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Inleiding 
Deze bijlagenbundel bevat een beschrijving van de analyse zelf en de resultaten uit deze analyse van het 
proces en de knelpunten in het ABK-traject. Dit verslag hoort als bijlagenbundel bij het afstudeerverslag 
"Sturende Informatie in het ABK-traject" geschreven door Maarten Meuleman. De in dit verslag 
beschreven analyse is uitgevoerd bij Heijmans Bouw Arnhem B.V. in het kader van het afstuderen aan de 
faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit te Eindhoven. 

In dit verslag worden in volgorde van noemen beschreven: de procesanalyse (hoofdstuk 2), het proces 
(hoofdstuk 3) en de knelpunten in het proces (hoofdstuk 4). 
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1 Procesanalyse 

1.1 Analysemethode 
De methode die gebruikt is voor het analyseren van het proces, is: interviewen. De gebruikte interviews 
waren open en gestructureerd. De vragen waren voor iedereen die geïnterviewd is hetzelfde. Alle vragen in 
het interview zijn open vragen, zodat de geïnterviewde niet in een bepaalde richting gestuurd wordt. 
Voor het vergroten van de betrouwbaarheid is het resultaat van de interviews, het processchema met 
bijbehorende beschrijving , ter controle voorgelegd aan de geïnterviewde personen. Eventuele 
opmerkingen zijn daarna nog in dit schema en de beschrijving verwerkt. 

Allereerst is de Coördinator Werkvoorbereiding geïnterviewd. Deze persoon is (tijdelijk) verantwoordelijk 
voor het begroten van de ABK. Tevens heeft deze pe rsoon goed inzicht in de verschillende processen die 
lopen binnen Heijmans Bouw Arnhem B.V. In dit interview zijn de volgende vragen gesteld: 

1. Hoe ziet het ABK-traject eruit? 
2. Wat zijn de hoofdprocessen in het traject? 
3. Wie zijn er betrokken bij deze hoofd processen? 
4. Welke sturende informatie is er? 
5. Welke hulpmiddelen worden er gebruikt? 

Aan de hand hiervan is een globaal processchema opgesteld, gebruikmakend van de SADT-methode 
(Structured Analysis and Design Technique). Deze methode is geschikt voor het in beeld brengen van 
processen. Dit processchema is basis geweest voor de tweede ronde met interviews. In deze ronde zijn de 
personen betrokken in het proces geïnterviewd. Aan de hand van de hoofdprocessen zijn de volgende 
vragen gesteld: 

1. Hoe zien de hoofdprocessen eruit? 
2. Zijn hierin nog deelprocessen te onderscheiden? 
3. Wie is verantwoordelijk voor/betrokken bij het uitvoeren van deze deelprocessen? 
4. Welke sturende informatie wordt er gebru ikt? 
5. Welke hulpmiddelen worden er gebruikt? 

De personen die ik heb geïnterviewd voor het analyseren van het proces zijn : 
Coördinator Werkvoorbereiding (verantwoordelijk voor het begroten van ABK kosten) 
Planvoorbereider (verantwoordelijk voor het ramen van ABK kosten) 
Projectleider (verantwoordel ijk voor het bewaken van de ABK-begrotingl 
Projectadministrateur (verantwoordelijk voor het bijhouden van de financiële cijfers) 

Resultaat van de analyse is een processchema van het ABK-traject. 

1.2 Opbouw processchema 
Het proces is middels de SADT-methode in beeld gebracht. Het proces is opgebouwd uit verschillende 
deelprocessen en ieder proces heeft dezelfde opzet qua lay-out. Onderstaande elementen vormen de lay
out van het proces: 

Input 
Output 
Sturende informatie 
Hulpmiddelen 
Arbeid 

(welke voorgaande processen heeft het proces?) 
(wat het resultaat van het proces?) 
(welke documenten en kennis worden er gebruikt?) 
(welke hulpmiddelen worden er gebruikt?) 
(wie is er verantwoordelijk voor/betrokken in het proces?) 

In Figuur 1 is de opmaak van de verschillende elementen in het processchema te vinden. Naast een proces 
zijn er elementen voor een begin- en/of eindpunt en voor de beslissingsmomenten. 
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-Uitkomende documenten 

INPUT 

-Atbeid 

Figuur 1: elementen processchema 

1.3 Definiëring centrale begrippen 
Begroten 
Begroten van de ABK is het bepalen van de aanbiedingsprijs voor het gedeelte ABK. De aanbiedingsprijs 
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. 

Begrotingen 
Er zijn twee verschillende begrotingen die van belang zijn: 

lnschrijvingsbegroting is de begroting die op uitnodiging tot de inschrijving in de fase van de 
prijsvorming van een bouwproject gemaakt wordt. 
Werkbegroting is de begroting die in de fase van de werkvoorbereiding van een bouwproject 
wordt gemaakt, voor de uitvoering van het werk, inbegrepen de logistieke activiteiten. 

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

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 directie van Heijmans Arnhem. 

Resultaatsvaststelling 
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. 

Nacalculatie 
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. 

Grondgebonden woningbouw 
Woningbouw is zoals het woord al zegt: "het bouwen van woningen". Bij grondgebonden woningen gaat 
het om alle woningen behalve flats en appartementen. 
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2 Het proces 
Het proces dat hoort bij het ABK-traject bij Heijmans Bouw Arnhem B.V., afgebeeld in Figuur 2, is 
opgebouwd uit een drietal hoofdprocessen: 

1. Begroten van de ABK 
2. Overdragen van de ABK-begroting 
3. Bewaken van de ABK-begroting 

- Pro~t,gegevens 

-Ervaring 

I 

- ... 8 
-ONV 
-IJRof 1-88 

- A BK onderlegger 

-Kraan B&B - FVB 

- ASTA Power Project - Calculatie 

- Oleclóst Bouwpaalbezoeken - PT f'NVB/UTIA..) 
- Olecklrst Bouwplntsmrichting · 00 
- Ole<:kl:st Oplevering Bouw rijp tem etn 
- Document Berekenen l-\lur1actor 

-Document Berekenen Kalenderfe<::tor 

- Rsicomanagemmtoverz1cht 

Figuur 2: proces ABK-traject. Het proces bestaat 
uit drie hoofd processen: begroten, overdragen en 
bewaken. 

· Kraan B&B 

- Baan 4 
• ASTA PowerA'o,ect 

- W of R.. of PAD 

- OR 
- H<IOM 
- E.lentueel WVB 

-Ex cel 
-Baan 4 

Het begroten van de ABK is eigenlijk het bepalen van de budgetten in de inschrijvingsbegroting voor het 
gedeelte ABK. Het overdragen omvat de overdracht van de inschrijvingsbegroting aan het projectteam 
zodat het project over kan gaan naar de uitvoeringsfase. Het bewaken is het controleren en beheersen van 
de kosten tijdens de uitvoering van een project. De verschillende processen worden in de volgende 
pa rag raaf uitvoerig besproken. 

2.1 Begroten ABK 

2.1.1 Algemeen 
Op pagina 8 een overzicht van het proces "begroten ABK" afgebeeld. Bij het proces, het begroten van de 
ABK, is er een onderscheid te maken naar het traject bij grondgebonden woningbouw en het traject bij 
overige projecten. Het onderscheid zit deels in de stappen van het proces, maar voornamelijk in de duur 
van het proces en het tijdstip waarop het proces doorlopen wordt. 
Het begroten van de ABK start met de aanlevering van de projectgegevens, het bestek en de 
bestektekeningen door de opdrachtgever. Met deze gegevens wordt er begonnen aan een analyse van het 
bestek, het project en de situatie. Belangrijke van deze fase is het onderkennen van de risico's die 
samenhangen met het ontwerp, het bestek en de situatie. Tijdens de analyse worden er onder andere 
afwegingen gemaakt over welke bouwmethodes toegepast kunnen worden, hoe de bouwlogistiek eruit 
gaat zien en welke kraaninzet er nodig is. 
Na de analyse wordt er een beslissing genomen of de "verkorte route" genomen worden, een verkort 
proces met een standaard planning en ABK-begroting, of dat het volledige proces doorlopen moet 
worden . Dit hangt dus af van het soort project: bij grondgebonden woningbouw wordt de verkorte route 
genomen en bij andere projecten het volledige proces. In het eerste geval wordt er, na het bepalen van de 
bouwtijd, een standaard ABK-begroting aangepast aan de hand van een aantal parameters. Na controle 
door de Coördinator Werkvoorbereiding en het hoofd Bedrijfsbureau resulteert dit in een ABK-begroting 
(route aangegeven met de blauwe gestreepte pijlen). 
In het tweede geval moeten er een aantal andere stappen doorlopen worden . Allereerst wordt er een plan 
van aanpak en een planning gemaakt. Het plan van aanpak is een opzet van "het aanvalsplan", de manier 
waarop volgens de opsteller, dit project het beste gerealiseerd kan worden. Belangrijke input hier zijn de 
knelpunten die samenhangen aan het ontwerp en de situatie waar gebouwd moet worden . Tevens is de 
ervaring van de opsteller van groot belang. Zijn inzichten staan aan de basis van de gemaakte keuzes en 
aannames. 
De planning en "het aanvalsplan" vormen weer een input voor het opstellen van een concept 
bouwplaatsindeling. Als dit document klaar is kunnen er aanvragen gedaa n worden voor het benodigde 
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materieel. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen materieel dat opgenomen dient te worden in de ABK 
en materieel dat niet in de ABK wordt opgenomen. Van de laatste worden afschrijvingen opgesteld en 
deze worden later samen met de ABK-begroting doorgegeven aan de calculatieafdeling zodat ze 
opgenomen kunnen worden in de inschrijvingsbegroti ng. 
In dezelfde periode wordt van de risico's uit het bestek een lijst opgesteld. Deze lijst wordt toegevoegd aan 
de risicomanagementlijst en wordt meegenomen tijdens de bespreking van de ABK-begroting om 
eventueel belangrijke risico's nog af te prijzen. 
Als uiteindelijk de offertes, van het materieel dat in de ABK opgenomen dient te worden, binnen zijn, kan 
er begonnen worden met het invullen van de ABK-onderlegger. Dit is een belangrijk document met 
rekenregels voor alle posten van de ABK. Aan de hand van hoeveelheden, prijzen, huur- en kalenderfactor 
worden de kosten berekend. Ook hier is de ervaring van de invuller van groot belang. Naar zijn inzicht 
worden de parameters ingevuld . Alles resulteert uiteindelijk in een concept ABK-begroting . 
Dit concept wordt ter controle voorgelegd aan de directie. De prijzen worden eventueel nog aangepast. Na 
deze stap wordt alles overgezet in Kraan en is de ABK-begroting klaar voor overdracht aan het 
projectteam. 

Een uitgebreide beschrijving van de verschillende processen is terug te vinden in paragraaf 2.1.2. Hier zijn 
per proces alle elementen beschreven. Tevens zijn hier de gevonden knelpunten beschreven. Op de 
knelpunten wordt teruggekomen in hoofdstuk 2.3.2 van deze bijlage. 
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2.1.2 Procesomschrijving en Knelpunten 

2.1.2.1 Analyse project 

Proces 

ANALYSE PROJECT 
1.1 

Input 

Output 

Knelpunt Output 

Sturende Informatie 

Knelpunt Stu rende 
Informatie 

Dit is de startbewerking van het begroten van de ABK. Aan de hand van de op 
dat moment aanwezige projectgegevens worden afwegingen gemaakt 
betreffende bouwmethoden, inzet van kranen, de bouwplaatslogistiek, 
personeelsinzet en mogelijke knelpunten van het project met de gevolgen 
voor kosten van de ABK worden opgemerkt. 
Er worden verschillende alternatieven bekeken om invulling te geven aan de 
bouwmethode/kraaninzet, etc. 
Input van het proces zijn de projectgegevens die op dat moment bekend zijn 
en in handen zijn van de aannemer. De opdrachtgever heeft de plicht de 
aannemer te voorzien van complete informatie. Ontbrekende informatie om 
juiste beslissingen te nemen, moet dus kenbaar gemaakt worden aan de 
opdrachtgever zodat deze de juiste informatie verstrekt. 
De ontbrekende informatie wordt tevens opgenomen in de risicolijst en wordt 
dus ook als risico behandeld. Voorbeeld van ontbrekende informatie zijn de 
9_emaakte afs~raken met omwonende. 
Output van het proces is een voorlopige keuze van: 

Bouwmethode 
Aantal en plaats kranen 
Inzet personeel 
Bouwplaatslogistiek 
Inzet materieel 

Daarnaast een lijst met mogelijke knelpunten die karakteristiek zijn voor het 
proj~t. 
Niet alle knelpunten worden opgemerkt. Het opmerken van knelpunten gaat 
eigenlijk om het herkennen van knelpunten. Dit herkennen van knelpunten 
gebeurt op basis van ervaring. Je moet weten waar je op moet letten, welke 
dingen belangrijk zijn. Het is dus van belang dat iemand de analyse doet, die 
weet waar hij op moet letten voor het opstellen van de ABK. Toch zullen er 
altijd knelpunten zijn die niet herkend worden. Dit is inherent aan het 
bouwproces. leder project is uniek en heeft ook zijn eigen unieke knelpunten. 
Voorbeeld van een knelpunt dat niet opgemerkt wordt: 
Door het niet lezen van het installatiebestek over het hoofd zien van 
bet"onkernactivering. Dit heeft grootte gevolgen voor uitvoering. 
Oorzaken niet opmerken knelpunten: 

1. Niet beschikken over de juiste ervaring/kenn is 
2. Vergeten van knelpunten/risico's 
3. Uniek project heeft unieke knelpunten 
4. Geen hulpmiddel 

Sturende informatie van het proces is: 
Uitnodigingsbrief 
Bestek 
Bestektekeningen 

Daarnaast is de ervaring van degene die deze bewerking uitvoert van groot 
belang. Deze ervaring is de kennis van de opsteller van de ABK. Hij weet welke 
stappen hij moet doorlopen in de analyse en op welke risico's hij moet letten. 
Hij moet weten dat hij het installatiebestek moet lezen, etc. 
Ook weet de opsteller bijvoorbeeld welke bouwmethodes er zijn voor 
verschillende onderdelen. Hij weet welke bouwmethodes wel handig met 
elkaar gecombineerd kunnen worden en welke niet. Welke gevolgen bepaalde 
bouwmethodes hebben voor kraaninzet en ander belangrijk materieel. Op 
~a_~is hiervan 11~emt hij beslissingen. 
Output van het proces zijn voornamelijk aannames. De ervaring van de 
opsteller is de basis voor de aannames. Dit op zichzelf is geen knelpunt, als 
degene die het proces uitvoert maar over de juiste ervaring beschikt 
Het feit dat ervaring een belangrijk stuurmiddel is, betekend wel dat twee 
verschillende personen twee verschillende uitkomsten krijgen. Het is dan ook 
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f1er mans 

Hulpmiddel 

Knelpunt Hulpmiddel 

Arbeid 

erg belangrijk dat de ervaring up-tc-date blijft en ook onderling gedeeld 
wordt. Voor de opstelter van de ABK begroting is het van belang in contact te 
blijven met de bouw. Daarnaast moeten de projectteams hun ervaringen 
terugkoppelen, zodat de ervaring van de opsteller gevoed wordt. Fouten 
beslissingen/problemen met beslissingen moeten in het vervolg niet meer 
gemaakt worden . 
Deze twee dingen gebeuren bij Heijmans Arnhem niet/nauwelijks. Dat is zeker 
wel een knelpunt. 
Oorzaken: 

1. Gebrek aan tijd 
2. Missen van een cultuur waarin ervaring gedeeld worden 

Geen tijd voor (mensen zijn bezig in de waan van de dag) 
Er bestaat geen systeem voor het terugkoppelen 
Evaluatie aan eind project (als die al plaatsvindt) heeft totaal geen 
diepgang. Moet eigenlijk ook gedurende het proces 
terugkoppeling gebeuren . Dan zijn de problemen nog vers. 
Bij de vertrokken verantwoordelijke was er geen gehoor voor 
terugkoppeling van "fouten" 

Er is geen hulpmiddel voor de bewerking. Geen protocol of richtlijn hoe de 
analyse gedaan moet worden. (Welke stappen en welke risico's belangrijk 
zijn). 
Er is geen hulpmiddel voor het doen van de analyse. Dit omdat de analyse 
gedaan wordt aan de hand van ervaring. De stappen die genomen worden in 
de analyse zouden als handleiding op papier gezet kunnen worden zodat 
knelpunten herkend worden, ervaring gedeeld kunnen worden en zodat 
medewerkers met minder ervaring een houvast krijgen. 
Deze bewerking wordt gedaan door een medewerker van het bedrijfsbureau. 

