
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Sturende informatie in het ABK-traject

Meuleman, M.J.

Award date:
2008

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/5d81a825-06f8-4869-a99c-d91b7dc96238


STURENDE INFORMATIE 
IN HET ABK-TRAJECT 

un 0 
Maarten Meuteman 

9 januari 2008 

"Uitwerking van de interviews" 

Deze bijlage maakt onderdeel uit van 
de eindrapportage van het afstuderen 

dit is deel3 van 7 

c:;. k~~lo t..-.. ..... 

Dntum: 
S! udent: 
Studentnummer: 

Universiteit 
Faculteit 
Gapaciteitsgroep: 

Gó1stbedrij f: 

Afs,tudeercommissie: 
Voorzitter: 
Hoo ldbegeleider: 
Med :.begeleider: 
BednlJfsbegeleider: 

\. l ~CA. "'- """1-- <.)c;, 0 

9-1-2008 
M.J.Meuleman 
0477937 

Technische Universiteit Eindhoven 
Bouwkunde 
Uitvoeringstechniek 

Heijmans Bouw Arnhem B.V. 

Prof. Ir. F.J.M. ScheubUn 
Ir. M.M.J. Vissers 
Dr. Ir. E.W. Vastert 
Ing. A.v.d.Woude 



technische universiteit eind hoven 

Inleiding 
Deze bijlagenbundel bevat een de uitwerkingen van de interviews. Dit verslag hoort als bijlagenbundel bij 
het afstudeerverslag "Sturende Informatie in het ABK-traject" geschreven door Maarten Meuleman. De in 
dit verslag beschreven interviews zijn uitgevoerd bij Heijmans Bouw Arnhem B.V. in het kader van het 
afstuderen aan de faculteit Bouwkunde van de Techn ische Universiteit te Eindhoven. 

In dit verslag worden in volgorde van noemen beschreven: de opzet van de interviews (hoofdstuk 1), de 
vragenlijsten (hoofdstuk 2) en de uitwerkingen van de interviews (hoofdstuk 3). 
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1 Opzet Interview 

1.1 Afspraak maken voor interview 
Voorafgaand aan het houden van de interviews is er een lijst samengesteld met personen die 
geïnterviewd moesten worden. Met deze personen is of persoonlijk, dan wel per telefoon, contact gezocht. 
Er is een afspraak gemaakt. Nadat de afspraak is gemaakt, is per e-mail een bevestiging van de afspraak 
verstuurd. In deze bevestiging is de tijd en plaats van het interview vermeld. Daarnaast is er een bestand 
meegestuurd met daarin een korte inleiding, de doelstelling van het interview en de vragen. Hieronder is 
deze inleidende tekst terug te vinden. 

In de e-mail werd verzocht alvast deze inleiding door te nemen en na te denken over het onderwerp en de 
vragen. 

Inleiding 
Een analyse van de financiële cijfers van Heijmans Bouw Arnhem heeft aangetoond dat er sprake is van 
afwijkingen in de ABK (Algemene BouwplaatsKosten). Dit wil simpelweg zeggen dat het begrote budget 
niet overeenkomt met de geboekte kosten. Aangezien het van groot belang is een goede kostprijs te 
kunnen bepalen, wordt dit afstudeeronderzoek gewijd aan het beperken van deze afwijkingen. 
Uit de analyse van het proces achter het ABK-traject valt te concluderen dat een groot gedeelte van het 
probleem ontstaat door het ontbreken aan of het slechte of niet overdragen van de sturende informatie 
in het proces. Sturende informatie is die informatie die gebruikt wordt om beslissingen te nemen in een 
proces. 
Als doelstelling van mijn het afstuderen heb ik daarom het volgende geformuleerd: "Het ontwikkelen 
van een hulpmiddel voor het verbeteren van de sturende informatie(stroom) in het ABK-traject en 
daarmee beperken van de afwijkingen in de ABK." 

Het hulpmiddel moet er naar mijn idee voor zorgen dat in iedere fase van het traject, iedereen die 
betrokken is (of deelneemt aan), voorzien wordt van de juiste sturende informatie, in de juiste vorm en 
dat alles op de juiste manier overgedragen. Voor ontbrekende sturende informatie moet omschreven 
worden hoe deze is te verkrijgen (bijvoorbeeld uit persoonlijke kennis) dan wel is te genereren (uit 
bestaande data). 

Doelinterview 
Dit interview maakt deel uit van het onderzoek dat nodig is voor het ontwikkelen van het hierboven 
omschreven hulpmiddel. Het doel van dit interview is: 

1. achterhalen welke sturende informatie met betrekking tot de ABK er precies ontbreekt in de 
uitvoeringsfase van het bouwproces 

2. op welke manier deze informatie overgedragen moet worden 
3. op welke manier degene verantwoordelijk voor het begroten van de ABK voorzien kan worden 

van de juiste sturende informatie 
4. achterhalen hoe aan het hulpmiddel vorm gegeven kan worden 

Het interview zal ongeveer één uur duren. Ik wil u alvast hartelijk danken voor de medewerking. 

1.2 Het interview 
De interviews zijn afgenomen aan de hand van een van tevoren opgestelde vragenlijst. Deze lijst is 
verschillend voor de diverse groepen personen die geïnterviewd zijn . Tijdens het interview is aan de hand 
van een checklist bijgehouden of alle noodzakelijke onderwerpen besproken zijn (volgende bladzijde). 

Over het algemeen zijn er per dag maximaal 2 interviews gehouden. De interviews zijn dagelijks na het 
houden van de interviews uitgewerkt. De uitgewerkte interviews zijn ter controle voorgelegd aan de 
persoon die geïnterviewd is. 

Als er geen opmerkingen zijn dan wordt het interview opgenomen in dit verslag. Zijn er opmerkingen dan 
worden deze verwerkt alvorens het opgenomen wordt. Deze handeling wordt uitgevoerd om de 
betrouwbaarheid van het onderzoek te vergroten. Op deze manier is er een controle of hetgeen de 
geïnterviewde heeft gezegd overeenkomt met hetgeen ik opgeschreven heb in dit verslag. 
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Checklist en antwoordformulier interview: 
Datum: 

Tijdstip: 

lnterviewn u m mer: 

Geïnterviewde: 

VRAGENGEDEELTE 1 
D Hoofdprocessen 
D Betrokken personen 
D Hulpmiddelen 
D Sturende informatie 

VRAGENGEDEELTE 2 
D Problemen herkenbaar 
D Overd rachtsmethode 
D Belangrijke documenten 

VRAGENGEDEELTE 3 
D Procedure terugkoppeling 
D Evaluatiemethode 

VRAGENGEDEELTE 4 
D Nacalculatiemethode 

VRAGENGEDEELTE 5 
D Verantwoordelijke gehele begratingsproces 
D Afstemming DK-ABK 
D Afspraken posten ABK 

Uitwerking Interviews 9 januari 2008 Maarten Meulernan 5 
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2 Vragenlijsten 

2.1 Interview Verantwoordelijke Begroten ABK 
1. Problemen i.v.m. sturende informatie in fase "begrotingsfase" 
In de begratingsfase ontbreekt het aan bruikbare sturende informatie. Het betreft hier voornamelijk 
informatie om toekomstige begrotingen beter te maken. De volgende oorzaken van deze ontbrekende 
sturende informatie zijn aan te wijzen: 

a. Het niet doen van nacalculatie 
b. Het niet (te weinig) terugkoppelen van ervaringen en kennis van het projectteam m.b.t. de ABK 

·Het te ontwikkelen hulpmiddel moet ervoor zorgen dat degene verantwoordelijk voor het 
begroten van de ABK voorzien wordt van de juiste sturende informatie. w 

VRAGENGEDEELTE 1: 
1. Welke sturende informatie m.b.t. de ABK wilt U hebben uit ervaringen en kennis van het 

projectteam en eventuele andere beschikbare data uit gerealiseerde projecten? 
2. Welke vorm moet deze sturende informatie hebben? (Tekst, Tekeningen, Normen, Mondelinge 

toelichting, etcJ 
3. Hoe moet deze informatie tot stand komen? 

a. Hoe kan deze informatie 'gemaakt/verzameld/opgeslagen' worden? 
b. Wie moet verantwoordelijk zijn voor het 'maken/verzamelen/opslaan ' van deze data? 

2. Het overdragen van sturende informatie naar verantwoordelijke voor begroten 
van deABK 
De meeste sturende informatie is kennis/ervaring van de projectteamleden. Deze kennis en ervaring 
moeten uiteindelijk overgedragen worden aan de persoon die verantwoordelijk is voor het begroten van 
de ABK. 

·Het te ontwikkelen hulpmiddel moet ervoor zorgen dat alle informatie op de juiste manier 
overgedragen wordtw 

VRAGENGEDEELTE 2: 
4. Hoe in uw optiek aan deze overdracht van (sturende) informatie van projectteamleden naar de 

verantwoordelijke voor begroten van de ABK vorm gegeven kan worden? 
a. Welke methode is in uw optiek het beste voor de overdracht en waarom? 
b. Is het moment van overdracht van belang? 

3. Verbeteren van overdracht van sturende informatie van ubegrotingsfase" naar 
uuitvoerings(voorbereidingsJfase" 
Tijdens de analyse is opgevallen dat de overdracht met betrekking tot het gedeelte ABK(-begroting) van 
de begroting- naar uitvoering(voorbereiding)fase, in de huidige vorm, niet als correct erva ren wordt door 
het projectteam. Het projectteam is daardoor slecht op de hoogte van de gedachtegang achter de ABK
begroting. 

·Het te ontwikkelen hulpmiddel moet ervoor zorgen dat alle informatie op de juiste manier 
overgedragen wordtw 

VRAGENGEDEELTE 3: 
5. Hoe in uw optiek aan de overdracht van (sturende) informatie van begratingsfase naar 

uitvoering(voorbereiding)fase vorm gegeven moet worden? 
a. Welke documenten zijn van belang? 
b. Welke methode is in uw optiek het beste voor de overdracht en waarom? 
c. Op welk moment dient welke sturende informatie overgedragen te worden? 
d. Aan wie dient welke sturende informatie overgedragen te worden? 

Uitwerking Interviews 9 januari 2008 Maarten Meulem an 6 



technische unive,;iteit eindhoven 

hefmans 

4. Het hulpmiddel 
Gezien de hierboven gestelde vragen en de doelstelling van mijn afstudeerproject, dat hiervoor een 
hulpmiddel ontwikkeld moet worden, wil ik graag nog weten hoe er mogelijk aan een dusdanig 
hulpmiddel vorm gegeven kan worden. 

MErdient een hulpmiddel te komen ter verbetering van de sturende informatie(stroomJ in het ABK
traject?w 

VRAGENGEDEELTE 4 
6. Hoe zou in uw optiek vorm gegeven kunnen worden aan een hulpmiddel met als doel het 

voorzien van alle betrokken in het ABK-traject van de juiste sturende informatie, op het juiste 
tijdstip in de juiste vorm? 

7. Zijn er bepaalde andere eisen te noemen waaraan het hulpmiddel moet voldoen? 
a. Hoe het eruit moet zien? 
b. Hoe het moet werken? 

Uitwerking Intervi ews 9 januari 2008 Maarten Meuleman 7 
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2.2 Interview Projectteamleden 
1. Problemen i.v.m. sturende informatie in fase uuitvoeringsfase" 
Het ontbreekt aan sturende informatie in de uitvoeringsfase waardoor problemen ontstaan die 
uiteindelijk bijdrage aan de afwijkingen. Zo is gebleken dat het projectteam slecht op de hoogte is van de 
gedachtegang achter de ABK-begroting . Problemen die daardoor ontstaan zijn: 

c. Werkelijke uitvoering af wijkt van uitvoering zoals bedacht tijdens begroten 
d. Bewaken en bijsturen van posten in de ABK (bijna) niet mogelijk is 

MHet te ontwikkelen hulpmiddel moet ervoor zorgen dat het projectteam voorzien wordt van de 
juiste sturende informatie. 8 

VRAGENGEDEELTE 1: 
1. Welke sturende informatie m.b.t. de ABK wil het projectteam hebben van degene 

verantwoordelijk voor het begroten van de ABK? Zodat onder andere: 
a. werkelijke uitvoering beter afgestemd wordt op uitvoering bedacht bij begroten; 
b. bewaken en bijsturen van de ABK (beter) mogelijk wordt; 
c. andere dingen verbeteren . 

2. Welke vorm moet deze sturende informatie hebben? <Tekst, Tekeningen, Mondelinge toelichting, 
etc.) 

2. Het overdragen van sturende informatie van begratingsfase naar 
uitvoering(voorbereidingJfase 
Tijdens de analyse is opgevallen dat de overdracht met betrekking tot het gedeelte ABK(-begroting) van 
de begroting- naar uitvoering(voorbereiding)fase, in de huidige vorm, niet als correct ervaren wordt. Dit 
draagt, naast het ontbreken van sturende informatie, bij aan de problemen en uiteindelijk de afwijkingen 
die ontstaan. 

MHet te ontwikkelen hulpmiddel moet ervoor zorgen dat alle informatie op de juiste manier 
overgedragen wordt8 

VRAGENGEDEELTE 2: 
3. Hoe in uw optiek aan de overdracht van (sturende) informatie van begratingsfase naar 

uitvoering(voorbereiding)fase vorm gegeven moet worden? 
c. Welke methode is in uw optiek het beste voor de overdracht en waarom? 
d. Op welk moment dient welke sturende informatie overgedragen te worden? 
e. Aan wie dient welke sturende informatie overgedragen te worden? 

3. Het overdragen van sturende informatie naar verantwoordelijke voor begroten 
van deABK 
De analyse van het probleem heeft uitgewezen dat ook degene verantwoordelijk voor het begroten te 
weinig/niet voorzien wordt van de juiste sturende informatie. Deze behoefte aan sturende informatie om 
toekomstige ABK-begrotingen te verbeteren is er wel. Kennis uit en ervaring met gerealiseerde projecten 
met betrekking tot de ABK worden slecht overgedragen aan deze persoon. Hierin moet het hulpmiddel 
ook gaan voorzien. 

MHet te ontwikkelen hulpmiddel moet ervoor zorgen dat alle informatie op de juiste manier I 
overgedragen wordt 8 

VRAGENGEDEELTE 3: 
4. Hoe zou in uw optiek aan de overdracht van (sturende) informatie van het projectteam naar de 

persoon verantwoordelijk voor het begroten van de ABK vorm gegeven moeten worden? 
Overdracht van sturende informatie zoals onder andere: 

a. Onderdelen die anders zijn uitgevoerd dan waarop de ABK-begroting is gebaseerd; 
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b. De redenen waarom die onderdelen anders uitgevoerd zijn; 
c. Etc. 

4. Het hulpmiddel 
Gezien de hierboven gestelde vragen en de doelstelling van mijn afstudeerproject, dat hiervoor een 
hulpmiddel ontwikkeld moet worden, wil ik graag nog weten hoe er mogelijk aan een dusdanig 
hulpmiddel vorm gegeven kan worden. 

Mfr dient een hulpmiddel te komen ter verbetering van de sturende informatie(stroom) in het ABK
trajectr 

VRAGEN GE DEEL TE 4: 
5. Hoe zou in uw optiek vorm gegeven kunnen worden aan een hulpmiddel met als doel het 

voorzien van alle betrokken in het ABK-traject van de juiste sturende informatie, op het juiste 
tijdstip in de juiste vorm? 

6. Zijn er bepaalde eisen te noemen waaraan het hulpmiddel moet voldoen? 
c. Hoe het eruit moet zien? 
d. Hoe het moet werken? 
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2.3 Interview andere vestigingen 
1. Algemeen beeld ABK-traject 
Het traject bij Heijmans Bouw Arnhem bestaat uit een drietal hoofdprocessen. Hieronder worden deze 
processen kort beschreven: 

1. Begroten van de ABK 
Op basis van de projectgegevens wordt een plan van aanpak (beschrijving uitvoeringsmethoden 
belangrijke onderdelen) en een planning gemaakt door een medewerker van het bedrijfsbureau. 
Dit vormt de basis voor het invullen van de ABK-onderlegger. Dit is een Excel rekenbestand 
waaruit een concept ABK-begroting rolt. Na controle door Hoofd Bedrijfsbureau (en/of directie) 
wordt de begroting definitief gemaakt. 

2. Overdragen van de ABK-begroting 
Bij calculatie worden de begroting van de ABK en de Directe Kosten samengevoegd. Daarna wordt 
deze inschrijvingsbegroting en alle documenten uit de begratingsfase overgedragen aan het 
projectteam. 

3. Bewaken van de ABK-begroting 
Om de 4 á 6 weken wordt er een financieel overzicht gemaakt en besproken. Op basis hiervan 
worden de kosten van de ABK bewaakt. 

VRAGENGEDEELTE 1: 
1. Kunt U een korte omschrijving geven van het ABK-traject bij Uw vestiging? 

d. Welke hoofdprocessen zijn er te onderscheiden? 
e. Welke personen zij n betrokken? 
f. Welke hulpmiddelen worden er gebruikt? 
g. Welke sturende informatie wordt er gebruikt? 

2. Slechte overdracht van sturende informatie van begratingsfase naar 
u i tvoeri ngs(voorbereid i ngsJfase 
De huidige slechte overdracht tussen deze twee fasen zorgt ervoor dat het projectteam niet (of slecht) op 
de hoogte is van de gedachtegang achter de ABK-begroting. Dit resulteert uiteindelijk in de volgende 
problemen die bijdragen aan het ontstaan van de afwijkingen: 

Werkelijke uitvoering wijkt af van uitvoering waarop begroting gebaseerd is 
Bewaken en bijsturen van posten in de ABK is (bijna) niet mogelijk 

Als oorzaken van de slechte overdracht zijn onder andere de volgende zaken te noemen: 
a. Feitelijke overdracht is niet goed 

Overdrachtsmoment is te kort 
Begroting en documenten worden te weinig toegelicht 

b. Overgedragen documenten voldoen niet 
Werkbegroting geeft een slecht beeld van de opbouw van de posten in de ABK (onder 
ander door ontbreken van koppeling met hoeveelheden). 
Plan van Aanpak wordt niet altijd gemaakt en geeft daarnaast niet voldoende informatie. 
Projectteam heeft behoefte aan uitgebreidere informatie gekoppeld aan de ABK
begroting. Hierbij kan je denken aan specifiekere planningen, meer gedetailleerde 
bouwplaatstekeningen in de verschillende fasen van de uitvoering, etc. 
Presentatie van informatie is onhandig te noemen. De meeste sturende informatie is wel 
terug te vinden , maar vereist het nodige speurwerk. 

VRAGENGEDEELTE 2: 
2. Zijn er in Uw vestiging ook problemen met de overdracht m.b.t. de ABK-begroting van 

begrotings- naar uitvoerings(voorbereidings)fase? 
h. Zijn bovenstaande problemen herkenbaar voor U? 
i. Hoe wordt er bij Uw vestiging aan deze overdracht vorm gegeven? 
J. Welke documenten spelen een belangrijke rol bij deze overdracht? 
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3. Kennis uit/ervaring met gerealiseerde projecten m.b.t. de ABK wordt niet 
teruggekoppeld door de projectteams naar degene die verantwoordelijk is voor het 
begroten van de ABK 
Verschillende uiteenlopende redenen zorgen ervoor dat er weinig kennis/ervaring van projectteamleden 
m.b.t. de ABK wordt teruggekoppeld naar de persoon verantwoordelijk voor het begroten van de ABK. 
Onder andere het volgende is te noemen: 

Er is geen procedure/systeem voor het terugkoppelen van ervaring/kennis 
Eindevaluaties van projecten leveren weinig op 

a. Gebrek aan tijd en motivatie bij het projectteam om goed te evalueren na afronden van 
een project 

b. Alleen evalueren aan het einde van een project levert niet veel op 
Projectteamleden worden te weinig betrokken bij het opstellen van de ABK-beg roti ngen van 
nieuwe projecten 

VRAGENGEDEELTE 3: 
3. Hoe wordt er binnen Uw vestiging omgegaan met het terugkoppelen van ervaringen en kennis 

van projectteamleden? 
k. Is er hiervoor een proeed u re/systeem? 
l. Hoe worden de evaluaties van projecten gedaan? 

4. Er wordt niet aan nacalculatie gedaan 
Er kan ook kennis gehaald worden uit het doen van nacalculatie. Momenteel wordt er niet aan 
nacalculatie gedaan bij Heijmans Arnhem. Het feit dat er niet aan nacalculatie wordt gedaan en er te 
weinig terug gekoppeld wordt, zorgt er voor dat een groot gedeelte van de problemen in stand gehouden 
worden. 

Het begratingshulpmiddel kan niet goed aangepast worden 
a. Fouten in het hulpmiddel kunnen niet getraceerd worden 

Verkeerde aannames worden niet opgemerkt 

VRAGENGEDEELTE 4: 
4. Wordt er binnen Uw vestiging wel aan nacalculatie (op het gebied van de ABIO gedaan? 

m. Zo ja, hoe is hieraan vorm gegeven? 
n. Zo nee, waarom niet? 

5. Posten niet opgenomen in de ABK en niet in de Directe Kosten 
Het komt voor de bepaalde posten niet opgenomen worden in de begroting. Er zijn hiervoor twee 
belangrijke oorzaken aan te wijzen: 

Er is geen persoon verantwoordelijk voor het gehele begratingsproces 
Er zijn geen duidelijke afspraken welke posten opgenomen moeten worden in de ABK en welke 
niet (dit kan dus per project verschillen) 

VRAGENGEDEELTE 5: 
5. Hoe wordt er binnen Uw vestiging omgegaan met bovenstaande problemen? 

o. Is er een persoon verantwoordelij k voor het gehele begrotingsproces, die zorgt voor een 
goede afstemming tussen het begroten van de directe kosten en de ABK? 

p. Hoe wordt aan deze afstemming vorm gegeven? 
q. Zijn er afspraken over welke posten opgenomen worden in de ABK? 
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2.4 Interview andere bedrijven 
1. Algemeen beeld ABK-traject 
VRAGENGEDEELTE 1: 

1. Kunt U een korte omschrijving geven van het ABK-traject bij Uw bedrijf? 
r. Welke hoofd processen zijn er te onderscheiden? 
s. Welke personen zijn betrokken? 
t. Welke hulpmiddelen worden er gebruikt? 
u. Welke sturende informatie wordt er gebruikt? 

her mans 

2. Overdracht van sturende informatie van begratingsfase naar 
u i tvoeri ngs(voorbereid i ngsJfase 
VRAGENGEDEELTE 2: 

2. Hoe wordt er bij Uw bedrij f aan deze overdracht vorm gegeven? 
3. Welke documenten spelen bij deze overdracht een belangrijke rol? 
4. Zijn er in Uw optiek problemen te noemen bij deze overdracht? 

