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1 Voorwoord
Na het behalen van mijn diploma Middenkader engineering MBO 4 in juli 2013 aan het ROC Mondriaan te Den
Haag, had ik verdere interesse in een vervolg opleiding. Ik heb gekozen voor een vervolg opleiding in een duale
vorm, omdat ik graag dicht bij de praktijk wilde blijven. Na wat zoeken ben ik tijdens de opendagen van de
Haagse Hogeschool in contact gekomen met de opleiding Associate Degree (AD) projectleider techniek.
De reden dat ik voor deze opleiding heb gekozen is dat het een duale vorm is. Dat gaf mij de mogelijkheid om
wat ik tijdens de colleges leerde gelijk toe te kunnen passen in de praktijk.
Dankzij deze opleiding ben ik de afgelopen twee jaar gegroeid. Niet alleen qua kennis maar ook in mijn gedrag,
wat inhoud dat de opleiding Projectleider techniek voor mij een uitstekende keuze was. Dit gaf mij ook de
mogelijkheid om van elektromonteur tot leidinggevend monteur en werkvoorbereider/tekenaar te groeien.
Hiervoor wil ik graag de bedrijven E.T.A.I.B. Meurs & Zn B.V. en B&W Installaties bedanken die mij de ruimte
hebben gegeven om deze opleiding te kunnen volgen. Daarnaast wil ik ook de Haagsche Hogeschool en haar
docenten bedanken voor hun inzet en commitment, want zonder goede fundering kan je niet bouwen.
Bedankt!
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2 Samenvatting
De afstudeerscriptie heb ik geschreven in het kader van de AD projectleider installatietechniek aan de
Haagsche hogeschool te Delft. Deze opleiding is ontstaan uit het bedrijfsleven die vraag hadden naar personeel
die zijn opgeleid om projecten te kunnen leiden.
Ik ben twee jaar geleden gestart met deze opleiding, omdat ik mij verder wilde ontwikkelen in het
projectleiderschap in de installatietechniek. Het doel van de twee jaar durende opleiding is om de theorie toe
te passen in de praktijk en op deze manier de negen competenties die behoren tot de kerntaken van een
projectleider te ontwikkelen en te behalen. Het was helaas niet altijd mogelijk om de competenties in de
praktijk toe te passen, hoe dit is verlopen zal ik verder in deze scriptie toelichten.
In deze scriptie heb ik de negen competenties uitgebreid behandeld en toegelicht per hoofdstuk. Verder laat ik
in deze scriptie zien dat ik deze negen competenties beheers op een niveau 3 doormiddel van theorie toe te
passen en mezelf te toetsen per competentie en voorbeelden uit de praktijk. Deze zijn vooral gebaseerd op
situaties die zich kunnen voordoen bij de functie van projectleider installatietechniek.
Nu ik het einde van deze opleiding bereikt heb, ben ik erachter gekomen dat ik een grote stap richting de
goede weg heb gemaakt en mezelf verder heb ontwikkelt en uitgedaagd. Maar ook dat ik nog veel moet leren
en dat ik mijzelf meer moet gaan uitdagen om te groeien tot projectleider. Door deze afstudeerscriptie te
maken, zie ik waarbij ik mijzelf nog verder kan ontwikkelen en waar mijn doelen en uitdagingen liggen.
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3 Inleiding
In deze scriptie heb ik de theorie beschreven die ik tijdens de tweejarige opleiding AD projectleider techniek
(duale opleiding) heb bestudeerd. Het is de bedoeling van de opleiding dat je als student de aangeboden
literatuur in de praktijk brengt in je eigen werkomgeving. Voor mij houdt dit in dat ik werk bij een installateur
en één dag in de week college volg.
De opleiding AD Projectleider techniek is samengesteld op basis van negen competenties die gedurende de
gehele opleiding centraal staan. De negen opgegeven competenties behoren tot de kerntaken van een
projectleider:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Communiceren en onderhandelen.
Kosten calculeren.
Resultaat prognosticeren.
Project bewaken en beheersen.
Plannen.
Leidinggeven.
Ontwerpen.
Afhandelen meer- en minderwerk.
Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

In deze scriptie zullen de negen competenties uitgebreid in de hoofdstukken 7 t/m 15 behandeld worden.
Vanuit school is er gevraagd creativiteit in een apart hoofdstuk te beschrijven, dit staat beschreven in
hoofdstuk 6.
Bij start van de opleiding is aan de hand van een nulmeting het aanvangsniveau vastgesteld. Het doel van deze
opleiding is om alle negen competenties op niveau drie te behalen aan het einde van deze studie.
De scriptie is een middel om te bewijzen dat ik tijdens de opleiding genoeg kennis heb op gedaan, mijn ervaring
is toegenomen en dat ik de negen competenties beheers.
Alvorens ik de competenties beschrijf, ga ik in hoofdstuk 4 eerst nader in op mijn motivatie voor de opleiding
en de bedrijven waar ik tijdens mijn studie heb gewerkt. In hoofdstuk 5 beschrijf ik een korte opbouw en
inhoud van de opleiding.
Voor verdere details omtrent deze opleiding zie: Handleiding werkend leren Versie 0.1 Maart 2013

1

1

Bron: Handleiding werkend leren Versie 0.1 Maart 2013
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4 Context beschrijving
Ik wil een korte context beschrijving geven over mijn keuzes, motivatie tot het volgen van deze opleiding en het
bedrijf waar ik werk.

4.1 De motivatie
Voordat ik aan de opleiding AD projectleider techniek begon, deed ik de studie middenkader Engineering
technicus elektrische installatie MBO 4 aan het Mondriaan Tinwerf te Den Haag. Tijdens deze periode liep ik
stage bij allerlei bedrijven met verschillende specialiteiten zoals:






Beveiligingstechniek.
Brandmeld installaties.
Krachtstroom installaties.
Tuinbouw installaties.
Utiliteit.

Na het afronden van mijn opleiding ben ik bij mijn laatste stage bedrijf namelijk B&W Installaties gelijk in dienst
getreden als Monteur. Na het afronden van de opleiding Middenkader engineering MBO 4 had ik steeds meer
interesse in het management aspect binnen het technische bedrijfsleven. Echter wilde ik dit wel op een wijze
doen waarbij ik dicht bij de praktijk bleef. Na wat gezocht te hebben heb ik gekozen voor de opleiding AD
projectleider techniek.
De motivatie tot het volgen van de opleiding AD projectleider techniek is, dat de opleiding wordt gegeven op
een HBO AD niveau in duale vorm. Wat mij aantrekt in deze opleiding is, dat ik vooral werk in de praktijk en
daarbij kan doorleren en hierdoor de bestudeerde literatuur toe kan passen in de praktijk.
De opleiding is opgebouwd in het kader van de projectleider in de installatietechniek. Daartoe behoren de
negen geselecteerde competenties tot de kerntaken van een projectleider bij het managen van projecten in de
installatietechniek. Wat mij aantrekt in het coördineren van projecten en managen is, dat ik de motivatie en
interesse heb in het organiseren van een project en daarbij het dragen van de verantwoording. Verder is mijn
vader uitvoerder en heb ik het voorbeeld ervaren van wat een uitvoeder voor werkzaamheden doet. Die
werkzaamheden spraken mij aan. Verder wil ik me steeds verder ontwikkelen en mijn kennis delen met
anderen in het vakgebied elektrotechniek.
Ik ben tijdens de studie anderhalf jaar in dienst geweest bij het bedrijf B&W installaties. In deze periode ben ik
tot de conclusie gekomen dat de wensen van mij en mijn werkgever niet overeen kwamen met elkaar. Hierom
heb ik besloten mijn carrière voort te zetten bij het bedrijf E.T.A.I.B Meurs & Zn B.V. waar ik de functie eerste
monteur uitoefen. Mijn nieuwe werkgever biedt mij meer gevarieerd en uitdagend werk.

4.2 E.T.A.I.B. Meurs & Zn B.V.
Op 9 Februari 2015 ben ik in dienst getreden bij het bedrijf E.T.A.I.B. Meurs & Zn. B.V.
Dit bedrijf verzorgt elektrotechnische installaties voor de onderstaande marktgebieden:






Utiliteit
Telematica
Kleine Industrie
Woningbouw
Retail
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4.2.1 Projecten
Het bedrijf E.T.A.I.B. Meurs & Zn B.V. bevindt zich in een brede markt. Het bedrijf is vooral gespecialiseerd in
installeren, renoveren en het onderhouden van tankstations. Ook doet het bedrijf allerlei werkzaamheden voor
Mc Donald vestigingen. Door jaren ervaring kan het bedrijf proactief mee denken met de klant.
4.2.2 Mijn werkzaamheden
Ik ben in dienst getreden in de functie eerste monteur bij het bedrijf E.T.A.I.B. Meurs & Zn. B.V.
Mijn werkzaamheden binnen dit bedrijf variëren van montagewerkzaamheden, tot het uitvoeren van
tekenwerk op kantoor en de hierbij horende werkvoorbereiding.
Bij de montage werkzaamheden komt ook een deel project coördinatie op locatie voor.
Voor het bedrijf E.T.A.I.B. Meurs & Zn. B.V. is het belangrijk dat wij monteren met een hoge kwaliteit. Het komt
vaak voor dat wij de klant advies geven voor de meest passende oplossing bij hun vraagstelling. Waarna wij
vervolgens de juiste producten kunnen leveren.
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5 Duale opleiding AD Projectleider Techniek
In dit hoofdstuk beschrijf ik de achtergrond en inhoud van de opleiding.
De Opleiding AD Projectleider techniek is ontstaan uit de vraag vanuit het bedrijfsleven van installatie
bedrijven. Vaak groeide leidinggevende monteurs met veel vakkennis vanuit de werkvloer door naar een
projectleider functie. Echter hadden deze leidinggevende monteurs wat minder communicatieve- en
projectmatige vaardigheden. Om deze reden is de Haagse Hogeschool de opleiding AD Projectleider techniek
gestart.

Werkend leren
Het werkend leren houdt in dat je één dag in de week college volgt en daarnaast 4 dagen in de praktijk werkt.
De voortgangen die tijdens het werkend leren ontstaan worden aan de hand van een persoonlijk
ontwikkelingsplan, (POP), persoonlijk actie plan (PAP) en de voortgangsverslagen getoetst.
Voor de complete beschrijving van de opleiding zie: Handleiding werkend leren Versie 0.1 Maart 2013
Voor de scriptie is door de Haagsche Hogeschool voor de opleiding AD projectleider techniek een matrix
aangereikt, waarin de niveaus zijn bepaald die van toepassing zijn op de negen competenties. Hieronder is de
matrix geschetst vanuit de Handleiding werkend leren Versie 0.1 Maart 2013

Context

Simpel
Lastig

Taak rol
Geleid
1
2

Zelfstandig
2
3

Sturend
3
4

Complex

3

4

5

Tabel 1: matrix competenties niveaus

Door het schrijven van de scriptie geef ik aan dat ik de opgedane kennis over de negen competenties vanuit de
colleges in theorie en in de praktijk kan toepassen op niveau drie.

Vak inhoudelijk
De opleiding projectleider techniek biedt op de collegedagen verschillende vakken per blok en periode aan, dit
betreft de onderstaande vakken per blok:

Leerjaar 1, Propedeusefase
Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

SLB 1
Werkend leren 1
Communicatie 1
Projectmanagement 1
Natuurkunde 1
Sanitair

SLB 2
Werkend leren 2
Communicatie 2
Projectmanagement 2
Natuurkunde 2
Klimaattechniek 1

SLB 3
Werkend leren 3
Communicatie 3
Projectmanagement 3
Klimaattechniek 2
Aanbesteding regelementen

SLB 4
Werkend leren 4
Communicatie 4
Projectmanagement 4
Elektrotechniek 1
Kwaliteitsmanagement

Tabel 2: Overzicht vakken Leerjaar 1

Leerjaar 2 , afstudeerfase
Blok 5

Blok 6

Blok 7

Blok 8

SLB 5
Werkend leren 5
Commerciële vaardigheden
Org. & bedrijfskunde mang.
Regeltechniek

SLB 6
Werkend leren 6
Projectleiderschap
Elektrotechniek 2
Juridisch management

SLB 7
Werkend leren 7
Juridisch management
Communicatienetwerken
Bedrijfskundige management

SLB 8
Werkend leren 8
Afstuderen doormiddel
van scriptie

Tabel 3: Overzicht vakken Leerjaar 22

2

Bron: Handleiding werkend leren Versie 0.1 Maart 2013
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6 Creativiteit
Wat is creativiteit? Creativiteit is het doorbreken van bestaande denkpatronen bijvoorbeeld: out of the box
denken. Vaak blijven mensen hangen in bestaande denkpatronen, deze denkpatronen kunnen tot stagnatie van
een projectteam lijden. Aangezien er in de huidige tijd steeds meer ontwikkelingen plaatsvinden moet je hier
steeds creatiever mee om kunnen gaan.
Creativiteit is erg belangrijk. Regelgeving en creativiteit zijn elkaars vijand en bieden elkaar weinig vrijheid.
Daarom is het belangrijk dat creativiteit wel realistisch blijft ter voorkoming van buitensporige ideeën.
Creativiteit kom je voornamelijk tegen bij werkzaamheden die in kortere tijd moeten worden verricht. Dit doe
je door slim te bouwen. Dit kun je eventueel doen door systemen te prefaben, maar ook door de LEAN – bouw
methode uit te voeren. Kortom, door vaak vooral creatief te denken en goed voor te bereiden kan de bouwtijd
worden verkort.
Door jezelf creatief op te stellen zal je zelf steeds meer mogelijkheden zien, waardoor je jezelf niet alleen
3
creatief opstelt maar ook proactief opstelt. Proactief creëert en levert energie op.