2.1.2.2 Analyse situatie 

Proces 

ANALYSESITUATIE 
1.2 

Input 

Output 

Knelpunt Output 

I SMende Informatie 

Dit is een van de startbewerking van het begroten van de ABK. Aan de hand 
van de op dat moment aanwezige situatiegegevens en een bezoek aan de 
toekomstige bouwplaats worden een aantal gegevens verzameld. Tevens 
moeten mogelijke knelpunten van de situatie opgemerkt worden. Deze 
ge9evens dienen in de volgende bewerking als belangrijke input. 
Input van het proces is de op dat moment aanwezige projectinformatie 
betreffende situatie. Verder geldt dat de opdrachtgever verantwoordelijk is 
voor eventuele ontbrekende informatie. -- - ... ·· ·--- - ·· 

Output van het proces zijn de volgende gegevens: 
Foto's van het terrein 
Tekening van het bouwterrein 
Stroomvoorzieningen 
Grondgesteldheid 
Omtrek van de bouwplaats 

Daarnaast een lijst met mogelijke knelpunten die karakteristiek zijn voor de 
situatie en van belang voor de uitvoering van het project. Voorbeeld van 
knelpunt is bijvoorbeeld: slechte toegangsweg/bouwwegen, etc. 
Niet atle knelpunten worden opgemerkt. Voorbeeld is dat er bij een project 
niet geïnformeerd is naar de mogelijkheden van de elektra-aansluiting bij het 
Nutsbedrijf. De inschatting van de kosten was daardoor niet juist. In dit 
voorbeeld is het knelpunt dat de stroomaansluiting om speciale 
voorzieningen vroeg, niet opgemerkt tijdens de analyse. 
Oorzaken niet opmerken van knelpunten: 

1. Gebrek aan ervaring van degene die knelpunten/risico's moet 
opmerken 

2. Vergeten van knelpunten/risico's 
3. Unieke situatie heeft unieke knelpunten 

Sturende informatie van het proces is: 
DO situatietekening 
Bezoek bouwplaats 

Daarnaast is de ervarinÇJ van degene die deze bewerking uitvoert van groot 
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Hulpmiddel 

Knetpu nt H utpmiddet 

Arbeid 

belang. De ervaring is in dit geval dat je weet wat je moet analyseren , welke 
stappen je moet doorlopen en welke risico's van belang zijn voor het opstellen 
van de ABK. Er is eigenlijk sprake van een soort checklist in het hoofd van 
degene die de ABK maakt. 
Voor het bezoeken van de bouwplaats is een checklist. Hierin staan 
aangegeven welke punten belangrijk zijn voor de analyse: 

Grondsituatie (droog/nat/grondsoort) 
Belendingen 
Aanvoerroutes (bestaande wegen/staat van wegen/alternatieven) 
Terreinsituatie 
(sloten/ka bels/leidingen /hoogspanningsmasten/bomen) 
Aanvoer/~stelling bouwkraan 

Er is een hulpmiddel voor de analyse van de situatie. Deze wordt alleen niet 
altijd gebruikt Het hulpmiddel is ook verouderd en voegt niet veel toe 
aangezien er een checklist in het hoofd zit (ervaring). Deze checklist zou 
eigenlijk op papier moeten staan en ook aangevuld worden met evaluaties 
van projecten. 
Oorzaken niet gebruiken hulpmiddel: 

1. Hulpmiddel is verouderd 
2. Hulpmiddel voegt over het algemeen niet veel toe, aangezien de 

verantwoordelijke voor de analyse met zijn ervaring wel weet waar hij 
op moet letten 

Dit proces wordt uitgevoerd door een medewerker van het bedrijfsbur_~au . 

2.1.2.3 Bestuderen van de Bestekstukken 

Proces 

BESTUDEREN 

1 3 
BESTEK 

Input 

Qutput 
Sturende Informatie 

Knelpunt Sturende 
Informatie 

Hulpmiddel 

Arbeid 

Tijdens de start van het ABK-traject wordt naast de verschillende analyses ook 
het bestek bestudeerd. Hierbij wordt er extra aandacht besteed aan het 
algemene gedeelte van het bestek. 
Belang hiervan is het opsporen van mogelijke risico's van een project. Degene 
die het bestek analyseert maakt hierbij voornamelijk gebruik van zijn 
ervaring. Hij moet weten waar hij op moet letten en welke risico's gevolgen 
hebben voor de uitvoering van het project en de ABK. Voorbeetden zijn : 
tekeningenprocedures, bouwtijd, startdatum, etc. 
Stel dat er een vloer gemaakt moet worden die nog nooit gemaakt is, dan 
wordt dat risico beperkt door een post op te nemen in de begroting. Ook kan 
de kennis van een uitvoerder geraadpleegd worden . 
Als hulpmiddel is er een risicomanagement overzicht. Hierin staat een 
aandachtspuntenlijst met punten waar op gelet moet worden. In het 
document moeten alle risico's omschreven worden, risicofactor wordt 
toegekend, welke act ies/maatregelen genomen moeten worden en wie er 
verantwoordelijk is voor de actie/maatregel. Als het risico is afgehandeld kan 
de regel "uitgeschakeld worden". 
Input van het proces is: 

Bestek 
Qu~put van het proces is inzicht in de mog_~j ke risico's van het project. 
Sturende informatie van dit proces is de ervaring van degene die het proces 
doorloopt. Met zijn kennis moet hij risico's inschatten op basis van het 
gegeven bestek. 
Hiervoor geldt eigenlijk hetzelfde als bij de analyse van het project. De 
ervaring van degene die het bestek bestudeerd moet goed genoeg zijn om de 
risico's eruit te halen . Daarnaast moet de ervaring ook continu gevoed worden. 
Dit gebeurt te weini bij Heijmans Arnhem. 
Er wordt gebruik gemaakt van een standaarddocument, dit is het 
risicomanagementoverzicht Hulpmiddel hierin is de aandachtspuntenlijst. 
Dit proces wordt uitgevoerd door een medewerker van het bedrijfsbureau. 
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rteijmans 
2.1.2.4 Beslissingsmoment grondgebonden woningbouw 

Proces 

Input 
Output 

Sturende Informatie 

Hulpmiddel 
Arbeid 

Na de analyse van het project volgt er een beslissingsmoment. Hier wordt 
besloten of het project met een standaard ABK kan voldoen. Als dit niet het 
geval is wordt er een uitgebreid traject doorlopen. Het uitgebreide traject loopt 
door met proces 1.4. Het snelle proces loopt door met proces 1.4.A. Dit wordt 
beschrev~rl_ in paragraaf ?:! :...?-14. 
I '!P~~ het proces is d~_~put_van pro~~~_!:!_~_1_1 __ !1_. 
Output is een keuze van welk traject de ABK gaat doorlopen in de bewerking 
begroten ABK, vervolg proces 1.4 of 1.4.A. 
Sturende informatie is de eigenschap van het project. De keuze van traject 
hangt volledig af van het soort project. Bij grondgebonden woningbouw kan 
er een standaard ABK-begroting gebruikt worden en bij andere bouwprojecten 
moet het uitgebreide traject door_l~p~!l_ wor~~ri_-

Voor dit proces is er geen hulpmiddel beschikbaar. 
Dit proces wordt uitgevoerd door de medewerker van het bedrijfsbureau. 

2.1.2.5 Maken plan van aanpak & planning 

Proces 
MAKEN PLANNING 

& PLANVAN 
1... AANPAK 

e:::TIJ 
• Bovw ".thodl , 
-Bovwlogiltilk 
- Aantalenplaats kranen 

--
Het proces bestaat uit een aantal deelbewerkingen. Het begint met het 
opstellen van een plan van aanpak. Dit is een globale omschrijving van het 
aanvalsplan, de manier waarop volgens degene, die het plan opzet, het project 
het beste gerealiseerd kan worden. De keuze's hiervoor worden tijdens de 
analyse van het project en de situatie gemaakt. Aan de hand van het plan van 
aanpak wordt in een aantal stappen een planning en secundaire schema's 
opgesteld. 

t::;9D 
- Bostelael<4:tn~ng&n ~ 

Input 
Output 

Knelpunt Output 

Sturende Informatie 

-&vamg 
- Productilnorn"en 

t:::J 
· 1-b•Y.e!t'Miden ' 
- ~orlooptifjon 

- Ratatie-t 

...... 
- ASTA Power Project 

Input van het proces is de output van proces 1.1 en 1.2. 
Output van het proces is: 

Plan van Aanpak 
Concept Overall Planning 
Concept Kraanplanning 
goncept Personeel~_e!anning 

Het komt wel eens voor dat het document niet gemaakt wordt. Hierdoor mis je 
een belangrijk overdrachtsdocument. Dit komt echter zeer zelden voor en 
gebeurt alleen bij projecten waar redelijk standaard gewerkt wordt (met 
standaard bouwmethoden). 
Gebrek aan tijd kan als reden aangeduid worden. 
Dit is alle informatie uit de analyse van de omgeving en het project. 

Foto's van het terrein 
Tekening van het bouwterrein 
Stroomvoorzieningen 
Grondgesteldheid 
Omtrek van de bouwplaats 
Bouwmethode 
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Hulpmiddel 

Knelpunt Hulpmiddel 

Arbeid 

Aantal en plaats kranen 
Inzet personeel 
Bouwplaatslogistiek 

Daarnaast zijn de knelpunten van het project en de omgeving bekent. 
Ervaring is weer belangrijke sturende informatie. De keuzes die gemaakt 
worden zijn op basis van de kennis van het project gecombineerd met de 
ervaring van de opsteller. 
Er zijn geen richtlijnen, handboeken of protocollen om verschillende 
processen te doorlopen. 
Voor het maken van de planning wordt gebruik gemaakt van ASTA 
Po werP ro j ec t 
Door het gebrek aan richtlijnen, handboeken en protocollen (hulpmiddelen) 
blijft de opsteller aangewezen op zijn ervaring voor het maken van de 
documenten . 
Dit proces wordt uitgevoerd door een medewerker van het bedrijfsbureau. 

2.1.2.5.1 Opstellen plan van aanpak 

Proces 

OPSTELLEN PLAN 
VANAANPAK 

1 4.1 

Input 
Output 

Knelpunt Output 

Sturende Informatie 

Hulpmiddel 

Arbeid 

. -
Dit deelproces begint met het opstellen van het plan van aanpak voor de 
bepalende onderdelen van het bouwproject. Dit is een kort document, 1 á 2 A4-
tjes, met daarop kort geformuleerd wat het plan van aanpak is. Dus het 
bespreken van de gemaakte keuze, daarbij aangevend welke overwegingen er 
zijn gemaakt en welke alternatieven de revue gepasseerd hebben . Ook wordt 
er aangegeven hoe bepaalde keuzes onderbouwd kunnen worden . Dit plan 
van aanpak dient onder andere als uitgangspunt voor het invullen van de ABK 
ondertegge~ ·-
In ut van het p_r:oces is de output van proces 1.1 en 1.2. 
Output is een document met daarop het gekozen aanvalsplan, met 
beargumentering, voor het bouwproject, met in ieder geval de volgende 
onderdelen: 

Bouwmethode 
Bouwlogistiek 
Keuze transportmiddelen 

(Hoe wordt grondwerk, fundering, vloer gedaan, waar staat de kraan, welke 
bekistingen , ~c.) 

Het komt wel eens voor dat het document niet gemaakt wordt. Hierdoor mis je 
een belangrijk overdrachtsdocument. Dit komt echter zeer zelden voor en 
gebeu rt alleen bij projecten waar redelijk standaard gewerkt wordt (met 
standaard bouwmethoden). 
Gebrek aan tijd kan als reden aangeduid worden. 
De sturende informatie voor dit project is: 

Bouwmethoden 
Aantal en plaatsen kraan 
Bouwlogistiek 
Knelpunten werk en omgeving 

Voor dit proces is er geen hulpmiddel beschikbaar. Er is geen standaard lay
out of opzet voor een Plan van Aanpak. 

_j Dit proces wordt uitgevoerd door een medewerker van het bedrijfsbureau . 

2.1.2.5.2 Grof bepalen hoeveelheden 

Proces 

GROF BEPALEN 
HOEVEELHEDEN 

14.2 

__!_!]put 
Output 
Sturende Informatie 

Plan van Aanpak bevat de beschrijving van de uitvoeringsmethoden van de 
belangrijke bepalende onderdelen van het project. Van deze bepalende 
onderdelen moeten grof de hoeveelheden bepaald worden zodat daarvan een 
overall planning van de bouw gemaakt kan worden. De hoeveelheden worden 
uit de best~ktekeningen _ _9!haald W_!? rden . 
Input van het proces is de output van proces 1.4.1. 
Output is een lijst met de belangrijke hoeveelheden. 
De sturende informatie voor dit project zijn : 

Bestektekeningen 
Plan van Aanpak 
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Hulpmiddel 
I Arb-eid 

Voor dit P.~?ces i~~r geen hu~pmiddel beschikbaar. 
Dit proces wordt uitgevoerd door een medewerker van het bedrijfsbureau. 

2.1.2.5.3 Bepalen productietempo per onderdeel 

Proces 
14.3 BEPALEN 
PRODUCTIETEMPO 
PER ONDERDEEL 

Input 
Output 
Sturende Informatie 

r

KnetQUntSturende 
Informatie 

Hulpmidq~ 
Arbeid 

Van de belangrijke onderdelen worden de productietempo's bepaald . Dit 
gebeurt deels met de ervaring van degene die het proces uitvoert, maar er kan 
ook gebruik gemaakt worden van productienormen. Deze productienormen 
staan op de netwerkschijf van Heijmans in de map werkvoorbereid ing . 

Input van het proces is de output van 1.4.1 en 1.4.2. 
Output is een lijst productietempo's bij de belangrijke hoeveelheden 
De sturende informatie voor dit project zijn: 

Ervaring (kennis dat bij een tunnelbouwproject een bepaalde 
productie ruwbouw per week gehaald wordt) 
Productienormen 
Plan van_!.anpak 

Voor deze activiteit wordt weer gebruik gemaakt van ervaring . Op zich is dit 
geen knelpunt, zolang degene die de activiteit uitvoert in het bezit is van de 
juiste kennis. Bij het ontbreken van kennis moet er ook overleg plaatsvinden 
met mensen die de kennis wel hebben. Hierin is een veranderende trend waar 
te nemen en dit gebeurt dan ook tegenwoordig steeds meer bij Heijmans 
Arnhem. 
Knelpunten zijn wel: 

Up-to-date houden van kennis. 
Terugkoppeling van ervaring door projectteam. 

Voor dit (>_r:_~c-~?j~ g_ee_n h_u_lpm_i_~_~_el_~es~~-! ~~aar. 
Dit proces wordt uitgevoerd door een medewerker van het bedrijfsbureau. 

2.1.2.5.4 Leggen relaties 

Proces 

LEGGEN RELATIES 
1.4.4 

Input 
Outpu_! 
Sturende Informatie 

Knelpunt Sturende 
Informatie 

Hulpmiddel 
Arbeid 

Doorlooptijden van de verschillende belang rijke bewerkingen zijn nu bekend. 
Nu worden de relaties tussen de verschillende bewerkingen gelegd . Hiermee 
ontstaat er uiteindelijk een kritiek pad en kan de Overall Planning gemaakt 
worden. 

Input van het proces is de output van 1.4.1 en 1.4.3. 
_Qutput z_ijn de relaties tu~sen de ~ep~lende bewerkingen . 

De sturende informatie voor dit project is: 
Ervaring 
Plan van Aanpak 

Ervaring is de kennis van welke relaties tussen bepaalde werkzaamheden 
horen. 
Ervaring speelt weer een rol. Hier geldt dus hetzelfde als bij alle punten waar 
ervaring een rol speelt Wordt pas een probleem als de ervaring/ kennis 
ontbreekt. 
Voor dit proces is er geen hulpmiddel beschikbaar. 
Di~ pr~~s \A(0~_9_t u i tg~ve>_~(j__90()L~e.J1 ~-~d~I)Jer_k~~~-~!'- het bed_rij_fsbll!eau_:__ 

2.1.2.5.5 Maken Overall Planning 

Proces 

MAKEN OVERALL 
PLANNING 

1.4.5 

Input 
Output 
Sturende Informatie 

Hulpmiddel 

Samenvattend worden alle gegevens samengevoegd tot een overall plann ing. 
Hierbij wordt er gebruik gemaakt van het planningsprogramma Power 
Project. 