3. Terugkoppeling van kennis/ervaring van het projectteam naar degene die 
verantwoordelijk is voor het begroten van de ABK 
VRAGENGEDEELTE 3: 

5. Hoe wordt er binnen Uw bedrijf omgegaan met het terugkoppelen van ervaringen en kennis van 
projectteamleden (m.b.t. de ABK-begroting)? 

v. Is er hiervoor een procedure/systeem? 
w. Hoe worden de evaluaties van projecten gedaan? 

4. Nacalculatie 
VRAGENGEDEELTE 4: 

6. Wordt er binnen Uw bedrijf aan nacalculatie (op het gebied van de ABK> gedaan? 
x. Zo ja, hoe is hieraan vorm gegeven? 
y. Zo nee, waarom niet? 

5. Posten in de ABK -------------------------------------------------------------. 
VRAGENGEDEEL TE 5: 

7. Is er een persoon verantwoordelijk voor het gehele begrotingsproces, die zorgt voor een goede 
afstemming tussen het begroten van de directe kosten en de ABK? 

8. Hoe wordt aan deze afstemming vorm gegeven? 
9. Zijn er afs raken over welke posten o genomen worden in de ABK? 
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2.5 Interview Calculatie/Planvoorbereiders/Hoofd Bedrijfsbureau 
VRAGEN 1: 

1. Welke persoon moet er verantwoordelijk zijn voor het gehele begratingsproces en daarmee zorg 
draagt voor de afstemming tussen posten ABK/DK? 

2. Hoe moet aan de afstemming ABK/DK vorm gegeven worden? 
3. Welke posten moeten in de ABK/DK opgenomen worden (wat zijn discussieposten)? 

1.: 

2. 

3. 
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3 Uitwerking Interviews 

3.1 Interviews Verantwoordelijke begroten ABK 

3.1.1 Interview André van der Woude 
Datum: 16-07-2007 
Tijd: 14:00 
Plaats: Vloer 3 kantoor Heijmans Arnhem 
Gecontroleerd: JA -7 03-09-2007 

. 3.1.1.1 Problemen sturende informatie in MBegrotinqsfase" 

Je wilt weten welke zaken anders zijn uitgevoerd dan de uitgangspunten waarop de ABK gebaseerd is. De 
uitvoerder is verantwoordelijk voor het doorgeven hiervan. Van dingen die anders zijn gegaan wil j e 
weten: waarom is het anders gedaan? Wat er mis is met de oorspronkelijke methode? Wat zijn de kosten 
van deze alternatieve methode (eventueel op nacalculatiebasis)? 

Daarnaast wil je graag een laatste F.O. van de projecten hebben, met daarbij een verklaring waarom 
afwijkingen ontstaan zijn (als er sprake is van afwijkingen). Dhr. Van der Woude begrijpt dat de meeste 
posten erg specifiek zijn en daardoor achteraf bijna niet controleerbaar. Om toch te kunnen checken moet 
er gaandeweg het proces gerichte monitoring plaatsvinden. Hoe hieraan invulling gegeven kan worden is 
een goede vraag. Misschien moet er voorafgaand aan een project aangegeven worden dat een bepaald 
onderdeel (bijvoorbeeld mobiele kraanuren> nagecalculeerd gaat worden, dus dat vanaf het begin 
aandacht besteedt wordt aan deze post waardoor nacalculatie ook mogelijk wordt. 

Om afwijkingen of dingen die anders zijn uitgevoerd te onderbouwen, kunnen (moeten> alle documenten 
die inzicht daarin geven gebruikt worden. Lever maar de definitieve bouwplaatstekening in, met daarin 
aangegeven waarom die anders is dan bedacht. Laat maar met rode strepen in de ABK-onderlegger zien 
waar het mis is gegaan, enz. 

Het kan tevens handig zijn om prijzen en contracten van ingekocht materieel van het projectteam te 
krijgen. Hiermee kan er een database gemaakt worden. Deze kan bij toekomstige begrotingen weer 
gebruikt worden. 

Deze spullen moeten het liefst digitaal aangeleverd worden. Wel altijd met een mondelinge toelichting 
erbij. De informatie moet juist en begrijpelijk zijn en altijd met een goede heldere toelichting. 

De overdracht van deze informatie moet in ieder geval plaatsvinden aan het einde van een project. Echter 
bij grote fouten en afwijkingen moet er direct contact opgenomen worden met degene die de begroting 
heeft gemaakt. Er mag doorlopend aangeklopt worden. De uitvoerder moet ook contact opnemen met 
degene die de begroting heeft gemaakt als hij dingen niet begrijpt of informatie niet kan terug vinden. 
Dit gebeurt nu te weinig. 

3.1.1.2 Overdracht van sturende informatie naar verantwoordelijke begroten van de ABK 
Eindevaluatiebespreking levert eigenlijk veel te wem1g op. Deze bespreking is vaak te laat, kennis is 
grotendeels verdwenen en er is maar een beperkte tijd beschikbaar. Voordeel is wel dat je een 
totaaloverzicht van het project krijgt. 

Het beste werkt het opnemen van persoonlijk contact, dus binnenlopen bij elkaar. E-mail is niet echt 
geschikt. Het is goed voor snelle informatie, maar het ontbreekt aan uitleg en het is meer droppen van 
informatie, er is geen mogelijkheid voor discussie/overleg. Bij het binnenlopen is er een mogelijkheid om 
door te vragen en je krijgt een betere toel ichting. Problemen zijn dat het niet opgeslagen wordt en dat je 
misschien gestoord wordt in je lopende werkzaamheden. 

Misschien kunnen de F.O.'s gebruikt worden als tussentijdse evaluaties. Je hebt hier wel de juiste mensen 
bij elkaar, zelfs de projectadministrateur. Probleem is wel dat er te weinig tijd beschikbaar is en discussies 
met een grote groep misschien veel te lang duren. Je krijgt wel een goed overzicht van het hele werk. 
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Andere manier kan het retourneren van de onderlegger zijn, met daarop de opmerkingen en uitleg over 
dingen die anders zijn gegaan. De verschillen worden dan overzichtelijk. 

Bij alles is de juiste toon van belang. Het moet stimulerend en opbeurend zijn. Zorgen dat dingen 
veranderen en beter worden. Je moet er iets mee kunnen. 

Er lopen initiatieven binnen Heijmans Arnhem om bepaalde problemen (hot items) te bespreken in een 
soort werkgroep. Dit gebeurt door besprekingen op te zetten met bepaalde specifieke personen en een 
discussie over een onderwerp dat problemen oplevert te houden . Mensen kunnen dan leren van elkaa r. 

3.1.1.3 Overdracht van sturende informatie naar uuitvoeringsfaseft 

Voor deze overdracht moet er een overdrachtsvergadering komen . Hier moeten de ABK en het plan van 
aanpak besproken worden. Dit moet een vergadering zijn met een vaste agenda. Missch ien met behulp 
van een checklist verbonden aan het KMS. 

Je moet eigenlijk meerdere overdrachtsmomenten creëren. Je moet degene die de begroting heeft 
gemaakt betrekken bij bepaalde vaste momenten in het traject, bijvoorbeeld bij het uitbesteden van de 
kraan, of het samen regelen van de bouwplaatsinrichting met de uitvoerder. 

Dit is een aanwijzing van het groeiend idee binnen het bedrijf dat we niet meer kunnen volstaan met een 
eenmalige overdracht, maar dat het team uit de calculatiefase langer bij het uitvoeringstraject moet 
worden betrokken. 

3.1.1.4 Het hulpmiddel 

Hoe kan aan het hulpmiddel vorm gegeven worden? 

Plan van Aanpak als totaaldocument, met de volgende onderdelen: 
1. Onderlegger 
2. Begroting 
3. Omschrijving 
4. Mondelinge toelichting 
5. Relaties met OK 
6. Checklist 
7. Voorbereidingsevaluatiebespreking 
8. Procedure 

Om het geheel beheersbaar te maken moet je werken met checklisten . Aan de hand van de checklisten 
kan gecontroleerd worden of alles gereed is in een bepaalde fase. Zijn dingen niet gereed, dan stoppen. 
Daarna creëren van overdrachtsmomenten en zorgen dat alles goed overgedragen wordt. 
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3.1.2 Interview Ton Asscheman 
Datum: 05-09-2007 
Tijd: 14:45 
Plaats: Kantoor Heijmans Arnhem 
Gecontroleerd: JA -7 19-09-2007 

3.1.2.1 Problemen sturende informatie in UBeqrotinqsfasen 

Groot probleem met sturende informatie in de calculatiefase is dat stukken informatie, waarop je de 
begroting baseert, versnipperd binnen komen. Je hebt het dan over een bouwteamproject en de 
planvoorbereider is dan verantwoordelijk voor het verzamelen van deze informatie. Doordat informatie 
versnipperd binnen komt, ontstaan er hiaten in de gegevensvoorziening. Als bijvoorbeeld een tekening 
wijzigt, dan hoort daar een nieuwe begroting bij. ledere wijziging heeft zijn kostenconsequenties. 
Informatie die je niet hebt, moet je zien als risico en dan afprijzen in je begroting. Eigenlijk moet een 
begroting overeenkomen met de laatste tekeningen en bestek. Dan is hetgeen je moet bouwen in 
overeenstemming met de kosten . Als de prijs gekoppeld is aan de "laatste" tekeningen dan heb je een 
goed startpunt als uitvoeringsteam. 

Je moet eigenlijk vanaf het begin een projectteam maken. In dit team is eerst de planvoorbereider de 
leider van het team en na overdracht de projectleider. Deze persoon is verantwoordelijk voor het draaiend 
houden van het project en moet zorgen voor de afstemming tussen de verschillende betrokkenen. Hij 
moet met zijn team beschikking hebben over diensten en kennis van Heijmans, zoals een 
calculatieafdeling, een inkoper, etc. Hij moet zorgen dat er overleg is tussen de calculatie en degene die 
de ABK's maakt. Hij is dan ook verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de begroting overeenkomt met 
de tekeningen. Gebrek aan tijd wil er wel eens voor zorgen dat dit niet het geval is. 

Alle beslissingen, in iedere fase, moeten op een heldere manier overgebracht worden naar een volgende 
verantwoordelijke. In de contractfase moet de planvoorbereider al deze informatie bij elkaar krijgen. 

Nacalculatie kan sturende informatie opleveren uit gerealiseerde projecten. Voorwaarde voor nacalculatie 
is dat er goede gegevens komen uit de uitvoering. Op basis van nacalculatie kunnen normen en 
eenheidsprijzen aangepast worden. Er is veel discipline voor nodig en alles moet constant aangepast 
worden. Als er verschillen ontstaan dan is het van belang om te weten waar de verschillen vandaan 
komen. Als je de oorzaak niet weet, dan kan je niks aanpassen. Eigenlijk zou je voor de ABK moeten 
werken met een moederbegroting en deze up-ta-date houden. 

Verder moet het uitvoeringsteam alles melden dat anders is gegaan dan bedacht in de contractfase. De 
verantwoordelijkheid hiervoor moet liggen bij de projectleider. Evaluaties moeten gebruikt worden om 
deze dingen te bespreken. De informatie uit deze evaluaties moet input zijn in nieuwe begrotingen. Het is 
voornamelijk van belang om te weten als budgetten niet kloppen en waarom dat dan zo is. 

De vorm van informatie is niet zo van belang. Het belangrijkste is dat er een platform komt. Er moet een 
structuur komen. Zo moet er bijvoorbeeld een map komen op de projectenschijf, map t.b.v. 
projectevaluatie, die gedurende het project gevuld wordt. Degene die de evaluatie maakt, moet alle 
informatie samenvoegen en als er vragen zijn, deze gewoon stellen. In principe kan dit gebeuren door een 
werkvoorbereider. Je moet er iemand voor aanwijzen die de kwaliteiten daarvoor heeft. 

3.1.2.2 Overdracht van sturende informatie naar verantwoordelijke begroten van de ABK 

Deze overdracht moet gebeuren op basis van een stuk om over te praten. Zo kan iedereen van tevoren 
kennis nemen van de inhoud. Alles kan besproken worden en er kunnen vragen gesteld worden. De toon 
van deze overdracht is erg belangrijk. Degene die de begroting heeft gemaakt moet niet aangevallen 
worden. Hij is natuurlijk verantwoordelijk, maar er moet geleerd worden. 

Het moet een bespreking zijn van de feitelijke vaststellingen van zaken die mis gegaan zijn. Van deze 
zaken moet geanalyseerd zijn waarom ze mis zijn gegaan en dan besproken wat ervan geleerd kan 
worden. Het moment van deze overdracht is het eind van het project. Tussentijdse evaluaties zijn ook 
mogelijk en misschien moeten ze wel verplicht zijn voor langdurige projecten. Door tussentijdse 
evaluaties kan bijsturen mogelijk worden. In het KMS staan hiervoor procedures beschreven. (Het KMS 
wordt wel eens gezien als ballast, terwijl er best nuttige dingen in staan.l 
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F.O.'s zijn een soort tussenevaluaties. Hier worden verklaringen gezocht voor afwijkingen en handigheden 
bedacht om problemen op te lossen. Deze dingen moeten in de evaluaties terecht komen. 

3.1.2.3 Overdracht van sturende informatie naar Muitvoeringsfasen 

Dit is de overdracht van contract- naar uitvoeringsfase. 

In iedere fase is er informatiebehoefte. Er moet een persoon zijn die verantwoordelijk is voor het bijeen 
krijgen van deze informatie. In principe is alle informatie uit de contractfase terug te vinden in de map 
werkvoorbereiding binnen van projecten. 

Ontbreekt het aan een hulpmiddel? Nee! Dat informatie er niet is heeft te maken met incompetentie of 
misschien nog meer door werkdruk. 

Het belangrijkste is dat duidelijk is waarop begroot is. Wat is de basis van de begroting? Welke stukken 
zijn gebruikt als uitgangspunten? Welke uitgangspunten zijn daarna gewijzigd? Welke stukken zijn nog 
niet definitief? Hoe worden ze definitief? 

Belangrijke documenten moeten efficiënt gemaakt worden . Hoeveel tijd steek je in een woningbouw 
project? Hier kan misschien wel volstaan worden met standaard documenten. Misschien hoeven hier niet 
zoveel documenten voor gemaakt te worden. Utilitaire werken is natuurlijk een andere zaak. 

Het kan handig zijn om een plan van aanpak te maken gericht op de ABK. Hoe is de bouwplaats ingericht 
en hoe is bedacht de bouw te realiseren. Dit moet een kort en bond ig document zijn met koppelingen 
naar de begroting en (bouwplaatsinrichting)tekeningen. Laat dingen zien op tekeningen. 

De manier waarop overgedragen moet worden, hangt af van veel factoren. Hoeveel tijd heb je? Hoe 
duidelijk zijn de documenten? Welke informatie is beschikbaar. 

3.1.2.4 Het hulpmiddel 

Het is van belang om eerst goed te kijken naar wat er al is. Is het bestaande goed? Daarna pas kritiek 
leveren. 

Het maken van een procesbeschrijving gekoppeld aan KMS. 

Het moet voor iedereen duidelijk zijn. 

Omschrijf goed waar documenten aan moeten voldoen. 
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3.2 Interview Projectleiders 

3.2.1 Interview Fred Verheijen 
Datum: 27-07-2007 
Tijd: 11:00 
Plaats: Bouwplaats de Heeren van Nijmegen 
Gecontroleerd: JA -7 17-09-2007 

3.2.1.1 Ontbrekende sturende informatie in ·uitvoeringsfase" 

Veel van de problemen die ontstaan, komen door voortschrijdend inzicht. Bepaalde posten zijn nu 
eenmaal moeilijk van tevoren in te schatten. Je kunt hierbij onder andere denken aan mobiele kraanuren 
en bekistingen. De kosten hiervan zijn afhankelijk van zoveel factoren, hier kan je van tevoren moeilijk 
een inschatting van maken. 

·ABK maken =toekomst durven kijken" 

Wil je iets zinnigs zeggen over een ABK dan moet je eigenlijk een definitieve planning van een project 
hebben. Dit betekent dat er meer moet gebeuren in de voorbereidingsfase (calculatiefasel van een project. 
Dit houdt automatisch in dat er dus meer tijd in gestoken moet worden. Als er meer tijd ingestoken kan 
worden, kunnen bepaalde onderdelen beter uitgewerkt worden en dat is ook nodig. Nu wordt er teveel 
aan toevalligheden overgelaten. 

Het huidige plan van aanpak is veel te globaal. Het plan moet specifieker worden en gericht zijn op 
bepaalde onderdelen (logistiek is daarbij een speerpunt). Het moet als het ware een aanvalsplan zijn. In 
dit plan moet duidelijk omschreven worden welke oplossingen er gekozen zijn voor de bepalende 
onderdelen van een project. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan de invulling van het steigerwerk. 
Wordt dit gelijk met de ruwbouw opgetrokken, zodat geen valbeveiliging nodig is, of gaat het erachter 
aan? Hoe wordt afval afgevoerd? Hoe steekt de aanvoer van materiaal/materieel in elkaar? Hoe is de 
inrichting van leidingen? etc. 

Dit aanvalsplan moet ondersteund worden door een planning en deelplanningen voor deze bepalende 
onderdelen. Daarnaast zou er misschien in een voorbereiding standaard een bouwplaatsinrichtings
tekening gemaakt moeten worden van 5 bepalende fasen in de uitvoering. Welke werkzaamheden spelen 
er zich op die momenten af op de bouwplaats? Kan dit wel samen? Past al het personeel in de keet? Etc. 
Dit kan tot belangrijke inzichten lijden. Deze bouwplaatstekeningen moeten dan wel meer informatie 
bevatten dan ze momenteel doen (niet alleen een kruisje voor de keet en kraan, maar ook o.a. steigers, 
bouwleidingen , aan/afvoer). 

Bij zowel het plan van aanpak, planningen als de bouwplaatstekeningen moet logistiek een belangrijk 
thema zijn. Het gaat dan niet alleen om de aanvoer, maar ook de afvoer. 

·aouwen = Logistiek" 

Bouwen draait om het op de juiste plaats krijgen van materialen. Hieraan wordt eigenlij k te weinig 
aandacht besteed. 

Er moet ook een koppeling komen tussen de posten in de begroting, de planningen en de hoeveelheden . 
Nu moet er veel zelf terug gezocht worden. De weergave van de begroting is door het ontbreken van de 
koppeling niet handig op dit moment. Belangrijk dus bij informatie is voornamelijk dat dingen terug te 
vinden zijn en dat de informatie overzichtelijk is. Op dit moment is sommige informatie gewoon erg 
lastig terug te vinden . 

Volgens dhr. Verheijen zullen mensen zich niet beperkt voelen als er meer wordt vastgelegd in een 
calculatiefase. Het is dan des te meer een uitdaging om alsnog kosten te besparen. 
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3.2.1.2 Overdracht sturende informatie naar MUitvoerinqsfasew 

Deze overdracht is niet goed op dit moment. Mappen, tekeningen en risico's worden overgedragen. In de 
ABK zitten een stuk of 20 posten die belangrijk zijn. Misschien moet het projectteam de mogelijkheid 
krijgen om 4 vragen per post te kunnen stellen bij (of na) de overdracht. 

Het overdrachtsmoment moet uitgespreid worden. Eerst de documenten overdragen. Na een week tijd een 
toelichting. Weer een week later de mogelijkheid voor het projectteam om vragen te kunnen stellen. 

In de documenten moet meer structuur aangebracht worden. Er moet een koppeling zijn tussen de 
verschillende documenten (plan van aanpak, planningen, etcJ Misschien een document in de vorm van 
het projectendraaiboek. Informatie moet (makkelijk) terug te vinden zijn. 

3.2.1.3 Overdracht sturende informatie naar MBeqrotinqsfasew 

Evalueren is een momentopname. Resultaten hiervan kunnen volgens dhr. Verheijen niet betrouwbaar 
zijn. Het hangt bijvoorbeeld van de stemming van de aanwezigen af. Evalueren heeft dus niet veel zin. Je 
moet vaker van gedachte wisselen, sparren, zorgen dat dingen gaan leven binnen de organisatie. 1 keer 
per maand een ABK bespreking houden! 

Personen die binnen zitten moeten ook de bouw bezoeken. Ze moeten een beeld hebben van hoe dingen 
"buiten" gaan. Bij het bezoeken van de bouw kunnen ook specifieke CABK-gerelateerde) dingen besproken 
worden, naast het maken van een rondje over de bouw. Ook kan er door bijvoorbeeld een KAM
medewerker bijgehouden worden hoe bepaalde dingen gedaan worden buiten met daarbij de 
verantwoording waarom die keuze gemaakt is. Misschien iedere keer een ander thema of onderwerp 
onder de loep nemen en daarmee een stukje centrale kennis genereren. 

Daarnaast is het van belang, om überhaupt te kunnen evalueren, om allereerst een kader creëren. Aan de 
hand van het kader kan geëvalueerd worden. Met dit kader wordt bedoeld dat er du idelijk wordt 
overgedragen op welke gedachte de begroting (en onderdelen) is gebaseerd. Dan kan er gespiegeld 
worden wat bedacht is in de voorbereiding met de uiteindelijke manier waarop er dingen uitgevoerd zijn. 

Ook een idee is het invoeren van: De prijsvraag van de maand: slim idee van uitvoerder, projectleider of 
werkvoorbereider. Beste idee krijgt een prijs. Je moet mensen scherp krijgen en houden. Belonen kan een 
juiste manier zijn om mensen scherp te krijgen. Waarom krijgen uitvoerders ook geen vakbladen? Hier 
kunnen ze ook nieuw ideeën uit opdoen. 

Heel veel dingen die slim bedacht worden tijdens de bouw komen te laat voor het eigen project. Deze 
slimme ideeën moeten wel overgebracht worden naar volgende projecten. Deze "slimme" oplossingen 
moeten je eigenlijk ook goed monitoren. Levert het inderdaad een voordeel op om andere methode toe te 
passen? Hier heb je als projectteam eigenlijk te weinig tijd voor. 

