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Inleiding 
Deze bijlagenbundel bevat een beschrijving van de toetsing van het ontwerp van het stroomschema en 
het informatiedocument 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 toetsingsmethode, de evaluatieformulieren 
en de evaluatieresultaten. 
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1 Toetsingsmethode 

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

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

1.2 Toetsingsmethode 
Na een korte inleiding met een beschrijving van het doel van de evaluatie, en het presenteren van het 
stroomschema met het bijbehorende informatiedocument. is gevraagd een kort evaluatieformulier in te 
vullen . Met dit evaluatieformulier wordt op een gestructureerde wijze informatie verzameld. De informatie 
die verzameld moet worden betreft meningen van de ondervraagde. Schriftelijk interviewen door middel 
van een evaluatieformulier is hiervoor een geschikte methode. Voordelen van het schriftelijk interviewen 
zijn : gemakkelijk te organiseren en het kan anoniem ingevuld worden. 

Het evaluatieformulier is een gestructureerde vragenlijst en voornamelijk opgebouwd uit gesloten 
vragen. Bij de gesloten vragen is gekozen voor een even antwoordschaal (4 punten). Hierdoor wordt de 
respondent gedwongen tot het maken van een keuze (het hebben van een mening met betrekking tot de 
gestelde vragen). De open vragen in het evaluatieformulier zijn gebruikt om de respondenten hun keuze 
te laten verantwoorden en eventueel suggesties te kunnen doen voor het verder ontwikkelen en uitwerken 
van het ontwerp. De conclusies uit de toetsing zijn terug te vinden in het afstudeerverslag. 

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

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

Daarnaast moet vermeld worden dat het toetsen van het ontwerp aan de probleemstellingen en de 
doelstelling niet correct is. Het toetsen van het ontwerp zou moeten gebeuren aan de hand van het 
destijds uit de conclusies van het onderzoek opgestelde programma van eisen. 
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2 Presentatie 
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3 Evaluatieformulier 

3.1 Inleiding 
In het kader van het afstuderen aan de capaciteitsgroep Uitvoeringstechniek, Faculteit Bouwkunde aan de 
Technische Universiteit van Eindhoven, dient er een afstudeerproject gedaan te worden. In het 
afstudeerproject wordt er van de studenten verwacht dat ze een probleem kunnen signaleren en oplossen. 

Afsluiting van het afstuderen is het beschrijven en toetsen van het ontwerp voor de oplossing van het 
gesignaleerde probleem. Dit evaluatieformulier is bedoeld voor het toetsen van het ontwerp. 

Zoals jullie weten ben ik bezig geweest het analyseren van het ABK-traject binnen deze vestigingen. 
Aanleiding voor het uitvoeren van deze analyse was het feit dat er afwijkingen zijn in de resultaten op dit 
gedeelte van de begroting. 

Gezien het probleem, het ontstaan van afwijkingen in de ABK, is de volgende doelstelling voor het 
afstuderen geformuleerd: 

"Het voorkomen van het ontstaan van verschiUen tussen hetgeen er begroot Is en wat er werkelijk wordt 
uitgegeven op de posten van de ABK bij He/jmans Bouw Arnhem BV." 

Een belangrijke conclusie uit de analyse, is dat een groot deel van de afwijkingen te wijten is aan 
gebreken in de sturende informatiestroom in het ABK-traject. Hiermee bedoel ik onder andere dat: 

1. Het projectteam slecht op de hoogte is van de gedachtegang achter de ABK-begroting; 
2. Degene verantwoordelijk voor het begroten van de ABK niet (of slecht) wordt voorzien van 

evaluatiemateriaal met betrekking tot de ABK-beg roting; 
3. Enzovoort. 

Daarnaast speelt het dubbel dan wel niet opnemen van bepaalde kosten een grote rol in het ontstaan van 
het probleem. Op basis van deze conclusies zijn de volgende probleemstellingen geformuleerd: 

1. De gebreken in de sturende informatielstroom) in het ABK-traject moeten opgelost worden. 

2- Er moet voorkomen worden dat posten niet of dubbel worden opgenomen in de ABK en de directe 
kosten. 

Deze probleemstellingen zijn aanleiding geweest voor het uitgevoerde onderzoek en het ontwerp. 