Input van het proces is de output van 1.4.1; 1.4.2; 1.4.3 en 1.4.4 
Ou~put is de Overall Planning voor dit bouwproject. 
De sturende informatie voor dit project zijn: 

Hoeveelheden 
Productietempo's 
Relaties 

Hulpmiddel bij dit proces is het computerprogramma ASTA PowerProject 
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Arbeid ~it proces w~r_d_t_ uitgevoer~ ~oor ~e~ ~edewerk~r van het bedrijfsbureau. 

2.1.2.5.6 Maken secundaire schema's 

Proces 

MAKEN 
SECUNDAIRE 

1.4 6 SC11EMA'S 

Input 
Output 

Sturende Informatie 

Knelpunt Sturende 
Informatie 

Hulpmiddel 
I Äibefd 

Na het opstellen van de Overall Planning worden een aantal secundaire 
schema's opgesteld. Belangrijke schema's zijn de personeelsinzet en de 
kraanplanning. Deze schema's worden alleen gemaakt als er echt problemen 
te verwachten zijn. Kraanplanning wordt alleen gemaakt als er veel 
activiteiten zijn met veel inzet van de kraan. 
Voor de personeelsinzet <UTA. niet CAO'ers) zijn er bepaalde normen bekend. 
Er wordt bijvoorbeel.d bekeken hoeveel omzet een werkvoorbereider per jaar 
maakt. 
lnp~ t van het pro~s is de output van 1.4.5 en 1.4.1. 
Output zijn een aantal secundaire schema's gekoppeld aan de overall 
planning. De meest voorkomende schema's: 

Kraan planning 
Personeelsinzet 

De sturende informatie voor dit project zijn: 
Ervaring 
Plan van Aanpak 
Overall planning 
Normen 

Ervaring speelt weer een rol. Hier geldt dus hetzelfde als bij alle punten waar 
ervaring een rol speelt. Wordt pas een probleem als de ervaring / kennis 
ontbreekt. 
_\/~.<? !:_<!i! pr~~~s __ ~ er ge~rlb[Jlpmid.~~t-~~schik~CICir. 
Dit proces wordt uitgevoerd door een medewerker van het bedrijfsbureau. 

2.1.2.6 Maken bouwplaatsindeling 

Proces 

MAKEN 
BOUWPLAATS-

1.5 INDELING 

0 put 
Output 

Sturende Informatie 

Knelpunt Sturende 
Informatie 

Hulpmiddel 

Aan de hand van plan van aanpak en de planning wordt er een concept 
bouwplaatsinrichting gemaakt. Hierop wordt in ieder geval uitspraak gedaan 
over: 

Soort en plaats van de keten 
Bepalen ruimte opslag materiaal en materieel 
Plaats kraan en ander groot materieel 
Ligging van de bouwwegen 
Aansluitingen van elektra en water 

Ook wordt er rekening gehouden met de knelpunten van werk en omgeving 
en de andere O[Jte_ut van deC~_nalyseprocessen (1.1 en 1.2). 
!nput van het proces is de o~ut van proces 1.4. 
Output is een concept van de bouwplaatsindeling. Met in ieder geval: soort en 
plaats keten, bepalen ruimte opslag, plaats kraan en ander groot materieel, 
ligc;~i_n_9_~uwwegen, aansluiting_en water en elektra, etc. 
De sturende informatie voor dit project zijn: 

Foto's terrein 
Tekening bouwterrein 
Stroomvoorzieningen 
Grondgesteldheid 
Knelpunten werk/omgeving 
Planningen 
Plan van Aanpak 

De ervaring van de uitvoerder van het proces is een belangrijk stuurmiddeL 
Ervaring speelt weer een rol. Hier geldt dus hetzelfde als bij alle punten waar 
ervaring een rol speelt. Wordt pas een probleem als de ervaring / kennis 
ontbreekt. 
Voor dit proces zijn de volgende hulpmiddelen beschikbaar: 

1. Checklist bouwplaatsinrichting 
Toetsing van de functionaliteit van de indeling bouwplaats. Bijvoorbeeld 
ligging van elementen ten opzicht van elkaar, binnen en buiten bereik 
van de bouwkraan, liftbereik, lengte van bouwwegen, etc. 
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f1er mans 

Knelpunt 
Hulpmiddelen 

Arbeid 

2. Checklist oplevering bouwrijp terrein 
Deze bevat een aantal punten waaraan een bouwrijp terrein moet voldoen: 
aanwezigheid van bouwhekken, nutsleidingen, riolering hoofdstelsel, 
uitliggers riolering, bouwwegen goede kwaliteit, geschiktheidverklaring 
grond, maatvoering gemeente/bouwblokken afgecheckt, bomen rooien/ 
wortels verwijderen, oude funderingen verwijderen en grondverbeterin9 . 

I De hulpmiddelen die er zijn worden niet gebruikt. Dit komt voornamelijk 
omdat de verantwoordelijke onbekend is met de hulpmiddelen . Op zich wordt 
een hulpmiddel wel als handig ervaren . Hiermee kan een controle 
plaatsvinden en worden er geen/minder risico's over het hoofd gezien . Over 
het algemeen heeft degene die het proces doorloopt wel voldoende ervaring 
om deze checklist in zijn hoofd door te lopen . 
Dit proces wordt uitgevoerd door een medewerker van het bedrijfsbureau. 

2.1.2.7 Aanvragen offertes <MOl <ABK> 

Proces 

AANVRAGEN 
OFFERTES (MD) 

16 

Input 
Output 

(A BK) 

Sturende Informatie 

Hulpmiddel 
Arbeid 

Knelpunt Arbeid 

De opsteller van de ABK heeft nu een hoop kennis vergaard over de mogelijke 
uitvoering van het project. Op basis van deze gegevens gaat hij over tot het 
aanvragen van offertes van materieel dat in de ABK wordt opgenomen. Dit 
doet hij in principe bij de materieeldienst van Heijmans. 
Hij doet, als het project dit materieel nodig heeft, aanvraag voor de: 

Keten 
Terreininstallaties 
Kraan 

Hierbij is voornamelijk van belang welk materieel en de tijdsduur dat het 
materieel nodig is. De prijzen die aangevraagd worden zijn niet standaard in 
de onde ~~egger op_ge!lomen. _ _ __ 
Belangrijke Input is de output va~ro~es 1.4 en 1.5. 
Output is een aantal offertes van het belangrijke materieel benodigd voor de 
uitvoering van het project, o.a.: 

Kraan 
Keten 
Terreininstallaties 

De sturende informatie voor dit project zijn : 
De planningen 
Plan van Aanpak 
Concept van de bouwplaatsinrichting 
Knelpunten van werk/omgeving 

Voor dit eraces is er geen hulpmidd~ beschikbaar. 
Dit proces wordt uitgevoerd door een medewerker van het bedrijfsbureau en 
de Materieeldienst 
In principe moet de materieeldienst een marktgerichte prijs afleveren voor zijn 
diensten . Toch is de praktijk anders. Er komen wel eens verkeerde adviezen en 
er wordt dan ook met andere materieelleveranciers gewerkt. 
Materieeldienst moet eigenlijk een belangrijkere rol in nemen en zorgen dat 
de bouwplaatsindeling van projecten optimaal ingevuld kan worden. De 
kenn is van de materieeldienst moet beter benut worden . 

2.1.2.8 Aanvragen offertes (MDHniet in ABK> 

Proces 
AANVRAGEN 

OFFERTES (MD) 
1.1 (niet ABK) 

Input 

Gelijktijdig met de aanvraag voor materieel in de ABK, doet de uitvoerder van 
het proces ook aanvraag voor het overige materieel dat niet in de ABK 
opgenomen wordt. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van het plan van 
aanpak, de planningen en het concept bouwplaatsindeling. 
Hij doet onder andere aanvraag voor: 

Bekistingen 
Onderstempeling 
Steigerwerk 

De kosten hiervan worden wel in de ABK-onderlegger bepaald, maar 
verdwijnen uiteindelijk in de directe kosten . 
Belangrijke Input is de output van proces 1.4 en 1.5. 
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h LJmans 

Input 
Knelpunt Input 

I 
Output 
Knelpunt Output 

I 

I Sturende Informatie 

- Oocurrent 
Berekenen 
Kalenderfactor 

- Aanningen 
- Aan van Aanpak 

- Concept Bouw plaatsrlldelrng 

- Bouw methode 

-Offertes 
- Knelpunten w erklsrtuatie 

- 1-beveelheden 

- PrrJZen 
- Voorblad 

CONCEPTABK 

- Onderlegger ABK 

Input van het proces is de output van proces 1.1; 1.2; 1.4; 1.5 en 1.6. 
De bestanden die in de voorbereiding van het invullen van de onderlegger 
gemaakt zijn, bevatten niet alle benodigde informatie om alle parameters in 
te vullen. De onderlegger is zo uitgebreid dat er zelfs ingevuld moet worden 
hoeveel en hoelang een dommekracht gebruikt wordt op de bouw. Dit is 
slechts een voorbeeld. Het document is dus erg uitgebreid. Hierover meer in 
het knelpunt van het hulpmiddel 
Daarnaast is de input grotendeels gebaseerd op aannames. Oe input is over 
het algemeen geen vaststaand feit. Het maken van een ABK begroting is dan 
ook geen wetenschap. Het is inherent aan de bouw dat je van tevoren een 
aanname moet doen. hoe je een project gaat realiseren. Het is zaak daarbij de 
risico's juist in te schatten en daarmee een goede prijs te bepalen. 
Tevens zijn de meeste keuzes, gemaakt in de onderlegger, afhankelijk van de 
bouwmethodes die toegepast worden. Het is gebruikelijk dat er op een later 
tijdstip besloten wordt dat bepaalde onderdelen toch op een andere manier 
gemaakt gaan worden. Hiermee valt de basis voor het budget weg. Je vraagt je 
dan af of het handig is om op een dusdanige manier te begroten. Dit geldt 
natuu rlijk niet voor alle posten in de ABK. 
De reden dat er sommige delen later anders uitgevoerd worden is 
voornamelijk voortschrijdend inzicht. In een later stadium is er meer bekend 
en kunnen andere keuzes voordeliger zijn. Ook beschikt het projectteam over 
andere kennis/ervaring en werkt met bepaalde onderdelen dus liever op een 

J andere man ier. Het ABK is ook geen voorschrift hoe er gewerkt moet worden 
en dat moet je ook hetemaal niet willen. 
_Qe output van dit proces is een concept ABK begroting. 
Er ontstaat een zekere schijnnauwkeurigheid. Door de nauwkeurigheid van 
het begroten, met cijfers achter de komma, denkt men zelf dat er goed over is 
nagedacht. "Het ~al wel kloppen!" 
Als sturende informatie van dit proces wordt gebruikt: 

Planningen 
l Pl_an v~ A~!'lpak 
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• 
Concept Bouwplaatsindeling 
Offertes 
Knelpunten werk/omgeving 
Tekeningen 
Prognoseschaal 
Kalender 
Materieel Handboek 

Ook zeer belangrijk is de ervaring van de invuller. Deel van de velden dient 
doormiddel van ervaring ingevuld te worden. Degene die met het bestand 
werkt, moet weten dat bij voor de activiteit metselen een speciemolen nodig is. 
Aan de hand van de planning en hoeveelheid metselwerk, moet hij dan een 
inschatting maken hoeveel en hoelang hij <van) dit materieel nodig heeft. 

Knelpunt Sturende Ervaring speelt weer een rol. Hier geldt dus hetzelfde als bij alle punten waar 
informatie: ervaring een rol speelt. Wordt pas een probleem als de ervaring/ kennis 

ontbreekt. 
'--

Hulpmiddel Hulpmiddelen bij dit proces zijn: 
1. Onderlegger ABK 
Excelbestand bevat prijzen en rekenregels om alle posten van de ABK te 
berekenen. Na het doorlopen van de onderlegger is de ABK berekend. 
2. Document berekenen huurfactor 
Excelbestand met rekenregels om de huurfactor te berekenen. 
3. Document berekenen kalenderfactor 
Excelbestand met reke~regels O!!l de kalenderfactor te berekenen. 

Knelpunt Hulpmiddel Knelpunt van het hulpmiddel is dat het (nog) niet optimaal is. Ten eerste 
komen er geen goede prijzen uit en het invullen kost veel tijd. Voor de 
knelpunten zijn er verschillende oorzaken te noemen: 

1. Kost veel tijd 
Het vereist een hoop voorbereiding om de onderlegger goed in te 
kunnen vullen. De fijne manier van begroten staat daarbij ook totaal 
niet in verhouding met de manier waarop de posten later in de 
werkbegroting terecht komen en al helemaal niet met de manier 
waarop de posten bewaakt worden. 

2. Rekenformules/prijzen en hoeveelheden worden niet vertrouwd 
Oe cijfers zijn jarenlang niet bijgewerkt. Er wordt geen nacalculatie 
gedaan. Dus er gebeurt niks met de informatie uit de eindcijfers van 
gerealiseerde projecten. 
Oe achtergrond van de rekenformules is niet bekend. ledereen kan 
wijzigingen aanbrengen in de formules. Het rekengedeelte is niet 
beschermd. Daarbij komt nog eens dat de cijfers van de projecten 
aantonen dat het begrootte budget niet goed is. 

3. Document is te gespecificeerd 
Er moeten teveel parameters ingevuld worden om een begroting te 
krijgen. Er moet, bij wijze van spreken, ingevuld worden hoeveel 
schroevendraaiers er ingezet gaan worden en voor welke periode. Dit 
staat niet in verhouding met de bewaking van de posten. 

Arbeid Dit proces wordt uitgevoerd door een medewerker van het bedrijfsbureau. 

2.1.2.10.1 Berekenen Huurfactor 

1 Proces 

BEREKENEN 
HUURFACTOR 

1.9.1 

!
Input 
Output 
Sturende Informatie 

Hulpmiddel 
I Arbeid 

Met behulp van een excelbestand wordt er een huurfactor berekend. Door het 
invullen van de prognose van werkbare dagen, de vrije dagen, huurdagen, etc. 
wordt de huurfactor bekend. 
Het is een verwachting op basis van de afgelopen 4 jaar. Het aantal 
huurdagen (kalenderdagen - vakantiedagen) gedeeld over de plandagen 
(kalenderdagen- vakantiedagen- verlet). 

L t!eeft geen in put. . _ 
De output van dit proces is een huurfactor voor het werk. 

Kalender 
PrE_g n oseci j fers 

Hu~m iddel is excelbestan~ met rekenregels. 
Dit proces wordt uitg_evoerd door een medewerker van het bedrijfsbureau 
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hel mans 
2.1.2.10.2 Berekenen Kalenderfactor 

Proces 

BEREKENEN 
KALENDER-FACTOR 
1.9.Z 

Input 
Outp_ut 
Sturende Informatie 

Hulpmiddel 
Arbeid 

- · 

Met behulp van een excelbestand wordt er een kalenderfactor berekend. Door 
het invullen van de prognose van werkbare dagen, de vrije dagen, huurdagen, 
etc. wordt de kalenderfactor bekend. 
Het is een verwachting op basis van de afgelopen 4 jaar. Het aantal 
kalenderdagen wordt gedeeld door het aantal plandagen (kalenderdagen -
va_ kantiedagen -verlet). 
Heeft geen input. 
De output van dit proces is een kalenderfactor voor het werk. 

Kalender 
Prognosecijfers _ 

Hulpmiddel is excelbestand met rekenregels. 
Dit proces wordt uitgevoerd door een medewerker van het bedrUfsbureau 

2.1.2.10.3 Uitzoeken hoeveelheden 

Proces 

UITZOEKEN 
HOEVEELHEDEN 

, 9.3 

Input 
Output 

Sturende Informatie 

Knelpunt St u rende 
Informatie 

Hulpmiddel 

Knelpunt Hulpmiddel 

Arbeid 

Uit alle op dat moment beschikbare documenten, met behulp van de 
rekenbladen in de ABK-onderlegger, worden de belangrijke hoeveelheden 
uitgezocht. Vooral tekeningen, overall planning, plan van aanpak en concept 
bouwplaatsinrichting vormen een belangrijke input voor dit proces. 
Echter niet alle hoeveelheden zijn uit deze documenten te halen. Een gedeelte 
zal met de ervaring van degene die het document invult, bepaald worden. 
Voorbeelden van onderdelen waar nog over besloten moet worden: inzet van 
klein materieel (hoeveelheden en duur), inzet van bouwliften, etc. 