6.1 Creativiteitstechnieken
Om creatief te werken zijn er in de loop van de tijd vele creatieve methodes ontwikkeld. Deze methodes zijn
ontwikkeld om oplossingen te bieden voor uitdagende problemen. Tijdens het bestuderen van het boek:
Projectmatig creëren 2.0 geschreven door J. Bos, E. Harting, heb ik de volgende vier methodes geselecteerd die
ik het meest interessant vond. Deze zijn:
1.
2.
3.
4.

Binnenste buiten luisteren.
Doorvragen: ‘de vijf W’s’.
De brainstorm.
De ontwikkelingsreactie.

6.1.1 Binnenste buiten luisteren
Als een opdrachtgever een probleem heeft moet er goed naar dat probleem worden geluisterd en samen naar
een oplossing worden gezocht. Hiervoor kan je tot een oplossing komen door elk teamlid een vel papier te
geven, waarbij ze twee vakken kunnen maken. In de linkerkant kunnen ze notuleren wat ze horen en op de
rechterkant wat hun gedachten hierbij zijn. De teamleden notuleren als het ware twee vergaderingen. Eén
vergadering op papier en de andere vergadering in hun hoofd. Hierdoor gaat elk teamlid meer nadenken over
bepaalde problemen en oplossingen en kunnen ze ook hun mening vertellen. Het ‘ruwe’ materiaal dat op
papier staat en wordt verzameld is een wirwar van gedachten, waarbij al deze gedachten de mogelijke bijdrage
kunnen leveren voor een oplossing.
6.1.2 Doorvragen: ‘de vijf W`s’
Bij een ontevreden opdrachtgever is het belangrijk om een zo helder mogelijk beeld te creëren van de
4
probleemsituatie. Dit kan je het beste doen doormiddel van doorvragen aan de hand van de vijf W’s:
1.
2.
3.
4.
5.

3
4

Wie:
Wat:
Waar:
Wanneer:
Waarom:

Wie heeft last van dit probleem?
Wat is het probleem en wat zijn de consequenties?
Waar doet het probleem zich voor?
Wanneer is dit probleem ontstaan?
Waarom is dit probleem ontstaan?

Bron: Lesboek Projectleider techniek)
Bron: Projectmatig creëren 2.0
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Met doorvragen probeer je zoveel mogelijk informatie te krijgen over de situatie en kan je aan de hand van de
gekregen informatie een oplossing bedenken, waarbij je ook rekening houdt met de gevoelens van de
opdrachtopgever.
6.1.3 De Brainstorm
Doormiddel van verschillende soorten overlegvormen in een team kan iedereen eigen ideeën inbrengen. Dit
kan mondeling en/of schriftelijk. Vervolgens kunnen alle ideeën beoordeelt worden op nieuwheid,
aantrekkelijkheid en als laatste de uitvoerbaarheid. Om een goede inhoud van het probleem te creëren moet
het probleem helder worden. Aan de hand van de informatie wordt in overleg oplossingsrichtingen gezocht
doormiddel van alle ideeën van het team. Hierbij wordt gekeken naar de beste oplossing.
6.1.4 De ontwikkelingsreactie
Ontwikkelingsgericht denken is nodig en belangrijk, omdat het kan zijn dat er ideeën zijn ontstaan die meteen
gekwalificeerd worden als ‘goede ‘ of ‘slechte’ oplossingen. De slechte oplossingen verdwijnen vaak in de
vuilnisbak, terwijl juist die ideeën vaak nog waardevolle informatie kunnen bevatten voor het verder vervolgen
en selecteren van de juiste oplossing. Dat is zonde en het kan zijn dat het langer duurt, voordat de juiste
oplossing is gevonden. Door ontwikkelingsgericht te denken ontwikkel je een ontwikkelingsreactie, waardoor je
het team motiveert en laat nadenken ook over de ‘slechte’ oplossingen. Dan kom je aan de hand van de
onderstaande vier stappen tot een oplossing:
1.
2.
3.
4.

Kies een idee om te ontwikkelen.
Formuleer welke aantrekkelijke kenmerken dit idee heeft.
Formuleer de belangrijkste tekortkomingen als uitdaging.
5
Genereer opties of nieuwe ideeën om verder te komen.

6.2 Hoe pas je creativiteit toe in je werkomgeving en competenties.
Doormiddel van bewuster te luisteren ontdek je bij het luisteren naar bijvoorbeeld de opdrachtgever, dat je
creatiever en beter gaat nadenken bij het in kaart brengen van de problemen in bepaalde situaties. Hierbij
komen de binnenste buiten luister techniek en de vijf W`s techniek goed van pas. Doordat je aan de hand van
deze technieken je verder verdiept in de situatie van de klant en doorvraagt naar de probleemsituatie. Dit geeft
vaak nuttige en interessante informatie, waardoor je creatievere oplossingen kan bieden.
De brainstorm methode en de ontwikkelingsreactie geven ook bijzondere mogelijkheden bij het realiseren van
oplossingen en bij het generen van ideeën. Door bijvoorbeeld te ervaren dat de in eerste instantie door mijzelf
als slecht gekwalificeerde ideeën toch waardevol kunnen zijn bij het realiseren van de juiste oplossing.
Door de brainstorm methode en de ontwikkelingsreactie toe te passen, heb ik geleerd dat je vaker creatiever
om kan gaan met het oplossen van problemen en niet alleen aan de standaard oplossingen denkt. Tevens ben
ik bewuster gaan luisteren, vraag ik meer door en geef ik niet meteen een mening over verschillende soorten
situaties. Hiervoor heb ik de volgende praktijksituatie als voorbeeld:
Bij B&W Installaties voerde ik vaak netspanningskwaliteit metingen uit om te controleren of de armaturen van
de klant de juiste spanning kregen waardoor de levensduur van de armaturen bij de juiste spanning
gewaarborgd bleef. Hierbij kwam ik vaak samen met de klant tot de conclusie dat mijn meting echter maar een
moment opname was en geen meting over een langere periode. Om dit probleem op te lossen, ben ik op de
volgende creatieve manier aan de slag gegaan.

5

Bron: Projectmatig creëren 2.0
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Aan de hand van de Vijf W`s techniek heb ik de situatie in kaart gebracht en daarna op klad de binnenstebuiten
methode toegepast. Op deze manier verzamel ik genoeg informatie over de situatie. Hieronder heb ik de vijf
W’s methode ingevuld:
1.
2.

Wie:
Wat:

3.
4.
5.

Waar:
Wanneer:
Waarom:

De klanten (tuinders die een belichtingsinstallatie hebben)
De meeting is een momentopname en geeft niet de continue netspanning kwaliteit
weer.
Bij de klant zelf op locatie, in de kas bij het belichtingspaneel.
Tijdens de meeting en niet over het hele jaar.
Dit probleem is ontstaan, doordat de moment opname niet de continue
netkwaliteit weergeeft. Hierdoor kan de volledige gewaarborgde levensduur van de
belichtingsarmatuur niet gecontroleerd worden.

Met deze gegevens ben ik in overleg gegaan met de directeur en de projectleiders van B&W Installaties wat
mijn bevinden waren en welke creatieve oplossingen wij met elkaar voor de klant kunnen bedenken. In de
praktijk was dit niet zo makkelijk en hebben wij de methode van de brainstorm gebruikt, waarbij een aantal
ideeën naar voren zijn gekomen. Aan de hand daarvan zijn wij op basis van de ontwikkelingsreactie elk idee uit
gaan uitproberen.
Hieruit is een power quality analyzer gekomen die wij bij de klant in het belichtingspaneel inbouwen, waarbij
wij continu de netspanningskwaliteit kunnen bijhouden en indien nodig kunnen ingrijpen wanneer deze buiten
zijn grenswaardes treed. Hierbij moet ik wel eerlijk zijn dat ik zelf niet het idee heb geopperd, maar mijn
directeur.
Wat aan de hand van dit voorbeeld in mijn ervaring en werkomgeving van toepassing is geldt ook voor de
negen competenties. Dit omdat er bij elke competentie veel creativiteit word gevraagd of het nu gaat om
oplossingen of nieuwe technieken te ontwikkelen. Creativiteit is belangrijk om verder te ontwikkelen en niet te
blijven hangen in hetzelfde denkpatroon.
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7 Competentie Communiceren en onderhandelen
Omschrijving van de competentie communiceren en onderhandelen:
Hij heeft begrip van contactuele verhoudingen en heeft door waar de aansprakelijkheden liggen. Hij begrijpt de
belangen en kan een project afronden naar tevredenheid van alle stakeholders. Hij is vertrouwd met de
essenties van communiceren, onderhandelen en conflict hanteren.
Gewenst gedrag: Stelt zich assertief op. Is onderhandeling bekwaam. Sluit aan bij de gesprekpartner(s) en
brengt zijn boodschap op adequate wijze over. Weet eventuele ruis in de communicatie te signaleren en te
beperken. Daarnaast is hij integer, hij laat blijken wanneer een zaak indruist tegen (zijn persoonlijke) normen
en waarden. Gedraagt zich eerlijk en respectvol tegenover anderen. Doet wat hij zegt.
Niet gewenst gedrag: Sluit onvoldoende aan bij zijn gesprekspartner, waardoor ruis ontstaat, is niet in staat
deze ruis te signaleren en te beperken. Hanteert verborgen agenda’s. Houdt zich niet aan afspraken. Handelt in
6
strijd met gedragscode bedrijf of branche.
Matrix overzicht Competentie Onderhandelen en communiceren:
Competentie
Matrix

Context

Blauw
Rood
Tabel 4

Taak rol
Geleid

Zelfstandig

Sturend

Simpel

1

2

3

Lastig

2

3

4

Complex

3

4

5

: Waar ik aan het begin van de opleiding stond
: Waar ik nu sta
: matrix Competentie Onderhandelen en Communiceren

7.1 Communiceren
Communicatie is een bewust proces en vindt plaats tussen personen wat altijd twee kanten op werkt.
Het zenden evenals het ontvangen van informatie is een groot deel van communicatie. Een zender vertelt een
boodschap doelbewust en de ontvanger kan hierdoor iets met de boodschap doen. Belangrijk is dat de
ontvanger de boodschap terugkoppelt wat hij denkt ontvangen te hebben, hierdoor kan je misverstanden
voorkomen. Als de ontvanger niet terugkoppelt, vraag je door aan de ontvanger of de verkregen informatie
begrepen is en laat hem dit samenvatten. Je hebt in de communicatie twee niveaus:
1: Inhoudsniveau:

Dit niveau wordt bepaald door de inhoud van een bericht dat word overgebracht.
Hierbij maakt het niet uit of dat bericht waar – of onwaar is.

2: Betrekkingsniveau:

Dit niveau verwijst naar hoe een bericht moet worden opgevat. Dit heeft te maken
met de relatie tussen beide personen en de betrekking tussen beide personen.

Wanneer de uitgezonden informatie anders overkomt bij de ontvanger kan er een vervorming in communicatie
optreden, ook wel genaamd ‘vervormingshoek’. Deze ‘vervormingshoek’ ontstaat wanneer er een storing in de
communicatie (ruis) plaatsvindt. Oorzaken voor ruis kunnen bijvoorbeeld zijn: verkeerslawaai, onweer (externe
ruis) , recente voorvallen (interne ruis). Ruis kan worden voorkomen, door van te voren na te denken over
7
bijvoorbeeld de locatie en het tijdstip.

6
7
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7.1.1 Referentie Kader
Iedereen heeft een eigen persoonlijke referentiekader dat houdt
in dat iedereen zijn eigen ideeën, waarden en normen en
attitudes heeft. Er is in de communicatie met elkaar een zender
en een ontvanger. Een zender geeft informatie gebaseerd op zijn
eigen referentie en de ontvanger ontvangt de informatie tegen
de achtergrond van zijn eigen referentie kader. Hierdoor kan het
voor komen dat de ontvanger de informatie wel ontvangt, maar
niet precies hetzelfde idee heeft als wat de zender bedoelt.
Figuur 1: Referentie kader
Daarom is het belangrijk om de gewenste resultaten af te
stemmen op die van je gesprekspartner, hierdoor wordt de kans
om doelstellingen te bereiken groter. Dat houdt in dat dat je je
gedrag en instelling aanpast en je professioneel en overtuigend opstelt.
Hierbij zijn drie belangrijke aspecten:
1.
2.

3.

