening . 
Dit zijn feiten die ingevoerd kunnen worden . 

Bij het bepalen van de categorieën en de gegevens is allereerst geanalyseerd welke gegevensbehoefte er 
is bij de verschillende betrokkenen. Deze analyse is uitgevoerd in de onderzoeksresultaten . Daarnaast is er 
gekeken naar bestaande hulpmiddelen en processen. Er zijn op het KMS5 een aantal bestaande 
hulpmiddelen en procesomschrijvingen te vinden waarin duidelijk aangegeven staat welke 
gegevensoutput er vereist is. De categorieën vormen de namen van de verschillende formulieren die het 
Informatiebestand moet hebben voor de invoer van gegevens. In totaal zullen er 32 formulieren moeten 
komen voor het invoeren van gegevens. 

Dit geheel is allemaal verwerkt in een tabel die is toegevoegd aan het verslag in Bijlage 7: " Invoer 
Gegevens in lnformatiedocument". 

5 KMS (Kwaliteitsma nageme ntsysteem) Heijmans Bouw, Intranet 
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6.4.3 Opslag (invoer) van gegevens 

6.4.3.1 Invoervelden 
Zoals beschreven in paragraaf 6.4.2 zijn er in totaal 32 formulieren nodig voor de invoer en opslag van 
gegevens in het informatiedocument Omdat deze formulieren in principe allemaal hetzelfde moeten 
werken, zullen ze niet allemaal besproken worden in dit verslag. Om aan te geven hoe een 
gegevensopslagformulier moet werken wordt een voorbeeldformulier afgebeeld en wordt de werking van 
de verschillende benodigde functies in dit formulier beschreven. 

De werking van de invoer is gebaseerd op het soort gegevens dat ingevoerd moet worden . Dit is 
aangegeven in de tabel met alle gegevens (Bijlage 7: "Invoer Gegevens in lnformatiedocument"). Er 
komen een aantal verschillende soorten voor. Hieronder worden deze verschillende soorten omschreven. 

1. Numeriek, tekst, datum & bedrag: 
Het figuur hiernaast geeft aan hoe deze invoervelden eruit zien . In 
principe kan hier alles ingevuld worden. De invoer moet wel voldoen 
aan bepaalde eisen . Zo moet een datum ingevoerd worden op de 
volgende manier: ddlmmliiij. Wanneer gegevens verkeerd ingevuld 
worden, dient er een foutmelding te komen . De foutmelding geeft 
aan welke invoer verkeerd is. 
2. Vast (keuzelijst): 
Het figuur hiernaast geeft aan hoe een dergelijk invoerveld eruit kan 
zien. In dit invoerveld moet een keuze gemaakt worden uit de 
beschikbare vaste velden in de keuzelijst. In deze keuzelijst zit een 
keuze: anders. Hier kan een invoerveld tevoorschijn komen waarin 
een vast veld toegevoegd kan worden aan de keuzelijst. 

3. Checklist: 
Hiernaast is een figuur afgebeeld met een voorbeeld. In dit formulier 
kunnen keuzes aangegeven worden door de vakjes aan te vinken. Dit 
kan bijvoorbeeld gebru ikt worden voor het aangeven van de 
bouwfases waarop de contractfase betrekking heeft. 

6.4.3.2 Invoerformulieren 

r Sloepwerk 

In Figuur 9 is een voorbeeld van een invoerformulier weergegeven. Dit formulier is opgebouwd uit een 
aantal standaard onderdelen . In het bovenste gedeelte, het gedeelte boven de streep, is een stuk output 
terug te vinden. Dit zijn gegevens uit een eerder invoerformulier en deze worden direct gekoppeld aan 
alle invoerformulieren van hetzelfde project. Deze output is bij ieder formulier hetzelfde en geeft aan voor 
welk project en op welke datum de invoer bedoeld is. 
Ook zijn er in dit bovenste gedeelte een aantal knoppen toegevoegd. De "OK"-knop zorgt ervoor dat de 
gegevens opgeslagen worden. De opslag van de gegevens gebeurt in een projectspecifiek gedeelte van de 
database, hierop zat later in het verslag teruggekomen worden. De opgeslagen gegevens kunnen daarna 
te allen tijde geraadpleegd worden. Hierover meer in de volgende paragraaf. De "Leeg Velden"-knop zorgt 
ervoor dat alle invoervelden leeggemaakt worden en met de "Annuleren"-knop wordt de invoer afgesloten 
zonder de gegevens op te slaan. 
Onder de streep staan de invoervelden die behoren bij de categorie van het invoerformulier. Op basis van 
de tabel (Bijlage 7: "Invoer Gegevens in lnformatiedocument") kunnen alle invoerformulieren gemaakt 
worden. Hierin staan alle invoervelden en het soort veld omschreven. 
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lnVtl~rcn Gcgm•.,n• i\lspr4kcn C<llculallclr<ljccl (<projc~tnummcr •) [f[gj 

Projectnaom Project I 

<projectnurrner> 

stort Bouw IOHll-2008 

8<xNitijd lzso 

R\1/U van toepa5sifl9? ~ 

lJoJioon 1@32,-

Geschatte- lm.ooo.ooo,-

OnderhoudstermiJ1 

CAR-verzei<.em9 !Nee 
rijdons Bouw 

Bri.Qarantle 13"/o 

Figuur 9: Invoerformulier Afspraken Calculatie
traject. Hier zijn diverse invoervelden toegepast 
in een formulier. Na het aanklikken van OK 
worden de gegevens opgeslagen. 

6.4.3.3 Dynamische Invoerformulieren 

iJ 
rijden< Onderhoud 

OI( 

leeQ Veldon I 
Arroeren I 

hef mans 

De invoerformulieren kunnen (en moeten) in sommige gevallen dynamisch zijn. Hiermee word bedoeld 
dat formulieren afhankelijk zijn van andere formulieren. Zo is bijvoorbeeld formulier 8 afhankelijk van 
formulier 7. In formulier 7 wordt aangegeven hoe de eerste gedachtes zijn met betrekking tot het 
realiseren van het project. Afhankelijk van de gemaakte keuzes moeten misschien andere normen 
aangeleverd worden en daardoor wijzigt formulier 8. 

Een groot deel van de (mogelijke) verbanden tussen de invoervelden en formulieren zijn aangegeven in 
de tabel (Bijlage 7: "Invoer Gegevens in lnformatiedocument"). Echter, hoe de verbanden precies werken is 
geen onderdeel van dit afstuderen geweest en kan dus nog niet meegenomen worden in de uitwerking. 
Op dit moment kan nog niet aangegeven worden welke normen aangeleverd moeten worden als er 
bijvoorbeeld voor een metselwerkgevel gekozen wordt. Hiervoor zal vervolgonderzoek uitgevoerd moeten 
worden. 

Om op korte termijn toch het informatiedocument te kunnen realiseren, zal op basis van een beperkt 
onderzoek de basis ingevuld moeten worden. Door het in gebruik nemen van het informatiedocument zal 
de kennis over de onderdelen- de invoervelden, de "vaste" invulling van de velden, de verbanden tussen 
de velden en de invulling van de verbanden - groeien. Het informatiedocument kan, als het de 
mogelijkheden biedt om deze onderdelen toe te voegen, uitgroeien tot een krachtig hulpmiddel waarin 
een hoop gegevens, informatie en kennis opgeslagen kan worden. 

6.4.3.4 Invoer Algemene Gegevens 
Naast invoer van gegevens in het projectspecifieke gedeelte, kan er ook invoer (opslag) en koppeling 
gedaan worden in en met een algemeen gedeelte van de database. Deze invoer wordt gedaan met behulp 
van gegevens uit de algemene database. 

Wat wordt hier precies mee bedoeld? 
Bij het invoeren van het verantwoordelijke calculatieteam van een project, krijgt men invoervetden met 
een vaste keuzelijst. In deze keuzelijst worden automatisch vanuit het algemene gedeelte van de database 
gegevens geladen. Deze gegevens zijn bijvoorbeeld de namen van alle calculatoren werkzaam bij 
Heijmans Bouw Arnhem. Hieruit moet een keuze gemaakt worden. Na het kiezen van een calculator 
worden meteen de persoonsgegevens, zoals het emailadres en telefoonnummer, van deze persoon 
gekoppeld aan het project. In het outputgedeelte van de database is dit weer handig. Met het maken van 
één keuze in de invoer, staan meteen meerdere gegevens vastgelegd. 
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6.4.4 Zoeken en raadplegen gegevens 

6.4.4.1 Algemeen 
Wanneer alle gegevens, zoals in de voorgaande paragraaf beschreven, zorgvuldig worden opgeslagen in 
het informatiedocument (database), kan met standaard databasefuncties (queries) in principe alle 
gegevens als output opgeroepen worden. Queries zijn gerichte zoekopdrachten binnen de tabellen van 
een database. Hierdoor kan een outputformulier gekoppeld worden aan ingevoerde gegevens en zelfs de 
daaraan gekoppelde gegevens uit de algemene database. Hierin zijn alle combinaties mogelijk. Er dient 
vermeld te worden dat deze invulling gezien kan worden als een startpunt. Vergelijkbaar met de invoer 
geldt dat de output op ieder gewenst moment kan worden aangepast. Door het in gebruik nemen van het 
informatiedocument groeit de kennis over de gewenste output bij de diverse processen (output van het 
informatiedocument is de input van een proces in het stroomschema). Gaandeweg en gedurende het 
gebruik zal het document dus steeds beter worden. 

Net zoals alle categorieën en invoervelden van gegevens bekend zijn (onderzoeksresultaten), zijn ook de 
outputcategorieën en outputvelden in beeld gebracht. In het stroomschema "Sturende Informatie in het 
ABK-traject" is duidelijk aangegeven op welke momenten output vanuit het informatiedocument wordt 
verwacht. Hetzelfde als bij de invoer van gegevens is deze output in een tabel gezet. Hierin zijn 
categorieën gevormd en zijn de outputvelden omschreven. Dit alles is terug te vinden in Bijlage 8: 
"Output Gegevens in lnformatiedocument". De kennis om deze categorieën en velden te benoemen komt 
uit het verrichte onderzoek. 

6.4.4.2 Kiezen gewenste output 
Om te komen tot de gewenste output zal een keuze gemaakt moeten worden voor een bepaald 
outputformulier. Dit kan met een aantal stappen. 

1. Kiezen project: 
Allereerst zal een project uit de database gekozen moeten worden . Dit 
kan met een vaste lijst. Deze lijst is gegenereerd uit de aangemaakte 
projecten in de database. 

2. Kiezen fase: 
Daarna moet de fase gekozen worden in een vaste lijst. Deze lijst is 
gebaseerd op de fase-indeling zoals omschreven in het stroomschema 
van "Connect!'. 

3. Kiezen formulier: 
Hier dient een beschikbaar formulier gekozen te worden. Na de keuze 
wordt het outputformulier geladen vanuit de database. 

6.4.4.3 Het Outputformulier 

Project 

Fase 

Fomder 

Project 

Fomder 

Fase 

· I 
Gl23456 ~ 
Gl23457 
Gl23458 
Gl23159 

Gl23461 
Gl23462 
Gl23163 
Gl23461 

Contractfase .. 
Ovwctacht Contract naao
I.M' -. 

In Figuur 10 is een voorbeeld van een outputformulier weergegeven. Niet alle formul ieren worden 
besproken in dit verslag omdat ze allemaal dezelfde opzet hebben . Hetzelfde als bij de invoer is het 
gedeelte boven de streep bedoeld voor algemene output (projectgegevens) en een aantal knoppen met 
algemene functies: de "Terug"-knop om terug te gaan naar de formulierkeuze en "Afdrukken" voor het 
afdrukken van het geladen outputformulier. 
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heijmans 
Projectnaam Project I 

Plaats 

G12345678 

Datun Invoer 0Hl1·20011 

Te.Weider H3.1 (naam) 

ProjectcalcUII:or H3.'1 (naam) 

Bedritsbo.r...-ned. H3.5 (naam) 

Teamvergedemoen H'I.S (dotll1l &.~) 

Doorsprel<en ProteetPan H'l.6 (dotiiTl l!r.~jdstip) 

Doorsprel<en Conceptbeg. H'l .7 (datun &.~) 

Doorsprel<en Begr. 

SW>daard Verdelng 

Verdelrog N!l</rfl( 

Verantwoord~ 

Opmerl<ingen 

Figuur 10: Outputformulier Contractfase, 
afspraken afstemming ABK/OK. Dit is een 
voorbeeld van een outputformulier van het 
informatiedocument. Hierin is aangegeven welke 
output gewenst is en welke invoervelden hierbij 
horen. 

H'l .8 (datun 11< tljdst1>) 

119.1 (je/Me) 

119.2 (overzichtsbestond) 

119.3 (overzicltsbestond) 

119 ... (ovenlchtsbestond) 

I[ !§OI 
I At<hldcen I 

Tel+ Emoil (1.« dotobase) 

Tel + Emoil (I.« dotobase) 

Tel+ Emoil ('-« dotobase) 

hejmans 

Onder de streep staat de gewenste output. De "cijfernummer"-combinatie verwijst naar het invoerveld van 
de gegevens in de tabel (Bijlage 7: "Invoer Gegevens in lnformatiedocument"). Wanneer het formulier 
werkt zullen hier de gegevens staan die ingevoerd zijn. 

De bovenste drie outputvelden zijn naast de koppeling met gegevens uit de invoer, gekoppeld aan 
gegevens uit de algemene database. Door bij de invoer te kiezen voor een bepaalde persoon als 
teamleider, worden in deze output automatisch de contactgegevens van deze persoon geladen. Hierdoor is 
er meteen een overzicht van de nuttige informatie voor dit proces. 

De keuze voor de persoon hoeft maar één keer gedaan te worden per project en de invoer van de 
contactgegevens van de personen maar één keer in totaal. De gegevens zijn daarna altijd aanwezig in de 
database en kunnen waar nodig als output gebruikt worden. Gezien de beoogde efficiëntie zijn dit erg 
handige functies van het informatiedocument 

"Openen Overzichtsbestand" zorgt ervoor dat men terecht komt in het bestand waar de output tot in detail 
geladen is. Dit is een soort afdrukvoorbeeld. Binnen een databaseomgeving is het mogelijk om hiervoor 
standaard lay-outs te maken. In Bijlage 9: "Lay-out Outputformulier" is een mogelijke lay-out 
weergegeven . 

