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Inleiding 
Deze bijlagenbundel bevat het stroomschema en de beschrijving van de processen opgenomen in het 
stroomschema. Dit verslag hoort als bijlagenbundel bij het afstudeerverslag "Sturende Informatie in het 
ABK-traject" geschreven door Maarten Meuleman. De in dit verslag beschreven processen zijn ontworpen 
in het kader van het afstuderen aan de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit te Eindhoven. 

In dit verslag worden in volgorde van noemen beschreven: de opmaak en legenda (hoofdstuk 1), het 
stroomschema (hoofdstuk 2) en de processen (hoofdstuk 3). 
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1 Opmaak en Legenda 
De omschrijving van de processen gebeurt in een standaard opmaak. Per proces worden de volgende 
onderdelen besproken: 

1. Omschrijving: 
a. Bestaand -7 is het een bestaand proces 
b. KMS -7 staat het procesomschreven op het KMS van Heijmans 
c. Omschrijving -7 hoe moet het proces verlopen 

2. Verantwoordelijke: 
Persoon die verantwoordelijk is voor het proces 

3. Betrokkenen: 
Overige bij het proces betrokken personen 

4. Hulpmiddelen: 
a. Bestaand -7 is het een bestaand hulpmiddel 
b. Omschrijving -7 hoe het hulpmiddel werkt 

5. Informatie/Gegevensinput 
Omschrijving van informatie en gegevens die bij het proces gebruikt worden 

6. In formatie/Gegevensoutpu t: 
Omschrijving van informatie en gegevens die tijdens het proces gegenereerd worden 

Het invullen van de verantwoordelijke en betrokken personen is deels gedaan op basis van de eerder 
verrichte analyse van het proces. Daarnaast is aan de Coördinator Werkvoorbereiding gevraagd om dit te 
controleren en zonodig aan te passen. 

Sommige onderdelen worden in dit verslag niet uitgebreid omschreven. Deze vormen een onderdeel van 
het afstudeerverslag. De onderdelen waarvoor dit geld zijn duidelijk aangegeven in de tekst van dit 
verslag . 

De processchema's in dit verslag zijn opgebouwd uit een aantal standaardsymbolen. Hieronder worden 
deze symbolen weergegeven. Tevens wordt de functies van de symbolen uitgelegd. 

Start of eindpunt 

( Proces ) 

I Gegevens J 

Processen Stroomschema 

Dit is het start- of eindpunt van een procedure. 

Dit symbool wordt gebruikt voor het weergeven 
van processen. 

Dit symbool geeft de gegevensoutput van 
processen weer. 

Dit symbool geeft beslissingen in de procedure 
aan. 

Dit symbool wordt gebruikt om interne opslag 
weer te gegeven. 

9 janu a ri 2008 "'laarten Meuteman 4 
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OocumenV 
Hulpmiddel 

Inform atie· 
documenl 

/ Opslag in / 
~ Informatie· i 

\ document \ 
\·- ·- ·-·- . -· _._ .... ~ 

f1er mans 

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

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

Dit symbool geeft aan dat informatie opgeslagen 
moet worden in het informatiedocument 

Er zijn vijf verschillende kleuren toegepast in het stroomschema. De betekenis van deze kleuren is als 
volgt: 

1. 
2. 

3. 
4. 
5. 

Geel: dit zijn bestaande elementen 
Geel/Groen: dit zijn bestaande elementen die ten behoeve van de doelstelling 
uitgebreid moeten worden (de uitbreiding/aanpassingen zijn uitgewerkt) 
Groen: dit zijn de elementen die uitgewerkt zijn tijdens het afstuderen 
Oranje: dit zijn de elementen waar de basis van uitgewerkt is tijdens het afstuderen 
Rood: deze elementen zijn slechts beperkt tot een aanbeveling 

aangepast of 

De processen worden niet in chronologische volgorde besproken. In dit verslag is de volgorde op basis van 
het procesnummer in het stroomschema aangehouden . Hierdoor zijn processen gemakkelijk terug te 
vinden in het verslag. 
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3 Processen Stroomschema 

3.1 Startwerkbespreking Contractfase 
Proces: Opstart Project 

Omschrijving: 
Bestaand? Ja Omschreven op KMS? Nee 

her mans 

leder project begint met een opstart. Tijdens deze opstart moet er een standaard mappenstructuur voor 
het nieuwe project gemaakt worden. In deze mappenstructuur moet alle informatie voor het project 
opgeslagen worden. 

De belangrijke basisdocumenten van een project zitten in deze mappen . 

Naast het aanmaken van de mappenstructuur moet het project voorzien worden van een 
projectvoorbereidingsnummer. Dit is een uniek nummer voor het project binnen Heijmans Arnhem. 
Verantwoordelijke: 
Coördinator Werkvoorbereiding 
Betrokkenen: 

Hulpmiddelen: 
Bestaand? nvt 

1. Lijst met Voorbereidin9snummers 
lnformatie/Gegevensinput: 
~~n informatie/gegevensinput 
lnformatie/Gegev~nsoutput: 

1. Voorbereidingsnummer Project 

Proces: Ontvangen Projectgegevens 

Omschrijvin.!J.: 

_f!_f!~~~~_f!_d? Ja Q_f!!Sf:.~-~~~f!f! Of? /(_f.'!~?_ [\j_~~ 
Hier moeten de projectgegevens door de verschillende calculerende partijen in ontvangst genomen 
worden , de calculator ontvangt de gegevens voor het berekenen van de directe kosten en de Coördinator 
Werkvoorbereiding voor het berekenen van de ABK. 

De ontvangen projectgegevens moeten opgeslagen worden in de aangemaakte mappenstructuur 
(digitale bestand~nl . 

Vf!_~~ "-~-~C!!!!~_ljj ke: 
Hoofd Calculatie 
Betrokkenen: 

Coördinator Wer~oo~~~~id i ~!__H~~!~ E!~-~!_ijfs_ll~r~~~ ._:~-~~!_ijf~~~-r~i:l_lj_rn.~~~IJJ.erker en C<!lcut<:~~or 
ljulpmil!t!_~len: 
Bestaand? nvt 
Tekeningenlijst 

1[! ~~-~!"~.!i~!_~!!._g_~ven~!~P!!tÇ 
Uitnodigingsbrief 
Bestek 
Bestektekeningen 
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lnformatie/Gegevensoutput: 
Geen informatie/gegevensoutput 

3.2 Contractfase 
Proces: Houden Startwerkbespreking 

(J_~~chrij'!_ing: 
Bestaand? Deels Qmschreven op _!S!'f.§? . Deels _ 
Dit proces, een vergadering met het calculatieteam, bestaat uit een drietal stappen en dient voor het 
bepalen van de afspraken voor het calculatietraject van het project. Met de beschikbare hulpmiddelen 
worden deze afspraken gemaakt en vastgelegd. 

