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Voorwoord 
 

Warmenhuizen, 30 juni 2015. 
 
Voor u ligt mijn afstudeerscriptie ‘Requirements and design for a Business Intelligence system for 
SMEs’. Dit is een adviesrapport geschreven in opdracht van K. Dekker B.V. en is tot stand gekomen 
als afstudeerstage tijdens mijn opleiding Informatie Wetenschap aan de Vrije Universiteit van 
Amsterdam. Dit adviesrapport is bedoeld voor het management van K. Dekker B.V. en geeft antwoord 
op de vraag wat K. Dekker B.V. kan doen om Business Intelligence te realiseren binnen nu en twee 
jaar. Dit houdt ondermeer in wat ze kunnen doen met hun huidige informatie.  
 
Als eerste wil ik Victor de Boer bedankten voor zijn hulp en inzet tijdens het schrijven van mijn 
masterscriptie. Hij heeft vele e-mails met vragen moeten beantwoorden, welke allemaal uitstekend zijn 
beantwoord. Daarnaast wil ik Siem Stam en Rick Klijbroek bedanken voor hun ondersteuning en 
begeleiding bij K. Dekker B.V. 
 
Ook wil ik de rest van mijn collega’s van K. Dekker B.V. bedanken voor de hulp en leerzame tijd 
gedurende mijn werkperiode. Als laatste wil ik mijn medestudenten van de opleiding bedanken en 
succes wensen voor de toekomst. 
 
Ik hoop dat ik uw interesse heb gewekt en bij eventuele vragen kunt u uiteraard contact met mij 
opnemen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Arnold Kraakman 
 
E-mail:  akraakman@kdbv.nl/ a.h.kraakman@student.vu.nl 
Mobiel: 06-27520072 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hierbij verklaart ondergetekende, Arnold Kraakman, afstudeerstudent Informatie Wetenschap aan de Vrije 
Universiteit van Amsterdam, dat dit rapport volledig oorspronkelijk en zelf geschreven is. Citaten, informatie uit 
externe bronnen en begrippen zijn aangegeven met aanhalingstekens, vermeld in de voetnoot of in de 
literatuurlijst.  
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Abstract 
 
This document, written as an advisory report for construction company and contractor K. Dekker and 
as a master thesis for VU University Amsterdam, deals with Business Intelligence.  
Business Intelligence (BI) is a term that refers to information which can be used to make business 
decisions. BI combines different data sources, analyses the data and shows important information in a 
graphical overview. The objective of this research is to improve the construction project's effectiveness 
and efficiency, to be more profitable in the end. For example, in the current situation it is not clear 
which project characteristics have impact on the end result. 
 
The research question for this research is: 
“What options are available for K. Dekker to implement Business Intelligence within two years from the 
moment of writing?” 
 
This research question is answered through semi-structured interviews and data mining. The 
interviews are used to gain a requirement list based on feedback the final users. Based on the list of 
requirements a concept BI dashboard has been designed, which contains the following items: 

 List of ongoing projects; 

 Charts of three project characteristics compared to the project result; 

 Detailed table about three project characteristics which are compared to the project results; 

 Overview of the competitive advantages against competitors; 

 Charts and tables about the correlation of the number of documents per project compared to 
the customers and the project result.  

 
The project characteristics that influence the final project  have been determined by using data mining. 
This is achieved by using decision trees, which are made with data mining software WEKA and 
Orange Analytics, using the J48 and LADTree algorithm. 
 
One of the recommendations according to this research is completeness of information.  
There should be a standardized process, which describes the way a co-worker enters data in the 
information system. This can be accomplished by creating a document with operating instructions. It is 
also recommended to check and verify the entered information by a co-worker.  
 
The second recommendation is about the availability of information. Sometimes information is 
available and known, but is not entered in the information system. As a result, the information will not 
be available to other co-workers. 
 
This study also concludes that having clear business objectives is recommended. By having the 
company’s targets described, they could be implemented in a Business Intelligence dashboard for 
improved project managing. As a positive result, K. Dekker will have the possibility to monitor the 
company’s performance on a weekly or monthly base. Concrete business objectives are also known 
as Key Performance Indicators (KPI).  
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Managementsamenvatting 
 
Dit is een adviesrapport en afstudeerscriptie voor aannemingsbedrijf K. Dekker B.V. en geschreven 
voor de Vrije Universiteit van Amsterdam. De aanleiding van dit onderzoek is dat K. Dekker B.V. de 
projecten en de daarbij horende processen effectiever en efficiënter wilt hebben, om op deze manier 
meer winstgevend te zijn. Zo is het bijvoorbeeld niet duidelijk hoe de concurrenten scoren op 
inschrijvingen. Tevens is niet duidelijk welke projectkenmerken er van invloed kunnen zijn op het 
eindresultaat, meer of minder winst. Informatie welke gebruikt kan worden om beslissingen te nemen 
wordt dan ook wel als overkoepelende term ‘Business Intelligence‘ (BI) genoemd. BI combineert 
verschillende informatiebronnen en kan dit uiteindelijk in grafische weergave tonen zodat informatie in 
één oogopslag te zien en te begrijpen is.   
 
De onderzoeksvraag van dit onderzoek luidt: 
Wat moet K. Dekker B.V. doen om Business Intelligence te realiseren binnen nu en twee jaar? 
 
Deze vraag is beantwoord aan de hand van interviews en door gebruik te maken van data mining. Op 
basis van interviews is een eisen- en wensenlijst gemaakt. De eisen van deze lijst zijn verwerkt in een 
voorbeelddashboard, waarin de volgende punten in zijn verwerkt: 

 Aantal lopende projecten; 

 Grafieken van drie projectkenmerken ten opzichte van het projectresultaat; 

 Overzichtstabellen van drie projectkenmerken ten opzichte van het projectresultaat; 

 Overzicht van de scoringskans van concurrenten;  

 Zowel grafiek als tabel van het aantal documenten ten opzichte van de opdrachtgever en het 
projectresultaat. 

 

Aanbevelingen 
Hieronder staan de aanbevelingen beschreven welke aan de hand van dit onderzoek worden gedaan. 
Wanneer deze aanbevelingen worden toegepast dan kan de directie beschikken over de gewenste 
managementinformatie. Alle onderstaande aanbevelingen kunnen binnen nu en één jaar worden 
gerealiseerd.  
 
