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Samenvatting 
 
In het verleden is geregeld geprobeerd om standaard isatie door te voeren in de bouw. In de jaren ’20 
probeerden verschillende architecten zich aan te pa ssen aan de vermindering van vakpersoneel door 
industrieel en modulair te werk te gaan. Dergelijke  methodes lijken te komen en te gaan, maar nooit is  
eer een algemene acceptatie geweest. Één van de mog elijke redenen hiervoor is dat bedrijven hun 
proces niet aanpassen op het product. Standaardisat ie of industrialisatie wordt gezien als een 
specificatie van het product en niet gezien als alg emene nieuwe kwaliteit. Nadat er een leuk uniek 
project is geweest waar men subsidie voor heeft gek regen, vallen bouwbedrijven weer terug in hun 
oude patroon en vergeten bijna de ervaring die ze h ebben opgedaan. Hierdoor ontstaat een 
terugkerend fenomeen van opnieuw het wiel uitvinden , terwijl er ooit ervaring mee is geweest.  
 
Dit is het startpunt geweest voor dit onderzoek, wa arvoor een probleem- en doelstelling te formuleren 
zijn, namelijk: 
 
Probleemstelling 
In de bouw wordt tijd en geld verspild met het stee ds opnieuw opzetten van bouwprocessen.   
 
Doelstelling 
Het ontwerpen van een platformstructuur voor bouwpr ocessen dat bij kan dragen aan een efficiënter 
bouwproces. 
 
Naast deze stellingen is er een onderzoeksvraag opg esteld om aan de doelstelling te kunnen voldoen: 
 
Vraagstelling 
Hoe ziet het procesplatform eruit dat bij kan drage n aan een efficiënter bouwproces? 
 
Nadat er een literatuurstudie is gedaan is de omsch rijving van een procesplatform te definiëren. Kort 
gezegd is een procesplatform een proces dat uit één  of meerdere componenten bestaat, welke door 
een koppeling of interface bijeen gehouden worden. Doordat de koppeling tussen de componenten 
altijd hetzelfde is, is het mogelijk (kleine) aanpa ssingen in elk van de componenten door te voeren, 
terwijl de rest standaard blijft. Hierdoor kan er d oor een kleine aanpassing in een procescomponent 
toch een nieuw proces ontstaan, maar met minder inv estering en weinig verlies van eerdere ervaring.  
 
Op basis van de quality function deployment (QFD) m ethode is de vorm van het platform 
samengesteld. Door te vragen WAT het bouwproces all emaal zou moeten doen en te kijken HOE het 
proces hieraan zou kunnen voldoen zijn er acht comp onenten gevonden. Deze componenten zijn: 
begrotingen, bedrijfsorganisatie, planning, bestek, risicoanalyse, inkoopcontracten, inkoopschema’s 
en tekeningen. Zoals gezegd, worden deze componente n bijeen gehouden door een koppeling of 
interface. Deze koppeling moet er dus voor zorgen d at de informatie of producten uit het ene 
component gebruikt kan worden in een ander componen t. Het overbrengen van die informatie – 
communicatie – is de koppeling tussen de componente n.  
 
Voor elk van de genoemde componenten is het mogelij k om standaardisatie door te voeren. Echter is 
het niet een kwestie van wel of niet gestandaardise erd, maar er is sprake van een geleidelijke 
overgang van uniek naar standaard. Doordat die over gang bij elk van de componenten mogelijk is, is 
er gebruik gemaakt van maturity models om een schaa lverdeling op te zetten. In een webdiagram is 
het vervolgens mogelijk om voor een bedrijf de huid ige situatie weer te geven en de gewenste situatie 
in te tekenen. Alle componentstandaardisatie waarde s (CW) worden gebruikt om een 
processtandaardisatie (PS) te bepalen. Dit wordt ge daan door het gemiddelde van alle CW te nemen.  
 
De PS waarde die op deze manier bepaald wordt, zegt  op zich niet echt iets over de efficiëntie van het  
bedrijf. Het moet dus op één of andere manier mogel ijk zijn om een optimaal niveau te kunnen 
bepalen. Door de PS uit te zetten tegen vier bedrij fskenmerken – te weten kennis, 
productstandaardisatie, bedrijfsproces en productie per jaar – is het mogelijk te bepalen of de PS 
waarde optimaal is voor het betreffende bedrijf. Ve randeringen die moeten worden doorgevoerd na 
een constatering van een sub-optimaal niveau moeten  nauwkeurig worden afgewogen.  
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Om dit alles te toetsen zijn er case studies gewees t bij drie vestigingen van Van Wijnen Oost, te wete n 
Deventer, Arnhem en Eibergen. Van tevoren werd geda cht dat er drie dezelfde bedrijven zouden zijn 
in deze regio, maar na het peilen van de huidige si tuatie in elk van de vestigingen bleek dit niet het  
geval te zijn. In Eibergen is men veel minder gesta ndaardiseerd in het proces dan in Arnhem en 
Deventer. In een discussie die achteraf is gevoerd met de drie directies kwam naar voren dat dit 
vooral ligt aan de beleving van de hulpmiddelen die  door Van Wijnen geboden worden.  
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Woord vooraf 
 
Voor u ligt het rapport dat geschreven is in het ka der van mijn afstuderen. Op 1 november 2006 ben ik 
begonnen bij Van Wijnen Deventer om te onderzoeken hoe een hogere mate van efficiëntie behaald 
kan worden in het bouwproces. Nu, 9 maanden later, ben ik tot de conclusie gekomen dat dit kan aan 
de hand van maturity models binnen een procesplatfo rm. Naast afstuderen heb ik ook de kans gehad 
om bij Van Wijnen Deventer twee dagen in de week te  werken. Hierdoor heb ik van dichtbij kunnen 
meemaken hoe men hier werkt. Een noodzakelijke kant tekening is dat driekwart jaar te weinig is om 
alles mee te maken, maar ik heb wel dingen geleerd.   
 
Ook in verband met mijn afstuderen heb ik veel ding en geleerd. Op de afdeling calculatie, waar ik mijn  
tijd heb mogen doorbrengen, was niet iedereen altij d even enthousiast over het fenomeen 
standaardisatie. Dit heeft regelmatig tot discussie s geleid en heeft mij met beide benen op de grond 
gezet: in theorie lijken de plannen zo mooi, maar i n de praktijk moeten nog steeds de werknemers het 
gaan uitvoeren. Wanneer zij hier niet open tegenove r staan, heb je niets meer aan je mooie plannetje. 
Het is dus zaak om niet alleen de theorie te bedenk en, maar ook te kijken hoe er in de praktijk op 
wordt gereageerd.  
 
Behalve de tegenstelling tussen theorie en praktijk  heb ik ook nog te maken gehad met veel 
tegenstrijdige meningen. Ik heb met veel mensen gep raat over mijn onderzoek en bij die gesprekken 
komt een heleboel informatie los. Informatie die vo or het vermaak heel leuk is, maar ook nuttige 
informatie. En zelfs die nuttige informatie kan ‘ov erkill’ zijn. Het is soms ook moeilijk voor mij gew eest 
om niet te veel te willen met het model, maar ook g ewoon binnen de kaders te blijven. Er komt zoveel 
bij kijken. Zo heb ik er bijvoorbeeld voor gekozen om de bedrijfscultuur niet mee te nemen, maar toen 
ik voor de case study in Eibergen langs ging, werd wel duidelijk dat de cultuur juist een grote reden 
was waarom het bedrijf anders is dan bijvoorbeeld D eventer.  
 
Voor het meewerken aan mijn onderzoek wil ik een aa ntal mensen in het bijzonder bedanken. Zo zijn 
daar uiteraard mijn begeleiders ir. H. De Jager (va n Wijnen), prof. dr. ir.  J.I.M. Halman, dr. J.T. 
Voordijk en ir. E. Hofman die mij gedurende de gehe le periode hebben uitgedaagd om meer uit mezelf 
te halen en over denkbeeldige muurtjes te springen.  Hoewel het af en toe wel ‘te gemakkelijk’ ging, 
zijn er ook momenten geweest waarop ik het echt nie t meer zag zitten. Buiten mijn begeleiders wil ik 
graag de mensen bedanken die hun tijd voor mij hebb en vrijgemaakt, te weten dhr. K. Smallenburg, 
(SBR), dhr. H. Vos (SEV realisatie), dhr. J. Kolk ( BouwtaaK), dhr. H. Van Balen (KPMG), mw. V. 
Veenstra (Plegt Vos wonen), en alle mensen binnen V an Wijnen Oost die hebben meegewerkt.  
 
Uiteraard wil ik ook al mijn vrienden en familie be danken voor de steun en toeverlaat; mijn ouders, 
omdat ze hun dochter weer een paar maanden in huis hebben willen dulden; mijn vrienden, omdat ze 
me opbeurden wanneer ik het even niet meer zag zitt en, Anke voor het doorlezen van mijn 
conceptverslag en Ingmar, die altijd het eten op ta fel had staan als ik thuiskwam. Mijn zes jaar studi e 
zitten er nu op en ik heb ze met veel plezier belee fd. Het student zijn zal ik gaan missen, maar 
gelukkig kan ik altijd op vriendschappen rekenen di e ik in die tijd heb opgebouwd.  
 
Voor nu rest mij niets anders dan u als lezer veel leesplezier te wensen en ik hoop, dat het voor een 
ieder een leerzaam rapport is, of het nu gaat om bo uwen of het leven zelf. 
 
 
 
 
 
Charlotte Witholt 
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Inleiding 
In de bouwwereld zijn verschillende soorten bedrijv en te onderscheiden. Sommigen werken geheel 
industrieel, anderen beginnen bij elk project met e en schone lei. Het eerste bedrijf heeft volledige 
standaardisatie en maakt enkel gebruik van prefab e lementen bij het bouwen. Het tweede bedrijf heeft 
bij elk project een wisselend team, met andere idee ën en ervaringen, gebruikt nauwelijks standaard 
elementen, laat staan prefab. Dit bedrijf is langer  bezig met het doorlopen van het bouwproces en er 
zullen veel unieke producten opgeleverd worden. 
 
De genoemde voorbeelden zijn uiteraard extremen, ma ar geven wel aan dat er in de bouwwereld veel 
diversiteit is in de soorten bouwondernemingen die er bestaan. In de steeds meer opkomende trend 
van massaproductie met een consumentgericht randje (mass customization) bij auto’s, computers of 
software en andere elektronica, kan de bouw natuurl ijk niet achterblijven. Sinds 1999 is SEV realisati e 
bezig met demonstratieprojecten omtrent IFD bouwen (industrieel, flexibel en demontabel bouwen). Zij 
geven subsidies aan bedrijven die projecten ontwikk elen binnen dit principe. In totaal zijn ongeveer 
100 projecten in aanmerking gekomen voor deze subsi die en het aantal aanvragen blijft binnenkomen.  
 
De vraag is nu echter hoe het komt dat deze manier van bouwen niet bij introductie door de hele 
bouwwereld wordt geaccepteerd. Het lijkt erop alsof  deze vraag nooit eerder is gesteld, want wanneer 
er gekeken wordt naar de geschiedenis van de bouw, is er al in de jaren ’20 een vorm van 
standaardisatie in de bouw geweest. Ludwig Mies van  der Rohe leidde in Stuttgart het project 
Weissenhofsiedlung, waarbij vernieuwing van bouwmethoden centraal stond. 
 
In de jaren ’20 kwam de architect Ludwig Mies van d er Rohe met een aantal innoverende ideeën. Hij 
was van mening dat door industrialisatie de bouwsec tor een stapje verder geholpen kon worden. ‘Ik 
beschouw de industrialisatie in de bouw als het bel angrijkste probleem voor de huidige architecten en 
aannemers. Als we hierin slagen, zullen onze social e, economische, technische en zelfs artistieke 
problemen gemakkelijk opgelost kunnen worden.’ [20]  Het enige probleem dat Mies van der Rohe had 
met de industrialisatie, was hoe dit beter kon word en ingevoerd. ‘Het ligt niet aan de ouderwetse 
bouwmethoden; ze zijn meer een gevolg dan een oorza ak.’, zo zegt hij: ‘Het handwerk zal niet 
verdwijnen door organisatorische veranderingen in d e bouwindustrie, noch door verbetering van de 
werkmethoden, want juist door dat handwerk kunnen k leine aannemers bestaan.’ Hieruit blijkt, dat 
Mies van der Rohe de oplossing in een andere hoek z oekt, die misschien niet direct voor de hand ligt. 
In zijn oogpunt ligt de oorzaak van het probleem in  de gebruikte materialen. Hij stuurde de technologi e 
aan nieuwe materialen te ontwikkelen die dezelfde 
eigenschappen hadden als baksteen (waterdicht, ster kte) maar 
die industrieel gemaakt konden worden om op de bouw plaats 
alleen nog maar in elkaar gezet te worden om de kos ten te 
beperken. Bovendien zou dit nieuwe materiaal meer 
mogelijkheden bieden in architectuur van de toekoms t. ‘Ik ben 
ervan overtuigd dat de traditionele constructiemeth oden zullen 
verdwijnen. En mocht iemand betreuren dat het huis van de 
toekomst geen handwerk meer is, laat hij dan bedenk en dat de 
auto ook niet langer door wagenmakers gemaakt wordt .’ [20] 
 
Er lijkt echter wel kracht te zitten in het gebruik  van 
productplatforms en niet alleen in de auto- en 
computerindustrie. Ondanks alle tegenstribbelingen, zien ook 
bouwbedrijven de voordelen van platformdenken. In f iguur 1 is 
te zien dat er in 1923 door Walter Gropius al werd gedacht aan 
bouwen in modules. Het nut van prefabricage en zelf s 
platformdenken begon al tot de bouwwereld door te d ringen, 
dus waarom bedenkt men het nu weer opnieuw? 
 

Figuur 1 Modulair bouwen in 1923 
 
Dat is het punt waarop dit onderzoek zal beginnen. Nieuwsgierigheid naar het bestaan van 
procesplatforms die het bouwproces efficiënt kunnen  laten verlopen is de drijfveer achter dit rapport.  
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Het onderzoek wordt uitgevoerd bij Van Wijnen Deven ter. Van Wijnen Deventer maakt samen met 
vestigingen in Arnhem en Eibergen deel uit van Van Wijnen Oost. Twee van deze vestigingen zijn 
opgekochte bouwbedrijven en dus hebben de drie vest igingen hun eigen kenmerken, zoals die van 
oudsher zijn opgezet of in de loop van de tijd is o ntwikkeld. 

Onderzoeksopzet 
Om een onderzoek te kunnen opzetten naar het bestaa n van procesplatforms in de bouw is een 
onderzoeksopzet nodig. Als eerste is hiervoor het k ennisbelang nodig: waarom moet het onderzoek 
uitgevoerd worden? In dit geval is het kennisbelang  deels praktisch en deels nieuwsgierigheid. Het 
kennisbelang ligt in het vermoeden dat er door het gebruik van procesplatforms een hogere efficiëntie 
behaald kan worden in veel bouwbedrijven. Zoals al eerder is aangegeven is niet elk bedrijf bereid bij  
elke verandering in bouwtechnieken de processen te veranderen. Daarnaast werd er eerder al 
gesproken over de regio’s van Van Wijnen. Het is in teressant voor de regio’s en het holdingbestuur 
om de verschillen en overeenkomsten tussen de versc hillende regio’s en vestigingen te zien.  
 
Vanuit dit kennisbelang is er een probleem-, doel- en vraagstelling te formuleren:  
 
Probleemstelling 
In de bouw wordt tijd en geld verspild met het stee ds opnieuw opzetten van bouwprocessen.  
 
Doelstelling 
Het ontwerpen van een platformstructuur voor bouwpr ocessen dat bij kan dragen aan een efficiënter 
bouwproces. 
 
Vraagstelling 
Hoe ziet het procesplatform eruit dat bij kan drage n aan een efficiënter bouwproces? 
 
Op basis van deze vraagstelling kan een aantal deel vragen geformuleerd worden: 

1. Wat houdt platformgedreven werken in? 
2. Wat is een procesplatform? 
3. Wat zijn de componenten van het primaire bouwpro ces? 
4. Waaruit bestaat de samenhang die de componenten tot één proces samenhoudt? 
5. In hoeverre zijn deze componenten projectoversch rijdend voor een bedrijf? 
6. Op welke manier kan het procesplatform worden ge toetst op de efficiëntie voor een bedrijf? 

 
 
Als er antwoord is op de bovenstaande vragen, kan d e onderzoeksvraag beantwoord worden.  
De antwoorden zullen de volgende gegevens omvatten:  
 

1. Een omschrijving van platformgedreven werken 
2. Een vertaling van de platformtheorie naar het bo uwproces 
3. Een procesbeschrijving van (elk van de onderdele n van) het primaire bouwproces 
4. De omschrijving van de combinatie van alle compo nenten tot een geheel proces 
5. Een overzicht van de projectoverschrijdendheid v an componenten per bedrijf 
6. Een methode om de meest efficiënte inrichting va n het procesplatform te kiezen, passend bij 

het bedrijf.  
 
Het uiteindelijke resultaat van dit onderzoek lever t een model op voor een procesplatform. Dit platfor m 
kan bijdragen aan een efficiënt bouwproces voor een  willekeurige aannemer, waarbij rekening wordt 
gehouden met de kenmerken van het bedrijf zelf.  
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Rapportoverzicht 
In dit onderzoeksrapport worden de antwoorden op de  bovenstaande vragen gezocht, om aan de 
doelstelling te voldoen. Hiertoe wordt in hoofdstuk  1 ingegaan op de theorie omtrent platforms, het 
bouwproces een product/proces levenscyclus en de qu ality function deployment methode (QFD). Door 
dieper in te gaan op de platformtheorie wordt de ba sis van het onderzoek gemaakt. Het bouwproces 
wordt omschreven om inzicht te krijgen in de sector  waar het onderzoek over gaat, terwijl de theorie 
over de levenscyclus inzicht geeft in product- en p rocesstandaardisatie naarmate een onderneming  
 
Hoofdstuk 2 gaat in op het model dat gebruikt wordt  voor het procesplatform. Allereerst wordt gekeken 
naar de afbakening die een kader genereert voor het  platform. Vervolgens wordt ingegaan op de 
componenten waar het procesplatform uit bestaat. In  dit hoofdstuk wordt ook de samenhang tussen 
de componenten besproken die van belang is voor het  vormen van één geheel. 
 
In hoofdstuk 3 wordt aan de hand van een schaalverd eling weergegeven hoe processtandaardisatie 
meetbaar wordt. Elk van de componenten krijgt een e igen schaalverdeling waaruit een 
standaardisatiescore volgt. De combinatie van alle scores leidt tot een algehele score voor de 
processtandaardisatie.  
 
In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de mogelijkheden v oor het bepalen van een optimaal niveau van 
processtandaardisatie. Niet alleen het bepalen van het optimale niveau komt hier aan de orde, ook de 
doorvoering van het optimale niveau wordt besproken . Er wordt een aantal hulpmiddelen gegeven die 
gebruikt kunnen worden bij het aanpassen van de pro ces- en componentstandaardisatie. 
 
Het vijfde en laatste hoofdstuk laat zien welke ver schillen er zijn in processtandaardisatie tussen dr ie 
vestigingen van Van Wijnen Oost, te weten Deventer,  Eibergen en Arnhem. Naast het houden van 
drie aparte sessies is er een discussiemiddag gewee st met de directies van de drie vestigingen. 
Hierna worden de conclusies en aanbevelingen bespro ken.  
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1 Theoretisch kader 
In de inleiding wordt er meerdere malen gesproken o ver een procesplatform, maar wat er precies mee 
bedoeld wordt is niet echt duidelijk. In dit hoofds tuk zal een beter beeld gegeven worden over wat er 
precies bedoeld wordt met een procesplatform en hoe  het onderzoek vanuit de literatuur kan worden 
benaderd. Er wordt hierbij voornamelijk ingegaan op  platformgedreven denken en het bouwproces in 
het algemeen.  

1.1 Platformtheorie 
Platformdenken kan worden gedefinieerd als het proc es waarbij de gezamenlijke logica en structuur 
kunnen worden geïdentificeerd en geëxploiteerd binn en de activiteiten en producten van een bedrijf, 
om zo meer groei en variëteit te kunnen bereiken. E r wordt bij een platform gebruik gemaakt van een 
aantal componenten dat de vaste kern vormt van het platform. Er zijn verschillende soorten platforms 
te onderscheiden, waaronder een product- en een pro cesplatform.  
 
Een voorbeeld van een productplatform kan gegeven w orden in de vorm van een woonhuis. Een huis 
heeft een aantal componenten dat altijd aanwezig is , zoals een verkeersruimte, keuken, badkamer en 
(slaap)kamer. Het kan dus worden gezegd dat deze co mponenten de vaste kern beslaan van een 
productplatform. Alle aanvullende componenten, zoals een bijkeuken of een garage zijn 
projectspecifiek en vallen buiten het platform. Het  platform kan volledig op kwaliteit en efficiëntie 
worden getest, omdat het er altijd hetzelfde uitzie t. Een aanpassing in één van de componenten – 
bijvoorbeeld de keuken – leidt tot een nieuw produc t, maar doordat de andere componenten gelijk 
blijven en nog op dezelfde manier aan elkaar kunnen  worden gekoppeld blijft de kwaliteit 
gewaarborgd. Het aanpassen van één van de component en kost minder geld dan het ontwerpen van 
een geheel nieuw huis en leidt ook tot verbetering.   
 
De platformtheorie kan – zij het wat lastiger – ook  worden toegepast op het bouwproces. Het proces is 
niet iets tastbaars, dus niet altijd even gemakkeli jk te bevatten. Ook het bouwproces bestaat uit een 
aantal componenten: planning, bedrijfsorganisatie, begrotingen, bestek, tekeningen, inkoopcontracten, 
inkoopschema’s en risico analyse. Op basis van een momentopname van het procesplatform binnen 
een bedrijf, kan worden gekeken naar de sterke en z wakke punten. Naar aanleiding van die analyse 
kunnen stappen worden ondernomen om het procesplatf orm te verbeteren.   
 
De theoretische achtergrond voor deze voorbeelden i s toegeschreven aan het platformdenken. 
Hieronder wordt in het kort toegelicht hoe de theor ie omschreven is en er wordt een aantal 
toepassingsgebieden genoemd. Als eerste wordt er aa ndacht geschonken aan het productplatform. 
De opbouw van een productplatform is niet erg ingew ikkeld en moet leiden tot variatie door 
standaardisatie. Kort gezegd heeft een productplatf orm de volgende kenmerken [7]: 

- Modulaire productarchitectuur 
- Interfaces of koppelingen 
- Standaarden of ontwerpregels 

 
Om op basis van het concept platformdenken een prod uct te kunnen ontwerpen en produceren is het 
noodzakelijk om enige vorm van standaardisatie toe te passen bij (een deel van) de 
productarchitectuur en een modulaire opzet te reali seren. Door die modulaire structuur is het mogelijk  
om onderdelen toe te voegen of weg te laten, al naa r gelang de wensen van de consument. Doordat 
er altijd een zelfde koppeling is tussen de onderli nge componenten, is het gemakkelijk om 
componenten te veranderen, zolang de koppeling hier op blijft passen.  
 
Deze opbouw is niet alleen toe te passen op product en, maar ook op alles daarom heen. Zo kan 
bijvoorbeeld gedacht worden aan het productieproces , de te produceren merken (denk aan Philips die 
de Philishave ontwikkelde), maar ook aan klanten en  globalisatie. De samengestelde componenten 
kunnen leiden tot productfamilies in verschillende prijsklassen. Bij elke prijsklasse is een aantal 
componenten productoverschrijdend, wat kenmerkend is voor platforms. Dit is ook weergegeven in 
figuur 1.1 
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Figuur 1.1 Productplatforms schematisch weergegeven (Bron: Meyer M.H. en Dalal D. [14]) 
 
In deze figuur zijn de componenten niet meer in de bovenste matrix ingevuld, maar feitelijk komt in 
elke kolom de opsomming van de subsystemen en of ze  ‘common’ of ‘unique’ zijn voor het platform of 
product. Hoe meer er sprake is van common (gezamenl ijke) componenten, hoe meer er sprake is van 
een platform. De unieke componenten onderscheiden d e ene familie van de andere. Het gebruik van 
platforms is een efficiënte manier om meerdere mark tsegmenten te bereiken. De voordelen van 
platformdenken zijn zeer divers. Volgens Sawhney [1 8] zijn de voordelen in zes richtingen te vinden: 

- Snelheid  
Door de basis van de platforms te hergebruiken, kan  de tijd die nodig is voor het 
ontwikkelen van een nieuw component worden bespaard . Er wordt dan ‘slechts’ een 
aanpassing gemaakt op het bestaande ontwerp. De tij d die nodig is om een product op de 
markt te brengen is dus veel korter.  

- Kosten 
Het gebruik van platformdenken scheelt een bedrijf in de kosten van het vernieuwen van 
een platform. Doordat de basis in principe gelijk b lijft, worden alleen losse componenten of 
elementen aangepast, zonder dat de aansluiting op d e basis veranderd. Hierdoor worden 
dus geen compleet nieuwe producten ontwikkeld en di t levert een kostenbesparing op.  

- Ontwerpkwaliteit 
Doordat het platform compleet getest is en over het  algemeen vrij is van kinderziektes, 
kan een bedrijf zich richten op het verbeteren van de ontwerpkwaliteit van nieuwe 
producten. Deze verbetering stroomt daardoor ook ge lijk door naar onderliggende lagen 
van het product; alle afgeleide producten zullen hi er voordeel van hebben. De kwaliteit 
van alle producten en afgeleiden ligt dus erg hoog.   

- Samenhang 
Aanbiedingen die op basis van de platformgedachten worden gemanaged, kunnen op een 
logische, samenhangende manier worden uitgebreid na ar bijvoorbeeld producten of 
regio’s.  

- Referentie mogelijkheid 
Het platformdenken biedt de mogelijkheid om een ker n vaste klanten te bereiken, of een 
groep klanten die zich mogelijk aangetrokken voelt tot de basisactiviteiten van het bedrijf. 
De klanten hebben op basis van goede ervaringen met  voorlopers de neiging zich aan 
een bepaald merk te binden, waardoor opvolgers van producten ‘automatisch’ door deze 
groep klanten worden gekocht. Bovendien is de mond- tot-mondreclame een betere 
reclame voor het product dan conventionele reclame.  

- Optie waarde 

Subsystems

Product families

Entry level Mid range Premium

Markets
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Door op basis van platforms te werken, zijn er moge lijkheden om lessen en investeringen 
van het ene platform mee te nemen naar een ander pl atform. Bijvoorbeeld; veel 
investeringen in het productieproces van het ene pr oduct, kunnen basis zijn voor een 
nieuw product. 

Halman [7] geeft nog een paar extra voordelen van h et platformdenken in zijn intreerede.  
- Weinig voorraad 

Een kleine voorraad van onderdelen leidt tot kosten reductie.  
- Effectievere en efficiëntere service mogelijk 

Doordat onderhoudsmonteurs goed opgeleid zijn in he t onderhoud van het platform, 
kunnen ze op een breder productassortiment worden i ngezet. 
 

Naast de hierboven genoemde voordelen zijn er uiter aard ook een aantal nadelen te noemen van het 
platformdenken. Halman [7] noemt in zijn intreerede  de volgende nadelen van platformdenken: 

- Inflexibiliteit 
Wanneer er eenmaal gekozen is voor een platform is het moeilijk om een nieuw platform 
te ontwikkelen. Aanpassingen ten opzichte van het a l bestaande platform zijn gemakkelijk 
te bewerkstelligen, maar een nieuw platform is last iger. Een gevolg hiervan kan zijn, dat er 
in de goedkopere merken van een fabrikant net zovee l technische snufjes zitten als aan 
de duurdere merken, om gebruik te kunnen maken van hetzelfde platform.   

- Aanloopproblemen 
Doordat men van het ontwikkelde platform zeker moet  zijn dat er meerdere afgeleide 
series mogelijk zijn om het platform rendabel te ho uden, moet er in de beginfase veel tijd 
aan worden besteed. Op die manier is er bij zowel d e eerste als een latere serie 
voldoende variëteit te garanderen voor de klant.  

- Trade-off tussen levenscyclus, volumeafzet en verei ste uniciteit 
Wanneer er sprake is van een nieuw product dat nog moet doorbreken op de markt, dan 
is het niet zinvol hiervoor al een platform te ontw ikkelen. In dit geval is het eerst nuttig om 
te onderzoeken en af te wachten, welke van de varia nten beantwoorden aan de vraag die 
er op de markt heerst. 

 
Om het een en ander toe te kunnen passen op process en om procesplatforms te kunnen ontwerpen, 
zal er gekeken moeten worden naar de literatuur die  er al bestaat over procesplatforms. 
Procesmodulariteit wordt besproken in het proefschr ift van Wolters [20] waarbij in eerste instantie 
duidelijk wordt gemaakt dat er bij modulariteit in welke vorm dan ook zo min mogelijk afhankelijkheid 
tussen de modules gecreëerd dient te worden. Waar h et feitelijk op neer komt bij modulariteit is dat 
alle componenten die gebruikt worden zowel te schei den als te combineren zijn. Het combineren van 
alle losse componenten of modules gebeurt met een k oppeling die gestandaardiseerd dient te zijn, om 
een constante factor in het proces te kunnen garand eren. Door die koppeling is het niet altijd nodig o m 
de componenten te standaardiseren, zolang ze op de koppeling blijven aansluiten.  
 