Het ontwerp omvat twee belangrijke onderdelen : 
1. Het Stroomschema 

Dit beschrijft een procedure voor de omgang met sturende informatie in het ABK-traject. Het 
geeft in feite aan hoe sturende informatie gegenereerd. opgeslagen en overgedragen moet 
worden (wie, wat, wanneer, waarmee, waarom en hoe), 

2. Het Informatiedocument 
Het document moet de volgende functies gaan vervullen binnen de sturende informatiestroom 
in het ABK-traject: 

a. Opslag (invoer) van gegevens; 
b. Op/doorzoeken van gegevens; 
c. Wijzigen en verwijderen van gegevens. 

Het ontwerp wordt volledig toegelicht in de presentatie op de USB-stick. 

Aan U de vraag de presentatie te bekijken en middels dit evaluatieformulier het ontwerp te evalueren. 
Graag kritische opmerk ingen en suggesties voor het verder ontwikkelen van het ontwerp zodat het 
daadwerkelijk in gebru ik genomen kan worden binnen de organisatie. 

Alvast dank voor de medewerking! 
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3.2 Evaluatieformulier 
Datum: 
Functie: 

1. In hoeverre denkt U dat het Stroomschema & Informatiedocument kan bijdragen aan het 
oplossen van de gebreken in de sturende informatiestroom in het ABK-traject? 
0 Geen bijdrage 
0 Kleine bijdrage 
0 Grote bijdrage 
0 Lost probleem volledig op 

2. Kunt U uw gemaakte keuze kort toelichten? 

3. In hoeverre denkt U dat het Stroomschema & Informatiedocument kan bijdragen aan het 
oplossen van het niet dan wel dubbel opnemen van posten in de ABK-begroting? 
0 Geen bijdrage 
0 Kleine bijdrage 
0 Grote bijdrage 
0 Lost probleem volledig op 

4. Kunt U uw gemaakte keuze kort toelichten? 

5. In hoeverre denkt U dat het Stroomschema & Informatiedocument kan bijdragen aan het 
bereiken van de gestelde doelstelling van het afstuderen? 
0 Geen bijdrage 
0 Kleine bijdrage 
0 Grote bijdrage 
0 Geheel bereiken gestelde doelstelling 

6. Kunt U uw gemaakte keuze toelichten? 

7. Heeft U nog suggesties voor het verder ontwikkelen en uitwerken van beide onderdelen 
(stroomschema en informatiedocument)? 

Nogmaals hartelijk dank voor Uw medewerking! 
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4 Evaluatieresultaten 

c.valuatieformulier 

I 
l.l.1tu111: 
F nette: 

I ~~ f)(: . 'Lee~-~,\ 

I Cd,-, <'Y>N {icK. 1t v v.ll , 

1. b: hc!'Ji!'re dP.nkt U dïi""het ~rrrJ;chetrJ,a & lnformatië.iöèumcnj l<an bi;th<.'lgm a;~r ha~ 
ti.J>~ssen ~-ar. .Jo: gdrl!ken in ä $• cndt ·nfo ·tn"llil!'5troom i1 het 1\HK-tii!jac:'l 
U Gel:'n hijdrag! - -- -- - -
U l<lP.IIIt' bijdragr, 
bfcr~lo: biJdrage 
~ L~t prohl!i>i:"l \'oll~:!i9 op 

2. l(~nt U U'N qemil<ti tc k-::uzèïiäit tneltCh:~ ? , _ 
1·\{::;- v A·;·,O{ 6 é ... ·r,.; 1./AN Ntr ,r:,_ilC.lç S !·J\J <: o~·(11~.Vh CJ?k •«;a_v_v,<Jt~ 1-': ·fi:· 
- -~co·wr ; .... ;.<;,( 1-tr-~ tJ..c'l.!. /.i .t.-&.~A< "/.')'N' J.-;o,~ ,. , ..... c:J 9) ir"r,)"ltl/.:· n,.·rt:. .':/. 
/'~ r ·· /, ,l(·;.c 1:/...' !-![, 1' • .t;o~) .,_... il v { ;>~ c..~ 

J. In iut"vcrrc denht ll tlói: het ~lroom.~tluuna & lltlotrrtaliedo!CIJntt.tit kan bijdri!ltJ<!tt aan het 
_op :OSs:~ het niel d~n wel dub_r.lu~:nemin van pn~l!:!n in de ABX·bi)!J!2!bg? 
CJ Geen bijd·~~~.-
IJ Klsine ~ljtl•~~ 
G:!irat.a b'j:lta :;Jc 
:l Los: pro~lr.c:n •tolledi9 op 

) 
4. Kunt U •JI'' gemilaktf' kt!UII1 ko- t toeticht.mi' 