Volledigheid van informatie 
Het is van essentieel belang dat de afdelingen en de projectteams die gebruik maken van BouwVision 
op één lijn zitten en dat ze weten wat hun taken en verantwoordelijkheden zijn binnen BouwVision. Zo 
worden veel onderdelen in dit informatiesysteem door meerdere personen gebruikt en wordt ook de 
informatie door meerdere personen ingevoerd. Op dit moment is het niet altijd duidelijk hoe informatie 
precies moet worden ingevoerd en wordt niet op één uniforme manier ingevoerd. Er zouden dan ook 
invulprotocollen moeten komen, een werkinstructie over hoe, waar en wat precies moet worden 
ingevuld door de gebruikers. Bijvoorbeeld het tabblad Meer-/Minderwerk, deze wordt door meerdere 
personen ingevuld maar niet altijd op dezelfde wijze. Zo worden kostprijs, prijs per uur, omschrijving, 
datum en factureringsinformatie op verschillende manieren ingevuld. Het is ook mogelijk om 
cursussen of trainingen te geven over BouwVision maar om op terug te vallen of om weer in te zien 
hoe het invullen ook al weer moest is het gebruik van een werkinstructie beter. Daarnaast pas een 
werkinstructie beter in de bedrijfsomgeving van K. Dekker B.V. dan een cursus of training.  
 
Daarnaast is het aan te raden om iemand verantwoordelijk te maken voor wat er ingevuld wordt 
binnen een projectteam. Zodat er een controle is op het ingevulde werk en dat de verantwoordelijke 
persoon de desbetreffende persoon kan aanspreken op het ingevulde werk. Er is al een werkinstructie 
aanwezig voor het tabblad Meer-/Minderwerk maar daar houdt men zich niet altijd aan. Deze controle 
kan gedaan worden door de projectleiding.  
  
Beschikbaarheid van informatie 
Informatie moet worden ingevuld in BouwVision op het moment wanneer deze beschikbaar is. De 
facturen bijvoorbeeld. Deze worden op dit moment ingevoerd wanneer de papieren werkbon (van de 
uitvoerder) binnenkomt, in plaats van direct bij binnenkomst met de status ‘openstaand’. Tevens 
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kunnen deze werkbonnen ook digitaal worden aangeleverd via BouwVision, waardoor het proces 
sneller kan verlopen.  
 
De tabbladen Projectactiviteiten en Concurrentie in BouwVision moeten op het moment dat de 
informatie beschikbaar is ingevuld worden. Op basis van het Concurrentie-tabblad zou men kunnen 
kijken wat de scoringskans is in vergelijking met de concurrenten van K. Dekker B.V. Hierdoor zou 
men kunnen bepalen of ze wel of niet gaan inschrijven op een type project. De concurrenten kunnen 
wellicht voor een veel lagere aanneemsom inschrijven en daardoor altijd de aanbesteding winnen. De 
informatie over concurrentie van afgeronde aanbestedingen is reeds beschikbaar. Door deze (alsnog) 
in te vullen kan op basis van historische gegevens inzichtelijk worden gemaakt hoe de concurrentie 
heeft gescoord. 
 
Door het Projectactiviteiten-tabblad in te vullen kunnen er overzichten en planningen gegenereerd 
worden. Deze overzichten kunnen de activiteiten bevatten welke nog uitgevoerd moeten worden om 
bijvoorbeeld een projectaanvraag te beantwoorden. Als voorbeeld ‘contract opstellen’ met de 
einddatum van 9 mei en door wie dit gedaan moet worden. Op basis van deze informatie kan worden 
bekeken welke activiteiten veel tijd kosten en of hier (nog) winst te behalen valt. 
 
Daarnaast zouden de klachten digitaal en uniform geregisterd moeten worden. Deze worden op dit 
moment in een spreadsheet op de “G”-netwerkschijf bijgehouden. Terwijl het ook mogelijk is om dit te 
doen in BouwVision, zodat er overzichten op faalkosten gemaakt kunnen worden.   
 
Verder moet het gebruik van (losse) spreadsheets beperkt worden. Dit is statische informatie en de 
spreadsheets kunnen informatie bevatten die ook in BouwVision staan. Hierdoor komt het voor dat de 
informatie niet up-to-date is, waardoor de betrouwbaarheid afneemt. Spreadsheets voor kleine en 
persoonlijke informatie is geen probleem, maar zodra deze gedeeld of onderling verstuurd worden kan 
er veel mis gaan. Daarnaast is het mogelijk om cellen te blokkeren binnen een spreadsheet. Dit zou 
gebruikt kunnen worden zodat er niet handmatig informatie toegevoegd wordt.  
 
Daarnaast kunnen veel documenten straks worden opgeslagen in het centrale BouwVision xRM 
systeem. Hierdoor kunnen statische documenten gedeeld worden en krijgt iedereen altijd dezelfde 
versie te zien. Uiteindelijk moet hiermee het gebruik van losse documenten, die gedeeld worden van 
de ”G”-netwerkschijf, verminderd  worden. 
Omdat dit probleem ook voorkomt bij het gebruik van rapporten die gemaakt zijn met Jet Reports is 
het aan te raden om gebruik te gaan maken van de dashboard-/rapportagefunctie in de nieuwe (de 
nog niet in gebruik genomen) BouwVision (Dynamics NAV) of BouwVision xRM (Dynamics CRM). 
Voorbeelden van dashboards welke gebruikt kunnen worden staan beschreven in hoofdstuk 9.1 
Dashboard’.  
 
Rapportages die gedetailleerd moeten zijn, zoals het project-bewakingsmodel, kunnen beter wel 
gemaakt worden in Jet Reports. De reden hiervan is dat deze informatie lastig in een 
(overzichts)dashboard te maken is. Daarnaast kan er met de digitale informatie die in het BouwVision 
xRM staat analyses worden gemaakt, bijvoorbeeld informatiepunt 'PI1 Aantal documenten vs. 
Projectrendement'. Hetgeen niet kan met de (statische) informatie op de "G"-netwerkschijf.  
 
Verder kan er een onderzoek worden gedaan om de bedrijfsdoelstellingen beter in kaart te brengen. 
Er kunnen Kritische Prestatie-Indicatoren worden opgesteld om concrete doelen te stellen. 
Bijvoorbeeld ‘10% nieuwe klanten aan het einde van 2015’, ‘20% meer Meer-/Minderwerk’ of  ‘5% 
minder faalkosten per uitgevoerd project’. Daarnaast kunnen deze KPI’s in een dashboard worden 
verwerkt, zodat de status inzichtelijk is.  
 