Allereerst moeten de algemene calculatieafspraken vastgelegd worden met behulp van de 
startwerkbespreking aanbesteding . Afspraken omvatten onder andere: wie de opdrachtgever is, wanneer 
de bouw moet starten, hoe de planning van het calculatietraject eruit ziet, welke vragenrondes er zijn en 
wie verantwoordelijk is voor de verschillende onderdelen van de calculatie. 

I Aan deze afspraken moeten een aantal elementen worden toegevoegd . Zo is het van belang af te spreken 
of Heijmans het project daadwerkelijk wil aannemen. Dit is van grote invloed de nauwkeurigheid 
waarmee begroot moet worden . Op basis van deze factor moeten de checklisten van de contractfase 
variëren. 

Daarna moet een globale projectanalyse gedaan worden. Hiervoor is het projectconstructieanalyse
document beschikbaar. Dit document draait om het vastleggen van een aantal projecteigenschappen die 
van belang zijn voor de calculatie. Deze eigenschappen dienen als uitgangspunt voor de verschillende 
calculerende partijen. Eigenschappen zijn onder andere: typering project, routingsmogelijkheden, 
bouwfases, ruwbouw opbouw, gevelsluiting, dakconstructie, ruwbouw afbouw, installaties en afbouw. 

Afsluitend moeten afspraken gemaakt worden over de afstemming tussen de calculatie van de ABK en de 
OK en het aanleveren van normen en hoeveelheden door de Calculator aan Bedrijfsbureaumedewerker. 
Dit is een toegevoegd gedeelte aan het bestaande proces. 
Verantwoordelijke: 
Hoofd Calculatie 
Betrokkenen: 
Hoofd Calculatie, Calculator, Hoofd Bedrijfsbureau, Bedrijfsbureau medewerker, Coördinator 
Werkvoorbereiding, Planvoorbereider (en soms Inkoper & Projectleider) 
Hulpmiddelen: 
Bestaand? Deels (1&2> 

1. Startwerkbespreking Aanbesteding: (omschreven op KMS HeijmansJ 
Worddocument ten behoeve van het vastleggen van algemene gegevens project en 
calculatietra j eet. 

2. Projectconstructieanalysedocument: (omschreven op KMS HeijmansJ 
Worddocument ten behoeve van het vastleggen van algemene projecteigenschappen. 

Processen Stroomschema 9 januari 2008 Maa rten Meuteman 8 
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3. Checklist Afspraken afstemming ABK/DK en aanleveren hoeveelheden/normen: 

Dit zijn twee documenten die ontwikkeld moeten worden. Deze hebben de vorm van een 
checklist en zorgen ervoor dat de belangrijke afspraken m.b.t. de afstemming tussen directe 
kosten en de ABK en het aanleveren van hoeveelheden en normen worden gemaakt. 
Dit zijn geen bestaande hulpmiddelen. 

lnformatie/Geg_~vensinput: 

1. Pr()j_~c:_t_~_gevens (u it~()-~_i_9 ~.9~~ri~!~. ~este_~~~~~~~~~~e_'!!ng~-~ 
lnformatie/Gegevensoutput: 

1. Algemene projectgegevens 
Omschrijving van de algemene projectgegevens. 

2. Afspraken calculatietraject 
Omschrijving van de gemaakte afspraken m.b.t. het calculatietraject van het project. 

3. Algemene projecteigenschappen 
Omschrijving van de algemene projecteigenschappen. 

4. Afspraken aanleveren hoeveelheden/normen 
Omschrijving van de gemaakte afspraken m.b.t. het aanleveren van hoeveelheden en normen 
door de calculatieafdel ing aan het bedrijfsbureau. 

5. Afspraken afstemming ABK en directe kosten 
Omschrijving van de gemaakte afspraken m.b.t. de afstemming bij het calculeren van de directe 
kosten en de ABK. 

Proces: Analyseren Bestekstukken 

Omschrijving: 

p. ---
Bestaand? Ja Omschreve'!_ op KMS? Ja 
Dit betreft het analyseren van de bestekstukken m.b.t. de ABK. Hier moeten de risico's, aandachtspunten, 
onduidelijkheden en vragen m.b.t. de aanbesteding worden opgemerkt en vastgelegd. In principe 
gebeurt dit door degene verantwoordelijk voor het begroten van de ABK. Echter eventuele andere 
calculerende partijen mogen elementen toevoegen. 

Bij behoefte kan de hulp van de juridische en verzekeringsafdeling van Heijmans ingeroepen worden 
voor het analy~~_r.~ n van de besteksstukken. 
Verantwoordelijke: 
Alle Calculatieteamleden 
Betrokkenen: 
Bedrijfsbureaumedewerker, JuridischeNerzekeringsafdeling Heijmans (eventueel Overige leden 
Calculatieteam) 
Hulpmiddelen: 
Bestaand? Nee 

- --· ·- -
1. Voor het specifiek analyseren van het bestekstukken t.b.v. de ABK bestaat nog geen hulpm iddel. 

Hiervoor zou een mogelijk hulpmiddel ontwikkeld kunnen worden. Hierbij kan je denken aan 
een checklist aan de hand waarvan de belangrijke risico's, aandachtspunten, onduidelijkheden 
en vragen gesignaleerd worden. 

2. Voor het analyseren van de risico's wordt momenteel wel gebruik gemaakt van het RMO (R isico 
Management Overzicht). Dit wordt door alle calculatieteamleden ingevuld. Mogelijke risico 's en 
te ondernemen act ies worden hierin vastgelegd. 

lnformatie/Geg_e_vensiE_p_~t: 

1. Uitnodigingsbrief 
2. Bestek 
3. Bestektekeningen 

I n!o_rm at_ie(pege-..:_e_~ sou tpu t: 
1. Risico's (m.b.t. de ABKl 
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Omschrijving van de gesignaleerde risico's m.b.t. de calculatie van de ABK n.a.v. de ontvangen 
bestekstukken. 

2. Onduidelijkheden (m.b.t. de ABI() 
Omschrijving van de gesignaleerde onduidelijkheden m.b.t. de calculatie van de ABK n.a.v. de 
ontvangen bestekstukken. 

3. Aandachtspunten (m.b.t. de ABI() 
Omschrijving van de gesignaleerde aandachtspunten m.b.t. de calculatie van de ABK n.a.v. de 
ontvangen bestekstukken. 

4. Vragen (m.b.t. de ABI() 
()_f!l~~hr_U_v!.!!9~~n de vragen m.b.t. de calculati_e van de ABK n.a.v. de ontvangen bestekstukken. 