Zintuigelijke gevoeligheid: hierbij let je vooral op non- verbale signalen zoals: trillen van de onderlip,
veranderen van de gelaatskleur en veranderingen in de ademhaling
Opbouwen van een verstandhouding: hierbij pas je je gedrag aan aan de degene met wie je
communiceert, dit doe je door middel van spiegelen. Spiegelen is een vorm van non – verbale
communicatie of lichaamstaal, die soms bewust en vaak onbewust gebeurt. Voorwaarde hiervoor is
wel dat de gesprekpartners elkaar zien. Dit spiegelen kan gebeuren in de vorm van in een spiegel
kijken en bewegingen van de gesprekspartner min of meer in spiegelbeeld volgen.
Flexibiliteit: dit houdt in dat je open staat voor feedback en je gedrag daaraan kan aanpassen.

Hierdoor ben je voortdurend bezig met het toepassen van de LSD techniek wat inhoud:
Luisteren:

Door goed en effectief te luisteren weet je wat de klant zegt.

Samenvatten:

Na het luisteren vat je het verhaal samen. Het doel is dat je laat zien dat je de verkregen
informatie begrepen hebt.

Doorgronden:

Je doorgrondt het verhaal door samen een oplossing te bedenken of er op door te vragen
zodat, je samen op één lijn komt.

Door het gebruiken van de LSD methode ervaar je in de praktijk dat je uiteindelijk zelf geïnteresseerder naar de
8
persoon gaat luisteren en een betere connectie met deze persoon ontwikkeld.
7.1.2 Non-verbaal en verbaal gedrag
Communiceren is het overbrengen van informatie. Communiceren heeft verschillende communicatiemiddelen
zoals: Taal, beeld en geluid. Communicatie vindt plaats tussen personen en werkt twee kanten op. Door op een
goede manier te communiceren bouw je een vertrouwensband en een goede relatie op. We kunnen de
communicatie onderscheiden in 2 aspecten namelijk:



Voor +/- 20 %
Voor +/- 80%

Verbale communicatie.
Non - verbale communicatie.

Non – verbale communicatie is zonder woorden en het onbewuste stukje communicatie waarin je
communiceert aan de hand van je houding, gedrag en je uitstraling.

8
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9

Denk hierbij aan de volgende punten:
1.
2.
3.
4.
5.

Omgeving:
Uiterlijk:
Houding:
Uitspraak:
Inhoudelijk:

Afstand gesprekspartner, tijd en moment, afleidende omgeving: object/geluiden.
Kleding, haardracht, make-up , afleidende accessoires.
Gezichtsuitdrukking, oogcontact, handgebaren, knikken en lichaamshouding.
Volume, toonhoogte, accent en let op de klank of toon van de uitspraak.






Niet teveel of onduidelijke informatie geven.
Benader de klant ten alle tijden enthousiast en positief.
Problemen bij de zender door: gebruik van vakjargon, teveel informatie geven, niet
inleven in de gesprekpartner, niet letten op signalen van de gesprekpartner en
teveel of te snel praten en zichzelf vaag uitdrukken.
Problemen bij de ontvanger doordat: ontvanger niet luistert (niet geïnteresseerd is)
en bevooroordeeld luisteren en niet inleven in de zender.

7.1.3 De vraagtechnieken
De belangrijkste doelen van het stellen van vragen zijn: Het verbreden van kennis over iets en het krijgen van
informatie wat belangrijk in een gesprek kan zijn. Door vragen te stellen laat je ook interesse in iets of iemand
zien en maak je er een actief gesprek waar de zender en ontvanger aan deelnemen. Er zijn twee soorten
vragen:
1: Open vragen:

Open vragen kenmerken zich, doordat de persoon kan antwoorden op zijn eigen
manier. Het antwoord is dus niet door de vragensteller in de mond gelegd. Open
vragen beginnen meestal met: wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe.

2: Gesloten vragen:

Hierbij kan een persoon alleen antwoorden met ja of nee. De antwoord
mogelijkheden staan hierbij dus vast en zijn eigenlijk al grotendeels gegeven door de
vragensteller. De ruimte om een eigen antwoord te geven op de vraag is beperkt.

Nadat je een open – of gesloten vraag gesteld heb aan een persoon kan je voor verdere informatie doorvragen.
Hierbij is het het makkelijkst om open vragen te stellen, omdat je dan meer informatie krijgt waar je op in kunt
gaan. Doordat je tijdens een gesprek verschillende soorten vragen stelt, vermijd je dat het gesprek saai wordt
of op een verhoor gaat lijken. Nadat je de informatie hebt gekregen, vat je in het kort samen wat je denkt dat
10
er verteld is. Op deze manier voorkom je dat de informatie verkeerd wordt geïnterpreteerd.

7.1.4 Appreciative inquiry
De Appreciative inquiry ook wel in het Nederlands de
positieve benadering genoemd, is een methode die helpt om
het beste in mensen of aspecten naar boven te halen en extra
te motiveren met positieve energie. Figuur twee laat een
afbeelding zien die de Appreciative inquiry een betere
verduidelijking geeft:

Figuur 2: Appreciative inquiry

9
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De Appreciative Inquiry word toegepast in vijf fasen:
1.
2.
3.

Affirmative topic choice :
Discover
:
Dream
:

4.

Design

:

5.

Destiny (of: Deliver)

:

Positief geformuleerde thema.
Wat zijn onze goede eigenschappen?
Hoe kunnen de goede eigenschappen in de toekomst gebruikt
worden?
Planning en het stellen van prioriteiten en het benutten van de
goede eigenschappen.
De implementatie van het 'design'.

Aan de hand van deze communicatietechniek leer je om jezelf positiever op te stellen, waardoor je voor jezelf
maar ook voor je omgeving een positievere sfeer creëert. Door de positieve eigenschappen te benoemen en te
ontdekken motiveer en creëer je een positief team, waarbij veel commitment over het project ontstaat.

7.2 Onderhandelen
Onderhandelen is een proces, waarin een overeenkomst tussen verschillende doelstellingen wordt bereikt.
Hiermee bedoel ik dat onderhandelen bestaat uit het beïnvloeden van andere personen, doormiddel van het
uitwisselen van ideeën en daardoor samen tot een overeenkomst te komen.
Als onderhandelaar is het van belang om een goed inlevingsvermogen te hebben en te kunnen overtuigen.
Je toont respect voor het belang van een ander, maar komt wel op voor je eigen belang. Daarbij is een
positieve houding belangrijk en kun je conflicten als een leermoment zien. Een aantal competenties en
eigenschappen die belangrijk zijn voor het onderhandelen:
1.
2.
3.
4.

Diplomatie
Commercieel gevoel
Rust en stabiliteit uitstralen
Communicatieve vaardigheid

Onderhandelaars zoeken altijd naar ideeën om samen te voegen, zodat je samen tot één oplossing komt. Voor
onderhandelen in een conflictsituatie kun je je aan de volgende stappen houden om tot een goed resultaat te
komen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Omschrijf duidelijk waar het over gaat (alle ins en outs).
Analyseer en inventariseer.
Stel doelen op (gezamenlijk).
Benadruk gelijke belangen van de partijen.
Overtuig/onderbouw/ bewijs en beargumenteer.
Blijf kalm en geef je grenzen goed aan.
Maak een nieuwe afspraak om de harmonie te bewaren.
Maak een korte samenvatting van de huidige situatie.
Presenteer alternatieve van beide belangen en vergelijk dit met elkaar.
Rond af en trek gezamenlijk een conclusie.

Na de onderhandeling kan de onderhandelaar het beste een terugblik werpen op de onderhandeling en de
verandering een acceptatietijd geven. Sommige personen hebben de tijd nodig om iets nieuws of wat anders te
accepteren. Blijf de behoefte en acceptatietijd van de tegenpartij goed observeren. Partijen gaan meestal een
11
onderhandeling aan om te krijgen wat ze willen, maar dat lukt niet altijd.

11
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7.2.1 Onderhandelen volgens de Harvard methode:
De Harvard methode is een bekende onderhandelingsmethode en wordt gebruikt voor verschillende
bemiddelingstechnieken. Het onderhandelingsproces moet ervoor zorgen dat twee of meerdere personen een
relatie met elkaar aangaan, waarbij er zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met belangen van de
verschillende groepen. Om de tegenpartij tevreden te houden luister je naar de tegenpartij en daarnaast
spreek je je eigen mening uit. Hierdoor kan je samen met de tegenpartij tot een overeenstemming komen en
ontwikkel je met iemand een band voor in de toekomst. Er zijn bij de Harvard methode een aantal
uitgangspunten:
1.

Scheid inhoud en relatie: Hierbij is het belangrijk om de mensen van het probleem te scheiden door
het zakelijk te houden. Verder probeer je jezelf te verplaatsen in de emoties van de tegenpartij en
luister je actief naar de tegenpartij.

2.

Kijk naar de belangen en meningen in plaats van standpunten: Je spoort de belangen van de
tegenpartij op doormiddel van doorvragen. Dan verduidelijk je je eigen belangen, de ander zal dan
waarschijnlijk meer rekening gaan houden met jouw belangen en vergroot je de oplossingsruimte.

3.

Verzamel mogelijke opties, voordat er beslissingen worden genomen: Probeer hierbij te focussen op de
gemeenschappelijke belangen. Verzin hierbij samen oplossingen en evalueer deze met elkaar. Verder
is het belangrijk om een open houding aan te houden en flexibel om te gaan met de oplossingen en
belangen van de tegenpartij.

4.

Dring aan op objectieve criteria: Verwijs de tegenpartij naar feiten en niet op eigen meningen en neem
datgene mee waarop je de beoordeling baseert.

5.

Bepaal de doelen en stel ze vast ( denk aan BAZO): Met BAZO wordt bedoeld, beste alternatief zonder
overeenkomst. Hiermee bedoel ik dat je kijkt naar wat zijn de alternatieven van jezelf en wat zijn de
12
alternatieven van de tegenpartij.

In hoofdstuk 7.3 ervaring in de praktijk, zal ik een korte toelichting geven op welke wijze ik de Harvard methode
heb toegepast en wat mijn bevindingen waren.
7.2.2 Conflict hantering
Wanneer er een conflict is ontstaan is het belangrijk om de oorzaak van het conflict op te sporen en daar een
oplossing voor te verzinnen. Bestaansgronden van een conflict kunnen zijn:





Verschillen in wensen, doelen en waarden.
Verschillen in omgaan met acties en situaties.
Verschillende verwachtingspatronen.
Onwil of demotivatie om een aantal punten te bespreken, samen te werken of compromissen te
sluiten.

Belangrijk is om een conflict niet uit de weg te gaan. Het zet jezelf als onderhandelaar eraan toe om nieuwe
ideeën te onderzoeken. Hiervoor pas je hetzelfde stappenplan toe als bij onderhandelen: zie hiervoor
bovenstaand stappenplan. Alleen voor het conflicthanteringsstappenplan moet onthouden worden dat de
onderhandeling wat gevoeliger ligt en daarom scherpere kanten heeft.

12

Bron: https://static.studiegids.tue.nl

Afstudeerscriptie Marc de Boer 13017659

16

Bij conflicten worden er drie fasen onderscheiden van elkaar deze zijn:
1.
2.
3.

13

Rationele fase
Emotionele fase
Strijd fase

Hieronder in de tabel staan de verschillende fases, kenmerken en oplossingen die worden gehanteerd:
Rationele fase
Karakter

Kenmerken

Ontwikkeling
strategie/
oplossingen

Emotionele fase

Strijd fase

Win – win: meer samenwerking van
competitie

Win – Lose: meer competitie
dan samenwerking

Lose – lose: geen
samenwerking mogelijk

- Spanning en irritaties
- Standpunten verharden, polarisatie
is het vormen van tegenpolen
- Superioriteitsgevoel is het gevoel
te hebben meer waard te zijn dan
een ander
- Zakelijke tegenstellingen (objectief)

- Wantrouwen, verwrongen
beeld van de ander
- Manipulaties
- Formuleren harde eisen en
dreigen met maatregelen die
ze kunnen nemen
- Coalitie vorming (vormingen
van partijen)

- Niets te verliezen
- Proberen koste wat het
kost schade aan een ander
toe te brengen
- Ze zien elkaar niet meer als
persoon; kijken elkaar niet
meer aan

Onderhandelen en de
samenwerking met elkaar herstellen

Via een begeleider proberen
om de problemen met elkaar
op te lossen

Het herstel van vertrouwen
is onmogelijk. Wel kan je via
een derde partij de situatie
proberen op te lossen door
een machtsingreep

Tabel: 5 conflict fases

Door te luisteren naar de klant biedt je de mogelijkheid tot werken aan een nog betere relatie met de klant.
Hieronder staan een aantal punten, waardoor een conflict het meest effectief behandeld wordt:
o
o
o
o
o
o
o

Luisteren (oogcontact en houding)
Sympathie tonen
Niet rechtvaardigen
Vragen stellen
Een oplossing afstemmen met de klant
Afspraken maken met elkaar en nakomen
Uitvoering controleren

Je past je aan aan de persoon met het conflict en houdt rekening met hoe de persoon reageert. Verder vertel je
14
je eigen mening en probeer je doormiddel van samen compromissen te sluiten tot een oplossing te komen.

