Samenwerking in het bouwproces

Initiatieffase
Bestuurlijke / Maatschappelijke wens

Politieke of maatschappelijke druk om iets te willen
Initiatief
Plan
Contractvoorbereiding
Selectie/
Prekwalificatie
Tender/
Aanbieding
Contractering
Ontwerp
Realisatie
Opleveren
Beheer en
Onderhoud
Sloop

Opmerkingen naar uitvoering:
Grijp terug naar de wensen en eisen die hier
geduid zijn. Merk op als er verschillen zijn.
Uitvoering moet handelen naar het contract

Menselijk gedrag naar voorgaande fase

Aandachtspunten overdracht voorgaande fase

Er wordt eenvoudig gedacht over infrastructuur die een oplossing
moet bieden voor maatschappelijke problemen of bestuurlijke
wensen.

Initiatieffase
Menselijk gedrag:
In deze fase wordt de aard en toon van het overleg
bepaald door bestuurders. Het optimisme van (eindelijk)
een oplossing voor problemen leidt tot te hoge
verwachtingen tegen te lage kosten.
Het is handig om technische uitvoeringservaring mee te
laten praten.
In de volgende fases kan vaak weerstand optreden bij het
publiek of belanghebbenden. Stel dit aan de orde en pols
hoe de reactie van de bestuurders en andere deelnemers
is. Hiermee kweek je gevoel hoe het project moet
omgaan met “tegenstanders” .

Win informatie in die op
hoofdlijnen de complexiteit van
een dergelijke ingreep kan
toelichten

Activiteit:
- Hier ontstaat de vraag / probleemstelling
- Financiële afweging maken
- Nut en noodzaak: discussie op bestuurlijk
niveau
- Besluitvorming scope vs budget en tijd
- Globale conditionering op wettelijke
aspecten
- Conditioneren is onderzoeken en
beïnvloeden van de omgeving zodat het
project in de omgeving past
Aandachtspunten: deze fase dient
afgesloten worden met het besluit om
oplossingen te gaan onderzoeken

Voorkom dat wensen uit de initiatieffase die niet gehonoreerd zijn
opnieuw geïntroduceerd worden.
De in de initiatieffase voor de hand liggende zaken kunnen later
anders worden gezien

Zorg voor gedetailleerde
afhechting van besluiten.

Menselijk gedrag naar opvolgende fase

Aandachtspunten overdracht volgende fase

Planfase
De doelstellingen worden nader geanalyseerd en de benodigde functies/systemen
worden vastgesteld met de benodigde globale eisen.
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Planfase
Initiatieffase

Initiatief

Besluit om invulling te gaan geven aan maatschappelijke/ bestuurlijke wens
Besluiten zijn gedetailleerd afgehecht

Plan
Contractvoorbereiding
Selectie/
Prekwalificatie
Tender/
Aanbieding
Contractering
Ontwerp
Realisatie

Menselijk gedrag naar voorgaande fase

Aandachtspunten overdracht voorgaande fase

Toon respect voor alles wat daar is vastgesteld. Het is de basis van
je project. Als er te weinig aandacht wordt gegeven aan de
besluiten uit de voorgaande fase dan eindig je met bewust en
collectief afwijken van de afgehechte afspraken.

Aandacht voor niet gehaalde
wensen uit de voorgaande fase.

Planfase

Activiteit:
- alternatieven bedenken

Menselijk gedrag:
Tegenstellingen tussen stakeholders moeten hier
beslecht worden.
Beheerders moeten actief betrokken worden. Het
projectteam is verantwoordelijk voor die communicatie
dus luister naar wat een beheerder (eigenlijk) zegt.
Probeer onderlinge samenwerking te stimuleren.
Doemdenkers (ja maar) dienen gehoord te worden.

Afwegen:
- Behoefte onderzoeken
- De vraag achter de vraag onderzoeken
- Stakeholderanalyse maken en van daar
uit een klant eisenspecificatie opstellen
- Conditionering kan concreet worden als
de oplossingsrichting bekend is

Opleveren
Beheer en
Onderhoud
Sloop

Opmerkingen naar uitvoering:
Met kennis van de uitvoering moet er een
toets op de maakbaarheid gemaakt worden.