Proces: Analyseren Situatie 

OmsciJ.!}i'(i ng: 
Bestaand? Ja Omschreven op KMS? Ja 
Met behulp van een checklist en een bezoek aan de toekomstige bouwplaats moeten de risico's, 
aandachtspunten, onduidelijkheden en eventueel vragen m.b.t. de situatie opgemerkt en vastgelegd 
worden__: Tevens moeten er foto's van de bouwplaats en bijbehorende omgevi f!9 ge_maakt worden. 
Verantwoordelijke: 
Bedrijfsbureau medewerker 
Betrokkenen: 
Bedrijfsbureaumedewerker (eventueel Overige leden Calculatieteam) 
Hulpmiddelen: 
Bestaand? Ja 

1. Checklist bezoek bouwplaats (omschreven op KMSJ 
Voor het analyseren van de situatie moet gebruik gemaakt worden van de checklist Bezoek 
Bouwplaats. De checklist bevat een aantal essentiële onderdelen die vastgelegd moeten worden, 
onder andere: grondgesteldheid, aanvoerroutes, belendingen en mogelijkheden bouwkranen. 

lnformatie/Gegevensinput: 
1. Koppelingsdocument 

Alle eerder in het kop_pelingsdocument vast51 elegde geg_evens. 
lnformatie/Gegevensoutput: 

1. Risico's (m.b.t. de situatie) 
Omschrijving van de gesignaleerde risico's m.b.t. de situatie van belang voor de calculatie van de 
ABK n.a.v. de ontvangen bestekstukken en het bezoek aan de toekomstige bouwplaats. 

2. Onduidelijkheden (m.b.t. de situatie) 
Omschrijving van alle onduidelijkheden m.b.t. de situatie van belang voor de calculatie van de 
ABK n.a.v. de ontvangen bestekstukken en het bezoek aan de toekomstige bouwplaats. 

3. Aandachtspunten (m.b.t. de situatie) 
Omschrijving van alle aandachtspunten m.b.t. de situatie van belang voor de calculatie van de 
ABK n.a.v. de ontvangen bestekstukken en het bezoek aan de toekomstige bouwplaats. 

4. Vragen (m.b.t. de situatie) 
Omschrijving van alle vragen m.b.t. de situatie van belang voor de calculatie van de ABK n.a.v. 
de ontvangen bestekstukken en het bezoek aan de toekomstige bouwplaats. 

Processen Stroomschema 9 januari 2008 Maarten Meuleman 10 
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1 Proces: Bepalen Bouwmethode, Logistiek & Personeelsinzet 

I 
I 1. ________ _ 

Omschrijving: 
Bestaand? Ja _ Omschreven op KMS? Ja 
Op basis van de aangeleverde bestekstukken en de vastgelegde gegevens in het koppelingsdocument 
moeten de bouwmethodes, de logistiek en de personeelsinzet bepaald worden. 

De mate waarin en voornamelijk welke onderdelen uitgewerkt moeten worden, is afhankelijk van een 
aantal factoren . Het nog te ontwikkelen hulpmiddel, de checklist, zou hierin, het bepalen van de 
onderdelen en de uitwerkingsgraad, uitkomst kunnen bieden. 

I Verantwoordelijke: 

l ~~-~!_ijf~~u_r~a_u m~~ ~w_erker 
I Betrokkenen: 

Bedrijfsbureau medewerker 
/il!_lpmiddelen: 
Bestaand? Nee 

- --- - - ~ -
1. Mogelijke invulling: een checklist waarmee aangegeven wordt welke onderdelen uitgewerkt 

moeten worden en wat de mogelijke uitwerkingen van die onderdelen zijn. Het hulpmiddel 
moet er in ieder geval voor zorgen dat er op een analytische manier nagedacht wordt over deze 
stappen in het_proces. 

lnformatie/Gegevensinput: 
1. Bestekstukken 
2. Koppelingsdocument 

a. Alle eerder in het koppelingsdocument opgeslagen gegevens (o.a.: risico's situatie, 
algemene projecteigenschappen, etcJ 

b. Afspraken calculatietraject 

lnf~r_fT)_~~i~!C}~g~-~~ns_C!_utput: 
1. Bouwmethodes 

Omschrijving van de bouwmethodes voor de essentiële onderdelen van het project met 
toevoeging van de verantwoording en overwogen alternatieven. 

2. Logistiek 
Omschrijving van de essentiële logistieke elementen benodigd voor het realiseren van het 
project, afgestemd op de gekozen bouwmethoden met toevoeging van verantwoording en 
overwogen alternatieven. 

3. Personeelsinzet 
Omschrijving van de personeelsinzet (UTA> behorend bij het project, de risico's, de gekozen 
bouwmethoden en logistiek met toevoeg_i_l"l~ van verantwoording~ overwogen alternatieven. 

Processen Stroomschema 9 januari 2008 Maarten Meuteman 11 
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Proces: Opstellen Bouwplaatsinrichtingsplan 

Omschrijving: 
Bestaand? Ja __ Omschreven op KMS? Ja 
Op basis van de aangeleverde bestekstukken en de vastgelegde gegevens in het koppelingsdocument 
(onder andere risico's, gekozen logistiek, gekozen bouwmethoden, personeelsinzet, etc.> moet de 
bouwplaatsinrichting ingevuld worden . 

De mate waarin en voornamelijk welke onderdelen uitgewerkt moeten worden, is afhankelijk van een 
aantal factoren. Het nog te ontwikkelen hulpmiddel, de checklist, zou hierin, het bepalen van de 
onderdelen en de uitwerkingsgraad, uitkomst kunnen bieden . 
Verantwoordelijke: 
~edrijf~bur~~t.J_med~werk~ 
Betrokkenen: 
Bedrijfsbureau medewerker 
Hulpmiddelen: 
Bestaand? Deels 

1. Basistekening Bouwplaatsin richting: deze Autocad-teken ing bevat de standaard elementen 
waarmee het inrichtingsplan getekend kan worden. 

2. Mogelijke invulling: een checklist waarmee aangegeven wordt welke onderdelen uitgewerkt 
moeten worden en waar de tekenin9 aan moet voldoen. 

lnform~~!~!.f1_!:tj_evensinf!._~·-· _ 
1. Bestekstukken (bij voorkeur een digitale situatietekening opvragen) 
2. Koppelingsdocument 

a. Alle eerder in het koppelingsdocument opgeslagen gegevens (o.a.: risico's situatie, 
algemene projecteigenschappen, gekozen bouwmethoden, personeelsinzet, gekozen 
logistiek, etc.> 

b. Af~ rak~!:) ~~~ulatietraject 
lnform~!~Gegevensoutput: 

1. Bouwplaatsinrichtingsplan 
Vertaling van de gekozen bouwmethoden, opzet van logistiek en bijbehorende personeelsinzet 
in een situatietekenin9. 

Proces: Overleg met Projectleider/Uitvoerder 

Omschrijving: 

P8 
O.eoteg!MI~I .......,., 

Bestaand? Nee Omschreven op KMS? Nee 
Na het bepalen van de essentiële uitgangspunten voor het begroten van de ABK (bouwmethodes, 
personeelsinzet en logistiek) en het uitwerken daarvan in een bouwplaatsinrichtingsplan, moet een 
Projectleider of Uitvoerder betrokken worden bij in het begrotingsproces. Tijdens een bijeenkomst 
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j (vergadering) moeten de uitgangspunten (bouwmethoden, logistiek en personeelsinzet) en 
verantwoording besproken worden met de Uitvoerder (en/of Projectleider). Deze krijgt de mogelijkheid 
om opmerkingen te plaatsen en mee te denken over mogelijke andere oplossingen. 