/ .V <'k:-~ó / '''~~ ;;.' (- IJ é·àv :) "'i$'1'(.{è. f'•<'3"7'4v,? / /t,n ::t,"i:!t;::(.i<--'1:> ~"'/ ·"fi-~17· 
C 't-' ',•U · l ( C~"T/Y.II;· (I"AA/ / ?lv ' c .. ..-r;-( f. L t17' 2~ ·-,.; r A~ ~~r;'-· ,o ·, 
,-.1.: 1 /t,-'.1;-o.r" l ; ,..,prlrV Cj.J / ,f, ' -; Cy-WC'"Jr.flL:,~-~ 

5. In ho~m!rrë"ëiËnk1 J tl;~t htt ~roorrucbema & l!tftmni1tiedotumenl k.ln bijdriltJfttt aa:1 he! 
btm:ilu:n van diP •JI"'>lddc doe,s:emnt y".n het afstudnrtn-~ 

U Geen bf:lr~;J>e- L·y~ k.-r ö•~''' ...l.. . -
IJ Rl<~Ïil ll- i:l,dtage ~ 
~ Ora:t. hijl!r;:ç.c 
u ce:uel bereiken gesteld(' do-:l5telli nq 

6. l<urn U u"' gemaa.~t.,. k~uze t;5lié~tnn? _ 

~~ L...<~T u .·.c.~.r. ~::."r.. Cb v r~c:.:rJS2c c;r.ru~·,:J~AOI, <·IV ,x .. 7fl~~~"~J..:C4 f.·:x>.·: GY.-

A~I. l :odA/ /-~7?l'•v ,~~-'' <,;,"M_, ; ';2;t.~:'- ~' /USi-lvJl:> 

N·· ·r ;_<...-2.ü "_,,c, ;v •/7 ~ .ç~.l; · 1;'1--..-,, • .t.t- i..' . d r v~ 7 /l-oc;.; &V /Xht~f~~"..:r- 

~ kJ..t~ r /J~...- /i,/ "'U:J-"-C t1'HC.d.1.'/. !-:·-~":.' r~ ;·!__ "'~·'/V Al· r t~·,-:~c,;-~ \j:~V . _ 

7. In l•ut-~-erre denkt U rl nt ltet §!lltomschcma & lnfwmilli~documl!nl ~-~n bijdr.agr.·n a<J n het 
belteiken ~·an de qe.;,tr-l;.l!dt'elsteJicg V.ltl het ëfstuderen? 
Q Oeen bi;dt i>Çl<: -
U Klein.bijdr;tg~ 
Ja Grote bi:tlfi1Qe 
::::1 G!heel b~(I!Îkcn ge!t!ld~ tl:>~h~ ling 

1•1 ,~.!' :~ ·•·.:.~r 20(t! 
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he ij mans. 

9. He~lt U neg ~UQ!Je>tie~ \'oo· h~t ~·Erd<!r onl:\•:ikkelen en uiLwerken 'iin telde onderdel~n 
(~trnom~ch!ma en infDrmatiedo~umenrl? 

~ /tt~~ ·r d.~·"'-Jt ï.-"c.~~"~-:. 1-:.#-~ 1:.'.L::J 1,l,·.1 <:.-"):.,_ •. ~l c· ~ .. ·., 

~e-r é~~- ·V' (}-~- /"C. 1 ;_l_~ .r.-··--'>'7··~~.",- • • 'Lj#l'- J.. 

9 januar i 2008 Maarten Meuleman 11 



technische un iversiteit eindhaven 

heL mans 

heijmans 

Evaluatieformulier 

I /l;U2 -.l~y -

1. h ho~·;~rrl! d<'O."\Id IJ d;;t h~t Stroomschema & frtformatiêt!fxumcnt k~n bljdr.:~grn ~.1-n et 
oplossen •Jim tl~ ~~d·r~kl!n in de sture11d~ intormat:estr::~o_m in h<lt 1\BK·tJ;lJ,c<l'i 

.. 

~. 

I // 
l[s . 