7.3 Praktijk ervaring
Tijdens het begin van deze studie heb ik in de praktijk veel te maken gehad met de competentie:
Communiceren en onderhandelen. Dit kwam doordat ik op een verkeerde manier communiceerde zonder dat
ik mijzelf hiervan bewust was. Dit is doormiddel van harde feedback van een klant aan het licht gekomen. Dit
was toen een harde leerschool, waarvan ik geschrokken ben en uiteindelijk de boze klant gek genoeg dankbaar
ben.

13
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Hieruit heb ik geleerd om mij persoonlijk en anders op te gaan stellen. In samenwerking met mijn projectleider
heb ik in kaart gebracht wat mijn verbeterpunten zijn en aan de hand van de bestudeerde literatuur gegeven
door de Haagsche Hogeschool heb ik het volgende geleerd en toegepast in de praktijk:
1.

Verbaal en non-verbaal

In de praktijk heb ik geleerd dat iedereen een ander referentiekader heeft, hierbij dien je rekening te houden in
je reactie en opstelling ten opzichte van de ander. Persoonlijk vind ik het prettig om bij elke vorm van
communicatie de LSD techniek te gebruiken om zo te controleren of ik mijn gesprekspartner goed heb
begrepen.
2.

Vraag technieken

Ik stond niet vaak stil bij de wijze waarop ik informatie probeerde te verkrijgen en ik gebruikte één manier. Ik
kan hier anders mee omgaan door meer open vragen te stellen en met aandacht te luisteren, waardoor de
klant zich gehoord voelt. Waarbij ik vervolgens meer te weten komt.
3.

Appreciative inquiry

Vaak ben ik mijzelf er niet van bewust dat ik negatief kan overkomen. Hiervoor ben ik zelf de Appreciative
inquiry gaan bestuderen, waarbij ik tot de conclusie ben gekomen dat wanneer ik mezelf positief opstel mijn
omgeving ook positief reageert.
4.

Conflict hantering/ Harvard methode

Persoonlijk vond ik in het begin het lastig om te onderhandelen. Aan de hand van de bestudeerde literatuur
vanuit de Haagsche Hogeschool ben ik aan de slag gegaan met het ontwikkelen van mijn onderhandelingstechnieken. Hierbij heb ik gebruik gemaakt van de Harvard methode en de conflict hantering vanuit het
Lesboek: Project Leider techniek.
Hieruit ben ik tot de conclusie gekomen dat ik bij het onderhandelen en in een conflictsituatie de inhoud van
de relatie moet scheiden en naar de belangen moeten kijken van zowel die van mijzelf en van de andere.
Hieruit is het doel om op basis van feiten samen tot goede oplossingen te komen. Hierbij heb ik ook ervaren
dat je de emoties moet begrijpen maar je je er niet door moet laten beïnvloeden, maar op basis van de feiten
en de doelen van zowel mijzelf als van de tegenpartij tot een goede oplossing moet komen waarbij beide
partijen tevreden zijn.
Conclusie
Aan de hand van de vervelende maar leerzame feedback, heb ik mij weten te verbeteren. Hierdoor ben
gegroeid in het communiceren en onderhandelen.
Deze voorderingen heb ik ervaren door zelfstandig meer te onderhandelen bij klanten over uiteenlopende
zaken. Ik ben sterker gaan onderhandelen en heb meer het gewenste resultaat behaald, waarbij de klant
tevreden blijft.
Doordat ik mijzelf verbeterd heb in het positiever communiceren aan de hand van de Appreciative inquiry
techniek boek ik betere resultaten, zowel bij de opdrachtgever als bij mijn collega`s. Hierdoor ben ik qua
persoonlijkheid ook een stuk volwassener geworden.
Bij het volgen van deze opleiding heb ik me weten te ontwikkelen op het gewenste niveau 3 zelfstandig – lastig.
Echter heb ik nog veel te leren, dit zal ik door het in de toekomst volgen van een cursus communicatie verder
ontwikkelen. Daarbij is mijn ervaring en mening dat het DOEN het belangrijkste leermiddel is.
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8 Competentie Kosten Calculeren
Omschrijving van de competentie kosten calculeren:
Kan in de basis een kostprijscalculatie maken. Weet welke eisen er aan een goede kostprijs gesteld worden,
waaraan een kostprijs in de basis moet voldoen. Kan van daaruit zijn doelen bepalen, met betrekking tot het uit
15
te voeren project. De kostprijscalculatie is het fundament van het project.
Matrix overzicht Competentie Kosten Calculeren:
Competentie
Matrix

Context

Blauw
Rood
Tabel 6

Taak rol
Geleid

Zelfstandig

Sturend

Simpel

1

2

3

Lastig

2

3

4

Complex

3

4

5

: Waar ik aan het begin van de opleiding stond
: Waar ik nu sta
: matrix Competentie Kosten Calculeren

Kosten calculeren is het bepalen van de kosten die nodig zijn voor het realiseren van een werk, product of
dienst. Voorbeelden hiervan zijn herbestemmen van kantoorpanden of het realiseren van een nieuwe
Mac Donalds vestiging.

8.1 Opbouw van de kostprijs
De kostprijs is het totaal van de daadwerkelijke kosten die nodig zijn om een installatie op een zo effectieve
en efficiënte wijze te kunnen realiseren. Deze kostprijs is als volgt opgebouwd:

Manuren
Materialen
Reiskosten
Kosten derden +
Overhead
Algemene kosten
Marge Winst risico
Kostprijs

5%
6%
2%

In de elektrotechniek is kosten calculeren het bepalen van de kostprijs. De kostprijs is het bepalen van de prijs
die de klant moet betalen voor het maken van het product/installatie (inclusief de winstmarge voor het bedrijf)
16
op basis van een vraagspecificatie van de opdrachtgever.
De vraagspecificaties komen voort uit de onderstaande voorbeelden:





15
16

Vanuit uitvoerend werk (meerwerk)
Aangeleverd bestek (aanbesteding)
Voorlopig ontwerp (aanbesteding)
Onderhandse aanvraag (opstellen van een offerte)

Bron: Handleiding werkend leren Versie 0.1 Maart 2013
Bron: Lesboek Projectleider techniek
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Voor de vraagspecificatie is het van belang dat er voor het bepalen van de kosten, dezelfde uitgangspunten
worden gehanteerd. Hiervoor wordt vaak de UNETO-VNI norm toegepast, die de zogenoemde
arbeidsnormering weergeeft voor de elektrotechnische installaties.
Het bepalen van de kostprijs is een nauwkeurig proces. Om de nauwkeurigheid vast te stellen mag er bij
dezelfde calculatie gemaakt door vijf verschillende calculators maximaal 5% verschil in de kostprijsberekening
zitten.
Daarnaast neem je als calculator onderstaande kosten mee in de opbouw van de kostprijs:





Materiaal kosten
Werkvoorbereidingskosten
Uren vakkrachten
Kosten voor werk derden (onderaannemers)

Bij het bepalen van de kostprijs is het belangrijk dat de normen van het bedrijf gehanteerd worden. Dat is
omdat elke gemaakte calculatie op basis van dezelfde uitgangspunten berekend moet zijn. Op deze wijze kan
de verkoper op basis van de kostprijs de verkoopprijs bepalen.
Wanneer de calculator van de calculatienormen afwijkt, zal de kostprijs ook afwijken van de daadwerkelijke
kostprijs. Hierdoor zal de verkoopprijs afwijken, waardoor het project te duur wordt of dat het project al met
verlies is verkocht.

8.2 Kostprijsdeskundige
Ieder bedrijf dient te beschikken over een kostprijsdeskundige. Per bedrijf verschilt het hoe deze functie wordt
ingevuld. Bij grote bedrijven hebben ze hier iemand voor in dienst. Bij kleinere bedrijven doet de directeur of
de projectleider dit erbij. De kostprijsdeskundige weet dat het belangrijk is om op de juiste manier en volgens
de bedrijfsnormen de kostprijs te bepalen. Hoe nauwkeuriger de kostprijs is, des te beter de ambitieuze doelen
gesteld kunnen worden zoals: in minder uren het project realiseren. De taken van een kostprijsdeskundige zijn
17
onder andere:

















17

Zelf of laten produceren van calculaties
Ramingen samenstellen
Kerngetallen opzetten
Voortschrijdend inzicht verwerken
Nieuwe technieken mede beoordelen voor toepassingen
Technische administratieve voorwaarden beoordelen
Bijhouden van wijzigingen
Overdragen naar uitvoering
Steekproeven houden op juiste kostprijs
Aanvraag circuit opzetten
Marktgegevens rubriceren
Tijdige garanties aanvragen
In overleg kansen inschatten
Eenheidsprijzen samenstellen
Bijhouden van interne- en externe begrotingen
Projectevaluatie

Bron: Lesboek Projectleider techniek
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De kostprijsdeskundige is verantwoordelijk voor het volgende:





Het waarborgen van de correctheid van de kostprijs.
Het controleren, bepalen en samenstellen van de juiste kostprijs.
De gemaakte/gecontroleerde kostprijzen overhandigen aan degene die bevoegd is om een
verkoopprijs samen te stellen.
18
Het ontwikkelen van deskundigheid doormiddel van ervaring opdoen.

8.3 Praktijkvoorbeeld:
Project: Diergaarde Blijdorp te Rotterdam.
In verband met de verbouwing van het giraffenhuis en theeschenkerij is het huidige verdeelstation
gedemonteerd en is er een nieuw verdeelstation geplaatst in het nieuw opgebouwde relaishuis 100.
De opdracht bestond uit de volgende werkzaamheden:





Voorbereidingsfase:
o Het leveren en plaatsen van een nieuw verdeelstation in het nieuwe relaishuis 100.
o Het aanleggen van de nieuwe voedingsleidingen van het verdeelstation naar de
eindgebruikers.
Koppelfase:
o Het afkoppelen van de oude bekabeling en de nieuwe bekabeling aansluiten.
Sloopfase
o Het verwijderen van de oude bekabeling.

Voor dit project heb ik zelfstandig een calculatie gemaakt op basis van de vraagspecificatie. Deze bestond uit
een bestek. Op basis van dit bestek heb ik geïnventariseerd welke werkzaamheden voor ons van toepassing
waren. Van deze gegevens heb ik een kladcalculatie ontwerp gemaakt.

18

Bron: Lesboek Projectleider techniek
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Aan de hand van de kladcalculatie heb ik de definitieve calculatie gemaakt. Zie hieronder tabel 7.

Tabel 7 : Calculatie Diergaarde Blijdorp

Mijn ervaring bij het maken van deze calculatie is dat deze overzichtelijk en duidelijk opgesteld moet zijn, opdat
iedereen in één oogopslag kan zien hoe de calculatie is opgebouwd.
Het uitwerken van de vraagspecificatie was erg lastig omdat het niet om een gewoon kantoor ging, maar om
een dierentuin die een stukje van hun park wilde aanpassen. Hierbij diende ook een stuk van de infrastructuur
te worden aangepast, waarbij er een nieuwe onderverdeler en nieuwe voedingskabels nodig waren. In de
onderstaande materiaal calculatie zijn de specifieke benodigde materialen gecalculeerd, zie hiervoor tabel 8 op
de volgende pagina.

Afstudeerscriptie Marc de Boer 13017659
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Tabel 8 : materiaal calculatie: Diergaarde Blijdorp

Tijdens het opzetten van deze calculatie heb ik ervoor gekozen om twee calculaties te maken in één Excel
bestand namelijk één overzichtscalculatie en een materiaal calculatie. Hiervoor heb ik gekozen dat de

Afstudeerscriptie Marc de Boer 13017659
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gecalculeerde materialen altijd duidelijk en overzichtelijk zijn te herleiden vanuit de materialencalculatie, zodat
in één oogopslag te zien is welke materialen er gecalculeerd zijn.
Tijdens het uitvoeren van deze calculatie heb ik ervaren dat de vraagspecificatie goed gedefinieerd moet
worden. Wat is nu daadwerkelijk het probleem van de klant en waar moet de oplossing aan voldoen. Verder is
het belangrijk dat de calculatie duidelijk en inzichtelijk wordt opgesteld.
Hierin wil ik mijzelf nog verder ontwikkelen bij het zelfstandig uitvoeren van lastige calculaties. Tevens wil ik
mijzelf verbeteren in de technische kennis.