- -
Belan_9!~ke Input is de output van proces 1.4 en 1.5. 
De output van dit proces zijn de ingevulde hoeveelheden in de ABK
onderlegge~. 

Sturende informatie van dit proces zijn: 
planningen 
plan van aanpak 
concept bouwplaatsindeling 
bouwmethode 
offertes 
knelpunten werk/situatie 
tekeningen 

En niet onbelangrijk de ervaring van de opsteller om alle overgebleven gaten 
in te vullen. 
Een gedeelte van de hoeveelheden kan niet uit de opgestelde documenten 
gehaald worden. Hier wordt aan de hand van de ervaring van de 
verantwoordelijke voor dit proces, bepaald wat de juiste hoeveelheden zijn. Dit 
op zich is geen knelpunt. Het wordt een knelpunt als de verantwoordelijke niet 
over d~ "uiste ervaring beschikt. D!! knelpunt is al eer~er aan de or:_9_e geweest. 
De ABK-onderlegger dient als hulpmiddel voor dit proces. Hierin staan 
verschillende rekentabellen voor het bepalen van hoeveelheden. Ook kan 
hier(Jit ge_haald worden welke hoeveelheden er bepaald moeten worden. 
Er wordt niet gecontroleerd of de hoeveelheden en prijzen waarmee gerekend 
wordt in de onderlegger ook juist zijn . Er wordt namelijk niks aan nacalculatie 
gedaan. 

I Dit proces wordt uitgevoerd door een medewerker van hetbedrijfsbureau 

2.1.2.10.4 Uitzoeken prijzen 

Proces 

UilZOEKEN 
PRIJZEN 11 

1.9.4 _u 
Input 
Output 

I Sturende Informatie 

In deze stap worden de belangrijke prijzen bepaald . Een gedeelte is standaard 
ingevuld in de onderlegger. Andere prijzen worden uit de offertes, uit het 
handboek van materieeldienst of door de ervaring van de opsteller bepaald. 
Het resulteert in een document met alle prijzen ingevuld. 

Belangrijke Input is de output van proces 1.6. 
De output van~~ce~jn .9!üpdate prijzen in de ABK-onderlegger. 
Sturende informatie van dit proces zijn: 

Offertes 
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her mans 

Knelpunt Sturende 
Informatie 

Hulpmiddel 

I Knelpunt Hulpmiddel 

Arbeid 

Materieel Handboek 
Ervaring 

Een gedeelte van de prijzen kan niet uit de opgestelde documenten gehaald 
worden. Hier wordt aan de hand van de ervaring van de verantwoordelijke 
voor dit proces, bepaald wat de juiste prijzen zijn. Dit op zich is geen knelpunt. 
Het word t een knelpunt als de verantwoordelijke niet over de juiste ervaring 
beschikt. Dit knel_eunt is al eerder aa~ de orde geweest.. 
Hulpmiddel bij het proces is de ABK-onderlegger. Gedeelte van de prijzen 
staan hier standaard in. Ook geeft het document aan welke prijzen bepaald 
moeten worden. 

-· - -
Er wordt niet gecontroleerd of de hoeveelheden en prijzen waarmee gerekend 
wordt in de onderlegger ook juist zijn. Er wordt namelijk niks aan nacalculatie 
gedaan. 
Dit proces wordt uitgevoerd een medewerker van het bedrijfsbureau 

2.1.2.10.5 Invullen voorblad 

Proces 

INVULLEN 
VOORBLAD 

1-9.5 

Input 
Output 

Sturende Informatie 

Hulpmiddel 

I Arbeid 

·-· - -· 
Verwerken van algemene gegevens, huur- en kalenderfactor op het voorblad 
van de ABK-onderlegger. 

Input van het proces is de output van 1.9.1 en 1.9.2. 
De output is een ingevuld voorblad van de onderlegger. Een gedeelte van de 
rekenregels in onderliggende bladen rekent met getallen van het voorblad . 

Huurfactor 
Kalenderfactor 
ABK onderlegger 

Dit proces wordt uitgevoerd ~.o.o~ ee_':l_ ~-~_d~·~~-~_!.<~r \l~n het b_e~r_ij!sbureau 

2.1.2.10.6 Invullen onderlegger 

Proces 

INVULLEN 
ONDERLEGGER 

1.9.6 

!!'put 
Qutpu~ 
Sturende Informatie 

Hulpmiddel 
Knelpunt Hulpmiddel 

Alle voorgaande gegevens (hoeveelheden en prijzen) worden ingevuld in de 
ABK onderlegger. Het resulteert in een concept ABK begroting. 

Belangrijke Input is de output van proces 1.3. 
_Q_e_~ut_p_~:~_t ~~n ~_it p~~-~e_s is ~~n conc~t ABK_be9 roting. 

Hoeveelheden 
Prijzen 
Voorblad 
Ervarin9 ____ _ 

Hulpmiddel bij het proces is de ABK-onderlegger. 
Knelpunt van het hulpmiddel is dat het (nog) niet optimaal is. Ten eerste 
komen er geen goede prijzen uit en het invullen kost veel tijd. Voor de 
knelpunten zijn er verschillende oorzaken te noemen: 

1. Kost veel tijd 
Het vereist een hoop voorbereiding om de onderlegger goed in te 
kunnen vullen . De fijne manier van begroten staat daarbij ook totaal 
niet in verhouding met de manier waarop de posten later in de 
werkbegroting terech t komen en al helemaal niet met de manier 
waarop de posten bewaakt worden. 

2. Rekenformules/prijzen en hoeveelheden worden niet vertrouwd 
De cijfers zijn jarenlang niet bijgewerkt. Er wordt geen nacalculatie 
gedaan. Dus er gebeurt niks met de informatie uit de eindcijfers van 
gerealiseerde projecten. 
De achtergrond van de rekenformules is niet bekend. ledereen kan 
wijzigingen aanbrengen in de formules. Het rekengedeelte is niet 
beschermd. Daarbij komt nog eens dat de cijfers van de projecten 
aantonen dat het begrootte budget niet goed is. 

3. Document is te gespecificeerd 
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rleijmans 

L Arbeid 

Er moeten teveel parameters ingevuld worden om een begroting te 
krijgen. Er moet, bij wijze van spreken, ingevuld worden hoeveel 
schroevendraaiers er ingezet gaan worden en voor welke periode. Dit 
staat niet in verhouding met de bewaking van de posten: 

Dit proces wordt ui~9evoerd door een medewerker van het bedrijfsbureau 

2.1.2.11 Afschrijving opstellen 

Proces 

AFSCHRIJVING 
OPSTELLEN 

1.10 
cc ~ 

l'!_pUt 
Output 
Sturende Informatie 

lil!.~ e._'!!_j d de~
Arbeid 

De medewerker van het bedrijfsbureau bepaald aan de hand van de gekregen 
offertes, de afschrijving van materieel dat niet in de ABK opgenomen moet 
worden. Deze gegevens worden overgedragen aan de calculatieafdeling, die de 
gegevens invoert in de i nsch rijvingsbeg roting. 

Input van dit p~ces is de _ou_!.put va!! p~~~~~-~Z:_ 
De output van dit proces is een lijst met afschrijving. 
Sturende informatie zijn de offertes die zijn aangevraagd in proces 1.7. 
Voor dit pr~~~~~ _er geen hulpmi~del beschikbaar. 
Dit proces wordt uitgevoerd door een medewerker van het bedrijfsbureau 

2.1.2.12 Overleg met HBS/Directie 

Proces 

OVERLEGMET 
HBBIDIRECTIE 

1.11 I 

r Knelpunt PmceS 

Input 
Output 
Sturende Informatie 

Met de concept ABK-begroting wordt een overleg gehouden met het hoofd van 
bedrijfsbureau en eventueel de directie. Dit is een laatste controle van de ABK
begroting. Alle posten worden even doorgesproken en sommige 
prijzen/hoeveelheden aangepast. Posten waar vaak aanpassingen gedaan 
worden, zijn UTA personeel en bouwkranen. 
Hierbij wordt er ook gekeken naar de risicolijst die opgesteld is in prae~ 
Hier kan hoofd bedrijfsbureau of de directie correcties aanbrengen op de 
prijzen in de ABK-begroting. Ze nemen beslissingen op basis van hun 
ervaring/kennis. Het meest gebruikelijke is om te kijken naar het percentage 
ABK dat begroot is en dit te vergelijken met vuistregels uit hun ervaring. Door 
het schrappen in de posten wordt er richting een percentage gewerkt. Feit is 
echter dat het gebruiken van een percentage geen goed hulpmiddel is om de 
ABK te begroten, dus ook niet om het te controleren. De kosten kunnen 
namelijk sterk verschillen ~er project. 
Input van dit proces is de output van proces 1.9 en 1.8. 

_l?e outp_ut v~n dit _eroces is de def~!'_iti~-\1~9oed9_ekeurd~ _A_~K. 
Sturende informatie is: 

Concept ABK-beg roting 
~!s_ico ~jj~~ 

Voor dit proces is er geen hulpmiddel beschikbaar. 
Dit proces wordt uitgevoerd door een medewerker van het bedrijfsbureau, het 
hoofd bedrijfsbureau en eventueel de directie. 

2.1.2.13 Overzetten ABK begroting in kraan 

Proces 

OVERZETTEN ABK 
BEGROTING IN 

1.12 KRAAN 

Input 
Output 

Sturende Informatie 

Hu lp f7J jp_E_e l 
Arbeid 

2.1.2.14 

De definitieve ABK hoeft nu alleen nog omgezet te worden naar een kraan
bestand. In de huidige vorm kan hij namelijk door de calculatieafdeling niet 
toegevoegd worden aan de inschrijvingsbegroting van het werk. 

Input van dit proces is de output van proces 1.11 . . 
De output van dit proces is de ABK begroting in Kraan B&B. Een belangrijk 
document dat nu klaar is voor de overdracht aan calculatie en toegevoegd kan 
wo~den aëln de 0~0i.~~~nq~-~-~9roting. 
Sturende informatie is: 

Goedgekeurde ABK-beg roting 
Hulpmiddel bij dit eraces is het computerprogramma Kraan B&B 
Dit proces wordt uitgevoerd door een medewerker van het bedrijfsbureau. 
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2.1.2.15 Bouwtijd Bepalen (alleen grondgebonden woningbouw) 

Proces 

BEPALEN 
BOUWTIJD 

1.4,A 

Input 

Ou!_put 
Sturende Informatie 

I Hulpmiddel 

Arbeid 

11 

Uit de analyses is gebleken dat er geen sprake is van een moeilijk project. Aan 
de hand van de op dit moment beschikbare gegevens uit de analyses wordt de 
bouwtijd van het project bepaald. Dit vormt een belangrijke input van de 
standaard ABK-begroting . 

Input van dit proces is de output van proces 1.1 en 1.2. 
De output van dit proces is de bouwtijd van het bouwp__!'oject. 
Sturende informatie is: 

Analyse Project en Situatie (o.a. aantal woningen) 
Ervaring 

Het betreft alleen grondgebonden woningbouwprojecten. Hiervan is aan de 
hand van een aantal simpele vuistregels de bouwtijd redelijk nauwkeurig te 
bepalen. 

Vuistregels grondgebonden woningbouw 
Dit proces wordt uitgevoerd door een medewerker van het bedrijfsbureau. 

2.1.2.16 Aanpassen standaard ABK (alleen bij grondgebonden woningbouw) 

Proces 

AANPASSEN 
STANDAARD ABK 

1.5.A 

!.nput 
Output 
Sturende Informatie 

.. 

Hulpmiddel 

Arbeid 

De Standaard ABK begroting is een document in kraan. Hier kan door het 
invullen van een aantal parameters snel een begroting gemaakt worden voor 
de ABK van grondgebonden woningbouwprojecten. Parameters die ingevuld 
moeten worden zijn het aantal woningen, de bouwtijd, omtrek van het 
bouwterrein, etc. 

Lr!P.ll.!..~~n_~~.P.ro~e_s i~ ~~ -'?ll_tput v~ proces 1.4.A..: 
De output van dit proces is de ABK begroting in Kraan B&B. 
Sturende informatie is: 

Bouwtijd 
_ __Analys_~_ e r_<:>jec_t~n ~J.t~~~j~ 
Hulpmiddelen bij dit proces zijn: 

Standaard ABK begroting 
Kraan B&B 

Dit proces wordt uitgevoerd door een medewerker van het bedrijfsbureau. 

2.1.2.17 Controle Coördinator Werkvoorbereiding (alleen bij grondgebonden woningbouw) 

Proces 

CONTROLE CNV 

1,6.A 

Input 
Output 

Sturende Informatie 

/j_'!_lpfr]idcf~l 
Arbeid 

De aangepaste begroting uit de Standaard Begroting wordt ter controle 
voorgelegd aan de Coördinator Werkvoorbereiding . 
Waar kijkt andré naar? 

Input van dit proces is de output van proces 1.5.A. 
De output van dit proces is een gecontroleerde ABK begroting in Kraan B&B. 
Het document wordt nu ter controle voorgelegd aan het hoofd bedrijfsbureau. 
Sturende informatie is: 

L Ervaring 
Er is geen hulpmiddel. 
Dit proces wordt uitgevoerd door de Coördinator Werkvoorbereiding. 

2.1.2.18 Overleg met HBS/Directie (alleen bij grondgebonden woningbouw) 

Zie hiervoor paragraaf 2.1.2.12. 
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2.2 Overdragen ABK-begroting 

2.2.1 Algemeen 
Als de ABK-begroting gereed is, kan er begonnen worden met de overdracht van de ABK-begroting naar 
het projectteam. Het proces van de overdracht is afgebeeld op de volgende pagina. Eerst wordt de ABK
begroting overgedragen aan de afdeling calculatie. Deze zorgt ervoor dat de ABK-begroting wordt 
ingevoerd in de inschrijvingsbegroting. Dit gebeurt allemaal in het programma Kraan . Het eindproduct 
van dit proces is de inschrijvingsbegroting. Na het maken van deze inschrijvingsbegroting worden alle 
documenten (plan van aanpak, voorbereidingsmap en de inschrijvingsbegroting) overgedragen aan het 
projectteam. Het projectteam is het team dat uiteindelijk verantwoordelijk is voor de uitvoering van het 
bouwproject en bestaat in ieder geval uit een projectleider, (hoofd)uitvoerder en een werkvoorbereider. 
Het ABK-traject splitst zich na dit moment in 2 trajecten. Het eerste traject is de uitvoering geven aan de 
ABK-begroting (aangegeven met de blauwe pijlen en vakjes in het processchema). Er worden nu 
definitieve beslissingen genomen hoe het project uitgevoerd gaat worden. Dit traject begint met het 
opstellen van de werkplanning . Deze werkplanning is de definitieve planning waarmee het project 
gerealiseerd gaat worden. Aan de hand van de werkplanning worden een aantal secundaire schema's 
gemaakt, zoals onder andere een kraanplanning. Ook wordt er een bouwplaatsindeling gemaakt. Het 
project gaat hierna over in de uitvoeringsfase. Dit betekent dat het materieel besteld en afgeroepen kan 
worden. 
Het tweede traject is het omzetten van de inschrijvingbegroting naar een document waarmee de ABK 
begroting bewaakt kan worden . Hiervoor moet er eerst een werkbegroting gemaakt worden. Dit doet de 
projectleider samen met de coördinator werkvoorbereiding . Voorafgaand aan het opstellen van de 
werkbegroting vindt er een overleg plaats met de directie. Hier worden de laatste puntjes op de I gezet. Er 
worden eventueel taakstellingen opgesteld , nog posten verschoven en eventueel aanpassingen gedaan. 
Als laatste handeling worden aan de posten bewakingscodes toegevoegd . De projectleider is 
verantwoordelijk voor deze handeling. 
Om de werkbegroting gereed te maken voor bewaking zal hij overgezet moeten worden naar Baan. Dit 
doet de coördinator werkvoorbereiding. Allereerst wordt er een CUF-bestand gemaakt en daarna kan de 
begroting ingelezen worden in Baan. Dit is het programma waarmee de Projectadministrateurs werken 
voor de bewaking van de begroting . 