L _, ·, 
./ 

::J (:;>!en !lijd rage 
:J Kleine bijd.riQe 
Q Grote bijjr!fe 
Q Lost pro:leem ·.~Uedi:J Cjl 

'" hce~·erre r.lt ~~ U ;.J,1t h~t Stroom:s,bcma & lnformaliedDcunHml h1111 
bereike; V<n de qcs1411olc th:d• H!Ui r ll~ Y<tll hwt arstud!ren? 
Cl G'~i!:l 1:-ijdr;; ~e -
:J Klcin <J bi"drage 
:J GIU:I! bij:lrage 
Q Geh~l ber-eiken ge5celde dcel~l~llit11) 

8. Kunt I, uv.• qtma~kte k:.1zc toeli<:ht:ni' __ 

~~-

7/ 
•' ~-----::: 

'~---

b.•- .ll t.ll ·':'r!'ttm l.tM 
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Evaluatieformulier 
Datu~ 
FUI\ Ik; 

/f:>- I('·-~-' 7 
..... , ... lVe,- /;~·<r"' ... ....... ,, .... , .. · ~!~ 

In ho~werN! de kt U dil hel S!rwnr~clu:ma & inföimäiiedDCilnl.P.nt -,1 bijéraqcn i);an 
o·>lo,sen 11an de :Jeb; eker in de f.:umntk ;nluunilti;!>:room in h.tl ASK-Iraie:t? · 
... Hleen bijrlril'J~ - - -
.J Kleim! bij;lr~9<: 

,.,.--·-~ Or!Xe bijd r;~c;r.o 
,// W l:~st pro~l~l'm \':Jll~i~;~ op 

----
2. Kunt l ~.o ... · (j~lllaak~ keull! kort loeU~h:en? 

~ .... -, 111a, .1-/ ... -~- /0-rn•Ó/t:~.·..-,_, ~~/.1."", '~- ~ <}10"'~ -~ ~.::. ,- _ r-... ..,..,_",_":.J,.r 
c:>f:c r>;-e,. ,-4"'0 ,• . , ~, --:_. r..._~c.t' ?•··-~""' t:'~ <:.t-<'l9·-.o.•6c·•·•·- ·· ( 
,.",. ~:..J'! ~- 1;_,.. {) I .-:/. ·""l 

het 

-~ ö ·t.(:c..·, ~;: ,le,l ~,.~ ····!.:)., ·'--' '4.~ .._ • .,",. •· :"h -t:.;""?r··~-r,:- ... -....t ; c.~'.,/u-~-,... ..... ..". c..t.:-.· " <.o:'-""'#.:..., ..; 

3. In ho:\'Cr: e d:n.k~ U Cat he: StrD'amsûlt'ltM & lnforrn;,ticdocument k!n bï;drlliJM "~ll hl 
oplor.sc•n \'..J_II het niet ,!lan wel dub!: et opnemen .".,,n po~t~nln de ABK-begro!irq? 
Q l?.:cn bij :lrage 
Q K\eine bljdraoJ! 
CJ Grott bijdJage 
J'ä Las: Frcblter.1volledi•J nr 

4. Kunt U uw l)tr";.,~te keuH korttoer chten? 

:J,.,. fo . c;i(;c 1/~-- ;o./,'e.( ,_ <.>_,<, :·,.,__<:,,(;, 'r.Jror../t!~ , ./ f":. /,---. -iefll_,~ 
't~ H, .~f{--1.~··.-. ...-..,'ct· v~.-~u ..... (,-~,.~-c:.-/J.-1 

5 In lnlt'~r~ dcnkt~het Straom.~r.lllmli1 & lrJforrniilticdocument kan bijèragen <'lilt lrtt 
bil t.l<(•n wu dl! gesteldecoelstelling •tan he:.l's!uécrcn·~ 
Q Geen l:!ijdraq~ -----

U l<ll!in! bij ·aiJe 
0. Grote ~·ij.:lra:,e 
Q Geheel ber! "kc·n I)C~!chlo~ tlr.;•!bt!!lli ng 

6. Kunt U L1 N JCm.aaktl ~~:~ze totlkh ,..,? 
~ 13C:i(.".;i.l~ ( Ï../(:r~ r .• f;""1!./ ,•r-o t.'•i~::: ...' ..,,.,q/;~~"'.,;. /' l-C• · - ~~ ~-"",<r C.' 6 ,. 5 

"'-···er ~. 1 ~ .. ./'c·~ I <)i" lo .. ."J. ~ç_, ~- " ç .or .. ~ c·r 41 , .c f ao.· ,....., <&...-~ ... ... ~- -Ly ..;- /.·#;c- _.r 
..: 4:-c-"..·-:..t"•.....:-..r-==.[c/,; "r.,,· / ,.r ... .- -= ,/,; .. "~. / ? 1'!" ~.-..... -~~·7·~-.. ~<. ",-, •• ~ l-

p r (_..(.~ .r:- •.,.~ C'~ c:,-,, ."(.~- (~ ~ (.::. ;.;,- r-- ~ 

7. Ht~n U ng; ~ g~csties v:~a ~t •.-a.·der ontw!~ktl~n vn uitwtr~en Vën beide on!l~;-a~lc·ol 
rstrcöm!:Chu-... ~ C!n infDrm;;tie!locumentl? 