Afstudeerscriptie Marc de Boer 13017659
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9 Competentie Resultaat prognosticeren
Omschrijving van de competentie resultaat prognosticeren:
Kan bepalen aan de hand van de kostprijscalculatie, welke doelen voor dit project haalbaar zullen zijn, met in
acht name van analyse van mogelijke risico’s. Geeft vooraf een duidelijke bepaling van het projectresultaat, dat
19
ontstaat na de oplevering van het project.
Matrix overzicht Competentie Resultaat prognosticeren:
Competentie
Matrix

Context

Blauw
Rood
Tabel 9

Taak rol
Geleid

Zelfstandig

Sturend

Simpel

1

2

3

Lastig

2

3

4

Complex

3

4

5

: Waar ik aan het begin van de opleiding stond
: Waar ik nu sta
: matrix Competentie Resultaat prognosticeren

Prognosticeren is het vooraf vaststellen hoeveel dit project gaat opleveren indien alle werkzaamheden
efficiënt, effectief en goed uitgevoerd worden. Bij prognosticeren dienen de volgende twee handelingen
consequent uitgevoerd te worden:



Risico analyseren
Ambitieuze doelstelling opstellen

9.1 Risico analyse
Bij het maken van een prognose wordt er vaak een risicoanalyse gemaakt. Hieruit wordt vastgesteld welke
risico’s kunnen voor komen in een project. Vanuit de risicoanalyse wordt vastgesteld wat voor risicofactoren
een project kunnen beïnvloeden.
Hierbij kan je aan de volgende voorbeelden denken:





Onduidelijkheden tussen vraagspecificatie en aanbod
Onduidelijke werktekeningen
Miscommunicatie
Fouten in begrotingen

Het is belangrijk dat er duidelijk naar de werkvloer wordt gecommuniceerd en dat deze van heldere informatie
wordt voorzien, zodat de medewerkers niet voor verrassingen komen te staan. Deze verrassingen hebben vaak
ook financiële consequenties. Het is belangrijk dat alles wat tussen de opdrachtgever en aannemer wordt
besproken op een duidelijke manier is vastgelegd.
De risicoanalyse is niet altijd volledig, daarom moeten de risico`s minimaal gehouden worden.
Bij het uitvoeren van een risicoanalyse worden eventuele bedreigingen in kaart gebracht en beoordeeld op de
20
volgende aspecten:


19
20

Kans van het optreden van risico’s
Het gevolg van de schade wanneer deze zich voordoet

Bron: Handleiding werkend leren Versie 0.1 Maart 2013
Bron: Lesboek Projectleider techniek
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Op welke wijze kan het risico beheerst worden of aanvaardbaar gemaakt worden
Bij te grote risico’s kosten-batenanalyse uitvoeren.

De formule van het berekenen van de risicoanalyse luidt:
𝑅𝑖𝑠𝑐𝑜𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 =

Totaal
𝑥 100%
Max score

Bij een score boven de 50% betekent dit dat het project niet uitvoerbaar is door te grote risico`s. Wanneer de
score wel onder de 50% valt is dit project wel uitvoerbaar, omdat er dan minder grote risicofactoren aanwezig
zijn.
Dit betekent niet per definitie dat er zich geen risico`s kunnen voordoen. Belangrijk is het om extra
voorzorgsmaatregelen te treffen zodat het beheersbaar blijft.

9.2 Ambitieuze doelstelling
Met ambitieuze doelen stellen bij prognosticeren wordt bedoeld: het van te voren gestelde doel definiëren,
zodat tijdens het project zo veel mogelijk efficiënt en effectief gewerkt wordt.
Mijn persoonlijke interesse ligt in het stellen van ambitieuze doelen. Bijvoorbeeld aan de hand van het
handboek: Handboek Calculatie van Uneto VNI, waarin de calculatienormen zijn vastgelegd, bedragen de niet
vaktechnische uren namelijk 45 %. Hierbij is mijn ambitieuze doelstelling om deze terug te brengen naar 25 %.
Vanuit het handboek: Handboek calculatie van Uneto VNI, is de calculatie uren norm als volgt opgebouwd
namelijk:




45 % Vaktechnisch
45 % Niet- vaktechnisch
10 % Onvermijdbare verliezen

:
:
:

Actief montage werk
Fouten, uitzoekwerk en overbodige werk
Verzuim, onwerkbare dagen en schade door derde

Deze calculatie urennorm is aan de hand van studies tot stand gekomen. We weten dit vanuit de praktijk en het
wordt ook aangehaald in het lesboek: Lesboek projectleider techniek. Hieruit kunnen we het volgende
21
vaststellen:

Normaal
arbeidsduur

Ambitieuze
arbeidsduur
10%

10%

45%
45%

65%

18 uur Vaktechnische uren

26 uur Vaktechnische uren

18 uur Niet vaktechnische uren

10 uur Niet vaktechnische uren

4 uur onvermijdbare verliezen

4 uur onvermijdbare verliezen

Figuur 3: Normaal arbeidsduur
21

25%

Figuur 4: Ambitieuze arbeidsduur

Bron: Lesboek Projectleider techniek
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In figuur 3 zien we de urenverdeling in een gewone werkweek van veertig uur. In figuur 4 staat de verdeling van
de werkuren wanneer een ambitieuzere doelstelling wordt gehanteerd. Hieruit kunnen we concluderen dat,
wanneer we het ambitieuze doel van de niet vaktechnische uren van 45 % terug naar 25 % brengen dat er
aanzienlijk effectiever gewerkt kan worden met een resultaat van 65 % vaktechnische uren wat zich uit in 26
uur.
Doormiddel van efficiëntere en creatievere technieken toe te passen bij de voorbereidingsfase en de
uitvoeringsfase, kan deze ambitieuze doelstelling gehaald worden door het overwegen van de volgende
punten:







Goede werkvoorbereiding is van uiterst cruciaal belang
Seriematig werken aan de hand van prefab technieken
Efficiëntere montagemethoden
Uitbesteden aan gespecialiseerde bedrijven
Efficiënter systeem ontwerpen, bijvoorbeeld kabelgoot in plaats van pijpenbundels
Duidelijke projectgegevens en tekeningen

Een projectteamsamenstelling wat van hoge importantie is. ‘Never change a winning team’.

22

9.3 Praktijkvoorbeeld
Bij mijn dagelijkse werkzaamheden heb ik zelf weinig prognoses gemaakt behalve dan mijn eigen persoonlijke
prognoses om een doel te bereiken. Bijvoorbeeld wat wil ik afkrijgen vandaag? Deze vraag stel ik mijzelf vaak
bij de werkvoorbereiding van een project of wanneer ik de leiding heb op een project.
Om te kunnen aantonen dat ik toch kan prognosticeren heb ik een fictief project gemaakt, namelijk het project:
Kantoorpand te Amsterdam.
Aan de hand van voorbeelden en informatie heb ik zelfstandig onderstaande prognoses gemaakt.:

Tabel 10: voorbeeld Prognose

Door vooraf te prognosticeren en ambitieuze doelen te stellen op basis van figuur 4 in paragraaf 9.2 geschetste
doelstelling, kunnen de gecalculeerde uren die waren berekend op 3568 uur nu gesteld worden op 2845,4 uur.

22

Bron: Lesboek Projectleider techniek
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Indien de ambitieuze doelstelling wordt gerealiseerd, levert dit onderstaande besparing in kosten op:

Besparing van:

€ 114.176,00
€ 91.340,80
€ 22.835,20

-

Om deze doelstelling te behalen moet er door het hele projectteam efficiënter gewerkt worden. Hierbij
moeten de gezichten allemaal dezelfde kant opstaan oftewel commitment worden getoond, waardoor het
ambitieuze doel gehaald kan worden.
Om dit ambitieuze doel te halen moet de prognose zelf werkbaar en overzichtelijk zijn voor zowel de werkvloer
als voor de projectleider zelf.
Hieruit heb ik geleerd dat je aan de hand van een prognose en het stellen van ambitieuze doelen kan bepalen
wat de mogelijkheden zijn binnen een project.
Tevens heb ik ervaren dat de prognose duidelijk en overzichtelijk moet zijn, waaruit ik zelf als leidinggevende
monteur in één oogopslag de beschikbare uren kan herleiden en dat ik straks als projectleider zelf in één keer
de beschikbare uren kan analyseren met de daarbij horende getalen.
Kortom: Hou je calculatie en daarop van toepassing zijnde prognose voor iedereen overzichtelijk!
Op basis van mijn ervaring met uitvoerende werkzaamheden weet ik dat een opgeleide monteur aan bepaalde
werkzaamheden x aantal uren besteedt. Deze ervaring wil ik in de toekomst gaan gebruiken bij het ontwikkelen
van slimmere montage technieken zoals onderstaand voorbeeld:
Er kan een ambitieuzere doelstelling worden behaald door het beter omgaan met materialen, hierbij doel ik op
het slimmer inkopen van materialen bijvoorbeeld: bij grote afname van armaturen meer korting verkrijgen dan
de huidige korting.
Maar ook met het gebruiken van efficiëntere montagetechnieken kan de ambitieuzere doelstelling gehaald
worden. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van WIE-LAND snoeren. Door het gebruik van deze snoeren kun
je een complete stekkerbare installatie toepassen boven het systeem plafond, waarbij je vanaf één
aansluitpunt via een stekkerbare verbinding alle armaturen snel kan aansluiten.
Risico analyse
Tijdens de opleiding kregen we ook te maken met het hanteren van risico analyse. Voordat ik dit in de opleiding
kreeg hanteerde ik nooit risicoanalyses. Om meer inzicht te krijgen in het prognosticeren heb ik vanuit het
boek: Lesboek projectleider techniek de risicoanalyse gebruikt bij het invullen van de nieuwe projecten die ik
ging uitvoeren. Als voorbeeld hiervan heb ik in bijlage 1 op blz. 47 één van deze risicoanalyses toegevoegd.
Aan de hand van deze risicoanalyses, heb ik geleerd welke risico’s er eventueel zich kunnen voordoen op
projecten. Voorheen stond ik daar niet bij stil of dacht daar totaal niet aan. Door de vragen te lezen en
vervolgens het antwoord te geven op de vragen ben ik het project aanzienlijk beter gaan inventariseren,
waardoor ik meer overzicht krijg op de eventuele risico’s die zich kunnen voordoen op het project.
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10 Competentie Project bewaken en beheersen
Omschrijving van Competentie Project bewaken en beheersen:
Indien de doelstelling, zoals in de vorige competentie gesteld, vastgesteld is, de weg naar dit doel beheersen en
bewaken en ingrijpen indien de situatie daarom vraagt.
Gewenst gedrag: Bewaakt en beheerst op basis van feed forward control, ofwel op tijd gas geven als je de berg
oprijdt, zodat je geen snelheid verliest. In onze branche betekent dit: Ingrijpen als er nog mogelijkheden zijn,
niet als het project al voor 90 % gereed is. Altijd je doel in de gaten houden.
Ongewenst gedrag: Is snel tevreden zijn met het resultaat van zijn project. Wijt gemiste doelstellingen aan
23
anderen of omstandigheden.
Matrix overzicht Competentie Project bewaken en beheersen:
Competentie
Matrix

Context

Taak rol
Geleid

Zelfstandig

Sturend

Simpel

1

2

3

Lastig

2

3

4

Complex

3

4

5

Blauw
: Waar ik aan het begin van de opleiding stond
Rood
: Waar ik nu sta
Tabel 11 : matrix Competentie Project bewaken en beheersen

Bij het prognosticeren worden de ambitieuze doelen bepaald, hierbij dienen we deze tijdens de uitvoering wel
regelmatig te controleren en te bewaken zodat het ambitieuze doel behaald word.

10.1 GOTICK
Tijdens het project kunnen er allerlei risico’s en probleemsituaties voor komen, deze vragen vaak creatieve
oplossingen. Hierbij moeten we onthouden dat we positief gestemd blijven en alleen maar uitdagingen zien.
Om dit overzichtelijk te houden maken we gebruik van GOTICK deze letters staan namelijk voor:







Geld
Organisatie
Tijd
Informatie/
communicatie
Creativiteit
Kwaliteit

: Gemaakte kosten omtrent materialen/uren en derden inzichtelijk vastleggen
: Het samenstellen van een project team
: Het bewaken van de gemaakte uren
: Het inzichtelijk en duidelijk houden van informatie
: Het vermogen om creatieve oplossingen te bedenken
: Het stellen van de juiste kwaliteitseisen t.b.v. de richtlijnen van de installaties

Bij het bewaken en beheersen van het project hebben wij vaak te maken met geld, tijd en kwaliteit. Om dit in
inzichtelijke lijnen te laten verlopen is een goede organisatie, communicatie en informatie nodig. Bij het
oplossen van probleemsituaties, is het van belang om hier creatief mee om te gaan. Om optimaal inzichtelijk te
24
kunnen bewaken maken we gebruik van een productiestaat die in het volgende hoofdstuk wordt toegelicht.

23
24

Bron: Handleiding werkend leren Versie 0.1 Maart 2013
Bron: Projectmatig creëren 2.0
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10.2 Productiestaat
Aan de hand van het lesboek: Projectleider techniek en de lessen gegeven door Dhr. Pieter Eijkelenboom heb ik
meer inzicht gekregen in het aspect bewaken en beheersen door gebruik te maken van een productiestaat.
Onderstaand heb ik een productiestaat gemaakt op basis van mijn eerder beschreven fictieve project:
Kantoorpand te Amsterdam.
Bij het bewaken en beheersen van een project, is het belangrijk om een eenduidig overzicht te hebben over het
project. De kunst is inzicht te krijgen in het onderhanden werk. Het bewaken en beheersen is het inzicht
hebben in je project, onder andere op de volgende gebieden:




Financieel
Man uren
Materialen

Vanuit een vraagspecificatie wordt een calculatie gemaakt, waaruit een kostprijs tot stand komt. Aan de hand
daarvan hebben we door het opstellen van een prognose een ambitieuze doelstelling opgesteld. Op basis van
een prognose maken we de productiestaat om inzicht te krijgen in het verloop van het project, zodat we het
project kunnen beheersen en bewaken. Hierdoor kunnen we snel en creatief ingrijpen als er zich
probleemsituaties gaan voordoen. Bij het opstellen van een productiestaat worden de volgende punten
verwerkt:










Projectonderdelen
Doel gestelde gecalculeerde uren
Doelstelling kosten materialen
Manuren in euro`s
Beschikbare uren
Verbruikte uren
Gereedheid in percentage
Resterende uren
Week overzicht met verbruikte uren.