I Dit heeft als doel om de uitgangspunten van de begroting te toetsen aan de kennis van de Uitvoerder 
en/of Projectleider. Mogelijke onrealistische uitgangspunten kunnen nog aangepast worden in dit 
stadium. 

Opmerkingen van Projectleideren/of Uitvoerder en eventuele wijzigingen moeten vastgelegd worden. 

Het kan zijn dat dit proces niet bij alle projecten uitgevoerd dient te worden. Een aantal externe factoren 
~ pelen een rol hierin. 
Verantwoordelijke: 
Bedrijfsbureau medewerker 
Betrokkenen: 

- . - - - ---

Bedrijfsbureaumedewerker, Projectleider & Uitvoerder. 
Hulpmiddelen: 
Bestaand? nvt ---
Geen hulpmiddelen voor deze processtap 
Informatie/Gegevensin put: 

1. Koppelingsdocument 
a. Voornamelijk gekozen bouwmethodes, logistiek en personeelsinzet met bijbehorende 

verantwoording en de overwogen alternatieven. 
b. Afspraken calculatietraject 

2. Bouwplaatsinrichtingsplan 
lnformatie/Gegevenst?.._utput: _ 

1. Opmerkingen Projectleider en/ of Uitvoerder 
Tijdens vergadering geplaatste opmerkingen moeten vastgelegd worden. 

2. Aanpassingen eerder gemaakte keuzes 
gp ~~~i~ va!l oprn_er~i~CJ~.!!a_anÇiepaste onderde_!_en moeten vastg~l~q~_ wo~den 

- - -
Proces: Aanvragen Offertes 

Of!l~t;!J__r__ij~~.i_ng: 
Bestaand? Omschreven op KMS? 
Op basis van de gekozen uitgangspunten moeten (indien nodig) offertes van het benodigde materieel 
aangevraagd worden. 

Wederom zijn er factoren te noemen die van invloed zijn op dit proces. Hier zou het mogelijke 
hulpmiddel uitkomst in kunnen bieden. 
Verantwoordelijke: 
Bedrijfsbureau medewerker 
Betrokkenen: 

-~~.9__r'iU~~u_E~~-u~~dewe~_ke~{Ça_~~ula~_r _ 
Hulpmiddelen: 
Bestaand? Nee (er is wel een checklist voor maar niet specifiek ABK gericht) 

1. Mogelijke invulling: een checklist die aangeeft welke onderdelen aangevraagd moeten worden 
en hoe dat moet gebeuren. Dit moet afgestemd zijn op de gekozen uitgangspunten en tevens 
r~kening houden met de eerder genoemde factoren die van invloed zijn op dit proces. 

Informatie/Gegevensin put: 
1. Koppelingsdocument 

a. Afspraken afstemming ABKIDK 
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b. Afspraken calculatietraject 
c. Uitgangspunten begroting (gekozen bouwmethode, logistiek en personeelsinzet) 

1 lnfo!_matie/Geqevensoutput: 
1. Offerteaanvragen 

Omsch~jving_ van de aangevraagde offertes en verzonden informatie naar de leveranciers. 

Proces: Opstellen Planning(en) 

Omschrijving: 
Bestaand? Ja Omschreven op KMS? Ja 
Op basis van de gekozen uitgangspunten (bouwmethoden, logistiek en personeelsinzet), aangeleverde 
normen en hoeveelheden, bouwplaatsinrichtingsplan, aangevraagde offertes, vastgelegde 
projecteigenschappen, etc. word(t)(en) de planning(en) opgesteld. In ieder geval moet er een overall 
planning gemaakt worden. 

De mate waarin en voornamelijk welke planningen uitgewerkt moeten worden, is afhankelijk van een 
aantal factoren. Het nog te ontwikkelen hulpmiddel, de checklist, zou hierin, het bepalen welke 
planningen en~~ uitwerkingsgraad ervan, uitkomst kunnen bieden. 
Verantwoordelijke: 
Bedrijfsbureau medewerker 
Betrokkenen: 
Bed rijfsbu ~eau medewerker 
Hulpmiddelen: 
Bestaand? Deels 

1. Standaard of basisplanning: bij woningbouwprojecten kan er gebruik gemaakt worden van een 
standaard planning. 

2. Mogelijke invulling: een checklist waarmee aangegeven wordt welke planningen uitgewerkt 
moeten worden, wat de gewenste uitwerkingsgraad is en waar de planning(en) aan moet(en) 
voldoen. 

Van belang is weer dat het analytische gehalte van de handeling wordt verhoogd . De checklist moet 
bijvoorbeeld zorgen dat bekeken wordt of de voor de planning genomen normen overeenkomen met de 
door de calculatieafdeling aangeleverde normen. 
/nformatie/G~evensiiput: 

1. Koppelingsdocument 
a. Voornamelijk gekozen bouwmethodes, logistiek en personeelsinzet 
b. Afspraken calculatietraject 

~ _.ê.ouwp~atsinri~~J~ngse\~n 
1 /nformatie/Geqevensoutput: 

1. Overall Planning 
Visuele verwoording van gekozen uitgangspunten uitgezet in tijd, dusdanig dat inzicht 
verkregen wordt in de doorlooptijd van het bouwproject met als doel dat de ABK-begroting 
opgesteld kan worden. Dus belangrijke hoeveelheden/elementen moeten eruit afleidbaar zijn. 
Dit vormt de basis van het begroten van de tijdsgebonden kosten in de ABK. 

2. Deelplanningen (als behoefte er is op basis van zowel projectspecifieke als externe factoren is) 
a. Personeelsplanning 

Visuele verwoording van gekozen uitgangspunten m.b.t. personeelsinzet uitgezet in tijd. 
b. Kraanplanning 

Visuele verwoording van gekozen uitgangspunten m.b.t. kraaninzet uitgezet in tijd. 
c. Voorbereidingsschema 

Visuele verwoording van gevolgen gekozen uitgangspunten m.b.t. voorbereiding 
uitgezet in tijd. 

d. Gegevensbehoefteschema 
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Visuele verwoording van gevolgen gekozen uitgangspunten m.b.t. gegevensbehoefte 
uitgezet in tijd. 

Proces: Opstellen Project la n 

Q_f!'~C:~~jjving: 
Bestaand? Ja Omschreven op KMS? Ja 
Op basis van alle gegenereerde gegevens dient een projectplan opgesteld te worden. Even ter 

i verduidelijking moet gestel.d worden dat het hier het interne projectplan betreft. Dit plan heeft als doel 
alle bij het project betrokken medewerkers van Heijmans inzicht te geven in de gemaakte keuzes tijdens 
de contractfase. Het omvat dan ook een beknopte schriftelijke verwoording van de gekozen 
uitgangspunten en wordt ondersteund door het bouwplaatsinrichtingsplan en de planning(en). Het 
projectplan bevat de verwijzingen ("links") naar meer uitgebreide informatie in het zogenaamde 
koppelingsdocument. Denk hierbij aan verantwoording van keuzes, verwerkte opmerkingen Uitvoerder, 
gehanteerde normen, etc. 