6.4.5 Wijzigen/verwijderen gegevens 
Deze functie zal voornamelijk bedoeld zijn voor gegevens in het algemene gedeelte van de database. In dit 
algemene gedeelte worden gegevens opgeslagen met betrekking tot: 

Welke formulieren er zijn; 
Hoe de formulieren eruit zien; 
Persoonsgegevens (contactgegevens); 
Vaste keuzemogelijkheden; 
Voorbereidingsnummer lijst; 
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Eerder in het verslag is al aangegeven dat het een dynamisch/flexibel document moet worden. Vooral de 
formulieren en de invulling (opbouw) van de formulieren moet aangepast kunnen worden. Er is 
aangegeven dat het document vanaf de start (ingebruikname) moet groeien en zichzelf ontwikkelen. 
Hiervoor zal er een apart gedeelte ontwikkeld moeten worden waarmee deze algemene gegevens 
gewijzigd en eventueel verwijderd kunnen worden. Hiermee moeten: 

1. Formulieren aangemaakt worden; 
2. Formulieren verwijderd worden; 
3. Formulieren aangepast worden; 

a. Invoervelden toegevoegd; 
b. Outputvelden toegevoegd; 
c. Verbanden tussen input en output gelegd worden; 

Het wijzigen van overige gegevens kan middels gewone invoervelden gebeuren. In het gegevensinvoer
gedeelte kan terug gekeken worden naar reeds ingevoerde velden. Hier kan door het toevoegen van een 
"Wijzigen"-knop het invoerveld weer actief gemaakt worden. De gegevens kunnen dan gewijzigd worden. 

6.4.6 Overige functies 

6.4.6.1 Beveiliging 
De beveiliging wordt een zeer belangrijke functie binnen het informatiedocument Zeker als het 
document gaat groeien, zullen er steeds meer "vertrouwelijke" gegevens in de database opgeslagen 
worden. Niet iedereen moet deze gegevens kunnen inzien en/ of wijzigen. Ook moet er worden voorkomen 
dat iedereen zomaar van alles kan invoeren. 

Er moeten dus afspraken gemaakt worden over de rechten van bepaalde personen binnen het document. 
Bij het opstarten van het document zal met een "lnlogscherm" gevraagd worden naar een 
gebruikersnaam en een inlogcode. De ingevoerde naam en code worden gecontroleerd met gegevens in 
het algemene gedeelte van de database. Wanneer naam en wachtwoord overeenkomen logt de 
betreffende persoon in. 

Aan de persoon zitten in de database gegevens gekoppeld over de rechten die hij/zij heeft binnen het 
document. Zo is er bekend of deze persoon: 

1. Nieuwe projecten mag aanmaken; 
2. Welke gegevens hij/zij mag invoeren/wijzigen; 
3. Welke gegevens hij/zij mag raad plegen. 

Op basis van bovengenoemde gegevens moet de database ervoor zorgen dat de betreffende persoon de 
schermen te zien krijgt waar hij/zij de rechten toe heeft. Op deze manier ontstaat voor iedere persoon een 
uniek "document" waarin hij/zij naar gelang zijn rechten gegevens kan invoeren en raadplegen. Een 
mogelijk inlogscherm is hieronder weergegeven. 

lnlol'.l'chorm lnformat iodocumont "Connoct!" [?lr8j 

heijmans 

Dt is het lnlooscherm van het ABK-traject 
lnformatie<loa.rne "Comoctr-

wal<cmr 

Voer""""' en wachtwoa'd n om n te loQQen. 

1 ......... 

Figuur 11: inlogscherm lnformatiedocument. 
Door het invoeren van naam en wachtwoord 
wordt het persoonlijke "document" geladen. Er 
kan dan begonnen worden met het invoeren 
en/of raadplegen van gegevens. 
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Het is waarschijnlijk wel duidelijk dat niet onderzocht is hoe de rechten verdeeld moeten zijn. Ook 
hiervoor zal er uitgegaan moeten worden van een aantal basisrechten. Het verdere gebruik van het 
document zal uitwijzen hoe de precieze invulling vorm moet krijgen. 

Een ander belangrijk voordeel van het inloggen voorafgaand aan raadpleging en invoering van gegevens, 
is dat er automatisch een historisch overzicht opgeslagen wordt in de database. Van iedere invoer, 
wijziging en raadpleging kunnen in de database gegevens opgeslagen worden over de persoon die de 
handeling verricht en tevens van de datum en het tijdstip van de handeling. 

Dus het simpel invoeren van gegevens (die toch al voor handen zijn) kan ervoor zorgen dat er zonder extra 
handelingen informatie wordt gegenereerd. Een historisch overzicht kan bijvoorbeeld laten zien welke 
afspraken er zijn gemaakt, of deze afspraken nog gewijzigd zijn gedurende het traject en eventueel of 
deze afspraken zijn nagekomen. Voor het evalueren van projecten is dat erg nuttige informatie. Dit kan 
ook nuttige informatie opleveren over het eventueel kiezen van standaard invullingen. Hierover in de 
volgende paragraaf meer. 

Een ander voordeel van het koppelen van een tijdstip en datum aan een bepaalde invoer/wijziging is, dat 
er bij het raadplegen van informatie altijd van uit gegaan kan worden dat de laatste gegevens getoond 
worden. De queries <zoektochten) in de database moeten ervoor zorgen dat dit zo werkt. Er wordt gezocht 
naar de laatste invoer. 

6.4.6.2 Standaard invulling formulieren 
Deze functie kan in sommige formulieren een rol spelen. Het betreft hier voornamelijk formulieren 
waarin gegevens verzameld worden met betrekking tot het maken van afspraken. Als voorbeeld worden 
hier de afspraken voor het evaluatietraject besproken. 

De database verzamelt van alle projecten de gegevens die ingevoerd moeten worden. Wanneer het 
document een tijdje wordt gebruikt zal er een bibliotheek aan gegevens ontstaan in de database. Zo is 
terug te zien welke afspraken gemaakt zijn, of afspraken gewijzigd zijn, of afspraken nagekomen zijn, 
etcetera. Met deze gegevens kunnen bepaalde standaard afspraak invullingen bepaald worden. Er zou een 
uitdraai gemaakt kunnen worden van de evaluatieafspraken en WIJZigingen van alle 
woningbouwprojecten in de database. Als uit deze gegevens een standaard afsprakenlijst valt af te leiden, 
kan ervoor gekozen worden een knop toe te voegen aan het invulformulier "Afspraken Evaluatietraject", 
bijvoorbeeld: "Kiezen Standaard Afspraken Woningbouw". Door het aanklikken van de knop worden 
automatisch uit de database de standaard gegevens geladen voor de afspraken in het evaluatietraject bij 
een woningbouwproject. 

Zoals hierboven omschreven zijn er vanzelfsprekend diverse mogelijkheden van standaard invullingen. 
Ook dit is in het kader van het afstuderen niet verder onderzocht. Door in gebruik name van het 
informatiedocument zal de kennis om deze standaardinvullingen te maken eigenlijk vanzelf ontstaan. 

6.4.6.3 Volgen procedure CABK-traject) 
Aangezien het informatiedocument volledig is gebaseerd op de output van het ABK-traject (output 
omschreven in de procedure), kan het document ervoor zorgen dat de omschreven procedure verplicht 
gevolgd wordt. Zo moet de invoer van gegevens verplicht gehouden worden aan de volgorde van de 
procedure. Eerst A invullen voordatBbeschikbaar wordt. Zo ontstaat meteen een middel in handen om de 
informatiestroom te beheersen. Wanneer gegevens niet ingevoerd worden, kan er simpelweg niet verder 
gegaan worden (met het informatiedocument in ieder geval>. 

Om de procedure inzichtelijk te maken moet er in het informatiedocument per invoerformulier een link 
aangebracht worden naar het bijbehorende proces in het stroomschema. Door het aanklikken van deze 
link komt er output tevoorschijn. Deze output bevat de procesomschrijvingen zoals omschreven in de 
bijlagenbundel 03: "Omschrijving Processen in het Stroomschema". Ook kan er doorgeklikt worden naar 
eventueel aanwezige detailprocedures omschreven in paragraaf 6.3.4 van dit verslag. 

6.4.6.4 Informatiedocument als Hulpmiddel 

6.4.6.4.1 Checklist procedure 
Het informatiedocument kan eigenlijk gezien worden als één grote checklist voor het doorlopen van de 
ontwikkelde procedure en is hier dan ook volledig op gebaseerd. Alle gegevensoutput wordt opgeslagen 
in het document en daarmee geeft het document in feite aan over welke onderwerpen nagedacht moet 
worden in de verschillende fasen en processen van de procedure. 
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heijmans 

Om weer terug te komen op de database die centraal alle gegevens van de procedure verzameld, speelt 
het document een rol als hulpmiddel bij het maken van keuzes. Het invoeren van gegevens gaat in veel 
gevallen op basis van vaste keuzelijsten. Deze keuzelijsten bevatten mogelijke invullingen voor dat 
invoerveld. 

Het informatiedocument kan gebru ikt worden om te kijken of alle onderwerpen in een bepaalde fase of 
een bepaald proces zijn behandeld en geeft tevens informatie over mogelijke invulling van bepaalde 
gegevens. Om deze functie te ondersteunen kan vanuit het informatiedocument voor ieder proces een 
checklist worden afgedrukt waarin staat aangegeven welke gegevens nodig zijn en wat de mogelijke 
invulling van de gegevens is (voor de velden waar dat mogelijk is). 

6.4.6.4.2 Koppelen kennis aan keuzes 
In het algemene gedeelte van de database kan centrale kennis met betrekking tot belangrijke invoer van 
gegevens aanwezig binnen het bedrijf opgeslagen worden. Veel van de invoer bij het informatiedocument 
bestaat uit belangrijke keuzes in het traject. Zo moet bijvoorbeeld bepaald worden welke bouwmethodes 
gekozen worden voor bepalende onderdelen van een bouwproject. ledere keuze heeft bepaalde 
consequenties voor andere keuzes. Degene die de keuze maakt, kan geconfronteerd worden met de 
consequenties ervan zodra deze zijn opgeslagen in de database. 

Stel dat gekozen wordt voor de bouwmethode gevel: "metselwerk", dan heeft dat bepaalde gevolgen voor 
bijvoorbeeld de inzet van steigers en bouwliften . Wanneer de kennis is opgeslagen in de database kan het, 
zodra bepaald moet worden welke steigers en bouwliften ingezet gaan worden, als output gepresenteerd 
worden. De output geeft aan dat er gekozen is voo r metselwerk gevels. Daarom moet bij de keuze van de 
steigers en bouwliften dus rekening gehouden worden met de volgende consequenties ten gevolge van 
het metselwerk. 

Dit is één voorbeeld van het koppelen van kennis aan keuzes in het informatiedocument Maar er zijn 
legio mogel ijkheden van deze koppelingen te bedenken. Hier moet gedurende deingebruikname van het 
document invulling aan gegeven worden. 

Groot en belangrijk voordeel van deze functie is dat er op een meer analytische manier nagedacht moet 
worden over de keuzes die in het traject gemaakt worden. De gevolgen van de keuzes worden inzichtelijk 
en dwingt men ertoe verder na te denken dan alleen het maken van een keuze. Men wordt zo eigenlijk 
verplicht een keuze meteen te verantwoorden. In het onderzoek is door diverse personen gewezen op de 
behoefte aan een beter doordachte begroting van de ABK. Hierin kan deze functie gaan voorzien . 

6.4.6.5 Koppeling met bestaande systemen 
De koppeling van het Informatiedocument met bestaande documenten, processen en procedures is erg 
belangrijk. Het onderzoek heeft uitgewezen dat het ontwerp zoveel mogelijk moet werken met en binnen 
bestaande systemen van Heijmans Bouw. Aangezien de procedure en de output van de processen is 
afgestemd op bestaande systemen (hierin heeft een analyse van het KMS6 een belangrijke rol gespeeld) 
kan gezegd worden dat de invoerformulieren zoals nu opgesteld, grotendeels overeenkomen met 
bestaande en op dit moment gebruikte documenten, checklists, etc. Zo zijn bijvoorbeeld alle gegevens die 
als output worden benoemd bij de startwerkbespreking afgeleid van het document: "startwerkbespreking 
contractfase". De huidige vergadering wordt aan de hand van dit document gehouden en ook vastgelegd . 
Aan deze procedure verandert verder niets. Het vastleggen van de gegevens moet voortaan echter niet in 
het Word-document, maar in de database (het informatiedocument) gebeuren. 

Een belangrijk verschil en tevens een groot voordeel ten opzichte van de huidige werkwijze, is dat er door 
gebruik te maken van een database een koppeling (kan) ontstaan tussen de verschillende documenten en 
gegevens in documenten. Zo kunnen dubbele handelingen voorkomen worden, kunnen de 
invulformulieren aangepast worden aan de nieuwste procedures, daarmee worden procedures meteen in 
een centraal document gewijzigd en is het zeker dat iedereen met de laatste procedure werkt, etc. 

Tevens zorgt de opslag van gegevens in de database ervoor dat alle gegevens centraal verzameld worden 
zodat processen, procedures, formulieren, etc geëvalueerd en bijgesteld kunnen worden . Over deze 
functionaliteit is al gesproken in voorgaande paragraven . 

6 KMS (Kwaliteitsmanagementsysteeml Heijman s Bouw. Intranet 
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6.4.6.6 Gegevens vergelijken 
Doordat alle gegevens centraal worden opgeslagen in één document kunnen gegevens u1t 1nvoer van 
verschillende processen en fasen met elkaar worden vergeleken. Het informatiedocument kan 
bijvoorbeeld kijken of de gemaakte keuze voor een bouwmethode, ingevoerd door de persoon die 
verantwoordelijk is voor het begroten van de ABK. overeenkomt met de eerste invulling die aangegeven is 
tijdens de startwerkbespreking. Deze eerste invulling vormt namelijk de basis voor de afspraken over de 
afstemming tussen ABK en OK en bijvoorbeeld het aanleveren van normen en hoeveelheden. 