Omschrijving
Interpretatie van de eisen. De contractschrijvers interpreteren de
eisen anders. Geen validatie van de eisen uit planfase.

Omschrijving
Structureer output voor de
volgende fase.

Menselijk gedrag naar opvolgende fase

Aandachtspunten overdracht volgende fase

Contractvoorbereiding
De gewenste systemen en functies worden nader
omschreven in een contract
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Contractvoorbereiding
Plan

Initiatief

De doelstellingen worden nader geanalyseerd en de benodigde functies/systemen
worden vastgesteld met de benodigde globale eisen.

Plan

Contractvoorbereiding
Selectie/
Prekwalificatie
Tender/
Aanbieding
Contractering
Ontwerp
Realisatie

Menselijk gedrag naar voorgaande fase

Omschrijving
Interpretatie van de eisen. De contractschrijvers interpreteren de
eisen anders. Geen validatie van de eisen uit planfase.

Contractvoorbereiding
Menselijk gedrag:
Beeldvorming van het systeem dat bij contractschrijvers
ontstaat en afdwaalt van de werkelijke vraag.
Kopieergedrag; het gebruik van voorbeelden en/of
onderleggers uit een eerder project kan een valkuil zijn.
Natuurlijk gedrag om maar zoveel mogelijk informatie
aan te leveren en minder na te denken over de relevantie
ervan. Achterliggende gedachte is om niets te vergeten.

Opleveren
Beheer en
Onderhoud
Sloop

Opmerkingen naar uitvoering:
Zorg voor een contract dat maakbaar is.
Laat in ieder geval zien dat er in de
contractvoorbereiding over nagedacht is.

Aandachtspunten overdracht voorgaande fase

Omschrijving
Inventariseer input uit de
voorgaande fase. Neem hier
voldoende de tijd voor.

Activiteit:
- De gewenste systemen en functie worden
nader omschreven in een contract
- Koppelpunten tussen Opdrachtgever en
Opdrachtnemer worden nader
gedefinieerd
Aandachtspunten:
- Omgang met vergunningverlenende
instanties en stakeholders
- Externe factoren welke de doelstelling
kunnen beïnvloeden
- Spanningsveld functioneel specificeren.
Wens of eis

Omschrijving
-

Omschrijving
- Aanleveren van een complete
heldere documentatie met
bijbehorende traceerbaarheid

Menselijk gedrag naar opvolgende fase

Aandachtspunten overdracht volgende fase

Selectie/prekwalificatie
De markt wordt benaderd met een uitvraag, eventueel selectie. Selectiecriteria door OG
opgesteld. ON dient documenten te leveren om aan selectie eisen te voldoen.
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Selectie/ Prekwalificatie
Contractvoorbereiding

De gewenste systemen en functies worden nader omschreven in een contract
Initiatief
Plan
Contractvoorbereiding

Selectie/
Prekwalificatie

Menselijk gedrag naar voorgaande fase

Aandachtspunten overdracht voorgaande fase

Omschrijving
Bekijk nog één keer kritische de opgestelde uitvraag met
bijbehorende selectiecriteria, voordat je echt de markt op gaat.
Voldoen deze nog aan de wens van de opdrachtgevende partij

Tender/
Aanbieding

Selectie/ Prekwalificatie

Contractering

Menselijk gedrag:
Verkeerd/ niet eenduidig formuleren van de
selectiecriteria door OG.

Ontwerp
Realisatie
Opleveren

Onjuiste interpretatie van de selectiecriteria door ON
Onderschatten van de benodigde invulling van de open
vragen (op gebied van projectmanagement, veiligheid,
kwaliteit, risico’s, etc.)