Op basis van deze gegevens komt de productie als hieronder eruit te zien:

25

Tabel 12: productiestaat.

In tabel 10 heb ik op basis van voorbeelden en de lessen van Dhr. Pieter Eijkelenboom en het lesboek:
Projectleider techniek zelfstandig een productiestaat gemaakt.
25

Bron: Lesboek Projectleider techniek
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Bij het opstellen van de productiestaat heb ik geleerd, dat deze inzichtelijk dient te zijn voor zowel de
projectleiders als voor de uitvoerende monteurs. Dat is belangrijk, zodat zij in één oogopslag kunnen zien hoe
het project ervoor staat.
Bij het analyseren van de gebruikte uren ben ik erachter gekomen, dat de registratie van de gebruikte uren niet
altijd volledig betrouwbaar is. Dit komt, doordat monteurs laks met urenregistratie om kunnen gaan of het
soms lastig vinden om juiste uren te registeren.
Hiervoor heb ik een makkelijke tool ontwikkeld die al langer werd gebruikt door bouwbedrijven. Een
weekstaat, waarbij de leidinggevende monteurs per projectonderdeel de uren kunnen verwerken.
Deze weekstaten zullen bij grotere projecten worden gehanteerd, zodat de projectleiders in één document
kunnen zien wat er per week per projectonderdeel is uitgevoerd en de hoeveelheid uren die hieraan
gespendeerd zijn.
Met de leidinggevende monteurs zijn afspraken gemaakt dat de urenregistratie correct wordt ingevuld. Dit
zodat er op deze manier een duidelijke en 100% betrouwbare productiestaat ontstaat, die later als interessante
informatiebron gebruikt kan worden voor toekomstige projecten.
Op bijlage 2 blz. 50 is een ingevulde weekstaat bijgevoegd.
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11 Competentie Plannen
Omschrijving van Competentie Plannen:
In essentie gaat het om efficiënt en effectief de werkzaamheden te kunnen uitvoeren, daarnaast is dit een
middel om goed inzicht in de tijdsvolgorde van de werkzaamheden te krijgen, tenslotte is het noodzakelijk om
mede op basis daarvan de kwaliteit te beheersen en bouwvertraging of versnelling te kunnen aantonen. Is
26
bekend met de soorten planningen en waarom deze gebruikt worden.
Matrix overzicht Competentie Plannen:
Competentie
Matrix

Context

Taak rol
Geleid

Zelfstandig

Sturend

Simpel

1

2

3

Lastig

2

3

4

Complex

3

4

5

Blauw
: Waar ik aan het begin van de opleiding stond
Rood
: Waar ik nu sta
Tabel 13 : matrix Competentie Plannen

11.1 Wat is plannen
Plannen is het definiëren van allerlei werkzaamheden in een bepaalde tijdsperiode. We plannen zodat we een
duidelijk inzicht krijgen omtrent de voortgang van het project, waarbij de projectleider in één oogopslag kan
zien in welke staat het project verkeerd, wat de knelpunten zijn en waar de prioriteiten en risico’s liggen.
Er zijn verschillende soorten planningen namelijk:








Projectplanning
Voorbereidingsplanning
Ontwerpplanning
Uitvoeringsplanning
Financiële planning
Inkoopplanning
Resultaatplanning

In de installatiebranche wordt de uitvoeringsplanning het meest gebruikt, omdat een uitvoeringsplanning is
bedoeld om structuur en overzicht te geven in een project welke wij gaan of willen uitvoeren. Hierdoor wordt
het project in één oogopslag inzichtelijk en beheersbaar.
Een planning wordt op basis van opeenvolgende werkzaamheden in een logische volgorde gemaakt, waardoor
er een efficiënte uitvoering ontstaat. In de planning is er altijd sprake van een begin en een einddatum, deze
worden vaak vastgesteld door de opdrachtgever. Hierdoor is het de taak van de projectleider om alle
informatie betreffend de tijdsduur, man- uren en de benodigde materialen te verzamelen. Ook verzamelt de
projectleider gegevens van nevenactiviteiten omtrent het project. Vanuit deze informatie is het doel om een
planning te maken die een inzichtelijke werkvolgorde geeft. De planning dient de projectleider een duidelijk
inzicht te geven omtrent de stand van zaken van het werk. Dit is zowel in urenregistratie als materiaal, wat
27
gekoppeld is aan het financiële aspect.

26
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Bron: Handleiding werkend leren Versie 0.1 Maart 2013
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De planning dient daarom aan de volgende punten te voldoen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opeenvolgende werkzaamheden in logische volgorde plaatsen en efficiënte uitvoering realiseren
Start en einde project vaststellen
Geeft inzicht in de voortgang
Geeft inzicht in knelpunten/prioriteiten/risico’s
Geeft inzicht in financiële geldstromen
Geeft inzicht in het zogenaamde kritieke pad
Geeft aan, waar mogelijke besluiten genomen moeten worden (mijlpalen)

Hoe ziet eigenlijk de ideale planning eruit?
De ideale planning is de blauwe lijn in figuur 5. Het
is helaas niet altijd mogelijk om in de praktijk deze
rechte lijn te realiseren. Dit komt omdat er vaak bij
de start van een project alleen de projectleider,
engineer en de tekenaar met het project bezig zijn.
Naarmate het project vordert komt hierbij ook het
personeel in de uitvoering bij. Het is een ambitieuze
doelstelling om zoveel mogelijk continuïteit op het
project te creëren. Zie hiervoor de groene lijn in
figuur 5. Er kan effectiever en efficiënter gewerkt
worden, wanneer we in staat zijn een zoveel
mogelijk rechte lijn op de personele bezetting van
28
een project te creëren.

Figuur 5: Voorbeeld van de ideale planning.

11.2 Praktijkvoorbeeld
De firma Meurs is een klein bedrijf, waarbij wij Excel gebruiken om zelf simpele planningen te maken. Daarbij
komt ook dat wij vaak planningen krijgen van onze opdrachtgevers waaraan wij ons moeten houden, hierbij zijn
wij meer bezig met de planning te bewaken dan de planning te maken.
Omdat we de planning meestal vanuit de opdrachtgever verkrijgen, is het erg belangrijk om ook inspraak te
krijgen bij zowel het maken van de planning als het verloop van het project, waardoor we zo min mogelijk
onwenselijke situaties krijgen zoals stagnatie, wacht uren of dat je opeens op tien plekken tegelijk aan de slag
moet waardoor je niet de ideale rechte lijn meer hebt zoals hiervoor is uitgelegd aan de hand van figuur 6.
Zelf heb ik veel te maken met het plannen. Is deze niet van school dan is het wel de planning vanuit de zaak
voor een klus en/of dan is het wel mijn eigen planning die ik voor mijzelf maak. Zelf vind ik het belangrijk om
een planning te hebben, omdat het in eerste instantie structuur geeft maar ook het einddoel in beeld brengt en
welke stappen je moet zetten om dit einddoel te bereiken.
Voor de competentie plannen heb ik mij meer dan voor de opleiding bezig gehouden met het maken van
planningen, hieruit heb ik geleerd dat een planning ambitieus kan zijn maar wel haalbaar moet blijven. Bij het
opstellen van de planning is het van belang dat deze zowel inzichtelijk als beheersbaar is.
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Daarom dient deze planning aan de volgende punten te voldoen:





Het kunnen vaststellen van de gevolgen van vertraging van een bepaalde activiteit, voor de rest van
het project is.
Het organiseren van de werkzaamheden.
Het signaleren van de voortgang van een project.
Bepalen van de benodigde capaciteiten van het project.

Om aan te tonen dat ik het gewenste niveau heb behaald heb ik de volgende planning gemaakt:


Bijlage 3 blz. 51 : Planning Schenkeveld ll

In de toekomst wil ik mij verder gaan ontwikkelen in het maken van planningen.
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12 Competentie Leidinggeven
Omschrijving van de Competentie Leidinggeven:
Heeft inzicht in verschillende manieren, soorten van leidinggeven gekregen. Kan situationeel leidinggeven in praktijk
brengen. Heeft zicht op persoonlijk leiderschap, alles wat daarmee samenhangt.(Kernkwaliteiten). Is in staat het beste uit
mensen naar boven te halen. Kan zijn team zodanig sturen, dat er commitment en creatie ontstaat, waardoor ambitieuze
29
doelstellingen gehaald zullen worden. Kan conflicten hanteren.

Matrix overzicht Competentie Leidinggeven:
Competentie
Matrix

Context

Taak rol
Geleid

Zelfstandig

Sturend

Simpel

1

2

3

Lastig

2

3

4

Complex

3

4

5

Blauw
: Waar ik aan het begin van de opleiding stond
Rood
: Waar ik nu sta
Tabel 14 : matrix Competentie Leidinggeven

12.1 Wat is leidinggeven?
Datgene laten doen , wat jij (als projectleider) graag wilt, terwijl diegene die dat moet doen het ook nog leuk
vindt. Deze definitie is gesteld door D.D Eisenhower.
Leiding geven bevat de volgende kerntaken:






Kunnen delegeren
Kunnen plannen en vooruit plannen
Je projectleden kunnen aansturen
Je projectleden kunnen stimuleren en ambitieuze doelen stellen
Het proces bewaken

Leidinggeven is voor een groot deel het omgaan met mensen. Hierbij moet je als leidinggevende eraan blijven
denken dat ieder mens anders is en daarom anders benaderd/ behandeld moet worden.
Als hulpmiddel hiertoe zijn er de vier basis stijlen van leidinggeven, namelijk:
1.
2.
3.
4.

De instruerende stijl
De coachende stijl
De ondersteunde stijl
De delegerende stijl

Je past je leidinggevende stijl aan de collega`s aan met wie je samen werkt. Bijvoorbeeld in de praktijk: gebruik
je de delegerende stijl voor de zelfstandige ervaren monteurs, omdat deze weinig sturing en ondersteuning
nodig hebben en je van hen op aan kunt/ kunt vertrouwen.
Bij onervaren monteurs kan je meer gebruik maken van de instruerende stijl, omdat zij het werk nog moeten
leren. Je geeft dan meer sturing en houdt meer toezicht.
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12.2 Persoonlijk leiderschap
Persoonlijk leiderschap is de mate waarin iemand zich bewust is van zijn gedrag in de praktijk en richting kan
geven aan de eigen ontwikkeling, groei en zichzelf weet te inspireren en deze inspiratie weet om te zetten in
doelgericht en efficiënt handelen. Verder is het belangrijk om op een plezierige wijze medewerkers te
motiveren, waardoor anderen met voldoening en motivatie de taken kunnen volbrengen.
Belangrijk bij persoonlijk leiderschap is een stuk zelfkennis en/of zelfonderzoek. Dit doe je doormiddel van een
aantal vragen aan jezelf te stellen (zelfreflectie). Je stelt jezelf een aantal vragen zoals: ‘waarom reageer ik op
deze manier’ of ‘waarom heb ik op deze manier dit probleem opgelost’ en ‘hoe’. Daarnaast kan een 360 graden
feedback formulier gebruikt worden om erachter te komen hoe je tegen jezelf aan kijkt en hoe anderen tegen
je aan kijken. Op het moment dat je jezelf bewust bent van je eigenschappen en deze ook weet te vinden bij je
team, kan je zowel jezelf als andere motiveren/inspireren om doelgericht te werken. Hierdoor komt er een
goed commitment in het team, waarbij de samenwerking optimaal is.
Onderstaand zijn een aantal methodes om erachter te komen hoe je zelf in elkaar zit. Hierbij heb ik mijn eigen
kwaliteiten en eigenschappen uitgewerkt en kijk ik zelf waar ik sta in het leidinggevende proces.
30
De technieken zijn:





SWOT – analyse
Johari – venster
Kernkwadrant
Stephen R. Covey

12.2.1 SWOT Analyse
De SWOT Analyse geeft een beter beeld van: wat zijn mijn sterke kanten en mijn zwakke kanten. De afkorting
SWOT staat voor Strength, Weakness, Opportunity en Threat. Dit zijn de vier aspecten, waarbij je per aspect je
jezelf een spiegel voorhoudt en je afvraagt: waar sta ik nu en waar wil ik naar toe groeien? Hierdoor leer je
31
jezelf beter kennen.
Onderstaand zijn de 4 waarde aspecten Strength, Weakness, Opportunity en Threat verder toegelicht:

Strenght/
sterkepunten

Weakness/
zwakkenpunten

•Hier mee wordt
bedoeld waar haal jij
nou je energie
vandaan, oftewel wat
zijn je positieve
punten/kanten zoals:
doorzettingsvermogen
, sterk ondernemend
maar ook spontaan.

• Met de zwakke
punten wordt bedoeld
wat zijn nu jouw
negatieve
punten/kanten
waaraan nog gewerkt
moet worden om een
beter
slagingspercentage te
krijgen.