Hiermee ontstaat, zonder verdere handelingen een krachtig hulpmiddel voor het bereiken van 
afstemming tussen verschillende afdelingen. Wanneer gemaakte keuzes niet met elkaar overeenkomen, 
moet er een waarschuwing komen, dat óf de keuze gewijzigd wordt, óf dat de afspraken worden 
bijgesteld. 

Dit is wederom een voorbeeld van een mogelijke functie die de database (het informatiedocument) kan 
vervullen. Dit dient echter verder onderzocht te worden. Hierbij moeten de relaties tussen gegevens 
onderzocht worden. Daarna moet bekeken worden welke gevolgen bepaalde relaties (moeten) hebben. 

6.4.6.7 Planningen, Tekeningen en Begroting 
De planningen en bouwplaatsin rich ti ngspla n nen blijven hele belang rijke documenten in het ABK-traject. 
Deze documenten hebben eigenlijk voornamelijk een functie in het presenteren van de gedachtegang op 
een visuele manier. De in het traject gemaakte keuzes worden doormiddel van deze documenten (visueel> 
inzichtelijk gemaakt. Het informatiedocument kan een rol spelen bij het maken van deze documenten, 
echter niet bij het direct opslaan van deze informatie. 

Alle gemaakte keuzes in het traject, met de daaraan gekoppelde kennis uit de algemene database 
(paragraaf 6.4.6.4.2), kan als een outputformulier gepresenteerd worden. Deze output geeft alle gegevens 
en kennis weer die van belang zijn voor het opstellen van deze documenten. De documenten zijn dan 
afgestemd op de gemaakte keuzes in het voortraject. 

De ABK-begroting wordt gemaakt in een Excel rekenbestand. In principe is de werking van het 
rekenbestand grotendeels vergelijkbaar met de werking van het informatiedocument. het betreft namelijk 
invoer van gegevens. De gegevens die nodig zijn voor de invoer van het rekenbestand zijn (voor een groot 
deel> af te leiden uit de ingevoerde gegevens in het informatiebestand. Het is wellicht mogelijk om deze 
bestanden samen te laten werken. Hiermee wordt bedoeld dat het invullen van het informatiebestand 
zorgt voor een automatische invoer in het rekenbestand (Excel> en andersom. Dit zal echter onderzocht 
moeten worden. 

6.4.6.8 Efficiëntie 
Dit onderwerp is diverse malen aangesneden in het verslag. In het uitgevoerde onderzoek is door de 
respondenten duidelijk aangegeven dat informatiebehoefte en het kunnen voorzien in informatie 
afhankelijk is van een aantal externe factoren. Zo is bijvoorbeeld de informatiebehoefte van de diverse 
betrokkenen bij een complex project groter dan bij een standaard woningbouw project. Daar tegenover 
staat dat de mate waarin Heijmans Bouw Arnhem wil gaan voor een bepaal.de aanbesteding, van invloed 
kan zijn op de beschikbare tijd, mensen en middelen in de contractfase. Wil Heijmans een aanbesteding 
binnen halen, dan (kunnen/) worden er meer middelen ingezet in de contractfase. Dit resulteert 
uiteindelijk in meer informatie en in een betere informatievoorziening voor het projectteam. 

Hoe de precieze uitwerking van deze factoren is op de procedure van het de sturende informatie en 
daarmee op het informatiedocument, is niet onderzocht. Het besef dat dit van belang is, is echter wel 
aanwezig. Een belangrijk uitgangspunt voor de uitwerking van het informatiedocument is echter dat de 
informatiebehoefte in principe hetzelfde is. ledere betrokkene wil weten wat zijn voorganger in het traject 
voor keuzes heeft gemaakt (dus ook als er geen keuze is gemaakt). Het onderscheid moet liggen in de 
detaillering en uitwerking van de gemaakte keuzes. 

Om hier invulling aan te geven zullen de factoren en de uitwerking ervan onderzocht moeten worden. Het 
informatiedocument zal door het in gebruik nemen automatisch gegevens verzamelen die gebruikt 
kunnen worden voor dit onderzoek (zie ook paragraaf 6.4.6.1>. Er kan na het invoeren van een aantal 
projecten gekeken worden welke gegevens als invoer gedaan zijn. Dit kan gecategoriseerd worden naar 
bijvoorbeeld woningbouw en utiliteitsbouw. Daarmee kan bekeken worden welke "standaard" invoer voor 
deze projecten gedaan moet worden. Hierbij moet wel geëvalueerd worden of de gedane invoer aansluit 
bij de behoefte van de betrokkenen. 
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6.6 Basis uitgewerkte onderdelen 

6.6.1 Inleiding 
In paragraaf 6.3.3 wordt verwezen naar deze onderdelen van het stroomschema. Gezien het feit dat ze 
afhankelijk zijn van een aantal externe factoren kan de invulling hiervan niet volledig gedaan worden. In 
deze paragraaf wordt echter in navolging van de onderzoeksresultaten, een basis gelegd voor deze 
hulpmiddelen in het stroomschema. 

Door het in gebruik nemen van het informatiedocument zullen er wel automatische gegevens opgeslagen 
worden die bij verdere invulling van deze hulpmiddelen gebruikt kunnen worden. Het analyseren van 
deze gegevens kan kennis opleveren over de opbouw van deze checklists en eventuele standaard 
invullingen (zie ook paragraaf 6.4.6.2>. 

6.6.2 Hulpmiddelen overdrachtsvergadering 

6.6.2.1 Agenda overdrachtsvergadering ABK 
De standaardagenda voor de overdrachtsvergadering ABK is als volgt: 

1. Projectplan (keuzes, verantwoording en overwogen alternatieven) 
a. Project Algemeen 
b. Bouwmethoden 
c. Logistiek 
d. Personeelsinzet 
e. Bouwplaatsinrichtingsplan 
f. Planning 
g. Deelplanningen 

2. Vragenronde 
3. Afspraken Contactmomenten 
4. Afspraken Evaluatietraject 
5. Afspraken Terugkoppeltraject 

6.6.2.2 Checklist afspraken Contactmomenten 
Deze checklist geeft aan welke afspraken er gemaakt moeten worden met betrekking tot de 
contactmomenten. De checklist is gebaseerd op de beschrijving van proces P19 in het stroomschema en 
de gewenste output en is afgebeeld in Bijlage 10: "Checklist afspraken Contactmomenten". 

6.6.2.3 Checklist afspraken Evaluatietraject 
Deze checklist geeft aan welke afspraken er gemaakt moeten worden met betrekking tot het 
evaluatietraject. De checklist is gebaseerd op de beschrijving van proces P19 in het stroomschema en de 
gewenste output en is afgebeeld in Bijlage 11: "Checklist Afspraken Evaluatietraject". 

6.6.2.4 Checklist afspraken Terugkoppeltraject 
Deze checklist geeft aan welke afspraken er gemaakt moeten worden met betrekking tot het 
terugkoppeltraject De checklist is gebaseerd op de beschrijving van proces P19 in het stroomschema en 
de gewenste output en is afgebeeld in Bijlage 12: "Checklist Afspraken Terugkoppeltraject". 

6.6.3 Overdrachtspresentatie 
Deze presentatie zal in de vorm van een PowerPoint-presentatie gegeven moeten worden. Degene die 
verantwoordelijk is geweest voor het begroten van de ABK moet, op basis van het agendapunt 1 van de 
overdrachtvergadering ABK, een presentatie maken. Hierin moet met behulp van zoveel mogelijk visuele 
informatie inzichtelijk gemaakt worden welke keuzes er zijn gemaakt, waarom deze keuzes zijn gemaakt 
en ook waarom bepaalde keuzes misschien niet zijn gemaakt. Belangrijke informatie in deze presentatie 
zijn de planningen en de bouwplaatsinrichting. 
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7 Evaluatie 

7.1 lnleidinq 
De ultieme toetsing van het ontwerp zou bestaan uit een evaluatie van de werkelijk toegepaste procedure 
(het stroomschema) in diverse projecten daarbij gebruik makend van een werkend informatiedocument 
Gezien de beschikbare tijd tijdens het afstuderen en voornamelijk het slechts tot concept uitgewerkte 
informatiedocument is deze ultieme toetsing niet mogelijk geweest. 

Er is gekozen het ontwerp voor te leggen aan een zogenaamd "expert"-panel. Dit panel bestaat uit een 
aantal personen specifiek geselecteerd uit de populatie van het eerder verrichte onderzoek. Hen is in feite 
gevraagd het ontwerp op basis van een korte presentatie in PowerPoint middels een formulier te 
evalueren . 

In dit hoofdstuk wordt deze evaluatie van het ontwerp besproken. Allereerst zal de evaluatiemethode 
beschreven worden en daarna de resultaten . Oe gehele evaluatie is terug te vinden in bijlagenbundel 04: 
'Toetsing Ontwerp" hierin zijn tevens de ingevulde evaluatieformulieren geplaatst. Afsluitend zal deze 
evaluat ie kritisch beschouwd worden. 

7.2 Evaluatiemethode 
Zoals in de inleiding te lezen viel. is het ontwerp "Connect!' voorgelegd aan een expertpanel binnen het 
bedrijf waarvoor het hulpmiddel ontwikkeld is. Na een korte inleiding met een beschrijving van het doel 
en het presenteren van het stroomschema met het bijbehorende informatiedocument, is gevraagd een 
kort evaluatieformulier in te vullen . Het presenteren is gedaan met behulp van een PowerPoint
presentatie waarin de werking en inhoud van beide hulpmiddelen visueel inzichtelijk wordt gemaakt. 

Met het evaluatieformulier wordt op een gestructureerde wijze informatie verzameld . Deze informatie die 
verzamel.d moet worden betreft meningen van de ondervraagden. Schriftelijk interviewen door middel 
van een evaluatieformulier is hiervoor een geschikte methode. Voordelen van het schriftelijk interviewen 
zijn dat het gemakkelijk te organiseren is en anoniem ingevuld kan worden . Hiermee is de kans op 
eerlijke respons het grootst. 

Het evaluatieformulier is een gestructureerde vragenlijst en voornamelijk opgebouwd uit gesloten 
vragen . Hierbij is gekozen voor een even antwoordschaal (4 punten), waardoor de respondent wordt 
gedwongen een keuze te maken en daarmee het uitspreken van een mening met betrekking tot de 
gestelde vragen. De open vragen in het evaluatieformulier zijn gebruikt om respondenten de gemaakte 
keuze te laten verantwoorden en eventueel suggesties te doen voor het verder ontwikkelen en uitwerken 
van het ontwerp. 

Het gehele evaluatieonderzoek is terug te vinden in bijlagenbundel 04: "Toetsing Ontwerp". In volgende 
pa rag raaf worden de resultaten van de evaluat ie besproken. 

7.3 Evaluatieresultaten 

7.3.1 Probleemstellingen 
Zoals in Tabel 5 op pagina 61 te zien is, levert het ontwerp volgens het overgrote gedeelte van de 
respondenten een grote bijdrage aan het oplossen van de beide probleemstellingen. Per probleemstelling 
wordt een aantal reacties van respondenten besproken in komende pa rag raven. 

7.3-1 .1 Oplossen gebreken in sturende informatiestroom 
Oe gemaakte keuzes in het evaluatieformulier zijn kort toegelicht. Uit deze toelichtingen is op te merken 
dat het ontwerp met betrekking tot deze probleemstelling naar de mening van de respondenten zorgt 
voor: 

Een gestructureerde manier van werken; 
Een overzichtelijke, controleerbare en daardoor beheersbare manier van werken ; 
Het centraal vastleggen van keuzes en informatie; 

Waardoor overdrachten verbeterd worden. 
Waardoor kennis geborgd word. 
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Het verbinden van eilanden binnen de organisatie; 
Waardoor afstemming bereikt kan worden; 
Waardoor kennis uitgewisseld kan worden. 

hef mans 

Het bundelen van informatie van verschillende partijen en uit diverse documenten; 
Het beschikbaar maken van alle informatie vanuit één toegankelijk medium; 

Waardoor informatie in iedere fase en bij elk proces beschikbaar is. 

Het probleem kan (nog) niet volledig opgelost worden omdat het systeem eerst gevoed moet worden met 
informatie (kennis). Het in gebruik nemen zal het effect en de bijdrage aan het oplossen van het 
probleem significant vergroten. 
Met betrekking tot de implementatie van het ontwerp wordt nogmaals benadrukt dat het van groot 
belang is om zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande systemen . Het informatiedocument en de 
proeed u re moeten ingebed worden in bestaande vergaderstructu ren, doe u men ten, etcetera. Dit was al 
bekend na het uitvoeren van het onderzoek en er zal rekening mee gehouden worden in het 
vervolgt ra j ec t. 

7.3.1.2 Voorkomen van dubbel of niet opnemen van posten in de inschrijvingsbegroting 
De toelichtingen op de gemaakte keuze met betrekking tot deze probleemstelling worden hieronder 
uiteen gezet. Het ontwerp zorgt naar de mening van de respondenten voor: 

Het verplicht maken en vastleggen van afspraken; 
Het verplicht houden van overleg momenten; 
Het verbeteren van de communicatie; 
Het vastleggen van verantwoordelijkheden, werkverdeling en verdeling van posten; 

Hierdoor is er een controlemiddel voor de afspraken en handhaving . 

Volgens één van de respondenten kan het simpelweg niet meer mis gaan! 

Probleemstellingen 

Geen bijdrage Kleine bijdrage Grote bijdrage Lost probleem 
volledig op 

1i::J "H et oplossen van de gebreken in de sturende informatiestroom in hetABK-traject" 

• "Het voorkomen van het niet of dubbel opnemen van posten in de inschrijvingsbegroting" 

Tabel 5: de bijdrage aan het oplossen van de 
probleemstellingen van het afstuderen. Er kan 
gesteld worden dat het ontwerp een grote 
bijdrage levert aan het oplossen van beide 
probleemstellingen . 
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7.3.2 Doelstelling 
In Tabel 6 op pagina 62 zijn de resultaten van de evaluatie afgebeeld. Zes van de acht respondenten (75%) 
geeft aan dat het ontwerp een grote bijdrage levert aan het bereiken van de doelstelling van het 
afstuderen. In onderstaande opsomming worden een aantal toelichtingen op de door de respondenten 
gemaakte keuze omschreven: 

Het Informatiedocument kan een belangrijke rol spelen in het verzamelen en genereren van 
kengetallen; 
Het ontwerp zorgt voor bewustwording en optimalisatie van het proces. Dit maakt sturing van het 
proces mogelijk; 
Door het terugkoppel element kan er een lerende organisatie ontstaan, kennis en informatie 
worden geborgd; 
De verschillende eilanden (personen/afdelingen/documenten) binnen de organisatie worden met 
elkaar verbonden; 
De hulpmiddelen zorgen voor een ggstuurde informatiestroom (structuur); 
Het ontwerp zorgt voor een betere overdracht tussen personen en fasen in het proces; 
De betrokkenen krijgen gedurende het traject de mogelijkheid te putten uit een (kennis/) 
databank. 