Het procesplatform bestaat uit technologieën, facil iteiten en processen voor het produceren van de 
producten van een bedrijf. [15] Door het succesvol implementeren van een procesplatform kan een 
bedrijf effectief in staat zijn de tegenstrijdighed en tussen hoge productie en hoge flexibiliteit te 
beheersen. Dit kan doordat er gebruik wordt gemaakt  van standaarden in het proces is het 
gemakkelijker om flexibiliteit in de productie op t e vangen. Het procesplatform is in staat uit te gro eien 
bij een toenemend volume of capaciteit in zowel pro duct als bedrijf. Aan de andere kant is het 
procesplatform ook een kans voor innovatie en grote re productvariatie. [18] Het procesplatform heeft 
tot doel om de procesvariaties in de productie te m inimaliseren, zodat de ontwerpveranderingen in het 
product(platform) op te kunnen vangen. Het hergebru ik van verschillende componenten zorgt ervoor 
dat de variatie in proces kan worden opgevangen doo r de gezamenlijke structuur. [10] 
 
Het grote verschil met productplatforms is dat de s ubsystemen en koppelingen niet tastbaar zijn. Een 
procesplatform is een geheel proces dat uit een aan tal componenten bestaat. Door middel van een 
koppeling vormen de losse delen een geheel. De proj ectoverschrijdendheid van de componenten 
geeft aan in hoeverre er sprake is van een platform . Op het moment dat een component iedere keer 
anders wordt ingevuld, is er geen sprake van een pl atform, terwijl een (deels) gelijkblijvend componen t 
aanduiding is voor een platform.  
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Het procesplatform bestaat dus uit een aantal compo nenten die samen een geheel proces vormen. 
Deze componenten worden aan elkaar gekoppeld door e en zogenaamde interface. Die interface is 
alleen van toepassing op het moment dat de twee com ponenten ook onderling afhankelijk van elkaar 
zijn. Dit kan zijn doordat de componenten twee opvo lgende taken zijn in het proces, maar ook 
parallelle taken, waartussen steeds contact dient t e worden gehouden.  
 

1.2 Bouwproces 
Wanneer er naar het bouwproces gekeken wordt, zijn er een aantal stappen die doorlopen moeten 
worden voordat het geheel is afgerond. Hiervoor zij n een aantal alternatieven mogelijk. Zo is er door 
het NNI een standaard proces opgesteld, maar er bes taat ook een proces protocol wat wel 
NEOHOTPLANS wordt genoemd. Dit is een acroniem voor  alle fasen in dit protocol. Het proces van 
het NNI is opgenomen in een boek van Van der Woude en Pijpers (1997) en wordt als enige hier 
beschreven. Dit vanwege het kleine verschil in de u it te voeren stappen tussen beiden. Volgens het 
NNI zijn de volgende stappen te onderscheiden in he t bouwproces: programma, ontwerp, uitwerking, 
realisatie, beheer en sloop. Door deze fasering wor dt het proces beheersbaar en kunnen ook de 
financiën goed inzichtelijk gemaakt worden. Elk van  deze fases is weer onder te verdelen in een 
aantal subfasen. [21] Omdat er bij het maken van he t model voor gekozen is alleen naar de 
realisatiefase te kijken, wordt deze fase uitgebrei der omschreven. Hierbij hoort ook de 
uitwerkingsfase, omdat de aannemer daarbij voor het  eerst wordt voorgelicht over het te maken 
project.  
 
Programmafase 
Dit is de eerste fase van het bouwproces en moet he t kader vastleggen waarbinnen het project gaat 
worden uitgevoerd. Er is een gebruiker die een prob leem signaleert in de huidige vorm van 
huisvesting. Dit kan een particulier zijn die zijn huis te groot of te klein vindt, maar ook een bedri jf, dat 
door een reorganisatie naar een ander onderdak op z oek is. Het probleem kan zich op meer gebieden 
voordoen dan alleen op huisvestingsformaat. Te denk en valt bijvoorbeeld ook aan veroudering, niet 
meer voldoen aan wetgevingen, uitbreiding van de ac tiviteiten of bereikbaarheid. In de meeste 
gevallen heeft de gebruiker niet veel te maken met het bouwproces, maar in de eerste fase is zijn 
deelname wel essentieel. De gebruiker/eigenaar stel t in deze eerste fase een programma van eisen 
op, waaraan het bouwproject dient te voldoen. Deze fase is op te delen in de volgende subfasen: 
initiatief, haalbaarheidsstudie en projectdefinitie. 
 
Ontwerpfase 
Deze tweede fase van het bouwproces speelt zich voo rnamelijk af bij de architect. Deze dient op basis 
van het programma van eisen (PvE) een ontwerp te ma ken dat behalve aan de eisen en wensen van 
de opdrachtgever ook nog aan een aantal technische en juridische eisen dient te voldoen. De 
architect moet uiteindelijk met ongeveer 15 andere disciplines rekening houden, waaronder 
constructietechniek, milieutechniek en datacommunicatietechniek. Het ontwerpen van een gebouw is 
een cyclisch proces, steeds weer wordt er teruggeko ppeld naar al die technieken om het uiteindelijke 
ontwerp te kunnen vaststellen. Deze fase bestaat ui t de volgende subfasen: structuurontwerp, 
voorlopig ontwerp en definitief ontwerp. 
 
Uitwerking 
In deze fase is de architect klaar met het grootste  deel van zijn werkzaamheden en neemt de 
aannemer het over. Deze fase begint met het maken v an het bestek, waarna de 
prijsonderhandelingen komen. Om dit te kunnen bewer kstelligen zal de aannemer zijn bedrijf op orde 
moeten hebben: wie is er geschikt om aan dit projec t te werken en hoe dient dit te worden uitgevoerd? 
(procedures voor bijvoorbeeld overdrachten) 
 

A) Besteksfase: In deze fase wordt het definitieve ontwerp technisc h verder uitgewerkt. Er 
worden geen ontwerpen meer gemaakt; het definitieve  ontwerp wordt als basis gebruikt voor 
het maken van het bestek. Het bestek bestaat uit ge detailleerde technische tekeningen van 
het ontwerp op basis waarvan er vergunningen kunnen  worden aangevraagd bij de overheden 
en nutsbedrijven. Verder is het bestek de basis van  verdere aanbesteding en kan er een zeer 
gedetailleerde prijs voor alles worden berekend. Oo k dit bestek wordt weer ter goedkeuring 
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overlegd aan de opdrachtgever. Het komt regelmatig voor dat de architect ook in dit traject 
nog betrokken is bij het project 

B) Prijsvorming:  In deze fase wordt er gezocht naar een aannemer di e het gebouw wil bouwen. 
Deze moet het ontwerp volgens het bestek maken en d ient dan ook aan de hand van dit 
bestek een prijsopgave te doen aan de hand van een begroting. Er zijn verschillende vormen 
van aanbesteding mogelijk, die globaal zijn op te d elen in 1) één aannemer of 2) meerdere 
aannemers. Tegenwoordig is de aanbestedingsmarkt aa n het afnemen en komen er steeds 
vaker andere contractvormen voor, zoals een bouwtea m, publiek private samenwerking of 
design & build. In het geval van een bouwteam is de  aannemer al eerder betrokken in het 
project en komt hij bij de ontwerp- of soms zelfs a l bij de initiatieffase bij het project. Daarom 
wordt er in deze fase ook een risicoanalyse gemaakt  om te kijken of het project haalbaar is, 
meestal op het financiële vlak. 

 
Realisatie 
Deze fase is belangrijk voor de aannemer. Wanneer e en aannemer een werk mag gaan bouwen 
begint het feitelijke werk pas. Heel kort gezegd ma akt het voor de opdrachtgever en architect niet  ui t 
hoe een werk wordt uitgevoerd, als het maar binnen de afgesproken tijd, kwaliteit, ruimte en kosten af  
is. De aannemer zal dus moeten gaan plannen met men sen, materiaal en materieel om de klus te 
kunnen klaren. Binnen deze fase vallen de volgende fasen: werkvoorbereiding, uitvoering en 
oplevering. 
 

A) Werkvoorbereiding:  Allereerst zal er een werkbegroting gemaakt moeten  worden om alle 
kosten inzichtelijk te maken die nodig zijn voor he t project. Ook een planning is belangrijk om 
ervoor te kunnen zorgen dat alles op tijd af is. In  de werkbegroting worden alle kosten 
meegenomen die gemaakt zullen worden gedurende dit project. Hieronder vallen ook de 
algemene bouwplaatskosten en niet alleen de arbeid,  materiaal en materieel. Onder deze 
algemene bouwplaatskosten komen posten te staan als  ARBO maatregelen, bewaking en 
dergelijke. Binnen de werkbegroting wordt er een sc hatting gemaakt van het aantal uren of 
dagen dat nodig is voor het realiseren van het proj ect. De gedetailleerdere versie van deze 
uren is vastgelegd in de planning. Deze planning is  van grote invloed op de kosten die 
gemaakt gaan worden voor arbeid tijdens de uitvoeri ng. In deze planning moet ook worden 
gekeken naar de logische opvolging van taken. Een g oed voorbeeld hiervan is het gebruik 
van een vaste kraan. De kraan is duur materieel om constant op de bouwplaats te laten staan 
en het is daarom erg zonde van het geld dat betaald  wordt voor de huur ervan wanneer het 
ding stilstaat. Vanuit het licht van de planning za l ook moeten worden gekeken naar de inkoop 
(contracten en schema’s), logistiek, personeel, ond eraannemers en bouwplaatsinrichting. 
Wanneer dit in de werkvoorbereiding allemaal goed g epland is, kan er efficiënter worden 
gewerkt en hoeft de uitvoerder dat op de bouwplaats  niet allemaal op te zetten.  

B) Uitvoering:  Het klinkt vrij triviaal, maar bij de uitvoering w ordt er van onder naar boven 
gewerkt. Als eerste moet terrein klaargemaakt worde n voor het bouwen waarna de heipalen in 
de grond geheid moeten worden. Vervolgens kan de fu ndering worden aangelegd om te 
beginnen met het optrekken van de wanden van het ge bouw. Nadat de ruwbouw afgerond is, 
kan men overgaan op de afbouw. Hiermee wordt kortwe g gedoeld op het wind- en waterdicht 
maken van de ruimtes en de indeling van het gebouw maken door middel van bijvoorbeeld 
systeem- of gipswanden. Twee andere essentiële proc essen worden ook in deze fase 
uitgevoerd, namelijk meer- en minderwerk en kostenb ewaking. Meer- en minderwerk komt 
voort uit veranderingen die zich voordoen ten opzic hte van de begroting en planning. Dit kan 
zich op vier manieren voordoen, namelijk door 1) be stekswijzigingen, 2) afwijkingen in 
stelposten, 3) afwijkingen in de geschatte hoeveelh eden of 4) een afwijking in de 
verrekenbare hoeveelheden. Bij de kostenbewaking is  het zaak de begroting goed op orde te 
hebben om alle ingekomen facturen bij de goede kost enpost te boeken. Het is een controle op 
de werkzaamheden op financieel gebied. 

C) Oplevering:  De oplevering is feitelijk de laatste activiteit i n het bouwproces. Het project is af 
en wordt overgedragen (opgeleverd) aan de opdrachtg ever en/of gebruikers. Tijdens de 
oplevering wordt het gehele gebouw nagelopen om te kijken of er nog onderdelen ontbreken 
of niet geheel af zijn. Soms kan dit leiden tot dui zenden puntjes die de aannemer nog moet 
afronden, ook al is de oplevering geweest. De aante keningen worden opgenomen in een 
proces-verbaal van oplevering. Wanneer de punten ui t dit proces-verbaal zijn opgenomen, zijn 
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dat de voorwaarden waaronder het gebouw wordt geacc epteerd. In dit proces-verbaal staat 
ook opgenomen binnen welke termijn de gebreken zull en worden weggewerkt. 

 
Beheer 
In deze fase wordt het gebouw gebruikt en beheerd. Het kan zijn dat de gebruiker een contract heeft 
gesloten met de aannemer of een ander bedrijf om te  zorgen voor het onderhoud ervan. Hiervan is 
vaak sprake bij kantoren of woningen van een corpor atie. Er komen veel taken af op de beheerder 
van een gebouw, zoals het schilderen van het houtwe rk, het schoonhouden van de gevel en het 
onderhouden van de installaties. Het beheer en onde rhoud van gebouwen is een steeds meer 
opkomend vakgebied en zal in dit kader niet uitgebr eid besproken worden. 
 
Sloop 
Sloop is dan echt de laatste fase van het proces. W anneer een gebouw niet meer voldoet aan de 
eisen die er gelden, zal er moeten worden gekeken o f hergebruik een optie is. Als hergebruik (nieuwe 
bestemming) of een renovatie niet voldoende zijn of  niet rendabel genoeg, dan is het gebouw op geen 
enkele wijze nog van nut en zal het gesloopt worden . Na de sloop kan er uiteraard weer nieuwbouw 
plaatsvinden en dan begint het bouwproces weer van voren af aan.  
 

1.3 Product/proces levenscyclus 
Organisatiestructuur en levensloop zijn ook belangr ijke zaken wanneer het gaat om het ontwikkelen 
van platforms. De bekende levenscyclus van een prod uct is ook terug te zien in het ‘leven’ van een 
product/proces levenscyclus. St. John et al. [19] g even dit in een figuur weer. Deze is te zien in fig uur 
1.2 
 

Figuur 1.2 Product/proces levenscyclus in fasen ing edeeld (Bron: St. John et al. 2003 [19]) 
 
In deze figuur is te zien hoe processen en producte n zich ontwikkelen naar mate het bedrijf zich beter  
begint te ontwikkelen. In de eerste fase is er veel  onzekerheid op de markt en in de technologie. Het 
management moet hier dus op inspelen door productar chitectuur in kleine iteratieve stappen te 
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ontwikkelen. Door dit ontwikkelen in een iteratief proces te doen, wordt er gewerkt aan een stevige 
basis voor het bedrijf. Het is wel belangrijk om in  deze fase een compromis te maken tussen efficiënti e 
van het ontwerp en de flexibiliteit van het bedrijf . Doordat bedrijf en producten/diensten nog in 
ontwikkeling zijn, is het belangrijk om flexibel te  blijven om eventuele misstappen te kunnen 
ondervangen. Aan de andere kant worden er met een e fficiënt ontwerp minder kosten gemaakt die 
belangrijk zijn bij het opstarten van een bedrijf. Het iteratieve ontwerpproces heeft goede en slechte  
resultaten, omdat het te ontwikkelen product niet g eheel vast ligt en niet optimaal is ontworpen.  
 
Na de eerste fase begint er een dominant ontwerp te  ontstaan op de markt. Het is een ingeslagen weg 
die succesvol blijkt voor het bedrijf en andere bed rijven moeten dan ook in deze productie investeren 
om hun bestaansrecht te verdienen. Op dit moment sp eelt de vraag welke van de twee nieuw 
uitgebrachte technieken de opvolger zal worden van de DVD: blue-ray of HDDVD. Beiden zijn nieuw 
ontwikkelde technologieën, van verschillende fabrik anten en deze bevinden zich momenteel in de 
eerste fase van het hierboven afgebeelde model; er wordt nog ontwikkeld aan deze technologieën en 
men is er nog niet over uit welke de opvolger van d e DVD zal worden. Het ontstaan van een dominant 
ontwerp is overigens niet altijd een zekerheid, wan t als de afname erg klein is of de wensen van de 
klant gauw veranderen of in het zwaarste geval dit wordt beperkt door overheidsregelgeving, dan zal 
dit ontwerp niet vanuit het bedrijfsleven ontstaan.   
De late fase van de cyclus wordt gekenmerkt door st abiliteit. In deze fase wordt het eerder besproken 
dominante ontwerp algeheel geaccepteerd en doorontw ikkeld. Standaardisatie van dit product is iets 
wat in deze fase gebeurt en niet alleen in het prod uct, maar ook in het proces. Bedrijven die het 
dominante ontwerp overnemen doen dat, omdat ze wete n wat de klant wil en weten waar de 
succesfactoren van het ontwerp liggen. In deze fase  zullen bedrijven meer over moeten gaan naar 
standaardisatie, in plaats van flexibele kleine opl ages overgaan naar snelle efficiënte processen met 
een hoog afzetvolume. In deze fase is het niet meer  het belangrijkste om innovatief te zijn, maar om 
het dominante ontwerp zo goed mogelijk te benutten.  In deze fase zijn managers beter geïnformeerd 
over de al dan niet onzekere omgeving en kunnen daa rom betere en strategische keuzes maken over 
de richting die het bedrijf opgaat. Zeker zolang de  zekerheid over de omgeving en structuur blijft 
bestaan, zal een bedrijf niet gauw overgaan op vera ndering. Er zullen hooguit kleine verbeteringen 
worden doorgevoerd om de bestaande verhouding tusse n product en proces zo optimaal mogelijk te 
laten zijn. Doordat deze standaardprocedure volledi g wordt doorgevoerd, heeft deze een hoge 
weerstand tegen veranderingen en het wordt aangenom en voor wat het is. In deze fase worden er ook 
sterke banden met leveranciers opgezet, waardoor de  kwaliteit van producten gegarandeerd kan 
worden.  
 
Na deze late fase is het mogelijk dat er weer onzek erheid optreedt op de markt in de vorm van een 
schok. Het bedrijf wordt weer getroffen door onzeke rheid en de strategie is niet meer zo stabiel als d ie 
was. De besproken schok kan komen door concurrentie versterking, innovaties op technologisch 
gebied, maar kan ook van binnen het bedrijf komen. De oorsprong van de schok is wel van belang 
voor de te ondernemen stappen van het management va n het bedrijf. Door de standaardisatie die in 
de latere fase heeft plaatsgevonden ontstaat er een  gevoel van gewenning ten opzichte van lage 
onzekerheid en daar komt nu verandering in. Het is belangrijk om het verschil te zien tussen de 
onzekerheid die er in de eerste fase is en de onzek erheid die in deze heroriëntatiefase ontstaat. Het 
management is vaak in deze fase wat beter onderlegd  en met meer ervaring kunnen er vaak goede 
keuzes gemaakt worden ten aanzien van de strategie die gebruikt gaat worden. Uit deze 
reorganisatiefase kan weer een dominant ontwerp ont staan en zo ontstaat er een cyclus die zich keer 
op keer kan herhalen. 
 

1.4 Quality Function Deployment (QFD) 
QFD is een techniek om te kunnen omgaan met de wens en van een klant. Vooral voor het ontwerpen 
van producplatforms kan deze methode heel nuttig zi jn, omdat het op een eenvoudige manier laat 
zien wat de klant wenst ten aanzien van het product  en hoe het bedrijf die wensen kan vervullen. 
Deze twee vragen (Wat? en Hoe?) zijn het startpunt van deze methode. Het doel van een quality 
function deployment techniek is om het product in e en zodanige manier te kunnen bepalen, 
ontwerpen, produceren, leveren en installeren, dat aan de wensen van de klant meer dan voldaan 
wordt. [5,6] QFD kan een handig gereedschap zijn om  de tevredenheid van de klant te garanderen.  
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Het gebruik van QFD voor het achterhalen van klantw ensen kan betekenen dat het product al meteen 
de eerste keer goed ontworpen wordt, zonder dat er klachten komen en het ontwerp dient te worden 
aangepast. Door QFD juist in de beginfase van een p roject te gebruiken, is het mogelijk om in die 
momenten al accurate beslissingen te nemen ten aanz ien van de ontwerpkwaliteit en de klantwensen. 
De voordelen van QFD zijn onder te verdelen in vier  verschillende gebieden: identificatie van 
klantwensen en –verwachtingen, planning, communicat ie en concurrency en terugbrengen van 
onzekerheid. Deze vier voordelen zullen nu kort wor den uitgelegd [5]: 
 
- Identificatie van de klantwensen en –verwachtingen : De QFD methode geeft een systematische 

manier van het verzamelen en identificeren van klan twensen en –verwachtingen in een vroeg 
stadium van het proces. In de meeste processen word en deze door de ontwerpers bedacht en aan 
banden gelegd, terwijl de klant hier misschien heel  anders over denkt. Door op deze manier in een 
vroeg stadium aandacht te schenken aan de klant, is  het mogelijk om meer tevredenheid te 
bereiken bij de klant. 

- Planning: De QFD methode maakt het mogelijk om gedurende het  gehele project de klantwens in 
de gaten te houden en bij eventuele veranderingen h ierin, de veranderingen gemakkelijk door te 
voeren.  

- Verbeterde communicatie en concurrency:  Doordat de gegevens uit de QFD methode centraal 
worden behaald en beheerst is het – zeker in multif unctionele teams – gemakkelijk om te 
achterhalen wat de resultaten zijn. De uitkomsten k unnen dan kunnen worden toegepast in het 
ontwerp zonder doelstellingen te moeten opofferen. Het is hierdoor ook mogelijk om twee – 
voorheen – opvolgende processen concurrent (paralle l) te laten verlopen. 

- Terugdringen van onzekerheid: Doordat in een vroeg stadium al bekend is wat de k lantwensen en 
–verwachtingen zijn is het mogelijk om al in een va n de eerste fasen de onzekerheid terug te 
dringen. De projectteams weten al vroeg gedetaillee rd wat er ontworpen moet worden.  

 
Er zijn verschillende manieren om de klantwensen te  kunnen achterhalen, namelijk brainstormen, 
zogenaamde focus groups, interviews, terugkoppeling en klachten van klanten. Bij veel bedrijven is 
brainstormen de meest populaire methode. Ook focus groups worden geregeld gebruikt. Bij een focus 
group is een geselecteerde groep klanten aan het di scussiëren over het al bestaande of nog te 
ontwerpen product.  
 

Om de methode goed in 
beeld te kunnen brengen, is 
er een zogenaamd “house of 
quality” gemaakt, waarin 
duidelijk moet worden hoe 
het product eruit dient te 
zien. Dit huis is te zien in 
figuur 1.3. 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1.3 House of quality 
 
 
 
 

Zoals te zien is, zijn er feitelijk 6 verschillende  secties van het house of quality. Elke sectie heef t zijn 
eigen functie in het huis, waarbij de koppeling van  alle onderdelen erg belangrijk is voor het generer en 
van een goede output. Als eerste is de input belang rijk. Het gaat hier om de wensen van de klanten 
(voice of customers) die aangeven wat er van het pr oduct wordt verwacht. Hier kan een technische 
kwalificatie aan gekoppeld worden, die in de tweede  sectie geplaatst wordt (Hoe kan het bedrijf aan 
de wensen voldoen). Door in de sectie “niveau” aan te geven welke “wat” vragen kunnen worden 
vervuld met “hoe” antwoorden, ontstaat er een matri x met kruisjes en lege cellen. Tussen alle “hoe” 
oplossingen is er een correlatie of koppeling mogel ijk. Deze geeft aan welke componenten van het 
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product onderling afhankelijk zijn en hoe sterk ze zijn gekoppeld. Deze correlatie vormt de ‘dak’-sect ie 
van het huis.  
 
Door horizontaal de “markt”-pijl te volgen naar rec hts komt er een concurrentievergelijking ter sprake . 
Hierbij gaat het erom te kijken naar de relatieve s core van het bedrijf en één of meerdere 
concurrenten. Op deze manier kan dan inzichtelijk w orden gemaakt op welke “wat”-vragen verbetering 
mogelijk is in het product en waar men al goed scoo rt of beter dan de concurrent. Het volgen van de 
verticale “techniek”-pijl levert een kwalificatie o p van hoeveel het bedrijf zou willen bereiken met d e 
verschillende “hoe” oplossingen. Dat zou kunnen inh ouden dat door technologische belemmeringen 
niet meer bereikt kan worden om aan de wensen van d e klant te voldoen. De andere mogelijkheid 
houdt in dat een bedrijf niet meer wil doen om de k lantwensen te vervullen. Door alle onderdelen van 
het house of quality in te vullen, wordt er een out put gegenereerd die leidt tot een goed of verbeterd  
productontwerp.  
 
Een voorbeeld van een ingevuld house of quality is weergegeven in figuur 1.4. Dit house of quality is 
gemaakt voor het ontwerp van een veiligheidsschoen.  Het is hier opgenomen ter indicatie van de 
invulling ervan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1.4 Voorbeeld van 
een house of quality 
(Bron Bergquist K. and 
Abeysekera J. [1]) 
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1.5 Referentiekader 
Wanneer gekeken wordt naar de voorgaande paragrafen , dan kan een totaal referentiekader worden 
opgemaakt. Een procesplatform bestaat uit een aanta l componenten, dat gebaseerd is op de 
realisatiefase van het bouwproces. Dit omdat aannem ers zich in deze fase van het proces in ieder 
geval bezighouden met het project. Ondanks de toene mende trend van ontwikkelende bouwers, is dit 
nog niet een algeheel gevormde markt voor alle aann emers. De componenten worden op basis van 
een interface of koppeling bij elkaar gehouden, waa rdoor ze één geheel platform vormen.  
 
Daarnaast moet het mogelijk zijn om de standaardisa tie van het proces te koppelen aan de 
standaardisatie van een product. Op het moment dat een bedrijf een standaard product maakt, zal het 
de processen daarop moeten aanpassen. Deze aanpassi ng duidt erop dat het ook mogelijk moet zijn 
om de processtandaardisatie te koppelen aan andere bedrijfskenmerken, om een optimaal niveau van 
processtandaardisatie te kunnen bepalen.  
 
Voor het bepalen van de componenten van het procesp latform wordt gebruik gemaakt van de quality 
function deployment (QFD) methode. Dat wil zeggen d at door de vragen “Wat?” en “Hoe?” te 
beantwoorden voor een bouwbedrijf er een aantal com ponenten zal ontstaan waar het procesplatform 
uit bestaat. De QFD methode is erop gericht om een goed of verbeterd product neer te zetten, 
waarvan in de toekomst veranderingen bekend of verw acht zijn. Daarnaast is vooral ook de 
vergelijking met de concurrentie een belangrijk ond erdeel. Deze vergelijking met de concurrentie is 
voor procesplatforms niet nodig, omdat het proces d ient te voldoen aan de wensen van het bedrijf en 
niet van een externe klant. Om deze reden zal er al leen gekeken worden naar de vraag op welk 
niveau een bedrijf zijn componenten ontwikkeld wil hebben.  
 
De opsplitsing van de QFD methode komt als volgt to t stand. In hoofdstuk 2 wordt aan de hand van de 
“Wat?” en “Hoe?” vragen gekeken naar de componenten  waaruit het procesplatform bestaat. Ook 
wordt in dit hoofdstuk aandacht geschonken aan de c orrelatiematrix die het dak van het house of 
quality vormt. In hoofdstuk 4 komt vervolgens de an alyse naar voren hoe een bedrijf wil scoren met de 
componenten en waar verbeteringen mogelijk zijn 
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2 Opstellen van het model 
Op basis van het bovenstaande theoretisch kader kan  een fundering worden gelegd voor een model 
van procesplatforms in de bouw. Dit model moet voor  bedrijven weergeven in hoeverre zij uniek of 
seriematig te werk gaan bij de projecten. Eventuele  veranderingen die volgen op een moment opname 
zullen niet in detail besproken worden. Dit model b estaat uit verschillende onderdelen welke in dit 
hoofdstuk allemaal besproken worden. Het opstellen van het model wordt gedaan op basis van de 
eerder beschreven QFD methode. Het house of quality  wordt in verschillende onderdelen behandeld.  
 
In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de drie secties  van het huis waaruit blijkt welke componenten er 
nodig zijn voor het platform evenals de koppeling o f correlatie tussen de componenten onderling. In de  
eerste paragraaf wordt een kader gegeven waarbinnen  gekeken wordt naar de verschillende 
platforms. In de tweede paragraaf wordt aandacht ge schonken aan de platformcomponenten en de 
invulling daarvan. In de derde paragraaf wordt er a an de hand van de componenten het model visueel 
opgezet. De koppeling tussen de componenten komt in  de vierde paragraaf aan de orde. 
 

2.1 Afbakening  
Het eerste uitgangspunt van het opbouwen van het mo del is het bouwproces. In het vorige hoofdstuk 
is een procesbeschrijving gegeven: het bouwproces v olgens het NNI. Dit bouwproces wordt als 
uitgangspunt genomen voor de te doorlopen stappen e n te ondernemen activiteiten.  
 
De volgende stap van de afbakening is het splitsen van de markt in segmenten om zo het zoeken 
naar een platform in goede banen te kunnen leiden. Omdat de bedrijven in de bouwsector op veel 
verschillende manieren zijn op te delen is ervoor g ekozen deze mogelijkheden te beperken. Wanneer 
er gekeken wordt naar de uitersten op een lijn van verschillende soorten bouwprocessen, dan zijn 
daar seriematige en unieke processen tegenover elka ar te vinden. Om goed op papier te hebben hoe 
die processen in elkaar zitten en van elkaar versch illen, zal eerst inzichtelijk moeten worden gemaakt  
hoe deze processen van elkaar verschillen. 
 
Uniek proces 
Wanneer het gaat over unieke bouw, dan is er niet o f nauwelijks sprake van projectoverschrijdende 
proceselementen. Elk project wordt opnieuw gestart en doorlopen. Er zijn geen vaste procedures voor 
het uitvoeren van het proces. Doordat er bij elk pr oject nieuwe specificaties zijn, duurt het langer 
voordat het is afgerond, de doorlooptijd is vaak la nger. Projectmatige bouwbedrijven kunnen dan ook 
gemakkelijk een verandering in het proces doorvoere n wanneer de ingangsvariabele verandert 
(bijvoorbeeld een technologie), omdat hier veel fle xibiliteit voor nodig is, en wanneer er niets vast ligt, 
is er veel flexibiliteit. Hier staat tegenover, dat  nieuwe technologieën vaak duur zijn en pas op de l ange 
termijn veel rendement opleveren.   
 