De belangrijke gegevens voor het projectplan zijn uit het koppelingsdocument af te leiden. Op basis van 

t~~~~~~~~~~~~ogel;jk hulpm;ddel, wordt de vere;ste ;nhoud bepaald. o;t hulpm;ddel moet nog 

Hoofd Bedrijfsbureau 
Betrokkenen: 
Bedrijfsbureau medewerker 

ffuiPtrliddeien: - - --· --

Bestaand? Nee 
1. Mogelijke uitwerking: een checklist waarin wordt aangegeven welke onderdelen omschreven 
__ moeten worden. Het omschrijft waar hetprojec~plan aan moet voldoen. 

lnformatie/Gegevensinput: 
1. Koppelingsdocument 

a. Gekozen uitgangspunten 
b. Bouwplaatsinrichtingsplan 
c. Planningen 
d. Afspraken Calculatietraject 
e. Etc. -----·------

lnformatie/Gegevensoutput: 
1. Projectplan 

Schriftelijke verwoording van de gekozen uitgangspunten met verwijzingen naar uitgebreide 
in forma tie. 

Proces: Doorspreken Projectplan met Calculatie 

Omschrijving: 
Bestaand? 
Tijdens een korte 
startwerk bespreking 

Processen Stroomschema 

Nee Omschreven op KMS? Nee 
vergadering moet gekeken worden of de gemaakte afspraken tijdens de 
tot zover zijn nageleefd of misschien aangepast moeten worden. Dit gebeurt op 
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~
asis van h et opgestelde projectplan. Essentiële elementen uit dit plan dienen besproken te worden 

denk aan: bouwmethodes, bouwplaatsinrichtingsplan en plann ingen) Tevens moeten gesignaleerde 
nsico's, aandachtspunten, onduidelijkheden en vragen besproken worden . 

Hetgeen besproken wordt dient vastgelegd te worden en eventuele noodzakelijk aanpassingen dienen 
verwerkt te worden in de benod igde documenten en 9egevens. 
Verantwoordelijke: 
Hoofd Calculatie 
Betrokkenen: ---- ------- ··- ---
Bedrijfsbureaumedewerker, Calculator & Hoofd Bedrijfsbureau 
Hulpmiddelen: 
Bestaand? Nee ·--------- ------· 

1. Mogelijke invulling: vaste agenda voor deze vergadering zodat alle noodzakelijke elementen 
bes roken worden. 

lnformatie/Geqevensinput: 
1. Koppelingsdocument 

a. Afspraken Startwerkbespreking 
b. Projectplan 
c. Planning 
d. Bouwplaatsinrichtingsplan 

lnformatie/Geqevensoutput: 
1. Verslaglegging van de vergadering 

Schriftelijke verwoording van de vergadering . Tevens vermeld ing van te ondernemen acties naar 
aanleiding van de vergadering. 

2. Eventuele aanpassingen in gegevens en documenten 
Verwerking van aanpassingen in gegevens en documenten met verantwoording van 
aanpassingen. 

Proces: Afhandelen Offertes 

( ~~~mw H..__-__ P.,._I3011oneo ___ }-{.._ ___ c:_:.._J7 
-

Omschrijving: 
Bestaand? Ja Omschreven ~l! KMS? Nee 
Het offertegedeelte van het begratingstraject van de ABK moet afgehandeld worden. Ontvangen offertes 
moeten vergeleken worden met elkaar en daarna moeten er keuzes gemaakt en vastgelegd worden. 
Verder moeten de eventuele ontbrekende details met betrekking tot de offerte gecommuniceerd worden 
met de leveranciers. 
Sommige offertes zijn aangevraagd door de persoon die verantwoordelijk is voor het begroten van de 
ABK. Deze offertes, of delen ervan, dienen opgenomen te worden in de directe kosten. Voor deze 
onderdelen dienen afschrijvingen opgesteld en naar de calculatieafdeling gecommuniceerd te worden . 
. v_f!_r_a_ry~_f!_O rt!~ljj ke: 
~_ed rijf~bu reau medewerker 
Betrokkenen: 
Bed rij_fsbu reau medewerker 
Hulpmiddelen: 

r tfèstaa~Ci?______ - nvt 

Geen hulpmiddelen voor deze processtap 
lnformatie/GeqevensinJwt: 

1. Koppelingsdocument: 
a. Gegevens Offerteaanvragen 
b. Planning 
c. Afspraken afstemming ABKIDK 
d. Eventueel andere gegevens_ 

lnformatie/Geqevensoutput: 
1. Offertes 

a. Gemaakte keuzes (met een verantwoording) 
Overzicht maken van gekozen materieel en leveranciers van het materieel. Tevens kort 
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en bondig aangeven waarop de keuze is gebaseerd. 

b. Offertes 
Alle offertes die aangevraagd zijn dienen opgeslagen te worden. Deze kunnen voor 
toekomstige begrotingen gebruikt worden. De gekozen offertes dienen in het 
koppelingsdocument opgenomen te worden. 

c. Communicatiegegevens 
Overige details en communicatiegegevens m.b.t. de offertes moeten vastgelegd worden. 

d. Afschrijvingen 
De afschrijvingen van onderdelen in de offertes die opgenomen moeten worden in de 
directe kosten. 

Proces: Invullen (aanpassen) ABK-onderlegger 

Omschrijving: 

... 
l rrvr.UI.,. f•n~fr'IJ/4SJX· 

ondil11~1 

--------- -----

Bestaand? Ja Omschreven op KMS? Ja 
Op basis van alle gegenereerde gegevens moet de ABK-beg roting opgesteld worden. Hiervoor di ent 
gebruik gemaakt te worden van de ABK-onderlegger. Uitkomst van deze onderlegger is een concept ABK-

Eegroting_. - ·- ·- -
Verantwoordelijke: 
Bedrijfsbureau medewerker 
Betrokkenen: 

- -

~~d_r:_!jfsbllreaumedewerker r Hulpmiddelen: 
j Bestaand? Ja 

1. ABK-onderlegger 
Dit is het Excel-rekenbestand waarmee de daadwerkelijke ABK-begroting gemaakt wordt. Hierin 
zijn, per onderdeel van de ABK, rekenregels opgesteld om dit onderdeel te begroten. Als basis 
dien~ n de gegevens die in eerdere ~ros_essen 9_egenereerd zijn. 

lnformatie/Geqevensinput: 
1. Koppelingsdocument: 

a. Planning<en) 
b. Bouwplaatsinrichtingsplan 
c. Offertes 
d. Projectplan 
e. Gemaakte afspraken startwerkbespreking contractfase 
f. Overige gegevens 

In fo':__ll]_atie_{l!_t:_l,l~~~ll~_l?U.~e.u t: 
1. Concept ABK-begroting 

Dit is een overzicht van de begrote kosten voor de ABK per post van de ABK in excel-formaat. De 
begroting is gebaseerd op de informatie die is vastgelegd in het koppelingsdocument. 