Doelstelling 

7 .-------------~--------------- ---------------------~------------. 

6 +-------

5 

4 

3 

2 

0+---------------~--~~----L----r--~L-----L----,--------------~ 

Geen bijdrage Kleine bijdrage 

Tabel 6: de bijdrage van het ontwerp aan het 
bereiken van de doelstelling van het afstuderen. 
6 van de 8 respondenten geven aan dat het 
ontwerp een grote bijdrage levert aan het 
bereiken van de doelstelling. 

Eén mooie en veelzeggende reactie: 

Grote bijdrage Geheel bereiken gestelde 

doelstelling 

"Het ziet er gedegen en volledig uit! Inspireert om hiér binnen de organisatie verder mee te gaan!" 

7.3.3 Aanbevelingen en suggesties expertpanel 
Hieronder wordt puntsgewijs een aantal suggesties en aanbevelingen van het expertpanel omschreven: 

1. Zorg ervoor dat er niet meer documentenlast ontstaat voor betrokkenen in het traject. Zorg ervoor 
dat het wordt gezien als een toegevoegde waarde. 

2. In formatiedocument volledig (technisch) en deels inhoudelijk u i twerken en "Pilotproject" mee 
doorlopen. 

3. De procedure en het informatiedocument moeten het proces wel sturen, maar niet te star 
worden. Er moet bijvoorbeeld een mogelijkheid zijn om naar eigen wens en inzicht informatie 
toe te voegen aan het informatiedocument 
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4. Zorg ervoor dat de koppelingen tussen gegevens snel inzichtelijk en uitgewerkt worden. 
5. Zorg ervoor dat het ontwerp integreert in bestaande systemen. 

7.4 Kritische beschouwinq toetsinq 
Achteraf gezien kan er gesteld worden dat de gehanteerde toetsingsmethode niet de juiste is geweest. 
Allereerst moet er opgemerkt worden dat de term "expert"-panel ten onrechte is toegepast. Wanneer er 
gekozen wordt voor een expertpanel, dan worden er een aantal specifieke personen geselecteerd die 
verstand hebben van de te toetsen materie. Aan hen wordt het ontwerp voorgelegd en middels een 
discussie wordt het ontwerp kritisch beschouwd. Dit zou een juiste manier zijn om in een beperkte tijd te 
komen tot een goede toetsing van het ontwerp. 

De toetsing die ik heb toegepast heeft daarentegen een voorspelbare uitkomst. Het laten beoordelen van 
het ontwerp door dezelfde personen welke centraal stonden in het onderzoek, heeft de cirkel in principe 
weer rond gemaakt. Het zou vreemd zijn als het ontwerp als onzinnig wordt bestempeld door deze 
personen. 

Daarnaast moet vermeld worden dat het toetsen van het ontwerp aan de probleemstellingen en de 
doelstelling niet correct is. Het toetsen van het ontwerp zou moeten gebeuren aan de hand van het 
programma van eisen destijds uit de conclusies van het onderzoek opgesteld. 
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8 Aanbevelingen en suggesties 

8.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk bevat de aanbevelingen waarin de adviezen worden gegeven aan Heijmans Bouw Arnhem 
BV gebaseerd op de uitkomsten van het onderzoek en het ontwerp . Daarnaast wordt er een aantal 
suggesties gedaan voor mogelijk vervolgonderzoek ter verbetering van de hulpmiddelen. 

8.2 Aanbevelingen 

8.2.1 Implementatie 
Nu het ontwerp van de hulpmiddelen gepresenteerd in dit verslag is afgerond, staat Heijmans Bouw 
Arnhem BV voor een belangrijke keuze. Dit verslag kan gezien worden als een mogelijke start van een 
nieuwe fase voor de sturende informatiestroom in het ABK-traject binnen het bedrijf (mogelijk ook voor 
informatiestromen in andere trajecten). 

Zoals meerdere malen is aangegeven in het verslag is het ontwerp dat er ligt een goed doordacht concept. 
Dit zal in de toekomst verder uitgewerkt moeten worden voordat implementatie mogelijk is. Hierin zijn 
voornamelijk de technische en softwarematige aspecten van het document van belang. Heijmans zal 
hierin moeten investeren . Dat houdt in dat er niet alleen middelen beschikbaar moeten zijn om het 
document te ontwikkelen, maar ook dat Heijmans als organisatie wil investeren. Medewerkers van 
Heijmans zullen bereid gevonden moeten worden om met het informatiedocument en de procedure te 
gaan werken en bij te dragen aan het evalueren en bijstellen van beiden . 

Na het gereed komen van het informatiedocument zal in een startfase veel aandacht besteedt moeten 
worden aan dit evalueren en bijstellen. Het document moet gaan groeien en zichzelf vullen met kennis. 
Om medewerkers bereid te krijgen te investeren in de hulpmiddelen zullen ze op de een of andere manier 
beloond moeten worden . 

Van daar is het van groot belang om ervoor te zorgen dat iedereen met behulp van dit systeem voorzien 
wordt in hun informatiebehoefte. Gezien het stroomschema en het informatiedocument is iedere 
betrokkenen verantwoordelijk voor de informatievoorziening van de volgende in het proces. De start moet 
beginnen bij de personen die achter de invoering van dit nieuwe systeem staan. Zij hebben de taak om de 
volgende groep gebruikers te overtuigen van het systeem en de vele voordelen door middel van de output 
die zij creëren. Vanuit het Bedrijfsbureau kan de invulling van het document met algemene gegevens 
beginnen. 

Veranderingen in systemen binnen een organisatie roepen altijd een natuurlijke weerstand op. Het is 
zaak om daar betreffende dit "nieuwe" systeem een oplossing voor te bedenken. Grote winst valt te halen 
door zoveel mogelijk personen te betrekken bij de daadwerkelijke uitwerking en invulling van het 
systeem. Laat de medewerkers mee denken en mee beslissen. Zorg ervoor dat het ook hun "kindje" wordt. 
Belangrijk voordeel hierbij is dat bestaande processen, documenten en hulpmiddelen al zoveel mogelijk 
geïntegreerd zijn in het ontwerp. Om te beginnen hoeft er aan de huidige systemen en structuren weinig 
aangepast te worden . 

Voor het invoeren van het ontwerp zal net als voor ieder ander project een gedegen projectplan opgesteld 
moeten worden. Dit zal de eerste stap zijn om het ontwerp te implementeren. De doelstelling, het tijdspad 
en de belangrijke handelingen moeten bepaald en vastgelegd worden . 

8_2_2 Risico's Database 
De keuze voor een database als uitgangspunt voor het informatiedocument introduceert een aantal 
algemeen geldende risico's waar zeker bij de uitwerking en invulling rekening mee gehouden moet 
worden: 

1. 
2. 
3. 
4. 

ledereen in het traject moet met het document kunnen werken; 
ledereen kan in een database gegevens wijzigen en toevoegen; 
ledereen neemt informatieoutput uit een database voor waar aan; 
Een databasesysteem kan groeien tot onwerkbare grootte. 
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8.2.3 Beperkende regels 
In het ontwerp van het informatiedocument wordt gebruik gemaakt van een inlogsysteem met 
beperkende maatregelen voor de gebruikers. Het is een feit dat mensen altijd zoeken naar manieren om 
bepaalde (beperkende) maatregelen te omzeilen. 

Het document moet beveiligd zijn zodat vertrouwelijke informatie verborgen blijft en de voor de werking 
van het document essentiële onderdelen niet aangetast kunnen worden. De beperkingen die je hiermee 
oplegt aan de potentiële gebruikers moeten niet de overhand nemen. 

Gebruikers van het document moeten naar eigen inzicht met het document kunnen werken. Dit houdt in 
dat niet alles beperkt moet zijn en dat er eventueel naar eigen wens onderdelen aangepast en toegevoegd 
kunnen worden. 

8.2.4 Informatiemoeheid 
Dit is een bekend begrip binnen het kennismanagement. Een potentieel gevaar bij informatie is dat er 
informatiemoeheid kan ontstaan. Wanneer mensen worden voorzien van teveel informatie dan bereikt 
het niet het gewenste effect. De informatie moet dus goed afgestemd zijn op de behoefte van de 
ontvanger. Bij het in gebruik nemen van het informatiedocument zal door middel van evaluatie bepaald 
moeten worden wat exact de informatiebehoefte is in de verschillende fasen en processen in het ABK
traject. Het document moet dusdanig worden bijgesteld dat het voorziet in deze behoefte. 

8.2.5 Corrigeren Conceptbegroting 
In de afbakening van het onderzoek is een van oorzaken, het uitvoeren van correcties op de 
conceptbegroting, uitgesloten van verder onderzoek. Er werd gesteld dat het doen van een aanbeveling 
hier kon volstaan. 

De kwantitatieve analyse heeft duidelijk aangetoond dat het uitvoeren van deze correcties niet het 
gewenste resultaat oplevert. Gezien de vijf geanalyseerde projecten, kan gesteld worden dat er door deze 
correcties uiteindelijk een negatief resultaat ontstaat op het gedeelte ABK in de werkbeg roting. 

De aanbeveling is dan ook om voorzichtig om te gaan met deze correcties. De keuzes waarop de ABK zijn 
bepaald, zijn overwegend goed doordacht. Hierbij moet tijdens het corrigeren goed stil gestaan worden. 
Het informatiedocument als onderdeel van het ontwerp kan hierin een rol spelen. Het biedt de persoon 
die de ABK-begroting maakt een hulpmiddel om de onderbouwing van de begroting op een heldere 
manier te presenteren en over te dragen aan de persoon die de correctie doet. Deze persoon kan daardoor 
geconfronteerd worden met de gevolgen van zijn correcties. Beslissingen worden beter doordacht 
genomen. 

8.2.6 Werkbegroting 
Tijdens het onderzoek is meerdere malen gewezen op onduidelijkheden in de verdeling van posten in de 
werkbegroting. Alle ABK gerelateerde kosten worden berekend door het Bedrijfsbureau en daarna op 
basis van een gewenste verdeling "versleuteld" in de inschrijvingsbegroting. Deze verdeling kan 
bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de opdrachtgever die een bepaald percentage ABK hanteert. Het komt 
dan voor dat bepaalde ABK-posten verdeeld worden over de directe kosten. Door onduidelijkheid in deze 
verdeelsleutel is het voor een projectteam lastig om in de werkbegroting bepaalde budgetten terug te 
vinden. 

Gezien dit probleem is het van groot belang dat er een duidelijke verdeelsleutel komt. Deze verdeelsleutel 
moet na gunning van een werk in omgekeerde vorm worden toegepast, zodat de posten van de ABK weer 
overzichtelijk bij elkaar komen te staan. Het projectteam krijgt hierdoor een beter inzicht in de 
beschikbare budgetten. 

Het ontwerp zal voorzien in het duidelijk bepalen en vastleggen van deze verdeelsleutel. In het 
stroomschema wordt aandacht besteed aan de verdeling en afstemming van de posten in de ABK en de 
directe kosten. 
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8.3 Vervolgonderzoek 

8.3.1 Inleiding 
Het uitvoeren van een onderzoek en het daarna uitwerken van een ontwerp zorgt altijd voor een aantal 
open einden. Hiermee worden de vraagstukken bedoeld die gezien de beschikbare tijd en afbakening van 
het afstuderen niet aan de orde zijn gekomen. In deze paragraaf wordt een tweetal onderwerpen 
aangekaart die met behulp van vervolgonderzoek kunnen leiden tot zeer zinvolle aanvullingen van het 
ontwerp. 

8.3.2 Invloeden Externe Factoren 
In het verslag is al meerdere malen gewezen op de externe factoren die van invloed zijn op de 
informatiebehoefte en het kunnen voorzien daarin. Het is duidelijk dat de behoefte groter is bij een 
complex project vergeleken met een standaard woningbouwproject. Daarnaast kan gesteld worden dat het 
evalueren van een complex project over het algemeen meer informatie kan opleveren. 

De hierboven genoemde voorbeelden hebben slechts betrekking op één van de externe factoren van 
belang voor de informatiestroom in het ABK-traject. Er zijn vanzelfsprekend meerdere te benoemen. In 
een vervolgonderzoek zou hieraan aandacht besteedt kunnen worden. Vragen die in dit onderzoek 
beantwoordt moeten worden: 

1. Welke externe factoren zijn er te benoemen? 
2. Wat zijn de invloeden van deze factoren op de procedure (stroomschema)? 
3. Wat zijn de invloeden van deze factoren op het informatiedocument (database)? 
4. Hoe kun je deze invloeden verwerken in de procedure en het informatiedocument? 

8.3.3 Analyse Gegevens in Database 
Dit is een tweede onderwerp dat niet is uitgewerkt in het ontwerp. Het betreft de analyse van ingevoerde 
gegevens in de database. Door deze invoer ontstaat er een gegevensverzameling. Deze kan door 
analyseren mogelijk omgezet worden in zeer bruikbare informatie en kennis. Er kan gekeken worden of 
gebruikte normen tijdens calculatie voldoen, of deze bijgesteld moeten worden, of deze verschillen voor 
woning- en utiliteitsbouw, etcetera. 

De analyse van deze gegevensverzameling is geen onderdeel geweest van dit verslag. In een 
vervolgonderzoek kan dit als onderwerp genomen worden. Vragen die in dit onderzoek centraal staan: 

1. Welke gegevens worden verzameld? 
2. Welke kennis kan gegenereerd worden uit deze gegevens? 
3. Hoe kan deze kennis gegenereerd worden? 
4. Welke aanpassingen in de procedure en het informatiedocument kunnen leiden tot het 

verzamelen van overige belangrijke gegevens? 