}~A,:" . e-/1,( /t-t~~/·~".:.,·4' .Cr;..~~,-.,.,.",_~_, ,~ ~ hc(..,...,Jh,. ~ .. ·· ~ c~"_,,.., 
~- f~ttt.-i(;. L,.. ... ,{.=<J &~ .se/ re· ~· .... .... .. Zc-...... '7 ...f..c.·/·VO<-~"· . -r?!} .. 

t3a6 }5 .,(c.r ..... r...?;_J t'..(....l';;.~., ~&"p;l·~<: "~h .:·"'<L· •• , b<=·~L- k-S~.r!:.i.'~.cr_. .. , f. 

~? C.' ·- -""'~. td' ..-~ • 

Nogma~ls h.Htclijk o.JJnK \'VIII Uw med~wtrkinç! 

mans 
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technische universiteit eindhaven her mans 

(Jeijmao_s_ 

Evaluatieformulier 
Diltü"ili: 

. Furëii~~ 

1. In h:>e·.•er·e d ~ ·,kt U dat h et Stroamsch;m;r & CnÎÖtmillfe-rioc:um~nr killn l;ijdraçen ~.1n llrt 
~~ossen ·;~n ~ ç~b·eke ir _:!:,_'Stur?n::le inf~tiestroorn in h:: ABK-:raj~d? 
ll C'ee.1 liijdra.;e 
::J l<t~ll\;.< t>ï::lrs;je 
):(Orot~: bijdrag~ 
U Lo~t p•::~b :eem vc.l~dig o.:-

- 2. Kunt U uw oen~~~kt!.!'-euze kor: Lol'li:h:en? 

H t ~ \'VIco.IH'"' ..., ........ ~ ov~tÎt..ft 0 
t'\\'1. \~~~ '\ ,(... bc \lo\.tl1 ''~"' 

a In IIUI!'Ierre denk! u dat bet .Scroom.sr:hema _& lnlorm'äiiedawmeflj kan biJdtdger. aan h~l 
or1lo5s~n ''a hi!t nil!t c'a <~ 'Jlel c~Jh!.rl o;;nerrfn V."ll! [1051! in ~è ADK begrotinou? 
CJ OeEn bijdrilgc ~ ~-
U l<l!ioe bljdro~g~ 
~Grot! bl}d1a9e 
:J los: Pr<~blccm ·~olleë . IJ op 

4. ~1 .nt uw çema.1kt~ keo.tu! kc:rt tol'lkh~n? 

~ o!."! i::~ ~-J. o p l-1-t•oC.._ V OM JcU?l"'~ 
c..; 1'1~ ~~ ~ ·:ow ~ o-~ ...4... 

5. In l1ue~rre c!enkt dat ti;t'Sir~Jom.rchemil & lllf~rtniiCiedrw.wneontki"n bi,th;;ge:t W. he! 
hereiken 11an dl' J!!'5telte dcei~.:~L. rHJ var het llfstl.ldcran? 
LJ 01!'f.n hij:lrq1e 
U l(leine bljdragt 
)i( Gro:e hij<!;<~ oe 
U Ce i' ~et bcn: ikt>n ge~lt.ltl'!! doels(elli nq 

S. Kun ttJ l.wgem.),lkt~uz~tÖelichtc'!l_ 

~ "i C(. [ \ -t-. ... 1-\"P) «_,.6 f<- wcul.c..l-c.... 

L"ic.M-. t"" ti')-. 1.,\"u.~,h n~"'"-- u~ (.Vi.A. 

""'~ t.v ....... l--. . 
7. liï liUt.!O<'rre den~t tJ d<rl het &rt~<l'msr:l!ema & ft~formatiiiiïÖt.rtJill!nt kan brdr;::g'ln aar he ~ 

ber~ik~n van de çc..,l e>I:J!! doelst!l~in'l V<Jt het afswd~rc oi' 
Cl öffi', bijtl ragc -- . - -
U Kl!i,e lli,idrage 
')á Grc~e bij,!: ó.lge 
Q :Jehee: bt'reikn gesteld~ l!Gtols :ellin~ 

8. Kunt U t-~ 9emaallle k~·:Jz~dic ht~n? 

VocMidû... '1'\A. ~~~~..--
n c,.c )\-\...... ..L.ItN) ~ p \I" t· ot? J ~ -t.a.. 1 .... 