3.2.1.4 Het hulpmiddel 
Als hulpmiddel kan er misschien een Checklist gemaakt worden. Deze checklist vormt bij de calculatie, de 
overdrachten en tijdens de uitvoering een belangrijk document. De Checklist geeft de onderdelen aan die 
van belang zijn om tijdens de calculatie uitspraken over te doen (zoals o.a. steigerinzet, keten, kraaninzet, 
bekistinginzet, bouwleidingen, personeel, etcJ. Deze Checklist moet ingevuld worden tijdens de calculatie. 
Op deze manier worden voor de belangrijke onderdelen de uitgangspunten op papier gezet (aanbrengen 
van koppelingen met belangrijke hoeveelheden, risico's, offertes, etcJ. Het projectteam krijgt dan een 
overzichtelijk document waarin de uitgangspunten duidelijk worden, je zou het een kader kunnen 
noemen. 

Dit document staat dan ook centraal in de overdracht. Tijdens de uitvoering kan het projectteam deze 
checklist (het kader) spiegelen. Ze kunnen hierop invullen of inderdaad gewerkt is volgens de bedachte 
manier, omschreven in de Checklist, of dat er iets anders gedaan is. Natuurlijk moet er dan ook vermeld 
worden waarom andere keuzes gemaakt zijn. Dit document kan dan meteen voor terugkoppeling zorgen. 
Degene die de begroting heeft gemaakt kan hierop zien of zijn aannames goed geweest zijn. 

Belangrijk bij het ontwikkelen van een hulpmiddel: 
moet geen los systeem zijn (moet koppeling hebben met bestaande systemen) 
er is gebrek aan tijd (houdt hier rekening mee) 
mensen moeten erachter staan 
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3.2.2 Interview leo Oussoren 
Datum: 20-08-2007 
Tijd: 13:00 
Plaats: Kantoor Heijmans Arnhem 
Gecontroleerd: JA ~ 21-08-2007 

3.2.2.1 Inleiding Interview 

De genoemde problemen uit de analysefase van mij afstuderen komen bekend voor. Dhr Oussoren geeft 
aan dat dezelfde problemen overal in de bouw spelen. 

3.2.2.2 Ontbrekende sturende informatie in MUitvoerinqsfase" 

Het is noodzakelijk dat er in de voorbereiding (calculatie) een werkplan gemaakt wordt. Dit plan beschrijft 
hoe er gewerkt gaat worden. Hierop is de gehele begroting gebaseerd (dus ook ABIO. Van verschillende 
onderdelen wordt de aanpak beschreven, er moet daarnaast omschreven worden waarom bepaal.de 
keuzes gemaakt zijn. Op welke bouwvolgorde is de begroting gebaseerd? Welke materieelinzet is hierbij 
nodig? Het is in ieder geval belangrijk dat het wiel niet opnieuw uitgevonden hoeft te worden door het 
projectteam. 

Gekoppeld aan het werkplan moeten een aantal andere belangrijke documenten <planning + 
bouwplaatstekening +eventueel secundaire planningen zoals kraanplanning) opgesteld worden. 

Naast het werkplan moeten ook de risico's die herkent zijn in de calculatiefase overgedragen worden. Het 
huidige document <Risico Management Overzicht) bevat allemaal risico's die eigenlijk geen risico's zijn. 
Misschien moet er eerst duidelijk gemaakt worden wat risico's zijn/welke risico's vermeld moeten worden 
in het overzicht. 

Bewaken van posten in de ABK is met de huidige documenten best mogelijk. Er zijn maar een aantal 
posten (keten, kranen, personeel en steiger) belangrijk om te bewaken. Deze kunnen bewaakt worden met 
de huidige documenten. Het bewaken is wel weinig gestructureerd en wordt overgelaten aan eigen 
initiatieven van de projectleiders. Zo werkt dhr. Oussoren met een zelf opgesteld Excel bestand voor de 
uren bewaking. Er mag best wat meer structuur in komen. Op dit moment lopen er wel initiatieven om dit 
beter te structureren en projectleiders te voorzien van hulpmiddelen. 

Gekeken naar de organisatie zegt dhr. Oussoren dat: 
MCalcuteren is meer dan hoeveelheden uittrekken!" 

Er moet meer tijd in geïnvesteerd worden. Het belang van een goede begroting gebaseerd op de juiste 
overwegingen is van groot belang. Niet alleen kijken naar hoeveelheden, maar naar de manier waarop 
iets gebouwd moet worden. 

Met een goed onderbouwde begroting wordt het voor de directie een stuk moeilijker om bezuinigingen 
door te voeren. Eventuele bezuinigingen kunnen dan beter gemotiveerd worden. 

3.2.2.3 Overdracht sturende informatie naar MUitvoerinqsfase" 

MEen overdracht is iets organisch, het moet groeien!" 

De overdracht van calculatie naar het projectteam moet gestructureerd worden. Een overdracht is echter 
niet één moment. Je hebt meerdere momenten nodig voor een geslaagde overdracht van informatie. Je 
hebt één vaste overdracht nodig en daarnaast een aantal momenten die je zelf moet kiezen. Je hebt niet 
alle informatie op hetzelfde moment nodig en soms duurt het ook even voordat je jezelf voldoende in iets 
verdiept hebt en je daardoor meer of andere informatiebehoefte hebt. 

In de vaste overdracht gaat het om het overdragen van de begroting en het werkplan met toelichting. De 
overige momenten gaat het vooral om vragen hoe aan bepaalde dingen <meer specifiek) invulling 
gegeven is of wat de achtergrond/historie van bepaalde keuzes is. 
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3.2.2.4 Overdracht sturende informatie naar MBegrotingsfasen 

Goede manier hiervoor is het bespreken van de problemen/gevolgen van zijn of haar werk met de 
verantwoordelijke. Niet om mensen zwart te maken, maar om te leren van elkaar. Hoe heeft diegene 
erover nagedacht en waarom heeft hij/zij voor een bepaalde oplossing gekozen? 

Van groot belang hierbij is de manier waarop je deze dingen terugkoppelt. Je moet mensen er persoonlijk 
op aanspreken en het liefst elkaar in de ogen kunnen kijken. Geen e-mail sturen en eventueel bellen. 

In principe voldoet het om een project alleen aan het einde te evalueren. Hierbij wel tussendoor gewoon 
contact zoeken met de personen bij wie je vragen hebt of eventueel problemen wilt bespreken. De 
eindevaluatie moet gestructureerd en per punt afgehandeld worden. Dit moet ook zeker vastgelegd en 
gedocumenteerd worden. In ieder geval moeten alle afwijkingen <zowel positieve als negatieve) besproken 
worden. Hoe zijn de overschrijdingen tot stand gekomen, waar is het fout gegaan? 

Het kan erg handig zijn om deze overdracht plaats te laten vinden door verantwoordelijke voor calculatie 
<zowel Directe Kosten als ABK> naar de bouwplaats te laten komen . Het is allereerst belangrijk dat mensen 
die 'binnen' zitten, kennis opdoen over hoe het er 'buiten' aan toe gaat. Daarnaast kan je dan met deze 
(groep) mensen bespreken welke problemen er opgetreden zijn bij het project. 

Bij vastleggen en documenteren van deze informatie is het van belang om goed te weten wat je met de 
informatie gaat doen achteraf. Hoofd calculatie en Hoofd bedrijfsbureau moeten hierin een rol spelen. 

3.2.2.5 Het hulpmiddel 

Eisen aan het hulpmiddel: 
1. Praktisch 
2. Niet te ingewikkeld/gecompliceerd 

Een checklist is een mogelijke manier om vorm te geven aan het hulpmiddel. 
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3.2.3 Interview Friso Hendriks 
Datum: 23-08-2007 
Tijd: 13:30 
Plaats: Kantoor Heijmans Arnhem 
Gecontroleerd: JA -7 12-09-2007 

3.2.3.1 Ontbrekende sturende informatie in MUitvoeringsfasen 

Allereerst moet er een goede bouwplaatstekening zijn . Op deze tekening moet onder andere aangegeven 
zijn: 

Projecthuisvesting (type en plaats van de keet, bouwhekken, bouwwegen , etc.) 
Installatie-inrichting (hoe bedacht, waar?) 
Bouwrouting (waar beginnen, etc.?) 

Deze tekening moet gekoppeld worden aan een uitleg. Hierin staat beschreven waarom de keuzes zijn 
gemaakt. Hoe zit het onder andere met de routing van de bouw? De ABK-begroting moet volledig 
afgeprijsd worden en 1 op 1 sluiten met de tekening . 

Ook moet toegelicht worden welke bouwmethodiek(en) gekozen isUzijn). Hoe is de inzet van materieel 
daarbij? Waarom is er gekozen voor een bepaalde kraan/bekisting/lift? Hieraan moeten eigenlijk ook 
planningen gekoppeld zijn. De tijdsgebonden kosten zijn gekoppeld aan deze planningen. Dit is ook van 
groot belang bij de afprijzing van de ABK. Dit moet 1 op 1 stroken met elkaar. 

Belangrijke opmerking die dhr. Hendriks plaatst: 
MComplexiteit van een werk heeft een grote invloed, je moet een optimum zoeken" 

Je moet eerst een afweging maken hoeveel tijd en energie je in de voorbereiding (calculatie) wilt steken. 
Des te complexer het werk, des te meer tijd en energie in deze voorbereiding gestoken moet worden. Je 
moet zoeken naar een optimum. Pak je een percentage of ga je alles uitzoeken en tot op de kleinste 
details begroten . Waar ligt deze grens? 

Bij minder complexe werken is het namelijk te overzien om dingen achteraf uit te zoeken. Bij een 
complexe bouw is dit overzicht er niet. 

Over het bezuinigingen in de ABK begroting: deze moeten zichtbaar zijn. Er moet over het totaal 
bezuinigd worden, zodat je wel weet waar je aan toe bent. Je moet weten wat ze gedaan hebben. 

3.2.3.2 Overdracht sturende informatie naar MUitvoeringsfasen 

Bij de laatste overdracht heeft er niemand bij gezeten die de ABK heeft gemaakt. Hierdoor heb je het 
probleem dat je alles zelf moet terugzoeken. Waar moet je informatie vinden? Wat er niet is, kan je ook 
niet vinden. 

Deze overdracht zou eigenlijk moeten bestaan uit een mondelinge toelichting op de documenten die 
eerder beschreven zijn. Het is misschien een idee om hiervoor een aparte overdracht in het leven te 
roepen, een ABK-overd racht. 

Overdracht moet je ook niet zien als één moment. De deur van degene die de ABK/documenten heeft 
gemaakt, moet altijd open staan. Tijdens de uitvoering komen er steeds vragen (dus ook m.b.t. de ABKl, 
het moet dan mogelijk zijn deze vragen te stellen. 

3.2.3.3 Overdracht sturende informatie naar UBegrotingsfasen 

Als er niet afgeweken wordt van wat er bedacht is tijdens de calculatie, dan hoeft er niet zoveel 
teruggekoppeld te worden . Het verhaalloopt dan namelijk 1 op 1. Worden er wel dingen anders gedaan 
dan komen de vragen pas gaandeweg het proces. Vragen moeten dan gesteld kunnen worden. En de 
dingen die anders gedaan worden moeten teruggekoppeld worden. 

Het kan nuttig zijn om de verantwoordelijke voor het begroten van de ABK te voorzien van 
inkoopinformatie. Hiermee krijgen ze een controlemogelijkheid van de prijzen die ze gebruiken. Offertes 
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en prijsspiegels kunnen na afloop of gedurende het proces overgedragen worden aan degene die de ABK 
begroot. Hiermee kunnen ze hun voordeel doen bij volgende begrotingen. 

Ook kunnen ze betrokken worden bij de financiële overzichten. Overdragen van de onderbouwing van de 
f.o.'s. 

Het is daarnaast belangrijk dat de verantwoordelijke voor het begroten van de ABK, de bouw zelf komt 
bezoeken. Hier kan hij zelf zien wat er mis gaat. 

Bij de overdrachten geldt ook weer: hoe ver moet je hierin gaan? Het draait allemaal om het zoeken naar 
een optimum. Wat is de juiste hoeveelheid energie en tijd om dingen over te dragen gekeken naar het 
resultaat dat het oplevert. 

3.2.3.4 Het hulpmiddel 
Als je praat over een hulpmiddel dan moeten mensen het ook echt gaan zien als een hulpm iddel en niet 
als een ballast. Het nut van het hulpmiddel moet du idelijk zijn. 

Overige eisen: 
1. Gebruiksvriendelijk 
2. Gekoppeld aan bestaande systemen 
3. Geen handelingen dubbel uitvoeren 
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3.2.4 Interview Henk de Groot 
Datum: 23-08-2007 
Tijd: 15:00 
Plaats: Kantoor Heijmans Arnhem 
Gecontroleerd: JA ~ 24-08-2007 

3.2.4.1 Ontbrekende sturende informatie in MUitvoeringsfasen 

De projecten, voornamelijk woningbouw, waarbij dhr. De Groot betrokken is, worden erg beperkt voorzien 
van informatie gekoppeld aan de begroting. Het komt voor dat er niet eens een planning is opgesteld. 
Deze moet dan door de werkvoorbereiders nog opgesteld worden. De ABK is in sommige gevallen zelfs 
alleen aanwezig als een percentage en ook daarvan moet dan door de werkvoorbereiders een ABK 
verdeling opgesteld worden in de uitvoeringsvoorbereidingsfase. Vanzelfsprekend is er dan ook geen 
bouwplaatstekening beschikbaar. 

Als projectteam heb je wel behoefte aan deze informatie. Bouwmethodieken moeten een centrale rol 
spelen in de documenten . De begroting moet een samenhangend geheel zijn waarin de 
bouwmethodieken de basis vormen van de keuzes die gemaakt zijn. Je wilt weten: welke keuzes zijn er 
gemaakt? Waarop zijn de keuzes gebaseerd? Waaraan is gedacht tijdens de calculatie? Kunnen die keuzes 
wel? Zijn de details goed bekeken? Bijvoorbeeld een verklaring van de keetinzet waarop is de keuze voor 
een bepaalde keet gebaseerd? Als je dit soort dingen weet, kan je zelf makkelijker beslissingen nemen of 
er misschien andere oplossingen voordeliger zijn. 

Er zijn bepaalde onderdelen te benoemen waarvan de keuzes belangrijk zijn: hoe is bijvoorbeeld de inzet 
van steigers? Waar komen de bouwliften? Dit zijn heel specifieke vragen, maar erg bepalend en van groot 
belang voor bouwtijd en ABK. Logistiek speelt dus ook een belangrijke rol bij het opstellen van de ABK. Er 
moet goed gekeken worden naar de logistiek bij het opstellen van een planning en de ABK. 

Complexiteit van werken speelt zeker mee. Complexe werken vergen meer voorbereiding en ui twerking in 
de calculatiefase. 

Het werkt niet beperkend voor een projectteam als in de calculatie alles tot in de puntjes uitgezocht en 
vastgelegd is. Je maakt uiteindelijk zelf keuzes. Als andere oplossingen goedkoper zijn, dan kies je daar 
toch voor. Je wordt dus niet beperkt door een goede voorbereiding in de calculatie. 

3.2.4.2 Overdracht sturende informatie naar MUitvoeringsfasen 

Deze overdracht is erg beperkt. Daarbij moet opgemerkt worden dat dhr. De Groot eigenlijk alleen 
betrokken is bij woningbouwprojecten. De mate waarin dingen voorbereid en overgedragen moeten 
worden in de calculatiefase is afhankelijk van het soort project. In de woningbouw kan volstaan worden 
met een mindere voorbereiding. Bij complexe werken echter zal er meer voorbereiding nodig zijn en is de 
overdracht een stuk belangrijker. 

De overdracht bestaat nu uit het overdragen van de documenten uit de contractfase. Hier wordt verder 
niet mondeling toegelicht hoe de begroting tot stand gekomen is. Deze mondelinge toelichting wil je 
eigenlijk wel hebben. Vooral een toelichting over hoe er bedacht is deze bouw te gaan realiseren. 

3.2.4.3 Overdracht sturende informatie naar UBegrotingsfasen 

De evaluaties die gedaan worden, worden wel als nuttig ervaren. De besproken zaken tijdens de evaluatie 
worden vastgelegd. 

Voor een goede terugkoppeling moeten er lopende het proces momenten worden ingelast. Naar gelang 
de behoefte, moet het mogelijk zijn je vragen en opmerkingen te plaatsen bij de juiste personen. 

Het is van groot belang om bijvoorbeeld dingen die vergeten zijn in een begroting terug te koppelen naar 
de calculatie. Vaak is het wel de vraag wat deze personen ermee doen? Het is heel belangrijk dat er iets 
gebeurt met deze teruggekoppelde kennis. Waar doe je het anders voor? 
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3.2.4.4 Het hulpmiddel 
Belangrijk bij het maken van een hulpmiddel is dat er goed bekeken wordt of iets zin heeft. De afweg ing, 
hoeveel tijd erin gestoken wordt en wat het uiteindelijk oplevert, moet gemaakt worden. leder project 
heeft een andere benadering nodig. Heeft het volled ig uitwerken van een project tijdens de calculatie nut 
als je het over een standaard woningbouwproject hebt? 

Waterzuiveringsbedrijf: 
Met 5% van de kosten kan de eerste 95% van het water gezuiverd worden. 
Om de laatste 5% te zuiveren is 95% van de kosten nodig. 
Is het dan nuttig/ nodig deze kosten te maken voor die 5%? 
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3.2.5 Interview Gies Otten 
Datum: 24-08-2007 
Tijd: 08:00 
Plaats: Kantoor Heijmans Arnhem 
Gecontroleerd: JA -7 07-09-2007 

3.2.5.1 Ontbrekende sturende informatie in MUitvoeringsfasen 

De bouwplaatskosten CABIO moet gebaseerd zijn op een gedegen planning. Er moet een filosofie achter 
deze begroting zitten. Balkenschema is, voor het overbrengen van de filosofie, misschien niet de juiste 
methode/hulpmiddel. De planning moet gebaseerd zijn op een gedachte. Er moet meer analytisch en 
gedetailleerder naar gekeken worden. Hiermee niet bedoelend dat er tot op de laatste schroef alles 
beschreven en gepland moet worden. Deze basis moet een bepaald niveau hebben. Op dit moment is dit 
niveau eigenlijk te laag. 

Bij het opstellen van de planning moet er beter gekeken worden naar belangrijke thema's, zoals inzet van 
kranen <Logistiek) en UTA-personeel. Er moeten koppelingen zijn tussen de verschillende documenten en 
de gedachtegangen moeten visueel gemaakt worden. 

Het belangrijkste eigenlijk is dat er een stelling genomen moet worden. Dit vormt dan de basis voor de 
begroting. Het kan een idee zijn om hierbij de kennis van de uitvoerder en de projectleider in een vroeg 
stadium te gebruiken. Betrek ze bij het innemen van het standpunt. 

Als er sprake is van een goede voorbereiding, dan ben je in staat om het geheel goed af te prijzen. Je hebt 
hiermee dan ook meteen een duidelijk kader gecreëerd. Dit kan onder andere een belangrijk hulpmiddel 
zijn in overleg met een opdrachtgever. Je kunt beargumenteren waar kosten vandaan komen en welke 
consequenties veranderingen hebben. Ook voor het bewaken is een kader een handig hulpmiddel. Als je 
op de hoogte bent van de details, kan je bewust bewaken. Je kunt snel schakelen. Je kunt de werkelijkheid 
spiegelen met hetgeen er bedacht is. Als het kader duidelijk is (hoe gaan we bouwen?) dan opent dit ook 
de weg voor bijvoorbeeld nacalculatie. Je kunt dan veel meer nauwkeurig monitoren of wat je bedacht 
had goed was. Waarom zijn dingen anders gedaan? Heb ik de goede normen gebruikt? Etc. 

Aard van het werk is wel een belangrijke factor. Bij een complex werk is er meer tijd nodig voor de 
voorbereiding voor het opstellen van een goede begroting. Er moet dan dus ook meer tijd in gestoken 
worden. Bij een eenvoudiger werk kan volstaan worden met een mindere voorbereiding (calculatie). 

Belangrijke documenten zijn dus: 
1. Planning: 

Deze planning moet van een dusdanig niveau zijn (beetje afhankelijk van aard van het werk) dat 
hij bijna 1 op 1 doorkan als werkplanning. De leesbaarheid moet goed zijn. Ook wordt dan de 
koppeling met belangrijke deelplanningen duidelijk. Planning moet aansluiten op de 
belang rijke materieeli nzet. 

2. Bouwplaatstekening: 
Ook hier meer analytisch naar kijken: kom ik er goed bij? Hoe ziet het eruit? Gietbouw -7 genoeg 
opslagruimte? Nee, prefab dan maar? 

3. Onderbouwing: 
Soort "intern" bestek voor het ABK. 

Dhr. Otten: 
MJe krijgt één keer de kans om te begroten, daarna moet je het ermee doenr 

Mis er van tevoren goed nagedacht dan hoef je gaandeweg niet meer te prutsenr 

U De problemen zijn eigenlijk wel overal hetzelfde. Bij ieder bouwbedrijf spelen deze problemen. w 

3.2.5.2 Overdracht sturende informatie naar MUitvoeringsfasen 

De feitelijke overdracht (van een project waarvan ABK dus deel uitmaakt), de handeling op zich, is goed 
doordacht. Dit gebeurt aan de hand van een checklist. 
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Met betrekking tot de ABK moet je het overdrachtsmoment eigenlijk splitsen. Er moet meer sprake zijn 
van een overdrachtsperiode, met meerdere momenten. 

Belangrijk om op te merken is dat: des te beter de documentatie, des te makkelijker zijn dingen terug te 
vinden en des te minder hoeft er gepraat te worden bij overdrachten. Op dit moment zijn dingen niet 
goed terug te vinden. 

3.2.5.3 Overdracht sturende informatie naar "Begrotingsfasen 

Als de input van het projectteam vanuit de calculatie van een hoge kwaliteit is, dan is de output ook van 
hoge kwaliteit. Doormiddel van normale cost controlling kan je dan bewaken. Het is dan dus makkelijk 
om problemen terug te koppelen. 