St u rende inFormatie in ABK-traject 10 januari 2008 Maarten Meuleman 66 



technische universiteit eind hoven 

Nawoord 
Tot slot wordt een stuk procesevaluatie gedaan. Hierin wordt stil gestaan bij het gehele afstudeerproces. 
Wat zijn daarin de leermomenten geweest? Wat is er mis gegaan? Etcetera. 

Allereerst kan er gesteld worden dat het eindproduct met groot enthousiasme is ontvangen door het 
gastbedrijf. Zelf ben ik ook erg tevreden hierover. Het feit dat ik inmiddels ben aangenomen bij Heijmans 
Bouw Arnhem BV en daar de kans krijg mezelf bezig te houden met het verder uitwerken van dit ontwerp 
zegt eigenlijk al genoeg. 

Terugkijkend op het afgelopen jaar ben ik naast het eindproduct ook erg tevreden over het doorlopen 
proces. Zonder veel problemen en binnen een jaar na de start heb ik alles afgerond . Het is in mijn ogen 
een zeer leerzaam jaar geweest. Door het afstuderen bij een gastbedrijf heb ik kunnen zien hoe 
theoretische kennis toegepast wordt in de praktijk en welke problemen daarbij ontstaan. 

De vertaalslag naar de praktijk heeft mij erg kunnen boeien . Gedurende mijn studie heb ik soms 
getwijfel.d aan mijn keuze voor de Bouwkunde. Ik kan zeggen dat het afgelopen jaar mij de zekerheid 
heeft gegeven dat ik een goede keuze heb gemaakt. Ik voel me thuis in de bouwwereld en heb ook zeker 
bij Heijmans mijn plek gevonden. Ik ben klaar voor deze nieuwe stap het bedrijfsleven in . 

Qua vaardigheden en kennis heb ik een enorme groei doorgemaakt afgelopen jaar. Het nut van 
onderzoek is me volledig duidelijk geworden en wat dat betreft kan er nog een hoop gedaan worden in de 
aannemerswereld . De manier waarop onderzoek uitgevoerd moet worden en wat daar allemaal bij komt 
kijken zal ik niet snel vergeten. Mijn gestructureerde manier van werken, volgens mij een voorwaarde 
voor het uitvoeren van een goed onderzoek, heeft er uiteindelijk wel voor gezorgd dat ik tot dit geslaagde 
eindproduct ben gekomen. 

Afsluitend wil ik nogmaals mijn begeleiders en iedereen die heeft bijgedragen aan de totstandkoming 
van dit verslag bedanken. Mede door de goede begeleiding, zowel vanuit de Universiteit als vanuit het 
gastbedrijf, en de voorzieningen die het gastbedrijf beschikbaar heeft gesteld, is dit resultaat bereikt. Bij 
deze dank voor jullie steun en vertrouwen. 
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Begrippenlijst 
Bij het omschreven van onderstaande begrippen is gebruik gemaakt van: 
www.vandale.nl 
www.wikipedia.nl 

A 
Aanbesteding 
Aanbesteding is de procedure waarbij een opdrachtgever bekend maakt dat hij een opdracht wil laten uitvoeren en 
bedrijven vraagt om een offerte in te d ienen. In die offertes staat onder andere welke prijs het bedrijf voor de 
uitvoering van de opdracht vraagt. 

ABK-onderlegger 
Hulpmiddel in Excel voor het bepalen van alle indirecte kosten, benodigd voor de realisatie van het project. Wok voor 
sommige directe kostenJ. 

Absolute waarde 
Opgetelde waarde van getallen waarbij het waardeteken niet meetelt (+/ - van een waarde telt n iet mee in de 
optelling). 

B 
Begroten 
Begroten van de ABK is het bepalen van de aanbiedingsprijs voor het gedeelte ABK. De aanbiedingsprij s wordt ook 
wel de inschrijvingsbegroting van een werk genoemd. Bij een aanbesteding wordt aan de hand van deze begroting 
door de opdrachtgever een selectie gemaakt uit de aannemers die hebben ingeschreven . Degene met de laagste 
inschrijving krijgt over het algemeen het werk gegund. Dit geldt overigens alleen voor de traditionele aanneemvorm 

Bestek(stukkenl 
Het bestek is een ontwerpspecificatie welke als contract tussen een opdrachtgever en een aannemer gebruikt wordt. 
Het bestek is de nauwkeurige technische omschrijving van het uit te voeren werk, inclusief de van toepassing zijnde 
administratieve en juridische bepalingen. In het bestek wordt beschreven aan welke eisen het te bouwen bouwwerk 
moet voldoen. Aan het bestek zijn tekeningen gekoppeld, de zogenaamde bestektekeningen. 

Bewaken 
Kosten bewaken is het controleren en beheersen van de kosten tijdens de uitvoeringsfase. Uitgangspunt voor het 
bewaken van de kosten is de werkbegrot ing en het bewaken gebeurt aan de hand van een financieel overzicht. 

c 
Calculator 
Verantwoordelijk voor het zelfstandig, tij dig opstellen van betrouwbare kostprijs van (potentiële) projecten en 
onderdelen daarvan, waarin de juiste hoeveelheden en prijzen van materialen, materieel, manuren, onderaannemers 
e.d. worden aangegeven en duidelijk inzicht bestaat in de veronderstellingen en financiële risico's van de projecten . 

Calculatieteam 
Alle personen verantwoordelijk voor het bepalen van de inschrijvingsbegroting, onder andere: calculator, medewerker 
bedrijfsbureau, eventueel planvoorbereider, hoofd bedrijfsbureau en hoofd calculatie 

Contractfase 
Fase waarin de prijsvorming tot stand komt. 

D 
Database 
Een database, gegevensbank of databank is een digitaal opgeslagen archief. ingericht met het oog op flexibele 
raadpleging en gebru ik. Databases spelen een belangr ijke rol voor het archiveren en actueel houden van gegevens bij 
onder meer de overheid, f inanciële instellingen en bedrijven, in de wetenschap, en worden op kleinere schaal ook 
privé gebruikt. 

F 
Financieel overzicht 
Het financieel overzicht is een document waarmee de kosten tijdens de uitvoering bewaakt worden. Het document 
geeft een overzicht van de kosten die reeds geboekt zijn en er wordt een prognose gedaan van het uiteindelijke 
resultaat. Hiermee kunnen lopende processen eventueel worden bijgestuurd. 
Het financieel overzicht is een document dat één keer in de 4 á 6 weken gemaakt wordt door de projectadministrateur 
onder verantwoordelijkheid van de projectleider. Het document wordt besproken met de d irectie van Heijmans 
Arnhem. 

St urende in formatie in ABK-traject 10 januari 2008 Maa rten Meuleman 69 



G 
Gegevens 

technische universiteit eind hoven 

Gegevens zijn rauwe feiten of symbolen 

Informatie 
Gegevens worden informatie als de gegevens een betekenis hebben voor de ontvanger 

I nschrijvingsbegroting 
De begroting die op uitnodiging tot inschrijving in de fase van de prijsvorming gemaakt wordt. 

K 
Kennismanagement 
Beheer van de knowhow (kennis) in een organisatie. 

M 
Medewerker Bedrijfsbureau 
Onder andere verantwoordelijk voor het bepalen van de ABK. 

N 
Nacalculatie 

heijmans 

Dit is het analyseren en verklaren van kostenafwijkingen op onderdelen van de uitvoering. Nacalculatie is een bron 
van nieuwe calculatienormen. Belangrijk hierbij zijn de omstandigheden waaronder het werk tot stand is gekomen. 

p 

Projectadministrateur 
De projectadministrateur is verantwoordelijk voor het correct en tijdig verwerken van de financieel administratieve 
projectgegevens, het bewaken van de financiële voortgang van projecten en het verzorgen van de periodieke 
rapportage hieromtrent. De projectadministrateur neemt deel aan het projectteam. 

Projectleider 
De projectleider is eindverantwoordelijk voor alle financiële, technische, organisatorische, juridische en kwalitatieve 
aspecten voor de aan hem toegewezen projecten. Hij is de contractmanager: zijn verantwoordelijkheid betreft alle 
fasen die het project op grond van een contract doorloopt. Hij onderhoudt specifiek de relaties met de opdrachtgever 
en derden, zodanig dat dit bijdraagt aan de continuïteit van de relatie en de vestiging. 

Projectteam 
Alle voor een project verantwoordelijke medewerkers van de aannemer (projectleider, uitvoerder, werkvoorbereider, 
kopersbegeleider, projectadministrateur, etc.J 

R 
Relatieve waarde 
Opgetelde waarde van getallen waarbij het waardeteken wel meetelt(+/- van een waarde telt mee in de optelling). 

Resu ltaatsvaststelli ng 
Na realisatie van een project wordt een resultaat vastgesteld. Dit gebeurt middels een document, de 
resultaatsvaststelling. Hierin wordt het resultaat op de verschillende posten gepresenteerd. 

s 
Sturende Informatie 
De informatie die in een proces gebruikt wordt om beslissingen te nemen. 

u 
Uitvoerder 
Zorgdragen voor de realisatie van een project binnen bestekeisen, tekeningen, planning, werkbegroting en 
kwaliteitsnormen. Onder andere verantwoordelijk voor de inrichting de opzet en inrichting van een efficiënte 
bouwplaatsorganisatie en toezien op de dagelijkse werkzaamheden ten aanzien van de uitvoering. 

Uitvoeringsfase 
Realisatiefase van een bouwproject. 

U i tv oe ri n gsvoorbereid in gsfase 
Fase na de gunning van het werk door de opdrachtgever waarin de aannemer begint met de technische 
voorbereiding van de uitvoering van het project. 
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w 
Werkbegroting 
Begroting die in de fase van de werkvoorbereiding van een bouwproject wordt gemaakt, voor de uitvoering van het 
werk, inbegrepen de logistieke activiteiten. De werkbegroting wordt gemaakt om het project tijdens de 
uitvoeringsfase financieel te bewaken. 

Werkvoorbereider 
Verantwoordelijk voor het zorgdragen voor een zodanige plantechnische, logistieke en bouwtechnische 
werkvoorbereiding en -begeleiding van een of meer projecten, dat een kwalitatieve optimale en tijdige 
projectuitvoering tegen minimale kosten gewaarborgd is. 
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Bijlagenoverzicht 
In dit verslag: 
BIJLAGE 1: "KJ-SCHEMA: OORZAKEN ONTSTAAN AFWIJKINGEN ABK" 
BIJLAGE 2: "VLEKKENPLAN" 
BIJLAGE 3: "STEEKPROEF ONDERZOEK" 
BIJLAGE 4: "CHECKLIST ABK/DK NVBK" 
BIJLAGE 5: "SYMBOLEN STROOMSCHEMA/DETAILPROCEDURES" 
BIJLAGE 6: "CHECKLIST ABKIDK" 
BIJLAGE 7: "INVOER GEGEVENS IN INFORMATIEDOCUMENT" 
BIJLAGE 8: "OUTPUT GEGEVENS IN INFORMATIEDOCUMENT" 
BIJLAGE 9: "LAY-OUT OUTPUTFORMULIER" 
BIJLAGE 10: "CHECKLIST AFSPRAKEN CONTACTMOMENTEN" 
BIJLAGE 11: "CHECKLIST AFSPRAKEN EVALUATIETRAJECT" 
BIJLAGE 12: "CHECKLIST AFSPRAKEN TERUGKOPPELTRAJECT" 

In verslagvorm los toegevoegd: 
BIJLAGENBUNDEL 01: "ANALYSE PROCES EN KNELPUNTEN ABK-TRAJECT" 
BIJLAGENBUNDEL 02: "UITWERKING VAN DE INTERVIEWS" 
BIJLAGENBUNDEL 03: "OMSCHRIJVING PROCESSEN IN HET STROOMSCHEMA" 
BIJLAGENBUNDEL 04: "TOETSING CONNECT!' 

Op A1-formaat los toegevoegd : 
STURENDE INFORMATIE IN HET ABK-TRAJECT: "INFORMATIEDOCUMENT" 
STURENDE INFORMATIE IN HET ABK-TRAJECT: "STROOMSCHEMA" 

Sturende informatie in ABK-traject 10 janua ri 2008 

heijmans 

blz. 70 
blz. 71 
blz. 72 
blz. 73 
blz. 75 
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Bijlage 1: "KJ-schema: oorzaken ontstaan afwijkingen ABK" 