Een uitgebreide beschrijving van de verschillende processen is terug te vinden in paragraaf 2.2.2. Hier 
zijn per proces alle elementen beschreven. Tevens zijn hier de gevonden knelpunten beschreven. Op de 
knelpunten wordt verder ingegaan in hoofdstuk 2.3.2 van deze bijlage. 
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CVN = Coordinator Werkvoorbereiding 

UV= Uitvoerder 

PL =Projectleider 

MBB =Medewerker Bedrijfsbureau 
VNB =Werkvoorbereider 

PAD= ProjectAdministrateur 

HADM =Hoofd Administratie 

DIR= Directie 

HBB =Hoofd BedrijfsBureau 
PVB = Plan Voorbereider 

PT =Project Team CUV/PLNNBl 

F.O. =Financieel Overzicht 

GGWB =Grond Gebonden WoningBouw 
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2.2.2 Omschrijving Proces en Knelpunten 

2.2.2.1 Invoegen in lnschrijvingsbegroting 

Proces 

INVOEGEN IN 18 

2.1 

Input 
. Output 
Sturende Informatie 
Hulpmiddel 
Arbeid 

Knelpunt Arbeid 

Om de inschrijvingsbegroting compleet te maken , wordt de ABK-beg roting 
overgedragen aan de afdeling calculatie. Deze voegt de ABK samen met de 
directe kosten van het project. 
Ook wordt de bepaalde afschrijving (proces 1.1 0, pa rag raaf 2.1.2.11) 
doorgegeven . Deze komen uit de offertes van materieel dat niet in de ABK 
thuishoort en zijn bepaald door de coördinator werkvoorbereiding. 
Input is proces 1.10 en de ABK begroting. 
.Q~tp_~~~~n~_~p_roc~~-~~ de lnschrlj_ving_sbeg rotin<t 
Sturende informatie is de ABK begroting ~n de afschrijvingen. 
Hulpmiddel is het computerprogramma Kraan (begroot en bewerk) 

j Arbeid wordt gedaan door de voor dit project verantwoordelijke op de afdeling 
calculatie. 
Sommige posten worden niet opgenomen in de ABK en niet in de directe 
kosten. Hierdoor begint een projectteam meteen met een tekort op bepaalde 
posten. 
Oorzaken: 

Er is geen persoon die de totale verantwoordelijkheid heeft voor het 
begroten van de totale kosten van een project. Er zou eigenlijk iemand 
op de calculatieafdeling moeten zijn die het overzicht bewaakt. 
Momenteel is er dan ook weinig/ geen afstemming tussen het bepalen 
van de directe kosten en de ABK. 
De calculatieafdeling van Heijmans Arnhem heeft ook geen persoon 
die deze taak kan uitvoeren. Er zij n geen senior calculatoren en er is 
geen hoofd calculatie. 
Geen duidelijke afspraken over wat in de ABK opgenomen moet 
worden (geen duidelijke definitie van de ABK>. 

2.2.2.2 Overdragen documenten 

Proces 

OVERDRAGEN jj 
DOCUMENTEN 

2,2 

Knelpunt Proces 

Als de inschrijvingsbeg roting gereed is kan de werkelijke overdracht 
plaatsvinden. Dit is de overdracht van de voorbereiding (contractfase) naar het 
projectteam (uitvoeringsvoorbereid ings- en uitvoeringsfase). 
De volgende documenten worden overgedragen (met of zonder toelichting): 

lnschrijvingsbeg roting 
Map documenten contractfase 
Plan van Aanpak 
Bestek en bestektekeningen 

Er is een verschil tussen de verantwoordelijke voor de overdracht bij de 
versch illende aanneemvormen. Bij een bouwteam/eigen ontwikkeling is de 
planvoorbereider verantwoordelijk voor de overdracht. Bij een aa nbesteding is 
de calculatie verantwoordelijk. 
Naast de documenten, hierboven besch reven, zijn ook alle digitale bestanden 
voor het projectteam besch ikbaar op de netwerkschijf van Heijmans Arnhem. 
Op dit moment kan er gezegd worden dat de overdracht van contractfase naar 
uitvoeringsvoorbereidingsfase niet goed verloopt. De projectteams zijn slecht 
op de hoogte van de gedachtegang achter de begroting. Er zijn verschillende 
redenen te noemen waarom dit zo is. 

Informatie wordt niet goed overged ragen. Dit komt voornamelijk door 
het ontbreken van een gestructureerde manier van werken. 
Het komt voor dat de verantwoordelijke voor de overdracht zijn 
stukken niet in orde heeft. Afspraken die gemaakt zijn met 
opdrachtgevers zijn niet genotuleerd, begrotingen zijn nog niet 
volledig (moeten nog wijzigingen in aangebracht worden), etc. 
Plan van aanpa k wordt soms niet gemaakt. Dit is een erg belangrijke 
toelichting op de ABK begroting. De achtergrond van een groot 
gedeelte van de posten in de ABK wordt duidelijk met dit document 
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her mans 

Input 

Output 

Sturende Informatie 

Hulpmiddel 
Arbeid 

De begroting van de ABK in de inschrijvingsbegroting (in Kraan) is 
een soort samenvatting van de ABK-onderlegger. De opbouw van de 
posten van de ABK is hierin niet terug te vinden . De onderlegger 
wordt niet (in papieren versie) overgedragen . 

De input van het proces is de inschrijvingsbegroting en alle documenten 
opgesteld in de contract- en ontwerpfase. 
Output van het proces is de start van 2 nieuwe trajecten. Een is het 
bewakingstraject (proces 2.3) en het tweede is het uitvoeringstraject (proces 
4.1). Het uitvoeringstraject is aangegeven met de blauwe pijlen en vakken in 
het procesoverzicht 
Sturende informatie: 

lnsch rijvi ngsbeg roting 
Map met documentatie Contractfase 
Plan van Aan!Jak 

Er is geen hulpmiddel voor dit proces. 
Arbeid wordt gedaan door: calculatie, coördinator werkvoorbereiding, 
planvoorbereider en het projectteam. 

2.2.2.3 Opstellen Werkplanning 

Proces 

OPSTELLEN 
W ERKPLANNING 

41 

Input 

Output 

Sturende Informatie 

Knelpunt Sturende 
Informatie 

-
Het uitvoeringsvoorbereidingstraject kan beginnen. Dit begint met het 
opstellen van een werkplanning. Het betekent dat het projectteam een 
definitieve keuze maakt m.b.t. de uitvoering van het bouwproject. De keuze 
wordt gemaakt aan de hand van de op dat moment beschikbare informatie 
over het project. Aan de hand van de werkplanning worden de diverse 
secundaire schema's en het bouwplaatsindelingsplan gemaakt. 
Ook bij deze keuzes worden aannames gedaan . Ervaring van het projectteam is 
belangrijk bij het maken van de keuzes. 
Input van het proces zijn de output van proces 2.2 en alle documenten uit de 
contractfase. 
Output van het proces: 

Werk -~n.!!.0 g 
Sturende informatie is: 

Map documenten Contractfase 
Alle nieuwe informatie over het project 
Ervaring 

Er worden keuze's gemaakt over de definitieve methode van uitvoering van het 
project. De keuze's zijn voornamelijk gebaseerd op de ervaring van het 
projectteam. Er kan gesteld worden dat de uitvoering van een project in de 
regel, anders verloopt dan in de contractfase bedacht is. Dit betekent dat de 
grootte van het budget, gebaseerd is op uitgangspunten die wijzigen in de 
u itvoeri ngsvoorbereidingsfase. 
Oorzaken: 

Ervaringen PT zijn anders dan ervaringen opsteller ABK. Door slechte 
overdracht komt de gedachtegang (ervaring) van de opsteller niet over 
op het projectteam. 
Voortschrijdend inzicht Hater tijdstip in het proces is er meer bekend 
en kunnen bepaalde keuzes voordeliger uitpakken.) 

De meeste verandering zullen (in de ogen van het PTI een positief gevolg 
hebben op het resultaat. Je kunt dus misschien niet spreken van een 

[ knelpunt. aangezien het uiteindelijk geld oplevert. Het is wel zaak dat degene 
die verantwoordetijk is voor het opstellen van de ABK ook geïnformeerd wordt 
over deze slimme oplossingen van het PT. Mogelijk probleem daarbij is dat het 
PT geen idee heeft over het ontstaan van het budget, ze kunnen dan ook niet 
aangeven waardoor de winst ontstaat Door nacalculatie te doen kan wet 
uitgezocht worden waardoor er een resultaat is ontstaan. 

Kanttekening bij hetgeen hierboven omschreven is: "als er steeds scherper 
beg root wordt, is het moeilijker voor de projectteam's om een resultaat te 
halen ". 
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Hulpmiddel 

-
Arbeid 

De planning wordt gemaakt met behulp van het planningspakket ASTA 
PowerProject 
De arbeid wordt gedaan door het projectteam. 

2.2.2.4 Opstellen bouwplaatsinrichtingsplan 

Proces 

OPSTELLEN 
BOUWPLAATS-

4.2 IPLAN 

_!_nput 
Output 
Sturende Informatie 

Knelpunt St u rende 
Informatie 

Hulpmiddel 
Arbeid 

-- - ____ ,_ - - ---· 
De werkplanning bepaald de hoofdlijnen waarmee een project gerealiseerd 
gaat worden. Aan deze werkplanning zit een bepaalde indeling van de 
bouwplaats vast. Deze bouwplaatsinrichting wordt dan ook in de 
uitvoeringsvoorbereidingsfase op papier gezet. De belangrijke elementen op 
deze tekening: 

Kraan 
Keten 
Opslag 
Bouwliften 
Etc. 

Het projectteam is verantwoordelijk voor het opstellen van dit document. 
Input van het proces is _Ei e o~~pu_! van proces 4.1. 
putput is een tekening van de bouwplaatsindeling . 
Sturende informatie is: 

Werkplanning 
Documentatie Contractfase 
Alle nieuwe informatie van een project 
Ervaring 

Er worden keuze's gemaakt over de definitieve methode van uitvoering van het 
project. Oe keuze's zijn voornamelijk gebaseerd op de ervaring van het 
projectteam. Er kan gesteld worden dat de uitvoering van een project in de 
regel, anders verloopt dan in de contractfase bedacht is. Dit betekent dat de 
grootte van het budget, gebaseerd is op uitgangspunten die wijzigen in de 
uitvoeringsvoorbereid i ngsfase. 
Oorzaken: 

Ervaringen PT zijn anders dan ervaringen opsteller ABK. Door slechte 
overdracht komt de gedachtegang (ervaring) van de opsteller niet over 
op het projectteam. 
Voortschrijdend inzicht (later tijdstip in het proces is er meer bekend 
en kunnen bepaalde keuzes voordeliger uitpakken.> 

Hulemiddel is het teke_!l_p_!'~_gramma (autoCAD of BricsCAD>. 
De arbeid wordt gedaan door het projectteam. 

2.2.2.5 Opstellen Secundaire Schema's 

Proces 

OPSTELLEN 
SECUNDAIRE 

4.3 SCHEMA'S 

Input 
Output 

Sturende Informatie 

Knelpunt Sturende 
Informatie 

Onlosmakelijk verbonden aan de werkplanning zitten een aantal secundaire 
schema's vast. Zo kan het zijn dat er voor projecten een kraanschema gemaakt 

1 
wordt om de inzet van de kraan te testen/sturen. 
Deze documenten worden in de uitvoeringsvoorbereidingsfase door het 
projecttea r:n gemaakt _ 
Input van het proces zijn de output van proces 4.1 
Output van het proces: 

Secundaire schema 's 
Sturende informatie is: 

Werkplanning 
Ervarinq_ 

Er worden keuze's gemaakt over de definitieve methode van uitvoering van het 
project. De keuze's zijn voornamelijk gebaseerd op de ervaring van het 
projectteam. Er kan gesteld worden dat de uitvoering van een project in de 
regel, anders verloopt dan in de contractfase bedacht is. Dit betekent dat de 
grootte van het budget. gebaseerd is op uitgangspunten die wijzigen in de 
uitvoeringsvoorbereid ingsfase. 
Oorzaken: 

Ervaringen PT zijn anders dan ervaringen opsteller ABK. Door slechte 

Analyse Proces en Knelpunten ABK-tra ject 9 janu ari 2008 Maa rten Meuleman 30 



technische universiteit eindhoven 

f1 ijmans 

l Hupmiddel 
I Arbeid 

overdracht komt de gedachtegang (ervaring) van de opsteller niet over 
op het projectteam. 

Voortschrijdend inzicht Hater tijdstip in het proces is er meer bekend en 
kunnen bepaalde keuzes voord~liger ~akken.> 
Divers. 
De arbeid wordt gedaan door het projectteam. 

2.2.2.6 Maken werkbegroting 

Proces 

MAKEN 
WERKBEGROTING 
2.3 

Input 

Ou~put 

-00 
-Fl 
-CVW 

Sturende Informatie 

I [f!i e_mÏddel 
Arbeid 

Deze bewerking is het begin van het tweede traject. In dit traject worden de 
documenten gemaakt om tijdens de uitvoering de kosten te kunnen bewaken. 
Eerste handeling in dit traject is het omzetten van de inschrijvingsbegroting 
naar een werkbegroting. Het begint met een overleg met de directie. Hier 
worden taakstelling, verschuivingen en aanpassingen besproken. Deze worden 
verwerkt in de begroting. Als dit gebeurt is, kunnen er door de projectleider, 
uitvoerder en projectadministrateur, bewakingsecdes aan de posten worden 
toegekend. De werkbegroting is hiermee een feit. Dit is het document waarin 
de budgetten staan van alle posten. Voor de eindprijs van deze begroting moet 
het werk gemaakt worden. 

- rtschnjv1ngsbegrohng 

-Fl 
-CWV 

· Fl 
-CWV 

• ~schtljvingsbegrotlng 

· ~ ko per 

- Fl 
- PAD 

Input van het proces is de output \/an proces 2.1. 
Output van het proces is een werkbegroting met bewakingscodes. 
~turende informatie is de inschrij_vingsbe~rotin9. 

J::!ulp~ddel bij_ het p~oces is Kra_~!l_ ~~9-~<?.~t en!3.~-~_e-~k 
r De arbeid wordt gedaan door Projectleider, Coördinator Werkvoorbereiding , 

___Q!_rectie, Uitvoerder, Inkoper en Projectadministrateur. 

2.2.2.6.1 Overleg met directie 

Proces 

OVERLEG MET 
DIRECTIE _11 

2.3.o Ij 

I!}.P_l!_t 
Output 

Sturende Informatie -- --
Hulpmiddel 
Arbeid 

In het overleg met de directie wordt de inschrijvingsbegroting besproken . Er 
worden beslissingen genomen over eventuele taakstellingen voor het 
projectteam en mogelijke verschuivingen en aanpassingen. 

~!lP':lt _Y_a!.l _ ~~t pr<?~~~- ~s de outpllt van pr~~~~- ~ : 1 . 
Output zijn eventuele: 

Taakstellingen 
Aanpassingen 
Verschuivingen __ 

Sturende informatie is de inschrijvingsbegroting. 
Er is geen hulpmiddel voor dit proces. 
~etrokken bij ditproces zijn : 
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Directie 
Projectleider 
Uitvoerder 
Coördinator Werkvoorbereiding 

2.2.2.6.2 Opstellen taakstellingen 

Proces 

OPSTELLEN 
TAAKSTELLINGEN 

2.3.1 

Input 
Output 
Sturende Informatie 

I 

Hulpmiddel 
Arbeid 

De taakstellingen uit het overleg met de directie worden verwerkt in de 
begroting. Taakstelling zijn door de directie gestelde doelen. Voorbeeld kan 
zijn dat er op een bepaalde offerte een korting van €50.000,- behaald moet 
worden. Het is dan taak aan de inkoper hier korting op te krijgen. Doel van de 
taakstellingen is het scherp kunnen aanbesteden. Op de ABK posten worden 
nooit taakstellingen aangebracht. 
~p~ t is de ou_!put van l?roces 2.3.0. 
Output van het proces is de verwerkte taakstelling in de begroting. 
Sturende informatie is de inschrijvingsbegroting en de taakstellingen uit het 
overleg met de directie. 
Er is geen hulpmiddel voor dit proces. 
De arbeid wordt gedaan door de directie. 