Omschrijving
Aanleveren van een complete
heldere documentatie met
bijbehorende traceerbaarheid

Activiteit:
OG: De markt gaan benaderen met een
uitvraag en eventueel selecteren van
potentiële marktpartijen.
ON: Aantonen dat aan de selectiecriteria
kan worden voldaan
Aandachtspunten:
- Eerste overdracht van OG naar ON
- Wegingsfactoren en bijbehorende criteria
dienen helder en meetbaar te zijn
- Vragen stellen bij onduidelijke criteria

Beheer en
Onderhoud
Sloop

Omschrijving
Er wordt onvoldoende aandacht geschonken aan de
prekwalificatiedocumenten.

Omschrijving
Prekwalificatiedocumenten
worden niet overgedragen.

Menselijk gedrag naar opvolgende fase

Aandachtspunten overdracht volgende fase

Opmerkingen naar uitvoering:
-

Tender/ aanbieding
Uitwerken van klantuitvraag in een aanbiedingsontwerp. In deze
fase gestructureerde interactie ON/OG
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Tender/Aanbieding
Selectie/prekwalificatie

Initiatief

De markt wordt benaderd met een uitvraag, eventueel selectie. Selectiecriteria door
OG opgesteld. ON dient documenten te leveren om aan selectie eisen te voldoen.

Plan
Contractvoorbereiding
Selectie/
Prekwalificatie

Tender/
Aanbieding
Contractering
Ontwerp
Realisatie
Opleveren
Beheer en
Onderhoud
Sloop

Opmerkingen naar uitvoering:
Aanpassingen aan ontwerp/methodieken
toetsen aan beslissingen/argumenten
genomen in de tenderfase.
Aanbieding is basis van de overeenkomst.

Menselijk gedrag naar voorgaande fase

Aandachtspunten overdracht voorgaande fase

Uitslagdatum selectie niet in personeelsplanning opgenomen: te
laat opstarten, team te laat compleet maken.

Tender/Aanbieding

Volledig dossier overdragen.

Activiteit: Uitwerken van de klantvraag in
een aanbieding

Menselijk gedrag:
Kansen en risico’s eerlijk durven benoemen en afwegen.
Managen van complexe tenders vraagt structuur, goede
intermenselijke verhoudingen en aandacht voor de
raakvlakken.
Hoge tijdsdruk: stress, miscommunicatie en vergissingen.
Beheren van beslispunten is moeilijk en wordt vaak
verwaarloosd.
Kritisch kijken naar eigen ideeën, routines en werkwijzen
is moeilijk. Niet altijd beste voor de klant.
Onduidelijkheden bespreekbaar maken met de klant/OA

Proces: Analyseren van de documenten.
Benoemen en invullen van de risico’s.
Scoringskansen bepalen. Uitwerken van een
ontwerp. Kostprijs vaststellen. Aanbieding
indienen.
Aandachtspunten: Vraag achter de vraag
vaststellen.
Onderscheidende aanbieding zoeken. Soms
is dat keuze voor laagste prijs.

Verwachtingen OG en ON benoemen en bespreken.
Kansen en risico’s met de invloed op aanbieding goed toelichten.
Tendermanager raadplegen bij aanpassingen, tot de oplevering!

Onderhandelingsgrenzen van
EMVI goed bespreken.
Mening over huidige markt delen.

Menselijk gedrag naar opvolgende fase

Aandachtspunten overdracht volgende fase

Contractering
Sluiten van overeenkomst door opdrachtgever en opdrachtnemer.
Opstarten en inrichten projectteams
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Contracteringsfase
Tender/aanbieding

Uitwerken van klantuitvraag in een in aanbiedingsontwerp.
Initiatief
Plan
Contractvoorbereiding
Selectie/
Prekwalificatie
Tender/
Aanbieding

Contractering
Ontwerp
Realisatie
Opleveren
Beheer en
Onderhoud
Sloop

Opmerkingen naar uitvoering:
Regelmatig een vervolg geven aan de
projectstart-up om na te gaan of de
uitgangspunten nog hetzelfde zijn.

Menselijk gedrag naar voorgaande fase

Aandachtspunten overdracht voorgaande fase

Personele wisseling tussen tender- en realisatieteam veroorzaken
verlies van kennis.
Onvoldoende aandacht voor de onderbouwing van genomen
besluiten in de tenderfase.