Z.. UITGANGSPUNTEN WERKELIJKE UITVOERING EN KOSTEN 
WIJKEN AF VAN UITGANGSPUNTEN BEGROTEN 

~ MA1f.RIEELDIEN5T HANTEERT TE HOGE 
PRUZEN 

2."!,t MATERIEELDIENST GEEFTVERKEERDE ADVIEZEN 

U SAMENWERKING MET 
MATERIEELDIENST IS NIET GOED 

l,ll GEDURENDE HET BOUWPROCES KUNNEN PROJECTGEGEVENS WIJZIGEN 
WAARDOOR ANDERE UITVOERING VOORDELIGER IS 

l_,3; VOORTSCHRIJDEND INZICHT 

~GEDURENDE HET BOUWPROCES KUNNEN MEER PROJECTGEGEVENS BEKEND 
WOROEN WAARDOOR ANDERE UITVOERING VOORDEUG ER IS 

/ 
t1J. t<ENNISIWERKHETHOOE VAN PROJECTTEAM WORDT 
NlfT GEBRUIKT BIJ BEGROTEN 

HUIDIGE BEGROTINGSHULPMIDDEL 
GEEFT GEEN CORRECTE UITKOMST 

LJ..t MATERIEELDIENST HANTEERT TE HOGE 
PRUZEN 

· MATERIEELDIENST GEEFT VERKEERDE ADVIEZEN 

1.1; SAMENWERKING MET 
MATERIEELDIENST IS NIET GOED 

1.2.1. ERVARINGEN VAN PROJECITEAMS MET ABK
BEGROTINGEN 'NORDEN NIET TERUGGEKOPPELD 

tl..l.;. ER ZIJN GEEN HULPMIDDELEN VOOR HET DOEN 
VAN DE AANNAMES 

1.2. DE AANNAMES BIJ OE INVOERVAN HET 
BEGROTINGSHULPMIDDEL ZIJN NIET CDRREGT 

k OEDURENDE BOUWPROCES KUNNEN MEER 
/ PiiäiÊCTGEGEVENS BEKEND WOROEN 

U1,t.PROJECTIEAH WORDT NffT BETROKKEN BIJ HET DOEN ~ 
VAN DE AANNAMES SU HET BEGROTENVAN OE ASK ---

U.I,~ERVARINGEN VAN H(T PROJECTIEAM M(T OE ABK 
WORDEN NlfT TERUGGEKOPPELD ---

2.2; PROJECTIEAM HEEFT ANDERE KENNIS/WERKMETHODE DAN 

t.U. RISICO'S VAN BElANG VOOR HET DOEN VAN DE 
AANNAMES WOROEN NIET HERKENT 

L.Z.J.t..OEOURENDE BOUWPROCES KUNNEN 
PROJECTGEGEVENS IMJZIGEN 

~VOORTSCHRIJDEND INZICHT: AANNAMES GEBASEERD OP 
PROJ ECTGEGEVENS VAN DAT MOMENT 

OEGENE VERANTWOORDELIJK VOOR HET BEGROTEN VAN DE ABK 

1.1: HET HUIDIGE BEGROTINGS-
tt1_1: PROJECTIEAMIS NIET OP DE HOOGTE VAN OE GEDACHTEGANG ACHTER 
COE OPBOUW VAN) OE ABK-BEGROTING 

tJ; OVERDRACHT VAN VOORBEREIDING NAAR 
PROJECTIEAM VERLOOPT NIET OPTIMAAL 

HULPMIDDEL IS NIET CORRECT 7 
JJ.;:Lt.BEGROTINGSHULPMIOOEL WORDT NIET GEVOED MET NACALCULATIE--

.L.l.:J.Z;_BEGROTINGSHULPMIOOEL WORDT NIET 
GEVOED METTERUGKOPPELING ERVARING 

U1; OVERDRACHT VAN VOORBEREIDING NAAR UilVOERING 
VERLOOPT NlfT OPTIMAAL 

hl: PROJECTIEAM IS ONVOLDOENDE OP DE HOOGTE VAN DE ---~--------.----------
GEDACHTEGANG ACHTER (0: 10~::~::::: ::::E:T~:ING ZIJN / 

SAMENVATIINGVAN ONDERLIGGENDE POSTEN 7 
.s..t.2:. WEERGAVE VAN POSTEN ABK IN DE WERKBEGROTING GEEFT 
ONVOLDOENDE BEELD VAN OPBOUW POSTEN 

~·STURENDE INFORMATIEVOOR BEWAKEN ABK IS 
ONVOLDOENDE TERUG TE VINOEN 

PROJECTIEAM HEEFT VOOR DE BIJSTURING BEHOEFTE AAN 
DOCUMENTEN GEKOPPELD AAN ABK-BEGROTING 

5.. BEWAKEN/BIJSTURING POSTEN ABK 
TIJDENS UITVOERING IS NIET MOGELIJK 

Sturende informatie in ABK-traject 

~PERCENTAGES MOGEN NIET DIENEN ALS 
BEGROTINGSHULPMIOOEL BIJ OE ABK 

U; CORRECTIES GEBASEERD OP 
PERCENTAGES 

.4.Z; IDEE BESTAAT DAT ABK'S 
ALTIJD AAN DE HOGE KANT ZIJN 

!. CORRECTIES VAN HBB/DIRECTIE OP CONCEPT
BEGROTING HEBBEN NIET DE JUISTE UITWERKING 

10 januari 2008 

tJ..1 HET BEOROTINGSHULPMIODEL 'M'JROT 
ONVOLDOENOE PERIOClEK AANGEPAST 

~GEEN PERSOON VERANTWOORDELIJK VOOR 
GEHELE BEGROTINGSPROCES 

.3.1; GEEN OVERZICHT WELKE KOSTENPOSTEN IN DE ABK 
OPGENOMEN ZIJN EN WELKE IN DE DIRECTE KOSTEN 

3.2; GEEN AFSPRAKEN BINNEN HEIJMANS 
BOUW ARNHEM WELKE POSTEN TOT DE ABK 

3. BEPAALDE KOSTEN WORDEN NIET OPGENOMEN IN OE 
ABK EN NIET IN DE OK 

her mans 

AFWIJKINGEN IN 
DE ABK OP 

PROJECTNIVEAU 

Maarten Meuleman 73 



technische universiteit eind hoven 

Bijlage 2: "Vlekkenplan" 
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Bijlage 3: "Steekproef Onderzoek" 

Verantwoordelijke begroten ABK 
Projectleider 

Uitvoerder/werkvoorbereider 

Overige Vestiging/Ander bedrijf 
Hoofd Bedrijfsbureau 

Calculator 
Planvoorbereider 
Opd rac h tg evers/Kostend esku nd ig en 

Sturende in formatie in ABK-traject 
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Bijlage 4: "Checklist ABK/DK NVBK" 
Checklist voor plaatsing van indirecte en algemene bouwkosten 
Het plaatsen van kosten bij een specifieke elementcluster heeft de voorkeur. 

her mans 

Dus uitsluitend die kosten, die niet toegekend kunnen worden aan een elemantcluster, onder de algemene bouwkosten plaatsen 

Si Alaemene arbeid/hulo aan derden/coleveren Algemeen Specifiek 
10 Laden/lossen materialen x x 
11 I Ladenilosen materialen x x 
12 IVerdeeltransport materialen x x 
20 Hulp aan derden x x 
21 I Hulp aan onderaannemers x x 
30 Narooien x 
31 I Narooien x 
40 Schoonmaken x 
41 !Schoonmaken/opruimen gebouw tijdens uitvoering x x 
42 !Schoonmaken/opruimen gebouw terrein uitvoering x x 
43 !Schoonmaken/opruimen gebouw voor oplevering x 
50 Werkzaamheden onderhoudsperiode x 
51 lUitvoering werkzaamheden onderhoudsperiode x 

.9.2. Bouwolaatsi n richti na 
10 Bouwterrein algemeen x 
11 !Verhardingen algemeen x 
12 I Reclame(bordenl x 
20 Afscheiding bouwterrein x 
21 Bouwhekken x 
22 Bouwbeschuttingen x 
23 Stofschotten x 
24 Poorten/deuren x 
25 Slag boominstallaties x 
26 Bewaking x 
30 Bouwwegen x 
31 Verharding wegen x 
32 Parkeervoorzieningen personeel x 
33 Looproutes personeel x 
34 Bewegwijzering x 
40 Bouwafval x x 
41 Puin/containers/stort of recyclekosten x x 
42 Gemengd bouwafval/container/stort- en recyclekosten x x 
43 Grond/container/stort- en recyclekosten x x 
44 Klein chemisch afval x x 
50 Management accommodatie x 
51 Keet/kantoor uitvoerder x 
52 I Keet/kantoor directie x 
60 Persen eelsaccom moda tie x 
61 I Schaftkeet x 
62 IToiletwaqen x 
70 Opslag-accommodatie x x 
71 I Opslag keten/ -loodsen/ -con ta i ne rs x x 
72 lAfdekmateriaal x x 
80 Overige keten e.d. x x 

.93 Bouwinstallaties 
10 Installaties algemeen 
20 Bouwelectra installatie x 
21 Bouwelectra (220Vl x 
22 Krachtstroom x x 
30 Bouwwater installatie x 
31 Bouwwater x 
32 I Riolering x 
40 Bouwqasinstallatie x x 

I 

9! Tra nsoortm iddelen 
10 Transportmiddelen algemeen x x 
11 I Hijs- en hulpmiddelen x x 
12 I Kruiwagens x x 
13 I Plateauwagens x x 
20 Bouwliften x 
21 I Bouwliften voor materialen x 
22 I Personenlift x 
30 Kraanbaan incl. fundering x x 
40 Bouwkranen x x 
50 Mobiele kranen x x 
60 Aan- en afvoervrachten materieel x 
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her mans 
S5 Bewerkinos- en inosmiddPLPn 

10 Gereedschap algemeen x x 
11 I Handgereedschap x x 
12 !Elektrisch handqereedschap x x 
13 I Pneumatisch handgereedschap x x 
20 Meetinstrumenten x x 
21 IWaterpasi nstru ment x x 
22 I Theodoliet x x 
23 Ilotal Station x x 
30 Betonverwerki ngsm iddelen x 
31 ITrilnaalden x 
32 I Kubels x 
33 lAfreibalken x 
40 Steen-verwerkingsmiddelen x 
41 I Speciemolens x 
50 Hout-verwerkingsmiddelen x x 
51 ICirkelzaaq x x 
60 Metaal-verwerkingsmiddelen x x 
61 I Lasinstallatie x x 

I 

96 Arbo voorzienineen 
10 Veiligheid en gezondheid x 
11 IV&G-plan en dossier(uitvoeringsfasel x 
12 IV&G-plan coördinatie uitvoerinqsfase x 
20 Klimaatvoorziening personeel x x 
21 !Verwarming x x 
22 !Verlichting x x 
23 I Regen- en windscherm/afdak/tent x x 
30 Collectieve veiliqheidsvoorzieninq x x 
31 I Leuningen/hekken x x 
32 IV a lsc hotten/doorvalbeveiliging x x 
33 !Vangnetten x x 
40 Persoonlijke beschermingsmiddelen x 
41 Helmen x 
42 Vei lig h eidsschoenen/laa rzen x 
43 Doorwerkkleding x 

SZ Manacement 
10 Management algemeen x 
11 I Representatiekosten x 

20 Personeelskosten manaQement x 
21 I Projectleider x 
22 I Uitvoerder x 
23 !Werkvoorbereider x 
30 Communicatie/data-apparatuur x 
31 ITelecommu nicatie apparatuur x 
32 I Computer/pc x 
40 Management hulpmiddelen x 
41 I Kantoor verbruiksartikelen x 
42 I Reproductiekosten x 

I 

98 I Hu[nrnnctructies 
10 Uitzetten gebouw/bouwraam x x 
11 I Peil x x 
12 Bouwraam x x 
20 Damwanden x 
30 Bemaling/draina~ e x 
40 Bekist in~ en x 
50 Metselprofielen x 
60 Steigers x 
61 Systeemsteigers (immobiell x 
62 Rolsteigers x 
63 Ladders, trappen x 
70 ITijdelijkel ondersteuningen/stempelwerk x x 
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rlefmans 

Bijlage 5: "Symbolen Stroomschema/Detailprocedures" 

Start of eindpunt 

Proces ) 

I Gegevens J 

,-··-·-·-·-·-·-·-·-"! 
i Opslag in ; 
i lnfonnatie- ! 
\ document \ 
'·-·-·-·- ·-·-·-·-·.I 

Sturende informatie in ABK-traject 

Dit is het start- of eindpunt van een procedure. 

Dit symbool wordt gebruikt voor het weergeven 
van processen. 

Dit symbool geeft de gegevensoutput van 
processen weer. 

Dit symbool geeft beslissingen in de procedure 
aan . 

Dit symbool wordt gebruikt om interne opslag 
weer te gegeven . 

Dit symbool geeft aan welke documenten 
(informatie} en hulpmiddelen er gebruikt worden 
voor de verschillende processen. 

Dit symbool geeft aan bij welke processen het 
informatiedocument gebruikt wordt. 

Dit symbool geeft aan dat informatie opgeslagen 
moet worden in het informatiedocument 
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Bijlage 6: "Checklist ABK/DK" 
::J 
ro 
~ 

'- ::J 
0 ..c 

Cl' ~ ~ 

~ ::J ·;: 
:::.:: CIJ ~ "tJ 

Checklist ABK/DK ~ :::.:: > ro CIJ 
Cl 0 ü cc 

PERSONEEL x x 

BOUWPLAATSPERSONEEL 
Schoonmaken ondervloeren x li x 

BOUWKRANEN x :I 
Vaste kraan x x 
Mobiele kraan 

t.b.v. Staalwerk x x 
t.b.v. Bekistingen x x 
overige x x x x 

Betonpomp t.b.v. specifiek onderdeel x x 

BOUWMATERIEEL x 
Bekistingen 

Montage/eenmalige kosten x x 
Huur x x 

Steigerwerk 
Montage/eenmalige kosten x x 
Huur x x 
Transport x x 
Derden x x 

Veiligheidsvoorzieningen x x x x 
Ondersteun ingsconstructies (stem pels) x x 

KETEN EN LOODSEN x 
Hekwerk x x x x 

WERKTERREIN x 
Bouwwegen 

Definitieve status x x 
Tijdelijke status x x 

Voorkomen vorstverlet x x 
Kosten bemaling (inculsief belastingen onttrekking water) x x 
Kosten drainage (tijdelijk/permanent) x x x I x 

INRICHTING BOUWLEIDINGEN x x 

AANSLUITKOSTEN x x 

VERBRUIKSKOSTEN x I 

Droogstoken x I x 

PRECARIO/PARKEERVOORZIENINGEN x x 

VERZEKERING x x 
Car Verzekering x x x x 

TRANSPORTKOSTEN x I x 

DIVERSEN 
Kosten onderhoudstermijn x x 
Engineering diverse onderdelen x x 

Cl' 
c: ·-"tJ 

'-
·~ CIJ 

CIJ -c 
-e CIJ 

::J 0 3 
C'· ro 0 CIJ 

~ ~ 
"tJ c: CIJ 

CIJ ::J E "tJ ..c CIJ 
c: ~ 3: ::J 

·:;: ro 
·;: '- ~ .!!) 
"tJ .8 '- ::J ro CIJ ro .8 ..c 

~ cc c: 
~ ~ C'· 

0.. E 
-a:; :E ~ ::J ·;: 

.2 0 '0 ~ "tJ 
Afspraken Contactmomenten 0 0 0 ro CIJ ro 

:L :c ü ü cc Cl 

Proces P12: doorspreken projectplan met calculatie 
Proces P15: doorspreken conceptbegroting <ABKl met calculatie 
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hej mans 

Bijlage 7: "Invoer Gegevens in lnformatiedocument" 
- ::::!II.C 

A B c D E F G H I J 
Proces Informatie-output Proces Invoerformulier Invoervelden I 