Ja"""'*'" '1' Y>t v \4 !.( ? Î 

C•:itl••~lf ··.1•n• '- 1i~r 
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technische universiteit e.lndhoven her mans 

TUle • heijmans 

Evaluatieformulier 
DOtlum: 
Fu r.ctie: 

t 1.'1 loo:~cw~m: dcnl~t U dat hetsrroonuchP.m..t F. Jrdosmillir:docusncnr k;;n bijdragen iliUl ht 
o Lo~.r.L>Illl.lfo ti•J ·}~L.ortken in c:ies:ui en4e infom13ticstroom In h:: ASK-:raje-:t? 
:l G~en bijdrage 

" ::11< eine b jdm]e 
~ote bijdr.aqe 

0 lost probleem \I:)Lledi :; öp 

kunt U uwq~m.:.,Htckcuze kort toeli-.h:.n? f- / _ / 
'!r.,-\'..of./1. ril~ J.:.,J'\Ail <"':/...,.,.~ o ••• J'tl.-, CA~ ~ fJ.,_M J /! / 

f,•/(.'t./ VI,-..fl. :·V!~...._).e_ i •'l·"èi;"'-? C,.......' C'{.c,f ti .J'd r... ~;j~ ti ,k/~/~1~ 
~ ~-=.1.,.0 .. ."_,L .--t.·vY ( ·4 '<Al vh, ,/VJ::2.. kiJul•:?-1 tM ... ~ p_./ /".··~ . - 1 
3. In h!lf\'f.orrt: d~nh. U \ll he': Stroomschema & lnformilti;!3;;t:tlll,fut l!in bijdrager aan h!!t 

oploss~n v~ n l:et 1\ÏN tiMo 'Hel club:: ~• opnemen \;a ' po!l! r\ ir· do: A.DK·bcgroting· 
0 Gom: bijd·ilge - 1 
0 Klem t' bijdrag: 
J;(r,ro~c hijdrage 
0 lv~t prcbleem voltedig op 

!;. In ho~·t~rrt d<:.'f·f..t Ll dat ht t Stroom~ & lnformiltiP.rJorumt'n! ka 'l bijC::<~Qen aan iïët 
liereiken ·.·~n d: qc~tcld~ doelstelling 'liln !".et al$tu?.~rl'!n? 
:I t>een t>ijdra~e · --
Cl Kl.cine bijdr;:ge 
~Grote bijd·;u~e 
Cl- Ge:OMl bereiken g es'relde doel~::t!Ui n ~ 

} · . Ku r.t ~ n·,.. \ll'!<ll e<•~~c kcuz-:: todi:~f.n? _ - j 
(A;) Îl.!j _ ~IV~·> ~ ,.-_kta.A..v>r?t ~ ~ 

'1A)~on~ c:; r ~ ~~L--cJ . 
ï . Hel!ft U nooJ ~ .JrJ <J f'~t r~,. \'Uur h!t \'trd tr ontwikk!le,, en ui t'IYr.-r'<cn \'~ 11 ht'idP onderdelen 

(stroona cJotm;, en i n h>rm.:~ticdçcumcntr/ 

·~ 

N:!jrnnls harte .ijkdilnk vo:>r Uw mcdcwerklrro! 
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tech nische un iversiteit eindhoven 

hef mans 

1r~~ll~/~eL_'_'~_"_'"_'-_'"_"·_~_~_'"'_"_b·_~·_"·_·_· __________________________________ ~fuJeijnnans 

Evaluatieformulier 
!iatuin: 

- fun:tlt. 

1. In I&O~l'Jil' d11nkt U dat het Stroomschema & lnformariedocumerrt kan b ~dragen aan het 
llpf. u~~cn Völll de c:l<rckcn in de s;uren::le irfarmati~5t1Ulln in !'et .4BK-tnj!ct? 
U Geen bt drage 
U l(l!ine 1:-ijdraçe 
!::1 Orot~ b ijd riliJ e 
.J Lost pr:lb leem '!<)I led i<; op 

:!. ~l U uw . ~maakte keuze kort toelicht:n'? 

':-:'A~ ~ ~ ......... / .k. r.. ~....__"';)". J . ~ f ,Î.~ · <- ·1" 
h-t•1.A-i!z,.;7-c._ :i "''~ '' t· 7f l; ". 