Als laatste is het aan te raden om informatie vanuit de Uitvoering terug te koppelen naar de Calculatie, 
wanneer deze beschikbaar is. Bijvoorbeeld bij faalkosten, de bouwgebreken, stagnatie of een 
verkeerde maatvoering. Zie ook informatiepunt 'WU11. Overzicht faalkosten'. Zodat het duidelijk is wat 
voor problemen er vaker voorkomen en dat hier de volgende keer rekening meegehouden kan 
worden. Zodat tevens de risico’s beter ingeschat kunnen worden, zoals beschreven bij informatiepunt 
‘WU10. Overzicht projectrisico’s’. Dit geldt ook voor de werkbonnen van de Uitvoering zoals hierboven 
vermeld.  
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Kort samengevat: 

 Invulprotocollen maken, wie vult wat in, hoe en op welke manier 
(invulprocedure/werkinstructie, zodat dit uniform uitgevoerd wordt); 

 Iemand moet verantwoordelijk worden gemaakt voor wat er ingevuld wordt in BouwVision; 

 Klachten (faalkosten) digitaal registreren; 

 Concurrentie-tabblad in BouwVision invullen (historisch); 

 Projectactiviteiten-tabblad in BouwVision invullen; 

 Losse (dynamische) spreadsheets reduceren, zodat informatie gedeeld wordt en 
betrouwbaarder wordt; 

 Uitvoeringsinformatie (sneller) terugkoppelen naar calculatie; 

 Data moet sneller ingevoerd worden in BouwVision, bijvoorbeeld de facturen en werkbonnen; 

 BI-dashboard maken in BouwVision, Dynamics CRM of in NAV 2015. 
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1. Inleiding 
 

Managementinformatie is belangrijk binnen een bedrijf. Het management neemt beslissingen op basis 
van specifieke bedrijfsinformatie. Met behulp van deze informatie kan inzicht worden verkregen in de 
resultaten uit het verleden, wat er wellicht in de toekomst kan gebeuren en wat de huidige status is 
van het bedrijf [1]. Omdat informatie belangrijk is, wordt in dit rapport een advies gegeven aan het 
Midden- en Kleinbedrijf (MKB) wat er verbeterd kan worden aan de huidige informatie- en 
kennisregistratie en welke informatie het MKB in een dashboard kan zetten. Om dit in kaart te brengen 
is een onderzoek gedaan bij aannemingsbedrijf K. Dekker B.V.  
 
K. Dekker B.V. is een MKB-bedrijf en wordt gebruikt als specifieke casus (case study). Op basis van 
dit onderzoek wordt een generalisatie gemaakt ten behoeve van MKB-bedrijven. Die kunnen dit 
onderzoek gebruiken als stappenplan, de eventuele gemaakte fouten zelf voorkomen en de gebruikte 
technieken overnemen.  
 
In dit document wordt dan ook een advies gegeven om met behulp van de huidige informatie 
waarover K. Dekker B.V. beschikt, een Business Intelligence-dashboard te creëren. Daarnaast wordt 
er een aanbeveling gedaan over wat er verbeterd kan worden aan de huidige informatie- en 
kennisregistratie. Dit rapport is gebaseerd op een literatuurstudie en case study met interviews en 
observaties.  
 
Leeswijzer 

Hoofdstuk 1 bevat de inleiding van dit document. Hierin wordt kort uitgelegd wat er allemaal in dit 
document staat beschreven. 
In hoofdstuk 2 staat de achtergrond van K. Dekker B.V. beschreven. 
De probleembeschrijving wordt in hoofdstuk 3 uitgelegd. Hierin staat beschreven waarom dit 
onderzoek wordt uitgevoerd. Ook staat de gebruikte onderzoeksvraag met de uiteindelijk gebruikte 
methode beschreven.  
In hoofdstuk 4 wordt door middel van een literatuurstudie de achtergrond van Business Intelligence 
beschreven. Daarnaast wordt er uitgelegd welke onderdelen van BI er wel en welke er niet worden 
behandeld in dit onderzoek.  
In hoofdstuk 5 wordt de huidige situatie bij K. Dekker B.V. beschreven aan de hand van de gebruikte 
softwaresystemen binnen het bedrijf en de probleemstelling, wat is opgesteld op basis van interviews 
met medewerkers. Verder is er in dit hoofdstuk beschreven hoe het proces van acquisitie, de 
projectaanbesteding, calculatie en de projectuitvoering verloopt. 
De informatiebehoeften van geïnterviewde medewerkers van K. Dekker B.V. worden in hoofdstuk 6 
beschreven. Specifiek deze medewerkers zijn geïnterviewd omdat zij hebben aangegeven informatie 
te missen, veel kennis hebben van bepaalde processen of informatiedocumenten opzetten voor het 
management. De geïnterviewden hebben aangegeven welke informatie zij willen zien of eventueel 
missen en daarna is in kaart gebracht of hun wensen ook realiseerbaar zijn. De informatiebehoefte is 
ingedeeld per afdeling van de organisatie.  
In hoofdstuk 7 zijn de wensen en eisen van de gebruikers in kaart gebracht en in tabelvorm 
weergegeven. 
Hoofdstuk 8 bevat het data mining gedeelte van dit onderzoek. Hierin wordt gekeken of de data die K. 
Dekker B.V. heeft, interessante informatie bevat en uiteindelijk bruikbare kennis kan opleveren.  
In hoofdstuk 9 wordt de data welke K. Dekker B.V. heeft beschreven. Op basis van deze data is een 
concept-dashboard opgesteld. Deze kan dienen als voorbeeld voor een nieuw te maken systeem. 
De eventuele consequenties zijn beschreven in hoofdstuk 10, deze bevat een consequentiestudie. 
Hierin staan de consequenties bij het in gebruik nemen van de aanbevelingen van dit rapport 
beschreven. Dit gebeurt aan de hand van een COPAFIJTH-analyse.  
De uiteindelijk conclusie van dit onderzoek wordt gegeven in hoofdstuk 11. Ook wordt hierin mogelijk 
uit te voeren werk of onderzoek voor in de toekomst vermeld. 
In hoofdstuk 12 worden de resultaten van dit onderzoek gegeneraliseerd voor (de gemiddelde) 
Midden- en Kleinbedrijven (MKB). Als laatste wordt de gebruikte terminologie en de literatuurlijst 
beschreven. De literatuurlijst is in APA-stijl opgebouwd.  
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In de bijlagen zijn opgenomen: 