Nr. Naam Veran Bevoegdheid lnv Nr. Veldnaam Invoer Soort informatie I 
P1 Opstarten Project Voorbereidingsnummer 

P2 Ontvangen Projectgegevens -
P3 Houden Startwerkbespreking Algemene projectgegevens 1 Algemene projectgegevens BB BB, HBB. CAL 1.1 Voorbereid in gsn u mmer Voorbereidingsnummer IC3l Numeriek 

1.2 Projectnaam Naam Project Tekst 

1.3 Plaats Plaats Project Tekst 

1.4 Qaturn Datum Bespreking Datum (dd/mm/jjjjl 

1.5 Opdrachtgever Naam & Vestigingsplaats Tekst 

1.6 Directie Naam & Vestigingsplaats Tekst 

1.7 Architect Naam & Vestigingsplaats Tekst 

1.8 Constructeur Naam & Vestigingsplaats Tekst 

1.9 Adviseur Installaties Naam & Vestigingsplaats Tekst 

1.10 Concurrenten Naam & Vestigingsplaats Tekst 

Afspraken calculatietraject 2 Afspraken calculatietraject BB BB, HBB. CAL 2.1 Start Bouw Startdatum Bouw Datum ldd/mm/jjjjl 

2.2 Bouwtijd Bouwtijd !werkbare dagen) Numeriek ldagenl 

2.3 RWU van Toepassing? RWU van toepassing? Ja/Nee 

2.4 Uurloon Uurloon ICAO> Bedrag 

2.5 Geschatte Bouwsom Geschatte Bouwsom Bedrag 

2.6 Betalingsregeling Termijn Betalingsregeling Numeriek (dagen) 

2.7 Onderhoudstermijn Afgesproken onderhoudstermijn Numeriek (maanden) 

2.8 GAR-verzekering Opdrachtgever/Aannemer Vast 

2.9 Bankgarantie Tijdens bouw/onderhoud Numeriek 1%> 

2.10 Soort Calculatie Raming/BegrotingiSOlof VO of DOl-elementenbegroting Vast 

2.11 Aanbestedingsvorm Bouwteam/Openbaar/Onderhands/HIVG Vast 

2.12 Derden Installaties Checklist 

2.13 Derden Werkzaamheden voor derden Checklist 

2.14 Derden Coördinatie derden Checklist 

2.15 In te dienen stukken Brief/On tv a n gstbevest igi ng/Op en Beg roting I AB KI etc. Checklist 

3 Samenstelling Calculatie/Projecttearr BB BB, HBB. CAL 3.1 Teamleider Naam & Plaats Tekst 

3.2 Projectleider Naam & Plaats Tekst 

3.3 Projectcoördinator Naam & Plaats Tekst 

3.4 Projectcalculator Naam & Plaats Tekst 

3.5 Bedrijfsbureaumedewerker Naam & Plaats Tekst 

3.6 Inkoper Naam & Plaats Tekst 

3.7 Anders ........ Naam & Plaats Tekst 

4 Planning Calculatie BB BB, HBB. CAL 4.1 Bezoek Bouwplaats Datum & Tijdstip Datum ldd/mm/jjjjl/ Tijd (hh:mm) 

4.2 Indiening Aanwijzingsvragen Datum & Tijdstip Datum ldd/mm/jjjjl/ Tijd (hh:mm) 

4.3 Mondelinge Aanwijzing Datum & Tijdstip Datum (dd/mm/jjjjl/ Tijd lhh:mml 

4.4 Aanbesled ing/1 ndien i ng Datum & Tijdstip Datum (dd/mm/jjjjl/ Tijd (hh:mm) 

4.5 Tea mvergaderi nglen) Datum & Tijdstip Datum ldd/mm/jjjjl/Tijd (hh:mm) 

4.6 Doorspreken Projectplan Datum & Tijdstip Datum ldd/mm/jjjj)/ Tijd (hh:mm) 

4.7 Doorspreken Conceptbegr. Datum & Tijdstip Datum (dd/mm/jjjj)/ Tijd lhh:mmJ 

4.8 Doorspreken Begroting Datum & Tijdstip Datum (dd/mm/jjjj)/ Tijd lhh:mm) 

5 Werkzaamheden ABK BB BB, HBB. CAL 5.1 Tijdschema Moet er een tijdschema komen? Vast U a IN eel 

5.2 Gegevensbehoefteschema Moet er een gegevensbehoefteschema komen? Vast Ua/Nee) 

5.3 Bouwplaatsin rich ti ngspla n Moet er een bouwplaatsinrichtingsplan komen? Vast Ua/Nee) 

5.4 Anders ...... .. Moet er een .... komen? Vast Ua/Nee> 

Algemene projecteigenschappen 6 Algemene projecteigenschappen BB BB, HBB. CAL 6.1 Typering Project Woning /Kan toa r /Bed rij fsh a I/Bed rijfspan dI Anders ... Vast 

6.2 Grootte Project Afhankelijk van invullen H6.1 invulvelden !groottes> Numeriek 

7 Bouwfases en Invulling BB BB. HBB, CAL 7.1 Bouwfases In ri eh tin g /G ron dwe rk/H eiwerk/Dra i nag e/ etc Checklist 

7.2 1e Gedachte Hoofdinvulling Afhankelijk van keuze invulvelden een Checklistt Checklist 

7.3 1e Gedachte Subinvulling Afhankelijk van keuze invulvelden een Checklistt Checklist 

Afspraken aanleveren hoeveelheden/ 8 Afspraken aanleveren hoeveelheden/ BB BB. HBB. CAL 8.1 Hoeveelheden Standaard hoeveelheden (altijd aanleveren> Numeriek (divers> 

8.2 Hoeveelheden Afhankelijk van invullen J50 een checklist laanvin ken> Checklist 

8.3 Normen Afhankelijk van invullen J50 een checklist laanvin ken> Checklist 

Afspraken afstemming ABK en directe 9 Afspraken afstemming ABK en directe BB BB. HBB. CAL 9.1 Standaard Verdeling Ja/nee Vast 

9.2 ABKIDK Posten opnemen in de AB KlOK Checklist 

9.3 Verantwoordelijke Calculator/Bed rij fsbu rea u medewerker Vast 

9.4 Opmerkingen Opmerkingen bij afspraken Tekst 

9.5 Standaard Offerteaanvraagverdeling Ja/Nee Vast 

9.6 Verantwoordelijke offerteaanvraag Ca lcu la tor /Bed rij fs bureaumedewerker Vast 
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1
r roces Informatie-output Proces Invoerformulier Invoervelden 

Nr. Naam Veran Bevoegdheid lnv Nr. Veldnaam Invoer Soort informatie 
P4 Analyseren Bestekstukken Risico's (m.b.t. de ABIO 10 Risico's, Onduidelijkheden, BB BB, HBB, CAL, JA, 10.1 Omschrijving Omschrijving Tekst 

Onduidelijkheden (m.b.t. de ABIO Aandachtspunten en Vragen Bestek VA 10.2 Typering Ris i co/0 n duidelijkheid/Aan d ach tsp u n tNraag Checklist 

Aandachtspunten !m.b.t. de ABIO <A BlO 10.3 Onderwerp Situatie/ Ma te riaalsoo rt/T eken in g/Etc. Checklist 

Vragen !m.b.t. de ABIO 10.4 Zwaarte Risico 1/2/3 Vast 

10.5 Acties/Maatregelen Omschrijving van te nemen actie/maatregel Checklist 

10.6 Persoon Degene die actie moet ondernemen Checklist 

PS Analyseren Situatie Risico's !m.b.t. de situatie) 11 Risico's, Onduidelijkheden, BB BB, HBB, CAL, JA. 11.1 Omschrijving Omschrijving Tekst 

Onduidelijkheden !m.b.t. de situatie) Aandachtspunten en Vragen Bestek VA 11.2 Typering Ris i co/On duid el ijkhei d/ Aan dac h tsp u n tNraag Checklist 
(Situatie) 

Aandachtspunten (m.b.t. de situatie) 10.3 Onderwerp Situatie/Ma te ria a lsoort/Te ken in g/Etc. Checklist 

Vragen (m.b.t. de situatie) 11.4 Zwaarte Risico 1/2/3 Vast 

11 .5 Acties/Maatregelen Omschrijving van te nemen actie/maatregel Checklist 

11 .6 Verantwoordelijke Degene die actie moet ondernemen Checklist 

Checklist Bezoek Bouwplaats 11 BB BB. HBB. CAL. 11.7 Grondsituatie (droog weer) Omschrijving Tekst 

11.8 Grondsituatie (nat weer) Omschrijving Tekst 

11.9 Grondsoort Omschrijving Tekst 

11.10 Belendingen (hoogte) Omschrijving Tekst 

11 .11 Belendingen (staat) Omschrijving Tekst 

11.12 Aanvoerroutes (bestaand) Omschrijving Tekst 

11.13 Aanvoerroutes (bestaand staall Omschrijving Tekst 

11 .14 Aanvoerroutes (alternatieven) Omschrijving Tekst 

11 .15 Terreinsituatie Sloten/Kabels/Leidingen/Hoogspanningsmasten /Bomen/ etc. Checklist 

11 .16 Aanvoer bouwkraan Omschrijving Tekst 

11 .17 Opstelling Bouwkraan Omschrijving Tekst 

11 .18 Diversen Omschrijving Tekst 

PS Bepalen Bouwmethode, Logistiek & Perse Bouwmethode 12 Keuze Bouwmethoden BB BB, HBB, CAL 12.1 Fase Heiwerk/Fundering/etc. Checklist 

12.2 Hoofdinvulling Afhankelijk van invullen H12.1 een checklist (aanvinken) Checklist 

12.3 Subinvulling Afhankelijk van invullen H12.2 een checklist laanvin ken) Checklist 

12.4 Subsubinvulling Afhankelijk van invullen H12.3 een checklist laanvin ken) Checklist 

12.5 Verantwoord ing Keuze Omschrijving van verantwoording Tekst 

12.6 Overwogen Alternatieven Omschrijving overwogen alternatieven Tekst 

12.7 Afvallen Alternatief Per Alternatief reden afvallen Tekst 

12.8 Ingevulde R/0/AN m.b.t. Bestekstuk Output gemaakte keuze formulier 11 Link 

12.9 Gemaakte keuzes Bouwfases + Invult Output gemaakte keuze formulier 7 Link 

Logistiek 13 Keuze Logistiek BB BB, HBB, CAL 13.1 Hoofdcategorie Kraan/Bouwlift/Steiger/etc. Checklist 

13.2 Subcategorie Afhankelijk van invullen H13.1 een checklist laanvinken) Checklist 

13.3 Su bsu bcateg orie Afhankelijk van invullen H13.2 een checklist laanvinken) Checklist 

13.4 Verantwoording Keuze Omschrijving van verantwoording Tekst 

13.5 Overwogen Alternatieven Omschrijving van overwogen alternatieven Tekst 

13.6 Afvallen Alternatief Per Alternatief reden afvallen Tekst 

13.7 Gemaakte keuzes Bouwmethoden Output gemaakte keuze formulier 12 Link 

13.8 Ingevulde R/0/AN m.b.t. Situatie Output gemaakte keuze formulier 10 Link 

13.9 Ingevulde R/0/AN m.b.t. Bestekstuk Output gemaakte keuze formulier 11 Link 

Personeelsinzet 14 Keuze Personeelsinzet BB BB, HBB, CAL 14.1 Soort Personeel Hoofd u i tv oerder /We rkvoo rbe re i der /E te/ Checklist 

14.2 Bezettingsgraad Bezettingsgraad voor gekozen werknemer Numeriek 

14.3 Startweek Startweek werknemer Checklist (nu me riek) 

14.4 Eindweek Eindweek werknemer Checklist In u me riek) 

P7 Opstellen Bouwplaatsinrichtingsplan Bouwplaatsinrichtingsplan Geen Invoer Op Dit Moment 

PB Overleg met Projectleider/Uitvoerder Opmerkingen Projectleideren/of Ui tv 15 Opmerkingen Projectleideren/of BB BB, HBB, CAL 15.1 Onderwerp Bouwmethode /Logistiek/Etc. Checklist 
Uitvoerder 15.2 Omschrijving Omschrijving van de opmerking Tekst 

15.3 Acties/Maatregelen Omschrijving te ondernemen acties Tekst 

15.4 Verantwoordelijke Degene die actie moet ondernemen Checklist 

PS Aanvragen Offertes Offerteaanvragen 16 Offerteaanvragen BB BB, HBB, CAL 16.1 Verdeling Offerteaanvragen Output gemaakte keuze formulier H9.5 & H9.6 Tekst 

16.2 Omschrijving Omschrijving van de offerteaanvraag Tekst 

16.3 Selectie Bedrijven Database Leveranciers Checklist 

16.4 Aangevraagd Ja/nee Vast Ua/Nee) 

16.5 Offerte Ontvangen Ja/nee Vast Ua/Nee) 

P10 Opstellen Planninglen) Overall Planning 17 Belangrijke Hoeveelheden Overall BB BB. HBB. CAL 17.1 Belangrijke Hoeveelheden Planweken/Werkbaredagen/Etc. Checklist 
Planning 17.2 Invoer Hoeveelheden Invoer van gekozen Hoeveelheden Numeriek 

Detailplanningen 18 Belangrijke Hoeveelheden BB BB. HBB, CAL 16.1 Belangrijke Hoeveelheden Planweken/Werkbaredagen/Etc. Checklist 
Detailplanningen 16.2 Invoer Hoeveelheden Invoer van gekozen Hoeveelheden Numeriek 

P11 Opstellen Projectplan Projectplan Geen Invoer Op Dit Moment 

P12 Doorspreken Projectplan met Calculatie Verslaglegging Bespreking PP 19 Verslaglegging Bespreking PP BB BB, CAL 19.1 Onderwerp Bouwmethode /Log is ti ek/Etc. Checklist 

19.2 Aandrager Degene die onderwerp aandraagt Checklist 

19.3 Omschrijving Omschrijving van de opmerking Tekst 

19.4 Acties/Maatregelen Omschrijving te ondernemen acties Tekst 

19.5 Verantwoordelijke Degene die actie moet ondernemen Checklist 
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Proces Informatie-output Proces Invoerformulier Invoervelden 