2.2.2.6.3 Verwerken verschuivingen 

Proces 

VERWERKEN 
VERSCHUIVINGEN 

2.3.2 

Input 
Output 
Sturende Informatie 

1 Hulpmiddel 
Arbeid 

De verschuivingen uit het overleg met de directie worden verwerkt in de 
begroting. Verschuivingen zijn eigenlijk mutaties. Voorbeeld van een mutaties 
is dat een post van uren naar onderaanneming gaat omdat het werk 
uitbesteed wordt. 

Input is de output van proc~s 2.3.0. 
Output van het proces is de verwerkte verschuivingen in de begroting. 
Sturende informatie is de inschrijvingsbegroting en de verschuivingen uit het 
overleg met de directie. 
Er is geen hulpmiddel voor dit proces. 
De arbeid wordt gedaan door de projectleider en de coördinator werkvoor
bereiding. 

2.2.2.6.4 Verwerken aanpassingen 

Proces 

VERWERKEN 
AANPASSINGEN 

2.3.3 

1 lryput 
Output 
Sturende Informatie 

H._ulp"!_ iddel 
Arbeid 

De aanpassingen uit het overleg met de directie worden verwerkt in de 
begroting . Bij een aanpassing wordt er door de directie posten aangepast in de 
begroting . Er kan bijvoorbeeld een extra post worden opgenomen om 
bepaalde risico's te ondervangen. (Post werving als er een tekort aan personeel 
isJ 

_Input is de output van proces 2.3.0. _ 
Output van het proces is de verwerkte aanpassingen in de begrot ing. 
St u rende in formatie is de i nsch rijvingsbeg roting en de aan passingen uit het 
overleg met de directie. 
~ris geen hulpmidd_el vo~r d i t_proce~ 

De arbeid wordt gedaan door de projectleider, coördinator werkvoor-bereid ing 
en de projectadministrateur. 

2.2.2.6.5 Toekennen BW-codes ABK-posten 

Proces 

TOEKENNEN BW
CODES ABK· 

2.3.4 POSTEN 

Input 
Output 
Sturende Informatie 
Hulpmiddel 

Als de taakstellingen, verschuivingen en aanpassingen verwerkt zijn is de 
inschrijvingsbegroting omgezet tot een werkbegroting . Aan deze 
werkbegroting worden door de inkoper, projectleider en project
administrateur bewakingsecdes toegevoegd. 

Input van het proces is de output van proces 2.3.1; 2.3.2 en 2.3}. 
Output van het pro_~~s een werkbeg ~oting met bewakingscodes. 
Sturende informatie is de werkbegroting zonder bewakinÇiscodes. 
Er is geen hulpmiddel voor dit proces. 
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Arbeid De arbeid wordt gedaan door: 
Projectleider 
Inkoper 
Projectad min istrateu r 

2.2.2 .7 Maken CUF-bestand 

Proces 

2.4 

MAKEN CUF
BESTAND 

[ Input 
Output 
Sturende Informatie 
Hulpmiddel 
Arbeid 

Voor de bewaking moet het document worden omgezet van Kraan naar Baan. 
Om dit te bewerkstelligen maakt de coördinator werkvoorbereiding een CUF
bestand van de werkbegroting in Kraan . Dit bestand kan ingelezen worden in 
Baan. 

Input is de werkbegroting met bewakingsecdes (proces 2.3l. 
Output van het proces is het CUF-bestand. 
Sturende informatie is de werkbeg roting. 
Hulpmiddel is Kraan begroot en bewerk. 
De arbeid wordt gedaan door de coördinator werkvoorbereiding. 

2.2.2 .8 Omzetten in Baan 

Proces 

OMZETTEN IN BAAN 

2.5 
-= 

Input 

!!.!!!PI!!_ 
Sturende Informatie 
Hulpmiddel 
Arbeid 

Laatste stap voor het bewakingstraject is het daadwerkelijk omzetten naar 
Baan. De projectadministrateur leest het CUF-bestand in met Baan en 
daarmee staat het bestand in Baan . 

Input is de output van proces 2.4. 
()utput van h~_t p ~~_ce_s i~ d~ w~rkb~9rotin9 _ in Baan. 
Sturende informatie is het CUF-bestand. 
Hulpmiddel is Baan 
De arbeid wordt gedaan door de pr~jectadministrateur. 
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2.3 Bewaken ABK-begroting 

2.3.1 Algemeen 
De volgende stap in het ABK-traject is bereikt, het bewaken van de ABK-begroting. Het bewaken van de 
ABK-begroting wordt meegenomen in het proces van het bewaken van de werkbeg roting. Dit gebeurt aan 
de hand van een financieel overzicht. ledere 4 á 6 weken vindt er een cyclus plaats waarin een financieel 
overzicht wordt gemaakt. Het gehele proces is terug te vinden op pagina 35. 
Het proces begint met het invoeren van de facturen, huur en doorbelasting door de 
projectadministrateur. Na invoering van deze gegevens is er een concept financieel overzicht. Dit 
document wordt doorgesproken met de projectleider en de uitvoerder. Hier worden de belangrijke 
mutaties doorgenomen en worden eerste afwijkingen van posten gesignaleerd. Op basis hiervan worden 
nieuwe prognose gedaan van het resultaat op de verschillende posten. Voor de ABK wordt er onder andere 
gekeken naar wat de nog te verwachten inzet is van personeel en materieel. Hier wordt een prijskaartje 
aan gekoppeld en dit geheel geeft nieuwe prognoses. 
Na invoer van de nieuwe prognoses door de projectadministrateur is het Pro Forma F.O. (financieel 
overzicht) gereed. Deze wordt besproken met de projectleider. Er kunnen nu nog aanpassingen gedaan 
worden . Als de aanpassingen ook verwerkt zijn is het definitieve F.O. klaar. Er vindt nu een bespreking 
plaats met de directie en hoofd van de administratie. Het projectteam geeft hier een toelichting op de 
resultaten van de verschillende posten . Er zal voornamelijk gesproken worden over posten waar grote 
resultaten staan (positief en negatief). Bij posten waar grote negatieve resultaten staan, zal er als het 
mogelijk is bijsturing plaatsvinden. 
Na het doorlopen van de gehele uitvoering van het bouwproject is er een laatste financieel overzicht. Dit 
overzicht is de basis voor het eindblad resultaatsvaststelling. Hier worden de resultaten op de 
verschillende posten gepresenteerd. Hiermee komt de bewaking van de werkbegroting en de ABK ten 
einde. Het traject van de ABK komt hiermee ook ten einde. 

Een uitgebreide beschrijving van de verschillende processen is terug te vinden paragraaf 2.3.2. Hier zijn 
per proces alle elementen beschreven. Tevens zijn hier de gevonden knelpunten beschreven. Op de 
knelpunten wordt dieper ingegaan in hoofdstuk 2.3.2 van deze bijlage. 
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· Uitkomtl'lde documenten 

INPUT OUTPUT 

WERK-BEGROTING 

- WofPl ofPAD 
· DIR 
- HAOH 
· (>Jtntutt!WVB 

·hu\ 
- Baan4 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' L---------------------------~==========~--------------------------------------------~~--------------~ mcLUSiax~a~awt~ ~--------------~~-------------------------------------------------------, 

' 

Analyse Proces en Knelpunten ABK-traject 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/~ 
. ,.~... : 
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/ 
/ 
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/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

[Pro Formil f ine. OvN. [lJ - OtfinitievcWerkbeqroting 
- Ptanningen 
-Oude proqnose 

·PAD 

·PAD 

·IN 

·Pl. 
-PAD 

I 
I 

I 

-PAD 
. Uf 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

- Ervaringsqetalll'n : 

-uv ' ' 

·Conct~ F.O. 

-Pl. 

I 
I 

I 
-PL 
·PAD 
-Event. WVB 

' -PAD 

' ' ' ' 

-Ervaring 
-Materieel Handboek 
- Cijren Oude ProjKten 
- Bulkcontracten 

-PAD · PAD 

' ' ' ' ' ' ' ' ' 

9 j an uari 2008 

-Pr-o Forma f.O. 

-Pl. 
·PAD 

' ' ' ' 

' ' ' ' ' ' 

e;::JD 
' - Financief'! Overzicht 

· OIR 
· Pl. 
· PAD 
· HAOM 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 

-PL 

JA 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 

het mans 

CWV = Coordinator Werkvoorbereiding 

UV= Uitvoerder 
PL = Projectleider 

MBB =Medewerker Bedrijfsbureau 

WVB =Werkvoorbereider 
PAD= Project Administrateur 

HADM =Hoofd Administratie 

DIR= Directie 

HBB =Hoofd BedrijfsBureau 

PIIB = Plan Voorbereider 
PT =Project Team !UV/PL/WVBl 

F.O. =Financieel Overzi cht 

GGWB =Grond Gebonden WoningBouw 

Processchema 
"bewaken ABK-begrotlng" 

Heijmans Bouw Arnhem B.V. 
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kosten worden wd. eens op verkHrdC! 
posten qeboek. 1-1 iHdoor rijn de! 
qeul..ltnvoornKalculMit 

onbetrouwbaar. 

llllRZMK: 

-W 

-Pl 
-PAD 

I 
I 

I 

-w 
-Pl 
- PAD 

J,IIB..elllU; 
.. !'I dotnnn een proqnostvoor 
JOmmi(jlt posten ABK in het f.O. is 
onmoqttijk. 

ll!liiZAoU: 
I. PT hertl'l qeen inzicht in de opbouw 

w.n de posten ABK in f.O. 
2. Er zijn qetn documtnl:tn dit de 

bewaking van posten moqelijk malc«L 
'l. Sturendt informatie voor bcw.Wnq 

is wet tftu9 te vinden maar kost tt-' 
moeite en tijd. Hier nemen/hebben dt 
projKdeîdHs ()een tijd voor. 

' ' -Pl 
-PAD 

I 
· EventWVB 

' ' ' 

I 
I 

I 

-PAO 
- UT 

I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

· Ervaring 
• M.1ttrit<!l Handboek 
· Cijfe.fsOudeProjKten 
·Bullcc:ontracltn 

' ' 

·l.1ritvtn 

-PAD 

' ' ' ' ' 

OlW!Ifi;:conc~tF.O. 

IUifW!IIl: 
Het islastiq YOor .tlt posttn .en q oedt 
proqnost tt doen. 8e'Wahen tn 
hijsturtn van proct-sstri is daardoor 

niet moqetijk tn l'let kOmt t1 d3n op 
fle«dattfaltetn (jlkOMlillterd kan 
wo rdeon dat tr een ttkottfoverschot is 
I"'" het elnde van de rit 
lllliiZMJ(; 

' · PT hHft qHn in.tichc in de opbouw 
van de postm ABK in f.O. 

' ' ' ' 

-Pl 
- PAD 

' ' ' ' ' 

9 januari 2008 

·DIR 
-Pl 
-PAD 

• HAOM 

f !MOOOÇ!.I1QIJ• Proqnosec1j~ 

~ 
Het is ~i9 voor ..U. posten Hn CJOt'dt 
proqnose te dom. BN~ en 
b ijsnwen van processen is daardoor 

n iet mogetijk en het komt " dMt op 

l1ftr dal~ iill.leen q«ons~rd kan 

worden dólll H Mn tekortJoVHSchot is 
H n het eindt Viiln dt ril 

)I PT heeft geen inzicht in de opbouw 
ll .)f'l de posten ABK in f .O. 

iwrt)OCnMEMC e.~ 

rC!'Sul~vascstellinq 

IUifW!IIl: 
Er wordt 9"" qtvolq qeqevm ~n dt 
rMultaeen van nn projKL Er vindt Hn 

turbl'pffktee-~•uatieplaats,waaruil 

w~niq briJikb,ut infotmo1tie wordt 
gf'haald, en v01n nKiill.cul.iil!.it is gttn 

sprake. 
Er i5 dus gten sluitend pro cts. De 
ktnnisdietijdtnshttprojKiwordt 
opgt<Uan wordt ni~ 
gtdMidlopqeoslaqenfgeanatvsttrd. Hf'l. 

ltajKI v.:an de ABK beqiot itden kttr 
weeropnul 

llllRZ.6AK: 
I. Gebrek oun tijd tfl motiv.1tie zijn de 

rtdtntfl dat dil niet gebeurt. 

hefmans 

Processchema+knetpunten 
bewaken ABK-begroting" 

Heijmans Bouw Arnhem BV. 
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2.3.2 Omschrijving Proces en Knelpunten 

2.3.2.1 Invoeren Facturen op BW-code 

Proces 

INVOEREN 
FACTUREN OP BW-
3.1 CODE 
~. 

Knelpunt Proces 

Input 
Output 
Sturende Informatie 

I Hulpmiddel 
Arbeid 

·-· -
Bij de projectadministrateur komen alle facturen van een project binnen. Hij 
boekt deze in Baan op een bewakingscode. Dit doet hij gedurende een periode 
tussen twee opeenvolgende financiële overzichten. 

Bij het boeken van de facturen komt het wel eens voor dat kosten (al dan niet 
bewust) op een verkeerde post geboekt worden . Het probleem dat dan 
ontstaat, is dat er voor de nacalculatie geen betrouwbare getallen zijn . 
Een van de oorzaken waarom dit gebeurt, is dat de inhoud van de posten in de 
werkbegroting onduidelijk is. Er zijn geen afspraken over wat wel en niet op 
bepaalde posten geboekt mag worden en ieder projectteam geeft hier een 
eigen invulling aan . Het komt dan dus voor dat bepaalde budgetten voor 

_yerkeerde post~gebi:l:Ji!<t word~ 
Input van het proces zijn de facturen van een project. 
Output is een gedeelte van het concept F.O. __ 
Sturende informatie zijn de facturen die binnenkomen op het project. 
Voor de administratie wordt er gebruik gemaakt van Baan. 
De projectadministrateur doet de arbeid . 

2.3.2.2 Invoeren huur op BW-code 

Proces 

INVOEREN HUUR 
OP BW-CODE 

3.2 

Input 
Output 
Sturende Informatie 
--~ ·-- -- . 
Hulpmiddel 
Arbeid 

Via de materieeldienst worden automatisch per week de kosten voor het 
materieel van een project doorgevoerd in Baan. 

Input van het proces is de huurlijst van Materieeldienst 
De output van het proces is een gedeelte van het con~ept F.O. 
?_turende informatie is d~ huu ~lijst van h~ materieel. 
Er wordt gebruik gemaakt van het programma Baan. 
De_EI_~ectadministrateur is verantwoordelijk voor dit proces. 

2.3.2.3 Invoeren doorbelasting op BW-code 
-· 

Proces 

INVOEREN 
DOORBELASTING 

3.3 OP BW-CODE 

Input 
Output 
Sturende Informatie 

I Hulp_f!!.iddel 
Arbeid 

-
Bij de projectadministrateur komen wekelijks de urenbriefjes van de CAO'ers 
en maandelijks van het UTA personeel binnen. Op deze briefjes is aangegeven 
hoeveel uren ze aan bepaalde projecten en werkzaamheden hebben besteed. 
Aan de hand van de hoeveelheden uren aan een bepaald project worden er 
kosten geboekt. De uitvoerder boekt de uren van de CAO'ers en de 
projectadministratie boekt de andere uren . 
Input van het proces zijn de urenbriefjes van de CAO' ers en het UTA personeel. 
Deel van het concept F.O. 
De sturende informatie zijn de urenbriefjes. 
~ulp .r:ni.~~el is _h~t programma Ba_a11 en BPA(bou~pl~~t.sad~inistr~tie) 
De arbeid wordt door de projectadministrateur en de uitvoerder gedaan . 

2.3.2.4 Voorbespreken F.O. (financieel overzicht) 

Proces 

VOORBESPREKEN 
F.O. 

3.4 

I Input 

j Output 

I 

Sturende Informatie 
Hulpmiddel 
Arbeid 

1 1 

Dit is een korte voorbespreking waar het concept financieel overzicht wordt 
doorgenomen. Hier worden de belangrijke mutaties doorgenomen en worden 
eerste afwijkingen van posten gesignaleerd. Op basis hiervan worden nieuwe 
prognose gedaan van het resultaat op de verschillende posten . Betrokken bij 
dit proces z!j n de uitvoerder, projectleider en de p~jectadministrateur. 

Input van het proces is de output van proces 3.1; 3.2 en 3.3. 
Qe outr:>~tvan het proces is de start11an p~()~~s 3.5. 
Sturende informatie is het concept financieel overzicht. 
Er is 9een hulpmiddel voor dit proces. 