Pr()t;t::S:Q()_()!_Sprek_e_n ConceptE_e9!_o~i_n_9 <ABK> i!l et_~~-l~Lila_tie ___ _ 

()msch rij'!_! nq: 
Bestaand? Ja __ O_mschreven op KMS? Ja 
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Na het bepalen van zowel de ABK als de directe kosten door de calculatieafdeling dient, voorafgaand aan 
de bespreking met de directie, bekeken te worden of de gewenste afstemming, zoals afgesproken tijdens 
de startwerkbespreking, bereikt is. Hiervoor moet een overleg gepland worden tussen de 
calculatieafdeling en de verantwoordelijke voor het begroten van de ABK. 
Als de begrotingen <ABK en direct) vol.doen aan de gemaakte afspraken (mogelijk na verwerken van 
aanpassing naar aanleiding van deze bespreking) dienen ze samengevo_!gd te worden tot een begroting. 
Verantwoordelijke: 

~~~ !:_ij_~~~ ~!~a_u m~e~E!~_e ~_ke_r: 
Betrokkenen: 
- -- ·-
Calculator, Bedrijfsbureaumedewerker & Hoofd Bedrijfsbureau 
Hulp_middelen: 
Bestaand? Nee - -- -- ··- ·· ------

1. Mogelijke invulling: vaste agenda voor deze vergadering zodat alle noodzakelijke elementen 
besproken worden. 

lnformatie/Gegevensinput: 
1. Concept ABK-beg roting 
2. Koppelingsdocument 

a. Gemaakte afspraken startwerkbespreking contractfase 
b. Overige gegevens die van belang zijn voor deze bespreking 

lnformatie/Gegevensoutput: 
1. Verslaglegging van de vergadering 

Schriftelijke verwoording van de vergadering. Tevens vermelding van te ondernemen acties naar 
aanleiding van de vergadering. 

2. Eventuele aanpassingen in gegevens en documenten 
Verwerking van aanpassingen in gegevens en documenten met verantwoording van 
aan passingen. 

Pro~e~: Be~preken B_e_grotin9 m~t Directie 

Omschrijving: 
Bestaand? Ja Omschreven op KMS? Ja 
Na opstellen van de gehele begroting dient deze gecontroleerd te worden door de vesttgmgs
verantwoordelijke (directie of Hoofd Bedrijfsbureau). Na goedkeuring kan deze omgezet worden in Kraan 
en ontstaat de inschrijvingsbegroting van het werk. 

Op basis van de onderliggende informatie (planning, projectplan, etc.) kan de gemaakte ABK-begroting 
"verdedigd" worden. Eventuele opmerkingen moeten aangepast worden in de begroting. Het is van groot 
belang dat bij wijzigingen in de begroting duidelijk aangegeven wordt dat er iets gewijzigd is ten 
opzichte van de conceptbeg roting, welke gevolgen dit heeft voor het opgestelde projectplan en hoe men 
denkt om te gaan met de wijzigingen (hoe kunnen de wijzigingen gerealiseerd worden?). 
Verantwoordelijke: 
Directie 
Betrokkenen: 
Directie, Hoofd Bedrijfsbureau, Calculator en Bedrijfsbureaumedewerker 
Hulpmiddelen: 
Bestaand? Nee 

1. Mogelijke invulling: vaste agenda voor deze vergadering zodat alle noodzakelijke elementen 
besproken worden. 

Informatie/Gegevensin put: 
1. Concept ABK-beg roting 
2. Koppelingsdocument 

a. Gemaakte afspraken startwerkbespreking contractfase 
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b. Overige gegevens die van bela~g z!j_n voor deze besprekin9 

!_l?ft?_!_matie_~f}eqe_ye~-~~L!~PU~ 
1. Verslaglegging van de vergadering 

her mans 

Schriftelijke verwoording van de vergadering. Tevens vermelding van te ondernemen acties naar 
aanleiding van de vergadering . 

2. Eventuele aanpassingen in gegevens en documenten 
a. Wijzigingen in conceptbegroting 

Duidelijk aangeven welke wijzigingen worden aangebracht in de conceptbeg roting. 
b. Gevolgen wijzigingen in conceptbegroting 

Aangeven welke gevolgen de wijzigingen hebben. 
c. Hoe kunnen de wijzigingen gerealiseerd worden 

Aangeven hoe de wijzigingen gerealiseerd moeten worden . Welke wijzigingen in het 
projectplan zorgen ervoor dat het met de aangepaste begroting gemaakt kan worden? 

3. lnschrijvingsbegroting 
Na goedkeuring door de directie is de inschrijvingsbegroting een feit. 

·· -- -- -
Proces: Bepalen Hoeveelheden en Normen 

1013 
lntormeüe<b:umllr'l 

Omschriflf_!nq: __ _ 
Bestaand? Ja Omschreven .EP KMS? Ja 
Op basis van de gemaakte afspraken tijdens de startwerkbespreking moeten hoeveelheden en normen 
bepaald worden. De calculatieafdeling is verantwoordelijk voor het bepalen van de normen en de 
hoeveelheden en dient deze aan te leveren aan de persoon die verantwoordelijk is voor het begroten van 
de ABK. 
Verantwoordelijke: 
Calculator 
Betrokkenen: 

I g_~l~ula~()r __ 
Hulpmiddelen: 
Bestaand? nvt 
Di ~ is n_ i~t_~_a_n_ b_~l~ng ~()~r het_ begroten van de ABK. 
lnfor_ma_tje/G~qe_!!_~nsinput: 

1. Bestekstukken 
2. Koppelingsdocument: 

Gemaakte afspraken m.b.t. afstemming ABK/DK 
/nformatie/Geqevensoutput: 

1. Normen conform de gemaakte afspraken tijdens de startwerkbespreking of gedurende latere 
vergaderingen m.b.t. het bereiken van afstemming tussen de ABK/DK 

2. Hoeveelheden conform de gemaakte afspraken tijdens de startwerkbespreking of gedurende 
latere vergaderingen m.b.t. het bereiken van afstemming tussen de ABK/DK 
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3.3 Overdrachtsfase naar UVF 
Proces: Feitelijke Overdracht 

Omschrijving: 
Bestaand? _ Ja Omschreven op KMS? Ja 
Na gunning van het werk moet begonnen worden met de overdracht van calculatieteam naar 
projectteam. Dit gebeurt doormiddel vaneen vergadering waarin de overdracht van documenten centraal 
staat. De algemene aandachtspunten van het project worden hier besproken . 

Gezien de ABK worden hier overgedragen: 
1. ABK-begroting (als onderdeel van de inschrijvingsbegroting) 
2. Koppelingsdocument 
3. Documenten gekoppeld aan het koppelingsdocument CABK-onderlegger, projectplan, 