De voordelen van deze manier van bouwen zijn vooral  de flexibiliteit en de klantgerichte manier van 
werken. Bij deze bedrijven hebben de klanten veel i nvloed op het eindresultaat en de bedrijven 
kunnen (uiteraard tegen betaling) alle wensen van d e klant tot uitvoer brengen, mits dit fysiek mogeli jk 
is. De doorlooptijd van dit proces is vaak wat lang er, vanwege de vele overleggen die er naar alle 
waarschijnlijkheid zijn met de klant. Ook is het va n tevoren nooit exact duidelijk hoe lang het proces  
gaat duren.  
 
Seriematig proces 
Bij het seriematige bouwproces gaat het niet zozeer  om fabrieksmatige productie maar om 
gestandaardiseerde handelingen in het voorbereidend proces. Kort gezegd is er in deze manier van 
bouwen een platform opgezet voor het proces. Er zij n geconditioneerde omstandigheden onder welke 
het project uitgevoerd wordt. Het maakt hierbij nie t uit hoe het project eruit ziet, alle stappen word en 
altijd op een bepaalde manier doorlopen. De ingangs variabelen veranderen licht, maar deze 
aanpassing is snel te maken en het proces loopt gee n vertraging op. De projectoverschrijdende 
proceselementen maken het gemakkelijk om standaardi satie door te voeren en kleine aanpassingen 
te doen wanneer dat nodig is.  
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De voordelen van deze manier van bouwen zijn dat er  een bepaalde kwaliteit van het proces 
gegarandeerd kan worden. Er zijn dan geen twijfels over de doorlooptijd, omdat het proces beproefd is 
en men weet precies wat er moet gebeuren. Daarbij i s de doorlooptijd vrij kort, omdat het wiel niet 
steeds opnieuw uitgevonden hoeft te worden. Aan de andere kant is het seriematige proces minder 
klantvriendelijk, omdat er nauwelijks invloed wordt  geaccepteerd van de klant. Doordat alles 
gestandaardiseerd is, is er geen mogelijkheid voor eenmalige veranderingen.  
 
Een volgend uitgangspunt in dit onderzoek is dat er  geen onderscheid gemaakt wordt tussen woning- 
en utiliteitsbouw vooral omdat er steeds meer bedri jven van hun specialisme afwijken en kiezen voor 
beide soorten bouw. Omdat het model juist de markt van aannemers omschrijft, is ervoor gekozen om 
alleen te kijken naar de verschillen in de bouwfase  van het bouwproces. Voor het eerder omschreven 
bouwproces komt dat dan neer op de werkvoorbereidin g van de realisatiefase welke als uitgangspunt 
worden genomen voor dit model. Echter moet hierbij wel de kanttekening gemaakt worden dat er 
steeds meer ontwikkelende aannemers komen en er min der sprake is van aanbestedingen. Om de 
eerder genoemde technische innovaties bij aannemers  niet meer als aanvullende specificaties te 
beschouwen, maar als basis, zal men zich tijdens de  ontwikkelingsfase ook met het proces moeten 
bemoeien. 
 
Wat ook belangrijk is voor de afbakening van dit on derzoek, is dat er niet gekeken wordt naar de 
invloed van menselijke vrije wil, de psyche of kara kter van de mens. Het wel of niet doorvoeren van 
veranderingen heeft te maken met wat een persoon wi l, gelooft, kan en weet. Zeker bij onwetendheid 
van bepaalde aspecten, of dit nu met het product of  proces te maken heeft, zal iemand een grotere 
weerstand hebben deze aspecten op te nemen. Daarnaa st zijn er natuurlijk de vooruitstrevende 
bedrijven en de wat meer terughoudende, die verande ringen minder snel zullen doorvoeren. 
Daarnaast kan het zo zijn dat een bepaalde keuze we l wordt opgedrongen van hogerop, maar een 
werknemer hier niet achterstaat of er niet in geloo ft, dan is er veel overtuigingskracht nodig om de 
verandering toch door te laten gaan. Deze menselijk e aspecten worden niet meegenomen binnen het 
kader van dit onderzoek.  
 
Hetzelfde geldt voor de projectomgeving. Ook deze i s buiten het kader van het project gelaten. Met de 
projectomgeving wordt gedoeld op bijvoorbeeld locat ie van het bouwproject (bouwplaats), 
weersomstandigheden, maar ook de procedurele omgevi ng van bijvoorbeeld gemeentes en klanten. 
Dit zijn onderdelen waar geen invloed op is uit te oefenen als het gaat om standaardisatie van deze 
punten, waardoor dit niet kan worden meegenomen in het model.  
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2.2 Componenten 
Op basis van een quality function deployment (QFD) methode die onder andere in de artikelen van 
Martin en Ishii [13] en Dikman et al [5] wordt besc hreven wordt in deze paragraaf gekeken naar de 
mogelijke componenten van het procesplatform. De QF D methode is gebaseerd op het omzetten van 
functionele wensen van een klant in structurele opl ossingen voor een product of proces. Door de 
vraag te stellen WAT de wensen zijn van de klant, k an een antwoord gegeven worden HOE die wens 
bediend kan worden door een product of proces. Wann eer de QFD methode volledig wordt gevolgd 
volgens Dikman, dan zal er na het invullen van deze  vragen nog worden gekeken naar de waarde van 
al die elementen in het house of quality wat er ont staat. Hierin is ook een correlatie index 
meegenomen en doelstellingen voor de toekomst.  
 
De methode zoals die wordt beschreven in beide geno emde artikelen wordt voor dit onderzoek vrij 
gebruikt. Dit wil zeggen dat alle onderdelen van he t house of quality zoals omschreven uit elkaar 
worden getrokken. In deze paragraaf wordt alleen ge keken naar de te gebruiken componenten voor 
het procesplatform. Hierbij wordt gebruik gemaakt v an de WAT en HOE vragen om de componenten 
te kunnen bepalen. Het invullen van deze matrix is gedaan op basis van gesprekken binnen de 
vestigingen van Van Wijnen Oost, waaruit een aantal  WAT vragen naar voren kwam. Bij het 
beantwoorden van deze vragen is gekeken naar de ele menten die in het bouwproces naar voren 
komen en gebruikt worden tijdens het bouwproces. De  invulling van deze QFD matrices is te vinden in 
tabellen 2.1 en 2.2. Omdat er voor het procesplatfo rm niet direct een link duidelijk wordt van “effici ënt” 
naar “begroting”, is het bepalen van de componenten  in twee stappen gegaan. Door eerst te bepalen 
welke beheersaspecten er nodig zijn om de wensen te  kunnen vervullen is het later mogelijk 
concretere invulling te geven aan deze aspecten. In  bijlage 1 is een uitgebreidere tabel te vinden 
waarin te zien is hoe de componenten bepaald zijn.  
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Efficiënt  x x x x x   

Effectief x x x  x x  x 

Leren van ervaringen  x  x    

Innovaties kunnen  doorvoeren (als standaard)    x x  x  
Tabel 2.1 QFD matrix fase I 
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Geld beheersen x    x x   

Organisatie beheersen  x       

Tijd beheersen   x  x  x  

Informatie beheersen  x    x   

Kwaliteit beheersen x x x x x x x x 

Nazorg  x       

Ontwikkelen x x x x x   x 
Tabel 2.2 QFD matrix fase II 
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Een andere beantwoording op de vraag hoe informatie  beheerst kan worden is door communicatie. 
Echter dit wordt niet gezien als een component van het procesplatform, maar als een interface tussen 
alle componenten. Om deze reden zal communicatie da n verder ook niet beschouwd worden als een 
mogelijke oplossing om informatie te beheersen. De componenten zoals deze zijn gebruikt voor het 
opzetten van het platform zijn dus de volgende: 
 
A. Begrotingen 
B. Bedrijfsorganisatie 
C. Planning 
D. Bestek  
E. Risicoanalyse 
F. Inkoopcontracten 
G. Inkoopschema’s 
H. Tekeningen  
 
A. Begrotingen 
Begrotingen worden gemaakt om van tevoren inzicht t e krijgen in de kosten die gemaakt zullen 
worden bij het project. In het begin van een projec t worden er alleen begrotingen gemaakt op basis 
van kengetallen en voorlopige tekeningen, terwijl e en uitvoerder moet weten hoeveel hij aan bepaalde 
onderdelen mag uitgeven. Hiervoor wordt een zogenaa mde werkbegroting gemaakt, die nauwe 
budgetten toekent aan alle onderdelen van het proje ct. Op basis hiervan kunnen grondstoffen of 
elementen worden besteld voor het project.  
 
B. Bedrijfsorganisatie 
Met de bedrijfsorganisatie worden de bedrijfsproced ures bedoeld en de manier waarop men met 
mensen omgaat. Voor sommige bedrijven is alles nieu w en liggen er geen procedures vast, terwijl er 
bij andere bedrijven voor elk raam of elke muur een  vastgelegde manier van werken is. Ook het 
inzetten van werknemers is zoals gezegd een onderde el van de bedrijfsorganisatie. Hierbij is het 
belangrijk om te weten wie welke kennis en ervaring  in huis heeft om welk soort projecten uit te 
voeren (kennismanagement). Niet alleen het kennisma nagement hoort onder het aspect omgaan met 
mensen, ook de beschikbaarheid van de medewerkers ( capaciteit) is hierbij belangrijk. Op die manier 
is het niet nodig om opnieuw het wiel uit te vinden  bij elk project. 
 
C. Planning 
De planning is een indeling van de te ondernemen ac tiviteiten binnen een bepaald tijdsbestek. De 
planning wordt gemaakt voordat men een schop in de grond heeft gezet. Het hangt uiteraard af van 
de opdrachtgever hoe krap of hoe ruim een planning wordt opgezet. Eerst zal de planning in grote 
lijnen gemaakt worden en hoe meer er bekend is van het project, hoe gedetailleerder de planning 
wordt. Hierbij zal het kritieke pad van het tijdssc hema te allen tijde in de gaten gehouden moeten 
worden. Degene die het tijdsschema maakt, moet dus altijd weten wat het eindresultaat van het 
project is, wat er moet gebeuren om dat te bereiken  en hoe lang dat gaat duren.  
 
D. Bestek 
Het bestek geeft aan hoe het gebouw eruit ziet, wel ke materialen er nodig zijn en hoe afmetingen van 
alle onderdelen zijn. De opdrachtgever geeft in ver schillende detailniveaus aan waar het project aan 
moet voldoen. Hierin wordt bijvoorbeeld opgenomen w elke ruimtedelen er in het project zitten of welke 
afwerking er gebruikt moet worden. Deze omschrijvin gen worden van grof naar fijn uitgewerkt, soms 
tot op het niveau van materialen.  
 
E. Risicoanalyse 
Welk risico loopt de aannemer eigenlijk bij het uit  te voeren project? Wanneer er een groot, uniek 
project wordt uitgevoerd, is het natuurlijk altijd maar de vraag hoe het gaat aflopen. Een aannemer za l 
dan meer risico lopen dan wanneer er wordt gebouwd aan de zoveelste dakkapel, een kleine 
routineklus. Dit risico is een belangrijke factor i n het wel of niet door laten gaan van een project. Bij het 
door laten gaan van het project wordt het risico ui tgedrukt in geld en zal het worden meegenomen in 
de begroting die is gemaakt voor het project. 
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F. Inkoopcontracten  
Een van de aspecten dat bij de inkoop betrokken die nt te worden is het hebben van contracten met 
leveranciers. Wanneer er vaker gebruik wordt gemaak t van dezelfde leverancier voor projecten kan 
het verstandig zijn om contracten af te sluiten, wa ardoor er korting kan worden verkregen. Deze 
contracten kunnen afhankelijk van het doel voor één  of meerdere jaren worden afgesloten.  
 
G. Inkoopschema’s 
Een inkoopschema is vergelijkbaar met een planning,  alleen is deze geheel gericht op 
inkoopmomenten en leveringsdata. Het inkoopschema i s verbonden aan de planning, omdat er 
rekening gehouden moet worden met levertijden en he t moment dat de bestelde goederen nodig zijn. 
Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat er een heel specif iek onderdeel nodig is voor een project dat de 
leverancier en fabrikant niet op voorraad hebben en  met een productietermijn van 5 weken gemaakt 
moet worden. Zeker wanneer er druk op het project z it in realisatietermijn is het belangrijk om hier 
rekening mee te houden en een goed inkoopschema op te stellen.  
 
H. Tekeningen 
Tekeningen geven een visuele hulp bij het project. Ze geven aan hoe het project eruit ziet en men kan 
zich iets voorstellen bij het project. Bij de teken ingen zijn er verschillende detailniveaus mogelijk;  van 
grove schets tot aan het uittekenen van elke schroe f die in een hoekdetail verwerkt moet worden. De 
architect en constructeur geven in grote lijnen aan  hoe het gebouw er uit moet komen te zien en waar 
de draagconstructie zich bevindt, maar om het goed te kunnen uitvoeren zijn meer gegevens nodig. 
Om deze reden worden er werktekeningen gemaakt, die  voor de bouwplaatsmedewerkers precies 
aangeven hoe het project gebouwd moet worden. 
 
 
 
 
 



   
           Process eficciency maturity model  
 

C.E. Witholt   
 

24 

2.3 Combineren van componenten 
In de vorige paragraaf worden de componenten van he t procesplatform besproken. Deze 
componenten worden bij elkaar gehouden door een kop peling, welke in paragraaf 2.4 verder aan de 
orde komt. In deze paragraaf wordt gekeken naar de mogelijkheid om aan de hand van de 
afzonderlijke componenten een waarde voor de algehe le processtandaardisatie te bepalen.  
 
Omdat er een waarde bepaald moet worden voor de alg ehele processtandaardisatie, is het nodig om 
de componenten met elkaar te combineren. Hierbij mo et worden gekeken naar de componenten zelf 
en hoe deze invloed hebben op het gehele procesplat form. Om een waarde te kunnen bepalen voor 
de processtandaardisatie, is het nodig om elk van d e componenten een waarde te geven ten aanzien 
van het standaardisatieniveau. Ieder component kan dan een eigen standaardisatiegraad behalen en 
gecombineerd leveren ze een waarde op voor het gehe le proces. 
 
De acht componenten met hun schaalverdeling worden opgenomen in een webdiagram. In dit 
diagram worden de individuele componentstandaardisatie waardes (CW) opgenomen. Het 
webdiagram is weergegeven in figuur 2.1. Dit diagra m is een doorsnede op de cilinder die in figuur 2.2  
is weergegeven. Hierbij is de cilinder een weergave  van de overgang van unieke naar seriematige 
processen en geeft de processtandaardisatie (PS) va n het bedrijf weer. Op ieder willekeurig punt kan 
de cilinder worden doorgesneden en zal er een webdi agram ontstaan als uit figuur 2.1. Op elk van die 
punten zijn er verschillende webdiagrammen mogelijk  (bij verschillende bedrijven of op verschillende 
momenten). Dit komt doordat de PS waarde wordt bere kend door het gemiddelde te nemen van alle 
gemeten CW’s uit het webdiagram. Hierbij is de aann ame dat voor alle bedrijven alle componenten in 
beginsel even zwaar wegen. De wegingsfactor komt la ter in het model aan de orde. Het is dus 
mogelijk dat twee bedrijven met exact dezelfde PS w aarde twee totaal verschillende webdiagrammen 
hebben.  
 
Zoals eerder gezegd is, kunnen alle componenten uit  de vorige paragraaf een eigen CW behalen. De 
CW is de standaardisatiegraad van het betreffende c omponent en dient om aan te geven in hoeverre 
de componenten projectoverschrijdend zijn. Dit wil zeggen, dat voor alle projecten ten minste 
hetzelfde niveau van standaardisatie behaald wordt.  De schaalverdeling die de standaardisatiegraad 
weergeeft is te vinden in hoofdstuk 3.  

 

Figuur 2.2 cilinder procesplatform 
 

Figuur 2.1 webdiagram van de acht principes 
 
Wanneer er sprake is van een volledig procesplatfor m, dan is er ook sprake van componenten die 
modulair uitgevoerd kunnen worden (zie ook hoofdstu k 1). De componenten kunnen in dit geval 
zelfstandig worden doorlopen, maar in sommige geval len is het nodig om twee componenten te 
koppelen. Hiervoor is een koppeling of interface no dig. Omdat niet alle componenten gekoppeld 
dienen te worden, is hieronder een tabel weergegeve n waarin te zien is welke componenten met 
elkaar gekoppeld zijn. De in deze tabel genoemde te rmen Supply en Receive staan voor het leveren 
of ontvangen van een component. Een koppeling tusse n twee componenten is namelijk niet per 
definitie twee kanten op. Het kan namelijk zijn dat  een component wel informatie of producten levert 
aan een ander component, maar doordat de componente n elkaar in tijd opvolgen geen informatie of 
product ontvangt van dat component. In tabel 2.3 staat alleen aange geven of er sprake is van een 
koppeling tussen de componenten. In bijlage 2 is ec hter ook te vinden waarom de twee componenten 
gekoppeld zijn, dus welke informatie- of productens troom er tussen de beide componenten 
plaatsvindt.  
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Tabel 2.3 Componentkoppelingen 
 

2.4 Koppeling tussen de componenten 
In de vorige paragraaf is de koppeling tussen de co mponenten al even aangehaald. In deze paragraaf 
wordt besproken hoe die koppeling is vormgegeven en  hoe die te bepalen is.  
 
In zijn proefschrift noemt Wolters [20] twee dimens ies die modulariteit van (sub)processen bepalen, te  
weten tijd en plaats. Hoe meer deze dimensies tusse n sub-processen verschillen, hoe modulairder 
deze componenten zijn. De koppelingen moeten er dus  voor zorgen dat alles wat in de verschillende 
componenten gerealiseerd wordt ook samenkomt tot ee n geheel proces. Belangrijk is hierbij dat de 
activiteiten zowel op dezelfde als een andere tijd moeten kunnen plaatsvinden. Alle 
procescomponenten zijn uiteindelijk met elkaar verb onden doordat er overdracht van informatie 
plaatsvindt. Dit kan op verschillende manieren gebe uren, maar hieruit blijkt wel dat informatie 
overbrengen – communicatie – de  koppeling tussen d e componenten is.  
 
Om de producten uit elk procescomponent (bijvoorbee ld een begroting of planning) in een ander 
component te kunnen gebruiken is het nodig deze inf ormatie door te geven. Dit geldt wanneer de 
activiteiten gelijktijdig worden uitgevoerd, maar o ok wanneer dit op verschillende tijdstippen gebeurt . 
Om het relatieve belang van communicatie in elke ko ppeling aan te geven is figuur 2.3 gemaakt. In 
deze figuur zijn aan de basis van de driehoek twee 
dimensies te vinden (tijd en plaats). Langs de bene n van de 
driehoek omhoog wordt aangegeven hoeveel de 
componenten onderling verschillen ten aanzien van d e twee 
dimensies, op een schaal van 0 tot 100 (gevoelsmati g). 
Tussen beide punten (tijd en plaats) wordt dan een rechte lijn 
getrokken die de verticale as snijdt. Deze as is oo k verdeeld 
in een schaal van 0 tot 100 en het snijpunt geeft a an hoe 
belangrijk de communicatie tussen de twee 
procescomponenten. Dit is de zogenaamde communicati e 
index (Coi). Deze Coi moet worden bepaald voor alle  
koppelingen die uit tabel 2.1 volgen. Wanneer er ge en 
verband is tussen twee componenten is het toepassen  van 
een koppeling niet nodig.  

                                                                             Figuur 2.3 het belang van  communicatie  
tussen twee procescomponenten 
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Begrotingen  X X X X X   
Bedrijfsorganisatie X     X   
Planning X X  X  X X X 
Bestek  X   X X   
Risicoanalyse X X    X  X 
Inkoopcontracten X X       
Inkoopschema’s  X X X X X  X 
Tekeningen  X X X X    

N.B. Deze koppeling tabel is de 
volgende stap in de QFD methode [5]. 
Het is de zogenaamde 
correlatiematrix. Echter is ervoor 
gekozen om deze in dit onderzo ek 
niet eenzijdig te gebruiken, maar te 
kijken naar leverende en ontvangende 
partijen. Dit omdat de componenten 
op basis van verschillende 
specificaties aan elkaar gekoppeld 
zijn. Dit wordt beschouwd in de 
koppelingsindex, welke later in dit 
onderzoek terug zal komen. 



   
           Process eficciency maturity model  
 

C.E. Witholt   
 

26 

Het invullen van de figuur is een gevoelsmatige act iviteit. Het kan gebeuren dat twee mensen aan 
hetzelfde project werken in dezelfde ruimte, maar d oor de vorm van deze ruimte is het niet mogelijk 
om elkaar direct te zien of aan te spreken. Dit kan  voor deze collega’s als een groot verschil in plaa ts 
worden ervaren. Een andere mogelijkheid is dat een project wordt uitgevoerd op verschillende 
locaties, waarbij de voorbereiding ergens anders pl aatsvindt dan de uitvoering. Toch kan dit leiden to t 
een klein plaatsverschil, omdat men het niet als ve rvelend ervaart vanwege de toch korte 
communicatielijnen. De genoemde voorbeelden gelden uiteraard niet alleen voor plaats, maar ook 
voor het verschil in tijd.  
 
De invulling van de genoemde koppeling is terug te leiden tot een communicatieplan. Het 
communicatieplan zoals dat hier wordt omschreven be vat een gedeelte voor projecten en een 
gedeelte voor een bedrijf.  
 
Voor het overbrengen van informatie binnen het proj ect is het van belang dat er bij alle mogelijkheden  
van de dimensies tijd en plaats een goed systeem wo rdt opgezet. Met de komst van internet is het 
(digitaal) verspreiden van de benodigde documenten een stuk makkelijker. Voor projecten kan er dus 
een centrale plaats op een netwerk zijn, waar alle nieuwste gegevens van het project te vinden zijn. 
Alle betrokken partijen kunnen hierop inloggen en d e benodigde tekeningen, begrotingen en 
planningen vinden. Bij een dergelijk systeem moet e r rekening gehouden worden met wijzigings- en 
plaatsingsrechten van personen. Zo mag alleen een c alculator bepaalde begrotingen plaatsen en 
aanpassen en kan een architect niet zomaar de teken ingen van de werkvoorbereiding aanpassen. Er 
bestaat momenteel software die deze informatie data base bewaakt. Een mogelijk programma hiervoor 
is Project centre. 
 
Er zitten natuurlijk ook haken en ogen aan dergelij ke pakketten, waar rekening mee gehouden moet 
worden. Zo is er het punt van het op de hoogte stel len van wijzigingen of nieuwe bestanden. De vraag 
rijst op welke manier deze berichten het beste bij de betrokkenen kunnen terechtkomen. Op het 
moment dat er veel wijzigingen in een korte tijd zi jn, is het onpraktisch en ongewenst om bij elke 
wijziging een e-mail te versturen naar alle partije n. Aan de andere kant moet wel iedereen op de 
hoogte zijn van de meest recente gegevens. Een oplo ssing hiervoor is om in drukke tijden één keer 
per dag de wijzigingen door te geven en verder bij wijze van introductiepagina de wijzigingen op 
datum en tijd bij te houden.  
 
Naast het digitaal verspreiden van gegevens is het opdoen van ervaring van een project ook een 
essentieel onderdeel van de communicatie. Zo is het  erg belangrijk dat de voorbereidende 
werkzaamheden, zoals calculatie en werkvoorbereiding, ook terugkoppeling krijgen vanuit de 
uitvoering. Door deze evaluatie tijdens of na de re alisatie kunnen deze medewerkers leren van de 
omstandigheden en hier bij volgende projecten reken ing mee houden. Dit kan ook tot gevolg hebben 
dat een calculator niet alleen achter zijn of haar computer werkt aan een project, maar ook met de res t 
van het projectteam vergadert en naar het project z elf gaat kijken. Door hier tijd voor vrij te maken,  is 
het mogelijk – zeker bij jonge, nieuwe medewerkers – veel problemen en onduidelijkheden weg te 
nemen en in de toekomst op dergelijke zaken te zijn  ingespeeld.  
 
Het communicatieplan voor het bedrijf moet erop ger icht zijn dat iedereen in het bedrijf weet welke 
projecten er draaien, welke regelingen er zijn en w at er buiten de projecten om gaande is. Het is 
hierbij belangrijk dat de communicatielijnen niet t e lang zijn, maar er moeten er ook niet teveel zijn . Er 
zullen geregeld bijeenkomsten moeten worden gehoude n van de verschillende teams, zoals de 
projectleiders, werkvoorbereiding of uitvoerders samen, zodat zij weten wat er in het bedrijf speelt, 
tegen welke problemen men aan loopt. Dit is belangr ijk om te weten om bij een ander project niet 
dezelfde problemen te ontdekken. Men kan op deze ma nier van elkaar leren en gebruik maken van de 
kennis die het bedrijf heeft.  
 
Dit alles hangt nauw samen met het organogram van h et bedrijf. Het lijkt logisch om door een 
leidinggevende geïnformeerd te worden over de gang van zaken, maar in teamverband is het soms 
moeilijk om een leidinggevende aan te wijzen. Er zi jn verschillende organisatiestructuren mogelijk, 
zoals een horizontale structuur, of juist een hele verticale. Elk bedrijf gedijt weer beter met een an dere 
structuur, door de specifieke bedrijfskenmerken. Da arnaast heeft ook de menselijke factor in dit 
verhaal een grote rol, wanneer het gaat om de invoe ring van een structuur.  
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3 Schaalverdeling 
Elk van de procescomponenten die in het vorige hoof dstuk zijn genoemd, moeten meetbaar worden 
gemaakt. Wanneer er meetbare begrippen gevormd zijn  is het mogelijk om het webdiagram in te 
vullen en aan te geven hoe een bedrijf scoort op de  cilinder van projectmatig naar platformgedreven 
werken. In dit hoofdstuk wordt aangegeven voor elk van de componenten hoe deze in te schalen zijn. 
De stappen in de schaalverdelingen zijn gebaseerd o p maturity models uit het project management [2, 
11]. Deze modellen gaan uit van een aantal stappen die leiden tot ‘volwassenheid’ van een entiteit.  
 
Voor elk van de componenten is zo’n schaalverdeling  voor de componentstandaardisatie waarde 
(CW) gemaakt op basis van de maturity models. Voor elk van de componenten is gebruik gemaakt 
van literatuur en is aan de hand van verschillende interviews gekozen voor de hier opgenomen 
schaalverdeling. De interviews zijn gehouden met ve rschillende mensen binnen Van Wijnen Deventer, 
Arnhem en Eibergen. Er is geprobeerd om steeds een oplopende schaalverdeling te creëren, waarbij 
de voorwaarden van de laagste stap worden meegenome n naar het volgende niveau. Echter is er bij 
een aantal componenten op CW 5 een overgang naar ee n nieuwe schaalverdeling. Bij dit nieuwe 
niveau, wordt een nieuw uitgangspunt genomen, zoals  bij de begrotingen een moederbegroting. Vanaf 
dit niveau begint dan de oplopende structuur opnieu w te vormen. In sommige gevallen is het niet zo 
dat er sprake is van een oplopende structuur, maar juist van een aflopende. Wanneer hiervan sprake 
is, dan staat niet in de omschrijving opgenomen dat  voldaan moet worden aan het voorgaande niveau. 
Hiervan is sprake bij de componenten bestek en tekeningen. De laatste mogelijkheid is dat er een 
oplopend en aflopend niveau gecombineerd zijn. Dit geldt voor het component bedrijfsorganisatie.  
 
Om de schaalverdelingen te kunnen verduidelijken, w ordt er gebruik gemaakt van voorbeelden die de 
twee uitersten van elk component afdekken: een kern centrale en een woning. Hierbij is als 
uitgangspunt genomen dat een kerncentrale volledig projectmatig wordt gebouwd, omdat er sprake is 
van een uniek en karakteristiek gebouw dat niet zom aar overal en door iedereen gebouwd kan 
worden. Een woning is in deze voorbeelden standaard  catalogusbouw, waarbij geen vernieuwing 
wordt toegepast.  
 

3.1 Planning 
Als eerste wordt er gekeken naar de schaalverdeling  van de planning. Er wordt hierbij gebruik 
gemaakt van een aantal detailniveaus en daarin een standaardisatieniveau. Deze schaalverdeling is 
gemaakt aan de hand van verschillende gesprekken bi nnen de vestigingen van Van Wijnen Oost. Er 
is sprake van een oplopende schaalverdeling, met ee n nieuwe startwaarde op CW 5. De 
schaalverdeling is te zien in tabel 3.1. 
 
CW Omschrijving 
0 Er is geen planning voor handen en alles wat op d e planning moet komen, moet 

projectspecifiek bepaald worden.  
1 Een overall planning kan per project op basis van  ervaring worden gemaakt. De overige 

elementen op de planning moeten projectspecifiek wo rden bepaald.  
2 Als niveau 1. Een fase planning kan per project o p basis van ervaring worden gemaakt. De 

overige elementen op de planning moeten projectspec ifiek worden bepaald.  
3 Als niveau 2. Een hoofdactiviteitenplanning kan p er project op basis van ervaring worden 

gemaakt. De overige elementen op de planning moeten  projectspecifiek worden bepaald. 
4 Als niveau 3. Een activiteitenplanning kan per pr oject op basis van ervaring worden gemaakt. 

De overige elementen op de planning moeten projects pecifiek worden bepaald. 
5 Er is sprake van één of meerdere moederplanningen , waaruit de elementen voor een planning 

gehaald kunnen worden. Op basis hiervan kan elke pl anning worden opgesteld.  
6 Een overall planning ligt klaar voor de projecten . Verdere invulling van de planning gebeurt op 

basis van de moederplanning. 
7 Als niveau 6. De faseplanning ligt per project kl aar. Verdere invulling van de planning gebeurt 

op basis van de moederplanning. 
8 Als niveau 7. De hoofdactiviteitenplanning ligt p er project klaar. Verdere invulling van de 

planning gebeurt op basis van de moederplanning. 
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9 Als niveau 8. De activiteitenplanning ligt per pr oject klaar. Verdere invulling van de planning 
gebeurt op basis van de moederplanning. 