,·' • L 'T '. , / , ; · .-:. l ,o <- 1 ~ ' Ljt" !. " <._ ;; 

.,,...(·. ~--.l r 
' ,/,,/ ,•.'" L o ·( . Ï i 

( ;r:: .. 
' ......... ;.,1 

~'/L'·/L·' 
·~ ,/, ,- I 

S. hQ c·~u f( ;: dl•n~t IJ dat h~t ~roornschema & Jnformatiedocumerrc kan bï drig!n aan htt 
O pllo~~l'll •;.u n l't rûct c~n wel dubbel DJ nemen van pasten in de ABK-begraticg'? 
.J~Gee bijc r;;qe 
.J K!e ~ne bi' drag~ 

~Grote bijdr,;ge 
U lost probleEm \'ollerli'.] op 

' · k'utll l.i loY• Vf! ·naakll! leun kort toelicl:tte.'l? 

/{-'~ 1. 
I 

, ..... ",_ ... . _ ' t' "' ~ L '- b'"~ .Î 
,1 (_ , (. . 

)1 . 

5. In hncr.-crrè (il)nkt U <.lüt h-i!t StrooiiJ!ichemoil & lnforma~;fdC'cumenr liu bij::trage.1 un he! 
hefeiken Wil dr Q·n :eld'! doelst~UiniJ val! h'.!t ;;Fstudmm? 

n. 

~ 

'· 

:J Geen bijdra.;e 
·~ Kleine b'j ::tlige 
Cl Grote bij.: iQe 

U Oeh tel bereiken ga~-:P.ld ~ dr. e!~tellln iJ 

Kunlll uw 9-t'ïllil~kle kEL!Ze toelichten? 

~~ - , s• 
·i )rt C.., 

- \ ~} .!.-.,_ 

. i 7 
' ' "- _I. J V· ~--=-

• J. . i' 
· · · y·l~rw::.. 

, t:"~ ·v </-4/,, .• , 
~ ·-V~'/ . . ,-':.J Li ......... , ..... .,.. , / 

rt 

~bunü~l~ h,lrttlijk zlan il voor llw nedewl?rking! 

() 
' ~f 

(_ ~· 

Toetsi ng "Con nect!' 9 januari 2008 

( j 'L. ( * " .. . ~ ·~ 

Maar te n Me ule ma n 17 



technische universiteit eindhoven 

heijmans 

TU le • 
t~:- :.."'ri~tht: un1nut.rlt. e.."'1dt\:•.Nt 

heijmans 

Evaluatieformulier 

lllolturn: 
Functie-. 

--t(1Y~' 1 
$~. i • O'l\.O:)t ..,/ L') Ij 

l In h"..v~m: éc:nkt U d.a~ l"et Srroomscbi!Ria /!. l!!fcmrt41icdorumcnt lt.an bijdrager; nn het 
oplc~.~n-. v.ln d(• ( ~l>rë~l!n in de sturtnde inrorrnatiestJoom I:~ h-:t l'l.li-K-t ri j ect? 
0 Gttn bijdrage 
0 Klii'le bijdraqe 
b'l llrct& 1: ijd rage 
0 l..r.:st probleem ~'Cilediq np 

2. Kun( V uw q(l fn.}~l<t~:> keu:c kortt::~elicl!ten? 

1 .,~ l_.. ,r, .,(:>_., ~ ~ ,.; r. ·,.l('ll-... _1. · r•r:<"' • ~~ ~ 1-,: .;L - · r l ,_~:ï '•,-:~ '.• '1 . 

3 In ~ oe•.'ï!rr~ ,Jr.d.l l) d ilt hd StroDmschem• & ïri'fOriii~ttii"donr m r.ot ket n loij d: agen un h'!!t 
o,lc-ssen van htt i",Ïet dMI wc:l ~1bbel_c:p.-.eme1 van posto! in t.J..- AB<-ll.;~:~·otinljl'i' 
0 Gr.l•n tijdraqeo 
0 Klein: bij:hlge 
13 (ltot" l>ijór.sge 
D tl•'t pro'tleen; volleod ig op 

4. Kunt U LW gemaakte kçu:c k:~rt tw:ldi;htrn·~ 

"" .. ;:Jlt ;1 l.L. u (, ·~ . p('(' LJ.,..... (. 1 rol. ~·-~~,\..:.: l ' ',. l t 

~I 1. • ,1.-~.1 '/ /' , •1/q. . r l .• ~t .-<l.t 
tJ::. , -v , · t .' t~l l .. , !.)ld2Ji 

b,,., d~.-.,i [J { d 
d l"y::'t~ ~~ c, ,J I' . 