planningen en bouwplaatsinrichtingsplan, etc.> 

[

1 Verantwoordelijke: -----
Hoofd Ca lculatie 
Betrokkenen: -· - ·- --- - ·- -- -- -- ·---- ·-· -·- - --
Projectleider, Planvoorbereider, Bedrijfsbureau , Calculator, KAM, Inkoper, Uitvoerder, Werkvoorbereider, 
Kopersbegeleider, Projectad min istrateu r. 
Hulpmiddelen: 
Bestaand? Ja 

1. Overdrachtsbespreking Contract- naar Uitvoeringsvoorbereidingsfase 
Worddocument geeft aan welke documenten worden overgedragen en aan wie. Tevens worden 
eerste afspraken van het projectteam gemaakt (1" IPTB -7 interne proj~ctteam bespreking). 

In forma tie/Gegevensin put: 
1. Alle ~ocumenten en gegevens uit de contractfase 

lnformatie/Gegeven~output: 

1. Overdrachtsgegevens: 
a. Akkoord overgedragen documenten 
b. E!etrokken~ers<? n ~n overdracht 

Proces: Houden Overdracht ABK 
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gmschrijvin9: 

_Best€1~_nd?_ __N_~~- ~Qmsc_~revf!_!!__!!_f!_ /i!i~?.._ Nee 
Voor het overdragen van de ABK dient een aparte vergadering gehouden te worden. Deze vergadering 
staat onder leiding van de Bedrijfsbureaumedewerker die de ABK heeft bepaald . De vergadering bestaat 
uit: 

1. 
2. 

Het presenteren van, toelichten van, en beantwoorden van vragen m.b.t. het projectplan 
Het maken van afspraken met betrekking tot de contactmomenten, evalueren en het 
terug kop pelen van in formatie 

Naast het overdragen van de gedachte achter de ABK-begroting worden dus ook de essentiële afspraken 
gemaakt voor het begeleiden van het uitvoeringstraject en het borgen van kennis m.b.t. de ABK. Vragen 
en antwoorden moeten samen met de gemaakte afspraken vastgelegd worden. 

1 

Verantwoordelij_ke: 

_Bedrijfs~ureaum~_d~~e_!_~er 
Betrokkenen: 
Bedrijfsbureaumedewerker, Projectleider, Uitvoerder, Werkvoorbereider, Overige projectteamleden 
(Projectadministrateur, Inkoper, Kopersbegeleider, KAMl 
Hulpmiddelen: 
Bestaand? Nee 

[--~1~-Mogelijke invuÜÏng: vaste agenda voor deze vergader-ing zodat alle nood~akeLÏjke elementen 
bes roken worden. 

Informatie/Gegevensin put: 
1. Koppelingsdocument: 

a. Planning(enl 
b. Bouwplaatsinrichtingsplan 
c. Offertes 
d. Projectplan 
e. Gemaakte afspraken startwerkbespreking contractfase 
f. Overige gegevens 

lnformatie/Gegevensoutput: 
1. Vragen en opmerking op projectplan 

Alle relevante gestelde vragen en antwoorden dienen vastgelegd te worden. 
2. Afspraken Contactmomenten 

Er moet voorafgaand aan het uitvoeringstraject vastgelegd worden hoe het uitvoeringsteam 
begeleidt wordt door degene die de ABK heeft opgesteld . Vastgelegd worden: 

a. Manier waarop vragen van het projectteam m.b.t. de ABK afgehandeld moeten worden 
(onder andere het aanspreekpunt voor de ABK bepalen) 

b. Welke momenten in het proces afgesproken worden waarop degene verantwoordelijk 
voor de ABK, betrokken wordt bij beslissingen van het projectteam 

3. Afspraken Evaluatietraject 
Er moet voorafgaand aan het uitvoeringstraject vastgelegd worden hoe omgegaan moet worden 
met het evaluatietraject van de ABK. Vastgelegd worden o.a.: 

a. Afspraken m.b.t. evaluatiemomenten 
b. Afspraken m.b.t. evaluatiemateriaal (onderwerpen die geëvalueerd moeten worden) 

4. Afspraken Terugkoppeltraject 
Er moet voorafgaand aan het uitvoeringstraject vastgelegd worden hoe omgegaan moet worden 
met het terugkoppeltraject van de ABK. Vastgelegd worden o.a.: 

a. Welke informatie teruggekoppel.d moet worden 
b. In welke vorm deze informatie teruggekoppeld moet worden 
c. Op welk moment deze terugkoppeling plaats moet vinden 
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3.4 Uitvoeringsvoorbereidingsfase 
J!!C!.~~s: Opstellen Beheerschema/Projectend raaiboek 

Omschrijving: 
Bestaand? _ Ja Omschreven op KMS? Ja 
Op basis van de verstrekte gegevens tijdens de overdracht moet het beheersschema/projectendraaiboek 
opgesteld worden . Het projectendraaiboek omvat onder andere de volgende onderdelen: 

Bepaling methode en routing 
Directie- of contractplanning 
Overall-schema (met eventueel een streefschema) 
Personeelsschema 
Materieelplan 
Kraananalyse en schema 
Terreinplan 
Risico I vragenlijst. (opmerkingen calculatie) 

Verantwoordelijke: 
Projectleider 
Betrokkenen: ----
Projectleider, Werkvoorbereider, Uitvoerder 

1 Hulpmit!t!el~n: 
Bestaand? divers 

[ Niet van belang in het kader van de ABK. 
lnformatie/Gegevensinput: 

1. Bestek & Bestekstukken 
2. Koppelingsdocument 

.. Alle relevante informatie uit het koppelingsdocument 
1 Informatie/Gegevensout ut: 
L 1. Beheersschema/Projectendraai boek 

Proces: Opstellen Werkbegrotinq 

Omschrijving_:_ 
Bestaand? Ja Oms_Ehreven OJ! KM5_? -,-Ja=:-_--,---: 
Werkbegroting is de inschrijfbegroting omgecodeerd naar een financiële (werk-)begroting die aansluit 
op de te verwachten uitvoeringsmethodiek, waaruit de benodigde budgetten kunnen worden bepaald . De 
werkbegroting is de basis voor de financiële bewaking van een project. 

Inhoud uitgesplitst naar: 
Manuren 
Materialen 
Onderaanneming 
Materieel 
Personeelskosten 
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Algemene Bouwplaatskosten 
Algemene kosten 

\.fe!an~oordelijke: 

Projectl~ider 

Betrokkenen: 
ProLectleider, Werkvo~rber~i~er, Uitvo~rder 
f!f!_lp~iddelen_:_ _ 
Bestaand? divers 

Niet van be-la. ng_ in het kader van de ABK. 
forma~~~l]_e__gevensinp_!:!!:__ 

1. lnschrijvingsbegroting 
lnformatie/Gegevensoutput: 

1. Werkbegroting 

Proces: Afstemming HMB Bouwplaatsinrichting 

Omschrijving: 
Bestaand? Ja Omschreven op KMS? Ja 

hefmans 