Projectleider 
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Uitvoerder 
Projectad min istrateu r 

2.3.2.5 Bepalen/aanpassen prognose 

Proces 

BEPALEN/ 
AANPASSEN 1:

1 

3.5 PROGNOSE ~ ~~ 

Input 
Output 

Knelpunt Output 

-PAD 
.LJT 

Sturende Informatie 

- ·--
Het proces bestaat uit een aantal deelprocessen. Deze zijn afgebeeld in de 
afbeelding in het vakje hieronder. 
Om een uitspraak te kunnen doen over het mogelijke resultaat op de posten 
van de ABK wordt er door het projectteam een prognose gedaan van de nog te 
komen uitgaven. Deze prognose wordt gedaan op basis van de al uitgegeven 
bedragen, de planningen, ervaring en oude prognoses. Belangrijke 
onderdelen waarnaar gekeken wordt zijn de inzet van personeel en materieel 
(dit zijn dan ook de grootste posten op de ABIQ. Hiermee begint het proces dan 
ook. Na het bepalen van de inzet worden de tarieven bepaald. Dit tarief wordt 
bepaald aan de hand van het materieelhand boek, cijfers uit oude projecten en 
eventueel de bulkcontracten. 
De prognose wordt gekoppeld aan een tarief. De inzetprognose gekoppeld aan 
een tarief bepaald de prognose van het resultaat voor dit financieel overzicht. 
De uitvoerder, projectleider en eventueel werkvoorbereiders zijn 
verantwoordelijk voor het bepalen van de prognoses. 

• Ervanng, 
- Materieel Handboek 

- C!fers Oude A'ojecten 
- Bulkcontracten 

BEPALEN 
TARIEVEN 

u~ 

i 
-PAD 

-Tarieven 
- .,zetprognose .____..,--

BEPALEN 
PROGNOSE .... 

-PAD 

Input van het proces is proces 3.4. 

PROGNOSE· 
CIJFERS 

Output van het proces is een concept financieel overzicht met aangepaste 
prognosecijfers. 
De prognose is een belangrijk middel voor het eventueel bijsturen van een 
proces. Aan de hand van de prognose wordt het eindresultaat van de posten in 
het F.O bepaald. Het is volgens de projectleiders erg lastig om voor een aantal 
posten van de ABK een prognose te doen. Op dit moment kan een 
projectleider, voor een groot gedeelte van de posten, alleen constateren dat er 
kosten gemaakt worden . Hij heeft geen beeld van wat er nog aan kosten 
komen en kan dus ook niet zeggen of zijn budget voldoende is. Het komt er 
vaak op neer dat aan het einde van de bouw pas geconstateerd kan worden 
wat het resultaat is en dan is het eigenlijk te laat. 
Posten zoals omschreven in de SADT, zoals inzet van UTA en materieel, zijn 
niet de posten waar deze problemen zich voordoen . De kosten van deze posten 
liggen per tijdseenheid vast, zijn bekend bij de opsteller van de ABK, maar ook 
bij de projectleider en projectadministrateur, en doormiddel van planningen 
kunnen redelijk goede prognoses van de kosten gedaan worden. De 
problemen ontstaan bij posten waar geen achtergrond informatie is over de 
opbouw van de post. Er is bij de projectleider niet bekend wat de kosten 
veroorzaakt en over welke tijdspan deze kosten een rol speten. Hij kan dan 
alleen constateren dat er kosten gemaakt worden, maar weet niet waar het 
eindigt. 
Sturende informatie: 

Planningen 
Oude prognose 
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Knelpunt Sturende 
Informatie 

Hulpmiddel 
Arbeid 

Ervaring 
Ervaring van de projectadministrateur en de projectleider wordt gebruikt om 
toch enigszins invulling te geven aan het doen van de prognose. Knelpunt is 
eigenlijk dat er een gebrek is aan documenten om het verloop van kosten op 
posten van de ABK goed te prognosticeren. Door bijvoorbeeld tijdsgebonden 
kosten te koppellen aan een planning kan er met de stand van het werk, en de 
reeds geboekte kosten, een goede voorspelling gedaan worden van het 
resultaat. 
De informatie voor het bewaken is wel terug te vinden in de onderlegger. etc .. 
maar het kost veel tijd en moeite voor de projectleider om dit allemaal te gaan 
nazoeken. Omdat de projectleiders hier de tijd niet voor hebben , nemen ze 
genoegen met het doen van een slechte prognose. 
Er is geen hulpmiddel voor het proces. 
De arbeid wordt gedaan door: 

Projectad min istrateu r 
Projectleider 
Uitvoerder 
eventueel Werkvoorbereider 

2.3.2.5.1 Bepalen prognose inzet UTA 

Proces 

BEPALEN 
PROGNOSE INZET 

3.5.1 UTA 

Input 
Outp_!! t 
Sturende Informatie 

Hulpf!1iddel 

1 Arbeid 

Voor het bepalen van de prognosecijfers wordt er eerst een uitspraak gedaan 
over de inzet van het personeel. De projectadministrateur kijkt samen met de 
projectleider hoeveel inzet en over welke periode de inzet van UTA en CAO
personeel nodig is. Hiervan stelt de projectadministrateur een 
prognoseschema op. Dit schema kan lopende het project nog worden 
aangepast bij gewijzigd inzicht. 
Belangrijke input van het schema zijn de planningen van de bouw en de 
ervaring van projectleider en administrateur. 
Input van het proces is proces 3.4. 
Output is de prognose van inzet personeel. 
Sturende informatie: 

Planningen 
Ervaring (beoordelen aan de hand van de stand van het werk, hoeveel 
inzet van UTA personeel nog gewenst is) 

~ i~_ geen hulpmiddel vo_!>r dit proces. 
Arbeid wordt gedaan door de projectleider en de projectadministrate_ur: 

2.3.2.5.2 Bepalen prognose inzet materieel 

Proces 

BEPALEN 
PROGNOSE INZET 

M.2 MATERIEEL 

L'!P~!
_putput _ 
Sturende Informatie 

Hulpmiddel 
Arbeid 

2.3.2.5.3 

Samen met de uitvoerder doet de projectadministrateur een uitspraak over de 
inzet van materieel. Hiervan stelt de projectadministrateur een document op 
waarin staat hoelang bepaald materieel nog ingezet moet worden volgens de 
uitvoerder. Ook hier kunnen nog wijzigingen gedaan worden lopende het 
project. 
Belangrijke sturende informatie is de ervaring van de uitvoerder en de 
projectad min istrateu r. 
Input van het proces is het proces 3.4. 

o ûiput ~a_n -~et p~~ces/s- de pr-ognose van de inzet van materieel. 
Sturende informatie zijn: 

Planningen 
Ervaring (beoordelen aan de hand van de stand van het werk, hoelang 
be_p~~_<!_~_~t~rieel nog -"~-~-!.9 ~~! 

Er is geen hulpmiddel voor dit proces. 
De arbeid wordt gedaan door de uitvoerder en de projectadministrateur. 
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2.3.2.5.4 Bepalen tarieven 
Proces 

BEPAL~ 

TARIEVEN 
3-5.3 

Input 
Output 

Sturende Informatie 

Hulpmiddel 
Arbeid 

Bij bepalen tarieven worden gezocht naar de mogelijke kosten van bepaalde 
posten. Deze voorspelling van kosten wordt eventueel gekoppeld aan de inzet. 
De tarieven worden bepaald doormiddel van ervaring (projectadministrateur), 
het materieelhand boek, cijfers van oude projecten en bulkcontracten. 

Input van het proces is proces 3.5.1 en 3.5.2. 
Output van het proces zijn de tarieven van de posten waar een prognose van 

q~-a~n wor~ t. 
St u rende in formatie is: 

Materieelhand boek 
Cijfers oude projecten 
Bulkcontracten 

Ervaring (projectadministrateur, deze weet van bepaalde posten op de 
ABK hoe de kosten zullen zijn. Voorbeeld is het afvoeren van puin, 
hiervoor heeft hij een soort kengetallen in zijn hoofd.) 

Er is geen hulpmiddel voor dit proces. 
Proces wordt uitgevoerd door de projectadministrateur. 

2.3.2.5.5 Bepalen prognose 
Proces 

BEPALEN 
PROGNOSE 

3.5.4 

Input 

ÇJ__u_~p_~ ~ 
Sturende Informatie 

H_u_lpmiddel 
Arbeid 

In deze stap wordt de inzetprognose gekoppeld aan een tarief. Uitkomst zijn de 
prognosecijfers voor het f inancieel overzicht. 

Input is output van proces 3.5.1; 3.5.2 en 3.5.3. 

ProQ n~s~cijf~E~- ~- i-~~~~- F.() : 
Sturende informatie is: 

Prognose inzet 

Tarieven 

Er __ Lsg_~~n_ ~~~p ~idd_el 11_0_<:>_~ -~et pr<_?~~~ : 
Arbeid wordt gedaan door de projectadministrateur. 

2.3.2.6 Opstellen Pro Forma F.O. 

Proces 

OPSTB.LEN PRO 
FORMAF.O. 

3.6 

Input 
q_utput __ 
Sturende Informatie 

Hulpmiddel 
Arbeid 

IJ 

Met het invoeren van de prognosecijfers komt het F.O. in een pro forma fase. 
Het document wordt doorgesproken met de projectleider en eventueel worden 
er nog een aantal aanpassingen gedaan. 

Input van het proces is proces 3.5. 

gutput van ~ et proces is het Pro Forma Financieel Overzicht. 
Sturende informatie: 

Concept F.O. 

~~_g_r:'_t?S_~_ciH~r~ 
Er is geen hulpmiddel voor dit proces. 

Arbeid wordt gedaan door de projectadministrateur en de projectleider. 

2.3.2.7 Opstellen definitief F.O. 

Proces 

OPSTELLEN 
DEFINITIEF F.O. 

3.7 

!!!_PUt 
Output 
Sturende Informatie 

H_u_~p_f!!idqel 
Arbeid 

Het document wordt in deze fase definitief gemaakt. Dit betekent dat het klaar 
gemaakt wordt voor de bespreking met de directie en hoofd administratie. De 
projectadministrateur voert dit proces uit onder verantwoordelijkheid van de 
projectleider. 

l_npL_J~ v~n -~-~t p!:_<_?C~s is_ p__r:_?_~e~ -~~.S..·_ 
Output van het proces is het definitieve F.O. 
Sturende informatie is het pro forma F.O. 

---
Er is gee~~~_Emidiel voor dit proces. 
Arbeid wordt gedaan door de projectleider en de projectad min istrateu r. 
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2.3.2.8 Bespreken F.O. 

Proces 

BESPREKEN F.O. 

3.8 

Input 
Output 

Sturende Informatie 
--··- .. --. -···· 

Hulpmiddel 
Arbeid 

- - -
Het financ ieel overzicht wordt besproken . Dit is een bespreking waarin het 
projectteam verantwoording aflegt tegenover de directie en hoofd 
administratie over de financiële cijfers van het project. De ABK wordt 
meegenomen in het bespreken van alle financiële gegevens van het project. 
Er wordt vooral aandacht besteed aan de posten waar (grote) positieve of 
negatieve resultaten staan/verwacht worden. 
Input van het proces is het financieel overzicht. 
Output van het proces is de start van het keuzeproces beschreven in paragraaf 
2.2.5.9. 
Dit is het financieel overzicht. 

--· . - - -- - - - --- -- - .. . -----
Er is geen hulpmiddel voor dit proces. 
Betrokken bij dit proces zijn: 

Directie 
Hoofd Administratie 
Projectleider 
Pr~ectad ministrateur 

2.3.2.9 Beslismoment Posten Negatief? 
--
Proces Tijdens het overleg kan het zijn dat er voor posten , waar negatieve resultaten 

l
lnput 
Output 

§_turende _Informatie 
Hulpmiddel 
Arbeid 

staan/verwacht worden , er bijgestuurd wordt in het proces. Dit betekent dat 
het projectteam probeert het verlies zoveel mogelijk te beperken dan wel om 
te buigen. 

Input is proces 3.8. 
Output is de start van proces 3.9. 
Er ~ _geen st ':l_ rende i~~ormatie voor het proces. 
Er zijn geen hulpmiddelen. 
Betrokken zijn: 

Directie 
Hoofd Administratie 
Projectleider 
Pr~jectad min is!!:_ateu r 

2.3.2.10 Bijsturen Proces 

Proces 

BIJSTUREN POST 
3.9 

==-----= 
lf!PUt 

[

:Output 
Sturende Informatie 

':!l!!e_~iddel 
Arbeid 

Eventueel worden er aan de hand van de resultaten in het F.O. een aantal 
processen bijgestuurd . Dit betekent dat het projectteam probeert het verlies 
zoveel mogelijk te beperken dan wel om te bu igen. 

lnput is proce~1.8 . 
Output is de bijsturing van bepaalde processen. 
Sturende informatie is het Financieel Overzicht. 
~ris geen ~ulpmi~~~! y_o_or h~t prl?c_~~ 
Alle personen betrokken bij proces 3.8. 
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3 Knelpunten 

3.1 Analysemethode 
Nadat het proces in beeld gebracht is, heb ik de knelpunten in het proces geanalyseerd. Door interviews 
met verschillende betrokkenen in het proces heb ik een inventarisatie gedaan van de knelpunten. Deze 
knelpunten heb ik vervolgens gekoppeld aan het processchema. 
De interviews zijn uitgevoerd aan de hand van open vragen. Hiermee bereik je dat de geïnterviewde niet 
gestuurd wordt in zijn/haar antwoorden. Interviews waren half gestructureerd. Dat houd t in dat de wijze 
waarop de data is verzameld niet van tevoren vastgelegd is. Er is echter wel een richting gegeven door het 
noemen van de problemen die tijdens het opstartgesprek van het afstuderen besproken zijn. Aan de hand 
van deze problemen en het opgestelde processchema werd om de mening van diverse betrokkenen 
gevraagd. Daarnaast is van de mogelijkheid gebruik gemaakt om door te vragen in geval van onduidelijke 
knelpunten/toelichting/niet benoemen van oorzaken. 

In de interviews zijn de volgende vragen gesteld: 
1. Wat zijn in uw optiek de knelpunten in het huidige proces van het ABK-traject? 
2. Wat zijn daarvan de oorzaken/gevolgen? 

De samenstelling van de populatie was als volgt: 
Coördinator Werkvoorbereiding 
5 Projectleiders 
2 Uitvoerders 
Planvoorbereider 
4 Werkvoorbereiders 
2 Projectadministrateurs 

Deze samenstelling is op de volgende manier tot stand gekomen: 
1. Verantwoordelijke voor begratingsproces (Coördinator Werkvoorbereiding) gevraagd wie ik kon 

interviewen voor het in beeld brengen van de knelpunten. 
2. Willekeurig aantal personen uit diverse functies, die betrokken zijn in het ABK-traject, 

toegevoegd. 

Na verwerken van de resultaten van de interviews zijn de geïnterviewde geconfronteerd met dit resultaat, 
het processchema met de knelpunten. Dit is gedaan om de betrouwbaarheid van het onderzoek te 
vergroten. Eventuele misvattingen/onjuiste formuleringen zijn hier uit het schema gehaald. 

Afsluitend is er nog een overall controle gedaan door de CWV (coörd inator werkvoorbereiding). Het totale 
schema is voorgelegd en de volgende vragen werden gesteld: 

Herkent U de knelpunten? 
Liggen de koppelingen op de juiste wijze? 
Ontbreken er in Uw ogen nog koppelingen? 
Zijn de oorzaken/gevolgen herkenbaar/waarschijnlijk? 

Resultaat van deze analyse is het processchema met daaraan gekoppeld de knelpunten. Het geh ele 
schema en een uitgebreide omschrijving van de knelpunten is te vinden in de bijlage 1 en bijlage 2. In de 
volgende pa rag raaf wordt een sa menvattende omschrijving gegeven . 
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3.2 Knelpunten 

3.2.1 Knelpunten "begroten ABK" 
Proces 

Knelpunt Proces 

_!!!_put 
Knelpunt Input 

KNEl fliNT SJIIRENOE INfORMATIE· 

·Het ontbrektn van de juiste 
kennis/ervaring bij het begroten van de 
ASK." 

KNEl pUNT !NpHI· 

•Het begroten van de ABK gebeurt op 

basis van de op dat moment 
beschikbare ge<;evens over het project 
Çf'durende het traject worden er meer 

gtgevens bekend en kunnen de 
gegevens nog wijzigen, waardoor de 
basis van de begroting wegvalt• 

KNEl fliNT ARAf!O· 

"'Samenwerking met de Materieeldiens 
\lan Heijmans is niet optimaal" 

KNEl p!!NT Hili pM!OOfl· 

"De AaK-onderlegger, het belangrijkste 
hulpmiddel bij het begroten van de 
ABK. geeft geen goede uitkomsten." 