 Bijlage I  Uitleg en screenshots gebruikte softwarepakketten  

 Bijlage II Schematisch procesoverzicht Acquisitie, Calculatie en Uitvoering  

 Bijlage III Interviewvragen en screenshot BI Dashboard 

 Bijlage IV Screenshots BouwVision 

 Bijlage V Screenshots personeelsplanning testversie BouwVision 

 Bijlage VI Voorbeeld tabel WU5. Meer-/minderwerk overzicht 

 Bijlage VII Voorbeeld tabel WU8. Overzicht kostenposten 

 Bijlage VIII Risicodossier 

 Bijlage IX Voorbeeld IBIS Kostenrapportage  

 Bijlage X Voorbeeld tabel C14. Activiteitenoverzicht (Wekelijkse calculatie planning) 

 Bijlage XI Voorbeeld werkinstructie BouwVision 

 Bijlage XII Overzicht gevraagde projectdata Kenmerken  

 Bijlage XIII Overzicht gevraagde projectdata Concurrenten  
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2. Achtergrond organisatie  
 

Het in Warmenhuizen gevestigde aannemingsbedrijf K. Dekker B.V. is onderdeel van Dekker Holding 
Krabbendam B.V. Hieronder vallen ook de aannemingsbedrijven Dekker Bouw Bergen B.V. en De Bie 
& Seignette B.V. Omdat dit rapport is geschreven voor K. Dekker B.V. zal hieronder worden 
beschreven wat het verschil tussen deze ondernemingen is.  
 
K. Dekker B.V. focust zich op het middensegment van de markt en bestaat uit twee onderdelen: 
Burgerlijke en Utiliteitsbouw en Grond-, Water- en Wegenbouw. Burgerlijke en Utiliteitsbouw heeft 
projecten zoals maatschappelijk vastgoed, waaronder woningbouw en spoorwegstations maar ook 
renovatieprojecten. Het onderdeel Grond-, Water- en Wegenbouw heeft projecten zoals 
windmolenfundaties, houten-, stalen-, beton- en grootcomposiet bruggen, viaducten en tunnels, 
parkeergarages en (parkeer)kelders, zuiveringen, gemalen en bergbezink- en waterbassins. Dekker 
Bouw Bergen B.V. focust zich op kleinschalige bouw- en renovatieprojecten.  
Dekker Bouw Bergen B.V. heeft op dit moment 15 personen in dienst en K. Dekker B.V. 120 
personen.  
 
Een project dat K. Dekker B.V. recent heeft aangenomen is bijvoorbeeld het nieuwe busstation bij 
Jaarbeurszijde Centraal Station Utrecht. Deze wordt gebouwd in opdracht van ProRail met een 
aanneemsom van ongeveer vijf miljoen euro en heeft een werkbezetting van ongeveer 4.000 manuur.  
 
De Bie & Seignette B.V. focust zicht meer op het ontwerpen, uitvoeren en onderhouden van riolerings- 
en verhardingsprojecten, straatwerk en de verwerking van (vervuilde) grond. Dit kan worden 
uitgevoerd voor de private- en publieke sector en heeft de visie om infrastructurele projecten op een 
zo duurzame mogelijke manier te voltooien. De Bie & Seignette B.V. heeft op het moment van 
schrijven 28 personen in dienst.  
 
Verder houdt de Raad van Commissarissen toezicht op de Raad van Bestuur van Dekker Holding 
Krabbendam en is er een Gemeenschappelijke Ondernemingsraad welke bestaat uit werknemers die 
de belangen van het personeel behartigen. De ondernemingsraad heeft als taak om onder andere te 
controleren of de onderneming zich houdt aan wetten en regels en adviseert de directie hierover.  
  
 

Dekker Holding Krabbendam B.V.

Raad van 

Commissarissen

Dekker Holding 

Krabbendam

Dekker Bouw 

Bergen B.V

De Bie & 

Seignette B.V
K. Dekker B.V. 

Gemeenschappelijke 
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Figuur 2-A. Overzicht Overzichtsorganogram Dekker Holding Krabbendam  B.V. (maart 2015) 
 
Binnen de organisatie van K. Dekker B.V. zijn er een aantal afdelingen. Deze staan ook schematisch 
beschreven in het organogram in Figuur 2-B. Afdelingsorganogram K. Dekker B.V. (mei 2015). De 
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directie staat aan het hoofd van de organisatie. De afdelingen KAM, P&O, Administratie, 
Automatisering, Werf en Marketing en Acquisitie vallen onder de directie en rapporteren hieraan. 
KAM staat voor Kwaliteit, Arbo en Milieu, welke deze aspecten controleert en bijhoudt binnen K. 
Dekker B.V. Personeel & Organisatie (P&O) zorgt voor alles met betrekking tot het personeel. 
Administratie is er voor het financiële gedeelte van de organisatie, bijvoorbeeld facturering. De 
afdeling Automatisering regelt alles met betrekking tot de Informatie en Communicatie Technologie 
(ICT). De afdeling Werf zorgt voor alles op de werf/staalwerkplaats. De afdeling Marketing en 
Acquisitie zorgt onder andere voor het aannemen van projecten en media en marketing.   
Daarnaast zijn er de 3 projectgerelateerde afdelingen: Werkverwerving, Ontwerp en Realisatie. 
Waarbij het project wordt verkregen en uitgewerkt door de calculatie van de Werkverwerving. Het 
bouwproject wordt ontworpen en uiteindelijk daadwerkelijk gebouwd door de afdelingen Ontwerp en 
Realisatie.  

K. Dekker B.V. organogram

Directie

Automatisering

P&O

Marketing & 

Acquisitie

Administratie

KAM

Werf

OntwerpWerkverwerving Realisatie
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Projectmanageme

nt
Projectbeheer

Omgevingsmanag

ement

Contractmanagem

ent

Technischmanage
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Figuur 2-B. Afdelingsorganogram K. Dekker B.V. (mei 2015) 
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3. Probleembeschrijving 
 
Op dit moment wordt er voor een zo laag mogelijk bedrag ingeschreven voor nieuwe bouwprojecten. 
Dit inschrijven is het aanmelden om een project uit te voeren bij de opdrachtgever voor een bepaald 
bedrag. De inschrijfbedragen voor projecten worden zo laag mogelijk gehouden omdat er veel 
concurrentie is. Om meer winstgevend te zijn wenst K. Dekker B.V. deze aanbestedingsfase 
effectiever en efficiënter te krijgen.  
 