Hier moet een optimale bouwplaatsinrichting bedacht worden met de kennis die op dat moment 
aanwezig is. Op basis van dit plan wordt het diverse materieel ingekocht, bij voorkeur de materieeldienst 
V era n twoordel ij ke: 
Projectleider 
Betrokkenen: 
Projectleider, Werkvoorbereider, Uitvoerder 
Hulpmiddelen: 
Bestaand? divers 
Niet van belang in het kader van de ABK. 
lnformatie/Gegevensinput: 

1. Bestek & Bestekstukken 
2. Koppelingsdocument 

Alle relevante informatie uit het koppelingsdocument (bouwplaatsinrichtingsplan) 
lnformatie/Gegevenso~tput: 

1. Bouwplaatsinrichtingsplan 

Proces: Naleven Contactmomenten en Terug_ koppeltraject 

Q_mschrijyJng: 
Bestaand? 

1019 
lnfoftll&tlfQoolllmtr!t 

Nee Omschreven op KMS? Nee 
Op basis van de tijdens de overdracht gemaakte afspraken, moeten de contactmomenten nageleefd 
worden. De tijdens de contactmomenten ontstane gegevens dienen vastgelegd te worden. Het betreft 
voornamelijk vragen (met antwoorden) van het projectteam, benoeming van ontstane problemen (met 
verantwoording), etc. 

Hetzelfde geld voor het terugkoppeltraject De afspraken die gemaakt zijn moeten nageleefd worden. 
Belangrijke informatie moet (zonodig voorzien van toelichting) verzameld worden. 
Verantwoordelijke: 

_P!_oj_e_c~~~-i~~!
Betrokkenen: 
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Projectleider, Uitvoerder, Werkvoorb~reider_. Bedrijfsburea~-~~dewerker 

Hulpmiddelen: __ 
Bestaand? nvt 
Geen hulpmiddelen voor deze processtap 

~!'form_!"_~~JG_~9.eve._'!~!E.P~t: 
1. Koppelingsdocument: 

a. Gemaakte afspraken contactmomenten 
b. Gemaakte afspraken terugkoppelingstraject 

lnformatie/Gegevensoutput: __ _ 
1. Vragen Projectteamleden (met antwoorden) 

mans 

Alle vragen van projectteamleden waarvan de antwoorden niet direct uit het projectplan afgeleid 
kunnen worden, dienen samen met de antwoorden vastgelegd te worden. 

2. Ontstane problemen (met verantwoording) 
Tijdens uitvoeringsfase ontstane problemen dienen vastgelegd te worden. 

3. Informatie voor terugkoppeling 
Alle informatie waarvan tijdens de overdracht bepaald is dat het teruggekoppeld moet worden 
naar de persoon die verantwoordelijk is geweest voor het begroten van de ABK. Je kan hierbij 
denken aan offertes die door het projectteam zijn aangevraagd. 
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3.5 Uitvoeringsfase 
Proces: Naleven Contactmomenten 

()mschrijving: 

10 22 
lnfonneti~m.nl 

!!_estaa!]_d? Nee . _Q!rlschreven_~p KMS? Nee 
Op basis van de tijdens de overdracht gemaakte afspraken, moeten de contactmomenten nageleefd 
worden. De tijdens de contactmomenten ontstane gegevens dienen vastgelegd te worden. Het betreft 
voornamelijk vragen (met antwoorden) van het projectteam, benoeming van ontstane problemen (met 
verantwoording), etc. 
Verantwoordelijke: 
Projectleider 
Betrokkenen: 
Projectleider, Uitvoerder, Werkvoorbereider,_ Bedrijfsbureaumedewerker 
Hulpmiddelen: 
Bestaand? nvt 
Geen hulpmiddelen voor deze processtaR 
lnformatie/Gegevensinput: 

1. Koppelingsdocument: 
Gemaakte afspraken contactmomenten 

lnformatie/Geqevensoutput: 
1. Vragen Projectteamleden (met antwoorden) 

Alle vragen van projectteamleden waarvan de antwoorden niet direct uit het projectplan afgeleid 
kunnen worden, dienen samen met de antwoorden vastgelegd te worden. 

2. Ontstane problemen (met verantwoording) 
Tijdens uitvoeringsfase ontstane problemen dienen vastgelegd te worden. 

P!_l!_Ces: N~!.E:~en ~vall:!atietraject 

10 23 
lnforrn•Otdoc\lmerf. 

~Omschrijving: -
Bestaand? Nee Omschreven op KMS? Nee 
Op basis van de tijdens de overdracht gemaakte afspraken, moet het evaluatietraject nageleefd worden . 
Dit houdt in dat er op de er op de juiste momenten , de juiste onderwerpen geëvalueerd worden. Het is 
belangrijk dat gedurende het uitvoeringstraject informatie verzameld wordt dat van belang is voor de 

E aluaties. De evaluatie c!ïent vastgelegd te worden. 
Verantwoordelijke: 
Projectleider 
Betrokkenen: 
~rojectleid!!!_Uitvoerder, Werkvoorbereider, Bedrijfsbureau medewerker ._ 
Hulpmiddelen: 
Bestaand? nvt 
Gee~ hLJ_lp_mid~el~voo_r_~~~e_~~~esst~_p 
Informatie/Gegevensin put: 

1. Koppelingsdocument: 
Gemaakte afspraken evaluatietraject 

lnformatie/Gegevensoutput: 
1. Evaluatieverslagen 

Verslaglegging van de evaluatie met bijbehorende ondersteunde informatie (plann ingen, etc.) 
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f1eijmans 

Proces: Naleven Teru9~~ppeltraject 

I Omschrijving: 
. Bestaand? Nee Omschreven !!P KMS? Nee 

Op basis van de tijdens de overdracht gemaakte afspraken, moet het terugkoppeltraject nageleefd 
worden . Dit houdt in dat tijdens het uitvoeringstraject de belangrijke informatie voor het terugkoppelen 
verzameld en opgeslagen wordt. Daarnaast moet deze informatie op het juiste moment aan de juiste 
persoon overgedragen worden. 
Verantwoordelijke: 
Projectleider 
Betrokkenen: 
P.r~jectl~_!_~~.G._ Uitvoerder, Werkvoorbereider, Bedrijfsbureaumedewerker 
Hulpmiddelen: 
Bestaand? nvt 
Geen hulpmiddelen voor deze processtap r lniimna~ie!Gége~ensYnput: . . . ··-·· 

1. Koppelingsdocument: 
Gemaakte afspraken terugkoppeltraject 

lnformatie/Gegevensoutput: 
1. Informatie voor terugkoppeling 

Alle informatie waarvan tijdens de overdracht bepaald is dat het teruggekoppeld moet worden 
naar de persoon die verantwoordelijk is geweest voor het begroten van de ABK. Je kan hierbij 
denken aan offertes die door het projectteam zijn aangevraagd. 
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