Contracteringsfase
Menselijk gedrag:
Oog hebben voor de ‘zachte‘ kant.
Een goede projectstart-up houden, als basis voor een
goede samenwerking.
Onvoldoende uitspreken van verwachtingen naar elkaar,
door ON en OG.
Een cultuur van openheid en vertrouwen creëren binnen
het team.
Goede resultaten vieren en belonen.
Vermijd het met de mantel der liefde bedekken van
probleempunten.

Het houden van een goede
overdracht van tender- naar
realisatieteam.

Activiteit: Op basis van aanbieding(en) een
marktpartij contracteren.
Proces: Het samenstellen van teams door
ON en OG, met bijbehorende
communicatiestructuur. Het bepalen van
een managementstrategie , visie en
doelstellingen en het inrichten van een
managementsysteem voor het project.
Aandachtspunten:
Investeer in opzet van de structuur van het
project.
Strategie voor beheer & onderhoud
meenemen bij het maken van keuzes in deze
fase.

Maak goede afspraken maken over teamrollen,
verantwoordelijkheden en kom gemaakte afspraken na.
Risico’s en kansen goed doornemen.

Goede overdracht van
onderbouwing gemaakte keuzes.

Menselijk gedrag naar opvolgende fase

Aandachtspunten overdracht volgende fase

Ontwerp
Uitwerken van aanbiedingsontwerp naar uitvoeringsontwerp.
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Ontwerpfase
Contractering

Sluiten van overeenkomst door opdrachtgever en opdrachtnemer.
Opstarten en inrichten projectteams

Initiatief
Plan
Contractvoorbereiding

Menselijk gedrag naar voorgaande fase

Daadwerkelijk inleven in aanbiedingsontwerp met bijbehorende
keuzes en afwegingen vindt onvoldoende plaats.

Selectie/
Prekwalificatie
Tender/
Aanbieding

Aandachtspunten overdracht voorgaande fase

Onvoldoende overdracht vanuit
tenderfase. Onbegrip en verwijten
naar tenderorganisatie

Contractering

Ontwerp
Realisatie
Opleveren
Beheer en
Onderhoud
Sloop

Opmerkingen naar uitvoering:
Grijp terug naar de (afgeleide) eisen die hier
geduid zijn en merk op als er verschillen zijn.
Uitvoering moet handelen naar het ontwerp.

Ontwerpfase
Menselijk gedrag: Door de uitvoeringsdruk en
planningshectiek wordt snel teruggevallen op “doen voor
denken”. Ook betekenen eigenwijsheid en bewijsdrang
een risico voor een ontwerp dat niet voldoet aan eisen,
wensen en beloften. De noodzaak voor het inhuren van
specialisten/adviseurs brengt de organisatie in een
minder zekere staat (verlies van grip op de materie).
Onvoldoende betrokkenheid binnen de traditionele
uitvoeringsorganisatie leidt tot onvoldoende strategie en
besluitvorming.
Onder druk van besparingen wordt boerenslimheid
ingezet, die tot ongewenste keuzes kan leiden.

Mondelinge toelichting van
tenderdocumenten en
uitgangspunten incl. EMVI

Activiteit: Uitwerken van het
aanbiedingsontwerp naar het
uitvoeringsontwerp
Aandachtspunten:
Dit uitvoeringsontwerp dient te voldoen aan
de zelf opgelegde EMVI-eisen en eisen
opdrachtgever.
Garanderen voldoende betrokkenheid
opdrachtgever, zodat tijdens traject bewaakt
wordt dat ontwerp gewenste resultaat
oplevert.
Betrekken van onderaannemers met
specifieke kennis.

Zorg voor een overdracht die aansluit bij de beleving van het
uitvoeringsorganisatie.

Voldoende specificeren van te
verifiëren eisen.

Menselijk gedrag naar opvolgende fase

Aandachtspunten overdracht volgende fase

Realisatie
Het realiseren van het project
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Realisatiefase
Ontwerp

Uitwerken van aanbiedingsontwerp naar uitvoeringsontwerp.
Initiatief
Plan
Contractvoorbereiding

Menselijk gedrag naar voorgaande fase

Onvoldoende. betrokkenheid van uitvoeringsdeskundigheid bij het
ontwerp.
Te weinig toelichting op keuzes en afwegingen.