10 Er ligt een standaard planning klaar voor alle w erkzaamheden van het bedrijf. Alle gegevens 
zijn bekend. Alleen de start- en einddata moeten wo rden aangepast op het project. Doordat er 
één standaard planning is, is het mogelijk om ver v an tevoren een bedrijfsplanning op te 
maken met daarin de indeling van personeel.  

Tabel 3.1 Schaalverdeling van component planning 
 
De verschillende detailniveaus van de planning die in deze tabel gebruikt worden hieronder kort 
toegelicht.  
 
Overall planning 
Geeft in grote lijnen aan hoe het eindresultaat beh aald kan worden. Globaal wordt aangegeven welke 
fases moeten worden doorlopen en de resultaten hier van. 
 
Faseplanning 
Geeft per fase aan welke hoofdactiviteiten moeten w orden uitgevoerd. Ook hierbij wordt aangegeven 
wat de resultaten van elke hoofdactiviteit moet zij n 
 
Hoofdactiviteitenplanning 
Geeft per hoofdsactiviteit aan welke activiteiten e r moeten worden uitgevoerd. Hierbij wordt ook 
aangegeven wat de resultaten van elke activiteit mo eten zijn.  
 
Activiteitenplanning 
Geeft per activiteit aan wie er verantwoordelijk is  voor de activiteit en hoe deze exact moet worden 
uitgevoerd. 
  
Moederplanning 
Dit is een planning waar alle mogelijke elementen v an een planning in worden opgenomen. Deze 
wordt als basis gebruikt voor het opzetten van proj ectplanningen, waarbij elementen worden 
gekopieerd naar de afzonderlijke projectplanningen.  Het is mogelijk om meerdere moederplanningen 
te hebben wanneer er meerdere soorten product zijn – denk hierbij aan woningbouw, utiliteitsbouw, 
wegenbouw enzovoorts.  
 
Voorbeeld: 
Een standaard woning wordt meer dan eens gebouwd en  uit ervaring weet een aannemer dus hoe 
lang alle fasen duren. Op den duur kan dit zelfs ge optimaliseerd worden, zodat de gehele 
bedrijfsplanning hierop kan worden aangepast. Klein e ploegen kunnen op die manier van bouwplaats 
naar bouwplaats om op elke plek hun werk uit te voe ren en de woning completer te maken. 
 
Bij een kerncentrale is de standaardisering van de planning nauwelijks uitvoerbaar. Omdat het een 
projectmatig product is, en een projectmatig proces  heeft, is er niet genoeg herhaling in de uitvoerin g 
ervan om een component als de planning te optimalis eren. Tegen de tijd dat de volgende opdracht 
binnen is, weet niet iedereen meer hoe de planning de vorige keer in elkaar zat en hoe deze verliep.  
 

3.2 Bestek  
In deze paragraaf wordt de schaalverdeling van best ek besproken. 
Met het (geschreven) (Stabu)bestek wordt eigenlijk een vorm van 
eisen aan het project aangeduid. Er zijn verschille nde gradaties in 
detailniveau van een bestek aan te geven. De schaal verdeling van 
dit component is een aflopende. Dat betekent dus da t de volgende 
CW waarde getoetst moet worden wanneer de lagere wa arde niet 
voldoet. De schaalverdeling die voor het bestek gel dt ten aanzien 
van de standaardisatie is te vinden in tabel 3.2 
 
 
 

Stabu is een methode om een 
product in materialen op te 
splitsen. Denk hierbij aan 
betonwerk, metselwerk, 
ruwbouwtimmerwerk en 
dergelijke. Een andere 
methode is NL/SfB, waarbij de 
opdeling naar elementen is; 
onderbouw, binnenwanden, 
buitenwanden, dak enzovoorts. 
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CW Omschrijving 
0 Er is geen sprake van standaardisatie in bestek. Elk project heeft een nieuwe benadering en 

specifieke inhoud. 
1 Het project moet worden uitgevoerd op basis van a angeleverd stabubestek. Alle gegevens 

moeten bekend zijn voor start bouw. Men moet vooral  de mogelijkheden hebben om veel 
verschillende projecten te realiseren en de kennis om alle soorten producten te kunnen 
bouwen. 

2 Over de invulling van het stabubestek kan met de opdrachtgever worden overlegd. De 
aannemer kan hierbij een adviserende rol spelen. 

3 De opdrachtgever levert de technische omschrijvin g aan. De verdere invulling hiervan heeft 
het bedrijf kant en klaar liggen. Er kan dan gebouw d worden op basis van het bestek dat al 
klaar is.  

4 Er is maar een klein deel van het bestek dat al k laar ligt bij het bedrijf, alleen de materialen 
liggen vast. Overige invulling zal moeten gebeuren op basis van technische omschrijving en 
stabubestek. 

5 De opdrachtgever levert ingevulde technische uitg angspunten aan Hierin wordt omschreven 
welke onderdelen er wel of niet van toepassing zijn  voor het project. Dit is een checklist 
waarin de elementen kunnen worden aangevinkt. Op ba sis hiervan heeft het bedrijf de 
verdere invulling standaard klaar en kan het projec t gerealiseerd worden.  

6 Er wordt in zekere zin op bestelling gebouwd. Een  deel van het project ligt vast in een bestek, 
maar over bijvoorbeeld de afbouw zijn nog specifiek e technische uitgangspunten nodig.  

7 De opdrachtgever levert een programma van eisen i n (PVE) welke gebruikt wordt voor de 
bouw van het project. Op basis van dit PvE kan de a annemer verdere uitwerking van het 
bestek uit de kast halen om te gebruiken voor het p roject.  

8 Er wordt gebouwd op bestelling: Er is met uitzond ering van een paar kleine dingen die uit het 
PvE worden overgenomen niets wat de opdrachtgever n og in het bestek kan wijzigen. 

9 Op basis van een paar steekwoorden en randvoorwaa rden van de opdrachtgever kan er een 
volledig bestek uit de kast worden gehaald. Dit bes tek wordt voor elk project gebruikt. 

10 Er wordt gebouwd op bestelling: Er is niets meer  vrij voor de opdrachtgever om te kiezen, 
behalve de locatie. Het bestek ligt volledig klaar.  

Tabel 3.2 Schaalverdeling van component bestek 
 
De verschillende detailniveaus worden hieronder kor t toegelicht. 
 
Programma van eisen 
Bij het programma van eisen geeft de opdrachtgever op waar het eindproduct aan moet voldoen. Dit 
PvE kan bestaan uit een enkel A4’tje of uit een dik  pak papier en kan in de loop van het project ook 
nog wel eens veranderen.  
 
Technische uitgangspunten 
De Technische uitgangspunten zijn een verfijning va n het programma van eisen. Deze verfijning houdt 
in dat de eisen worden omgezet naar technische gege vens waar een aannemer verder mee uit te 
voeten kan. Hierin wordt bijvoorbeeld opgenomen wel ke afmeting de wanden moeten hebben en 
punten die de opdrachtgever in eerste instantie mis schien over het hoofd heeft gezien, zoals de 
installaties. 
 
Bestek 
Dit is een verdere detaillering van de technische u itgangspunten. Hierin staat per Stabuhoofdstuk 
opgenomen welke materialen er opgenomen moeten word en in het product en waar die gebruikt 
moeten worden.  
 
Voorbeeld: 
Wanneer er een woning wordt gebouwd, zeker wanneer dit uit een catalogus komt, dan is aan alles 
gedacht en ligt alles vast. De opdrachtgever hoeft enkel nog aan te geven waar het huis moet komen 
en het bestek kan uit de kast getrokken worden. Men  kan direct met de omschrijving aan de slag met 
bouwen.  
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Voor het bouwen van een kerncentrale geldt iets and ers. Dit is een uniek ontwerp, en heeft qua 
technische eisen een uniek karakter. Voordat er geb ouwd kan worden is er dus een volledige 
uitwerking nodig, die niet elke keer gebruikt kan w orden. De opdrachtgever zal hier dus goed over 
moeten nadenken over wat er in het bestek komt en d it goed uitwerken, voordat de aannemer kan 
bouwen.  

3.3 Begrotingen 
Deze paragraaf zal de tien stappen naar standaardis atie in de begrotingen uiteenzetten. Hier wordt 
weer gebruik gemaakt van een stappenplan met versch illende detail- en standaardisatieniveaus. Bij 
deze schaalverdeling is er sprake van een oplopende  verdeling met een overgang op een nieuwe 
schaalverdeling op CW 5. De schaalverdeling van de begrotingen is te vinden in tabel 3.3. 
 
CW Omschrijving 
0 Er is geen sprake van een kant en klare begroting  voor projecten of delen ervan. Elk project 

heeft een specifieke begroting. 
1 Een (elementen)raming wordt op basis van ervaring  gemaakt, verdere invulling echter is 

projectspecifiek en zal hierop moeten worden aangep ast. 
2 Als niveau 1. De voorlopige begroting wordt op ba sis van ervaring en eerdere projecten 

gemaakt. De verdere invulling moet projectspecifiek  worden gemaakt. 
3 Als niveau 2. De definitieve begroting kan op bas is van ervaring met eerdere projecten worden 

gemaakt. Verdere invulling is projectspecifiek. 
4 Als niveau 3. De werkbegroting wordt (grotendeels ) gemaakt op basis van ervaring. Eventuele 

verdere invulling is projectspecifiek. 
5 Er wordt gebruik gemaakt van een moederbegroting en kengetallen, waaruit elementen kunnen 

worden gebruikt voor het opstellen van begrotingen.  Er zijn nog geen kant en klare begrotingen 
beschikbaar. 

6 Een (elementen)raming ligt klaar voor de projecte n. De verdere invulling van de begrotingen 
gebeurt op basis van de moederbegroting. 

7 Als niveau 6. De voorlopige begroting ligt per pr oject klaar. De verdere invulling van de 
begrotingen vindt plaats op basis van de moederbegr oting. 

8 Als niveau 7. De definitieve begroting ligt per p roject klaar. De verdere invulling van de 
begrotingen vindt plaats op basis van de moederbegr oting. 

9 Als niveau 8. De werkbegroting ligt per project v ast. Voor zover er nog invulling nodig is, 
gebeurt dit op basis van de moederbegroting. 

10 Er ligt een standaard projectbegroting klaar die  elk project gebruikt wordt. Het is hiervoor ook 
nodig om vaste contacten en contracten te hebben me t leveranciers, zodat de begroting altijd 
actueel is.  

Tabel 3.3 Schaalverdeling van component begrotingen  
 
Om de detailniveaus te kunnen begrijpen, zal hieron der een korte toelichting volgen van deze 
begrippen: 
 
(Elementen)raming 
De elementenraming is een ruwe schatting van de kos ten van het project. Er wordt hierbij gekeken 
naar de grove onderdelen waaruit het project bestaa t, bijvoorbeeld de ruimtes waaruit het gebouw 
bestaat.  
 
Voorlopige begroting 
De voorlopige begroting is een verdere specificatie  van de raming. Er wordt nu niet meer enkel 
gekeken naar de mogelijke ruimtes die in het gebouw  zitten, maar meer in detail welke materialen er 
nodig zijn. Hier kunnen nog veel stelposten zijn op genomen. Dat wil zeggen dat er nog geen 
duidelijkheid is over de precieze kosten van zo’n o nderdeel, maar dat er een gok wordt gedaan, tot er 
een offerte is aangevraagd. Bij een voorlopige begr oting kan het voorkomen dat er door wijzigingen in 
de wensen van de klant nog wijzigingen doorgevoerd moeten worden.  
 
Definitieve begroting 
De definitieve begroting is een vastgestelde begrot ing, waarbij er geen veranderingen meer worden 
toegestaan in de regels die er begroot zijn. Eventu ele afwijkingen zullen moeten worden opgenomen 
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in het meer- en minderwerk. Dit is een berekening d ie achteraf gemaakt wordt ten aanzien van 
onderdelen die nog extra moeten worden uitgevoerd, omdat de klant nog veranderingen doorgevoerd 
wilde hebben. Hetzelfde geldt voor minderwerk, waar bij er minder werk is uitgevoerd dan in eerste 
instantie gepland was. 
 
Werkbegroting 
Dit is de begroting waar de werkvoorbereiding mee a an de slag kan gaan. Deze begroting is 
gecodeerd, zodat er controle kan worden toegepast o p de uitgaven. Bovendien is dit voor de 
werkvoorbereider en inkoper een goede leidraad voor  het kiezen van leveranciers voor bepaalde 
onderdelen.  
 
Voorbeeld: 
Op het moment dat de woning vaker en op dezelfde ma nier wordt gebouwd, dan is het mogelijk om de 
begroting hiervan steeds mee te nemen naar het volg ende project. Deze zal namelijk steeds hetzelfde 
zijn.  
 
Voor de kerncentrale geldt dat er – door het unieke  karakter – nauwelijks vergelijkingen gemaakt 
kunnen worden met andere projecten. Hierdoor is het  niet verstandig om hier standaardisatie voor in 
te voeren. Het kost meer dan het oplevert, want de begroting kan voorlopig niet gebruikt worden en 
neemt alleen ruimte in.  

3.4 Inkoopcontracten 
In deze paragraaf wordt de standaardisatiestappen v an de inkoopcontracten uitgelicht. Ook hier wordt 
weer gebruik gemaakt van 10 niveaus. Deze stappen z ijn gebaseerd op het MSU+ model van het 
NEVI [17]. Deze methode van het NEVI is vrij geïnte rpreteerd om een schaalverdeling te kunnen 
maken voor het procesplatform. De schaalverdeling i s te vinden in tabel 3.4.  
 
CW Omschrijving 
0 Er zijn geen vaste inkoopcontracten. Per project wordt er gekeken welke leveranciers worden 

benaderd. 
1 Op basis van ervaringen en projectregio wordt een  aantal leveranciers gevraagd naar een 

offerte voor het project.  
2 Als niveau 1. Er is echter ook een leveranciersme tingssysteem waarmee men de kwaliteit en 

betrouwbaarheid van leveranciers en onderaannemers kan worden bijgehouden.  
3 Als niveau 2. Er is sprake van een strategisch in kooppakket welke gebaseerd is op interne en 

externe wensen. Er wordt gekeken naar technologisch e ontwikkelingen bij de leveranciers en 
deze worden gekoppeld aan de eigen technologische o ntwikkelingen in projecten. 

4 Als niveau 3. Hier wordt een leverancierskwalific atiesysteem aan gekoppeld, waarmee de 
keuze van leveranciers kan worden geoptimaliseerd.  

5 Als niveau 4. Er is sprake van een gedifferentiee rde strategie ten aanzien van de inkoop. Er 
wordt hierbij wel goed gekeken naar mogelijke risic o’s die er kunnen ontstaan bij het sluiten 
van contracten met leveranciers. Er is hierbij ook regelmatig terugkoppeling en afstemming van 
de strategie en eventuele wijzigingen worden dan oo k snel doorgevoerd.  

6 Als niveau 5. Er is sprake van een aantal vaste l everanciers waar vaak gebruik van wordt 
gemaakt, maar de exacte invulling wordt nog steeds per project bepaald. 

7 Als niveau 6. Voor de ruwbouw zijn er contracten gesloten om altijd met dezelfde leverancier 
van materiaal in zee te gaan. 

8 Als niveau 7. Ook voor de huur van materieel is e r een contract gesloten, zodat hier geen 
vragen over zijn. 

9 Als niveau 8. Niet alleen voor ruwbouw en materie el zijn vaste contracten, ook voor de afbouw 
liggen de contracten vast. 

10 Als niveau 9. Er zijn vaste afspraken met levera nciers voor alle onderdelen van het gehele 
project. De leveringsketen is volledig doorontwikke ld. 

Tabel 3.4 Schaalverdeling van component inkoopcontr acten.  
 
Ten aanzien van een aantal begrippen die in deze sc haalverdeling wordt gebruikt, zal hieronder een 
korte toelichting volgen: 
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Leveranciersmetingssysteem 
Met het leveranciersmetingssysteem wordt geëvalueerd of de gebruikte leverancier heeft voldaan aan 
de wensen die gesteld zijn aan het project. Deze ev aluaties worden beheerd en een volgende keer 
bekeken wanneer die leverancier weer op het lijstje  staat om benaderd te worden.  
 
Leverancierskwalificatiesysteem 
Bij het leverancierskwalificatiesysteem wordt er in  een leveranciersbestand aangegeven of de 
betreffende leverancier vaker gebruikt kan worden o f juist niet. Dit kan worden aangegeven met 
behulp van cijfers (1-9) of kleuren (zwart, rood, o ranje, groen). 
 
Voorbeeld: 
De woning die gebouwd wordt, is altijd hetzelfde, d us maakt gebruik van dezelfde materialen of 
elementen. Door contracten hiervoor af te sluiten w eet de leverancier dat hij te allen tijde deze moet  
hebben klaarstaan of in ieder geval binnen korte ti jd beschikbaar moet hebben. Hij kan hier rekening 
mee houden in zijn planning. 
 
Voor een kerncentrale is dit anders. Het bedrijf da t deze centrale bouwt, heeft steeds te maken met 
andere projecten en dus andere leveranciers van ond erdelen. Contracten afsluiten is dan een 
tijdrovende klus die niet veel voordeel oplevert in  tijd en geld. De afname bij de leverancier is 
onvoorspelbaar en onzeker, waardoor de leverancier ook geen rekening kan houden met welke 
afname dan ook.  

3.5 Inkoopschema’s 
Ook voor de inkoopschema’s moet een schaalverdeling  worden opgesteld. Het inkoopschema hangt 
nauw samen met de projectplanning aangezien ze op e lkaar moeten worden afgestemd. Vandaar dat 
de schaalverdeling vrijwel hetzelfde is als die van  de planning. Bij deze schaalverdeling is er sprake  
van een oplopende volgorde met een nieuwe basis voo r standaardisatiniveaus op CW 5. Deze 
schaalverdeling is te vinden in tabel 3.5.  
 
CW Omschrijving 
0 Er zijn geen inkoopschema’s van tevoren gemaakt, deze worden projectspecifiek bepaald. 
1 Een overall schema kan per project op basis van e rvaring worden gemaakt. De overige 

elementen op het schema moeten projectspecifiek wor den bepaald.  
2 Als niveau 1. Een fasen schema kan per project op  basis van ervaring worden gemaakt. De 

overige onderdelen op het schema moeten projectspec ifiek worden bepaald.  
3 Als niveau 2. Een hoofdactiviteitenschema kan per  project op basis van ervaring worden 

gemaakt. De overige elementen op het schema moeten projectspecifiek worden bepaald. 
4 Als niveau 3. Een activiteitenschema kan per proj ect op basis van ervaring worden gemaakt. 

De overige elementen op het schema moeten projectsp ecifiek worden bepaald. 
5 Er is sprake van één of meerdere moederplanningen , waaruit de elementen voor een 

inkoopschema gehaald kunnen worden. Op basis hierva n kan elk schema worden opgesteld.  
6 Een overall schema ligt klaar voor de projecten. Verdere invulling van het schema gebeurt op 

basis van de moederplanning. 
7 Als niveau 6. Het fasen schema ligt per project k laar. Verdere invulling van het schema 

gebeurt op basis van de moederplanning. 
8 Als niveau 7. Het hoofdactiviteitenschema ligt pe r project klaar. Verdere invulling van het 

schema gebeurt op basis van de moederplanning. 
9 Als niveau 8. Een activiteitenschema ligt per pro ject klaar. Verdere invulling van het schema 

gebeurt op basis van de moederplanning. 
10 Alle inkoopschema’s zijn klaar en er hoeft allee n een startdatum van het project bekend te 

zijn om de inkopen op het project af te kunnen stem men.  
Tabel 3.5 Schaalverdeling van component inkoopschema’s 
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3.6 Tekeningen 
Het component tekeningen heeft een schaalverdeling nodig, waaruit blijkt hoe standaard of 
routinematig men te werk gaat bij een bedrijf. Daar naast is er nog een overtreffende trap, waarbij all e 
tekeningen al in de kast liggen, omdat er maar één soort product wordt gebouwd, waar niet van af te 
wijken valt. Evenals bij het component bestek is hi er sprake van een aflopende schaalverdeling. 
Doordat er steeds meer bij de aannemer al in bezit is voordat het initiatief getoond wordt, neemt de 
noodzaak tot aan te leveren tekeningen af. De schaa lverdeling is te vinden in tabel 3.6 
 
CW Omschrijving 
0 Er wordt geen gebruik gemaakt van eigen tekeninge n bij de realisatie. 
1 De tekeningen die worden aangeleverd door de opdr achtgever worden gecontroleerd door 

het bedrijf en eventueel in overleg nog aangepast o p basis van ervaringen met eerdere 
projecten. 

2 Het project wordt gerealiseerd op basis van aange leverde werktekeningen. De tekeningen die 
verder nodig zijn voor de exacte uitvoering heeft h et bedrijf al in bezit. 

3 Over de werktekeningen is nog overleg mogelijk me t de opdrachtgever, er is nog vrije 
invulling door de klant mogelijk. Overige tekeninge n zijn al in bezit van het bedrijf. 

4 Het project wordt gerealiseerd op basis van aange leverde bestektekeningen. De tekeningen 
die nodig zijn voor de exacte uitvoering heeft het bedrijf al in bezit. 

5 Het project wordt gerealiseerd op basis van aange leverde verkooptekeningen. De tekeningen 
die nodig zijn voor de exacte uitvoering heeft het bedrijf al in bezit.  

6 Het project wordt gerealiseerd op basis van een a angeleverd definitief ontwerp. De 
tekeningen die nodig zijn voor de uitvoering heeft het bedrijf al in bezit. 

7 Het bedrijf heeft tekeningen in bezit die het mog elijk maken om nog enige optievrijheid te 
bieden voor de opdrachtgever. Er zijn voor dezelfde  onderdelen van het project meerdere 
alternatieve tekeningen beschikbaar.  

8 Het project wordt gerealiseerd op basis van een a angeleverd voorlopig ontwerp. De 
tekeningen die nodig zijn voor de exacte uitvoering  heeft het bedrijf al in bezit.  

9 Op basis van de schetsen die worden aangeleverd d oor de opdrachtgever is het mogelijk de 
overige tekeningen uit het archief te halen en het project te realiseren.  

10 Er wordt volledig op opdracht geproduceerd. Op b asis van een startsignaal van de 
opdrachtgever haalt het bedrijf alle benodigde teke ningen uit de kast en kan de bouw 
beginnen. Er is geen vrije keuze meer voor de opdra chtgever.  

Tabel 3.6 Schaalverdeling van component tekeningen 
 
Voorbeeld:  
Een standaard woning heeft altijd dezelfde tekening en nodig. Hier zal slechts verandering in komen, 
zodra er van het standaard product wordt afgeweken.  Omdat de herhaling van het product hoog is, en 
de projectoverschrijding van alle tekeningen ook, i s het verstandig om alle tekeningen van deze 
woning te standaardiseren. 
 
Voor een kerncentrale geldt dat er misschien een aa ntal kleine onderdelen van standaard tekeningen 
kunnen worden gebruikt, maar het grootste deel van de tekeningen is uniek. Het project wordt niet 
vaker uitgevoerd, dus standaardiseren van de tekeni ngen heeft geen zin, want deze zijn niet 
projectoverschrijdend.  

3.7 Bedrijfsorganisatie 
Het volgende component dat een schaalverdeling nodi g heeft is de bedrijfsorganisatie. Bij de 
bedrijfsorganisatie zijn vooral het kennismanagement, capaciteitsbeheersing en standaard procedures 
belangrijk voor het niveau van standaardisatie. Doo rdat dit component weer uit verschillende 
onderdelen bestaat, is het opgesplitst in een a en b lijn. Voor kennismanagement geldt een aflopende 
schaalverdeling en voor capaciteit en procedures ee n oplopende schaal. Het is noodzakelijk om een 
combinatie te vinden waarbij de a en b lijn allebei  nog voldoen. De schaalverdeling is te vinden in 
tabel 3.7a en 3.7b. Om te bepalen welke CW gescoord  wordt voor het component bedrijfsorganisatie, 
is het van belang om in beide tabellen dezelfde sco re te behalen. Er moet dus gekeken worden naar 
het minimale niveau van standaardisatie waarbij het  niveau van kennismanagement behaald wordt.  
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CW Omschrijving 
0 Er zijn geen standaarden, elk project wordt als n ieuw aangepakt. Het is elke keer puzzelen 

welke mensen er beschikbaar zijn voor dit project.   
1 Er zijn een paar kleine standaardprocedures, bijv oorbeeld voor het bestellen van klein 

ijzerwerk, verdere procedures liggen niet vast. Er staat niet goed op papier welke mensen er 
beschikbaar zijn voor nieuwe projecten. 

2 Als niveau 1. Er ontstaan langzamerhand meer vast gelegde procedures binnen het bedrijf 
om te zorgen dat er eenheid komt. Ook de capaciteit  van het bedrijf wordt beter 
bijgehouden, men komt niet  meer regelmatig voor ve rassingen te staan. 

3 Als niveau 2. Er is meer sprake van standaardisat ie in procedures voor de layout van 
verschillende onderdelen en de capaciteit van de me dewerkers wordt goed gemonitord. 

4 Als niveau 3. Iedereen gaat volgens dezelfde vast e procedures werken. Deze procedures 
worden vastgelegd in een centraal systeem, waar ied ereen bij kan. Capaciteitsbeheersing 
wordt nu ook vastgelegd op papier. 

5 Als niveau 4. Voor de overdrachten zijn checklist en beschikbaar die moeten worden 
ingevuld voordat de overdracht plaats kan hebben. C apaciteitsproblemen komen nauwelijks 
nog voor, er is een centraal systeem waar duidelijk  is opgenomen welke projecten er 
draaien en wie daarmee bezig is. 

6 Als niveau 5. Voor enkele standaard elementen uit  het project zijn procedures opgesteld, 
zoals de omgang met prefab elementen voor de ruwbou w. 

7 Als niveau 6. Voor het afwerken van de gevels en daken zijn standaard procedures 
opgenomen in een centraal systeem. 

8 Als niveau 7 a. Ook voor de afbouw binnen het geb ouw zijn standaarden opgenomen in het 
centrale systeem. 

9 Als niveau 8. Niet alleen voor de procedures met betrekking tot het product zijn standaarden 
opgenomen, ook voor andere activiteiten binnen het bedrijf, zoals administratie, huisstijlen 
en auditgesprekken zijn de procedures omschreven. 

10 Als niveau 9.Alle procedures en voorschriften li ggen vast. Ook zijn er voor alle overdrachten 
en afsluitingen checklists om na te gaan of alles i s geregeld. 

Tabel 3.7a Schaalverdeling van standaard procedures  binnen het component bedrijfsorganisatie 
 

CW Omschrijving 
0 Er wordt een optimaal kennismanagementsysteem bij gehouden, waarin precies te vinden is 

wie welke projecten heeft gedaan en waar ervaring m ee heeft. 
1 Het kennismanagement systeem is geoptimaliseerd e n het is mogelijk om zonder lang na te 

denken de juiste mensen op een project te zetten. 
2 Er wordt gebruik gemaakt van het bijhouden welke ervaringen en kennis er binnen het 

bedrijf aanwezig zijn. 
3 Het nut van het kennismanagement neemt af en door  de standaard procedures zal de 

kennis tussen werknemers minder uiteenlopen. 
4 Het gebruik van kennismanagement is meer afgenome n. 
5 Kennismanagement is van ondergeschikt belang, maa r wordt nog steeds toegepast. 
6 Kennismanagement begint nu echt te verdwijnen uit  het leidinggevend orgaan.  
7 Kennismanagement wordt nauwelijks meer toegepast.  
8 Kennismanagement wordt niet meer toegepast, men h eeft hooguit nog wat profielen van 

medewerkers onthouden en in het eigen geheugen opge slagen. 
9 Kennismanagement wordt niet meer toegepast en is ook niet meer noodzakelijk. Er is ook 

geen verschil meer in kennis tussen medewerkers ond erling. 
10 Kennismanagement is een onbekend fenomeen bij he t bedrijf. 

Tabel 3.7b Schaalverdeling van kennismanagement bin nen het component bedrijfsorganisatie 
 
Voorbeeld: 
Bij het bouwen van een woning komen een heleboel st andaard procedures naar boven. Hierbij valt te 
denken aan de trapgataftimmering, of het plaatsen v an een kozijn. Daarnaast is er nog de 
organisatorische procedure bij de overdracht van we rkvoorbereiding naar uitvoering. Voor al deze 
procedures kunnen standaarden en checklists worden opgesteld. Het voordeel hiervan is dat men 
alleen maar de kennis hoeft te hebben dat die stand aarden er zijn en zich eraan te houden. 
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Bij het bouwen van een kerncentrale is het bijna on mogelijk om standaardprocedures op te starten, 
wanneer het volgende project een kantoorgebouw gaat  zijn. De procedures kunnen op die manier niet 
volledig getest worden en worden voor onbepaalde ti jd niet opnieuw gebruikt. Het is dus tijdverspillin g 
om deze procedures te standaardiseren. 

3.8 Risicoanalyse 
Het laatste component dat nog een schaalverdeling n odig heeft is de risicoanalyse. Er zijn 
verschillende soorten risico’s te bedenken die kunn en leiden tot een goede gestandaardiseerde 
analyse. Deze schaalverdeling is opgenomen in tabel  3.8 
 
CW Omschrijving 
0 Er is geen sprake van een doorgedachte risicoanal yse. 
1 Elk project is uniek en er zal dus een projectspe cifieke risicoanalyse moeten worden 

uitgevoerd. Hierbij is de haalbaarheidsanalyse het uitgangspunt.  
2 Als niveau 1. Niet alleen wordt er een risicoanal yse gemaakt die projectspecifiek is, er worden 

ook beheersmaatregels opgesteld. Deze maatregels zi jn onder te verdelen in: vermijden, 
verminderen, overdragen en accepteren.  