Projectevaluaties over het algemeen genomen, wordt geen serieus werk van gemaakt. Dit is deels een 
kwestie van prioriteit van de betrokkenen. De projectteamleden zijn al weer bezig met een nieuw project. 

3.2.5.4 Het hulpmiddel 

Aantal eisen aan het hulpmiddel om het te laten slagen: 
Houdt het beknopt 
Voldoende detaillering <zoek daarbij naar een optimum) 
Houdt het inzichtelijk (geen ontzettend grote documenten) 

Afsluitend van het interview zegt Dhr. Otten: 
"We weten eigenlijk allemaal hoe het moet! Waarom doen we er niks mee?" 
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3.3 Interview Werkvaarbereiders 

3.3.1 Interview Ad van der Meer 
Datum: 20-08-2007 
Tijd : 08:45 
Plaats: Vloer 3 kantoor Heijmans Arnhem 
Gecontroleerd: JA ~ 24-08-2007 

3.3.1.1 Ontbrekende sturende informatie in MUitvoeringsfasen 

Het wordt onderkend dat de huidige documenten uit de voorbereidingsfase (m.b.t. de ABIO niet goed zijn. 
Er is momenteel sprake van een overdracht van alleen de cijfers doormiddel van een begroting (met een 
planning en bouwplaatstekening). Waarop deze gebaseerd zijn is niet duidelijk terug te vinden. Het 
projectteam is niet op de hoogte van de keuzes die gemaakt zijn en de overige alternat ieven die voor 
bepaalde keuzes overwogen zijn. Wat je eigenlijk wilt weten als werkvoorbereider bij de cijfers (en dan 
niet alleen op gebied van de ABIO: 

1. Gemaakte keuzes+ duidelijke verantwoording (waarom is deze keuze gemaakt?) 
2. Geheel ondersteund door een planning (+secundaire planningen) en een bouwplaatstekening 

Bij de gemaakte keuze moet ook vermeld worden welke keuzes het niet zijn geworden en de eventuele 
redenen. Hierdoor weten de werkvoorbereiders ook welke andere alternatieven bekeken zijn en waarom er 
niet voor gekozen is. Hierdoor kan de kostbare tijd van de werkvoorbereiders nuttiger gebruikt worden 
aangezien hij niet de tijd neemt bepaalde alternatieve weer opnieuw te bestuderen. 

Planning (+ secundaire planningen), "Plan van Aanpak" en bouwplaatstekeningen moeten ook voldoen 
aan een standaard. Nu is er per project teveel verschil in de spullen die je aangeleverd krijgt. Deze 
documenten moeten vanzelfsprekend aansluiten op de gemaakte keuzes. 

De gemaakte keuzes en verantwoording kunnen mogelijk in een verslagvorm (soort Plan van Aanpak) 
opgesteld worden door degene verantwoordelijk voor het begroten (=analyseren = analyseverslag). Hier 
wordt dan een hoofdstuk gewijd aan een bepaald bouwdeel (kort en bondig). Je kunt het verslag dan 
opbouwen op de manier waarop de bouw gerealiseerd wordt: 

1. Hoofdstuk 1: grondwerk 
2. Hoofdstuk 2: fundering 
3. etc. 

De keuzes moeten gemaakt worden op basis van een goede analyse. In deze analyse (m.b.t. de ABIO moet 
er gekeken worden naar de: 

1. Bouwsystemen 
2. Logistiek 

Hieruit volgt tijd (dit is een belangrijke kostendrager) 

In de analyse moeten misschien wel drie varianten bekeken worden. Op basis van de criteria die van 
belang zijn (kosten/snelheid/etc.>, moeten dan een keuze gemaakt worden. Uit deze keuze volgt een 
planning (en eventueel secundaire planning) en een bouwplaatsteken ing. Op basis daarvan moet begroot 
worden. Het idee bestaat dat er momenteel te weinig tijd besteedt wordt aan de analyse. Er moet beter 
over de keuze nagedacht worden. 

Er is bij de analyse een onderscheid te maken tussen de verschillende aanneemvormen (bouwteam/ 
aanbesteding). Bij een bouwteam moeten de keuzes (op basis van overwegen van alternatieven) eigenlijk 
afgerond zijn als het werk naar het projectteam gaat. Werkvoorbereider krijgt niet veel ruimte meer om 
zelf keuzes te maken, mede omdat er al goed is gekeken naar alternatieven en keuzes weloverwogen 
gemaakt zijn (verantwoordelijkheid van de planvoorbereider). Bij een aanbesteding moet deze analyse 
eigenlijk ook gedaan zijn. Hiervoor moet een andere persoon verantwoordelijk zijn/gemaakt worden 
(bijvoorbeeld een bedrijfsbureau medewerker). 

Naast bovengenoemde problemen is de huidige begroting ook een probleem. Mede doordat er 
verschreven wordt, is niet duidelijk wat in welke post zit. Het is misschien een idee om met twee 
begrotingen te werken. Een voor buiten (met presentatie van de posten op een commerciële manier, zodat 
gevoelige informatie verborgen blijft) en een voor binnen, waarin duidelijker de kosten gepresenteerd 
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worden, met belangrijke informatie erbij (koppeling met planningen en hoeveelheden). Dit maakt 
bewaken van belangrijke posten dan mogelijk. De vraag is dan wel hoe de twee begrotingen moeten 
samenwerken? Is hiervoor een ICT oplossing te bedenken? 

Ander probleem van de begrotingen zijn de bezuinigingen die er gedaan worden. De basis van de 
bezuinigingen is niet juist. Er moet alleen bezuinigd worden als die bezuiniging ook haalbaar is door 
toepassen van een andere bouwwijze. 

3.3.1.2 Overdracht sturende informatie naar UUitvoeringsfase" 

Naast het aanleveren van de documenten is de overdracht zelf ook niet goed. Het is van belang dat het 
projectteam op de hoogte gebracht wordt van de keuzes die gemaakt zijn en de redenen waarom. Daarbij 
ook informatie aanleveren over de alternatieven die het niet geworden zijn. Hierover staat er meer in de 
vorige pa rag raaf. 

Deoverdracht moet verdeeld worden in meerdere fasen: 
1. Maken van een goed verslag van de analyse <plan van aanpak zoals in vorige paragraaf 

besproken)+ begeleidende documenten (planningen en bouwplaatstekening 
Verantwoordelijke: degene die de begroting heeft gemaakt 

2. Documenten overdragen aan het Projectteam 
Verantwoordelijke: degene die de begroting gemaakt 

3. Projectteam analyseert project door documenten grondig door te nemen 
4. Mondelinge toelichting plan van aanpak 

Verantwoordelijke: degene die de begroting gemaakt 
5. Mogelijkheid vragen te stellen 

Verantwoordelijke: projectteamleden 
6. Naar uitvoering van een project 

3.3.1.3 Overdracht sturende informatie naar UBegrotingsfase" 

Op zich worden problemen die ontstaan door de begroting (o.a. ABIO wel teruggekoppeld naar degene die 
verantwoordelijk is voor de begroting. Dit gebeurt overwegend mondeling en wordt dus nergens 
vastgelegd . Dit zou eigenlijk wel moeten. 

Als het projectteam wordt voorzien van een helder document waarin de keuzes (bouwmethoden en 
logistiek en gevolgen voor de ABIO omschreven zijn met de verantwoord ing, dan kan hier doormiddel van 
het invullen van de werkelijk gekozen methoden, door het projectteam, een snelle en overzichtelijke 
terugkoppeling plaatsvinden (spiegelen werkelijkheid met de analyse). Op deze manier is het voor de 
werkvoorbereiders/uitvoerders gemakkelijk bij te houden en degene verantwoordelijk voor het begroten 
krijgt een helder document. 

Evaluaties worden wel als nuttig ervaren. Er moet alleen niet alleen een evaluatie aan het einde van het 
project zijn, maar ook tussendoor. Eind van het project zijn dingen vergeten en zijn mensen alweer bezig 
met nieuwe projecten. Van groot belang is het vastleggen van dingen die tijdens de evaluaties besproken 
zijn . Er moet dan ook structuur in aangebracht worden (de vastlegging van evaluaties). 

3.3.1.4 Het hulpmiddel 

Eisen aan hulpmiddel: 
1. Structureren en verbeteren analyse en output analyse (heldere document verslag analyse + 

begeleidende documenten) 
2. Spreiden van het overdrachtsmoment 
3. Evaluatie project spreiden 
4. Structureren en vastleggen evaluaties 
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3.3.2 Interview William Vlug 
Datum: 24-08-2007 
Tijd: 09:30 
Plaats: Kantoor Heijmans Arnhem 
Gecontroleerd: JA -7 31-08-2007 

3.3.2.1 Ontbrekende sturende informatie in MUitvoeringsfase" 

Belangrijk bij een ABK is de visie erachter. Deze visie is op dit moment niet duidelijk. De documenten die 
er nu zijn geven geen beeld van de visie waarmee begroot is. Visie met betrekking tot de ABK heeft te 
maken met: 

1. Routing van de bouw 
2. Materieelinzet 
3. Bouwmethodiek 

Daarbij is het natuurlijk van belang welke koppelingen er zijn. Hoe is het er daarnaast met de 
koppelingen tussen directe kosten en ABK. Impliciet zijn de meeste keuzes wel gemaakt en misschien 
zelfs wel ergens terug te vinden, maar het is niet overzichtelijk op dit moment. Het lijkt alsof de kosten 
bepaald zijn zonder een duidelijke filosofie erachter. 

Ook kan gezegd worden dat het ontbreekt aan diepgang. Kijk je bijvoorbeeld naar een 
bouwplaatsteken ing. deze is veel te summier. Er moet meer tijd aan besteed worden. Misschien moeten er 
wel meerdere bouwplaatstekeningen komen voor verschillende fasen in de bouw. Hoe is de inrichting 
tijdens de ruwbouw? Tijdens de afbouw? Welke koppelingen zijn daartussen? Er zijn hele basale dingen 
te noemen waar eigenlijk naar gekeken moet worden in de calculatie. De keet die ik op de tekening plaats, 
staat deze niet op een plek waar ik eerder moet beginnen met maken van een parkeerplaats? 

Het detailniveau is gewoon te laag. Bijvoorbeeld: de steiger -7 hoe is gedacht deze op te bouwen? Waar 
beginnen we met opbouwen? Of de onderslagen? Hoeveel rijen per vloer? Waarop zijn kosten gebaseerd? 
Het detailniveau is voornamelijk van belang voor de fundering- en ruwbouwfase. Dit is toch de fase 
waarin de aannemer het meeste zelf werk heeft. Hier mag geen tijd verloren worden in de uitvoering. 

Hoe is de planning analytisch onderbouwd? Waarop zijn de normen gebaseerd? Vloeren leggen 
langzamer dan normaal, waarom? Er zitten meer vides in, de vloeren zijn rond , etc. Dit wil je weten. Ze 
hebben er rekening mee gehouden tijdens het begroten. Daar kan je wat mee in de uitvoering. Als er 
alleen een norm staat, dan zegt dat niet veel. 

Het kan ook handig zijn meer te weten over verschillende alternatieven die er onderzocht zijn. Waarom is 
er gekozen voor een steiger? Waarom geen hefsteiger? Waarom is deze kraan gekozen? Welke andere 
opties zijn er bekeken? Het kan het projectteam tijd schelen als duidelijk is waarom bepaalde opties 
afgevallen zijn . Zij hoeven er dan niet meer naar te kijken . 

Nog een ander punt dat niet goed uitgelicht wordt, is logistiek. Dit is een belangrijk item en vorm de 
belangrijkste input voor je materieelinzet 

De belangrijke documenten (begroting, planning en bouwplaatstekening) moeten gekoppeld zijn aan een 
plan van aanpak. Er is natuurlijk ook sprake van relaties tussen deze documenten. Maak deze koppelingen 
inzichtelijk voor een projectteam. 

Er zijn manieren te bedenken waarmee overzichtelijk weer te geven is hoe bepaalde dingen bedacht zijn. 
Maak gebruik van moderne planningstechnieken en niet alleen een strokenschema. Het strokenschema is 
te abstract en vergt onderhand een studie om er iets van te snappen. Hoe loopt heet kritieke pad hierin? 
Probeer maar eens een standlijn te trekken. Je kunt met moderne planningtechnieken heel goed laten 
zien hoe je bijvoorbeeld een volgorde brengt in de uitvoering van de ruwbouw. Als dit overzichtelijk is, 
dan zijn gevolgen van veranderingen erin ook meteen duidelijk. 

Het kan ook handig zijn om de tijdsgebonden kosten (grootste deel ABK> te koppelen aan de planning. 
Hiermee worden gegevens in een oogopslag inzichtelijk voor het projectteam. Dit is meteen handig voor 
het bewaken. Consequenties van keuzes worden overzichtelijk. Mensen moeten zien wat de gevolgen zijn 
van keuzes die ze maken. 
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Het gaat erom dat de insteek van een project, dus de basis van je begroting CABKen OIO inzichtelijk en 
duidelijk is voor het projectteam. Het is dan aan de projectleider om te zorgen dat het projectteam 
gebruik maakt van deze documenten en niet zelf dingen gaat bekijken. Dit kan meteen kostbare tijd 
schelen. 

Wat vanzelfsprekend een rol speel in het geheel is dat er weinig tijd beschikbaar is om een echt goede 
begroting op te stellen. Je zult dus keuzes moeten maken, maar in ieder geval moeten de belangrijkste 
basale grove lijnen duidelijk zijn. In de uitvoeringsfase zijn er meer mensen/kennis en tijd om deze lijnen 
verder uit te werken. Je creëert een kader, documenteert dat op de juiste manier en tijdens de uitvoering 
gaat het projectteam de lijnen verfijnen tot op detailniveau. 

Ook bij woningbouwprojecten kan je baat hebben bij een goed onderbouwde begroting (dus investeren 
van tijd in de voorbereiding en calculatie bij woningbouw). Woningbouw valt of staat met een goede 
organisatie. Des te vroeger je nadenkt over het proces, des te beter een project gaat lopen. 

3.3.2.2 Overdracht sturende informatie naar "Uitvoeringsfase" 

Er is op dit moment nauwelijks spraken van een overdracht. Dit komt misschien wel omdat het aan 
diepgang ontbreekt in de documenten die overgedragen moeten worden. Heeft de calculatie meer 
diepgang, dan kost een overdracht meer tijd. 

Goede overdracht kan misschien door het blijven betrekken van degene die de ABK heeft gemaakt in de 
uitvoeringsfase. Hij kan aangeven wat hij bedacht heeft en wordt meteen geconfronteerd met de kennis 
van het projectteam. Problemen worden ook meteen voor hem zichtbaar. 

Degene die ABK heeft begroot en gepland, kun je ook betrekken bij feitelijke inkoop van tijdgebonden 
onderdelen. Bijvoorbeeld torenkranen, (hef-)steigerwerk, ondersteuning, ketenpark en 
bouwplaatsinrichting etc.! Voordeel: kennis uit calculatiefase gaat niet verloren bij inkoopafhandeling in 
uitvoeringsfase. Voortschrijdend inzicht dat wordt opgedaan tijdens de uitvoeringsfase kan ook worden 
benut om weer toe te passen in de calculatiefase. 

3.3.2.3 Overdracht sturende informatie naar "Begrotingsfase" 

Als de insteek van een project duidelijk is dan komt er vanzelf een wisselwerking. Worden dingen anders 
gedaan dan valt dat op en kan dat makkelijk teruggekoppeld worden. Heldere documenten maken 
bewaking mogelijk. Stel je voor dat je een koppeling maakt tussen de materieellijst en de huurtijden in 
de begroting. Het is dan voor een uitvoerder mogelijk daaraan een prognose te koppelen . Het is dan in 
een oogopslag inzichtelijk welke gevolgen er zijn van bijvoorbeeld het uitlopen van de bouw m.b.t. het 
materieel en kosten op de bouwplaats. 

Het projectteam moet een duidelijk vertrekpunt krijgen (begroting, planning en bouwplaatstekening). Dit 
kan dan getoetst worden. Als het detail en inzichtelijkheid groter is, dan kan het projectteam daar meer 
mee. Voor het terugkoppelen bij afwijkingen moet niet gewacht worden tot het einde van het project. 
Misschien moet je wel per fase kijken wat de verschillen zijn tussen bedacht en werkelijk uitgevoerd. 

Evaluaties van dit moment hebben geen zin. Ze zijn te laat en resultaten verdwijnen ergens in de kast. 
Projectleider moet eigenlijk na het afsluiten van iedere fase (fundering, ruwbouw, wind- en waterdicht en 
afbouw) een evaluatie doen. Hoe is het gegaan? Niet alles hoeft besproken te worden, maar als er 
afwijkingen zijn (zowel positief als negatief) dan is een verklaring wel gewenst. Waarom zijn er 
afwijkingen? Dit is misschien een stap naar nacalculatie. 

3.3.2.4 Het hulpmiddel 

Het hulpmiddel moet hetgeen er nu is op een heldere manier overbrengen. Het moet geen ingewikkeld 
verhaal zijn. Het moet ook passen binnen bestaande systemen. Probeer koppelingen aan te brengen 
tussen documenten. 

Planning is een heel belangrijk document. Als je kan moet je hier iets mee doen. De planning is een 
document waar het projectteam dagelijks mee werkt en naar kijkt! Meeste veranderingen hebben invloed 
op de planning en dat heeft gevolgen voor de ABK. 
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3.3.3 Interview Jorg Jansen 
Datum: 31-08-2007 
Tijd: 13:30 
Plaats: Kantoor Heijmans Arnhem 
Gecontroleerd: JA -? 03-09-2007 

3.3.3.1 Ontbrekende sturende informatie in MUitvoeringsfasew 

Wat je wilt weten als projectteam: 
1. Wat zit er in de ABK? (en eventueel in de OK weggewerkt) 
2. Wat is er afgestreept? (bezuinigingen) 
3. Hoe zijn deze bezuinigingen te realiseren? 

hei'" mans 

4. Hoe is het plan gevisualiseerd? (bouwplaatsinrichtingsplan met de belangrijke onderdelen) 

Dus belangrijke documenten zijn de begroting en een bouwplaatsinrichtingsplan (beide gekoppeld aan 
een planning). 

Het is dus van belang om te weten wat er gerekend is en hoelang precies (daar is een planning voor 
nodig). De belangrijke hoeveelheden die bij de begroting horen moeten ook overzichtelijk zijn. Je moet 
dus eigenlijk voorzien worden van een begroting op detailniveau. Hierbij moet er voor belangrijke 
onderdelen duidelijk zijn hoe dit bedacht is. Hoe is bijvoorbeeld de inzet van werkvoorbereiders, staan er 
4 voor de eerste 4 maanden en de rest van de tijd 2? Hoe is het bedacht? Dat wil je weten! 

Daarnaast wil je ook weten welke bezuinigingen er gedaan zijn op de begroting en hoe er gedacht is deze 
bezuinigingen te realiseren . Het is nu voor een projectteam al niet duidelijk waar de bezuinigingen 
precies gedaan zijn. Je begint dan met een niet realiseerbare begroting. 

Bouwplaatsinrichtingsplan moet een centrale rol spelen. Dit kan dienen als een praatplaatje. Mensen 
hebben de voorkeur voor een gevisualiseerd plan. Tekst is te vrij voor een eigen interpretatie. Deze 
tekening moet een handvat zijn voor de uitvoerder. Je moet voorkomen dat mensen zelf teveel dingen 
gaan doen. Op dit moment Ligt er eigenlijk te weinig vast, waardoor mensen dingen zelf gaan invullen. 
Het moet wel mogelijk zijn om dingen anders te doen, maar dan moet er van tevoren wel verklaard 
worden dat een bepaald alternatief inderdaad voordeliger is. 

In de begratingsfase moet er een optimale bouwplaatsindeling gemaakt worden. Dit moet een plan zijn 
waarmee de uitvoerder moet (en kan) werken. De basale keuzes (grove Lijnen) moeten goed gemaakt zijn. 
Dit betekent dat de belangrijke posten goed ingevuld zijn en dat hier niet meer zomaar naar eigen inzicht 
dingen veranderd worden. Er moet dus meer structuur in komen. Het is dan aan het projectteam om de 
afstemming en invulling van kleine dingen te verzorgen en eventuele (eigen) handigheidjes toe te 
passen. Het is natuurlijk een mogelijkheid de uitvoerder te betrekken bij het maken van dit plan. Zijn 
kennis kan erg nuttig zijn. 

Bijkomend voordeel van duidelijker begroten en overgedragen, is dat het makkelijker wordt om het 
geheel te bewaken. 

Bij de oude werkgever van dhr. Jansen, Dura Vermeer, was het begroten van de ABK (exclusief UTA 
personeeL> een taak van de materieeldienst In overleg met het bedrijfsbureau werd er een planning 
opgesteld. De materieeldienst maakte daarna een ABK-begroting inclusief bouwplaatstekening. Kraan- en 
bekistinginzet werden daarbij berekend. Als projectteam had je wel inspraak. De Materieeldienst trad dus 
op als een kenniscentrum m.b.t. de ABK. Het is een idee om bij Heijmans het maken van de ABK (m.b.t. de 
materieelinzet) ook uit te besteden aan de materieeldienst Op dit moment is de materieeldienst hier nog 
niet klaar voor. Deze club is nog niet commercieel genoeg daarvoor. De huurverplichting die je hebt met 
de materieeldienst is dus momenteel nog niet handig/voordelig. 

3.3.3.2 Overdracht sturende informatie naar MUitvoeringsfasew 

De overdracht van de ABK moet anders. Nu zitten er teveel mensen bij de bespreking. Te veel mensen 
betekent te veel meningen en daardoor ontstaan te grote discussies, dat werkt niet handig . De overdracht 
moet plaatsvinden in een 1-1 bespreking. 
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De overdracht moet gebeuren met 'hapklare brokken'. Er moet misschien een standaard voor de 
overdracht komen: dit is de ABK. Als er dan nog vragen zijn moeten deze gesteld worden. 

3.3.3.3 Overdracht sturende informatie naar UBeqrotinqsfasen 

Terugkoppeling moet ontstaan door het volgen van het proces. Dit betekent dat de begroting niet over de 
schutting gegooid moet worden en dan pas achteraf bekeken wordt wat er voor resultaten behaald zijn. Je 
moet het proces blijven volgen. Dit houdt in dat je de bouwplaatsen bezoekt en dat je moet praten met de 
mensen die de ABK in de praktijk brengen. Eigenlijk moet je er continu met de neus opzitten. Op die 
manier kunnen posten misschien ook nog bijgestuurd worden. 