Het is bijvoorbeeld niet duidelijk hoe de concurrenten scoren met de inschrijvingen, terwijl deze 
informatie wel aanwezig is. Op basis hiervan zou geconcludeerd kunnen worden dat K. Dekker B.V. 
geen inschrijvingen meer doet op het bouwen van bijvoorbeeld hotels, omdat de concurrenten hier 9 
van de 10 keer goedkoper op kunnen inschrijven. Het inschrijven op een project kost tijd, omdat er 
een projectcalculatie moet worden gemaakt, waarbij gekeken wordt hoeveel het moet kosten om het 
bouwproject te voltooien.  
Ook is het op dit moment niet duidelijk hoe en of bepaalde kenmerken invloed hebben op het 
uiteindelijke projectresultaat, winst of verlies. Om een voorbeeld te noemen: het werkgebied waar het 
project zich bevindt kan invloed hebben op het resultaat. Daarnaast is er op dit moment geen 
duidelijkheid wat de totale omzet is per onderaannemer of leverancier.  
 
Op dit moment draait K. Dekker B.V. Microsoft Navision

1
 als financieel- en projectenregistratie 

software (ERP-Systeem) en maakt gebruik van JetReports
2
 voor financiële (Business Intelligence) 

rapporten. In Navision staan de bedrijfsgegevens. Op dit moment zijn ze bezig met de implementatie 
van BouwVision xRM, wat gebaseerd is op SharePoint. Dit om hierin de contracten en documenten in 
te verwerken en op te slaan. Men wil ook weten of de informatie vanuit  dit systeem te gebruiken is als 
extra kennis of stuurinformatie. Bijvoorbeeld of de hoeveelheid documenten van een project van 
invloed kunnen zijn op het uiteindelijke projectrendement. Dit deel wordt uitgebreider beschreven in 
hoofdstuk 5 ‘Huidige situatie’.  
 
Datakwaliteit 
Er kan een risico aanwezig zijn dat de data van slechte kwaliteit is. Slechte kwaliteitdata is 
bijvoorbeeld data waar geen duidelijke beschrijving bij zit, data die veel (onnodige) lege velden bevat 
of welke verspreid zit over meerdere tabellen. Volgens Ramanigopal, Palaniappan en Joy kan het 
doorgronden van data een zeer tijdrovende klus zijn en kan een grote hoeveelheid data met relatief 
weinig bruikbare data een reden zijn om een BI project te kunnen falen [9]. Er is nog niet van te voren 
gekeken of er veel bruikbare informatie in de data van K. Dekker B.V. zit. Mocht dit niet het geval zijn, 
dan kan dat betekenen dat er veel tijd gaat zitten in de datavoorbereiding voor het analyseren of dat 
bepaalde data niet onderzocht kan worden.  
 
3.1 De onderzoeksvraag 

De hoofdvraag van dit onderzoek is: 

 Wat moet K. Dekker B.V. doen om Business Intelligence te realiseren binnen nu en twee 
jaar? 

 
De deelvragen van dit project zijn: 

 Wat zijn de wensen en eisen van K. Dekker B.V. met betrekking tot het Business Intelligence 
dashboard? 

 Welke mogelijkheden voor Business Intelligence bieden de data die op dit moment in de 
systemen van K. Dekker B.V. te vinden zijn? 

 Wat zijn de informatiepunten die in het Business Intelligence system moeten komen? 

 Wat is een efficiënt BI-dashboard voor K. Dekker B.V., gegeven de wensen en de 
mogelijkheden die de data bied?  

 Wat zijn de consequenties van het implementeren van Business Intelligence? 

 Kunnen bovenstaande punten gerealiseerd worden met bestaande softwarepakketten bij K. 
Dekker B.V.? 

                                                      
1
http://www.microsoft.com/nl-nl/dynamics/erp-nav-overview.aspx 

2
http://www.jetreports.com/ 
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3.2 Methode 

Als eerste wordt er een literatuurstudie uitgevoerd om kennis op te doen over het onderwerp Business 
Intelligence. Hierbij wordt op internet gezocht naar informatie over dit onderwerp, van onder andere 
wetenschappelijke artikelen, scripties en internetpagina’s.  
 
Daarna komt er een eisen- en wensenlijst, dit zijn de requirements voor het uiteindelijke Business 
Intelligence dashboard. Hierbij wordt door middel van interviews met werknemers van K. Dekker B.V. 
bepaald welke informatie er mist, moeilijk beschikbaar is of onduidelijk ingevoerd wordt in 
softwaresystemen. De eisen- en wensenlijst wordt gekwalificeerd op basis van een MoSCoW-analyse. 
Dit is zijn de Must have, Should have, Could have en Won’t have functies van het system en zijn door 
de geïnterviewden opgesteld. Er had ook gekozen kunnen worden voor een prioriteitenlijst, waarbij de 
eisen en wensen een cijfer van één tot vijf krijgen op basis van belangrijkheid. Er is gekozen voor de 
MoSCoW-methode omdat deze tekstueel meer inzicht geeft in de classificatie en de essentiële  
categorieën heeft. 
 
MoSCoW: 

 Must haves: Systeem moet .. bevatten 

 Should haves: Het zou bijzonder handig kunnen zijn als het systeem …heeft 

 Could haves: Het zou wenselijk zijn als het systeem .. kan 

 Won’t haves: Het zou wenselijk zijn als het systeem over een paar jaar … kan 
 
Als derde komt er een lijst met punten welke voor K. Dekker B.V. een toegevoegde waarde bieden in 
het Business Intelligence dashboard, dit zijn de eisen (Must haves) van de eisen- en wensenlijst. Van 
deze eisen wordt een voorbeeldoverzicht of tabel gemaakt, welke opgegeven en beschreven is door 
de uiteindelijk gebruikers. Zij kunnen op basis hiervan weer rapporten creëren in Jet Reports. 
 
Verder wordt er een (klein) deel van dit onderzoek besteed aan data mining. Hierin wordt gekeken 
naar een deel van de projectdata van K. Dekker B.V., om op basis hiervan (eventueel) extra 
stuurinformatie te creëren. Dit wordt gedaan met data mining applicaties, zoals WEKA, Orange 
Canvas en KNIME Analytics. 
 