3 Als niveau 2. De beheersmaatregelen accepteren en overdragen worden het meest gebruikt 
en acties ten aanzien van het vermijden en verminde ren van risico’s zijn sporadisch. 

4 Als niveau 3. Het verminderen van risico’s wordt belangrijker in de projecten, terwijl het 
accepteren ervan meer een taboe is.  

5 Als niveau 4. Er ligt een aantal scenario’s klaar  voor projecten, waar sprake van kan zijn in 
het project. De invulling van de scenario’s kan uit  een lijst met mogelijke risico’s gehaald 
worden, die van tevoren is opgesteld. 

6 Als niveau 5. Het vaststellen van de beheersmaatr egels is de eerste stap om risico’s onder 
controle te houden, de uitvoering ervan is de volge nde. De taken die voortvloeien uit de 
beheersmaatregels worden verdeeld. 

7 Als niveau 6. De nadruk ligt op het vermijden en verminderen van risico’s. De taken worden 
verdeeld en door projectleden uitgevoerd. 

8 Als niveau 7. De uitgevoerde taken worden na het project geëvalueerd om te bepalen of ze 
effect hebben gehad.  

9 Als niveau 8. Er wordt vooral een risicovermijden de aanpak gevoerd, waarbij gekeken wordt 
naar de evaluaties van vorige projecten. Uit deze e valuaties vloeien wijzigingen in de 
risicoaanpak voort.  

10 Als niveau 9. Er is sprake van een projectoversc hrijdende aanpak van risico’s. De beheersing 
van deze risico’s wordt niet uitgesteld tot het laa tste moment, maar het voeren van een 
risicopreventieve aanpak is één van de  doelstellin gen van een projectteam.  

Tabel 3.8 Schaalverdeling van component risicoanaly se 
 
Voorbeeld: 
Doordat altijd dezelfde woningen gebouwd worden, is  het mogelijk om alle risico’s die het bouwen 
ervan met zich mee brengt op een rij te zetten. All e onderdelen van het gebouw zijn beproefd en 
geoptimaliseerd. Dit heeft tot gevolg dat de meeste  risico’s tot een minimum zijn beperkt en de aanpak  
ervan zo optimaal mogelijk is. Er zijn slechts nog omgevingsrisico’s die niet altijd even goed in kaar t 
kunnen worden gebracht.  
 
Bij de bouw van een kerncentrale is er sprake van e en unieke situatie. Het is dus moeilijker om de 
risico’s op alle vlakken in te schatten en bijna on mogelijk om van tevoren een standaard analyse klaar  
te hebben liggen. Het is niet wenselijk om te inves teren in een risicoanalyse voor het bouwen van een 
niet veelvoorkomend project, wanneer deze analyse n iet vaker wordt gebruikt.  
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4 Na de momentopname 
Het model zoals dat hierboven is omschreven is slec hts een momentopname van de situatie binnen 
een bedrijf. Op zich zegt dit niet zoveel. Elk bedr ijf heeft een eigen optimaal niveau van 
platformgedreven werken. Wat ook volgt uit de matur ity models, is dat een maximale score niet altijd 
de beste is [2]. In dit hoofdstuk wordt gekeken naa r de mogelijkheden om te bepalen wat het optimale 
PS niveau is dat een bedrijf kan behalen. Zoals gez egd gaat het om mogelijkheden, want het is heel 
moeilijk om hier harde uitspraken over te doen. Het  vermoeden is dat het optimale niveau afhankelijk 
is van een viertal bedrijfskenmerken, welke in de e erste paragraaf besproken zullen worden. Wanneer 
hieruit een noodzakelijke verandering van de PS waa rde voortkomt, zullen deze moeten worden 
doorgevoerd in de componenten. In dit hoofdstuk wor dt ook hier een aantal hulpmiddelen voor 
gegeven, onder andere de weging die aangeeft welke componenten belangrijker zijn om meer of 
minder te standaardiseren.  
 

4.1 Optimaal niveau bepalen 
Als eerste moet er gekeken worden wat voor het betr effende bedrijf het optimale niveau van 
processtandaardisatie is. Het gaat hier dan om het optimale percentage op de eerder genoemde 
cilinder. Het is niet mogelijk om dit te bepalen op  basis van de acht componenten die het 
procesplatform telt, dus er moeten andere factoren bij betrokken worden. Hiervoor is gekeken naar 
een aantal bedrijfskenmerken die invloed kunnen heb ben op processtandaardisatie, te weten:  

- Kennis en kunde binnen het bedrijf; 
- Productie per stuk per jaar; 
- Aard van de producten (projectmatig of catalogusbou w); 
- Aard van het bedrijfsproces: alleen bouwen of ook o ntwikkelen of beheren  

 
Deze factoren zijn bepaald aan de hand van een aant al interviews en het boek van Daft [3]. Echter is 
er geen goede literatuur die de relatie tussen beid e concreet weergeeft. Wanneer deze factoren 
worden gekoppeld aan de processtandaardisatie (PS),  dan komen hier vier verschillende grafieken uit. 
In elk van deze grafieken is een optimale lijn aang egeven die hoort bij de factoren. In de grafieken k an 
een lijn worden getrokken ter hoogte van de PS die met behulp van het vorige hoofdstuk kan worden 
bepaald. Wanneer dan ook vragen beantwoord worden w aaruit de ‘waarde’ van de vier 
bovengenoemde factoren blijkt, kan in elke grafiek een punt worden aangegeven waar het bedrijf zich 
in de huidige situatie bevindt. Zoals gezegd zijn e r geen concrete grafieken of relaties gevonden, en is 
het invullen met name gedaan op basis van inschatti ngen van de schaalverdeling (horizontaal) en de 
waarde van de PS op de verticale as.  
 
De eerste grafiek (figuur 4.1) is gebaseerd op theo rie over routine, standaardisatie en non-routine [1 2]. 
Op het moment dat er gestandaardiseerd wordt gewerk t, is er slechts één input mogelijk en levert het 
proces maar één output op. Wanneer er routinematig gewerkt wordt, is het mogelijk om met meerdere 

vormen input te werken, het proces licht aan te pas sen 
en op basis van ervaring dan meerdere soorten van 
output te genereren. Bij non-routine is er niets 
hetzelfde en moet er helemaal naar de unieke situat ie 
gekeken worden. Bij het kennisniveau wordt er 
onderscheid gemaakt tussen het personeel op de 
bouwplaats (CAO) en uitvoerend, technisch en 
administratief personeel (UTA). Uitvoerders horen d us 
bij het UTA personeel.  
 

Figuur 4.1 kennis en kunde tegenover processtandaar disatie (Bron: Lillrank P. [12]) 
 

Ps

Kennis, kunde
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De volgende grafiek (figuur 4.2), waarin de product ie per jaar wordt uitgezet tegen de 
processtandaardisatie, is wat lastiger om uit te le ggen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van theorie ove r 
productenmix van De Toni en Panizzolo [4]. Wat uit 
deze theorie naar voren komt is dat bij veel 
verschillende producten er juist geen sprake kan zi jn 
van standaardisatie en dat hierbij een lage product ie 
per soort per jaar plaatsvindt. Wanneer er weinig 
variatie is in de producten en een hoge jaarlijkse 
productie hiervan, dan is standaardisatie juist wel  
optimaal. Dit is vertaald naar jaarlijkse productie  ten 
opzichte van de processtandaardisatie die in de 
tweede grafiek te zien is.  

Figuur 4.2 Productie per soort per jaar tegenover p rocesstandaardisatie  
(Bron: De toni, A. and Pannizolo, R. [4]) 

 
In de derde grafiek (figuur 4.3) wordt de aard van het product beschouwd. Bij een heel projectmatige 

bouw – steeds nieuwe ontwerpen en andere ideeën – 
hoort ook een projectmatig proces. Bij catalogusbou w, of 
bij het gebruik van productplatforms is het juist h eel 
verstandig om ook gebruik te maken van een 
procesplatform, omdat er op beide vlakken terugkere nde 
elementen zijn. Deze twee zijn dan ook rechtsevenre dig 
aan elkaar verbonden. Dit is terug te vinden in de figuur 
1.2 waaruit blijkt dat bij een efficiënt proces een  
standaard product hoort, als gevolg van de levenscy clus 
van producten en processen. [19] 
 

Figuur 4.3 Productstandaardisatie tegenover processtandaardisatie  
(Bron St. John C.H., Pouder R.W. and Cannon A [19])  
 
De vierde en laatste grafiek (figuur 4.4) gaat over  de invloed die het bedrijfsproces heeft op de 
processtandaardisatie. Een bedrijf kan zich globaal  gezien in drie fasen van het bouwproces 
bevinden: ontwikkeling, realisatie en beheer. Op de  horizontale as van deze grafiek is het aantal fase n 
opgenomen waarin een bedrijf zich kan bevinden, in 
elke willekeurige combinatie; 1, 2 of 3 van deze 
fasen. De ‘S’-curve die ontstaat in deze grafiek is  
afkomstig van de verwachting dat het omslagpunt 
ligt bij 2 fasen van het bouwproces, waarna al vrij  
gauw het laagste niveau van processtandaardisatie 
wordt bereikt bij slechts een kleine uitbreiding. 
Ditzelfde geldt ook aan de andere kant van de lijn:  
er zal eerst weinig veranderen bij een uitbreiding 
naar meer activiteiten, maar naar mate er meer 
activiteiten ontplooid worden, zal er minder 
standaardisatie moeten plaatsvinden.  

Figuur 4.4 Bedrijfsproces tegenover processtandaardisatie 
 

Ps

Productie part/year

Ps

Aard product
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4.2 Toepassen optimaal niveau 
Wanneer de waarde op de cilinder bepaald is aan de hand van het webdiagram, kan deze waarde ook 
worden ingevuld in de vier grafieken. Dit gebeurt o p basis van de PS waarde en de waarden die 
gegeven worden aan de vier bedrijfskenmerken. Hierd oor ontstaat in elke grafiek een punt waar het 
bedrijf zich bevindt. Stel dat een bedrijf in geen van de vier grafieken zich op de optimale lijn bevi ndt 
en dat de processtandaardisatie van het bedrijf dus  niet optimaal is. Dan moeten er op basis van deze 
gegevens veranderingen plaatsvinden. Deze veranderingen zijn in eerste instantie gebaseerd op de 
vier factoren. Stel dat het bedrijf niets aan de ke nnis en kunde wil doen, dus geen personeel wil 
afstaan of aantrekken, dan wordt dit de bindende fa ctor. Vanaf het punt in deze grafiek wordt er dan 
een lijn recht naar boven of onder getrokken totdat  de optimale lijn gekruist wordt. De PS waarde die 
hierbij hoort, moet in de andere grafieken ook beha ald worden, het liefst op de optimale lijn. In de 
meeste gevallen zal dat betekenen dat er in de bedr ijfskenmerken veranderingen moeten optreden 
om de standaardisatie te kunnen bewerkstelligen, zo als het doorvoeren van catalogusbouw of het 
laten volgen van cursussen voor het opdoen van meer  kennis.  
 
De methode zoals die hierboven is beschreven is een  leidraad voor het bepalen van het optimale 
niveau van processtandaardisatie. Uiteraard is het ook mogelijk om een andere grafiek als startpunt te  
gebruiken of op basis van een iteratief proces op d e optimale situatie uit te komen.  
 
Het gevolg van deze (visuele) aanpassing van de pro cesstandaardisatie is, dat er in de cilinder (figuu r 
2.2) ook een verspringing plaatsvindt. De lijn van processtandaardisatie verspringt hierdoor. Op deze 
plek kan weer een doorsnede gemaakt worden van de c ilinder die opnieuw een webdiagram 
weergeeft. Dit webdiagram dient anders te zijn dan het eerdere diagram. Er zullen dus ten aanzien 
van het eerste diagram wijzigingen moeten worden do orgevoerd om de nieuwe doorsnede en dus het 
nieuwe gemiddelde te kunnen behalen. De door te voe ren veranderingen zijn afhankelijk van een 
drietal aspecten: 1) afweging, 2) investering/resul taat verhouding en 3) neveneffecten. Alle aspecten 
worden hieronder kort toegelicht.  
 
Afwegingstabel 
Na het invullen van het webdiagram voor de huidige situatie binnen een bedrijf is het belangrijk om te  
weten of men aan de eigen verwachtingen voldoet. Hi ervoor moet een afwegingstabel worden 
ingevuld, die in tabel 4.1 te zien is. Deze tabel i s een onderdeel van de QFD methode, welke ook in 
eerdere hoofdstukken gebruikt is. In deze stap van de methode wordt gekeken hoe men scoort op elk 
component ten aanzien van de standaardisatie. Deze methode is niet geheel gebruikt op de manier 
die wordt voorgeschreven door Dikmen et al [5], omd at er ook een vergelijking met andere bedrijven 
nodig is volgens deze methode. Het opzetten van een  procesplatform heeft een andere achtergrond 
dan het opzetten van een productplatform. Het produ ctplatform wordt opgezet om aan de wensen van 
de klant te voldoen, terwijl het procesplatform wor dt opgezet om het eigen bedrijf efficiënter te late n 
werken. Voor de methode die hier gebruikt wordt, is  het dus niet van belang om de prestaties van 
concurrenten te meten, maar slechts te meten in hoe verre het eigen bedrijf scoort. Hiervoor wordt er 
per kruising (dus twee cellen) een afweging gemaakt : welk van de twee componenten telt het zwaarst. 
Over deze twee componenten worden in totaal 5 punte n verdeeld, waarbij de horizontale component 
‘telt’. In tabel 4.1 is te zien, dat bij de vergeli jking tussen ‘planning’ en ‘bestek en tekeningen’ d e 
laatste het zwaarst weegt, met 3 tegen 2 punten. Wa nneer alle combinaties zijn langsgelopen en 
ingevuld, worden de waardes horizontaal opgeteld en  de getallen geven aan welk van de 
componenten het meest belangrijk is voor het bedrij f in kwestie.  
 
Wanneer een bedrijf een component belangrijk vindt,  zal het moeilijk zijn om dit component aan te 
passen. Uit de literatuur die is gebruikt volgt, da t wanneer een klant veel waarde hecht aan een 
component, daar flexibel mee moet worden omgegaan. Juist wanneer er niet veel waarde aan wordt 
gehecht zal men daar niet naar willen omkijken en i s standaardisatie een optie. Deze tabel is daarbij 
een ondersteuning. Wanneer de standaardisatiegraad PS omhoog zou moeten volgens de vier 
grafieken, is het dus de beste keuze om te standaar diseren in de componenten die het laagst scoren 
in de afwegingstabel. Bij een noodzakelijke verlagi ng van de PS waarde, is het de beste keuze om te 
componenten aan te passen die de hoogste waarde beh alen in de afwegingstabel.  
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A. Planning  2 3 1 2 4 0 3 15  
B. Bestek 3  2 3 1 4 3 2 18  
C. Werkbegroting 2 3  1 3 1 2 5 17  
D. Inkoopcontracten 4 2 4  2 2 3 1 18 
E. Inkoopschema's 3 4 2 3  3 2 4 21 
F. Tekeningen 1 1 4 3 2  2 1 14 
G. Bedrijfsorganisatie 5 2 3 2 3 3  4 22 

H. Risicoanalyse 2 3 0 4 1 4 1  15 

TOTAAL         140  
Tabel 4.1. Afwegingstabel acht principes 
 
Investering/resultaat verhouding 
Het andere aspect dat meeweegt in de keuze tot vera nderingen in de componenten is de verhouding 
tussen investeringen en resultaat. Stel dat er in h et webdiagram een uitschieter is en ook niet geheel  
overeenkomt met de afwegingstabel, die eerder genoe md is, dan zou het in eerste instantie logisch 
lijken om dat component aan te passen. Dit is echte r geheel afhankelijk van de kosten en opbrengsten 
die dit met zich meebrengt. Het is mogelijk dat dez e logische aanpassing wordt gedaan en met in acht 
neming van de neveneffecten een investering/resulta at verhouding heeft van 5/6. Een andere 
aanpassing, die wellicht niet zo logisch lijkt kan vervolgens een verhouding hebben van 5/9. Wanneer 
er voor de gemiddelde waarde van processtandaardisa tie geen verschil is, dan is het verstandiger te 
kiezen voor de tweede optie.  
 
Neveneffecten 
Veranderingen in één van de componenten hebben effe cten op de andere componenten. Dit staat 
vast, omdat alle componenten samen een geheel vorme n door middel van een koppeling. Niet alle 
componenten zijn met elkaar gekoppeld en in sommige  gevallen is er sprake van eenrichtingsverkeer. 
Wat in ieder geval zeker is bij platforms, is dat e r sprake is van neveneffecten. Dit komt doordat de 
subprocessen aan elkaar gekoppeld zijn en veranderi ngen in het ene heeft gevolgen voor het andere 
component [8]. De impact die een verandering heeft op de componenten kan worden vastgesteld met 
behulp van een koppelingsindex (CI). Deze methode i s afkomstig van Martin en Ishii [13] en een 
vervolg op de QFD matrices richting een standaard o ntwerp voor variaties. In deze matrix worden de 
componenten bekeken op basis van de informatie die ze ontvangen en leveren van en aan andere 
componenten. Wanneer er een verandering plaatsvindt  in één van de componenten is dus meteen te 
zien wat de gevolgen zijn voor de andere componente n. Door bij elke koppeling aan te geven hoe 
zwaar deze weegt, is het te bepalen hoeveel impact in totaal een verandering in een van de 
componenten teweegbrengt. De preciezere uitwerking hiervan is te vinden in bijlage 2.  
 
Wanneer de koppelingsindex (CI-R of CI-S voor respe ctievelijk ontvangend of leverend component) 
bekend zijn, is het goed te zien in hoeverre de com ponenten modulair zijn opgezet. Componenten met 
een hoge CI waarde hebben een hoge afhankelijk (of leverend of ontvangend) en zijn dus minder 
modulair opgezet. Wanneer er sprake is van een lage  koppelingsindex is er sprake van een hoge(re) 
modulariteit.  
 
Het gebruik van deze drie hulpmiddelen vindt in een  iteratief proces plaats, samen met het 
webdiagram en bedrijfskenmerken. Dat wil zeggen dat  er stapsgewijs moet worden gekeken naar het 
optimale niveau van processtandaardisatie voor het betreffende bedrijf. Van de bedrijfskenmerken en 
het bepaalde niveau van de PS, wordt gekeken naar d e aan te passen componenten en de 
haalbaarheid ervan voor het bedrijf.  

De afwegingstabel zoals die 
hier staat afgebeeld is een 
uitgebreide versie van één 
van de secties in het house of 
quality (hoofdstuk 1). Hierbij 
wordt gekeken naar hoe 
belangrijk een bedrijf een 
bepaald component vindt. Er 
is echter wel een afwijking ten 
opzichte van de QFD 
methodiek, waarbij gekeken 
wordt naar de huidige situatie 
en de gewenste score. 
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5 Case studies 
 
Voor het goed doorlopen van het model is er een sta ppenplan 
opgesteld. Dit is in figuur 5.1 weergegeven. Zoals te zien is in deze 
figuur, is het bepalen van de Coi waarde niet opgen omen in het 
stappenplan zelf, maar moet dat als extra activitei t worden uitgevoerd. 
Dit komt, doordat deze Coi bepaald moet worden, ong eacht het al dan 
niet doorlopen van het schema.  
 
In dit hoofdstuk wordt het model zoals dat in de vo orgaande 
hoofdstukken is opgezet toegepast op de drie vestig ingen van Van 
Wijnen Oost: Deventer, Arnhem en Eibergen. De uitge werkte sessies 
zijn te vinden in bijlage 4. Bij elke vestiging is een panel van vijf 
mensen samengesteld om de sessie bij te wonen. Het ging om de 
twee directieleden, hoofd calculator, hoofd werkvoo rbereiding en hoofd 
inkoop. Gezamenlijk werd gediscussieerd over de hui dige situatie 
zonder te weten of dit een goede of slechte situati e is.  
 
Niet alleen is er bij elke vestiging afzonderlijk e en sessie geweest over 
het omschreven model, ook is achteraf nog een gezam enlijke 
discussie geweest over de onderlinge verschillen en  overeenkomsten.  
 

Figuur 5.1 Stappenplan model 
 

5.1 Deventer 
De eerste sessie heeft plaatsgevonden in Deventer. Het resultaat was 
niet schokkend. Dat wil zeggen, het optimale niveau  van 
standaardisatie gerelateerd aan de bedrijfskenmerken werd aardig 
benaderd. Er werd een PS waarde van 1,625 behaald, wat erop duidt 
dat er weinig processtandaardisatie is doorgevoerd bij deze vestiging. 
Ondanks de goede benadering van het optimale niveau  bleek dat er 
wel verbetering mogelijk was.  
 
Na het vergelijken van de huidige situatie met het optimale niveau, 
werd besloten dat een PS niveau van 2 haalbaar zou moeten zijn. Uit 
de afwegingstabel bleek vervolgens, dat het aanpass en van de 
bedrijfsorganisatie de meest logische keuze zou zij n. Aanpassing in dit 
component heeft echter wel veel gevolgen voor de ov erige 
componenten, dus bij deze componenten zal ruimte ge creëerd moeten 
worden om aan te sluiten bij de nieuwe CW van de be drijfsorganisatie.  
 
Een stijging in de bedrijfsorganisatie houdt in dat  het component zal 
moeten stijgen met 2 CW niveaus, waarbij er ruimte is om een 
aanpassing te doen aan het component inkoopschema’s , met één 
niveau. Door aanpassing in beide componenten zal he t de som van de 
CW’s met 3 stijgen en er een PS waarde ontstaat van  2. Het 
component bedrijfsorganisatie zal moeten stijgen na ar een CW 3, 
waarbij de volgende omschrijving hoort:  
 
Als niveau 2. Het nut van het kennismanagement neem t af, omdat er 
meer sprake is van standaardisatie zal de kennis on derling meer gelijk 
worden getrokken. Er wordt een begin gemaakt met he t opnemen van 
standaardprocedures. 
 
Er zullen dus meer standaard procedures moeten kome n voor 
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bijvoorbeeld overdrachten, maar ook op productnivea u zoals het afwerken van een kozijn. 
Gecombineerd hiermee, zal er minder aan kennismanag ement gedaan moeten worden, omdat 
mensen door de standaarden breder inzetbaar zijn. H ierbij moet wel worden opgemerkt, dat een CW 3 
nog steeds een vrij lage standaardisatiegraad is en  kennismanagement nog steeds belangrijk blijft en 
er ook niet verlangd wordt dat alle procedures vast liggen binnen het bedrijf.  
 
Voor het component inkoopschema’s moet een stijging  naar CW 2 worden doorgevoerd, welke de 
volgende verandering inhoudt: 
 
Als niveau 1. Een fasen schema kan per project op b asis van ervaring worden gemaakt. De overige 
onderdelen op het schema moeten projectspecifiek wo rden bepaald. 
 
Er zal dus meer energie gestoken moeten worden in h et gebruik van eerdere projecten bij het 
opstellen van een inkoopschema op een gedetailleerd er niveau. Er wordt nu niet meer alleen gekeken 
naar overall (beton, baksteen, kalkzandsteen), maar  ook per fase (funderingsbalken, 
funderingsmetselwerk en binnenwanden) waardoor er e en betere afstemming kan zijn met de 
planning. De planning heeft bij deze vestiging een waarde van 3, dus er is nog steeds enig verschil, 
maar het verschil wordt door deze wijziging wel kle iner.  
 
De vestiging in Deventer zal echter wel rekening mo eten houden met de grote impact die een 
wijziging in de bovengenoemde componenten tot gevol g heeft. Doordat de koppelingsindices voor 
deze componenten vrij hoog zijn voor deze vestiging , is het zeer waarschijnlijk dat er ook 
aanpassingen gedaan moeten worden in andere compone nten. Dit zal zeer nauwkeurig moeten 
worden afgewogen.  
 

5.2 Eibergen 
In Eibergen bleek dat de vestiging al goed bezig wa s met de processtandaardisatie. Met een PS 
waarde van 0,625 en bedrijfskenmerken die aangepast  zijn op deze waarde, komt het bedrijf in alle 
grafieken op of in de buurt van de optimale lijn. O p een paar hele kleine bijsturingen in de kenmerken  
na, zijn er geen drastische veranderingen nodig. He t hierboven afgebeelde stappenplan is dan ook na 
stap vier niet meer doorlopen. Mocht het wenselijk zijn de kleine verschillen ten opzichte van de idea le 
lijn te willen overbruggen, zal het voor deze vesti ging naar alle waarschijnlijkheid gemakkelijker zij n 
om de bedrijfskenmerken aan te passen. Dit zou als eerste een welkome verandering zijn bij het 
kenmerk kennis en kunde, waar het kennisniveau van het CAO personeel wordt gecompenseerd door 
het kennisniveau van het UTA personeel om tot een o ptimaal niveau te komen.  
 
Bedrijfscultuur bleek in Eibergen een belangrijke r ol te spelen in de keuze voor een strategie. Wat er  
ook gebeurt in deze vestiging, er wordt goed gekeke n of het bij het bedrijf past. De mentaliteit is hi er 
volledig ingericht naar de hoge diversiteit van pro ducten en processen. Daarnaast heeft de 
bedrijfscultuur ook tot gevolg dat een hoge standaa rdisatiegraad niet wordt geaccepteerd door de 
medewerkers. De grote diversiteit in projecten leid t ook tot een verspilling van energie, tijd en geld  
wanneer er toch meer standaardisatie zou worden doo rgevoerd.  
 

5.3 Arnhem 
Voor wat betreft de vestiging in Arnhem bleek de ve rwachting vooraf redelijk te kloppen. Er is in deze  
vestiging meer standaardisatie doorgevoerd dan in E ibergen en Deventer. Echter is de algemene 
mening bij deze vestiging dat er alle vrijheid is o m af te wijken van deze standaarden (die liever ook  
richtlijnen worden genoemd) wanneer daar een goede reden voor is. In de meeste gevallen wordt er 
echter niet afgeweken van deze standaarden.  
 
Hier staat tegenover dat het bedrijf een vrij brede  productie heeft. Er worden allerlei soorten produc t 
gebouwd, waarbij er per soort product een vrij lage  frequentie is, dus duidt op grote projecten. In 
verhouding tot deze soorten product, is het naar al le waarschijnlijkheid zo, dat er meer 
gestandaardiseerd is dan nodig. Om deze reden is he t advies ook om de PS waarde van 3,625 terug 
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te brengen naar een (haalbare) waarde van 2,5 met i n de toekomst de mogelijkheid om nog terug te 
zakken naar 2.  
 
De daling die voor de nieuwe PS nodig is, omvat 9 C W niveaus in totaal, wat een vrij grote 
hoeveelheid is. Gekeken naar de afwegingstabel en h et webdiagram zijn de enige mogelijkheden 
hiervoor een daling van 4 in het component begrotin gen en een daling van 5 in het component 
inkoopcontracten. De overige opties (bestek en teke ningen) zijn verwaarloosbaar, omdat de CW’s van 
deze componenten al laag is. De wijziging in het co mponent begrotingen houdt het volgende in: 
 
Een (elementen)raming wordt op basis van ervaring g emaakt, verdere invulling echter is 
projectspecifiek en zal hierop moeten worden aangep ast. 
 
Uit deze omschrijving blijkt dat de gemaakte moeder begroting verspilde energie is, wanneer deze 
bestaat uit gevulde regels, dus met afgeprijsde ond erdelen. De grote diversiteit aan producten leidt 
bijna altijd tot een afwijking van deze normen en p rijzen, waardoor de energie en tijd die is gestoken  in 
het maken van deze opvulling zonde is geweest.  
 
De wijziging in het component inkoopcontracten, kom t neer op een nieuwe omschrijving, en wel deze: 
 
Op basis van ervaringen en projectregio wordt een a antal leveranciers gevraagd naar een offerte voor 
het project. 
 
Dit houdt in, dat bijvoorbeeld een leverancierskwal ificatiesysteem zoals dat nu bestaat een overbodige  
luxe is. Er wordt in de nieuwe situatie gebruik gem aakt van veel verschillende leveranciers, welke per  
project worden gekozen. Het is daarom niet zinvol o m veel energie en tijd te steken in het bijhouden 
van een uitgebreid systeem om te kijken of de lever ancier wel voldoet. In de loop van de tijd zal deze  
kwalificatie namelijk toch veranderen en is de leve rancier misschien niet nodig bij een project. 
Hetzelfde geldt voor het leveranciersmetingssysteem  en de strategische inkoop.  
 
Wat ook bleek bij deze sessie, was dat de aanwezige n niet eenduidig antwoordden op de vragen. 
Deze verschillen waren in sommige gevallen ook vrij  groot (bijvoorbeeld 0 en 7). Hierdoor barstte 
soms een hevige discussie los over de situatie in A rnhem.  
 

5.4 Discussie 
Als laatste is later in juni nog een sessie gehoude n waar de directies van de drie vestigingen 
aanwezig waren, evenals de regiodirecteur. Hierbij is er een discussie geweest over de door te voeren 
veranderingen in de processtandaardisatie bij de dr ie vestigingen. De discussie ging vooral over de 
beleving van de ‘papiertjes’ die Van Wijnen als hul pmiddel biedt voor alle medewerkers. Alle 
vestigingen in oost hebben dezelfde hulpmiddelen vo or projecten, maar in Eibergen worden deze veel 
minder als standaard ervaren dan bijvoorbeeld in Ar nhem.  
 