Selectie/
Prekwalificatie
Tender/
Aanbieding

Overdracht vanuit tenderfase.
Begrip creëren voor gemaakte
keuzes

Realisatiefase
Menselijk gedrag:
In deze fase is de druk op resultaten en tijd erg groot.
Terwijl de invloed op het eindresultaat beperkt is. Dit kan
leiden tot beslissingen die de schijn hebben resultaat op
te leveren. (Pennywise, maar poundfoolish).

Contractering
Ontwerp

Realisatie

Aanbrengen van wijzigingen in het ontwerp of de
uitvoeringsmethode, op basis van verkeerde en/ of
onvolledige uitgangspunten. “Zo doen we het altijd!”

Opleveren
Beheer en
Onderhoud

Aandachtspunten overdracht voorgaande fase

Begrip voor wensen B&O.

Tijd en energie steken in toelichting gemaakte
ontwerpkeuzes.

Voldoende specificeren van te
verifiëren eisen en
verificatiemethoden

Activiteit:
Realiseren van het project. Deze fase wordt
vaak gekenmerkt als een dynamische, maar
ook onrustige fase.
Aandachtspunten:
Zoveel mogelijk beperken van wijzigingen.
Tijdens de uitvoering zijn de gevolgen van
wijzigingen vaak groot, maar de invloed op
kosten en tijd beperkt.
Wil je toch wijzigingen doorvoeren bespreek
dit dan tijdig met de mensen die betrokken
zijn geweest in het voortraject.

Goed toelichten van gegevens die overgedragen worden.

Bij het afronden van
werkzaamheden hoort ook de
opleverdocumentatie

Menselijk gedrag naar opvolgende fase

Aandachtspunten overdracht volgende fase

Sloop

Opmerkingen naar uitvoering:

Opleveren
Overdragen van het werk en bijhorende documenten aan de beherende partij.
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Opleveren
Realisatie
Het realiseren van het project

Initiatief
Plan
Contractvoorbereiding

Menselijk gedrag naar voorgaande fase

Aandachtspunten overdracht voorgaande fase

Voorkom het opleveren met te veel restpunten omwille van de tijd.
Selectie/
Prekwalificatie
Tender/
Aanbieding
Contractering
Ontwerp
Realisatie

Opleveren

Opleveren

Stel tijdig de opleverprocedure
tot in detail vast.

Activiteit:
- Overdragen van het werk en bijhorende
documenten aan de beherende partij

Menselijk gedrag:
Personele wisselingen (verdwijnen project specifieke
kennis) → Afspraken maken over sleutelfiguren
Niet tijdig duidelijke welke gegevens noodzakelijk zijn.
Door eigen interpretatie ontbreken essentiële gegevens
en worden gegevens bewaard die voor de beheerder
geen nut hebben.

Aandachtspunten:
- Fysieke eindopname
- Gebruiksvergunning
- Financiële afwikkeling
- As-built gegevens (incl.
onderhoudsinstructies etc.)
- Garanties/ certificaten
- Restrisico’s overdragen

Beheer en
Onderhoud
Sloop

Opmerkingen naar uitvoering:
Veel gegevens die in deze fase nodig zijn,
worden geproduceerd tijdens de uitvoering.
Spreek bij het contracteren van OA./
leveranciers ook tijdig over de documenten die
ze moeten aanleveren

Omschrijving
Onduidelijkheid over eisen/ wensen beherende partij door diverse
stakeholders en personele wisselingen  Stem af wie er mandaat
heeft en wijs op eerder vastgelegde afspraken.

Omschrijving
- Garantie verklaringen en
bijbehorende voorwaarden,
handleidingen, etc.