Nr. Naam Veran Bevoegdheid lnv Nr. Veldnaarn Invoer Soort informatie 

P13 Afhandelen Offertes Offertes 20 Afhandeling Offertes BB BB, CAL 20.1 Ontvangen Offertes Uit database overzicht ontvangen offertes Tekst 

20.2 Belangrijke Wijzigingen Wijzigen in eerdere stappen die interactie hebben met aanvraag Tekst 

20.3 Belangrijke Toevoegingen Toevoegingen van info. van belang voor aanvragen Tekst 

20.4 Communiceren Leveranciers Wijzigingen/Toevoegingen gecommuniceerd? Vast Ua/Neel 

20.5 Keuze Leveranciers Op basis ontvangen offertes+ analyse maken keuze Checklist 

20.6 Verantwoording Keuze Omschrijving van verantwoording Tekst 

20.7 Onderdelen Afschrijving Checklist op basis H16.1 Checklist 

20.8 Invoer Bedragen Afschrijvingen voor directe kosten Numeriek (valuta) 

P14 Invullen (aanpassen) ABK-onderlegger Concept ABK-begroting Invoer in Excel-onderlegger 

P15 Doorspreken Conceptbegroting lABIO me Verslaglegging Bespreking CB 21 Verslaglegging Bespreking CB BB BB, CAL, H BB, 21.1 Onderwerp Bouwmethode/Log is ti ek/Etc. Checklist 
HCAL 21.2 Aandrager Degene die onderwerp aandraagt Checklist 

21.3 Omschrijving Omschrijving van de opmerking Tekst 

21.4 Acties/Maatregelen Omschrijving te ondernemen acties Tekst 

21.5 Verantwoordelijke Degene die actie moet ondernemen Checklist 

P16 Bespreken Begroting met Directie Verslaglegging Bespreking Directie 22 Verslaglegging Bespreking Directie BB BB, HBB. CAL, 22.1 Onderwerp Bouwmethode/Log is ti ek/Etc. Checklist 
DIR, HCAL 22.2 Aandrager Degene die onderwerp aandraagt Checklist 

22.3 Omschrijving Omschrijving van de opmerking Tekst 

22.4 Acties/Maatregelen Omschrijving te ondernemen acties Tekst 

22.5 Verantwoordelijke Degene die actie moet ondernemen Checklist 

23 Wijzigingen ConceptBegroting BB BB, HBB, CAL, 23.1 Omschrijving Omschrijving van de wijziging Tekst 
DIR, HCAL 23.2 Gevolgen Wijziging Omschrijving van de gevolgen Tekst 

23.3 Realiseren Wijzigingen Omschrijven hoe wijziging gerealiseerd kan worden Tekst 

P17 Bepalen Hoeveelheden en Normen Normen & Hoeveelheden 24 Normen & Hoeveelheden CAL BB, CAL 24.1 Normen Dp basis afspraken invulvelden voor normen Numeriek 

24.2 Hoeveelheden Op basis afspraken invulvelden voor hoeveelheden Numeriek 

P18 Feitelijke Overdracht Overdrachtsgegevens CF-UVF 25 Overdrachtgegevens CF-UVF BB BB, CAL, HBB, 25.1 Aanwezige Personen Uit database lalgemeen gedeeltel Checklist 
HCAL, PT 25.2 Overgedragen Documenten Uit database Checklist 

25.3 Akkoord Uitdraai akkoord +ondertekening (op papier) Tekst 

P19 Houden Overdracht ABK Vragen & Opmerkingen 26 Vragen & Opmerkingen BB BB, PT 26.1 Onderwerp Bouwmethode/Log is ti ek/Etc . Checklist 

26.2 Aandrager Degene die onderwerp aandraagt Checklist 

26.3 Omschrijving Omschrijving van de vragen/opmerking Tekst 

26.4 Acties/Maatregelen Omschrijving te ondernemen acties Tekst 

26.5 Verantwoordelijke Degene die actie moet ondernemen Checklist 

Afspraken Contactmoment 27 Afspraken Contactmoment BB BB, PT 27.1 Contactpersoon ABK Automatisch uit DATABASE Tekst 

27.2 Standaard Contactprocedure Ja/Nee Vast 

27.3 Betrokken bij handelingen Aangeven bij welke handelingen BB betrokken moet worden Checklist 

27.4 Bezoeken Bouwplaats Ei nd!Tijdens Fund eri ng/Ruwbo uw/Gevel/etc. Checklist 

Afspraken Evaluatietraject 28 Afspraken Evaluatietraject BB BB, PT 28.1 Standaard Evaluatietraject Ja/Nee Vast 

28.2 Evaluatiemomenten Aangeven op welke momenten er geêvalueerd moet worden Checklist 

28.3 Evaluatiemateriaal Aangeven welk materiaal londerwerpl geêvalueerd moet worden Checklist 

Afspraken Terug koppeltraject 29 Afspraken Terugkoppeltraject BB BB, PT 29.1 Standaard Terugkoppeltraject Ja/nee Vast 

29 .2 Informatie Aangeven welke informatie teruggekoppeld moet worden Checklist 

29.3 Vorm Teken in g/Tekstl Planning /etc. Checklist 

29.4 Moment Voor/NarTijdens/Eind Fundering/Ruwbouw/etc. Checklist 

29.5 Toevoegingen Omschrijving van eventuele toevoegingen aan afspraak Tekst 

P20 Opstellen Beheersschema/Projectendraai B eh eerssch erna/Projectendra a i boek Geen Invoer Op Dit Moment 

P21 Opstellen Werkbegroting Werkbegroting Geen Invoer Op Dit Moment 

P22 Afstemming HMB Bouwplaatsinrichting Bouwplaatsinrichtingsplan Geen Invoer Op Dit Moment 

P23t/m25, 26 Naleven Contactmomenten Vragen & Opmerkingen & Problemen 30 Vragen & Opmerkingen & Problemen PT BB, PT 30 .1 Onderwerp Bouwmethode/Logistiek/Etc. Checklist 
m.b.t. de ABK m.b.t. deABK 

30.2 Aandrager Degene die onderwerp aandraagt Checklist 

30.3 Omschrijving Omschrijving van de vragen/opmerking/probleem Tekst 

30.4 Acties/Maatreg eten Omschrijving te ondernemen acties Tekst 

30.5 Verantwoordelijke Degene die actie moet ondernemen Checklist 

P23t/m25, 28 Naleven Terugkoppeltraject Terug koppel in formatie 31 Terugkoppelinformatie PT BB, PT 31.1 Terugkoppelmateriaal Automatisch uit DATABASE lop basis H29.1 of H29.2l Tekst 

31.2 Verzameld Ja/nee Vast 

31.3 Toevoegingen Omschrijving van eventuele opmerkingen, etc. Tekst 

P27 Naleven Evaluatietraject Evaluaties 32 BB BB, PT 32 .1 Onderwerp Bouwmet ho de/Logistiek/Etc. Checklist 

32.2 Aandrager Degene die onderwerp aandraagt Checklist 

32 .3 Omschrijving Omschrijving Tekst 

32.4 Ondersteunende Informatie? Aangeven ondersteunende informatie Tekst 

32 .5 Acties/Maatregelen Omschrijving te ondernemen acties Tekst 

32.6 Verantwoordelijke Degene die actie moet ondernemen Checklist 
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Bijlage 8: "Output Gegevens in lnformatiedocument" 

A B c D E 

Proces Outputformulier Bijbehorende kenl')1eJken input 
Nr. Naam Nr. fonnullerNeldnaam 

PS Analyseren Situatie 1 Outputformulier 1 4.1 Bezoek Bouwplaats 

Wanneer. 10.3 =situatie, dan onderstaande formufieren. 
anders melding dat er geen risico's m.b.t de situatie zijn 
gesignaleerd in het bestek. 

10 Risico's. Onduidelijkheden, Aandachtspunten en Vragen 

P6 Bepalen Bouwmethode, Logistiek & Personeelsinzet 2 Outputformulier 2 • Alle eerder ingevulde formulieren 

P7 Opstellen Bouwplaatsinrichtingsplan 3 Outputformu lier 3 Wanneer. 5.3 =Ja, dan onderstaande formulieren, 
anders melding dat er geen bouwplaatsinrichtingsplan 
opgesteld dient te worden. 

· Alle eerder ingevulde formulieren 

PS Overleg met Projectleider/Uitvoerder 4 Outputformulier 4 12 Keuze Bouwmethoden 

13 Keuze Logistiek 

14 Keuze Personeelsinzet 

P9 Aanvragen Offertes 5 Outputformulier 5 2 Afspraken Calculatietraject 

9 Afspraken Afstemming ABK/DK 

12 Keuze Bouwmethoden 

13 Keuze Logistiek 

14 Keuze Personeelsinzet 

P10 Opstellen Planning(en) 6 Outputformulier 6 2 Afspraken Calculatietraject 

12 Keuze Bouwmethoden 

13 Keuze Logistiek 

14 Keuze Personeelsinzet 

P11 Opstellen Projectplan 7 Outputformulier 7 · Alle eerder ingevulde formulieren 

P12 Doorspreken Projectplan met Calculatie 8 Outputformulier 8 · Alle eerder ingevulde formulieren 

P13 Afhandelen Offertes 9 Outputformulier 9 2 Afspraken Calculatietraject 

9 Afspraken Afstemming ABKIDK 

12 Keuze Bouwmethoden 

13 Keuze Logistiek 

14 Keuze Personeelsinzet 

16 Offerteaanvragen 

17 Belangrijke hoeveelheden Overall Planningen 

18 Belangrijke hoeveelheden Detail Planningen 

P14 Invullen <aanpassen) ABK-onderlegger 10 Outputformulier 10 · Alle eerder ingevulde formulieren 

P15 Doorspreken Conceptbegroting <ABKl met Calculatie 11 Outputformulier 11 · Alle eerder ingevulde formulieren 

P16 Bespreken Begroting met Directie 12 Outputformulier 12 · Alle eerder ingevulde formulieren 

P17 Bepalen Hoeveelheden en Normen 13 Outputformulier 13 9 Afspraken Afstemming ABKIDK 

P18 feitelijke Overdracht 14 Outputformulier 14 · Hier alleen overdracht documenten en gegevens! 

P19 Houden Overdracht ABK 15 Outputformulier 15 · Alle eerder ingevulde formulieren 

P20 Opstellen Beheersschema/Projectendraaiboek 16 Outputformulier 16 · Alle eerder ingevulde formulieren 

P21 Opstellen Werkbegroting 18 Outputformulier 18 · Alle eerder ingevulde formulieren 

P22 Afstemming HMB Bouwplaatsinrichting 19 Outputformulier 19 · Alle eerder ingevulde formulieren 

P23t/m29 Naleven Contactmomenten, Evaluatie· en Terugkoppeltraject 17 Outputformulier 17 · Alle eerder ingevulde formulieren 
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Bijlage 9: "Lay-out Outputformulier" 

heijmans 

Projectnaam: 

Pluts: 

Projectnummer: 

Bouw Alllolam BV 

<projectnaam> 

<plaats> 

<projectnaam> 

AFSPRAKEN AFSTEMMING ABK/DK 

Turnlelder <H3.1> 
Projectcalrulllltor <H3.4> 
Bedrijfsbureaurned-.fk•r <H3.S> 

TniTIII'UfiBdl!rinqen <H4.S> 
Deorsprek«< Projedplan <H4.6> 
Doorspreken Conceptb~fllti119 <H4.6> 
Doorspreken Bl!ljlf1lt1ng <H4.8> 

St11'1dUnf Vl!rdl!lii'WjJ <HB.l> 

Vtrcltling ABKIDK Vl!mltWoordl!lijb 
<HB.2> <H9.3> 

!- <H9.2> <H9.3> 
<H9.2> <H9.3> 
<H9.2> <H9.3> 
<H9.2> <HS.3> 
<HS.2.> <H9.3> 
<HB.2> <HB.S> 
<H9.2> <H9.3> 
<HB.2> <H9.8> 

<PERSOON DIE AFDRUKt> <·PAGINA 1 VAN ?> 
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-()prnl!rkinf}tn 
<H9.4> -<HU> 
<H9.4> 
<HS.4> 
<HU> 
<HU> 
<H9.4> 
<H9.4> 
<H9.4> 

<AFORUKDATUH> 
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Bijlage 10: "Checklist afspraken Contactmomenten" 

Afspraken Contactmomenten 
<verantwoordelijke begroten ABK> 11 tel. email 
<verantwoordelijke begroten DK> I I tel. email 

Betrokken bij handelingen 

Inkopen Torenkraan ja/nee 

Inkopen Steigerwerk ja/nee 
Etc. ja/nee 

C1J 
Vl C1J 
~ Vl 
Vl l1l C1J 
Cl 3 Vl 
c ~ ·;:: ::J 3 C1J 0 
-a ..c ::J 

3 0 c ..c 
Bezoeken bouw ::J ::J ::;:: u... c:: 
<verantwoordelijke begroten ABK> ja/nee ja/nee ja/nee 

<verantwoordelijke begroten DK> ja/nee ja/nee ja/nee 

<hoofd bedrijfsbureau> ja/nee ja/nee ja/nee 

<hoofd calculatie> ja/nee ja/nee ja/nee 

Bijlage 11: "Checklist Afspraken Evaluatietraject" 
Afspraken Evaluatietraject 

Evaluatiemateriaal 

Bouwliften ja/nee 

Perso neetsinzet ja/nee 

Etc. ja/nee 

C1J 
Vl C1J 
~ Vl 
Vl ~ C1J 
Cl 3 Vl 
c ~ 
L.. 

::J 3 0 C1J ..c ::J -a 3 0 c ..c 
Evaluatiemomenten ::J ::J ::;:: u... c:: 
<Evaluatiemateriaal 1 > ja/nee ja/nee ja/nee 

<Evaluatiemateriaal 2> ja/nee ja/nee ja/nee 

<Evaluatiemateriaal 3> ja/nee ja/nee ja/nee 
<etc> ja/nee ja/nee ja/nee 

Bijlage 12: "Checklist Afspraken Terugkoppeltraject" 
AfsprakenTerugkoppeltraject 

Terugkoppelmateriaal Vorm 

Definitieve Bouwplaatsin richting ja/nee Tekening 

Laatste Financieel Overzicht ja/nee F.O 
Etc. ja/nee etc. 
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