Dit laatste bleek ook wanneer gekeken wordt naar me nsen die weg zijn gegaan bij Van Wijnen. Als 
commentaar geven zij meestal dat de procedures en l ijstjes als te strak keurslijf worden ervaren. Dit 
ervaren van standaarden werd vervolgens als uitgang spunt genomen als vergelijking tussen de 
regio’s noord en oost. De regio Noord wordt al jare n als ‘goed voorbeeld’ gebruikt voor alle 
vestigingen van Van Wijnen in Nederland. Echter de mentaliteit is daar heel anders dan in andere 
regio’s. In de regio oost wordt er van mensen verwa cht dat medewerkers zelf nadenken en daarbij 
gebruik kunnen maken van de hulpmiddelen die gebode n worden. Dit staat lijnrecht tegenover het 
gebruik van hulpmiddelen als basis en daarna nog ze lf nadenken.  
 
Dit verschil tussen het toedelen van taken of samen  tot een oplossing komen is iets wat ook al 
zichtbaar wordt tussen de vestigingen Eibergen en A rnhem. In Eibergen is het punt waarop er 
oplossingsgericht samen wordt gewerkt aan het proce s eerder bereikt dan in Arnhem, waar men meer 
de taakverdeling wil handhaven. Dit zijn twee benad eringen die geen van beide goed of fout zijn, maar 
soms wel het verschil kunnen maken tussen het gevoe l van vrijheid of in een harnas gedwongen 
worden. Het werd in deze discussie wel duidelijk, d at men juist heel flexibel wil zijn in de regio oos t.  
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Omdat alle drie de vestigingen in oost zich bezigho uden met meer dan alleen realiseren van projecten 
is het steeds een lastige afbakening geweest om all een de realisatiefase in acht te nemen. Het motto 
van Van Wijnen is meer dan bouwen en dat blijkt wanneer gevraagd wordt welke onderde len van het 
bouwproces worden uitgevoerd door het bedrijf: alle  drie houden ze zich bezig met ontwikkelen, 
realisatie en beheer & onderhoud.  
 
Over het algemeen bleek, dat wanneer het advies was  om de processtandaardisatie te verhogen er 
geen grote weerstand kwam; men was juist enthousias t om meer en bewuster bezig te zijn met 
bijvoorbeeld kennismanagement. Het beschreven model  biedt een aantal sturingsmogelijkheden om 
efficiënt met het proces om te kunnen gaan voor all e vestigingen in oost.  Echter toen in Arnhem het 
advies kwam om de PS waarde te verlagen, begon er k ritiek te komen en achteraf wijzigen van eerder 
gegeven antwoorden. Gelukkig brachten de uitkomsten  van de sessie wel elke keer discussies op 
gang, waardoor het onderwerp processtandaardisatie wel ging leven bij de bedrijven. Het was wel erg 
jammer, dat de sessies bij alle bedrijven erg lang geduurd hebben, waardoor de koppelings- en 
communicatie index vaak niet aan de orde kwamen. Vo oral de koppelingsindex is van groot belang 
voor het model wanneer er veranderingen moeten word en doorgevoerd.  
 



   
           Process eficciency maturity model  
 

C.E. Witholt   
 

44 

Conclusies en aanbevelingen 
‘Procesplatforms in de bouw, feit of fictie?’ Dit i s een vraag die aan de hand van dit onderzoek 
beantwoord kan worden. Het antwoord is eigenlijk ko rt maar krachtig: feit. Een platform bestaat uit ee n 
aantal componenten die wel of niet standaard zijn. Daarnaast zijn er unieke onderdelen die het ene 
platform van het andere onderscheiden. Om alle comp onenten aan elkaar te knopen is er sprake van 
een koppeling.  
 

Conclusies  
In dit geval bestaat het procesplatform uit acht co mponenten, te weten: planning, bestek, begrotingen,  
inkoopcontracten, inkoopschema’s, tekeningen, bedrijfsorganisatie en risicoanalyse. De koppeling die 
ervoor zorgt dat de componenten samen één geheel vo rmen is communicatie. Communicatie om de 
benodigde informatie over te brengen en op hetzelfd e niveau aan een project te kunnen werken in alle 
componenten. Ook communicatie binnen het bedrijf is  een belangrijke factor om de kennis op peil te 
houden en iedereen te laten weten wat er speelt in het bedrijf. Het belang van communicatie binnen 
het project is afhankelijk van tijd en plaats, de d imensies van modulariteit.  
 
Bij het procesplatform is er geen harde overgang va n niet naar wel standaard bij de componenten. 
Deze overgang gaat geleidelijk in 10 stappen. Elk c omponent krijgt een processtandaardisatie (PS) 
waarde en het gemiddelde van alle waarden geeft aan  in hoeverre het totale proces 
gestandaardiseerd is. Dit betekent dus ook, dat de standaardisatie in het gehele bouwproces ook in 
stappen gaat. Aan de hand van de PS waarde die het gehele proces heeft en een aantal 
bedrijfskenmerken, kan gekeken worden naar de meest  optimale situatie voor een bedrijf. Wanneer de 
optimale situatie anders is dan de huidige, dan zul len er aanpassingen moeten volgen. De 
aanpassingen kunnen liggen in het procesplatform, o f bij de bedrijfskenmerken. In het kort volgt nu 
een stappenplan volgens welke het gehele model kan worden doorlopen: 
 

1. Het doornemen van de schaalverdeling van de comp onenten (CW bepalen) 
2. De waarden die uit de schaalverdeling komen voor  de componenten worden ingevuld in het 

webdiagram. Hierna wordt de gemiddelde waarde berek end en ingevuld op de cilinder. (PS 
bepalen) 

3. De gemiddelde waarde die in stap 2 berekend is, wordt ingevuld in vier grafieken die de meest 
efficiënte lijn volgt. Dit gebeurt ook aan de hand van bedrijfskenmerken.  

4. De positie van het bedrijf in de grafieken wordt  geanalyseerd. Er wordt gekeken of het bedrijf 
op de meest efficiënte manier met het bouwproces om gaat.  

5. Wanneer de analyse uitwijst dat de optimale lijn  niet benaderd wordt, dan wordt bepaald wat 
het niveau van processtandaardisatie moet worden of  de aanpassing van de 
bedrijfskenmerken wordt bekeken.  

6. Wanneer er een nieuw niveau wordt gekozen voor d e processtandaardisatie, moet de 
afwegingstabel worden ingevuld om als leidraad te d ienen voor de aan te passen processen. 
Uit deze afwegingstabel volgt een aantal mogelijke aanpassingen.  

7. De koppelingsindex tabel moet worden ingevuld (C I waarden bepalen). Hieruit volgen de 
kansen dat er veranderingen optreden bij aanpassing  van één of meerdere componenten. De 
zogenaamde neveneffecten komen nu boven water.  

8. Er moet gekeken worden naar een kosten/baten ana lyse van de aan te passen componenten. 
De investeringen gedaan moeten worden (geld, mankra cht, scholing en dergelijke) worden 
vergeleken met de opbrengsten (meer omzet, minder p apierwerk, meer projecten). 

 
Wanneer alle stappen zijn doorlopen heeft het bedri jf een optimale combinatie van bedrijfskenmerken 
en processtandaardisatie. Hierna zal er nog moeten worden gekeken naar een passend 
communicatieplan, gebaseerd op de twee dimensies va n modulariteit, tijd en plaats. Hiervoor moet er 
voor alle koppelingen die er zijn een Coi bepaald w orden. Deze Coi moet hoe dan ook voor elke 
koppeling bepaald worden, omdat dit de componenten samenbrengt tot een geheel proces.  
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Uit de case studies bleek, dat er toch echt verschi llende bedrijven zijn in de regio oost van Van 
Wijnen. Ondanks het feit dat er onder dezelfde naam  en met dezelfde checklists wordt gewerkt, heeft 
elke vestiging een eigen karakter en sterke punten.  Zo is de vestiging in Eibergen gebrand op de 
originele unieke projecten en heeft daardoor een la ge processtandaardisatie. In Arnhem zijn er toch 
meer standaarden ten aanzien van planningen en deta ils, waardoor de processtandaardisatie hier 
hoger ligt. Deventer zit hier ‘mooi’ in het midden,  door de repeterende producten en ook unieke 
projecten. Van deze drie was de vestiging in Eiberg en het meest efficiënt, met bijna alle waarden op o f 
vlak bij de optimale lijnen, terwijl vooral bij Arn hem een grote afwijking te zien was, bij onder ande re 
productstandaardisatie.  
 

Aanbevelingen 
Naast de bovengenoemde conclusies is er ook nog een  aantal aanbevelingen te doen. Deze komen in 
deze paragraaf aan de orde. Hierin zijn zowel aanbe velingen ten aanzien van het model opgenomen, 
als wel die ten aanzien van de processtandaardisati e bij de vestigingen van Van Wijnen Oost.  
 
In hoofdstuk 4 wordt een viertal verbanden aangegev en tussen bedrijfskenmerken en 
processtandaardisatie. Echter harde verbanden worden niet aangetoond. Het is dan ook aan te 
bevelen om nauwkeuriger onderzoek te doen naar de b edrijfskenmerken die invloed hebben op de 
processtandaardisatie en hoe die relatie eruit ziet .  
 
Bedrijfscultuur is één van de bedrijfskenmerken die  niet is meegenomen in het model, evenals de 
menselijke factor binnen het bedrijf. Dit zijn twee  factoren die toch wel een grote rol spelen in de 
keuze voor een bedrijfsstrategie. Deze aspecten zou den moeten worden meegenomen in het model 
om een zo goed mogelijk beeld te geven van de optim ale processtandaardisatie. Echter is dit lastig 
door te voeren in een model, omdat bedrijfscultuur een onmeetbare factor is. Ook het menselijk 
karakter zou hierdoor moeilijk kunnen worden opgeno men in het model.  
 
Het model dat is beschreven is voornamelijk gericht  op aannemers die wat groter zijn. Wanneer het 
om de aannemer op de hoek gaat, dan zullen in sommi ge gevallen andere optimale lijnen gelden. 
Deze aannemers zijn vaak kleiner en medewerkers heb ben vaak meerdere verantwoordelijkheden. Zo 
moet de metselaar in de gaten houden wat hij heeft uitgegeven en is er niet altijd een uitvoerder in d e 
buurt om de bouw in de gaten te houden.  
 
Het integreren van dit model met een doordachte sup ply chain management strategie, is een goede 
aanvulling. Dit zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren bi j de componenten inkoopcontracten en 
inkoopschema’s, waar de leveranciers een goede kopp eling kunnen krijgen met het bouwproces van 
de aannemer.  
 
Voor Van Wijnen Deventer is het advies om de PS waa rde te verhogen van 1,625 naar 2. Dit door 
middel van het verhogen van de CW bij de componente n bedrijfsorganisatie en inkoopschema’s. In 
totaal zal hierdoor een stijging moeten komen waarb ij de som van alle CW’s stijgt met 3. Gezien de 
waardes uit de afwegingstabel zal hierdoor de bedri jfsorganisatie een stijging van 2 krijgen en de 
inkoopschema’s een stijging van 1. Hierdoor komt de  PS waarde uit op 2.  
 
Voor Van Wijnen Eibergen is het advies om de PS waa rde gelijk te laten blijven. De waarde 
gecombineerd met de bedrijfskenmerken zijn zo dicht  in de buurt van de optimale lijn, dat er geen 
zinnige verandering in de PS waarde kan worden aang ebracht. Indien men toch een wijziging zou 
willen doorvoeren, wordt geadviseerd om de bedrijfs kenmerken aan te passen op de PS waarde en 
dan met name op het gebied van kennis en kunde en p roductstandaardisatie.  
 
Voor Van Wijnen Arnhem is het advies om de PS waard e te laten dalen van 3,625 naar 2,5 en verder 
in de toekomst een waarde 2. Deze daling kan worden  bereikt door de componenten begrotingen en 
inkoopcontracten te verlagen met respectievelijk 4 en 5 punten naar  een CW van 1. Deze daling zal 
leiden tot minder verspilde energie, tijd en geld, waardoor het proces beter kan worden doorlopen en 
de medewerkers optimaal benut worden om hun kennis,  kunde en plezier in het werk.  
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 Bijlage 1  Componenten procesplatform 
 
In deze bijlage wordt de vertaalslag gemaakt van de  werkvoorbereidende fase van het bouwproces 
naar de procescomponenten uit hoofdstuk 2. Hiervoor  is het bouwproces uit paragraaf 1.2 doorlopen 
en gekeken hoe de verschillende beheersaspecten ter ugkomen in het bouwproces. Deze aspecten 
zijn te zien in tabel 1.1 
 
Beheersaspecten Invulling in bouwproces Component 
Geld beheersen - Uren of dagen benodigd 

- Prijsopgave 
- Materiaal 
- Kostenbewaking 
- Begroting 
- Prijs 
- Kosten gedurende project 
- Financiële vlak 
- Algemene bouwplaatskosten 
- Mensen 
- Werkbegroting 
- Kosten inzichtelijk maken 
- Bouwplaatsinrichting 

Begroting 

 - Financiële vlak 
- Risicoanalyse 

Risicoanalyse 

 - Materiaal 
- Onderaannemers 
- Contracten 

Inkoopcontracten 

Organisatie beheersen - Bouwplaatsinrichting 
- Arbeid 
- Materieel 
- Mensen 

Bedrijfsorganisatie 

Tijd beheersen - Detailversie uren 
- Logische opvolging van taken 
- Uren of dagen benodigd 
- Planning 
- Logistiek 
- Op tijd af 
- Materiaal 
- Bouwplaatsinrichting 
- Materieel 
- Mensen 

Planning 

 - Op tijd af 
- Risicoanalyse 

Risicoanalyse 

 - Inkoopschema’s 
- Onderaannemers 
- Logistiek 
- Op tijd af 

Inkoopschema’s 

Informatie beheersen - Bouwplaatsinrichting 
- Arbeid 
- Mensen 

Bedrijfsorganisatie 

 - Materiaal 
- Onderaannemers 
- Contracten 

Inkoopcontracten 

Kwaliteit beheersen - Uren of dagen benodigd 
- Prijsopgave 
- Materiaal 
- Kostenbewaking 
- Begroting 
- Prijs 
- Kosten gedurende project 
- Financiële vlak 
- Algemene bouwplaatskosten 
- Mensen 
- Werkbegroting 
- Kosten inzichtelijk maken 
- Bouwplaatsinrichting 

Begroting 

 - Bouwplaatsinrichting 
- Arbeid 
- Materieel 
- Mensen 

Bedrijfsorganisatie 
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 - Detailversie uren 
- Logische opvolging van taken 
- Uren of dagen benodigd 
- Planning 
- Logistiek 
- Op tijd af 
- Materiaal 
- Bouwplaatsinrichting 
- Materieel 
- Mensen 

Planning 

 - Definitief ontwerp 
- Technische tekeningen 
- Materiaal 

Bestek 

 - Financiële vlak 
- Op tijd af 
- Risicoanalyse 

Risicoanalyse 

 - Materiaal 
- Onderaannemers 
- Contracten 

Inkoopcontracten 

 - Inkoopschema’s 
- Onderaannemers 
- Logistiek 
- Op tijd af 

Inkoopschema’s 

 - Definitief ontwerp 
- Technische tekeningen 
- Materiaal 

Tekeningen 

Nazorg - Bouwplaatsinrichting 
- Arbeid 
- Materieel 
- Mensen 

Bedrijfsorganisatie 

Ontwikkelen - Uren of dagen benodigd 
- Prijsopgave 
- Materiaal 
- Kostenbewaking 
- Begroting 
- Prijs 
- Kosten gedurende project 
- Financiële vlak 
- Algemene bouwplaatskosten 
- Mensen 
- Werkbegroting 
- Kosten inzichtelijk maken 
- Bouwplaatsinrichting 

Begroting 

 - Bouwplaatsinrichting 
- Arbeid 
- Materieel 
- Mensen 

Bedrijfsorganisatie 

 - Detailversie uren 
- Logische opvolging van taken 
- Uren of dagen benodigd 
- Planning 
- Logistiek 
- Op tijd af 
- Materiaal 
- Bouwplaatsinrichting 
- Materieel 
- Mensen 

Planning 

 - (Definitief) ontwerp 
- Technische tekeningen 
- Materiaal 

Bestek 

 - Financiële vlak 
- Risicoanalyse 

Risicoanalyse 

 - (Definitief) ontwerp 
- Technische tekeningen 
- Materiaal 

Tekeningen 

Tabel 1.1 Beheersaspecten beheerst door bouwprocesaspecten, gekoppeld aan componenten.  
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De conclusie van deze tabel is te vinden in tabel 1 .2, waar de tweede QFD matrix is weergegeven (zie 
ook paragraaf 2.2). In deze matrix staan de beheers aspecten weergegeven, met de componenten en 
de invulling van beide.  
 
 Componenten 

Beheersaspecten 
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Geld beheersen x    x x   

Organisatie beheersen  x       

Tijd beheersen   x  x  x  

Informatie beheersen  x    x   

Kwaliteit beheersen x x x x x x x x 

Nazorg  x       

Ontwikkelen x x x x x   x 
Tabel 1.2 QFD matrix fase II 
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 Bijlage 2 Koppelingsindex componenten 
 
Dit is een volgende stap in het ontwerpen van een p rocesplatform dat past bij het betreffende bedrijf.  
De methode is afkomstig uit het design for variety artikel van Martin en Ishii. Hierbij wordt er geke ken 
naar veranderingen die de componenten in de komende  jaren zullen of kunnen doorstaan. Deze 
methode is vergelijkbaar met de correlatieindex van  het House of Quality van de QFD methode. De 
tabel met koppelingen is eerder weergegeven in hoof dstuk 2 en zal hier verder worden toegespitst op 
het procesplatform.  
 
De methode zoals die wordt omschreven door Martin e n Ishii wordt in deze bijlage vrij gehanteerd. De 
reden hiervoor is dat bij deze methode bekend moet zijn welke veranderingen een platform in de 
komende jaren zal ondergaan. Omdat deze pas bekend zijn bij de keuze voor een nieuwe PS waarde 
(zie ook hoofdstuk 4), is het niet mogelijk om dit in zijn geheel te kunnen doorlopen. De methode word t 
hier echter wel besproken, want bij het invullen va n het model door drie vestigingen van Van Wijnen 
Oost wordt deze wel gebruikt.  
 
Voor de koppelingsindex die Martin en Ishii gebruik en, maken ze onderscheid tussen een leverende 
en een ontvangende partij per koppeling. Martin en Ishii noemen dit de coupling index–receive en 
coupling index–supply. Met de koppelingsindex wordt  er gekeken naar het effect van een wijziging in 
één van de componenten op één van de andere. Als ee rste wordt een tabel gemaakt waarin de te 
ontvangen en te verstrekken gegevens van elk compon ent worden samengevat. Elk component heeft 
een bepaalde input en output en deze wordt zo duide lijk mogelijk weergegeven. In tabel 2.1 is te zien 
welke componenten een relatie met elkaar hebben en op welk vlak die afhankelijkheid ligt. Deze 
relaties gelden in eerste instantie alleen voor Van  Wijnen Oost, omdat er gebruik is gemaakt van 
gesprekken met deze vestigingen voor het opstellen van de matrix. Het is mogelijk dat er bij andere 
bedrijven sprake is van een andere koppeling tussen  de componenten dan in deze tabel is 
weergegeven.  
 
Wanneer de matrix volledig is ingevuld, dus wanneer  de koppelingen zichtbaar gemaakt zijn, is het 
mogelijk om de neveneffecten van veranderingen te b epalen. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van de 
coupling index. Voor elk van de koppelingen in de m atrix wordt een cijfer gegeven (0, 1, 3, 6 of 9) vo or 
het effect dat een wijziging heeft op de gekoppelde  componenten. Stel nu, dat het component 
begroting wordt aangepast. Het effect dat dit heeft op het co mponent risico analyse kan heel groot 
zijn. In deze cel zal dan een hoge waarde (6 of 9) komen te staan om de grote impact aan te geven. 
Wanneer alle koppelingen een koppelingsindex (CI) h ebben gekregen (waarde voor de impact die een 
verandering kan hebben) worden deze waardes zowel h orizontaal als verticaal opgeteld. Hierdoor 
ontstaat voor elk component een CI-R (CI-recieve) e n CI-S (CI-supply) waarde.  
 
De waardes die gevonden worden voor CI-R en CI-S ge ven een indicatie voor de modulariteit en 
afhankelijkheid. Wanneer een component een hoge CI- R waarde heeft, dan betekent dit dat bij een 
verandering in een willekeurig component zeer waars chijnlijk ook leidt tot een verandering in dit 
component. Bij een hoge CI-S waarde heeft een veran dering in dit component zeer waarschijnlijk ook 
een verandering in andere componenten tot gevolg. H oe meer de procescomponenten modulair 
uitgevoerd kunnen worden, hoe lager de CI waardes z ullen zijn. Bij hoge CI waardes zijn de 
componenten niet modulair opgezet.  
 
Zoals gezegd is in deze bijlage niet de invulling g edaan ten aanzien van de koppelingsindex, maar is 
slechts uitgelegd hoe de methode toegepast dient te  worden. In bijlage 4 is te zien, hoe deze methode 
is toegepast bij Van Wijnen Deventer tijdens een gr oepssessie voor het invullen van het model.  
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 Bijlage 3 Vragenlijst momentopname model 
Voor u ligt de vragenlijst die toetst in hoeverre e r in uw bedrijf sprake is van een procesplatform. D eze 
toetsing is ter ondersteuning van een afstudeeronde rzoek naar procesplatforms. Om één en ander 
duidelijker te maken, zal nu in het kort uitgelegd worden wat een procesplatform is.  
 
Platformdenken kan worden gedefinieerd als het proc es waarbij de gezamenlijke logica en structuur 
kunnen worden geïdentificeerd en geëxploiteerd binn en de activiteiten en producten van een bedrijf, 
om zo meer groei en variëteit te kunnen bereiken. E r wordt bij een platform gebruik gemaakt van een 
aantal componenten dat de vaste kern vormt van het platform. Er zijn verschillende soorten platforms 
te onderscheiden, waaronder een product- en een pro cesplatform.  
 
Een voorbeeld van een productplatform kan gegeven w orden in de vorm van een woonhuis. Een huis 
heeft een aantal componenten dat altijd aanwezig is , zoals een verkeersruimte, keuken, badkamer en 
(slaap)kamer. Het kan dus worden gezegd dat deze co mponenten de vaste kern beslaan van een 
productplatform. Alle aanvullende componenten, zoals een bijkeuken of een garage zijn 
projectspecifiek en vallen buiten het platform. Het  platform kan volledig op kwaliteit en efficiëntie 
worden getest, omdat het er altijd hetzelfde uitzie t. Een aanpassing in één van de componenten – 
bijvoorbeeld de keuken – leidt tot een nieuw produc t, maar doordat de andere componenten gelijk 
blijven en nog op dezelfde manier aan elkaar kunnen  worden gekoppeld blijft de kwaliteit 
gewaarborgd. Het aanpassen van één van de component en kost minder geld dan het ontwerpen van 
een geheel nieuw huis en leidt ook tot verbetering.   
 
De platformtheorie kan – zij het wat lastiger – ook  worden toegepast op het bouwproces. Het proces is 
niet iets tastbaars, dus niet altijd even gemakkeli jk te bevatten. Ook het bouwproces bestaat uit een 
aantal componenten: planning, bedrijfsorganisatie, begrotingen, bestek, tekeningen, inkoopcontracten, 
inkoopschema’s en risico analyse. Het verschil tuss en een product- en een procesplatform is echter, 
dat er verschillende gradaties van standaardisatie van de componenten zijn. Bij een productplatform is  
een component wel of niet standaard, maar bij de co mponenten van het procesplatform zit daar een 
overgang tussen. Daarnaast is het zo dat het bouwpr oces al heel lang bestaat in dezelfde vorm en er 
hooguit kleine details gewijzigd worden. Op basis v an een momentopname van het procesplatform 
binnen een bedrijf, kan worden gekeken naar de ster ke en zwakke punten. Naar aanleiding van die 
analyse kunnen stappen worden ondernomen om het pro cesplatform te verbeteren.   
 
Om te kunnen bepalen wat de actuele situatie is bin nen uw bedrijf, zal nu een aantal vragen volgen 
om deze te kunnen meten. Daarna zullen er vragen ge steld worden met betrekking tot een viertal 
bedrijfskenmerken. 
 

3.1 Huidige situatie 
Als eerste zal gekeken worden naar de huidige situa tie binnen het bedrijf, ten aanzien van acht 
componenten. Deze componenten hebben elk een schaal verdeling. De vraag is of u kunt proberen in 
te vullen in hoeverre de componenten zijn gestandaa rdiseerd. Bij elk component staan voorbeelden 
van een standaard en projectmatige aanpak.  
 
N.B. Een score kan pas behaald worden wanneer alle bove nstaande scores ook volledig zijn behaald. 
Het is dus niet mogelijk om een “f” te scoren wanne er niet aan alle voorwaarden van een “c” is 
voldaan.  
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1. Planning  
In welke mate is het component planning gestandaard iseerd? Geef de waarde a-k: ……………  
 
Niveau Omschrijving 
a Er is geen planning voor handen en alles wat op d e planning moet komen, moet 

projectspecifiek bepaald worden.  
b Een overall planning kan per project op basis van  ervaring worden gemaakt. De overige 

elementen op de planning moeten projectspecifiek wo rden bepaald.  
c Als niveau b. Een fase planning kan per project o p basis van ervaring worden gemaakt. De 

overige elementen op de planning moeten projectspec ifiek worden bepaald.  
d Als niveau c. Een hoofdactiviteitenplanning kan p er project op basis van ervaring worden 

gemaakt. De overige elementen op de planning moeten  projectspecifiek worden bepaald. 
e Als niveau d. Een activiteitenplanning kan per pr oject op basis van ervaring worden gemaakt. 

De overige elementen op de planning moeten projects pecifiek worden bepaald. 
f Er is sprake van één of meerdere moederplanningen , waaruit de elementen voor een 

planning gehaald kunnen worden. Op basis hiervan ka n elke planning worden opgesteld.  
g Een overall planning ligt klaar voor de projecten . Verdere invulling van de planning gebeurt op 

basis van de moederplanning. 
h Als niveau g. De faseplanning ligt per project kl aar. Verdere invulling van de planning gebeurt 

op basis van de moederplanning. 
i Als niveau h. De hoofdactiviteitenplanning ligt p er project klaar. Verdere invulling van de 

planning gebeurt op basis van de moederplanning. 
j Als niveau i. De activiteitenplanning ligt per pr oject klaar. Verdere invulling van de planning 

gebeurt op basis van de moederplanning. 
k Er ligt een standaard planning klaar voor alle we rkzaamheden van het bedrijf. Alle gegevens 

zijn bekend. Alleen de start- en einddata moeten wo rden aangepast op het project. Doordat 
er één standaard planning is, is het mogelijk om ve r van tevoren een bedrijfsplanning op te 
maken met daarin de indeling van personeel.  

 
Toelichting: 
 
Overall planning 
Geeft in grote lijnen aan hoe het eindresultaat beh aald kan worden. Globaal wordt aangegeven welke 
fases moeten worden doorlopen en de resultaten hier van. 
 
Faseplanning 
Geeft per fase aan welke hoofdactiviteiten moeten w orden uitgevoerd. Ook hierbij wordt aangegeven 
wat de resultaten van elke hoofdactiviteit moet zij n 
 
Hoofdactiviteitenplanning 
Geeft per hoofdsactiviteit aan welke activiteiten e r moeten worden uitgevoerd. Hierbij wordt ook 
aangegeven wat de resultaten van elke activiteit mo eten zijn.  
 
Activiteitenplanning 
Geeft per activiteit aan wie er verantwoordelijk is  voor de activiteit en hoe deze exact moet worden 
uitgevoerd.  
 
Moederplanning 
Dit is een planning waar alle mogelijke elementen v an een planning in worden opgenomen. Deze 
wordt als basis gebruikt voor het opzetten van proj ectplanningen, waarbij elementen worden 
gekopieerd naar de afzonderlijke projectplanningen.  Het is mogelijk om meerdere moederplanningen 
te hebben wanneer er meerdere soorten product zijn – denk hierbij aan woningbouw, utiliteitsbouw 
enzovoorts.  
 
Voorbeeld: 
Een standaard woning wordt meer dan eens gebouwd en  uit ervaring weet een aannemer dus hoe 
lang alle fasen duren. Op den duur kan dit zelfs ge optimaliseerd worden, zodat de gehele 
bedrijfsplanning hierop kan worden aangepast. Klein e ploegen kunnen op die manier van bouwplaats 
naar bouwplaats om op elke plek hun werk uit te voe ren en de woning completer te maken. 
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Bij een kerncentrale is de standaardisering van de planning nauwelijks uitvoerbaar. Omdat het een 
projectmatig product is, en een projectmatig proces  heeft, is er niet genoeg herhaling in de uitvoerin g 
ervan om een component als de planning te optimalis eren. Tegen de tijd dat de volgende opdracht 
binnen is, weet niet iedereen meer hoe de planning de vorige keer in elkaar zat en hoe deze verliep.  
 