Daarna wordt er een consequentiestudie gemaakt. Hierin komen de veranderingen, voordelen en 
nadelen op basis van een aantal punten van de organisatie naar voren. Deze punten zijn: Commercie 
& Communicatie, Personeel, Administratieve Organisatie, Financiën, Informatievoorziening, Juridisch, 
Technologie en Huisvesting (COPAFIJTH). Er had ook gekozen kunnen worden om de consequenties 
per informatiepunt te beschrijven maar dit is niet gedaan omdat het dan minder bruikbaar zou zijn om 
het te generaliseren voor het MKB.   
 
Als laatste komt er een mock-up van het Business Intelligence dashboard. Hierin staan de 
informatiepunten welke vanuit de eisenlijst zijn benoemd. Dit zijn staafdiagrammen, directe cijfers 
en/of tabellen waarmee het management in één oogopslag de relevante informatie kan inzien. Het 
dashboard wordt gemaakt in mock-up programma’s. Daarna wordt de (echte live) informatie in 
grafieken en tabellen gezet in Microsoft Excel 2007 en uitgewerkt in een (teken/foto)-
bewerkingsprogramma. Door deze laatste twee stappen te combineren zal er uiteindelijk een Business 
Intelligence-dashboard ontstaan, welke als voorbeeld kan worden gebruikt binnen K. Dekker B.V. 
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4. Literatuurstudie BI 
 

In dit hoofdstuk worden de gebruikte theorieën en methoden beschreven aan de hand van een 
literatuurstudie. De definitie, componerende, (algemene) voor- en nadelen en gerelateerd werk over 
Business Intelligence zal worden beschreven. Het doel van de literatuurstudie is om inzicht te krijgen 
in Business Intelligence en welke processen nog meer van invloed zijn, bijvoorbeeld data mining. Ook 
wordt het gebruikt om duidelijkheid te creëren zodat de lezer hetzelfde kennisniveau als de auteur 
krijgt.    
 
4.1 Definitie van Business Intelligence  

De definitie van Business Intelligence (BI), die gebruikt wordt tijdens het onderzoek, is door Solomon 
Negash verzorgd: "BI systemen combineren het verzamelen van data, data opslag en kennis 
management met analytische hulpmiddelen om complexe interne en competitieve informatie aan 
planners en beslissingnemers voor te leggen" [1].  
 
Volgens Negash is het idee achter BI dat systemen bruikbare informatie op het juiste moment, op de 
juiste locatie en in de juiste vorm presenteren zodat het beslissingsnemers helpt en het management 
werk verbeterd wordt. Om precies te zijn: de tijd en kwaliteit van het beslissingsproces worden 
verbeterd. Op vergelijkbare manier definiëren Watson en Wixom Business Intelligence meer als een 
informatieverstrekker [4]. Hierin wordt het management voorzien van bedrijfsinformatie die komt van 
bedrijfsdata, als bijvoorbeeld productieaantallen en financiële cijfers als maandomzet. 
Ook Adelman,  Moss en Alter definiëren Business Intelligence op deze manier, alleen zien zij BI als 
een overkoepelende term, dat meerdere hulpmiddelen bevat om met deze informatie om te gaan [5] 
[6]. Matteo Golfarelli, Stefano Rizzi, Viale Risorgimento en Iuris Cella definiëren Business Intelligence 
als "het proces om data in informatie te veranderen en dat weer in kennis" [2]. De definitie van Negash 
is gebruikt omdat deze in één zin duidelijk maakt wat Business Intelligence is. 
 
Om uit de introductie het gebruikte woord 'BI dashboard' te verduidelijken, staat hieronder de definitie 
van 'dashboard' beschreven: 
"Een dashboard is een visuele weergave van de meest belangrijke informatie die gebruikt wordt om 
een of meerdere doelstellingen te behalen. Het wordt zo weergegeven dat de informatie in een 
oogopslag bekeken kan worden." [16] 
Een Business Intelligence-dashboard geeft dus een visuele weergave van bedrijfsinformatie, waar het 
management gebruik van kan maken om beslissingen te nemen. Hierin zitten bijvoorbeeld 
rapportages van de transacties per leverancier, aantal projecten aangemaakt per persoon of het 
aantal ingekomen project-aanvragen. Davenport zegt in zijn artikel over BI en organisaties, dat 
beslissingen nemen een van de belangrijkste functies is van een manager is en dat deze beslissingen 
pas met genoeg (bedrijfs)informatie genomen kunnen worden [34]. Bijlage III ‘Interviewvragen en 
screenshot BI dashboard’ bevat een voorbeeld van een dashboard van het Business Intelligence 
systeem van Oracle3.  
 
Voorbeelden BI 
Negash geeft in zijn artikel een aantal voorbeelden van Business Intelligence implementaties. Deze 
zijn hieronder genoemd om BI concreet te maken [1]. 
 

 Een bank in Amerika wilde uitbreiden maar hadden twee vragen: Welke klanten zijn onze 
grootste afnemers? Hoever zijn ze bereid te reizen om ons te bereiken? Met behulp van 
Business Intelligence wisten ze deze vragen te beantwoorden. 

 

 Een bedrijf dat aardgas levert aan consumenten creëerde een dashboard de operationele 
processen in kaart te brengen en om real-time besluitvorming in te voeren. Door BI te hebben 
geïmplementeerd hebben ze het aantal (herhaalde) reparatie-oproepen weten terug te 
brengen, een kostenbesparing van ongeveer één miljoen euro.  

 
 

                                                      
3
 http://www.oracle.com/us/solutions/business-analytics/business-intelligence/resources/index.html 
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Beslissingen 
Business Intelligence kan dus hulp bieden bij het nemen van beslissingen. Deze beslissingen kunnen 
geclassificeerd worden op strategisch, tactisch en operationeel niveau [2, 25, 34]. 
 

 Strategische beslissingen 
Dit zijn beslissingen gemaakt door de directie van een organisatie. De uitkomst van deze beslissingen 
zijn ingesteld op lange termijn en zullen met ongeveer met 5 jaar zichtbaar worden. De impact van 
deze beslissingen kunnen groot zijn, bijvoorbeeld beslissingen om in een bepaalde markt te stappen 
of om een andere organisatie op te kopen. Volgens Yeoh & Koronios is Business Intelligence een 
essentieel onderdeel om strategische beslissingen te maken [13]. 
 