3.3.3.4 Het hulpmiddel 

Ontwikkelen van een protocol: "hoe om te gaan met ABK's?" 
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3.3.4 Interview Bram Gerritsen 
Datum: 06-09-2007 
Tijd: 09:00 
Plaats: Bouwplaats Plant Sciences Group Wageningen 
Gecontroleerd: JA -7 10-09-2007 

3.3.4.1 Ontbrekende sturende informatie in MUitvoeringsfasen 

Voor het begroten van de ABK moet er eerst een bouwplaatsinrichtingsplan getekend worden. Deze 
tekening moet gebaseerd zijn op de gekozen bouwmethodieken. Hoe gaan we het doen? Na het tekenen 
van het bouwplaatsinrichtingsplan moet er een begroting gemaakt worden. Deze volgorde is van belang, 
het moet niet andersom gedaan worden. Daarnaast wil je de redenen weten waarom bepaalde keuzes 
m.b.t. de ABK gemaakt zijn. 

De begroting die overgedragen wordt zegt te wem1g. Visuele informatie is heel belangrijk voor een 
projectteam. Je wilt alle informatie dus het Liefst visueel aangeleverd krijgen. Bijvoorbeel.d bij de keuze 
van het steigerwerk: Lever een geveltekening met uitleg aan -7 daarom is gekozen voor een hefsteiger. 

Misschien kan er een checklist komen voor het begroten. Alle belangrijke onderdelen van de ABK worden 
op basis daarvan begroot. Deze checklist verplicht je om bepaalde keuzes te maken. Hierdoor zullen 
dingen moeilijker over het hoofd gezien worden. Deze checklist kan meteen gebruikt worden als 
overdrachtsdocument voor het projectteam. Je moet er wel voor waken dat de checklist niet te Lang wordt. 
Deze wordt anders niet meer gelezen door het projectteam. De checklist moet alleen de hoofdlijnen (de 
belang rijkste kostenelemen ten) beschrijven. 

Wat bij een calculatie speelt, is dat je het werk nog niet hebt. Hiermee moet je wel rekening houden. 
Hoeveel tijd ga je in een calculatie steken? Je krijgt vanzelfsprekend verschillen tussen bedacht in 
begroting en werkelijk uitgevoerd, doordat het projectteam maanden/jaren aan een project werkt en 
degene die begroot maar een aantal weken. 

3.3.4.2 Overdracht sturende informatie naar MUitvoerinqsfasew 

Dhr. Gerritsen heeft nog geen overdracht meegemaakt vanuit de calculatie en kan daar dus eigenlijk niet 
over oordelen. 

3.3.4.3 Overdracht sturende informatie naar MBegrotingsfaseR 

De checklist kan gebruikt worden om eventuele verschillen tussen bedacht tijdens het begroten en 
werkelijk uitgevoerd, aan te geven. Op basis hiervan kan de checklist weer aangepast worden. 

Als de gedachtegang achter een begroting duidelijk is overgebracht, is het van groot belang dat het 
projectteam niet zomaar een andere oplossing kiest. Dit moet dan een verantwoorde keuze zijn. Niet 
zomaar kiezen voor een dure oplossing en dan zeggen dat er verkeerd begroot is! Dit wil nog wel eens 
gebeuren. 

Er moeten eigenlijk tussentijdse evaluaties komen. Eind van het werk Leeft het allemaal niet meer. Hier 
worden alleen nog grote afwijkingen opgemerkt en besproken. Achterhalen waar deze precies vandaan 
komen, wordt dan erg Lastig. Het tussentijds evalueren Leeft nu nog niet binnen de projectteams. Dit moet 
nu gebeuren op initiatief van een projectleider. Misschien is het een idee dit op te nemen in de IPTB's. 
Tijdens de IPTB moet er even stil gestaan worden bij de ABK: hoe is het resultaat? Hoe is de huidige 
situatie? Wat zijn de verwachtingen? Het moet misschien ook tijdens het projectleideroverleg besproken 
worden. Het komt dan onder de aandacht van de projectleiders en deze gaan het dan beter in de gaten 
houden. 

De persoon die de ABK opstelt, moet ook de bouw komen bezoeken en dingen bespreken met het 
projectteam gedurende de uitvoering. Hij moet uitleg blijven geven over zijn gemaakte keuzes. Op dit 
moment is de gedachtegang van de begroting niet duidelijk en wordt er gaandeweg het project te weinig 
gecommuniceerd. Het gevaar is dan, dat als er fouten in de begroting zitten in het begin, dat de motivatie 
van het projectteam verminderd. Er wordt dan snel gedacht dat de hele begroting niet deugt. Mensen zijn 
dan niet meer scherp en dan Lopen kosten sneller en veel meer uit de pas. 
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her mans 
Degene die de ABK heeft gemaakt, moet contact houden met het projectteam. Dan kunnen eventuele 
missers verklaard worden. Wat zit er achter de misser? Had degene die de ABK heeft gemaakt dit 
überhaupt kunnen weten? Je kunt het projectteam dan scherper houden. 

Het is misschien een idee om vaste momenten in te lassen in een project waarbij degene die de ABK's 
maakt, de ABK's evalueert met het projectteam. Het houden van een soort interne audit over de ABK. Hij 
maakt dan bijvoorbeeld een afspraak met de uitvoerder om te bespreken: hoe het leeft met de 
bouwplaatskosten? Hoe het met de ABK is? Op deze manier kan je mensen scherp houden. Tevens is een 
leermoment voor degene die de ABK maakt en het is een uitlaatklep voor een uitvoerder. Het tussentijds 
horen van problemen kan meteen in je voordeel gebruikt worden bij het begroten van nieuwe projecten. 

Wat betreft deze overdracht moet er eigenlijk een instrument komen dat ervoor zorgt dat er aan de ABK's 
gedacht wordt. Hoe gaat het ermee? Zijn er verschillen? Hoe kunnen we deze verklaren? 

3.3.4.4 Het hulpmiddel 
Het invoeren van een procedure m.b.t. de ABK is een mogelijkheid voor een oplossing. Je moet er wel voor 
waken dat het dan een krachtig iets is. Een procedure wordt alleen gevolgd als het interessant is. Je moet 
er iets aan hebben. Het moet niet te academisch en moeilijk zijn. Werkvoorbereiders hebben het veel te 
druk in het begin van een project -7 geen tijd/zin om procedures te bekijken en te volgen. 

Je moet iemand verantwoordelijk maken. Aangezien het een financieel onderwerp is -7 de Projectleider. 
Deze moet het levendig houden in een project. 

Heb je het over nieuwe documenten, houdt het dan kort en beperk je tot de hoofdzaken, anders wordt het 
gewoon niet gelezen. Geef inzicht in wat je hebt uitgezocht in de calculatiefase. Het moet een helder 
document zijn waarin alles gekoppeld wordt, een soort werkplan ABK. Bespreek dit in hoofdlijnen en 
verwijs eventueel naar uitgebreidere documenten in een bijlage. ledereen kan dan zelf beslissen of hij/zij 
de bijlage wil lezen. Het moet een soort inhoudsopgave zijn, met verwijzingen naar uitgebreidere 
informatie. 
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3.3.5 Interview Thim Curvers 
Datum: 06-09-2007 
Tijd: 08:00 
Plaats: Bouwplaats Plant Sciences Group Wageningen 
Gecontroleerd: JA -7 06-09-2007 

Dhr. Curvers is pas sinds dit project werkzaam voor Heijmans Arnhem. Daarvoor is hij werkzaam geweest 
voor de BAM. Hetgeen hier in dit interview verteld wordt. is dus gebaseerd op de ervaringen met Heijmans 
Arnhem m.b.t. dit project. 

3.3.5.1 Ontbrekende sturende informatie in UUitvoeringsfase" 

In principe is dhr. Curvers tevreden over de documenten en de overdracht uit de begrotingsfase. 
Belangrijk document bij de overdracht is het bouwplaatsinrichtingsplan met een bijbehorende 
beschrijving. 

Mochten er meer documenten gemaakt worden om de gedachtegang achter de begroting te verduidelijk 
dan moeten deze documenten zoveel mogelijk visuele informatie bevatten en daarnaast mondeling 
worden toegelicht. Visuele informatie zegt veel meer en spreek mensen meer aan. Een mondelinge 
toelichting is noodzakelijk en geeft meteen de mogelijkheid om vragen te stellen. Grote lappen tekst, dat 
werkt niet. 

Alle documenten moeten voorzien zijn van een duidelijke toelichting. 

3.3.5.2 Overdracht sturende informatie naar UUitvoeringsfase" 

De feitelijke overdracht bij dit project was eigenlijk goed. Het voordeel is geweest dat de 
werkvoorbereiders en de uitvoerder door omstandigheden in een erg vroeg stadium betrokken zijn bij het 
project. Hierdoor hebben ze de kans gehad om de documenten goed te bekijken en de mogelijke vragen 
te stellen aan de persoon die de ABK-begroting heeft gemaakt. De gedachtegang achter de begroting is 
dan ook duidelijk overgekomen. 

Deze unieke omstandigheid, dat je veel tijd hebt om het project op te starten, komt eigenlijk nooit voor. 
Als projectteam wil je zo snel mogelijk voorzien worden van de documenten behorende bij het project dat 
je gaat doen (tekeningen, bestek, map André, inschrijvingsbegroting, etcJ. Daarna zou er een overdracht 
moeten plaatsvinden, misschien wel een alleen over de ABK. Mogelijk invulling kan hieraan gegeven 
worden door een presentatie, waarin de ABK-begroting, het terreinplan en bouwmethodieken worden 
toegelicht. Waarom zijn bepaalde keuzes gemaakt? 

Dhr. Curvers geeft aan dat een overdracht niet in één presentatie gedaan kan worden. Het is van belang 
dat degene die de ABK heeft gemaakt, een aanspreekpunt blijft m.b.t. de ABK. Hij moet bereikbaar blijven 
voor het stellen van vragen. Als er vragen zijn over de ABK dan moet je altijd bij deze persoon terecht 
kunnen. 

3.3.5.3 Overdracht sturende informatie naar UBegrotingsfase" 

Het terugkoppelen van kennis en ervaring moet beginnen bij de start van het project. De persoon die de 
ABK-begroting heeft gemaakt, moet betrokken blijven bij een project. Zoals in vorige paragraaf 
beschreven, moet de persoon een aanspreekpunt blijven voor het projectteam. Hij moet daarnaast de 
bouwplaats komen bezoeken en praten met de mensen in het projectteam. 

Naar mening van dhr. Curvers heeft een eindevaluatie (alleen) niet veel zin. Het is een idee om 
tussenevaluaties te doen. De verantwoordelijkheid hiervoor moet bij de persoon liggen die de ABK heeft 
begroot. Het projectteam heeft het veel te druk, zeker in het begin van een project, om dit op te zetten. 
Voor deze tussenevaluaties kan misschien een procedure of vragenlijst gemaakt worden. 

Bij grote afwijkingen moeten normen aangepast worden. Je zou kunnen denken aan het opzetten van een 
database met normen die je in volgende projecten kan gebruiken. Hiervoor zou je gebouwonderdelen, 
zoals de gevel, moeten specificeren naar een bepaal.de moeilijkheidsgraad waaraan je de normen koppelt. 
Bij een volgend project kan je dan, gezien de moeilijkheidsgraad van de gevel, een bepaalde norm aan 
inzet van UTA personeel hangen. 
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3.3.5.4 Het hulpmiddel 
Ingewikkelde schema"s en procesbeschrijving zegt dhr. Curvers niks. Naar zijn mening moet er één 
persoon opgeleid worden om het ABK-traject op te zetten en te begeleiden. Mocht er een procedure 
gemaakt worden, dan moet deze erop gericht zijn dat deze persoon ermee kan werken. Dus moet ook in 
overleg met deze persoon opgesteld worden. 

Deze ABK-persoon is verantwoordelijk voor het maken van de ABK, het begeleiden van het traject en het 
terug halen van kennis en ervaring uit de projectteams. De projectteams moeten dan wel deze kennis en 
ervaring delen. Deze kennis en ervaring zijn van essentieel belang voor het maken van nieuwe ABK
begrotingen. 

Daarnaast zou er eigenlijk meer van de kennis en ervaring van de materieeldienst gebruik gemaakt 
moeten worden. Er zou een groter gedeelte van het ABK-traject bij deze dienst moeten liggen. 
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3.4 Interviews Uitvoerders 

3.4.1 Interview Roy van Wees 
Datum: 14-08-2007 
Tijd : 13:15 
Plaats: Kantoor Heijmans Arnhem 
Gecontroleerd: JA -7 31-08-2007 

3.4.1.1 Algemeen 

De problemen genoemd in de inleiding van het interview komen bekend voor. De vorige werkgever had 
deze zaken wel beter geregeld. Volgens dhr. Van Wees is een groot gedeelte van de problemen te wijden 
aan de organisatie van het proces. Deze is niet optimaal te noemen. Er is voornamelijk een groot gebrek 
aan structuur in het proces. De manier waarop de organisatie bij Heijmans Arnhem is ingericht is ook een 
oorzaak. Er is een behoefte aan een productiedirecteur, die zich onder andere bezighoudt met het 
bewaken van de productie. 
Daarnaast speelt de materieeldienst een grote rol. Deze zijn momenteel een mindere servicepartner (o.a. 
te duur). Daardoor werkt de uitvoerder graag samen met andere materieelleveranciers (sneller en 
goedkoper). 

3.4.1.2 Ontbrekende sturende informatie in UUitvoeringsfase" 

Het is belangrijk voor het projectteam om informatie te krijgen over de uitvoeringsmethode van bepaalde 
onderdelen van een bouwproject. Hoe worden deze onderdelen uitgevoerd? Erg belangrijk daarbij is de 
historie van de keuze. Waarom is een keuze gemaakt? Waarom zijn andere systemen/methoden 
afgevallen? Is er gewisseld in de methoden? Wat zijn de beweegredenen geweest om te wisselen van 
methoden? 

Bouwen is eigenlijk logistiek+ communicatie. ABK is dan ook grotendeels bepaald door de logistiek op de 
bouwplaats. Logistieke beweegredenen moeten dus duidelijk toegelicht worden in de uitleg over de 
gekozen (uitvoerings)methoden. 

De documenten (begrotingen, planningen en bouwplaatstekening) die nu overgedragen worden zijn niet 
specifiek genoeg. Er wordt nog teveel open gelaten. Meer invulling is dus gewenst (o.a. een goede 
werkbegroting met goede hoeveelheden). 

Er moet ook een goede koppeling zijn tussen de begroting en de begeleidende documenten. Informatie 
moet gemakkelijk terug te vinden zijn . Daarvan is momenteel geen sprake. Zoals het koppelen van 
hoeveelheden aan de begroting. 

Het idee van een checklist waarin per onderdeel van het project wordt uitgelegd welke methode er 
gekozen is en waarom precies, is een goede oplossing . Dit maakt het meteen mogelijk om het geheel te 
bewaken tijdens de uitvoering. Als uitvoerder kan dan gemakkelijk aangegeven worden hoe die 
onderdelen werkelijk zijn uitgevoerd en wat de beweegredenen daarvan zijn geweest. 

3.4.1.3 Overdracht sturende informatie naar UUitvoeringsfase" 

Overdracht van informatie moet eigenlijk al in een vroeg stadium beginnen. Volgens dhr. Van Wees moet 
een uitvoerder (en andere projectteamleden) in een vroeg stadium betrokken worden bij een nieuw 
project. Probeer de kennis van een uitvoerder te betrekken in de keuzes die je maakt in de voorbereiding. 
Dit is natuurlijk in de praktijk erg lastig . Hierbij speelt tijdsgebrek een rol. 

De feitelijke overdracht naar projectteam moet verder gebeuren doormiddel van een mondelinge 
toelichting op de gemaakte keuzes voor de bouwmethoden van de verschillende onderdelen. Hoe zijn de 
dingen bedacht? Welke historie zit er achter de beslissingen die genomen zijn? 

3.4.1.4 Overdracht sturende informatie naar UBegrotingsfase" 

In voorgaand paragraaf werd al geopperd om de uitvoerder (projectteam) eerder te betrekken in een 
nieuw project. Door dit te doen vindt er meteen een terugkoppeling plaats van de kennis die deze 
projectteamleden hebben opgedaan bij gerealiseerde projecten. 

Uitwerking Interviews 9 januari 2008 Maarten Meuleman 38 



Lechnische universite it eind hoven 

Nacalculatie kan erg nuttig zijn om informatie te genereren. Dit houdt wel in dat het proces erop gericht 
moet zijn om nacalculatie mogelijk te maken. Niet verschrijven en exact bijhouden. Bij de vorige 
werkgever was hierin een duidelijke structuur aangebracht. Er was een strak schema van vergaderingen 
om afwijkingen te bespreken en standen bij te houden . Er was de verantwoordelijkheid om afwijkingen te 
verklaren en deze te documenteren . Door de structuur kon er ook sneller aan de bel getrokken worden 
mochten er problemen (financieel en in tijd) ontstaan . 

Er wordt volgens dhr. Van Wees te weinig geëvalueerd . Het project moet zowel financieel als 
bouwmethodisch geëvalueerd worden. Een vaste tussenevaluatie is wellicht een goed idee. Bij evalueren 
is het van groot belang dat het duidelijk is hoe dingen tijdens de evaluatie worden vastgelegd. Daarnaast 
moeten de resultaten uit de evaluatie gemakkelijk terug te vinden zijn. Er moet dus goed nagedacht 
worden over de manier waarop dingen opgeslagen worden . De groep personen die aanwezig moeten zijn 
bij de evaluaties moet bestaan uit het projectteam, projectadministrateur en de hoofden van de afdeling 
en degene verantwoordelijk voor het opstellen van de ABK begroting. 

3.4.1.5 Het hulpmiddel 

Wat kernbegrippen m.b.t. een mogelijk hulpmiddel: 
1. Structuur aanbrengen (neuzen één kant op krijgen) 
2. Strenger zijn (kader creëren) 
3. Naleven/discipline/elkaar bewaken 
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3.4.2 Interview Peter Esselink 
Datum: 21-08-2007 
Tijd: 14:00 
Plaats: Bouwplaats Vlek 10 Lent 
Gecontroleerd: JA ~ 06-09-2007 

3.4.2.1 Ontbrekende sturende informatie in "Uitvoeringsfase" 

Je bent als uitvoerder niet op de hoogte van de achtergrond van een begroting die je krijgt voor de 
uitvoering. Het verschilt erg per project welke behoefte aan informatie er is. Bij een (standaard) 
woningbouwproject zijn de meeste belangrijke dingen gemakkelijk uit de begroting te halen. De grootte 
keuzes qua bouwmethoden zijn dan dus wel bekend bij de uitvoerder. 

Het is inderdaad handig als je als uitvoerder op de hoogte bent van de gedachtegang achter de begroting. 
Hiermee wordt de gedachtegang van zowel de calculator als die van degene verantwoordelijk voor de 
ABK-begroting bedoeld. Welke keuzes zijn er gemaakt? Waarom is voor bepaalde methoden gekozen? Het 
kan ook kostbare tijd schelen als vermeld wordt welke alternatieven er zijn bekeken. Hiermee wordt 
voorkomen dat andere nog een keer hetzelfde uitzoeken. 

Volgens dhr. Esselink is het bij sommige projecten van belang om de kennis van bepaalde specialisten 
erbij te halen in de begratingsfase van een project. Met sommige projecten worden hier voornamelijk U
bouw projecten bedoeld. Doormiddel van bijvoorbeeld een "brainstormsessie" kan in een vroeg stadium 
door de kennis van onder andere uitvoerders en projectleiders in een korte tijd (halve dag) een goede 
basis gelegd worden voor de voorbereiding. Belangrijke uitvoeringsmethodes moeten dan gekozen 
worden. Het betrekken van de projectteamleden bij de voorbereiding zorgt meteen voor 
overdrachtsmomenten van kennis en informatie. Ervaring wordt gebruikt en gedeeld met de aanwezige 
bij de sessie en als uitvoerder ben je meteen geïnformeerd over een mogelijk nieuw project. 

Met betrekking tot de voorbereiding van een project zegt dhr. Esselink dat het van belang is om genoeg 
tijd te nemen voor deze vo,.:>rbereiding. In deze periode is de grootste winst te pakken. Dit wordt wel eens 
vergeten en men begint dan veel te snel met de uitvoering van een project. Hier gaat het dan ook snel 
mis. 

3.4.2.2 Overdracht sturende informatie naar "Uitvoeringsfase" 

Bij deze overdracht is het voornamelijk van belang dat niks vergeten wordt. Er moet meer structuur in 
aangebracht worden, zodat alle belangrijke afspraken ook overkomen bij de projectteamleden. Het komt 
nu te vaak voor dat dingen niet goed overgedragen worden. 

3.4.2.3 Overdracht sturende informatie naar "Begrotingsfase" 

In feite heb je het hier over de terugkoppeling van problemen en opmerkelijke dingen m.b.t. de begroting 
naar degene die verantwoordelijk zijn voor het begroten. Dhr. Esselink geeft aan dat hij in dit soort 
gevallen een melding doet bij de projectleider. Volgens hem heeft de projectleider de 
verantwoordelijkheid dit naar 'binnen' te brengen. Bij het ontbreken van informatie richt dhr. Esselink 
zich ook tot de projectleider. 

Er worden tegenwoordig te weinig projecte·valuaties gehouden. Het evalueren aan het einde van het 
project alleen is niet erg zinvol. Tussentijds evalueren geeft meteen een mogelijkheid eventueel processen 
bij te sturen. Bij een evaluatie is het voornan1elijk van belang waarom problemen zijn ontstaan en niet 
zozeer dat problemen ontstaan. Het moet er,om gaan wat je geleerd hebt van een project.. Van een 
evaluatie moet een verslaglegging gemaakt wor.den. 

Het komt vaak voor dat je tijdens de uitvoering! ideeën opdoet hoe bepaalde dingen slimmer gedaan 
hadden kunnen worden. Deze moeten eigenlijk va.stgelegd worden. 