2. Bestek  
In welke mate is het bestek gestandaardiseerd? Geef  waarde a-k:…………. 
 
Niveau Omschrijving 
a Er is geen sprake van standaardisatie in bestek. Elk project heeft een nieuwe benadering en 

specifieke inhoud 
b Het project moet worden uitgevoerd op basis van a angeleverd stabubestek. Alle gegevens 

moeten bekend zijn voor start bouw. Men moet vooral  de mogelijkheden hebben om veel 
verschillende projecten te realiseren en de kennis om alle soorten producten te kunnen 
bouwen. 

c Over de invulling van het stabubestek kan met de opdrachtgever worden overlegd. De 
aannemer kan hierbij een adviserende rol spelen. 

d De opdrachtgever levert de technische omschrijvin g aan. De verdere invulling hiervan heeft 
het bedrijf kant en klaar liggen. Er kan dan gebouw d worden op basis van het bestek dat al 
klaar is.  

e Er is maar een klein deel van het bestek dat al k laar ligt bij het bedrijf, alleen de materialen 
liggen vast. Overige invulling zal moeten gebeuren op basis van technische omschrijving en 
stabubestek 

f De opdrachtgever levert ingevulde technische uitg angspunten aan Hierin wordt omschreven 
welke onderdelen er wel of niet van toepassing zijn  voor het project. Dit is een checklist 
waarin de elementen kunnen worden aangevinkt. Op ba sis hiervan heeft het bedrijf de 
verdere invulling standaard klaar en kan het projec t gerealiseerd worden.  

g Er wordt in zekere zin op bestelling gebouwd. Een  deel van het project ligt vast in een bestek, 
maar over bijvoorbeeld de afbouw zijn nog specifiek e technische uitgangspunten nodig.  

h De opdrachtgever levert een programma van eisen i n (PVE) welke gebruikt wordt voor de 
bouw van het project. Op basis van dit PvE kan de a annemer verdere uitwerking van het 
bestek uit de kast halen om te gebruiken voor het p roject.  

i Er wordt gebouwd op bestelling: Er is met uitzond ering van een paar kleine dingen die uit het 
PvE worden overgenomen niets wat de opdrachtgever n og in het bestek kan wijzigen 

j Op basis van een paar steekwoorden en randvoorwaa rden van de opdrachtgever kan er een 
volledig bestek uit de kast worden gehaald. Dit bes tek wordt voor elk project gebruikt. 

k Er wordt gebouwd op bestelling: Er is niets meer vrij voor de opdrachtgever om te kiezen, 
behalve de locatie. Het bestek ligt volledig klaar 

 
De verschillende detailniveaus zullen hieronder kor t worden toegelicht. 
 
Programma van eisen 
Bij het programma van eisen geeft de opdrachtgever op waar het eindproduct aan moet voldoen. Dit 
PvE kan bestaan uit een enkel A4’tje of uit een dik  pak papier en kan in de loop van het project ook 
nog wel eens veranderen.  
 
Technische uitgangspunten 
De Technische uitgangspunten zijn een verfijning va n het programma van eisen. Deze verfijning houdt 
in dat de eisen worden omgezet naar technische gege vens waar een aannemer verder mee uit te 
voeten kan. Hierin wordt bijvoorbeeld opgenomen wel ke afmeting de wanden moeten hebben en 
punten die de opdrachtgever in eerste instantie mis schien over het hoofd heeft gezien, zoals de 
installaties. 
 
Bestek 
Dit is een verdere detaillering van de technische u itgangspunten. Hierin staat per Stabuhoofdstuk 
opgenomen welke materialen er opgenomen moeten word en in het product en waar die gebruikt 
moeten worden.  
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Voorbeeld: 
Wanneer er een woning wordt gebouwd, zeker wanneer dit uit een catalogus komt, dan is aan alles 
gedacht en ligt alles vast. De opdrachtgever hoeft enkel nog aan te geven waar het huis moet komen 
en het bestek kan uit de kast getrokken worden. Men  kan direct met de omschrijving aan de slag met 
bouwen.  
 
Voor een kerncentrale geldt iets anders. Dit is een  uniek ontwerp, en heeft qua technische eisen een 
uniek karakter. Voordat er gebouwd kan worden is er  dus een volledige uitwerking nodig, die niet elke 
keer gebruikt kan worden. De opdrachtgever zal hier  dus goed over moeten nadenken wat er in het 
bestek komt en dit goed uitwerken, voordat de aanne mer kan bouwen.  
 
3. Begrotingen  
In welke mate zijn de begrotingen gestandaardiseerd ? Geef waarde a-k:…………. 
 
Niveau Omschrijving 
a Er is geen sprake van een kant en klare begroting  voor projecten of delen ervan. Elk project 

heeft een specifieke begroting. 
b Een (elementen)raming wordt op basis van ervaring  gemaakt, verdere invulling echter is 

projectspecifiek en zal hierop moeten worden aangep ast. 
c Als niveau b. De voorlopige begroting wordt op ba sis van ervaring en eerdere projecten 

gemaakt. De verdere invulling moet projectspecifiek  worden gemaakt. 
d Als niveau c. De definitieve begroting kan op bas is van ervaring met eerdere projecten 

worden gemaakt. Verdere invulling is projectspecifi ek. 
e Als niveau d. De werkbegroting wordt (grotendeels ) gemaakt op basis van ervaring. 

Eventuele verdere invulling is projectspecifiek. 
f Er wordt gebruik gemaakt van een moederbegroting en kengetallen, waaruit elementen 

kunnen worden gebruikt voor het opstellen van begro tingen. Er zijn nog geen kant en klare 
begrotingen beschikbaar. 

g Een (elementen)raming ligt klaar voor de projecte n. De verdere invulling van de begrotingen 
gebeurt op basis van de moederbegroting. 

h Als niveau g. De voorlopige begroting ligt per pr oject klaar. De verdere invulling van de 
begrotingen vindt plaats op basis van de moederbegr oting. 

i Als niveau h. De definitieve begroting ligt per p roject klaar. De verdere invulling van de 
begrotingen vindt plaats op basis van de moederbegr oting. 

j Als niveau i. De werkbegroting ligt per project v ast. Voor zover er nog invulling nodig is, 
gebeurt dit op basis van de moederbegroting 

k Er ligt een standaard projectbegroting klaar die elk project gebruikt wordt. Het is hiervoor ook 
nodig om vaste contacten en contracten te hebben me t leveranciers, zodat de begroting altijd 
actueel is.  

 
Om de detailniveaus te kunnen begrijpen, zal hieron der een korte toelichting volgen van deze 
begrippen: 
 
(Elementen)raming 
De elementenraming is een ruwe schatting van de kos ten van het project. Er wordt hierbij gekeken 
naar de grove onderdelen waaruit het project bestaa t, bijvoorbeeld de ruimtes waaruit het gebouw 
bestaat.  
 
Voorlopige begroting 
De voorlopige begroting is een verdere specificatie  van de raming. Er wordt nu niet meer enkel 
gekeken naar de mogelijke ruimtes die in het gebouw  zitten, maar meer in detail welke materialen er 
nodig zijn. Hier kunnen nog veel stelposten zijn op genomen. Dat wil zeggen dat er nog geen 
duidelijkheid is over de precieze kosten van zo’n o nderdeel, maar dat er een gok wordt gedaan, tot er 
een offerte is aangevraagd. Bij een voorlopige begr oting kan het voorkomen dat er door wijzigingen in 
de wensen van de klant nog wijzigingen doorgevoerd moeten worden.  
 
Definitieve begroting 
De definitieve begroting is een vastgestelde begrot ing, waarbij er geen veranderingen meer worden 
toegestaan in de regels die er begroot zijn. Eventu ele afwijkingen zullen moeten worden opgenomen 
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in het meer- en minderwerk. Dit is een berekening d ie achteraf gemaakt wordt ten aanzien van 
onderdelen die nog extra moeten worden uitgevoerd, omdat de klant nog veranderingen doorgevoerd 
wilde hebben. Hetzelfde geldt voor minderwerk, waar bij er minder werk is uitgevoerd dan in eerste 
instantie gepland was. 
 
Werkbegroting 
Dit is de begroting waar de werkvoorbereiding mee a an de slag kan gaan. Deze begroting is 
gecodeerd, zodat er controle kan worden toegepast o p de uitgaven. Bovendien is dit voor de 
werkvoorbereider en inkoper een goede leidraad voor  het kiezen van leveranciers voor bepaalde 
onderdelen.  
 
Voorbeeld: 
Op het moment dat de woning vaker en op dezelfde ma nier wordt gebouwd, dan is het mogelijk om de 
begroting hiervan steeds mee te nemen naar het volg ende project. Deze zal namelijk steeds hetzelfde 
zijn.  
 
Voor het bouwen van een kerncentrale geldt dat er –  door het unieke karakter – nauwelijks 
vergelijkingen gemaakt kunnen worden met andere pro jecten. Hierdoor is het niet verstandig om hier 
standaardisatie voor in te voeren. Het kost meer da n het oplevert, want de begroting kan voorlopig 
niet gebruikt worden en neemt alleen ruimte in.  
 
4. Inkoopcontracten  
In welke mate zijn inkoopcontracten gestandaardisee rd? Geef waarde a-k:…………. 
 
Niveau Omschrijving 
a Er zijn geen vaste inkoopcontracten. Per project wordt er gekeken welke leveranciers worden 

benaderd. 
b Op basis van ervaringen en projectregio wordt een  aantal leveranciers gevraagd naar een 

offerte voor het project.  
c Als niveau b. Er is echter ook een leveranciersme tingssysteem waarmee men de kwaliteit en 

betrouwbaarheid van leveranciers en onderaannemers kan worden bijgehouden.  
d Er is sprake van een strategisch inkooppakket wel ke gebaseerd is op interne en externe 

wensen. Er wordt gekeken naar technologische ontwik kelingen bij de leveranciers en deze 
worden gekoppeld aan de eigen technologische ontwik kelingen in projecten 

e Als niveau d. Hier wordt een leverancierskwalific atiesysteem aan gekoppeld, waarmee de 
keuze van leveranciers kan worden geoptimaliseerd.  

f Er is sprake van een gedifferentieerde strategie ten aanzien van de inkoop. Er wordt hierbij 
wel goed gekeken naar mogelijke risico’s die er kun nen ontstaan bij het sluiten van 
contracten met leveranciers. Er is hierbij ook rege lmatig terugkoppeling en afstemming van 
de strategie en eventuele wijzigingen worden dan oo k snel doorgevoerd.  

g Er is sprake van een aantal vaste leveranciers wa ar vaak gebruik van wordt gemaakt, maar 
de exacte invulling wordt nog steeds per project be paald. 

h Voor de ruwbouw zijn er contracten gesloten om al tijd met dezelfde leverancier van materiaal 
in zee te gaan 

i Als niveau h. Ook voor de huur van materieel is e r een contract gesloten, zodat hier geen 
vragen over zijn. 

j Als niveau i. Niet alleen voor ruwbouw en materie el zijn vaste contracten, ook voor de afbouw 
liggen de contracten vast. 

k Er zijn vaste afspraken met leveranciers voor all e onderdelen van het gehele project. De 
leveringsketen is volledig doorontwikkeld. 

 
Ten aanzien van een aantal begrippen die in deze sc haalverdeling wordt gebruikt, zal hieronder een 
korte toelichting volgen: 
 
Leveranciersmetingssysteem 
Met het leveranciersmetingssysteem wordt geëvalueerd of de gebruikte leverancier heeft voldaan aan 
de wensen die gesteld zijn aan het project. Deze ev aluaties worden beheerd en een volgende keer 
bekeken wanneer die leverancier weer op het lijstje  staat om benaderd te worden.  
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Leverancierskwalificatiesysteem 
Bij het leverancierskwalificatiesysteem wordt er in  een leveranciersbestand aangegeven of de 
betreffende leverancier vaker gebruikt kan worden o f juist niet. Dit kan worden aangegeven met 
behulp van cijfers (1-9) of kleuren (zwart, rood, o ranje, groen). 
 
Voorbeeld: 
De woning die gebouwd wordt, is altijd hetzelfde, d us maakt gebruik van dezelfde materialen of 
elementen. Door contracten hiervoor af te sluiten w eet de leverancier dat hij te allen tijde deze moet  
hebben klaarstaan of in ieder geval binnen korte ti jd beschikbaar moet hebben. Hij kan hier rekening 
mee houden in zijn planning. 
 
Voor de kerncentrale geldt iets anders. Het bedrijf  dat deze centrale bouwt, heeft steeds te maken met  
andere projecten en dus andere leveranciers van ond erdelen. Contracten afsluiten is dan een 
tijdrovende klus die niet veel voordeel oplevert in  tijd en geld. De afname bij de leverancier is 
onvoorspelbaar en onzeker, waardoor de leverancier ook geen rekening kan houden met welke 
afname dan ook.  
 
5. Inkoopschema’s  
In welke mate zijn de inkoopschema’s gestandaardise erd? Geef waarde a-k:…………. 
 
Niveau Omschrijving 
A Er zijn geen inkoopschema’s van tevoren gemaakt, deze worden projectspecifiek bepaald. 
B Een overall schema kan per project op basis van e rvaring worden gemaakt. De overige 

elementen op het schema moeten projectspecifiek wor den bepaald.  
C Als niveau a. Een fasen schema kan per project op  basis van ervaring worden gemaakt. De 

overige onderdelen op het schema moeten projectspec ifiek worden bepaald.  
D Als niveau b. Een hoofdactiviteitenschema kan per  project op basis van ervaring worden 

gemaakt. De overige elementen op het schema moeten projectspecifiek worden bepaald. 
E Als niveau c. Een activiteitenschema kan per proj ect op basis van ervaring worden gemaakt. 

De overige elementen op het schema moeten projectsp ecifiek worden bepaald. 
F Er is sprake van één of meerdere moederplanningen , waaruit de elementen voor een 

inkoopschema gehaald kunnen worden. Op basis hierva n kan elk schema worden opgesteld.  
G Een overall schema ligt klaar voor de projecten. Verdere invulling van het schema gebeurt op 

basis van de moederplanning. 
H Als niveau g. Het fasen schema ligt per project k laar. Verdere invulling van het schema 

gebeurt op basis van de moederplanning. 
I Als niveau h. Het hoofdactiviteitenschema ligt pe r project klaar. Verdere invulling van het 

schema gebeurt op basis van de moederplanning. 
J Als niveau i. Een activiteitenschema ligt per pro ject klaar. Verdere invulling van het schema 

gebeurt op basis van de moederplanning. 
K Alle inkoopschema’s zijn klaar en er hoeft alleen  een startdatum van het project bekend te 

zijn om de inkopen op het project af te kunnen stem men.  
 
 
6. Tekeningen  
In welke mate zijn de tekeningen gestandaardiseerd?  Geef waarde a-k:…………. 
 
Niveau Omschrijving 
a Er wordt geen gebruik gemaakt van eigen tekeninge n bij de realisatie 
b De tekeningen die worden aangeleverd door de opdr achtgever worden gecontroleerd door 

het bedrijf en eventueel in overleg nog aangepast o p basis van ervaringen met eerdere 
projecten 

c Het project wordt gerealiseerd op basis van aange leverde werktekeningen. De tekeningen die 
verder nodig zijn voor de exacte uitvoering heeft h et bedrijf al in bezit. 

d Over de werktekeningen is nog overleg mogelijk me t de opdrachtgever, er is nog vrije 
invulling door de klant mogelijk. Overige tekeninge n zijn al in bezit van het bedrijf 

e Het project wordt gerealiseerd op basis van aange leverde bestektekeningen. De tekeningen 
die nodig zijn voor de exacte uitvoering heeft het bedrijf al in bezit. 
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f Het project wordt gerealiseerd op basis van aange leverde verkooptekeningen. De tekeningen 
die nodig zijn voor de exacte uitvoering heeft het bedrijf al in bezit.  

g Het project wordt gerealiseerd op basis van een a angeleverd definitief ontwerp. De 
tekeningen die nodig zijn voor de uitvoering heeft het bedrijf al in bezit. 

h Het bedrijf heeft tekeningen in bezit die het mog elijk maken om nog enige optievrijheid te 
bieden voor de opdrachtgever. Er zijn voor dezelfde  onderdelen van het project meerdere 
alternatieve tekeningen beschikbaar.  

i Het project wordt gerealiseerd op basis van een a angeleverd voorlopig ontwerp. De 
tekeningen die nodig zijn voor de exacte uitvoering  heeft het bedrijf al in bezit.  

j Op basis van de schetsen die worden aangeleverd d oor de opdrachtgever is het mogelijk de 
overige tekeningen uit het archief te halen en het project te realiseren.  

k Er wordt volledig op opdracht geproduceerd. Op ba sis van een startsignaal van de 
opdrachtgever haalt het bedrijf alle benodigde teke ningen uit de kast en kan de bouw 
beginnen. Er is geen vrije keuze meer voor de opdra chtgever.  

 
Voorbeeld:  
Een standaard woning heeft altijd dezelfde tekening en nodig. Hier zal slechts verandering in komen, 
zodra er van het standaard product wordt afgeweken.  Omdat de herhaling van het product hoog is, en 
de projectoverschrijding van alle tekeningen ook, i s het verstandig om alle tekeningen van deze 
woning te standaardiseren. 
 
Voor de kerncentrale geldt dat er misschien een aan tal kleine onderdelen van standaard tekeningen 
kunnen worden gebruikt, maar het grootste deel van de tekeningen is uniek. Het project wordt niet 
vaker uitgevoerd, dus standaardiseren van de tekeni ngen heeft geen zin, want deze zijn niet 
projectoverschrijdend.  
 
7. Bedrijfsorganisatie  
In welke mate de bedrijfsorganisatie gestandaardise erd? Geef waarde a-k:…………. NB: er moet in 
beide onderstaande tabellen dezelfde waarde behaald  worden.  
 

CW Omschrijving 
0 Er zijn geen standaarden, elk project wordt als n ieuw aangepakt. Het is elke keer puzzelen 

welke mensen er beschikbaar zijn voor dit project.   
1 Er zijn een paar kleine standaardprocedures, bijv oorbeeld voor het bestellen van klein 

ijzerwerk, verdere procedures liggen niet vast. Er staat niet goed op papier welke mensen er 
beschikbaar zijn voor nieuwe projecten. 

2 Als niveau 1. Er ontstaan langzamerhand meer vast gelegde procedures binnen het bedrijf 
om te zorgen dat er eenheid komt. Ook de capaciteit  van het bedrijf wordt beter 
bijgehouden, men komt niet  meer regelmatig voor ve rassingen te staan. 

3 Als niveau 2. Er is meer sprake van standaardisat ie in procedures voor de layout van 
verschillende onderdelen en de capaciteit van de me dewerkers wordt goed gemonitord. 

4 Als niveau 3. Iedereen gaat volgens dezelfde vast e procedures werken. Deze procedures 
worden vastgelegd in een centraal systeem, waar ied ereen bij kan. Capaciteitsbeheersing 
wordt nu ook vastgelegd op papier. 

5 Als niveau 4. Voor de overdrachten zijn checklist en beschikbaar die moeten worden 
ingevuld voordat de overdracht plaats kan hebben. C apaciteitsproblemen komen nauwelijks 
nog voor, er is een centraal systeem waar duidelijk  is opgenomen welke projecten er 
draaien en wie daarmee bezig is. 

6 Als niveau 5. Voor enkele standaard elementen uit  het project zijn procedures opgesteld, 
zoals de omgang met prefab elementen voor de ruwbou w. 

7 Als niveau 6. Voor het afwerken van de gevels en daken zijn standaard procedures 
opgenomen in een centraal systeem. 

8 Als niveau 7 a. Ook voor de afbouw binnen het geb ouw zijn standaarden opgenomen in het 
centrale systeem. 

9 Als niveau 8. Niet alleen voor de procedures met betrekking tot het product zijn standaarden 
opgenomen, ook voor andere activiteiten binnen het bedrijf, zoals administratie, huisstijlen 
en auditgesprekken zijn de procedures omschreven. 

10 Als niveau 9.Alle procedures en voorschriften li ggen vast. Ook zijn er voor alle overdrachten 
en afsluitingen checklists om na te gaan of alles i s geregeld. 
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CW Omschrijving 
0 Er wordt een optimaal kennismanagementsysteem bij gehouden, waarin precies te vinden is 

wie welke projecten heeft gedaan en waar ervaring m ee heeft. 
1 Het kennismanagement systeem is geoptimaliseerd e n het is mogelijk om zonder lang na te 

denken de juiste mensen op een project te zetten. 
2 Er wordt gebruik gemaakt van het bijhouden welke ervaringen en kennis er binnen het 

bedrijf aanwezig zijn. 
3 Het nut van het kennismanagement neemt af en door  de standaard procedures zal de 

kennis tussen werknemers minder uiteenlopen. 
4 Het gebruik van kennismanagement is meer afgenome n. 
5 Kennismanagement is van ondergeschikt belang, maa r wordt nog steeds toegepast. 
6 Kennismanagement begint nu echt te verdwijnen uit  het leidinggevend orgaan.  
7 Kennismanagement wordt nauwelijks meer toegepast.  
8 Kennismanagement wordt niet meer toegepast, men h eeft hooguit nog wat profielen van 

medewerkers onthouden en in het eigen geheugen opge slagen. 
9 Kennismanagement wordt niet meer toegepast en is ook niet meer noodzakelijk. Er is ook 

geen verschil meer in kennis tussen medewerkers ond erling. 
10 Kennismanagement is een onbekend fenomeen bij he t bedrijf. 

 
 
Voorbeeld: 
Bij het bouwen van een woning komen een heleboel st andaard procedures naar boven. Hierbij valt te 
denken aan de trapgataftimmering, of het plaatsen v an een kozijn. Daarnaast is er nog de 
organisatorische procedure bij de overdracht van we rkvoorbereiding naar uitvoering. Voor al deze 
procedures kunnen standaarden en checklists worden opgesteld. Het voordeel hiervan is dat men 
alleen maar de kennis hoeft te hebben dat die stand aarden er zijn en zich eraan te houden. 
 
Bij het bouwen van een kerncentrale is het bijna on mogelijk om standaardprocedures op te starten, 
wanneer het volgende project een kantoorgebouw gaat  zijn. De procedures kunnen op die manier niet 
volledig getest worden en worden voor onbepaalde ti jd niet opnieuw gebruikt. Het is dus tijdverspillin g 
om deze procedures te standaardiseren. 
 
8. Risico analyse  
In welke mate is de risico analyse gestandaardiseer d? Geef waarde a-k:…………. 
 
Niveau Omschrijving 
a Er is geen sprake van een doorgedachte risicoanal yse 
b Elk project is uniek en er zal dus een projectspe cifieke risicoanalyse moeten worden 

uitgevoerd. Hierbij is de haalbaarheidsanalyse het uitgangspunt.  
c Niet alleen wordt er een risicoanalyse gemaakt di e projectspecifiek is, er worden ook 

beheersmaatregels opgesteld. Deze maatregels zijn o nder te verdelen in: vermijden, 
verminderen, overdragen en accepteren.  

d De beheersmaatregelen accepteren en overdragen worden het meest gebruikt en acties ten 
aanzien van het vermijden en verminderen van risico ’s zijn sporadisch 

e Het verminderen van risico’s wordt belangrijker i n de projecten, terwijl het accepteren ervan 
meer een taboe is.  

f Er ligt een aantal scenario’s klaar voor projecte n, waar sprake van kan zijn in het project. De 
invulling van de scenario’s kan uit een lijst met m ogelijke risico’s gehaald worden, die van 
tevoren is opgesteld 

g Het vaststellen van de beheersmaatregels is de ee rste stap om risico’s onder controle te 
houden, de uitvoering ervan is de volgende. De take n die voortvloeien uit de 
beheersmaatregels worden verdeeld. 

h De nadruk ligt op het vermijden en verminderen va n risico’s. De taken worden verdeeld en 
door projectleden uitgevoerd. 

i De uitgevoerde taken worden na het project geëval ueerd om te bepalen of ze effect hebben 
gehad.  

j Er wordt vooral een risicovermijdende aanpak gevo erd, waarbij gekeken wordt naar de 
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evaluaties van vorige projecten. Uit deze evaluatie s vloeien wijzigingen in de risicoaanpak 
voort.  

k Er is sprake van een projectoverschrijdende aanpa k van risico’s. De beheersing van deze 
risico’s wordt niet uitgesteld tot het laatste mome nt, maar het voeren van een 
risicopreventieve aanpak is één van de  doelstellin gen van een projectteam.  

Voorbeeld: 
Doordat altijd dezelfde woningen gebouwd worden, is  het mogelijk om alle risico’s die het bouwen 
ervan met zich mee brengt op een rij te zetten. All e onderdelen van het gebouw zijn beproefd en 
geoptimaliseerd. Dit heeft tot gevolg dat de meeste  risico’s tot een minimum zijn beperkt en de aanpak  
ervan zo optimaal mogelijk is. Er zijn slechts nog omgevingsrisico’s die niet altijd even goed in kaar t 
kunnen worden gebracht.  
 
Bij de bouw van een kerncentrale is er sprake van e en unieke situatie. Het is dus moeilijker om de 
risico’s op alle vlakken in te schatten en bijna on mogelijk om van tevoren een standaard analyse klaar  
te hebben liggen. Het is niet wenselijk om te inves teren in een risicoanalyse voor het bouwen van een 
niet veelvoorkomend project, wanneer deze analyse n iet vaker wordt gebruikt.  
 
Alle waarden 1-8 kunnen nu worden ingevuld in het w ebdiagram zoals dat hieronder staat.  

 
 
 
 

1
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3

4
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a
b
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f
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3.2 Bedrijfskenmerken 
De volgende vragen hebben te maken met een aantal b edrijfskenmerken.  
 

1. Kunt u aangeven wat de minimale opleiding binnen  het bedrijf moet zijn om te kunnen 
functioneren? 
 
Bouwplaats: LBO-MBO-HBO-WO______ UTA: LBO-MBO-HBO-WO__________ 
 

2. Kunt u aangeven wat de maximale opleiding moet z ijn om binnen het bedrijf te kunnen 
functioneren? 
 
Bouwplaats: LBO-MBO-HBO-WO______ UTA: LBO-MBO-HBO-WO__________ 
 

3. Kunt u aangeven wat de verdeling van opleidingsn iveaus is binnen het bedrijf? 
 
UTA LBO_____% MBO_____% HBO_____% WO_____% 
CAO LBO_____% MBO_____% HBO_____% WO_____% 
 

4. Kunt u aankruisen met welke van de volgende onde rdelen van het bouwproces uw bedrijf zich 
bezighoudt? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk 
 
� Ontwikkelen   � Realisatie   � Beheer & Onderhoud 
 

5. Kunt u aankruisen welke van de volgende zeven pr oductiefrequenties het beste past bij uw 
bedrijf? (Hoe vaak wordt een soort product per jaar  gebouwd? Slechts één antwoord mogelijk)  
__ unieke productie; eens in de zoveel tijd een pro ject dat altijd uniek  is 
__ lage productie; eens in de paar jaar  komt een soort project terug. 
__ lage – gemiddelde productie; terugkerende projec ten, ongeveer eens per jaar  
__ gemiddelde productie; terugkerende projecten, meerdere per jaar   
__ gemiddeld – hoge productie; er zijn meerdere productielijnen  die door elkaar lopen 
__ hoge productie; er worden altijd twee producten gebouwd 
__ zeer hoge productie; er wordt altijd hetzelfde  product gebouwd 
 

6. Wat is de aard van de producten die gebouwd word en. Kunt u dit aangeven op een schaal 
van a tot k van unieke projecten of standaard bouw?  Waarde: ____________ 

 
niveau Omschrijving 
A Er is elke keer sprake van nieuwe, unieke product en/gebouwen. De klant toont 

initiatief en volgt daarna het gehele bouwproces me e 
B Er is sprake van productie en inkoop op order. De  klant toont initiatief en volgt daarna 

het gehele bouwproces mee 
C Er is sprake van productie op order. De klant too nt interesse nadat de plannen 

bekend zijn gemaakt. Hij volgt daarna het gehele bo uwproces mee 
D Er is sprake van productie op order, de materiale n liggen al vast. De klant volgt vanaf 

dit moment het bouwproces 
E/F Er is sprake van mass customization. De klant k an van bepaalde vaste ontwerpen 

een eigen vrije indeling kiezen. Materialen staan a l vast.  
G/H Er is sprake van productie op voorraad. De ontw erpen liggen grotendeels vast, de 

klant heeft alleen nog inspraak in de afwerking 
I/J Er is sprake van productie op voorraad, de klan t heeft enkel nog inbreng in het beheer 

van het gebouw, het ontwerp ligt al vast.  
K Er is sprake van een standaard product, waarbij d e klant geen inbreng meer heeft in 

het ontwerp of onderhoud van het pand.  
 
Bedankt voor het invullen van de vragenlijst. De ve rdere uitwerking zal tijdens de platformsessie 
worden uitgevoerd.  
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3.3 Groepssessies 
Om te kunnen bepalen hoe het model in de werkelijkh eid uitpakt, zijn 
groepssessies gehouden met de drie vestigingen van Van Wijnen 
Oost. Tijdens deze groepssessies wordt er aan de ha nd van het 
volgende stappenplan te werk gegaan. Voorafgaand aa n deze sessie 
heeft iedere deelnemer de bovenstaande vragenlijst per e-mail 
opgestuurd gekregen, zodat men zich kon voorbereide n.  
 

1. Het doornemen van de vragenlijst (bovenstaand) e n eventueel 
opgekomen vragen beantwoorden. 

2. De waarden die uit de vragenlijst komen voor de componenten 
worden ingevuld in het webdiagram. Hierna wordt de 
gemiddelde waarde berekend en ingevuld op de cilind er. 

3. De gemiddelde waarde die in stap 2 berekend is, wordt 
ingevuld in de grafieken uit hoofdstuk 4. Dit gebeu rt ook aan 
de hand van de laatste acht vragen wat betreft de 
bedrijfskenmerken.  

4. De positie van het bedrijf in de grafieken wordt  geanalyseerd. 
Er wordt gekeken of het bedrijf op de meest efficië nte manier 
met het bouwproces omgaat.  