Menselijk gedrag naar opvolgen fase

Aandachtspunten overdracht volgende fase

Beheer en Onderhoud
Exploitatie, gebruik en instandhouding van het object.
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Beheer en onderhoud
Opleveren

Overdragen van het object/werk en bijhorende documenten aan de eigenaar
Initiatief
Plan
Contractvoorbereiding
Selectie/
Prekwalificatie
Tender/
Aanbieding
Contractering
Ontwerp
Realisatie
Opleveren

Beheer en
Onderhoud
Sloop

Opmerkingen naar uitvoering:
Beheerder komt nu (pas) met opmerkingen op
indeling, materiaalgebruik/vloeren etc.
Nu worden de wensen van gebruiker over beschikbaar
stellen van gebouw gegevens pas duidelijk.

Menselijk gedrag naar voorgaande fase

Aandachtspunten overdracht voorgaande fase

Voorkom uitstellen van overdracht.
Openstaande punten en verantwoordelijkheden duidelijk durven te
benoemen en voorzien van hersteltermijnen.
Voor de overdracht aandacht besteden aan een onderhoudsplan.

Beheer en onderhoud.
Menselijk gedrag: Accepteren van onduidelijke
raakvlakken tussen beheer en onderhoud.
Geen behoefte voelen aan samenwerking tussen de
betrokken belanghebbende.
Geen begrip belangstelling voor de belangen van overige
partijen.
Maatgevende partij (eigenaar/huurder) moet
betrokkenheid tonen bij afstemming beheer en
onderhoud.
Bij tegenvallende resultaten niet kiezen voor bezuiniging
op onderhoud. Te goedkoop inkopen, of uitstellen.

Overdracht van eigenaar
(opgeleverd) naar gebruiksfase.
Inregelen van apparatuur.
In gebruik nemen object

Activiteit: Exploitatie/gebruik van het object
In stand houding van het object
Toekomstige waarde behouden van het
object
Proces: Zeer divers. Hangt af van object.
Weg, fabriek, kantoor,.. Economische
waarde genereren. Beheer op exploitatie
gericht en op behouden/vergroten
economische waarde
Aandachtspunten: Juiste en duidelijke
verdeling beheer tussen betrokken partijen.
Beheer niet afhankelijk maken van
rentabiliteit object of waan van de dag.

Onderhoud verwaarlozen heeft invloed op levensduur en tast de
omgeving aan.
Bezuinigen op veiligheid/omgeving verminderen waarde omgeving.

Bij einde levensduur van het
object is het economisch nut laag.
Object wordt afgeschreven,
investeringen worden beperkt.

Menselijk gedrag naar opvolgende fase

Aandachtspunten overdracht volgende fase

Sloop
Verwijderen van de constructie van de locatie.
In een ideale wereld: herbestemming van het object
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Sloop
Beheer en onderhoud.

Exploitatie/gebruik van het object. In stand houding van het object
Toekomstige waarde behouden van het object

Initiatief
Plan
Contractvoorbereiding

Menselijk gedrag naar voorgaande fase

Aandachtspunten overdracht voorgaande fase

-

Constructie gegevens opvragen.
Inventarisatie asbest en
verontreinigingen.
Object buiten gebruik stellen .

Selectie/
Prekwalificatie
Tender/
Aanbieding

Sloop

In deze fase wordt in feite de gehele cyclus
van het bouwproces weer doorlopen tot en
met het opleveren.

-

Contractering
Ontwerp
Realisatie
Opleveren
Beheer en
Onderhoud

Sloop

Opmerkingen naar uitvoering:
-

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx einde xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX
Soms:
hergebruik

Ontwikkelaar/eigenaar moet achter hergebruik staan. Veel energie
en vernuft nodig om juiste waarden te herkennen in afgeschreven
of verouderde object. En een eerlijk vergelijk maken t.b.v.
economische haalbaarheid herbestemming.

Object dusdanig aanpassen dat
een nieuwe bestemming voor het
merendeel van het object
mogelijk wordt.

Menselijk gedrag naar opvolgen fase

Aandachtspunten overdracht volgende fase

Hergebruik
Afhankelijk van de mogelijkheden.
Hergebruik is vaak een meer duurzame oplossing dan sloop.
Stubeco ©2014