3.4.2.4 Het hulpmiddel 

Het voorstel van een eventuele checklist met uil~leg van bouwmethode per onderdeel en daaraan 
gespiegeld de werkelijke uitvoeringsmethode, wordt ê.lls handig gezien. 
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3.4.3 Interview Hans Buijink 
Datum: 27-08-2007 
Tijd: 14:00 
Plaats: Bouwplaats Plant Sciences Group Wageningen Universiteit 
Gecontroleerd: JA ~ 31-08-2007 

3.4.3.1 Ontbrekende sturende informatie in UUitvoeringsfase" 

Allereerst wordt opgemerkt dat de problemen, die het onderwerp van dit interview vormen, overal in de 
bouw spelen. Heijmans is niet het enige bouwbedrijf wat dit betreft. 

De meeste problemen komen voort uit het voortraject, de calculatie. Er wordt te weinig tijd besteed aan 
het uitwerken van de gedachte waarop de begroting is gebaseerd. De bouwplaatstekening en de planning 
moeten veel uitgebreider. Ook moet er een Plan van Aanpak gemaakt worden. Hoe gaan we het maken? 
In dit plan moet omschreven zijn wat de insteek van het project is. 

Er moet meer gebruik gemaakt worden van de kennis en informatie in de eigen organ isatie. De 
materieeldienst kan hierin een belangrijke rol spelen. Er moeten offertes aangevraagd worden (kranen, 
bekisting en keten). De informatie moet ook kritisch bekeken worden. Zowel door de materieeldienst als 
door Heijmans Bouw Arnhem zelf. De keten van dit project waren weer te klein, de keten zijn altijd te 
klein, hoe kan dat? 

Eigenlijk zou in de calculatie meer gebruik gemaakt moeten worden van de kennis van uitvoerders. Voor 
bijvoorbeeld het bepalen van de grote van een keet kan een uitvoerder snel een indicatie geven. Waarom 
wordt hier geen gebruik van gemaakt? Haal tijdens de calculatie 1 (hoofdluitvoerder 1 dag naar binnen 
om mee te denken over het Plan van Aanpak. 

Ander belangrijk probleem voor het projectteam is de slechte afstemming tussen directe kosten en de 
ABK. Bepaalde kosten zijn niet opgenomen in de directe kosten, maar ook niet in de ABK. Hoe kan dit 
gebeuren? Er moet eigenlijk een nieuwe begroting komen voor het projectteam bestemd. Eerst moet 
bepaald worden welke kosten opgenomen worden in de directe kosten en welke in de ABK. Hier moeten 
afspraken over gemaakt worden. Daarna moeten al deze kosten in een aparte begroting weergegeven 
worden. Hier zijn dan alle bouwplaats gerelateerde kosten terug te vinden. Nu is het vaak zoeken of 
kosten ergens terug te vinden zijn, dat kan je daarmee voorkomen. 

Als uitvoerder wil je eigenlijk zoveel mogelijk van de kosten in de ABK uitbesteden aan onderaannemers. 
Deze maak je dan verantwoordelijk voor de kosten. Je legt de risico's bij een ander neer. 

3.4.3.2 Overdracht sturende informatie naar UUitvoeringsfase" 

Er is bij deze bouw een redelijke overdracht geweest met betrekking tot de ABK. Dit is echter wel 
uitzonderlijk. Dhr. Buijnk heeft veel tijd in de voorbereiding kunnen steken. Voordat hij begon met dit 
project heeft hij een aantal maanden op kantoor gezeten. Van deze tijd heeft hij gebruik gemaakt om diep 
in de ABK te duiken. De vragen die hij tegenkwam tijdens deze 'analyse' heeft hij direct kunnen stellen 
aan degenedie de begroting gemaakt had. 

Eigenlijk moet er een standaard ABK overdracht komen. Hier moet de ABK-begroting van het werk 
toegelicht worden. Nu wordt er te weinig aandacht aan de overdracht van de ABK besteed. 

3.4.3.3 Overdracht sturende informatie naar UBegrotingsfase" 

Vreemde dingen die dhr. Bu ijnk tijdens het werk tegen komt, koppelt hij terug naar degene die de ABK
begroting heeft gemaakt. Het beste is eigenlijk om deze man naar het werk te laten komen, zodat hij ziet 
wat er buiten gebeurt. 

De gebruikelijke eindevaluaties hebben geen zin, deze zijn teveel financieel gericht. Daarnaast is 
misschien een hoop van de ellende vergeten. Dit levert dan weinig op. Je zou eigenlijk na het afronden 
van iedere belangrijke fase een evaluatie moeten houden. Dus na afronden fundering, na afronden 
begane grondvloer, 1"verdieping, etc. Misschien kan dit gekoppeld worden aan het KAM-plan. 
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3.4.4 Interview Hilbert Lieshout 
Datum: 28-08-2007 
Tijd: 09:00 
Plaats: Bouwplaats Deventer Ziekenhuis 
Gecontroleerd: JA -7 05-09-2007 

3.4.4.1 Algemeen 

Allereerst moet opgemerkt worden dat dhr. Lieshout de gehele feitelijke overdracht van dit project 
(Deventer Ziekenhuis) niet heeft meegemaakt. Dhr. Lieshout was daarvoor werkzaam voor HBG. Wel merkt 
dhr. Lieshout op dat de genoemde problemen uit de analyse en besproken in het interview, niet alleen 
gelden voor Heijmans. De problemen spelen overal in de bouw. 

De problemen die spelen met betrekking tot de ABK komen allemaal voort uit de calculatiefase. Mede 
door tijdsdruk is dit project verdeeld over drie calculatieafdeling (Arnhem, Best en extern bureau). Het 
destijds opgestelde Plan van Aanpak van het project was, naar mening van het projectteam, slecht 
uitvoerbaar. Er zaten teveel haken en ogen aan. Een nieuw Plan van Aanpak is opgesteld en de 
uitgangspunten, zeker voor de ABK, waren daardoor zo drastisch gewijzigd, dat de meeste kosten meteen 
over de kop gingen. Er moesten andere kranen komen, de inrichting van het terrein moest anders, er 
waren meer en andere stroomvoorzieningen nodig, etc. 

Naast het omzetten van het Plan van Aanpak, zijn er een hoop extra kosten ontstaan, doordat er geen 
budget was voor bepaalde ABK gerelateerde zaken, die in de calculatiefase niet zijn onderkent. Hierbij kan 
je bijvoorbeeld denken aan: budget voor het onderhoud van de bouwwegen (een bouw van drie jaar 
vereist minstens jaarlijks onderhoud van deze wegen, waar is het budget hiervoor?) 

Wat dhr. Lieshout hiermee probeert aan te geven, is dat het Plan van Aanpak en daaraan gekoppelde 
begroting CABK> een dusdanig essentieel bestand is, dat je hier als organisatie heel anders mee om moet 
gaan. Zeker bij Utilitaire projecten, zoals ziekenhuizen, is het van groot belang dat er in een vroeg 
stadium al een mogelijk projectteam wordt opgezet, met daarin de mogelijke uitvoerder, projectleider en 
eventueel werkvoorbereider, die in deze calculatiefase al meedenken over het Plan van Aanpak van het 
werk. 

Alle respect voor de calculatoren, maar deze unieke werken/projecten vereisen een dermate 
deskundigheid, die zij niet in hun bezit hebben, dat het onmogelijk is op basis daarvan een goede 
begroting te maken. Het zijn immers geen techneuten . Deze mannen rekenen normaliter aan 
woningbouwprojecten en worden dan ineens geacht voor een ziekenhuis een begroting te maken. Om dit 
te ondervangen moet je dus in een vroeg stadium techneuten (uitvoerder, projectleider & 
werkvoorbereider) erbij betrekken. In ieder geval voor het bepalen van het Plan van Aanpak en de daaraan 
vastzittende ABK-begroting. Je maakt het projectteam hiermee meteen verantwoordelijk voor de 
begroting. Nu zit een projectteam opgescheept met de problemen t.g.v. het werk van "anderen". 

Van het projectteam mag verwacht worden dat ze in een kort tijdsbestek de grove lijnen van een werk 
kunnen uitzetten. Ze kunnen iets zeggen over materieelinzet, bekistinginzet, het ketenpark, de 
bouwwegen, kraaninzet etc. Een paar uur in de week kunnen deze mannen wel vrij maken om alvast aan 
de slag te gaan met toekomstige grote projecten. De belangrijke beslissingen kunnen dan gemaakt 
worden . 

3.4.4.2 Ontbrekende sturende informatie in MUitvoerinqsfase" 

Het zijn dus niet bepaalde documenten die ontbreken, maar zoals opgemerkt in de vorige paragraaf, moet 
aan de gehele calculatie van Utilitaire (grote/speciale) projecten anders vormgegeven worden. Hoe dit dan 
in documenten wordt uitgewerkt is iets anders. 

3.4.4.3 Overdracht sturende informatie naar MUitvoerinqsfase" 

Zoals duidelijk wordt in het interview geeft dhr. Lieshout voorkeur aan het vroeg betrekken van het 
projectteam, dus al in de calculatiefase, bij een nieuw project. In deze fase zal informatie al uitgewisseld 
worden en kennis geraadpleegd, het overdrachtsmoment wordt daardoor uitgerekt. De belangrijke 
beslissingen worden genomen: kraaninzet. personeelsinzet, keten, bouwwegen, bouwliften, etc. Het 
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projectteam is daarmee meteen beter betrokken bij het project en is sneller op de hoogte van de 
belangrijke dingen. Het projectteam krijgt invloed en verantwoordelijkheid voor gemaakte keuzes. 

3.4.4.4 Overdracht sturende informatie naar MBeqrotinqsfase" 

Door het betrekken van het projectteam bij de calculatie van een nieuw project komt de kennis terug naar 
binnen. Hierdoor ontstaat er een terugkoppeling. 

Volgens dhr. Lieshout is het doen van evaluaties nutt ig. Het feit dat er alleen een eindevaluatie is, moet 
eigenlijk veranderen. De meeste kennis is grotendeels alweer verloren gegaan, zeker bij langdurige 
projecten. Het is misschien een idee om aan het eind van iedere fase, bijvoorbeeld na afsluiten 
ruwbouwfase, een evaluatie te doen. De eindevaluat ie moet wel blijven. Hier kan ook de samenwerking 
met 'binnen' geëvalueerd worden. 

3.4.4.5 Het hulpmiddel 
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3.4.5 Interview Jas van Manen 
Datum: 12-09-2007 
Tijd: 10:00 
Plaats: Kantoor Heijmans Arnhem 
Gecontroleerd: JA -7 12-09-2007 

3.4.5.1 Ontbrekende sturende informatie in MUitvoeringsfasen 

Wat je wilt weten is het budget voor de ABK. wat is er gerekend? Het moeilijke van de ABK is dat er door 
mensen "binnen" iets op papier gezet moet worden en dan blijkt dat het buiten een heel ander verhaal is. 
Dit heeft grotendeels te maken met voortschrijdend inzicht. In een later stadium is altijd meer bekend 
dan tijdens het begroten. 

De ABK kan je eigenlijk zien als een zak met geld, gekoppeld aan een gedachte op basis waarvan het 
project gerealiseerd kan worden. De ABK hangt namelijk sterk samen met de gekozen bouwmethodiek. 
Als deze methodiek verandert, dan veranderd je uitgangspunt. Het is dan zaak om binnen budget te 
blijven. Als projectteam kan je twee dingen doen met de gedachte achter de ABK: 

1. Optimaliseren 
2. Andere methodiek kiezen 

Als projectteam wil je dus graag weten wat er gerekend is en wat de uitgangspunten daarvan geweest 
zijn. Het zou voldoen als er een beknopt verslag (plan van aanpak ABIO gemaakt wordt in de 
begratingsfase waarop de systematiek van het bouwen beschreven wordt met daarbij behorende 
uitgangspunten voor de ABK <zoveel inzet personeel, zoveel kranen voor zo lang, etcJ. Hierbij moet ook 
een argumentatie zitten . Op basis hiervan kan een projectteam een keuze maken: gaan we dit 
optimaliseren of gaan we dingen anders doen? Soms kun je alleen anders vanwege voortschrijdend 
inzicht. 

Als projectteam wil je ook de mogelijkheid hebben om zelf slimmigheidjes toe te passen met betrekking 
tot bouwmethodiek en de ABK. Zo is dhr. Van Manen voorstander van het met de ruwbouw optrekken van 
de steiger. Dit houdt in dat je iets langer steigerhuur moet rekenen, maar wel meteen je randbeveiliging 
geregeld hebt. Uiteindelijk levert het kostenvoordeel op. Dan praat je nog niet eens over de voordelen die 
het oplevert voor je personeel op de bouwplaats dat een stuk makkelijker kan werken. 

Of het een idee is om uitvoerders te betrekken bij het bepalen van de bouwmethodiek waarop de 
begroting gebaseerd wordt, zegt dhr. Van Manen dat dit teveel tijd vereist. Je moet dan helemaal in het 
project zitten , voordatje er iets zinnigs over kan zeggen. 

Het belangrijkste aan de ABK is dat het budget voldoende is. Daarna is het aan het projectteam om met de 
slimheid winst te gaan pakken. De ABK moet dus in grote lijnen goed bepaald zijn. Dus de grote posten 
moeten goed zijn (UTA, kranen en huisvesting). Degene die de ABK begroting maakt, moet hierin dus de 
juiste keuzes maken. Hiervoor is een bepaalde kennis nodig. Hij moet weten dat na 9 maanden een 
schottenkeet goedkoper is dan containers. Het is, na het maken van de ABK, aan het projectteam om het 
te optimaliseren om winst te behalen. 

Je moet zorgen dat in de calculatie het juiste systeem (bouwmethodiek) gekozen wordt bij het project. Dit 
is zo belangrijk voor het bepalen van de kosten en de uiteindelijke verschillen die kunnen ontstaan. Zoals 
al eerder gezegd als de methodiek moet veranderen, veranderen je uitgangspunten. 

3.4.5.2 Overdracht sturende informatie naar MUitvoeringsfasen 

De huidige overdracht is summier. Het is voornamelijk gebrek aan structuur dat dit veroorzaakt. Het is 
regelmatig dat de uitvoering al is opgestart, bijna alles ingekocht. dat de feitelijke overdracht nog niet is 
geweest. Wat moet je dan nog overdragen? Intern zijn de zaken dus eigenlijk niet goed geregeld. 
Tekeningwerk, de werktekeningen moeten al DO zijn en de ABK goed bekeken. Dit is de meest ideale 
situatie. Door onder andere de druk van Vastgoed moeten werken wel eens veel te snel starten. Je krijgt 
het dan niet georganiseerd. Eigenlijk moetje hier meer structuur in aanbrengen. 

Er kan, als er meer structuur is, een overdrachtsbespreking volgen . In principe volstaat het met het 
overdragen van het eerder genoemde plan van aanpak. Hierin zit de koppeling met wat er gerekend is en 
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de belangrijke hoeveelheden. Voor degene die begroot is dit plan van aanpak ook een hulpmiddel om 
kritisch te zijn op het eigen werk, een soort check. 

3.4.5.3 Overdracht sturende informatie naar MBeqrotinqsfaseR 

Het plan van aanpak/checklist moet gespiegeld worden. Hier kunnen de mensen binnen dan weer van 
leren. 

3.4.5.4 Het hulpmiddel 

Mogelijk hulpmiddel zou kunnen zijn: 
Checklist -7 hierop worden alle mogelijkheden van de belangrijke onderdelen van het ABK genoemd. De 
persoon die begroot kan dan hierop aangeven welke keuzes hij maakt en waarom. Deze checklist is ook 
een check of alles meegenomen is. In principe kan je dan de checklist, gekoppeld aan tijd en bedragen, 
gebruiken voor je afprijzing! 

Welke kraan kies ik? 
Hoe is de stroomvoorziening? 
Reclameborden? 
Etc. 

Dit document is meteen het overdrachtsdocument. Wil je als projectteam toch iets anders, dan moet het 
kunnen binnen dit kader. 

STRUCTUUR AANBRENGEN! 
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3.5 Interviews andere vestigingen/bedrijven 

3.5.1 Interview Miehiel Bottema (HEIJMANS BOUW BESTI 
Datum: 22-08-2007 
Tijd: 11:00 
Plaats: Kantoor Heijmans Best 
Gecontroleerd: JA -7 23-08-2007 

3.5.1.1 Het ABK-traject bij vestiging Heijmans Bouw Best 

Het begroten van de ABK is de taak van het Bedrijfsbureau bij Heijmans Best. Deze afdeling bestaat uit 8 
mensen en is dus onder andere verantwoordelijk voor het begroten van de ABK's bij aanbestedingen. Het 
Bedrijfsbureau is daarnaast verantwoordelijk voor een klein gedeelte van de uitvoeringsvoorbereid ing. Na 
gunning van een werk maakt het Bedrijfsbureau (over het algemeen) de volgende documenten voor het 
projectteam: 

1. Gegevensbehoefteschema 
2. Inkoopplanning 
3. Voorbereid i ngsschema 
4. Personeelsplanning 
5. Manurenbewakingsschema 
6. Termijnstaat 
7. Werkbeg roting (Projectleider, In koper, Ad min istrateu ren Calculatie is hierbij betrokken) 

Op basis van een planning (eventueel secundaire planningen, zoals een kraanplanning), een 
bouwplaatstekening, een plan van aanpak en een risicolijst wordt de ABK opgesteld (zie over de inhoud 
van deze documenten paragraaf 3.5.1.2). Hierbij wordt er gebruik gemaakt van een Excel-rekenbestand. 
Dit bestand is gemaakt door dhr. Bottema en wordt gebruikt in de vestigingen Best en Nieuwegein. 
Gedurende de calculatie van de ABK is er continu overleg met de Calculatie. Hierdoor vindt er een goede 
afstemming plaats tussen ABK en OK. 

De overd rach tsbespreking wordt gedaan door het Bedrijfsbureau zelf. Hier worden de planningen, 
bouwplaatstekening, risico's en ABK besproken. Het gaat hier voornamelijk om de gedachte achter de 
begroting. Bij deze bespreking zijn aanwezig: uitvoerder, projectleider, werkvoorbereider, inkoop, directie, 
hoofd productie, administrateur en KAM medewerker. 

Belangrijke documenten zijn de Planning en het Bouwplaatsinrichtingsplan. Soms wordt het 
Bouwplaatsinrichtingsplan opgesteld van meerdere fasen. Dit hangt af van het werk. Bij moeilijk 
grondwerk en gebouw in meerdere fase wordt dit wel eens gedaan. 

Bewaken van de ABK gebeurt aan de hand van dezelfde methodiek zoals gebruikelijk is bij de vestiging 
van Heijmans Arnhem. 

Dhr. Bottema geeft aan dat de voorbereiding zoals er in Best invulling aan wordt gegeven, een aardig 
arbeidsintensief proces is. Het Bedrijfsbureau zet gemiddel.d 10 uur per miljoen bouwsom in voor de 
aanbesteding. Hij is er wel van overtuigd dat dit zich terugverdient in de uitvoeringsfase. De vraag is of in 
Arnhem eenzelfde opzet mogelijk is, gezien de bezetting? 

3.5_1_2 Overdracht sturende informatie van YBegrotingsfasen naar MUitvoeringsfasen 

Deze problemen zijn niet herkenbaar. De overdracht is goed geregeld bij Heijmans Best. De overdracht 
zelf wordt op de volgende manier gedaan: 

1. Overdragen van documenten, zodat het projectteam zich kan inlezen in de materie 
2. Overdrachtsbespreking (hier is ook de kans om vragen te stellen) 
3. Gedurende de uitvoering is er de mogelijkheid om vragen te stellen (als informatie niet duidelijk 

is of als ze iets niet kunnen vinden) en hiervan wordt ook gebruik gemaakt door de projectteams 

Alle bestanden worden digitaal overgedragen. Bij het begin wordt er een map aangemaakt op de 
projectenschijf en hierin worden alle bestanden uit de voorbereiding (begrootfase) geplaatst. Hierin is dan 
ook alles terug te vinden, dit is bekend bij het projectteam. 
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Om te zorgen dat dingen goed overgedragen worden, wordt er gebruik 
documenten: 

1. Uitdraai van de ABK-begroting gemaakt met het Excel-rekenbestand 

her mans 
gemaakt van een aantal 

Hierin is helder en duidelijk terug te vinden welke posten begroot zijn en welke hoeveelheden 
hierbij horen. 

2. Risicolijst (niet het Risico Management Overzicht) 
In deze lijst wordt er heel specifiek gekeken naar risico's die betrekking hebben op: organisatie, 
planning en ABK. Het document is opgebouwd uit de volgende tabbladen: 

Algemene voorwaarden 
Directe bouwkosten 
Algemene bouwplaatskosten (belangrijk voor ABK> 
Organisatie (belangrijk voor ABK> 
Planning (belangrijk voor ABK> 
Informatie 

3. Plan van Aanpak 
Afhankelijk van het project wordt er een Plan in lijstvorm of een Plan in lijst samen met een 
uitgeschreven vorm gemaakt door het Bedrijfsbureau. Volgende onderdelen worden besproken in 
het Plan van Aanpak (risico's en uitgangspunten): 
Projectbeschrijving: 

Algemene projectkenmerken <BVO, bouwlagen, bouwsysteem globaal, methodiek, 
arbeidsintensiteit, bestek en tekeningen, constructieberekening, risicoregeling) 
Ontwerp/Constructieopzet (sloopwerk, grondwerk en fundering, ruwbouw, gevel & dak, 
afbouw, installaties, derden, coördinatie) 
Bouwplaats/omgeving (kenmerken, omgeving, bouwrijp, verharding, hekwerken, 
nutsvoorzieningen, Klic melding) 
Overige projectkenmerken (bouwvergunning, toekomstperspectief) 

Planning: 
Algemeen uitvoeringsplanning 
Planning Heijmans Bouw (fundering, ruwbouw, gevel, daken, ruwe afbouw en afbouw) 
Voorbereidingstijd 

Overige zaken m.b.t. uitvoering/ABK 
Algemeen (waarop ABK is gebaseerd, dus welke planningen en tekeningen) 
UTA-personeel (alle risico's en uitgangspunten m.b.t. UTA personeeL> 
Keten en Loodsen (welke keten en loodsen en waaropdie keuze gebaseerd is) 
Nuts aansluitingen en verbruik (voor wie welke kosten en waar opgenomen) 
Terreininrichting (gebaseerd op welke tekening en toelichting) 
Bouwafval (norm en verantwoording keuze) 
Terreininstallaties (welke tekening en verantwoording) 
Bouwkranen (welke planning en welk gedeelte in de OK zit, zoals staalwerk en 
pomp kosten) 
Overige logistiek (bouwliften en steigers, laatste in OK> 
Veiligheidsvoorzieningen (welke voorzieningen, waar in begroting) 
Verletbestrijding (risico's en gedachtegang) 
CAR, bankgarantie, e.d. (waarmee gerekend is) 

4. Bouwplaatstekening 
Bevat de volgende onderdelen: 

Plaats keten 
Plaats kranen 
Bouwhekken 
Inritten & voorzieningen 
Beschermende voorzieningen 
Tijdelijke voorzieningen 
Bouwbord 
Installaties (Nuts) 
Doorluskasten (grondkabels en doorluskabels) 
Watertap 
Liften 
Route Vrachtwagens 
Parkeerterrein 
Metsels i los 
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Probleem dat misschien wel in deze categorie geplaatst moet worden, is: dat sommige projectleiders 
(projectteams) iets anders gaan doen dan van tevoren bedacht is. Ze gaan op eigen houtje dingen 
uitvoeren. Hierover wordt dan ook niks teruggekoppeld naar degene die de voorbereiding (begroten) 
hebben gedaan . Dit probleem proberen ze wel onder controle te krijgen in Best. 