 Tactische beslissingen 
Dit zijn beslissingen die gemaakt worden door management van afdelingen, bijvoorbeeld Personeel & 
Organisatie of Financiën. Deze beslissingen worden gemaakt om op korte termijn doelen te bereiken. 
Het zijn concrete doelen met een duidelijk tijdslimiet en hebben een verantwoordelijke die de 
strategische lange termijn doelen ondersteunen. Ook de tactische beslissingen kunnen baat hebben 
bij BI [1]. De beslissingen die hier genomen worden zijn bijvoorbeeld of bepaalde producten een 
aanpassing in prijs nodig hebben of het verlagen van de besteltijd met een x procent. 
 

 Operationele beslissingen 
Dit zijn beslissingen die gemaakt worden door onder andere teammanagers en hebben betrekking op 
de toewijzing van taken, middelen en grondstoffen. De operationele beslissingen ondersteunen de 
tactische beslissingen die gemaakt zijn en zijn van toepassing op dagelijkse activiteiten. Dit zijn 
bijvoorbeeld de verdeling over een aantal openstaande orders of de aanpak van het maken van een 
product.  
 
Arisa Shollo beschrijft in zijn artikel dat operationele beslissingen gestructureerd zijn en strategische 
beslissingen ongestructureerd [25]. Dat betekend dat strategische beslissingen niet concreet en 
lastiger te meten zijn en daardoor wellicht lastiger om uit te voeren, een BI-systeem zou hierbij kunnen 
helpen. Het concept-dashboard, dat gemaakt is aan de hand van dit onderzoek, bevat informatie 
deels voor strategische en deels voor tactische beslissingen. De operationele beslissingen zijn vaker 
gedetailleerd en zitten niet in het dashboard. Deze beslissingsinformatie kunnen in detailrapporten 
zitten.  
 
4.2 Componenten van Business Intelligence 

Zoals al duidelijk werd in de definitie van het woord Business Intelligence, ondersteunt BI de 
strategische en operationele beslissingen. De essentiële componenten van Business Intelligence zijn 
door Langseth en Vivatrat gedefinieerd en deze zijn hieronder beschreven [3]. Dit is gedaan omdat 
een aantal onderdelen ook in dit onderzoek gebruikt zullen worden.  
Als eerste houdt het in dat alle informatie van de organisatie (real time) wordt bijgehouden in een data 
warehouse. Een data warehouse is volgens Hugh Watson en Barbara Wixom: "Het verplaatsen van 
gegevens vanuit een set van bronsystemen in een geïntegreerde dataopslag systeem. De 
bronsystemen vertegenwoordigen meestal heterogene technische platforms en datastructuren. 
Bronnen kunnen binnen de organisatie bestaan, door een externe data provider worden geleverd of 
uit een externe bron komen" [4]. Tijdens het onderzoek bij K. Dekker B.V. zal ook een data warehouse 
gemaakt en bijgehouden worden. Met de data hierin wordt aan data mining gedaan.  
 
Data analyse 
Data mining is ook een onderdeel van BI. Dit wordt door Fayyad, Piatetsky-Shapiro en Smyth 
beschreven als een applicatie die specifieke algoritmes toepast voor het extraheren van patronen in 
informatie [2, 7]. Hiermee kan dus worden gezocht naar statistische verbanden en het vinden van iets 
waardevols in een grote hoeveelheid data. Verder is het geautomatiseerd vinden van afwijkingen en 
uitzonderingen in informatie een onderdeel van BI, waarbij een afwijkend patroon wordt gevonden in 
bijvoorbeeld de creditcardtransacties, wat kan duiden op fraude. 
De mogelijkheid om te melden wanneer een bepaalde bedrijfswaarde in het systeem niet (of juist wel) 
behaald is, is ook een onderdeel van BI. Bijvoorbeeld wanneer de dagomzet te laag is op een bepaald 
tijdstip kan een persoon een melding krijgen dat hier iets aan gedaan moet worden. Door deze 
melding kan een werkstroom ingang worden gezet. Waarbij een desbetreffend persoon een melding 
krijgt en bepaalde acties uit moet voeren. 
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Ook kan met Business Intelligence op basis van Machine Learning voorspellingen worden gedaan. Op 
basis van historische data kan zo een analyse worden gedaan op wat er eventueel in de toekomst zal 
gebeuren. Zo wordt Machine Learning gebruikt om voorspellingen te doen gebaseerd op bekende 
eigenschappen dat is geleerd van trainingsdata, terwijl data mining meer focus legt op de ontdekking 
van onbekende eigenschappen in de data.  
 
Een ander onderdeel van Business Intelligence is Online Analytical Processing (OLAP). OLAP is een 
begrip voor het verkrijgen, analyseren en rapporteren van data. Waar data mining patronen kan 
vinden in informatie kan men met OLAP data uit meerdere bronnen analyseren [8]. Bijvoorbeeld wat is 
de trend van afgelopen jaar qua verkoop van bepaalde producten, terwijl data mining bijvoorbeeld 
zoekt naar welke klant waarschijnlijk welk product koopt. In dit rapport zal verder geen onderscheid 
gemaakt worden tussen OLAP en data mining, en zal dan ook verder data analyse of data mining of 
genoemd worden.  
 
Volgens Ranjan kan met behulp BI ook de positie van de organisatie in vergelijking met andere 
bedrijven worden bepaald en is het mogelijk om de capaciteit dat het bedrijf heeft in kaart brengen, 
bijvoorbeeld het aantal projecten dat ze tegelijkertijd aan kunnen [8]. 
Als laatste kan Business Intelligence data visueel maken, zodat het te begrijpen is voor analisten en 
managers in de organisatie. Met bijvoorbeeld een BI dashboard, waar een algemene informatie van 
de desbetreffende organisatie te vinden is. Hierdoor kan snel en effectief een beslissing genomen 
worden. 
 
4.3 Voor- en nadelen van Business Intelligence 

De voordelen van Business Intelligence, volgens Watson en Wixom, zijn hieronder beschreven [4].  
De voordelen van hierboven zijn geordend van makkelijk te meten naar lastig te meten: 

 Kostenbesparingen;  

 Tijdwinst voor dataleveranciers; 

 Tijdwinst voor gebruikers;  

 Meer en betere informatie verkrijging;   

 Beter geformuleerde beslissingen;  

 Verbeteringen van de bedrijfsprocessen;   

 Ondersteuning voor de verwezenlijking van de strategische bedrijfsdoelstellingen. 
 