Opportunity/kansen

Threat/ bedreigingen

•Met dit aspect wordt
bedoeld waar zitten de
kansen voor jou,
waarop jij je moet
focussen zodat je je
doel nog beter kan
bereiken.

•In het aspect
bedreigingen moet je
nagaan waar zitten nu
die extra uitdagingen
om je doel weten te
behalen of nog beter
te behalen. Maar met
bedreigingen wordt
ook bedoeld waar
moet je rekening mee
houden zodat het niet
verkeerd gaat.

Tabel 15 : Swot analyse algemeen.

In het hoofdstuk 12.3 conclusie, heb ik mijn eigen SWOT analyse toegevoegd.
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12.2.2 Johari-venster
Het geven van feedback is belangrijk net als het open staan voor feedback. Met behulp van feedback kan je
zowel onbewust als bewust ,verbale en non-verbale communicatie bespreekbaar maken. Hierdoor kan jezelf en
het team groeien, omdat je doormiddel van feedback ontvangen leerdoelen kan maken en daardoor verder kan
ontwikkelen.
Door het Johari-Venster wordt het geven/ontvangen van feedback extra duidelijk: zie tabel 16. Het Joharivenster helpt mensen hun communicatie beter te begrijpen. Het Johari-venster bestaat uit:
1.
2.
3.
4.

De vrije ruimte: dit is het deel van de persoonlijkheid dat zowel voor jezelf als voor andere bekend is.
De blinde vlek: dit is het domein van gedrag dat voor anderen wel waarneembaar is, maar waar je
jezelf niet bewust van bent.
Het verborgen gebied: dit is het gedeelte van jezelf dat wel voor jou bekend is, maar niet bij anderen.
Het onbekende zelf: dit is het deel van je persoonlijkheid dat noch aan jezelf, noch aan de ander
bekend is.

Johari-Venster
Bekend aan anderen
Onbekend aan andere

Bekend aan jezelf
Vrije ruimte
Verborgen gebied

Onbekend aan jezelf
Blinde Vlek
Onbekende zelf

Tabel 16 : Johari-Venster

12.2.3 Kernkwadrant
Door kernkwadranten leer je je eigen persoonlijke kernkwaliteiten en eigenschappen beter kennen maar ook
die van de anderen, waardoor je elkaar beter leert kennen en begrijpen.
De kernkwadrantmethode is een methode om de bijbehorende eigenschappen van een bepaalde kernkwaliteit
beter te begrijpen, zodat je jezelf en de ander beter leert begrijpen. Doormiddel van de kernkwadrant methode
kan je in één oogopslag zien wat de kernkwaliteit van iemand is en wat de daarbij horende valkuil, allergie en
de belangrijkste uitdaging is. Hieronder in afbeelding 6 is één van mijn eigen kernkwaliteiten aangegeven,
hierdoor heb ik mijn eigen persoonlijke sterke en zwakke punten leren kennen, waardoor ik mijzelf beter kan
gaan ontwikkelen. Doormiddel van de kernkwaliteiten toe te passen op anderen leer je je team beter kennen.
Hierdoor kan je beter anticiperen en meer begrip tonen voor anderen en eventueel mensen sturen door
32
feedback te geven.

Figuur 6: Kernkwadrant

In de praktijk heb ik ervaren, door het toepassen van de kernkwadrantmethode dat je beter je sterke en
zwakke punten leert kennen en indien waar nodig kan verbeteren. Daarbij komt ook naar voren dat je beter je
omgeving en je team leert kennen. Ik leer hierdoor meer te anticiperen en begrip te tonen voor anderen en ik
ben in staat om de juiste feedback te geven zowel te ontvangen.
32
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12.2.4 Stephen R. Covey
Stephen R. Covey heeft een onderscheidt gemaakt tussen leiderschap en management. De invloed die de leider
kan uitoefenen is groter te maken door bewustwording. Dit kan je d.m.v. van de cirkel van betrokkenheid met
daarin de cirkel van invloed vaker toepassen.
Door een cirkel van betrokkenheid te trekken kun je afstand nemen van de dingen waar je mentaal en
emotioneel niet zoveel mee te maken hebt. We onderscheiden de cirkel van betrokkenheid in twee varianten
namelijk:
1: Proactieve mensen

Figuur 7 : Proactieve mensen

Proactieve mensen: richten zich vooral
op hun cirkel van invloed. Zij hebben
een positieve energie die zich verder
uitstrekt en hun cirkel van invloed
vergroot.

2: Reactieve mensen

Figuur 8: Reactieve mensen

Reactieve mensen: richten zich vooral
op hun cirkel van betrokkenheid. Zij
beschuldigen anderen en voelen zichzelf
slachtoffer, veel negatieve energie,
cirkel van invloed wordt kleiner.

Door het toepassen van de cirkel van invloed op een proactieve manier, leer je beter personen aan te sturen op
een positieve manier. Het is belangrijk om reactieve personen op een positieve manier aan te sturen, zodat zij
33
meer betrokkenheid krijgen en op deze manier meer positiviteit en commitment tot het project krijgen.
Ik ben zelf geïnteresseerd in de zeven eigenschappen van effectief leiderschap beschreven door Stephen R.
Covey namelijk:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

33

Wees proactief: Iemand die Proactief is, is anticiperend, initiatiefrijk en ondernemend.
Begin met het einde voor ogen: Beginnen met een duidelijk beeld van je ambitieuze einddoel.
Begin bij het begin: Neem ruim de tijd voor de werkvoorbereiding en stel doelen vast.
Denk in termen van winnen/winnen: Winnen/winnen houdt in dat iets voor alle partijen voordeel
bied.
Probeer eerst te begrijpen, dan begrepen te worden: Hierbij probeer je te luisteren naar wat een
ander nodig heeft.
Werk synergistisch: Goed samenwerken.
Hou de zaag scherp: Iedereen heeft het vaak te druk om eerst eens goed na te denken om een
logische aanpak op te stellen. En daarbij stappen die nodig zijn op te zetten.
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12.3 Mijn ervaring
Tijdens mijn werkzaamheden op de werkvloer als leidinggevende monteur heb ik ervaren dat je jezelf goed
moet kennen om goed leiding te kunnen geven. Hiervoor is het prettig om je eigen kernkwaliteiten te weten.
Echter is het ook raadzaam om op je zelf een SWOT analyse toe te passen zodat je nu niet allen je sterke maar
ook je zwakke punten in kaart weet te brengen. Hieronder heb ik mijn eigen SWOT Analyse toegevoegd:

Strenght/ sterkepunten

Weakness/
zwakkenpunten

•Doorzettingsvermogen
•Verantwoordelijkheid
•Gerichtheid
•Net en goed werk
afleveren

•Ongeduldig
•Communicatie
•Taalkundig
•Te veel dingen te gelijk
willen.

Opportunity/kansen
•Hogere opleiding
•Zelfstandigheid
•Brede intresse in de
techniek

Threat/ bedreigingen
•Niet te bijdehand
overkomen
•Dingen uitstellen
•Het overzicht kwijt
raken

Tabel 17: persoonlijke SWOT analyse 34

Hieruit kan ik opmaken wat mijn sterke punten en mijn verbeter punten zijn. Wanneer je je zelf beter kent kan
je ook beter een ander leren kennen. Je weet inmiddels wat je eigen eigenschappen zijn, waardoor je ook beter
de eigenschappen van een ander kan ontdekken. Soms hebben mensen ook onbekende eigenschappen zoals in
het Johari-venster wordt uitgelegd, daarom is het van belang dat je openstaat voor feedback en ook feedback
durft te geven. Zodoende kan je van elkaar leren.
Zelf heb ik geprobeerd aan de hand van de theorie van Stephen R. Covey collega’s te motiveren proactief te zijn
door zelf het voorbeeld te geven. Wat ik hier moeilijk aan vindt is, dat het niet altijd lukt omdat je het niet kan
afdwingen. Motivatie moet ook voor een deel uit jezelf komen.
Uit mijn ervaring als leidinggevende monteur is dat ik nog erg jong ben om leiding te geven, daarom pas ik vaak
bij het geven van een opdracht de delegatiestijl toe.
Dit doe ik omdat ik hierdoor de omgeving niet zozeer het idee geef dat ik de leidinggevende ben, waardoor de
uiteindelijke sfeer gemoedelijk blijft.
Hierbij dien ik wel op te treden wanneer mensen over me heen willen lopen. Hiervoor gebruik ik de
communicatie- en onderhandelingstechnieken zoals in een eerder beschreven hoofdstuk. Dit gaat mij steeds
beter af. Waardoor ik steeds meer grip krijg op de volgende punten:






Kunnen delegeren
Plannen en vooruit plannen
Je projectleden kunnen stimuleren om ambitieuze doelen te stellen
Het proces kunnen bewaken
Conflicten beheersen

In de afgelopen twee studiejaren heb ik mijzelf erg kunnen ontwikkelen op de aspecten communicatie,
onderhandelen en leidinggeven. Echter vind ik het moeilijke aspecten omdat iedere persoon anders is en
daarom ook anders benaderd wil worden. Dit blijft voor mij een ontwikkelingspunt.
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13 Competentie Ontwerpen
Omschrijving van Competentie Ontwerpen:
Kan een basis ontwerp opstellen, aan de hand van een vraag van bijvoorbeeld de klant. Weet welke eisen aan ontwerpen
gesteld worden. Weet om te gaan met beschouwingen over “out of the box” denken, vooral ook, wanneer toepasbaar en
35
wanneer niet. Weet onderscheidt te maken, tussen kwaliteit van het ontwerp en de vraag van de klant.

Matrix overzicht Competentie Ontwerpen:
Competentie
Matrix

Context

Taak rol
Geleid

Zelfstandig

Sturend

Simpel

1

2

3

Lastig

2

3

4

Complex

3

4

5

Blauw
: Waar ik aan het begin van de opleiding stond
Rood
: Waar ik nu sta
Tabel 18 : matrix Competentie Ontwerpen

13.1 Wijze van ontwerpen
De opdrachtgever vraagt om een ontwerp. Als projectleider kijk je of deze aan de richtlijnen voldoet en wordt
er in overleg een ontwerp gemaakt en op tekening gezet.
Waar een klant/opdrachtgever om vraagt is niet altijd in één keer duidelijk. Hiervoor dien je als ‘aannemer’
goed te luisteren naar wat de klant voor ogen heeft. Je betrekt de klant bij de ontwerpfase en werkt samen om
het ontwerp op te stellen, hierbij stel je voor jezelf en voor de klant het ambitieuze doel om in één keer te
ontwerpen en zo creëer je een goede samenwerking, plus je bespaart voor de klant onnodige kosten.
Om goed te kunnen weten wat de klant wil luister je goed naar de klant. Hierbij maak je gebruik van de
volgende communicatietechnieken welke eerder zijn beschreven in hoofdstuk 6 creativiteit en hoofdstuk 7
communiceren en onderhandelen namelijk:





Binnenstebuiten luisteren
De vijf W`s
LSD
Brainstorm

Aan de hand van deze technieken kan je inventariseren wat de klant wilt. Verder maak je gebruik van de LSD
techniek (luisteren, samenvatten en doorgronden) en maak je een schets voor jezelf op papier, je vat deze
samen bij de opdrachtgever. Op deze manier zijn de gedachtegang en wensen overgenomen van de
36
opdrachtgever en komen er minder snel misverstanden.

13.2 wet- regelgeving
Ontwerpen is niet alleen luisteren naar wat de klant wil. Je dient als installateur ook een aantal wet37
regelgevingen in acht te nemen tijdens het ontwerpen, hierbij gaat het om de volgende regelgeving.:




Nederlands Norm – Europese Norm
Nederlands Praktijk Richtlijn
Internationale Organisatie voor Standaardisatie:

:
:
:

NEN-EN
NPR
ISO
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In de elektrotechniek is de NEN 1010 en de NPR5310 de leidraad bij het ontwerpen. Door mijn
38
werkvoorbereider Rob van Keulen: de bijbels van de elektrotechniek genoemd.


NEN 1010

-



NPR5310

-

In de NEN 1010 zijn de veiligheidsbepalingen voor de
laagspanningsinstallaties vast gesteld voor de elektrotechnische installatie
branche.
De NPR 5310 is een aanvulling op hoe de NEN 1010 in de praktijk gebruikt
dient te worden.