3.5.1.3 Overdracht sturende informatie van UUitvoeringsfase" naar UBegrotingsfase" 

In feite moeten de projectleiders verantwoordelijkheid nemen voor het terugkoppelen van deze gegevens. 
Dit gebeurt niet. Heijmans Best heeft hier ook geen systeem of procedure voor. Er wordt wel aan 
eindevaluaties gedaan (en soms tussenevaluaties, beetje afhankelijk van het soort project). Probleem van 
de eindevaluaties is dat er veel zaken vergeten zijn. Deze evaluaties leveren dan ook veel te weinig op. Er 
zouden eigenlijk meer evaluaties gedaan moeten worden en dan voornamelijk tussenevaluaties. Bij een 
kleine bouw zou eigenlijk na afronden van de volgende fasen een evaluatie moeten plaatsvinden: 

eind ruwbouw 
eind werk 

Bij een grote bouw: 
eind fundering 
eind ruwbouw 
eind gevelafsluiting 
eind afbouw 

De evaluaties die gedaan worden op dit moment worden wel vastgelegd, maar kwaliteit ervan is zo slecht 
dat je er niks meer aan hebt. Dingen die er besproken worden zijn meestal externe factoren. 

De meest betrouwbare informatie die je kunt krijgen is eigenlijk het bezoeken van de bouw zelf. Dit 
gebeurt eigenlijk ook te weinig. Ook het doorlezen van de financiële verslagen kan nuttige informatie 
opleveren. 

3.5.1.4 Nacalculatie 

Er wordt in Best weinig aan nacalculatie gedaan. Voor een paar posten is het mogelijk om nacalculatie te 
doen. Dit zijn voornamelijk posten waar gegevens goed worden bijgehouden door externe partijen. Je 
kunt hierbij denken aan bouwafval en stroomverbruik. Hiervan zijn er, zonder er zelf veel energie in te 
steken, goede gegevens beschikbaar om nacalculatie te doen. 

Probleem met nacalculatie is dat het veel tijd kost en relatief weinig oplevert. De posten waarvoor 
nacalculatie iets zou kunnen opleveren zijn niet na te calculeren. Kijk je bijvoorbeeld naar UTA personeel 
dan zijn de werkelijk gemaakte kosten afhankelijk van zoveel factoren dat nacalculatie geen betrouwbaar 
beeld oplevert. Bij het uitlopen van een bouw door bijvoorbeeld problemen in de tekeningenstroom, 
lopen de kosten van het UTA personeel meteen uit de hand. Zijn de cijfers uit nacalculatie dan 
betrouwbaar voor een volgend project? Het is dus geen prioriteit en daarom wordt er weinig aandacht 
aan besteed. 

De posten die wel na te calculeren zijn, zijn over het algemeen niet de moeite waard. Deze posten bepalen 
nog niet eens 10% van de ABK. 

Het Bedrijfsbureau maakt wel gebruik van kengetallen als er snel een calculatie gedaan moet worden. 
Deze cijfers zijn afkomstig uit eerdere analyses (en begrotingen) van vergelijkbare projecten . Deze 
kengetallen worden bewaard in een soort database/bilbiotheek van het Bedrijfsbureau. 

3.5.1.5 Posten opnemen in de ABK 

Zoals vermeldt in paragraaf 3.5.1.1 wordt de ABK begroting gemaakt door het Bedrijfsbureau. Gedurende 
het begroten is er constant overleg met de calculatie. Deze zijn verantwoordelijk voor het begroten van de 
directe kosten. Conceptbegrotingen worden over en weer uitgewisseld. Voordat de begroting definitief 
wordt krijgt bedrijfsbureau de begroting van de directe kosten ter inzage. Hier wordt een controle 
uitgevoerd met het doel te bekijken of alle posten wel opgenomen zijn . 

Op papier is er een afspraak dat er eerst een startgesprek moet zijn tussen calculatie en bedrijfsbureau 
voordat er begonnen wordt met het calculeren. In werkelijkheid gebeurt dit niet. 
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Het komt eigenlijk niet voor dat posten niet opgenomen worden in een begroting. De ervaring van 
degene die begroten is zo dat het erg duidelijk is welke posten waar opgenomen moeten worden (OK of 
ABIO. Discussieposten zijn: 

Kranen (in het geval dat een onderaannemer zelf voor de kraan zorgt) 
Steigers 
Algemene uren (zoals narooien) 
Veiligheidsvoorzieningen 

Het is ook in KMS beschreven waar welke posten geplaatst moeten worden . 

Degene verantwoordelijk voor het gehele begratingsproces is het hoofd van de afdeling Calculatie. 
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3.5.2 Interview René de Groot & Eric Jonker (HEIJMANS BOUW ALMERE> 
Datum: 27-08-2007 
Tijd: 10:00 
Plaats: Kantoor Heijmans Bouw Almere 
Gecontroleerd: JA -7 13-09-2007 

3.5.2.1 Algemeen 

De problemen die genoemd worden in de inleiding van het interview komen beide heren bekend voor. 
Het is inderdaad van groot belang dat de gedachtegang van een begroting overgedragen wordt. 
Terugkoppeling vanuit projectteams gebeurt in Almere ook te weinig. Daarnaast w il je graag weten hoe 
het projectteam denkt over de aangeleverde begroting en documenten. 

Almere is zich bewust van deze problemen en probeert daar in de organisatie op een eigen manier een 
invulling aan te geven . Er is een aparte engineering afdeling opgezet, Product & Proces, die zich onder 
andere bezighoudt met informatiemanagement Het doel is het opzetten van een stabiele informatiebron, 
waar diverse mensen binnen de bouw gebruik van kunnen maken . Hier maakt onder meer het 3D
modeleren onderdeel van uit, het zogenaamde BIM, Bouw Informatie Model. Dit 3D modeleren kan en 
wordt onder andere gebruikt voor het visualiseren van het bouwproces. Het is in feite een virtuele 
database, waar je o.a. hoeveelheden, specificaties, tekeningen (2D en 30> uit kunt halen. Dit moet worden 
opgezet en beheert door de 3D-engineer. 

Daarnaast is er een engineering tak opgezet. Doel van deze engineeringtak is het professionaliseren van 
het voortraject. Een bouwkundig engineer houdt zich bezig met de voorbereiding en calculatie van de 
ABK. Tot de voorbereiding horen het opstellen van het Plan van Aanpak (alleen bij complexeen/of utiliteit 
werken), planning , bepalen bouwmethodieken, maken projectplanning, maken ABK-begroting, bepalen 
inzet middelen algemeen en maken van benodigde analyses. De bouwkund ig engineer beschikt over 
kennis m.b.t.: 

bouwproducten + bouwmethodieken 
bouwtechniek (details) 
bouwproces 
bouwlogistiek 

De bouwkundig engineer is niet hetzelfde als een bedrijfsbureaumedewerker. Deze naam heeft niet 
voldoende inhoud. De bouwkundig engineer werkt samen met de 3D-engineer om het bouwproces zo 
goed mogelijk inzichtelijk te maken en te zorgen voor een optimale informatiebron. 

3.5.2.2 Het ABK-traject bij vestiging Heijmans Bouw Almere 

Dhr. Jonker is de eerste en momenteel de enige bouwkundig engineer bij Heijmans Almere. In de 
toekomst zullen er meer mensen komen . Hij is nu dus verantwoordelij k voor het maken van de ABK. Dit 
gebeurt op basis van de aangeleverde stukken (teken ingen, bestek, etc.). Op basis van een analyse van de 
tekeningen worden bouwmethodieken bepaald. Hieruit volgt een 1" planning. Op basis van de planning 
en onderliggende stukken, kan de duur van inzet van het stafpersoneel en middelen algemeen bepaald 
worden. 

Voordat begonnen wordt met het begroten , vindt er een startgesprek plaats. De (calculatie)teamleider 
geeft het proces weer en spreekt de procedure door. Daarna is hij verantwoordelijk voor het sturen van het 
begrotingsproces. Uiteindelijk is hij ook verantwoordelijk voor het samenvoegen van de begrotingen en 
het samenvoegen van de risicolijsten (risicomanagement overzicht). 

Voor het berekenen van de ABK wordt gebruik gemaakt van een Excel rekenprogramma (onderlegger op 
het KMS). Belangrijke informatie die erbij gebruikt wordt, zijn de offertes, de kraaninzet en bekistinginzet 
Er wordt ook een bouwplaatstekening gemaakt. Deze is zo uitgebreid mogelijk en bevat onder andere: 
plaats kranen, keten, opslag, routing van en op de bouw. Dit wordt in Almere als een belangrijk document 
beschouwd , het vorm het uitgangspunt voor de uitvoering. 

Ook wordt er, bij complexeen/of Utilitaire Projecten, een Plan van Aanpak geschreven. Dit plan wordt nu 
nog voornamelijk gebruikt voor externe partijen. In het Plan van Aanpak wordt ingegaan op het project, 
de analyse die er gedaan is, de logistiek, de planning, hoe informatie en communicatie is opgezet, de 

Uitwerking Interviews 9 januar i 2008 Maar ten Meuleman 50 



technische universiteit eind hoven 

her mans 
projectborging, de organisatie en overlegstructuur. Er wordt uitgebreid ingegaan op het project en de 
manier waarop het project gerealiseerd gaat worden. 

De overdracht van begrotings- naar uitvoerings(voorbereidings)fase gebeurt op dit moment doormiddel 
van één overdracht. Er is dus sprake van 1 overdrachtsmoment en is eigenlijk meer een overdracht van 
documenten, een startpakket In deze bespreking zijn aanwezig: projectleider, uitvoerder, 
werkvoorbereider(s), in koper, kopersbegeleid er, calculator, dhr. Jonker en eventueel een planvoorbereid er. 
Het traject wordt doorgesproken, de map documenten, analoog en digitaal, wordt overgedragen en het 
projectteam gaat hiermee aan de slag. 

Het bewaken van de kosten gaat niet anders dan in de vestiging Arnhem. Dit gebeurt aan de hand van het 
maandelijkse financiële overzicht. 

3.5.2.3 Overdracht sturende informatie van MBeqrotinqsfasew naar MUitvoerinqsfasew 

Het feitelijke overdragen is inderdaad een probleem. Hier willen ze ook verandering in gaan aanbrengen. 
Er moeten misschien overdrachtssessies komen per discipline <ABKIDK!kopersbegeleiding). Er kan dan 
gerichter overgedragen worden. Daarnaast moet er eigenlijk geen sprake zijn van een 
overdrachtsmoment, de overdracht moet uitgerekt en dynamisch gemaakt worden. Dit betekent dat een 
bouwkundig engineer betrokken blijft bij het project. Hij blijft meekijken, gaat de bouwplaats regelmatig 
bezoeken, blijft betrokken bij het maken van een definitieve bouwplaatstekening, etc. De feitelijke 
overdracht is dan een soort start van de begeleidingstraject met het bouw/projectteam. 

Als de bouwkundig engineer betrokken blijft, kan deze ook bepaalde dingen gaan bewaken en specifieke 
en vooraf bepaalde items nacalculeren. Door zelf te monitoren kan je namelijk beter in de gaten houden 
of kosten goed geboekt zijn, etc. Hierdoor creëer je als het ware een mogelijkheid om nacalculatie te doen. 
Op dit moment is nacalculatie, vanwege onder andere vervuiling van de financiële overzichten, nog niet 
mogelijk. 

Kanttekening: "de projectteams willen een snelle overdracht. Geef maar die zak met geld en we gaan 
bouwen! Ze zitten niet te wachten op langdradige overdrachten!" Dit heeft soms te maken met het gebrek 
aan vertrouwen in kunde van het kantoorpersoneel. Dit vertrouwen moet groeien. Daarom zijn de 
bezoeken aan de bouwplaats ook essentieel. Het moet uiteindelijk een samenwerkingstraject worden 
waarin kennis en ervaringen uitgewisseld (kunnen) worden. 

Visualiseren van gedachtegangen is erg belangrijk. Gedachtegangen moeten dus zoveel mogelijk 
gevisualiseerd worden (planningen/bouwplaatsinrichtingsplannen/etc.>. Na visualiseren is praten het 
beste communicatiemiddel. Een geschreven document is eigenlijk de minst beste manier om dingen over 
te dragen. 

3.5.2.4 Overdracht sturende informatie van MUitvoerinqsfase" naar MBegrotinqsfase" 

Er is voornamelijk sprake van "negatieve terugkoppelingen". Bij het optreden van problemen (tekort in 
budget) weten ze de weg naar binnen wel te vinden. Het is eigenlijk ook interessant om te weten of er ook 
dingen goed bedacht zijn of te ruim (budget). Deze terugkoppeling moet eigenlijk veel meer 
gestructureerd worden. 

Bij de projecten worden projectevaluaties gedaan aan het einde van het project. De projectleider is 
initiator van deze evaluatie en de evaluaties gaan aan de hand van de procedure zoals te vinden in op het 
KMS. Er zijn een aantal problemen te noemen m.b.t. de evaluaties. Op het moment worden alleen aan het 
einde evaluaties gedaan, dit is eigenlijk te laat. De betrokkenheid van de projectteamleden is minder. 
Ander probleem is dat de evaluaties gezien worden als ballast. Je moet eigenlijk ervoor zorgen dat de 
projectteams het nut ervan gaan inzien. Door evaluaties op afgeronde onderdelen die vooraf zijn 
benoemd . 

Je moet misschien overstappen op tussentijdse evaluaties. Na het afronden van iedere belangrijke fase 
(eind ruwbouw, gevel dicht, etc.> een evaluatie. Het is een idee om een ander persoon verantwoordelijk te 
maken voor deze evaluaties. Wie heeft de grootste behoefte aan deze kennis? Die moet verantwoordelijk 
gemaakt worden. Voor de evaluaties is het van belang er een duidelijk beeld is van wat er mis is gegaan 
en waar de verschillen (afwijkingen in de begrotingen) vandaan komen. Er is een gebrek aan tijd (bij het 
projectteam) om dit grondig te doen. 
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3.5.2.5 Nacalculatie 
Op dit moment wordt er niet/nauwelijks aan nacalculatie gedaan. Het nut ervan wordt wel ingezien . Het 
is echter momenteel organisatietechnisch nog niet mogelijk. Financieel en ook technisch niet mogelijk 
vanwege vervuiling en mate van inzichtelijkheid van de financiële administratie. Bezetting is daarbij een 
belangrijke factor. Om te kunnen nacalculeren moet je de bouw monitoren. Je moet weten wat er 
allemaal is gebeurt op een project. Je moet nacalculatie dus ook vanaf de start van een project mee 
opstarten. Dit alles neemt veel tijd in beslag. Daardoor kan het slechts op onderdelen gebeuren. 

Voor de nacalculatie moet een hulpmiddel ontwikkeld worden. Dit is er op dit moment nog niet. Er is een 
projectoverstijgende benadering nodig. Het opstarten van een dusdanig systeem, het organiseren en 
maken hulpmiddelen, kost gewoon veel tijd. 

Ze gebruiken in Almere een kengetallendossier. Hierin staan grove normen. Deze worden gebruikt om 
eigen werk te controleren en eventueel zouden ze gebruikt kunnen worden voor ramen van 
woning bouwprojecten. 

3.5.2.6 Posten opnemen in de ABK 
Deze problemen komen niet bekend voor. Er zijn duidelijke basisafspraken bij Heijmans Almere. 
Daarnaast wordt er gezamenlijk een controle uitgevoerd over de begroting van de ABKIDK. Hierdoor 
ontstaan geen misverstanden zodat posten dubbel of helemaal niet begroot zijn. De calculatieteamleider 
(planvoorbereider/calculatorl is verantwoordelijk voor definitief samenbrengen van de begrotingen en de 
afstemming tussen OK en ABK. 

3.5.2.7 Slotopmerkingen 
Projectteam heeft de verwachting dat de begroting een 10 is. Dat is niet altijd. Je hebt maar een beperkte 
tijd om dingen uit te zoeken tijdens de calculatie. Bij aanbestedingen geldt verder dat je 1 á 2 op de tien 
werken krijgt. Hoeveel tijd kan je dan in de calculatie steken? 

De organisatie van het bedrijf is eigenlijk een sleutelwoord. De genoemde problemen in het interview 
gecombineerd met de veranderingen in de markt (het aanbod van de projecten, veelal Design & Builden 
Engineer & Build, en de slechte informatievoorzieningenl, vragen om een andere benadering van het 
bouwbedrijf. De organisatie moet aangepast worden. Mensen moeten hier tijd in steken. In Almere staat 
de bouwkundig engineer, wat betreft het onderwerp ABK, hierin centraal. De bouwkundig engineer moet 
een service verlenen aan de projectteams, onder andere door het verzorgen van een gedegen 
voorbereiding en een betere begeleiding gedurende de uitvoering. Hiervoor moet ook de nodige kennis 
opgebouwd worden . 

Binnen een organisatie is enorm veel kennis aanwezig. Deze kennis zit echter niet bij iedereen, maar is 
verdeeld over het personeel aanwezig. Op specifieke onderdelen heeft de één meer kennis en ervaring dan 
de ander. 
Door begeleiding van het projectteam, het monitoren van onderdelen en het uitwisselen van kennis en 
ervaring kan de afdeling Product & Proces meer en meer als kenniscentrum gaan fungeren. Ook zal de 
kwaliteit van de geleverde diensten dan steeds beter worden en meer en meer afgestemd op de doelgroep. 
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3.5.3 Interview Hille de Haan <HEIJMANS BOUW LEEUWARDEN> 
Datum: n.v.t. 
Tijd: n.v.t. 
Plaats: n.v.t. 
Gecontroleerd: n.v.t. 

Deze vragen zijn per e-mail beantwoord. 

3.5.3.1 Het ABK-traject bij vestiging Heijmans Bouw Leeuwarden 

Groot verschil in de trajecten bij Arnhem en Leeuwarden is dat de gehele calculatie in Leeuwarden gedaan 
wordt door de calculatieafdeling. De controle van de begroting wordt gedaan door hoofd calculatie en de 
di rectie. 

3.5.3.2 Overdracht sturende informatie van MBegrotingsfase" naar UUitvoeringsfase" 

De genoemde problemen zijn herkenbaar. De overdracht en documenten gaat conform het KMS. Hierbij 
wordt er in Leeuwarden extra aandacht besteed aan het RMO <Risico Management Overzicht). 

3.5.3.3 Overdracht sturende informatie van UUitvoeringsfase" naar MBegrotingsfase" 

Er is in Leeuwarden geen procedure voor de terugkoppeling van kennis en ervaring. Dit geschiedt 
doormiddel van de productieteam vergaderingen. Evaluatie van projecten gebeurt aan het eind van een 
werk. 

3.5.3.4 Nacalculatie 

Er wordt niet (structureel) aan nacalculatie gedaan . In het verleden wel. Oorzaken hiervan zijn het gebrek 
aan mankracht en tijdsdruk calculatie. 

3.5.3.5 Posten opnemen in de ABK 

Er was geen persoon verantwoordel ijk, volgens het KMS wordt nu een teamleider aangesteld die 
ontwerp/calculatietraject beheert. 

De afstemming vindt plaats doormiddel van interne vergadering op gezette tijden. 

Posten die opgenomen worden in de ABK is afhankelijk van het type werk. 

Uitwerking Intervi ews 9 januari 2008 Maarten Meu leman 53 



techni>che un iversiteit eindhoven 

heijmans 

3.5.4 Interview Miehiel Terpstra CBAM UTILITEITSBOUW REGIO ARNHEM> 
Datum: 06-09-2007 
Tijd: 15:00 
Plaats: Kantoor BAM Utiliteitsbouw Arnhem 
Gecontroleerd: JA ~ 10-09-2007 

3.5.4.1 Het ABK-traject bij vestiging BAM Utiliteitsbouw regio Arnhem 

Het maken van ABK's voor Utilitaire werken vereist een dermate kennis dat er specialisten voor nodig zijn. 
Bij Utiliteitsbouw praat je over unieke werken. Het goed analyseren van deze projecten, dat moet je 
kunnen. Hiervoor hebt je "top" mensen nodig, de zogenaamde specialisten. 

De ABK is een prima onderwerp om op af te studeren. De naamgeving echter, Algemene Bouwplaatkosten, 
is niet helemaal juist, het zijn namelijk geen algemene kosten. De kosten in de ABK zijn erg specifiek en 
hangen vast aan het project dat gerealiseerd moet worden. Als bouwbedrijf zijn dit eigenlijk de enige 
kosten, naast de AKen het percentage winst & risico, waar je invloed op hebt. Dit houdt in dat als je het 
begroten van deze kosten goed beheerst, je er uiteindelijk beter vanaf komt. Het goed begroten van een 
ABK is dus van groot belang. 

Het werken met een percentage als begrotingsmiddel voor de ABK is niet mogelijk. Werken, zeker in de 
Utiliteitsbouw, zijn zo specifiek dat dit gewoonweg niet mogelijk is. Als je projecten onderverdeeld in 
groepen dan zou je de percentages van andere vergelijkbare projecten wel kunnen gebruiken als een 
referentie en controle van de begroting van een nieuw vergelijkbaar project. 