"Hulpmiddelen bij het begroten van de 
ABK speten een ondergeschikte rot" 

KNE!pt!NJ O! lpt rT· 

~Uiteindelijk is er sprake van etn 

negatief resultaat op de ABK-posten in 
de werkbtgroting.· 

KNEl p!!NT PROCES 
·oe controle/correctie van Hoofd 

Bedrijfsbureau/Directie op de concept 
AaK-begroting, heeft over het algemeen 
niet de juiste uirwerking: 

r 
·Standaard ABK Raming 
·Standaard Planning 

aard ABK 
nderlegger 

n B&B 

·Checklist Bouwplaatbezoeken 
·Checklist Bouwplaatsinrichting 
·Checklist Oplevering Bouwrijp terrrein 
·Document Berekenen Huurfacto r 
·Document Berekenen Kalenderfacto r 
· Risicomanagementoverzicht 

"Oe controle/correctie van Hoofd Bedrijfsbureau/Directie op de concept ABK
begroting, heeft over het algemeen niet de juiste uitwerking" 

Omschrijving 
Uit de analyse van de cijfers is duidelijk geworden dat de bezuinigingen op de 
concept ABK-begroting er uiteindelijk voor zorgen dat er een negatief resultaat 
geboekt wordt op de ABK. Kanttekening daarbij is dat niet alle 
correcties/bezuinigingen een verkeerde uitwerking hebben. 
Gevolg 

De definitieve ABK-begroting is niet goed. Het totale budget is niet 
voldoende om werkelijk gemaakte kosten te dekken. 

Oorzaken 
Beoordeling juistheid van de posten is gebaseerd op percentages. Deze 
percentages zijn deel van de ervaring van de persoon die de correcties 
uitvoert. 
Percentages zijn slechte begratingshulpmiddelen bij de ABK. 

~~!van_ ~~_p_r:_oces ~ln de_ pr~jec~g~g~v~n~. 
"Het begroten van de ABK gebeurt op basis van de op dat moment beschikbare 
gegevens over het project. Gedurende het traject worden er meer gegevens bekend 
en kunnen de gegevens wijzigen waardoor de basis van de begroting wegvalt" 

Omschrijving 
Belangrijk knelpunt voor de input van het begroten van de ABK is dat de ABK
begroting wordt gemaakt op basis van de op dat moment beschikbare 
projectinformatie. Gedurende het ABK-traject worden er steeds meer gegevens 
bekend. Het kan voorkomen dat er op het tijdstip van het begroten van de ABK nog 
niet alles bekend is om de juiste aannames te doen. Ook kan het zijn dat gegevens 
~jzigen en dat daarmee de aannames gebaseerd zijn op de verkeerde gegevens. 
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Output 
Knelpunt Output 

Sturende 
Informatie 
Knelpunt 
Sturende 
Informatie: 

Hulpmiddel 

Knelpunt 
Hulpmiddel 

Gevolg 
Budget mogelijk gebaseerd op verkeerde aannames 

Oorzaken 
Voortschrijdend inzicht inherent aan het bouwproces. 

Output van het proces is de ABK-begroting. 
"Negatief resultaat op de ABK-begroting" 

Omschrijving 
Er wordt uiteindelijk verlies gemaakt op de ABK. Dit komt naar voren uit de analyse 
van de cijfers van de ABK's van diverse projecten. De oorzaken hiervan liggen onder 
andere in verschillende onderdelen van het proces "begroten ABK". Deze oorzaken 
zijn allemaal beschreven in de proceseigenschappen. 
Gevolg 

Heijmans Arnhem leidt verlies op de ABK van projecten. 
Oorzaken 

De ABK-onderlegger geeft geen goede uitkomst 
Samenwerking met de materieeldienst is niet optimaal 
Correcties van Hoofd Bedrijfsbureau/directie hebben niet de juiste 
uitwerking 
Werkelijke uitvoering van een project is in de regel anders dan de 
uitvoering waarop de aannames voor invullen van de onderlegger 
gebaseerd .zijn. 

Sturende informatie zijn de projectgegevens en de ervaring (kennis) van degene die 
verantwoordelijk is voor het opstellen van de ABK-begroting . 
"Het ontbreken van juiste kennis en ervaring bij het begroten van de ABK'' 

Omschrijving 
Zeer belangrijk bij het begroten van de ABK is de ervaring en kennis van de persoon 
die de ABK maakt. Er moeten in het proces een hoop aannames gedaan, knelpunten 
herkent en risico's geschat worden. De ervaring en kennis van de persoon 
verantwoordelijk voor het maken van de ABK is dus van groot belang om dit goed te 
doen. Als dit niet goed gebeurt, valt namelijk de goede basis voor de begroting weg. 
Op zich mag er verwacht worden dat de kennis en ervaring van de verantwoordelijke 
goed is. Toch zijn er voorbeelden te noemen waarbij risico's over het hoofd gezien 
worden en waar verkeerde aannames gedaan zijn. Dit resulteert in een slechte 
begroting. 
Gevolg 

Niet opmerken van knelpunten en risico's 

Doen van verkeerde aannames 
Oorzaken 

Ervaringen van het projectteam (of andere betrokkenen in het traject) met 
de ABK-begroting worden niet teruggekoppeld 
Kennis en ervaringen worden weinig onderling gedeeld 
Opsteller van de ABK komt te weinig in aanraking met de bouw buiten 
Er wordt geen nacalculatie gedaan 

Er worden diverse hulpmiddelen gebruikt. Hiervan is de ABK-onderlegger toch echt 
de belangrijkste. Hiermee wordt de begroting van de ABK gemaakt. 
"De ABK-onderlegger, het belangrijkste hulpmiddel bij het begroten van de ABK, 
geeft geen goede uitkomsten ~ 

Omschrijving 
Uit de analyse van de cijfers is naar voren gekomen dat de ABK-onderlegger niet de 
juiste begrotingen (budgetten) genereert. Bekijk je het totale budget in verhouding 
tot de werkelijke gemaakte kosten, dan kan je zeggen dat het budget dekkend is. 
Echter de verschillende posten apart bekeken, zitten er redelijke verschillen tussen 
gemaakte kosten en het budget. 
Bijkomende knelpunten van de onderlegger zijn dat het voorbereiden van de input 
van de onderlegger veel tijd in beslag neemt. Ook is het document erg 
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gespecificeerd en staat dat niet in verhouding met de posten die uiteindelijk in de 
werkbegroting terecht komen. De posten is de werkbegroting zijn een soort 
samenvatting van een hele hoop begratingsregels in de onderlegger. 
Gevolg 

ABK-begroting is niet goed. Budgetten zijn niet voldoende of teveel om 
gemaakte kosten te dekken. 

Oorzaken 
Rekenformules, prijzen en hoeveelheden in de onderlegger zijn niet 
betrouwbaar 
Knelpunten en risico's worden niet opgemerkt, waardoor de input verkeerd 
wordt gedaan en eventuele risico's niet juist afgeprijsd worden. 
Er worden verkeerde aannames gedaan bij de input van de onderlegger. 

Ander belangrijk knelpunt bij de hulpmiddelen is: 

"Hulpmiddelen bij het begroten van de ABK spelen een ondergeschikte rol " 

Omschrijving 
Bij het begroten van de ABK moeten er belangrijke documenten gegenereerd 
worden voor de input van de ABK-onderlegger. Hierbij is de verantwoordelijke van 
dit proces voornamelijk aangewezen op zijn kennis en ervaring. Hulpmiddelen 
zouden een belangrijke rol kunnen spelen. Dit is echter niet het geval. 
Gevolg 
Opsteller van de ABK-begroting meer aangewezen op eigen kennis en ervaring. 
Oorzaken 

Bestaande hulpmiddelen voegen weinig toe aan kennis/ervaring opsteller 
ABK-beg roting 
Verantwoordelijke opstellen ABK is onbekend met de bestaande 
hulpmiddelen 
Hulpmiddelen zijn verouderd 
Er is een gebrek aan de juiste hulpmiddelen 

Arbeid De arbeid wordt voornamelijk gedaan door een medewerker van het bedrijfsbureau. 
Knelpunt Arbeid "Samenwerking met de materieeldienst is niet optimaal" 

Omschrijving 
De samenwerking met de materieeldienst van Heijmans verloopt erg stroef. Het 
komt voor dat er verkeerde adviezen gegeven worden en ook zijn de prijzen niet 
altijd marktconform. Zo is het goedkoper bepaald materieel aan te schaffen in 
plaats van te huren van de materieeldienst 
Gevolg 
Verkeerde begroting van de ABK posten. 
Oorzaken 

De materieeldienst van Heijmans geeft verkeerde adviezen. 
De materieeldienst van Heijmans hanteert te hoge prijzen voor sommige 
onderdelen . 
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3.2.2 Knelpunten .. overdragen ABK-begroting" 
Proces 

Knelpunt 
Proces/Output 

KN RPUNT!Nflli· 

kNEJ pliNT PRQCES/OHPIU· 

•Invulling van de werkelijke uirvoering 
van ten project is in ~e regel anders 
dan van tevo ren bedacht is. Oe 
IJitgangspunten van het budget van de 
~K zijn anders .in de uitvoeringsfase 
e.o de kosten dus ook. " 

"Posten worden niet in de directe 

kosten en in de ABK opgenomen" - ABK begroting 
-Map documenten Contractfase 

-lnschrijvingsbegroting 

i 
- MBB 
- P\18 
-Calculatie 

- PT IWVB/ l/T / PU 
-DIR 

-Kraan B&B 
- Baan 4 
- ASTA PowerProject 

kNEl PliNT PROCFS!O!lplll· 

· oe werkbegroting geeft een slecht 
beeld van de opbouw van de posten 

'Voor het gedeelte van de ABK" 

"Invulling van de werkelijke uitvoering van een project is in de regel anders dan van 
tevoren, tijdens het begroten van de ABK, bedacht is. Hierdoor zijn de 
uitgangspunten van I budgetten in de begroting anders dan de uitgangspunten en 
kosten in de uitvoering." 

Omschrijving 
Het is redel ijk standaard dat de manier waarop er uiteindelijk gebouwd wordt, 
afwijkt van de manier van uitvoeren waarop de begroting van de ABK is bepaald. 
Gevolg 

Uitgangspunten en budget in de begroting wijkt af van de uitgangspunten 
en kosten in tijdens de uitvoering. 

Oorzaken 
Het projectteam heeft andere kennis en ervaring dan degene die de 
beg roting maakt. 
Overdracht van voorbereiding naar projectteam verloopt niet optimaal. 
Voortschrijdend inzicht. Op het tijdstip dat het projectteam aan de slag gaat 
met het project is er meer bekend en kunnen er gegevens gewijzigd zijn. 

uoe overdracht van voorbereiding (begroten ABIO naar het projectteam verloopt niet 
optimaal" 

Omschrijving 
Het overdragen van documenten en informatie van de voorbereiding naar het 
projectteam verloopt niet goed. 

Gevolg 
De projectteams zijn slecht op de hoogte van de achtergrond van de posten 
in de begroting. Dit maakt het moeilijk om de begroting te bewaken. 
Werkelijke uitvoering is anders dan bedacht tijdens het begroten van de 
A BK. 

Projectteam heeft meer tijd nodig om bepaalde varianten te vergelijken, 
terwij l dit misschien al in de voorbereidingsfase gedaan is. 

Oorzaken 
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Knelpunt Input 

De beschikbare informatie wordt niet goed overgedragen. 
Plan van Aanpak, een belangrijk overdrachtsdocument, wordt niet altijd 
gemaakt. 
De ABK-begroting geeft een slecht beeld van de opbouw van de posten. 

MBepaalde posten, die mogelijk in de ABK opgenomen horen, worden n iet 
opgenomen in de ABK of in de directe kosten H 

Omschrijving 
Het komt op dit moment voor dat er bepaalde posten zijn die mogelij kerwijs in de 
ABK thuis horen, niet worden opgenomen in de ABK. maar ook niet in de directe 
kosten. 
Gevolg 

Geen budget voor kosten die wel gemaakt worden en ui teindelijk een 
negatief resultaat op posten in de ABK. 

Oorzaken 
Geen persoon verantwoordelijk voor het overall proces van het begroten van 
een werk. Hierdoor is er niemand met het overzicht wat er wel/niet begroot 
is in de directe kosten en de ABK. 
Geen du idelijke afspraken over de opbouw van de ABK. 

3.2.3 Knelpunten .. bewaken ABK-begroting" 
Proces 

Knelpunt Proces 

KNEl pliNT INpii[ 

~Er bestaan twijfels over de corrtctheid 
van de invoer van kosten op posten. He 
vermoeden bestaat dat niet alle kosten 
op de juiste posten geboekt worden"' 

- Werkbegroting 
• f.O. 

l 
BAAN 

KNEl pliNT pROCES/OI!ptrr· 

'*Er wordt geen gevolg gegeven aan de 
~sultaten van een project De kennis 
opgedaan tijdens het project wordt niet 
gedeeld/opgeslagen/ geanalyseerd: 

· W olPl of PAD 
- DIR 

- HAOM 

- Eventueel 'WVB 

- Excel 
- Baan 4 

'"Het doen van een prognose over te 
verwachten uitgaYen op de posten van 
de .ABK is erg lastig en daarmee is het 
moeilijk processen bij te sturen en 
Yerliezen te voorkomen· 

"Het doen van een prognose over te verwachten uitgaven op de posten van de ABK is 
erg lastig en daarmee is het moeilijk processen bij te sturen en verliezen te 
voorkomen H 

Omschrijving 
Het is volgens de projectleiders erg lastig om voor bepaalde posten van de ABK een 
prognose te doen van de te verwachten uitgaven voor de rest van de tijd dat het 
project nog loopt. De prognose is een erg belangrijk onderdeel van het financieel 
overzicht, het document dat gebruikt wordt voor de bewaking van de kosten van een 
project. 
Gevolg 

Kan geen uitspraak doen over de te verwachten kosten en daarmee is het 
erg moeilijk om processen bij te sturen en verliezen te beperken dan wel te 
voorkomen. 

Oorzaken 
Het projectteam heeft geen inzicht in de opbouw van bepaalde posten van 
de ABK in de werkbeg roting. 
Er zijn geen documenten die de bewaking van bepaalde posten mogelijk 
maakt. 
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Input 

Knelpunt input 

Output 
Knelpunt Ouput 

Sturende informatie voor het bewaken is wel terug te vinden, maar er moet 
teveel moeite gedaan worden om deze gegevens bij elkaar te zoeken. 

Input van het proces is de werkbegroting van een project in Baan en het laatst 
opgestelde financiële overzicht van het project. Daarnaast vormen de facturen (en 
andere rekeningen de input van het proc~s) 
Nfr bestaan twijfels over correctheid waarmee de invoer van kosten op bepaalde 
posten wordt gedaan. Het vermoeden bestaat dat niet alle kosten op de juiste posten 
geboekt worden" 

Omschrijving 
Het komt voor dat bepaalde kosten niet op de juiste posten worden geboekt. 
Hiervoor zijn diverse oorzaken aan te wijzen. 
Gevolg 

De cijfers (resultaten) van een project zijn niet meer betrouwbaar voor 
nacalculatie. Je weet niet of de kosten op bepaalde posten inderdaad de 
werkelijke kosten van die post weergegeven . 

Oorzaken 
Het projectteam heeft geen inzicht in de opbouw van bepaalde posten van 
de ABK in de werkbeg roting. 
Er zijn geen afspraken over de opbouw van de ABK en welke kosten onder 
welke posten van de ABK/DK vallen. 

Output van het proces is de het eind~lad resultaatsvaststelling. 
"Er wordt geen gevolg gegeven aan de resultaten van een project. De kennis 
opgedaan tijdens het project wordt niet gedeeld/opgeslagen! geanalyseerd. · 

Omschrijving 
Het eindblad resultaatsvaststelling is daadwerkelijk het laatste document van een 
project. Er wordt verder geen vervolg gegeven aan het project. Er vindt alleen nog 
een zeer beperkte evaluatie van het project plaats. Men leert dus niet van de 
gemaakte "fouten". 
Gevolg 

Wordt geen (centrale) kennis gegenereerd uit de gerealiseerde projecten. 
Oorzaken 

Gebrek aan tijd en motivatie. 
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