5. Wanneer de analyse uitwijst dat de optimale lijn  niet benaderd 
wordt, dan wordt bepaald wat het niveau van 
processtandaardisatie moet worden of de aanpassing van de 
bedrijfskenmerken wordt bekeken.  

6. Wanneer er een nieuw niveau wordt gekozen voor d e 
processtandaardisatie, moet de afwegingstabel worden 
ingevuld om als leidraad te dienen voor de aan te p assen 
processen. Uit deze afwegingstabel volgt een aantal  mogelijke 
aanpassingen.  

7. De koppelingsindex tabel moet worden ingevuld. H ieruit 
volgen de kansen dat er veranderingen optreden bij 
aanpassing van één of meerdere componenten. De 
zogenaamde neveneffecten komen nu boven water.  

8. Er moet gekeken worden naar een kosten/baten ana lyse van 
de aan te passen componenten. De investeringen geda an 
moeten worden (geld, mankracht, scholing en dergeli jke) 
worden vergeleken met de opbrengsten (meer omzet, m inder 
papierwerk, meer projecten). 

 
Op basis van de bovenstaande acht stappen wordt een  keuze 
gemaakt voor de beste combinatie van procesplatform  en 
bedrijfskenmerken om op een zo efficiënt mogelijke manier te werk te 
kunnen gaan binnen het bedrijf. Omdat er bij een aa ntal stappen ook 
ingangstoetsen zijn, is er vanaf de momentopname sp rake van een 
iteratief proces; in verschillende stappen wordt de  optimale situatie 
voor het bedrijf bepaald. In figuur 3.1 is dit stap penplan weergegeven.  
 
Nadat het stappenplan optimaal is afgesloten, zal e r nog moeten 
worden gekeken naar de koppeling: communicatie. Per  koppeling 
moet worden gekeken naar de communicatie index (Coi ). In dit geval 
zijn er 33 koppelingen die moeten bekeken op commun icatief gebied. 
 
 
 
 

Figuur 3.1 Stappenplan model 
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 Bijlage 4 Groepssessies Van Wijnen Oost 
In deze bijlage zijn de vragenlijsten uit bijlage 3  ingevuld door de drie vestigingen van Van Wijnen 
Oost, te weten Deventer, Arnhem en Eibergen. Bij el k van de drie sessies is geprobeerd om de 
directie van de vestiging te betrekken, evenals de hoofden van de afdelingen werkvoorbereiding, 
calculatie en inkoop. In werkelijkheid hebben bij D eventer en Arnhem een aantal mensen afgezegd in 
verband met tijdsdruk. Dit leidde ertoe dat er in D eventer slechts één directielid aanwezig was. Bij d e 
andere vestigingen waren dit er wel twee. Alle deel nemers hebben van tevoren de in bijlage 3 
opgenomen vragenlijst per e-mail opgestuurd gekrege n, zodat deze alvast van tevoren bekend was. 
Dit heeft tijdens de sessies zelf tijd gescheeld, w aardoor er meer over de inhoud gesproken kon 
worden.  
 

4.1 Sessie Van Wijnen Deventer 
Als eerste was het kantoor in Deventer gekozen om m ee te werken aan de geplande sessie. Dit was 
tevens een proef om uit te vinden hoeveel tijd het zou gaan kosten. In Deventer is men tijdens het 
gehele onderzoek op de hoogte gebleven van de ontwi kkelingen en zo was het mogelijk een aantal 
dingen sneller te doorlopen. Echter bleek, dat ook een aantal zaken daardoor juist tot meer discussie 
leidde. In deze paragraaf zal de sessie in Deventer  besproken en geëvalueerd worden.  
 
Met betrekking tot de huidige situatie is de vragen lijst in Deventer als volgt ingevuld: 
 
Vraag 1. In hoeverre is de planning gestandaardisee rd? Geef waarde a – k: D 
d Als niveau c. Een hoofdactiviteitenplanning kan p er project op basis van ervaring worden 

gemaakt. De overige elementen op de planning moeten  projectspecifiek worden bepaald. 
 
Vraag 2. In hoeverre is het bestek gestandaardiseer d? Geef waarde a – k: A 
a Er is geen sprake van standaardisatie in bestek. Elk project heeft een nieuwe benadering en 

specifieke inhoud 
 
Vraag 3. In hoeverre zijn de begrotingen gestandaar diseerd? Geef waarde a – k: A 
a Er is geen sprake van een kant en klare begroting  voor projecten of delen ervan. Elk project 

heeft een specifieke begroting. 
 
Vraag 4. In hoeverre zijn de inkoopcontracten gesta ndaardiseerd? Geef waarde a – k: D 
d Er is sprake van een strategisch inkooppakket wel ke gebaseerd is op interne en externe 

wensen. Er wordt gekeken naar technologische ontwik kelingen bij de leveranciers en deze 
worden gekoppeld aan de eigen technologische ontwik kelingen in projecten 

 
Vraag 5. In hoeverre zijn de inkoopschema’s gestand aardiseerd? Geef waarde a – k: B 
b Een overall schema kan per project op basis van e rvaring worden gemaakt. De overige 

elementen op de planning moeten projectspecifiek wo rden bepaald.  
 
Vraag 6. In hoeverre zijn de tekeningen gestandaard iseerd? Geef waarde a – k: D 
d Over de werktekeningen is nog overleg mogelijk me t de opdrachtgever, er is nog vrije 

invulling door de klant mogelijk. Overige tekeninge n zijn al in bezit van het bedrijf 
 
Vraag 7. In hoeverre is de bedrijfsorganisatie gest andaardiseerd? Geef waarde a – k: B 
b Er wordt gebruik gemaakt van het bijhouden welke ervaringen en kennis er binnen het bedrijf 

aanwezig zijn. Juist omdat er geen standaarden zijn  ingevoerd, is het belangrijk te weten wie 
waar ervaring mee heeft.  

 
Vraag 8. In hoeverre is de risicoanalyse gestandaar diseerd? Geef waarde a – k: C 
c Niet alleen wordt er een risicoanalyse gemaakt di e projectspecifiek is, er worden ook 

beheersmaatregels opgesteld. Deze maatregels zijn o nder te verdelen in: vermijden, 
verminderen, overdragen en accepteren.  
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Wanneer deze waardes worden ingevuld in het webdiag ram, is de volgende figuur het resultaat: 
 
 
Figuur 4.1 Webdiagram vestiging Deventer 
 
Omdat aan elke CW niveau een getal hangt kan nu het  
gemiddelde worden uitgerekend voor het gehele proce s: 
de PS waarde. Voor Deventer is die waarde 1,625 of 13/8. 
Deze is te zien in figuur 4.2. 
 
 

Figuur 4.2 PS waarde vestiging Deventer 
 
 

Deze PS waarde is vergeleken in de grafieken uit ho ofdstuk 4 om te kijken of er sprake is van een 
optimale situatie. De waarden op de x-as zijn bepaa ld door de vragen uit het tweede deel van de 
vragenlijst. Deze zijn hieronder weergegeven.  
 
De volgende vragen hebben te maken met een aantal b edrijfskenmerken.  
 

7. Kunt u aangeven wat de minimale opleiding binnen  het bedrijf moet zijn om te kunnen 
functioneren? 
 
Bouwplaats: LBO-MBO-HBO-WO______ UTA: LBO-MBO-HBO-WO__________ 
 

8. Kunt u aangeven wat de maximale opleiding moet z ijn om binnen het bedrijf te kunnen 
functioneren? 
 
Bouwplaats: LBO-MBO-HBO-WO______ UTA: LBO-MBO-HBO-WO__________ 
 

9. Kunt u aangeven wat de verdeling van opleidingsn iveaus is binnen het bedrijf? 
 
UTA LBO_2_% MBO_48_% HBO_48_% WO_2__% 
CAO LBO_50_% MBO_45_% HBO_5_% WO_0__% 
 

10. Kunt u aankruisen met welke van de volgende ond erdelen van het bouwproces uw bedrijf zich 
bezighoudt? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk 
 
X Ontwikkelen (niet risicodragend)   X Realisatie  X Beheer & Onderhoud 
 

11. Kunt u aankruisen welke van de volgende zeven p roductiefrequenties het beste past bij uw 
bedrijf? (Hoe vaak wordt een soort product per jaar  gebouwd? Slechts één antwoord mogelijk)  
X lage productie; eens in de paar jaar  komt een soort project terug. 
 

12. Wat is de aard van de producten die gebouwd wor den. Kunt u dit aangeven op een schaal 
van a tot k van unieke projecten of standaard bouw?  Waarde: ____________ 

 
A Er is elke keer sprake van nieuwe, unieke product en/gebouwen. De klant toont 

initiatief en volgt daarna het gehele bouwproces me e 
 
Door het invullen van deze vragen ontstaan de volge nde grafieken. De rode lijn geeft de huidige 
situatie aan.  
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Figuur 4.3 PS waarde vergeleken met optimaal niveau  
 
Hieruit blijkt dat alleen het niveau van kennis en kunde binnen het bedrijf op een redelijk acceptabel  
niveau ligt. De overige waarden wijken nogal veel a f van de optimale lijn. Er zal dus volgens het 
stappenplan gekeken moeten worden hoe de optimale l ijn dan wel behaald kan worden. Voor Van 
Wijnen Deventer kwam uit de sessie dat een PS waard e van 2 in theorie haalbaar moet zijn. De 
nieuwe punten PS/kenmerken zijn aangegeven met de b lauwe lijnen in de figuren. De grootste 
aanpassing van de kenmerken zal moeten plaatsvinden  in de productstandaardisatie. Er zal in 
Deventer meer gestandaardiseerd moeten worden op pr oductniveau, van niveau A naar niveau B. 
 
C Er is sprake van productie op order. De klant too nt interesse nadat de plannen bekend zijn 

gemaakt. Hij volgt daarna het gehele bouwproces mee . 
 
Daarnaast zal men de productie per soort per jaar w at omlaag moeten schroeven. Meer zorgen voor 
grotere projecten die minder vaak terugkomen, maar waar wel meer standaardisatie in zit dan waar 
momenteel sprake van is. Het zal dan wel betekenen,  dat het bedrijf meer zelf initiatief gaat tonen in  
de ontwikkeling van een standaardproduct. Door grot ere projecten te bouwen en ontwikkelen, kan de 
productstandaardisatie opgevoerd worden van een niv eau A naar niveau C, en kan de PS waarde van 
1,625 naar 2 verspringen.  
 
De maatregelend die getroffen moeten worden om de P S waarde van 1,625 naar 2 te laten 
verspringen kunnen binnen alle 8 componenten behaal d worden. In totaal zullen de componenten 3 
niveaus in CW moeten stijgen. Wanneer naar het webd iagram gekeken wordt, lijkt het in eerste 
instantie logisch om de componenten bestek en begro tingen verder te standaardiseren. Echter is het 
nog weer afhankelijk van het bedrijf of deze wijzig ingen kunnen worden doorgevoerd. Door het 
invullen van de afwegingstabel, is de belangrijkhei d van de componenten aan te geven. Voor de 
vestiging in Deventer ziet de afwegingstabel er als  volgt uit: 

Ps

Kennis, kunde

Ps

Ps

Bedrijfsproces
1 2 3

Ps

Aard product

Productie part/year

Uniek Standaard
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In deze afwegingstabel is te zien dat het 
belang van de bedrijfsorganisatie erg laag 
is. Voor deze vestiging is het gemakkelijker 
om wijzigingen door te voeren in dit 
component dan in één van de anderen. Als 
tweede optie 
Is er nog de mogelijkheid om meer 
standaardisatie door te voeren in de 
inkoopschema’s. 
 

Tabel 4.1 Afwegingstabel Van Wijnen Deventer 
 
De volgende stap is om te kijken naar de koppelings index  (CI), waarbij bepaald wordt in hoeverre een 
verandering in het ‘leverende’ component een verand ering tot gevolg heeft in het ‘ontvangende’ 
component. De tabel met koppelingsindices voor Van Wijnen Deventer is weergegeven in tabel 4.2. 
De redenen waarom componenten zijn gekoppeld zijn n iet apart opgenomen in deze tabel en zijn te 
vinden in tabel 2.1 in bijlage 2. 
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Begrotingen  1 3 9 3 6   22 
Bedrijfsorganisatie 1     6   7 
Planning 0 1  6  3 9 9 28 
Bestek  1   0 6   7 
Risicoanalyse 0 9    3  3 15 
Inkoopcontracten 9 6       15 
Inkoopschema’s  6 9 1 6 6  0 28 
Tekeningen  3 9 9 6    27 

TOTAAL (CI-S) 10 27 21 25 15 30 9 12  
Tabel 4.2 koppelingsindices Van Wijnen Deventer 
 
In deze tabel is te zien, dat wanneer de inkoopcont racten zouden veranderen, de kans erg groot is 
(hoge CI-S), dat er in andere componenten ook veran deringen doorgevoerd moeten worden. Wanneer 
de inkoopschema’s zullen veranderen, hoeft er nauwe lijks rekening gehouden te worden met 
veranderingen in andere componenten, vanwege de lag e CI-S waarde. Wanneer naar de CI-R 
waarden wordt gekeken, valt op dat bij welke verand ering dan ook, de kans dat de bedrijfsorganisatie 
of het bestek mee moeten veranderen erg klein is. 
 
Hoewel uit de afwegingstabel bleek, dat meer standa ardisatie in de bedrijfsorganisatie een logische 
keuze zou zijn, wordt deze keuze door de koppelings indices redelijk tenietgedaan. Een verandering 
binnen de bedrijfsorganisatie heeft een behoorlijk grote impact op de andere componenten. Dit wil dus 
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A. Planning  2 2 2 3 1 5 0  15 
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C. Begrotingen 3 2  2 3 2 5 3  20 
D. Inkoopcontracten 3 2 3  4 2 4 2 20 
E. Inkoopschema's 2 1 2 1  2 4 2 14 
F. Tekeningen 4 2 3 3 3  4 3 22 
G. Bedrijfsorganisatie 0 0 0 1 1 1  0 3 

H. Risicoanalyse 5 2 2 3 3 2 5  22 

TOTAAL                 140  
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zeggen, dat het component bedrijfsorganisatie geen op zichzelf staande module is, terwijl het wel ver 
gestandaardiseerd kan worden: er is een kleine verw achting van veranderingen in de loop van de 
jaren. Voor het geval van de vestiging Deventer hou dt dit in, dat er gekeken moet worden naar de 
kosten die een dergelijke verandering in de bedrijf sorganisatie met zich meebrengt: weegt het 
verhogen van de PS naar 2 op tegen de grote impact op de andere componenten?  
 
Dit is tegelijkertijd de laatste stap in het stappe nplan: de kosten/baten analyse. Helaas is het tijde ns 
deze sessie door tijdgebrek niet gelukt om deze ana lyse te doen. Bovendien kan deze stap weer een 
onderzoek op zich zijn. Vanwege datzelfde tijdgebre k is het ook niet gelukt om de koppeling tussen de 
componenten te bespreken, de communicatie.  
 
 

4.2 Sessie Van Wijnen Eibergen 
De tweede sessie vond plaats in Eibergen. Een bedri jf dat naar eigen zeggen de meest rare projecten 
uitvoert: “Hoe gekker, hoe beter”. Dit kwam tijdens  de groepssessie dan ook herhaaldelijk naar voren. 
In deze paragraaf zullen de uitkomsten van de sessi e in Eibergen worden besproken.  
 
Vraag 1. In hoeverre is de planning gestandaardisee rd? Geef waarde a – k: D 
a Er is geen planning voor handen en alles wat op d e planning moet komen, moet 

projectspecifiek bepaald worden.  
 
Vraag 2. In hoeverre is het bestek gestandaardiseer d? Geef waarde a – k: A 
a Er is geen sprake van standaardisatie in bestek. Elk project heeft een nieuwe benadering en 

specifieke inhoud 
 
Vraag 3. In hoeverre zijn de begrotingen gestandaar diseerd? Geef waarde a – k: A 
a Er is geen sprake van een kant en klare begroting  voor projecten of delen ervan. Elk project 

heeft een specifieke begroting. 
 
Vraag 4. In hoeverre zijn de inkoopcontracten gesta ndaardiseerd? Geef waarde a – k: D 
c Als niveau b. Er is echter ook een leveranciersme tingssysteem waarmee men de kwaliteit en 

betrouwbaarheid van leveranciers en onderaannemers kan worden bijgehouden.  
 
Vraag 5. In hoeverre zijn de inkoopschema’s gestand aardiseerd? Geef waarde a – k: B 
a Er zijn geen inkoopschema’s van tevoren gemaakt, deze worden projectspecifiek bepaald. 
 
Vraag 6. In hoeverre zijn de tekeningen gestandaard iseerd? Geef waarde a – k: D 
a Er wordt geen gebruik gemaakt van eigen tekeninge n bij de realisatie 
 
Vraag 7. In hoeverre is de bedrijfsorganisatie gest andaardiseerd? Geef waarde a – k: B 
c Als niveau b. Het kennismanagement systeem is geo ptimaliseerd en het is mogelijk om zonder 

lang na te denken de juiste mensen op een project t e zetten.  
 
Vraag 8. In hoeverre is de risicoanalyse gestandaar diseerd? Geef waarde a – k: C 
b Elk project is uniek en er zal dus een projectspe cifieke risicoanalyse moeten worden 

uitgevoerd. Hierbij is de haalbaarheidsanalyse het uitgangspunt.  
 
De waardes die bij deze antwoorden horen zijn ingev uld in figuur 4.4. In figuur 4.5 is de PS waarde 
ingevuld op de cilinder. De bijbehorende waarde is 0,625 of 5/8 
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Figuur 4.5 PS waarde vestiging Eibergen 
 
 
 

Figuur 4.4 Webdiagram vestiging Eibergen 
 
 
Deze PS waarde is vergeleken in de grafieken uit ho ofdstuk 4 om te kijken of er sprake is van een 
optimale situatie. De waarden op de x-as zijn bepaa ld door de vragen uit het tweede deel van de 
vragenlijst. Deze zijn hieronder weergegeven.  
 
De volgende vragen hebben te maken met een aantal b edrijfskenmerken.  
 

1. Kunt u aangeven wat de minimale opleiding binnen  het bedrijf moet zijn om te kunnen 
functioneren? 
 
Bouwplaats: LBO-MBO-HBO-WO______ UTA: LBO-MBO-HBO-WO__________ 
 

2. Kunt u aangeven wat de maximale opleiding moet z ijn om binnen het bedrijf te kunnen 
functioneren? 
 
Bouwplaats: LBO-MBO-HBO-WO______ UTA: LBO-MBO-HBO-WO__________ 
 

3. Kunt u aangeven wat de verdeling van opleidingsn iveaus is binnen het bedrijf? 
 
UTA LBO_40_% MBO_60_% HBO_____% WO_____% 
CAO LBO_____% MBO_70_% HBO_30_% WO_____% 
 

4. Kunt u aankruisen met welke van de volgende onde rdelen van het bouwproces uw bedrijf zich 
bezighoudt? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk 
 
X Ontwikkelen (niet risicodragend)   X Realisatie  X Beheer & Onderhoud 
 

5. Kunt u aankruisen welke van de volgende zeven pr oductiefrequenties het beste past bij uw 
bedrijf? (Hoe vaak wordt een soort product per jaar  gebouwd? Slechts één antwoord mogelijk)  
X Unieke productie; eens in de zoveel tijd een proj ect dat altijd uniek  is 
 

6. Wat is de aard van de producten die gebouwd word en. Kunt u dit aangeven op een schaal 
van a tot k van unieke projecten of standaard bouw?  Waarde: A 

 
A Er is elke keer sprake van nieuwe, unieke product en/gebouwen. De klant toont 

initiatief en volgt daarna het gehele bouwproces me e 
 
Door het invullen van deze vragen ontstaan de volge nde grafieken. De rode lijn geeft de huidige 
situatie aan.  
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Figuur 4.6 Optimaal niveau vestiging Eibergen 
 
Wat opvalt in deze grafieken is dat de vestiging Ei bergen op bijna elke grafiek op het optimale niveau  
zit. Hierbij moet echter de kanttekening gemaakt wo rden dat er in de grafiek kennis, kunde 
onderscheid is gemaakt tussen CAO en UTA personeel.  Deze kunnen elkaar opheffen, waardoor de 
optimale lijn toch geraakt wordt. Hieruit blijkt da t er niet echt wijzigingen doorgevoerd hoeven te 
worden in de processtandaardisatie. Het enige waar wat aan veranderd zou moeten worden is de 
productstandaardisatie. In Eibergen zou men meer mo eten kijken naar mogelijkheden van 
projectoverschrijdende productstandaardisatie in bijvoorbeeld het bouwsysteem. Omdat in Eibergen 
de optimale lijn zo goed benaderd wordt, hoeven de volgende stappen in het stappenplan niet gevolgd 
te worden. Bij deze vestiging is ook door tijdgebre k niet gewerkt aan de Coi, communicatie index.  
 

4.3 Sessie Van Wijnen Arnhem 
De derde en laatste sessie heeft plaatsgevonden in Arnhem. In tegenstelling tot Deventer en Eibergen 
is deze vestiging vanaf de oprichting al onderdeel van de Van Wijnen groep. Van origine is de 
vestiging in Arnhem een woningbouwer, maar heeft zi ch in de loop van de jaren ontwikkeld tot een 
bedrijf dat ook utiliteitsprojecten aankan. Door de  overige vestigingen in Oost is van tevoren gezegd 
dat de vestiging in Arnhem naar alle waarschijnlijk heid een hogere PS waarde zou hebben. In deze 
paragraaf zal de sessie van de Arnhemse vestiging w orden besproken.  
 
Vraag 1. In hoeverre is de planning gestandaardisee rd? Geef waarde a – k: F 
f Er is sprake van één of meerdere moederplanningen , waaruit de elementen voor een 

planning gehaald kunnen worden. Op basis hiervan ka n elke planning worden opgesteld.  
 
Vraag 2. In hoeverre is het bestek gestandaardiseer d? Geef waarde a – k: C 
c Over de invulling van het stabubestek kan met de opdrachtgever worden overlegd. De 

aannemer kan hierbij een adviserende rol spelen. 
 
Vraag 3. In hoeverre zijn de begrotingen gestandaar diseerd? Geef waarde a – k: F 
f Er wordt gebruik gemaakt van een moederbegroting en kengetallen, waaruit elementen kunnen 

worden gebruikt voor het opstellen van begrotingen.  Er zijn nog geen kant en klare begrotingen 
beschikbaar. 
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Vraag 4. In hoeverre zijn de inkoopcontracten gesta ndaardiseerd? Geef waarde a – k: G 
g Er is sprake van een aantal vaste leveranciers wa ar vaak gebruik van wordt gemaakt, maar de 

exacte invulling wordt nog steeds per project bepaa ld. 
 
Vraag 5. In hoeverre zijn de inkoopschema’s gestand aardiseerd? Geef waarde a – k: F 
f Er is sprake van één of meerdere moederplanningen , waaruit de elementen voor een 

planning gehaald kunnen worden. Op basis hiervan ka n elke planning worden opgesteld.  
 
Vraag 6. In hoeverre zijn de tekeningen gestandaard iseerd? Geef waarde a – k: B 
b De tekeningen die worden aangeleverd door de opdr achtgever worden gecontroleerd door 

het bedrijf en eventueel in overleg nog aangepast o p basis van ervaringen met eerdere 
projecten 

 
Vraag 7. In hoeverre is de bedrijfsorganisatie gest andaardiseerd? Geef waarde a – k: F 
f Als niveau e. Kennismanagement is van ondergeschi kt belang, maar wordt nog steeds 

toegepast. Voor de overdrachten zijn checklisten be schikbaar die moeten worden ingevuld 
voordat de overdracht plaats kan hebben 

 
Vraag 8. In hoeverre is de risicoanalyse gestandaar diseerd? Geef waarde a – k: A 
a Er is geen sprake van een doorgedachte risicoanal yse 
 
Deze waarden zijn ingevuld in het webdiagram, welke  te zien is in figuur 4.7. In figuur 4.8 is de 
gemiddelde waarde PS ingevuld in de cilinder. De PS  waarde is gelijk aan 29/8 of 3,625 
 

  
 
 
 Figuur 4.7 Webdiagram vestiging Arnhem 
 
 
 
 

 
Figuur 4.8 PS waarde vestiging Arnhem 
 

 
Op basis van vijf bedrijfskenmerken, die uit onders taande vragen naar voren komen, is het mogelijk 
om te bepalen of de bovenstaande PS waarde van de v estiging in Arnhem een optimale waarde is, of 
dat er nog wijzigingen in de processen doorgevoerd moeten worden.  
 

1. Kunt u aangeven wat de minimale opleiding binnen  het bedrijf moet zijn om te kunnen 
functioneren? 
 
Bouwplaats: LBO-MBO-HBO-WO______ UTA: LBO-MBO-HBO-WO__________ 
 

2. Kunt u aangeven wat de maximale opleiding moet z ijn om binnen het bedrijf te kunnen 
functioneren? 
 
Bouwplaats: LBO-MBO-HBO-WO______ UTA: LBO-MBO-HBO-WO__________ 
 

3. Kunt u aangeven wat de verdeling van opleidingsn iveaus is binnen het bedrijf? 
 
UTA LBO_90_% MBO_10_% HBO_____% WO_____% 
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CAO LBO_15__% MBO_30_% HBO_55_% WO_____% 
 

4. Kunt u aankruisen met welke van de volgende onde rdelen van het bouwproces uw bedrijf zich 
bezighoudt? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk 
 
� Ontwikkelen       X Realisatie  X Beheer & Onderho ud 
 

5. Kunt u aankruisen welke van de volgende zeven pr oductiefrequenties het beste past bij uw 
bedrijf? (Hoe vaak wordt een soort product per jaar  gebouwd? Slechts één antwoord mogelijk)  
X Unieke productie; eens in de zoveel tijd een proj ect dat altijd uniek  is 
 

6. Wat is de aard van de producten die gebouwd word en. Kunt u dit aangeven op een schaal 
van a tot k van unieke projecten of standaard bouw?  Waarde: A 

 
A Er is elke keer sprake van nieuwe, unieke product en/gebouwen. De klant toont 

initiatief en volgt daarna het gehele bouwproces me e 
 
Gecombineerd met de PS waarde die eerder al bepaald  is, volgen de volgende grafieken. Hierin is de 
huidige situatie aangegeven met rode lijnen. Bij de  grafiek over kennis en kunde, zijn in groen de 
verschillen tussen UTA en CAO personeel weergegeven . 
 

 
Figuur 4.9 Optimaal niveau vestiging Arnhem 
 
In deze grafieken is te zien, dat vooral bij het aa rd van het product en de bedrijfsprocessen nog een 
aardig groot verschil is ten opzichte van de optima le lijn. Gezien het voor deze vestiging 
onwaarschijnlijk is dat er ingrijpende veranderinge n ten aanzien van de kenmerken zullen 
plaatsvinden, is het advies om de PS waarde te verl agen naar maximaal 2,5. Dit is aangegeven in de 
grafieken met blauw. Zeker ten aanzien van de aard van het product heeft dit nogal wat voeten in de 
aarde. Omdat het model gericht is op veranderingen in de processtandaardisatie, wordt hierna alleen 
nog gekeken naar de wijzigingen die zullen moeten w orden doorgevoerd ten aanzien hiervan. 
 
Om het inzichtelijk te maken welke componenten moge lijk aangepast kunnen worden, is ook in 
Arnhem de afwegingstabel ingevuld, met dit resultaa t: 
 

PsPs

Aard productBedrijfsproces
1 2 3

Ps Ps

CAO UTA

Kennis, kunde Productie part/year

Uniek Standaard
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A. Planning  2 1 1 4 1 3 3  15 
B. Bestek 3  2 2 3 1 3 3  17 
C. Begrotingen 4 3  2 4 2 3 3  21 
D. Inkoopcontracten 4 3 3  4 3 3 3 23 
E. Inkoopschema's 1 2 1 1  1 3 3 12 
F. Tekeningen 4 4 3 2 4  3 4 24 
G. Bedrijfsorganisatie 2 2 2 2 2 2  2 14 

H. Risicoanalyse 2 2 2 2 2 1 3  14 
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Tabel 4.3 Afwegingstabel vestiging Arnhem 
 
Ten aanzien van het doorvoeren van wijzigingen in d e processtandaardisatie is het veranderen van de 
standaardisatie in de componenten Inkoopcontracten, Tekeningen, Begroting en Bestek  naar 
beneden. Om een daling van ten minste 1.125 in PS w aarde te behalen, zal de som van alle CW’s 
moeten dalen met 9 punten. Dit houdt in, dat er (ge zien het webdiagram) alleen wijzigingen mogelijk 
zijn in de componenten begrotingen en inkoopcontrac ten. Eventueel zou een daling in bestek en 
tekeningen gerealiseerd kunnen worden, maar dit lev ert niet veel op. Wanneer de daling tot een PS 
van 2 moet worden ingezet, zal er ook een daling va n standaardisatie in planning moeten worden 
doorgevoerd. In eerste instantie wordt echter uitge gaan van een daling naar een PS van 2,5 en is 
daling van CW in begroting en inkoopcontracten een voldoende oplossing. Beide componenten 
moeten dan terugzakken naar een niveau b, waarbij e r weinig standaardisatie overblijft.  
 
Vanwege het tijdgebrek tijdens de sessie is er geen  mogelijkheid geweest om de gehele CI tabel in te 
vullen. Echter uit het gesprek viel op te maken, da t het bedrijf flexibel omgaat met veranderingen ten  
aanzien van standaardisatie. Ook is de Coi niet doo rgenomen voor een paar koppelingen, maar de 
theorie erachter werd wel goed door de aanwezigen b egrepen.  
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