Bij opdrachtgevers leeft wel de gedachte dat er gewerkt kan worden met een percentage. Dit levert nog 
wel eens problemen op. Er zijn een aantal trends in de bouw waar te nemen die ervoor zorgen dat het 
ABK-percentage van projecten omhoog gaat. Er wordt meer aandacht besteed aan onder andere veiligheid 
en arbeidsomstandigheden op de bouwplaats. Dit betekent automatisch dat er meer kosten gemaakt 
worden om de werkplek en het bouwterrein in te richten. De percentages die een opdrachtgever gebruikt, 
komen daardoor nog minder overeen met de werkelijk berekende percentages. 

Dhr. Terpstra is als Hoofd Bedrijfsbureau verantwoordelijk voor het aansturen van het gehele calculatie 
traject van de vestiging BAM Utiliteitsbouw regio Arnhem. Dit houdt in dat hij verantwoordelijk is voor 
alle calculaties van alle verschillende contractvormen die er mogelijk zijn (bouwteam, aanbesteding, 
engineer & build, etc.>. Hij is dan ook verantwoordelijk voor het aansturen van de volgende afdelingen: 
Techniek & Organisatie, Inkoop, Calculatie, ICT en KAM. 

Voor de beschrijving van het ABK-traject gaan we uit van werken in de contractvorm: aanbesteding. Dit 
zijn voor een calculatie toch de meest kritieke werken. Hier is de minste tijd beschikbaar om tot een prijs 
te komen . 

Het begroten van de ABK is het werk van de afdeling T&O <Techniek en Organisatie). Op deze afdeling zijn 
twee specialisten werkzaam. Je kunt deze personen zien als projectanalisten. Zij maken geen 
detailcalculaties van de directe bouwkosten. Hoeveelheden worden bepaald door de afdeling calculatie en 
worden aan de T&O afdeling aangeleverd. 

Het begroten van de ABK begint met het analyseren van de tekeningen, waarbij voornamelijk de 
constructietekeningen een belangrijke rol spelen. Ook wordt de bouwplaats bezocht, er worden foto's 
gemaakt en er wordt, als het mogelijk is, contact gezocht met de omgeving door de specialist. Je kunt dit 
zien als een locatieonderzoek. Hier worden kansen en bedreigingen vastgelegd. Dingen die zweven in het 
bestek, moeten tastbaar gemaakt worden en mogelijke risico's herkent. Je wilt niet voor verassingen 
komen te staan. Je stelt vragen zoals: hoe zijn de aanvoerroutes? Kan ik er komen met mijn transporten? 
Hoe is de waterloop? Hoe is de bodemgesteldheid? Staan er hoogspanningsmasten? Mocht het 
noodzakelijk zijn dan worden ook andere partijen (grondboer, bemaler, etc.> uitgenodigd om de 
bouwplaats te bezoeken en te analyseren. Deze kennis kan van groot belang zijn. 

Het komt voor dat je tijdens deze analyse zaken tegenkomt die niet eens bekend zijn bij een 
opdrachtgever. Het is belangrijk dat deze zaken gemeld worden in de vragenronde van aanbesteding . Niet 
alleen zodat de andere aannemers ze ook weten, maar voornamelijk dat ze vastgelegd worden in het 
bestek van het project. De uitgangspunten van je begroting moeten goed vastgelegd worden. 
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Degene die de analyse doet, de specialist, gaat in feite een checklist af in zijn hoofd . Deze checklist is er 
ook op papier, maar wordt eigenlijk niet gebruikt. 

Informatie moet goed terug te vinden zijn. In het begin van de calculatie wordt er een digitale 
calculatiemap aangemaakt met daarin een vaste mappenstructuur. Alle documenten worden hierin 
opgeslagen en deze gaan 1 op 1 over naar het uitvoeringsteam na gunning van een werk. 

Na de bouwplaatsanalyse begint een tweede analyse waarin de constructietekeningen centraal staan. De 
specialist (medewerker T&m gaat aan tafel zitten met de calculator en er wordt onder andere gekeken 
naar bouwmethodieken. Deze groep van analisten wordt groter naar mate de moeilijkheidsgraad van een 
project toeneemt. Mochten er bepaalde specifieke elementen in het project zitten, die bepaalde kennis 
vereisen, dan worden er adviseurs vanuit het engineeringsbureau in Bunnik betrokken bij de analyse 
hiervan. Je kunt hierbij denken aan een superspecialist op het gebied van bekistingtechniek. Ook wordt de 
kennis van de projectleider betrokken in deze analyse. 

Voor specifieke onderdelen die uitbesteed moeten worden, worden offertes aangevraagd. Mocht het 
noodzakelijk zijn dan wordt er overleg gevoerd met onderaannemers. Je kunt je voorstellen als er in het 
bouwproject overcapaciteit is van de torenkraan, dat je het staalwerk niet inclusief kraanwerk wilt 
uitbesteden, maar op wilt nemen in de eigen bouwstroom. Dit soort dingen worden afgestemd in deze 
analysefase. 

De materieeldienst speelt ook een belangrijke rol in de analysefase. Deze is, voornamelijk bij grote 
werken, verantwoordelijk voor het uitzoeken van een gedeelte van de ABK en geeft hier de invulling aan. 
Mocht daarvoor verder onderzoek en analyse nodig zijn dan kan dat ook aan hen uitbesteed worden. 
Denk hierbij aan invulling van onderdelen zoals bouwwater, elektrische voorzieningen, gas, kabelwerk en 
leidingen, etc. Er worden dan ook offertes door hen aangeleverd. Je kunt de materieeldienst van de BAM 
zien als een kenniscentrum wat betreft de ABK. 

Kanttekening die gemaakt moet worden bij de calculatie, is dat de tijd en energie die erin gestoken wordt 
in verhouding moet zijn met de risico's en de kosten die eraan vastzitten. Des te meer risico's, des te 
grondiger de analyse. Daarnaast spelen er natuurlijk commerciële afwegingen achter een prijsvorming 
een rol. Voor bepalen van de tijd en moeite die in een calculatie wordt gestoken, is het van belang om 
eerst te bepalen of je een werk wel wilt hebben! Hoeveel risico's wil je lopen? Hoeveel personeel heb je 
beschikbaar? Hoeveel werken heb je lopen? Wil je een onderaannemer intensief betrekken bij calculatie 
bijvoorbeeld als co-maker? Gemiddeld genomen, wordt je bij één op de vier aanbesteding de laagste 
inschrijver. Voor sommige projecten wordt dus minder analyse verricht en worden begrotingen in grovere 
stappen begroot. Het gevolg is dat er bij deze projecten, waar tijdens de calculatie onvoldoende aandacht 
besteed is aan analyse, afwijkingen kunnen ontstaan tijdens de uitvoering. 

Na de analyse wordt er een planning gemaakt door de specialist. Dit is in feite de basis voor je ABK. De 
planning is gekoppeld aan de bouwmethodiek die gekozen is. De planning is essentieel en wordt later 
ook de contractplanning. Wat nog vaak vergeten wordt, is dat niet alleen de doorlooptijd van een project 
belangrijk is, maar dat ook de verschillende periodes (winter, lente, zomer en herfst) van groot belang 
zijn. Bouwen in verschillende periodes heeft verschillende kostenconsequenties. Dit betekent ook dat het 
verschuiven van je planning voor of gedurende de bouw een grote invloed heeft op de kosten die je gaat 
maken. Je uitgangspunten voor de begroting veranderen! 

l\la het maken van de planning wordt met behulp van een ABK-rekenmodel, waarin normen en prijzen 
staan, een begroting gemaakt. Dit model is een Excel-bestand en wordt BAM Utiliteitsbouw breed 
gebruikt. Hiermee kan ook snel een ABK berekend worden. Voor de specifieke onderdelen zitten hier geen 
formules in. Deze worden begroot op basis van de offertes uit de aanvragen. Het rekenmodel wordt 
jaarlijks BAM Utiliteitsbouw breed geëvalueerd en eventueel aangepast. Prijzen en normen worden 
centraal bijgewerkt. De materieeldienst levert hiervoor de huurtarieven, maar de aanpassingen worden 
door Utiliteitsbouw <BAM breed) zelf gedaan. 

Na het samenvoegen van de begroting en het werk is gegund, kan er overgedragen worden. Deze 
vervolgstappen worden in de volgende paragraven besproken. 
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3.5.4.2 Overdracht sturende informatie van MBegrotingsfase" naar UUitvoeringsfase" 

Voor de overdracht van de ABK vindt er een aparte overdracht plaats. De specialist IT&m en het 
uitvoeringsteam zijn bij deze overdracht aanwezig. In feite wordt de denkwijze achter de begroting van de 
ABK wordt overgebracht. Bij grotere werken wordt de overdracht verdeeld over meerdere besprekingen. 

Bij deze overdracht speelt het bouwplaatsinrichtingsplan als document een belangrijke rol. Het wordt 
gebruikt als een praatplaatje. De tekening is zo eenvoudig mogelijk en wordt in de analysefase opgesteld 
door de verschillende partijen die betrokken zijn bij de analyse. De materieeldienst tekent bijvoorbeeld de 
invulling van de kabels, leidingen en tijdelijke aansluitingen, etc. Alle belangrijke elementen worden op 
deze tekening geplaatst, onder andere: kranen, bomen, bouwwegen, draaicirkels, etc. Het 
bouwplaatsinrichtingsplan is voornamelijk gericht op logistiek. Het kan zijn dat de aard van het werk 
erom vraagt dat er meerdere tekeningen in verschillende fasen gemaakt worden. Dit wordt dan ook 
gedaan. 

Tijdens de overdracht worden ook de detailstudies overgedragen. Hierbij kan je denken aan: kraaninzet 
hijstijden, etc. Er wordt niet veel waarde gehecht aan het plan van aanpak. Deze wordt standaard gemaakt, 
maar de mondelinge toelichting is toch het belangrijkste. 

Na de feitelijke overdracht blijft de specialist IT&O> minimaal 3 maanden betrokken bij het project. De 
duur en frequentie hangen af van de moeilijkheidsgraad van het werk. Hier wordt dus veel energie en tijd 
in gestoken. Naar de mening van dhr. Terpstra is dit echter nog te weinig . 

3.5.4.3 Overdracht sturende informatie van MUitvoerinqsfase" naar MBeqrotingsfase" 

Doordat de specialist betrokken blijft bij het project is er meteen sprake van een soort terugkoppeling. Er 
zijn ook eind- en tussenevaluaties van de projecten. De tussenevaluaties worden alleen gedaan bij grote 
projecten. Eindevaluaties bij alle projecten . Op basis van deze evaluaties worden nog wel eens zaken 
aangepast. Bij de evaluaties wordt ook de financiële kant meegenomen. Grote missers en afwijkingen 
worden hier besproken en verklaard. 

Toch is het de terugkoppeling waar het wel eens aan schort. Als uitvoeringsteams dingen anders gaan 
doen, dan moeten ze eigenlijk de kennis van de specialist gebruiken. Deze specialist heeft dit alternatief 
misschien al bekeken en weet dan redenen te noemen waarom het toch niet voordeliger is. Daarnaast 
heeft de specialist een betere kostenbewustheid op dit gebied dan de personen in het uitvoeringsteam. 
Deze kunnen soms de gevolgen van bepaalde keuzes niet overzien en doorzien. 

3.5.4.4 Nacalculatie 

Nacalculatie vindt plaats op basis van projectrapportages. Alle ABK's die gemaakt worden, dus ook van de 
werken die uiteindelijk niet gegund zijn, worden verzameld in een database. Hieruit worden kengetallen 
per ABK onderdeel berekend. Dit zijn kengetallen van euro per BVD per hoofdgroep, bijvoorbeeld €11,02 
per m2 BVD voor de keten. Op basis van deze cijfers worden nieuwe berekeningen getoetst en kunnen 
soms ramingen gemaakt worden. 

De ABK bestaat eigenlijk uit tijdsgebonden kosten en UTA-personeelskosten. Voor het UTA personeel zijn 
er kengetallen beschikbaar. Ook worden er kengetallen gemaakt voor de verhoudingen tussen deze twee 
kostensoorten bij verschillende soorten projecten. Deze kunnen gebruikt worden voor snelle calculaties en 
eventueel controleren van gemaakte begrotingen . 

3.5.4.5 Posten opnemen in de ABK 

Er zijn duidelijke afspraken over wat opgenomen moet worden in de ABK en de directe kosten . Dit is 
onderdeel van de ISO 9001 certificering. Deze lijst geeft aan of posten in de ABK of in de directe kosten 
geplaatst moeten worden. Voor sommige posten staat er dat dit in overleg gedaan moet worden. Deze lijst 
is redelijk grof van opzet. Door de opgebouwde kennis en ervaring van de personen betrokken in de 
calculatiefase ontstaan er eigenlijk weinig problemen wat dit betreft. ledereen weet inmiddels wel waar 
welke posten geplaatst moeten worden. 

ledereen in hetvoorbereidings-en uitvoeringsproces in de organisatie van de BAM heeft een basiskennis 
op het gebied van de ABK. Er wordt in de interne opleiding aandacht aan besteed. Wat is het? Hoe komt 
het tot stand? Etc. 
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Dhr. Terpstra is verantwoordelijk voor de uiteindelijke afstemming tussen de twee begrotingen (ABK en 
DBKl. Daarnaast verzamelt hij ook de risicolijsten van de verschillende calculatiepartijen en stelt hier één 
algemene lijst van samen. De afstemming onderling gebeurt door veelvuldig één op één contact. Er moet 
veel overleg plaatsvinden tussen de verschillende personen in het calculatieteam. Dit wil nog wel eens 
door o.a. tijdsdruk mis gaan. 

Uitwerkin g Interviews 9 januari 2008 Maarten Meulernan 57 



technische universiteit eindhoven 

~~~----------------------------------~f~le~,mans 

3.6 Interviews Calculatie/Planvoorbereiding/Hoofd Bedrijfsbureau 

3.6.1 Interview Sjaak Kitslaar (Hoofd Bedrijfsbureau) 
Datum: 12-09-2007 
Tijd : 15:00 
Plaats: Kantoor Heijmans Arnhem 
Gecontroleerd: JA ~ 17-09-2007 

3.6.1.1 Persoon verantwoordelijk voor gehele begratingsproces 

Dit moet de calculator zijn. Hij moet het begroten aansturen en zorgen dat de begroting compleet is. Hij is 
dus verantwoordelijk voor het bewaken van het begrotingsproces. Het probleem is dat de calculator deze 
verantwoordelijkheid voorheen nooit heeft gehad. 

De calculator heeft ten slotte ook het beste de tekeningen bestudeerd. Hij zit helemaal in het project. Hij 
kan hierdoor het beste dingen constateren , zoals dat er speciale "grote" stempels nodig zijn voor de 
ondersteuning, en moet dan zorgen dat dit juist begroot wordt. 

Belangrijk is ook dat de calculator verantwoordelijk is voor het kiezen van een norm. Dit is van groot 
invloed op bijvoorbeeld de kraaninzet Hij bepaald de inzet door de keuze van de norm en dat moet 
afgestemd worden op de ABK. Hiervoor moet hij over een bepaalde kostenbewustheid beschikken, hij 
moet over dit soort dingen nadenken. Eigenlijk zou hij ook de kosten van de ABK moeten bepalen 
ondersteund door een persoon die het feitelijke werk doet (planning, etcl. 

3.6.1.2 Afstemming ABK/DK 
Deze check ligt bij de calculator. Hij moet van tevoren over deze afstemming nadenken. 

3.6.1.3 Posten ABK/DK 
Discussieposten zijn: 

1. onderstem pel i ng 
2. steigers 

Deze onderdelen doe je niet meer in eigen beheer en moet je dus uitbesteden. De verdeling maken tussen 
ABK en OK doe je eigenlijk voor de opdrachtgever. Eigenlijk wil je vanuit calculatieoogpunt alles 
gespecificeerd op element begroot hebben. Intern maakt de verdeling ABKIDK niet uit als posten maar 
opgenomen worden in de begroting . 

ABK vergelijken met een percentage werkt ook niet. Dhr. Kitslaar vraagt zicht ook af hoe het ABK
percentage een selectiecriteria kan zijn voor een opdrachtgever. Kosten kan je niet los zien. De ABK en OK 
horen bij elkaar. 

Het calculeren van een ABK bij aanbestedingen vereist veel werk. Er zou hier een procedure voor moeten 
komen met een apart persoon die zich bezig houdt met het ABK-gedeelte. Calculeren blijft wel een beetje 
een kosten/baten verhaal. Hoeveel wil je erin steken? Kleine dingen van de ABK kunnen best geschat 
worden, hiervoor heeft het geen zin om tot op het schroefje alles uit te zoeken. De grove en belangrijke 
keuzes moeten wel goed gemaakt worden, denk hierbij aan UTA en kranen . 
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3.6.2 Interview Reinald Peters (Calculator) 
Datum: 12-09-2007 
Tijd: 13:45 
Plaats: Kantoor Heijmans Arnhem 
Gecontroleerd: JA -7 18-09-2007 

3.6.2.1 Persoon verantwoordelijk voor gehele begratingsproces 

Hoofd Bedrijfsbureau is eindverantwoordelijk voor het gehele begrotingsproces. Calculatie is en moet 
verantwoordelijk zijn voor het begratingsproces tijdens calculatiefase. 

3.6.2.2 Afstemming ABK/DK 

Deze afstemming moet gebeuren door één op één overleg tussen de calculator en degene die de ABK's 
maakt. De calculator moet in ieder geval de belangrijke hoeveelheden doorgeven aan deze persoon. Het 
probleem is dat er op dit moment niet voldoende gecommuniceerd wordt tussen deze partijen. Dit is 
voornamelijk een capaciteitsprobleem. 

Een project wordt doormiddel van een opstartbespreking besproken. Alle betrokkenen (calculator/ 
projectleider/werkvoorbereider) zijn hierbij aanwezig. Stukken worden overhandigd en besproken, 
bouwsystematiek, alternatieven e.d., hoeveelheden van verschillende partijen worden gecontroleerd en 
met elkaar vergeleken. 

3.6.2.3 Posten ABK/DK 

In principe wordt de op- en afbouw van materieel meegenomen in de directe kosten en de huur in de 
ABK. Bekisting en steiger zijn afhankelijk van het project. Een van de problemen is dat het eigenlijk een 
soort spel is met de opdrachtgevers. Dus de indeling hangt dan af van hoe het spel gespeel.d moet 
worden. Veel opdrachtgevers hanteren een percentage van de directe kosten, over het algemeen een te 
laag percentage. Dan moet je in de calculatie gedeeltes van je ABK wegwerken in de Directe Kosten. 

Het ABK-percentage wordt verlaagd door diverse posten (huur steigerwerk, stempels en balkhout) op te 
nemen in de directe kosten-begroting. Belangrijk is wel om het totaal percentage te weten, dus alle ABK 
posten (ook in OK) samen. Dit heb je nodig als check of het percentage niet te hoog/laag is. 
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3.6.3 Interview Toon van Kronenburg (Calculator) 
Datum: 12-09-2007 
Tijd: 13:30 
Plaats: Kantoor Heijmans Arnhem 
Gecontroleerd: JA 7 17-09-2007 

3.6.3.1 Persoon verantwoordelijk voor gehele begratingsproces 

De calculator moet verantwoordelijk zijn verantwoordelijk voor het gehele begratingsproces en moet dit 
proces ook bewaken. Hij heeft de meeste inzage in de offertes. Hij kan bijvoorbeeld zien of de staalboer de 
kraan al in zijn begroting heeft opgenomen. Hij moet dus ook de controle over de eindbegroting doen. 

Eigenlijk zou de calculator zelf de ABK moeten bepalen en hierbij ondersteund moeten worden door de 
werkvoorbereiding. Deze moet de planning maken en de bouwtijd bepalen. In Arnhem is dit echter nooit 
zo gegaan. Hier is de werkvoorbereiding altijd verantwoordelijk geweest voor de ABK. 

3.6.3.2 Afstemming ABK/DK 

Er is nu nauwelijks sprake van een startbespreking. Dit ligt aan zowel de calculatie als de 
werkvoorbereiding. Er zijn geen duidelijke afspraken. De calculatieploeg heeft steeds andere 
samenstelling. Dan zit er weer een planvoorbereider bij en dan weer niet. 

Hiervoor moet er een duidelijke procedure komen. Deze procedure moet gericht zijn op de praktijk. Dus 
geen voorgekauwde checklist. Het moet een werkbare procedure zijn, gericht op de bouw en het soort 
bouw. 

3.6.3.3 Posten ABK/DK 

Intern is de verdeling volgens dhr. Van Kronenburg duidelijk. De ABK·onderlegger is hierbij de leidraad. 
Extern ben je afhankelijk van de opdrachtgever. Waar wil hij zijn posten hebben? Daarnaast zit je soms 
vast aan een bepaald percentage dat je hebt afgesproken met een opdrachtgever. Dan moeten posten van 
de ABK verschreven worden in de directe kosten. 
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3.6.4 Interview Martijn Loosen (Planvoorbereider) 
Datum: 12-09-2007 
Tijd: 14:30 
Plaats: Kantoor Heijmans Arnhem 
Gecontroleerd: Antwoorden per e-mail verkregen. 

3.6.4.1 Persoon verantwoordelijk voor gehele begratingsproces 

3.6.4.2 Afstemming ABK/DK 

3.6.4.3 Posten ABK/DK 

Wat betreft de ervaring die dhr. Loosen tot dusver heeft, vormen de volgende posten een discussie en 
worden opgenomen in de directe kosten: 

droogstoken van woningen 
hu u r/afsch rijving steigerwerk 
huur schroefstempels t.b.v. ondersteuning breedplaatvloer/kanaalplaatvloer 
de kraan t.b.v. de tunnelkist Deze wordt namelijk nergens anders voor gebruikt dan voor de 
wand/vloer. 

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

Waar het vaak mis in gaat is dat opdrachtgevers vaak werken met een percentage van de hoofdsom, of 
met een bedrag per woning. Beter is om aan het begin van ieder bouwwerk een onderlegger te maken 
van de ABK begroting. Op die manier wordt duidelijk welke kosten er gemaakt gaan worden en kunnen 
de opdrachtgevers hier gericht op schieten, in plaats van te ruziën over een percentage. 
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