13.3 Creativiteit/ambitieuze doelen
Architecten en adviseurs werken vaak vanuit de wet- en regelgeving. Hiermee kijken ze vooral naar hun eigen
ontwerp (uiterlijk) en niet naar de functionaliteit of wijze van montage. Hierdoor moet je tijdens de uitvoering
creatief zijn, omdat het project alsnog naar de wensen van de opdrachtgever gerealiseerd wordt. Verder kan
het voor komen dat de klant buitensporige wensen heeft, waarvoor je creatieve oplossing moet bedenken om
de wensen uit te kunnen voeren. Dit allemaal wel in overleg met de klant en binnen de regelgeving.
Mijn ambitieuze doel is in één keer ontwerpen te maken die voldoen aan de vraagspecificatie vanuit de
opdrachtgever. Hierbij wil ik ook proberen zo creatief mogelijk te ontwerpen, waarbij je de montagetijd kan
verkorten d.m.v. slim gebruik te maken van de volgende technieken:



Onderdelen/systemen te prefaben
Systemen ontwerpen dat volgens een plug en play methode te plaatsen is

13.4 Conclusie
In mijn stages en bij mijn vorige functie bij B&W Installaties bestonden mijn werkzaamheden uit het ontwerpen
van installaties. Hierbij heb ik de volgende soorten ontwerpen gemaakt:







Groepenverklaringen
Elektrische schema`s
Overzicht tekeningen van tuinbouw installaties
Overzicht tekeningen van utiliteit projecten
Technische tekeningen van kast aanzichten en montage methodes
Engineeren van tuinbouwinstallaties

Bij de firma Meurs verricht ik wat minder tekenwerkzaamheden dan ik voorheen heb gedaan. In de bijlage 4
blz. 52 heb ik een recente ontwerptekening toegevoegd van het project: Diergaarde Blijdorp. Het gaat hier om
het kastaanzicht en groepenverklaring van de geleverde onderverdeler.
In bijlage 5 blz.53 heb ik een ontwerptekening van een Tuinbouw assimilatie belichting toegevoegd.
In de toekomst wil ik mij gaan focussen op het zelfstandig ontwerpen van complexere projecten en mij nog
verder gaan verdiepen in efficiëntere montage mogelijkheden van de installatie.

38
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14 Competentie Afhandelen Meer- en minderwerk
Omschrijving van Competentie Afhandelen Meer- en minderwerk:
Weet wat de consequenties van meer- en minderwerk kunnen zijn, bijvoorbeeld welke kosten in de organisatie
hiermee gemoeid zijn. Geeft blijk, daar inzicht in gekregen te hebben. Past daarop zijn strategie aan bij de
39
uitvoering van een project.
Matrix overzicht Competentie Afhandelen Meer- en minderwerk:
Competentie
Matrix

Context

Taak rol
Geleid

Zelfstandig

Sturend

Simpel

1

2

3

Lastig

2

3

4

Complex

3

4

5

Blauw
: Waar ik aan het begin van de opleiding stond
Rood
: Waar ik nu sta
Tabel 19 : matrix Competentie Afhandelen Meer- en minderwerk

14.1 Wat is meer- en minder werk
Tijdens de bouwtijd of in de voorbereidingsfase komt het wel eens voor dat de opdrachtgever vraagt om
wijzingen door te voeren op het afgesloten projectcontract. Bij het doorvoeren van wijzigingen is er sprake van
een productieverstoring.
Wat er wordt verstaan onder wijzigingen in de opdracht van de opdrachtgever, waardoor meer – of minder
werk kan ontstaan:







Extra werkzaamheden ten opzichte van het projectcontract
Minder werkzaamheden ten opzichte van het projectcontract
Aanvullende werkzaamheden ten opzichte van het projectcontract
Incidentele werkzaamheden ten opzichte van het projectcontract
Aanpassingen aan ontwerp ten opzichte van het projectcontract
Nieuwe werkzaamheden ten opzichte van het projectcontract

Tijdens de lessen van Dhr. P. Eijkelenboom en wat in het lesboek: Projectleider techniek staat beschreven is
duidelijk geworden dat er bij het opnemen van nieuwe werkzaamheden rekening gehouden moet worden met
40
de prijscondities.
Hiervoor geldt het volgende:



Indien het bedrag < 10% van de aanneemsom is, gelden de prijs condities vanuit het huidige contract.
Als het bedrag > 10% van de aanneemsom is, kan dit werk als nieuw werk worden gezien. Hierbij hoeft
geen rekening gehouden te worden met de oude prijscondities betreft het afgesloten contract.

Dit kan tegengehouden worden door afgesloten contractvoorwaarden van de opdrachtgever die gelden tussen
hem en de aannemer door bijvoorbeeld: contract voorwaarden UAV 2012, waarin staat dat de aannemer
verplicht is ten alle tijden het meerwerk volgens de prijscondities van het afgesloten contract uit te voeren.
Volgens de ALIB 2007 wordt vastgelegd dat: voor het minder werk dit als extra werk mag beschouwd worden.
Deze werkzaamheden mogen gezien worden als inspanningen voor o.a.: engineering, ontwerpen,
voorbereiding en het overbodige materiaal.
39
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Hiervoor mag er winst geclaimd worden. De winst is ongeveer het gedeelte van het bedrag van het begrootte
minder- werk ten opzichte van het project contract.

14.2 Wat kost meer- en minder werk
Meer- & minderwerk activiteiten worden door installateurs vaak opgevat als dat door het uitvoeren van
meerwerk het project terugverdiend wordt. Ik vind dat een tegenstrijdige uitspraak , omdat met meerwerk
activiteiten het projectteam vaker extra belast wordt. Want bij het uitvoeren van meerwerk wordt het
projectteam verstoord in hun huidige werkzaamheden, wat meer risico’s kan geven.
De volgende functionarissen worden meestal extra belast tijdens het uitvoeren van meerwerk:



De receptionist
Projectleiding








Tekenaar/eniger
Calculatie
Werkvoorbereider
Magazijn
Administratie
Monteurs

: Aannemen van het meerwerk indien leiding van project afwezig is.
: Aannemen en inventariseren van het meerwerk en dit bespreken met
de opdracht gever.
: Aanpassingen enigeer/ontwerpen en in de tekening verwerken.
: Aanpassingen opnemen, calculeren en doorberekenen.
: Aanpassingen voorbereiden, materialen bestellen en monteurs instrueren.
: Materialen ontvangen, controleren en klaar leggen.
: Financiële aanpassingen verwerken en doorberekenen.
: Uitvoeren van de aanpassingen.

Er zijn verschillende functionarissen bezig met het verwerken van het meerwerk. Deze werkzaamheden worden
verricht tussen hun huidige werkzaamheden door. Ik vind dat dit een inefficiënte werkwijze geeft die veel
verstoring in hun huidige werkzaamheden geeft. Verder kosten deze extra werkzaamheden meer geld, omdat
het niet mee wordt gecalculeerd in de kostprijs.
Hierdoor weten we niet wat meer- en minder werk extra kost. Om dit beter te kunnen definiëren
onderscheiden we de extra werkzaamheden in drie scenario’s. Hierin wordt het meerwerk bedrag in een
kostentabel ondergebracht. Op deze manier zijn er gegeven toeslagen percentages gesteld, en worden de
onzichtbaar gemaakte kosten in de kostprijs verrekend. Deze kosten zijn tot stand gekomen door een groep
studenten die de HBO – AD projectleider in duale vorm hebben gevolgd. Hieruit komen de volgende
41
gemiddelde percentages:
Extra werk
0 tot 1.000
euro
1.000 tot
10.000 euro
Meer dan
10.000 euro

Gemiddeld
2008
20 – 25 %

Gemiddeld
2009
80 %

Gemiddeld
2010
50 %

Gemiddeld
2011
35 %

Gemiddeld
2012
18 %

Gemiddeld
Totaal:
41,1 %

5 – 20 %

35 %

25 – 30%

37 %

17 %

25,8 %

10 – 15 %

23 %

10 %

20 %

14 %

15,9 %

Tabel 20: jaar overzichten extra werk toeslagen

Aan de hand van de gemiddelde kunnen we de extra werkkostentabel maken:
Extrawerk Kosten tabel
1
2
3

Extrawerk Kosten bedrag:
0 tot 1.000 euro
1.000 tot 10.000 euro
Meer dan 10.000 euro

Toeslag percentage:
41,1 %
25,8 %
15,9 %

Tabel 21: gemiddelde extra werk toeslagen
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Ik wil door een gewone calculatie te vergelijken met een calculatie met de toeslag extra werk aantonen dat je
kan zien wat voor onzichtbare kosten er worden gemaakt. In het volgende hoofdstuk namelijk hoofdstuk 14.3
praktijk voorbeeld zal ik dit verder toelichten.

14.3 Praktijk voorbeeld
Tijdens mijn functie van eerste monteur bij de Firma Meurs, heb ik regelmatig te maken met meerwerk. Dit
komt doordat de klant vaak bij het realiseren van de installatie toch dingen liever net even wat anders wil.
Tijdens de lessen van Dhr. Pieter Eijkelenboom en de praktijkervaring van mijn collega’s binnen het bedrijf, heb
ik veel geleerd wat meer- en minder werk echt inhoudt namelijk het kost vele malen meer dan je denkt.
Een voorbeeld hiervan is:
Bij het in bedrijfstellen van het project: BP Bolnes, werd door een derde partij een tijdelijke kortsluiting
gemaakt. Hierdoor was het gehele tankstation zonder spanning voorzien. Bij het opnieuw inbedrijf stellen van
het tankstation kwamen wij tot de conclusie dat het veel moeite koste om bepaalde systemen te resetten.
Hierdoor kwam de vraag van de opdrachtgever op of dit ook anders kan, want de opdrachtgever was bang dat
wanneer er weer een stroomstoring zou plaats vinden dat dan weer het gehele tankstation qua
besturingssystemen eruit zou liggen waarbij het resetten weer problemen zou geven.
Hierop heb ik de klant na enig overleg een UPS systeem aangeboden, zodat bij een spanningswegval de UPS het
besturingssysteem in de lucht houdt voor bepaalde aantal uren. Voor deze aanbieding heb ik de zowel de
onderstaande normale meerwerk calculatie als de calculatie met de extra werk toeslag er in verwerkt zie
onderstaand tabel 22.

Tabel 22: Calculatie meer werk BP Bolnes.

Hieruit heb ik geleerd dat het meerwerk vaak meer kost dan je denk zoals in dit geval € 618,86.
Doormiddel van de extrawerk toeslag percentage tackle je de onzichtbare kosten die het meerwerk met zich
meebrengt.
Aan de hand van dit voorbeeld heb ik meer inzicht verkregen bij het uitvoeren van meer- en minderwerk. Het
blijft desondanks van belang om te weten wat meer- en minderwerk extra kost en hoe hiermee om te gaan.
Het is daarom essentieel goede afspraken te maken met de monteur bij het opnemen van meer- en
minderwerk.
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15 Competentie Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
Omschrijving van de competentie schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid:
Het belangrijkste aspect hiervan is, dat de student zich zodanig concreet en bondig schriftelijk kan uitdrukken,
42
dat er bij het lezen van het geschrevene geen misverstand kan bestaan over de uitleg daarvan.
Matrix overzicht Competentie schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid:
Competentie
Matrix

Context

Taak rol
Geleid

Zelfstandig

Sturend

Simpel

1

2

3

Lastig

2

3

4

Complex

3

4

5

Blauw
: Waar ik aan het begin van de opleiding stond
Rood
: Waar ik nu sta
Tabel 23 : matrix Competentie schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

Deze competentie wil ik doormiddel van deze scriptie bewijzen. Vanuit de praktijk weet ik dat het voor mij vaak
lastig blijft om schriftelijke teksten correct weer te geven dit komt mede door mijn dyslexie. Door vaker te
oefenen met het uitschrijven van teksten, boek ik steeds meer succes in het correct schriftelijke uitdrukken.
Voor deze competentie schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid zijn de volgende punten belangrijk:





Heldere en duidelijke formulering
Correcte Nederlandse en Engelse spelling
Correcte grammatica en zinsopbouw
Juiste opbouw van documenten

Voor het juist opbouwen van documenten maak ik gebruik van het geselecteerde boek: rapport over
rapporteren, dit boek helpt mij om documenten correct op te stellen, zoals deze scriptie.
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16 Literatuurlijst
Literatuurlijst Boeken,
#
1
2
3
4
5

Auteur(s)
J. Bos, E. Harting
Ing. P. Eijkelenboom
J. van Setten
A. Bostelaar
W. Hoogland, I. Brand, R.
Dik

Titel
Projectmatig creëren 2.0
Lesboek Projectleider techniek
De klantenfluisteraar
Handleiding werkend leren
Rapport over rapporteren

Druk

Plaats
Den Dolder

Achtste
Versie 0.1
Zesde Druk

Amsterdam
Delft
Houten

Jaar
2006
2014
2014
2013
2010

6
Tabel 24 : Literatuurlijst Boeken

Literatuurlijst Internet,
#
1
2
3
4
5
6

Webpagina
www.google.nl
www.portfoliodeboer.nl
www.wikipedia.nl
www.nen.nl
https://static.studiegids.tue.nl

Beschrijving
Zoekmachine.
Portfolio van Marc de Boer
Encyclopédie
Website van het instituut NEN, auteur van alle NEN normeringen
Website van TU Eindhoven.

Tabel 25 : Literatuurlijst internet
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Bijlage 1 : Risico Analyse
Risico analyse project: Kantoor en bedrijfshal V.d. Voort.
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𝑅𝑖𝑠𝑐𝑜𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 =

Totaal
83
𝑥 100% =
𝑥 100 = 19,95 %
Max score
416

Aan de hand van het invullen van het risico analyse komt eruit dat dit project 19,95 % risico geeft. Waarbij deze
waarde onder de 50% valt waardoor dit project gestart kan worden.
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Bijlage 2 : Weekstaat
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Bijlage 3 : Planning Schenkeveld ll
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Bijlage 4 : Ontwerp Onderverdeler Diergaarde Blijdorp
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Bijlage 5 : Ontwerp Tuinbouw assimilatie belichting
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