I ,,,-. Je. 
! ,-

--5. In hoh'fol'fl' t. t-nkt d01t het Stroom~ & lnf!lrmatitodor.um.wr kil"l l1Ïjci r<19Vn aan het 
boereiko!n van de IJC5~ldt coctltelling van ht: a'~:udHI'!n? 
0 Geen bijdrage ---.e kleine bij~raiJe 
)Q-Grote ijdra·;Jt 
U Geheel bere;ken ges:elde dcel~tellin-1 

6. l(unlll 'w qefii<J.:Jkk keuze toclich:iäf __ _ 

7 t I, r ' 1.· J P• ' <'!.•1 l , ' - "!J ~-, ~;'. , I!/. ( (~ t ~ , ) , . ( ,._ ~r~, 

' t 'l. ~,.,v,., I 
1 

•. -- ' (.J('jt}.. / - ~ I Q/1. 'l ,. t">/ U ~ f 
I ' ;:, - ' ., ." ~ I ) 
e c.. 1..: -··1 :; ,~,., · 1:. (-> • ' . lo.~ 
7. Hult U nc9 ~ IJ 'l ~~~ -~~ \'oo: het '.'trde~ 01twikktle.1 tn ui to.11er~en wm h· i;.h: Oritl~i 'dP.ltm I 

(;trc•::mls~ht l'l<o en inf~>rlllillic:lvcumentl't 

c/ror • vt/Q~ • I . I .'J 1 '· · ~. 1 · ~r:., l~ 
1 ....... 

.. ~ ,(' { 1 

Nogmaals h<~rtet jk dank vo:>r Uw rnedewerklr.gl 
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Ju /e technische universiteit eind hoven 

TUle 

Evaluatieformulier 

I 
Datum: 
~ ncti c-; 

~J.. ö .1i - f.(( .. l-
p.._. 

1. lrr l~ ul"'t.'fi'-' dt•nkt U d<Jt h"'t Stroomsr/rP.IIM F. lnfarrmHiedocumenl kan bi]drilg~ra üün hl·t 

rleLJmans 

op l~~~~•ny.lrL;Il• q ~:lir ~:k<.:n in d<.: :;Lu n:nde in( onr;.;,!"estr():>lll in het AB K-t;a j>ect? --.l 
.J Geen o ijd rage 
0 Kleine bij.:' açe 
WCrote bijdrage 
U lo5t probleem \'Dlled1 g 07 

{-. . "~' · J.'!;;:.. l" -. :..·· I • "\ ~~ ~r'A.o- \' ·• .•. 1....::., \) ":/.A. ,l to~ , ~ .... . ~ ;""·~ , '~ ~ · u.f 

( ~ t.) ~ · - " - '",. J •, ,-'f· .,., .), ~ · i...- . - ~ .. .. ~ j .. ... ' 

3. lol hn;,w.rr<l llenl<l U ctilt h~t Siroomschema & l~tfcflnaliedocum!!nl l~on bijdrcrçc-n ;r.,1n lrel 
UfJl(J~~~n •t.rn h e . ··· -~~ cl~n '"'el ,]r,hb~l np-nen·en van plWm in de 116K-beqrct!!!:i!'~ 

U Ge~ bij.:ra4• 
U I'JeinE> bijdrage 
~-ü rote b '- dr~ge 
.J lost fr~bleern voll~diq op 

<1. Krrnt U ll'.'i •JP.R~~~klt> P.li:Cf ..:art toeli:hten? 

1 ~ \. . ._l.,l '. ~--· <? l .. ,. '~<. 1 .• · ·, ~; ' 

5. ln h·n~·.•crr~ de·nk : U d.n et Srroomsctremil & lnlcsmatiedccl!mi'nt kan IJiJd; <n,t~•· ~~~n hP.t 
bP.r<~ikP. J'I van ü •J~tf'l:le dDel~tfllinq """het ar'stu:lere ·~ 

a Ül:"tn bijdtölgc 
U l<l!!illl! ~ijdrag11 
~ Orotr: oijdrüg( 
a üthcd lmcik~n 9cstcld·~ do~l~t<::lUnç 

S. Kunt U trv.' gemaakte ~uze toeti.:htan? 

7_ Heeft U neg sugc;l!sties voor hel verder cntwikki!lën en uitmrken ... ~n bf'ldf. (,ll:lf!rdelen 
L"itrcorn,;rhema era inf:>rmatied:~:umer.tlP 

Negmilals hil!rte lijk dank ~-c.or Uw le-di!\'1-erkinçl 
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