Een extra voordeel is volgens Ranjan ook het analyserend vermogen van BI systemen [8]. Zoals al 
eerder beschreven door Langseth en Vivatrat, is het vinden van eventuele afwijkingen en 
uitzonderingen ook een voordeel van Business Intelligence [3].  
 
De nadelen zijn volgens Ramanigopal en Palaniappan en Joy de volgende [9].  

 Hoge (initiële) kosten, dit zijn hardware-, software-, implementatie- en personeelskosten [10, 
1]; 

 Complexiteit: dit door de vele informatie en data bronnen die met elkaar verbonden zijn;  

 Opeenstapeling van historische gegevens, alle gegevens van verschillende bronnen zitten in 
een database (data warehouse) en dit wordt alleen maar meer;  

 Beperkte bruikbaarheid: zelfs op dit moment is BI nog relatief duur om in gebruik te nemen en 
zelfs als het in gebruik is genomen is kunnen de voordelen minimaal zijn omdat het alleen 
informatie oplevert. Het kan relatief duur zijn omdat er onderzoeks-, implementatie- en 
applicatiekosten aan zitten. De software kosten variëren van €0,- tot €150.000,- per jaar [17];  

 Tijd: het implementeren van BI is een tijdsintensieve bezigheid en ook kan het vergaren van 
informatie een lastige klus zijn en hebben, volgens Ramanigopal, Palaniappan en Joy, de 
meeste bedrijven geen geduld om een lange tijd hierop te wachten [9]. 

 
Deze voor- en nadelen zijn beschreven zodat K. Dekker B.V. en de auteur van dit document weten 
wat ze kunnen verwachten met een Business Intelligence implementatie. Tijdens het onderzoek wordt 
gekeken op welke punten nog verbeteringen kunnen plaats vinden en naar welke punten kritisch moet 
worden gekeken zodat het geen te groot nadeel zal worden om het onderzoek in gevaar te brengen. 
Dit wordt gedaan in de eisen- en wensenlijst en in de consequentiestudie. Tijdens het opstellen van de 
eisen- en wensenlijst wordt er rekening mee gehouden dat de informatiepunten niet meer tijd kosten 
om te implementeren dan dat ze daadwerkelijk aan informatie opleveren.  
 
4.4 Historie 
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Om ook de geschiedenis te weten over BI systemen zal hieronder de historie en de basis van 
informatie systemen worden beschreven. Het is beschreven zodat het duidelijk wordt of de termen, 
techniek en bruikbaarheid relatief nieuw zijn of al langer bestaan. Daarnaast wordt duidelijk hoe 
Business Intelligence is ontstaan en hoelang (bedrijfs)informatie al digitaal wordt opgeslagen.   
 
De eerste digitale computer werd in 1942 gemaakt door John Atanasoff and Clifford Berry en droeg de 
naam Atanasoff–Berry Computer (ABC) [29, 30]. De ABC was een elektrische computer dat vacuüm 
buizen gebruikte om digitale berekeningen te maken. De eerste programmeerbare computer was de 
Colossus, gemaakt in 1943 [30]. Deze was gemaakt om tijdens de oorlog gecodeerde Duitse 
berichten te ontcijferen. De eerste digitale computer welke ook informatie kon opslaan was de 
Manchester Small-Scale Experimental Machine (SSEM) en werd geïntroduceerd in 1948 [31].    
Zo ontstond in 1960 het Management Informatie Systeem (MIS), welke informatie kon koppelen, 
inzichtelijk maken en presenteren [26]. In 1969 introduceerde IBM hun MIS systeem, één van het 
eerst (commercieel) verkrijgbare systeem. Zo werd ook rond het einde van 1960 
beslissingsondersteunende systemen (DSS) geïntroduceerd, een systeem, dat zoals de naam al doet 
vermoeden, informatie biedt om beslissingen te ondersteunen. Het verschil met een Management 
Informatie Systeem is dat een DSS zich op de gehele organisatie richt en MIS alleen op het 
management. Een DSS bevat ook operationele informatie en kan door iedereen gebruikt worden om 
informatie in op te slaan en/of in op te zoeken, een kennis en data systeem. Een DSS kan dan ook 
makkelijker met rapportages omgaan en is hier flexibel in, een DSS kan een organisatie beter 
ondersteunen en is dan ook het verlengde van een MIS.   
 
Hieronder staat een overzicht van de evolutie van informatie systemen, gebaseerd op Arisa Shollo zijn 
paper over de rol van Business Intelligence bij beslissingen in een organisatie en Dan Power zijn 
artikel over de geschiedenis van beslissingsondersteuning systemen. [25, 33]. 
 

Ontwikkelingsjaartal Systeemtype Doel Referentie 

1960 Management Informatie 
Systemen 

Gestructureerd 
informatie opslaan 
om beslissingen te 
nemen. 

Ackoff [26] 

Eind 1960 Beslissingsondersteunend 
systeem (DSS) 

Informatie 
verstrekken om 
beslissingen te 
verantwoorden. 

Ferguson & Jones 
[27, 33]  

1970  Document gebaseerde 
systemen en uitvoerde 
informatie systemen  

Geef informatie op 
basis van 
bedrijfsdata en laat 
informatie zien. 

Swanson & Culnan 
[28]  

1990  Enterprice Resource 
Planning systemen 

Beheerd bedrijfsdata 
in databases, om te 
bewaren, in te zien 
en te analyseren.  

Rashid Hossain  & 
Patrick [23] 

2000 Business Intelligence 
Systemen en Business 
Analytics 

Voorziet men van 
informatie op 
overzichtelijke wijze 
en kan (complexe) 
analyses uitvoeren 
op basis van 
meerdere bronnen. 

Watson and 
Wixom [4] 

Tabel 4-A. Overzicht evolutie informatie systemen 
 
4.5 Gerelateerd werk 

Onder 'gerelateerd werk' wordt werk verstaan dat over hetzelfde onderwerp en in dezelfde categorie 
zit als dit onderzoek. Dit moet dan gaan over data mining in informatie systemen of een rapport over 
Business Intelligence van een specifieke organisatie. 
 
Sami Hänninen van de Aalto University heeft een master thesis geschreven over het toepassen van 
data mining technieken op Enterprice Resource Planning (ERP) systemen en het vinden van 
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afwijkingen en fouten hierin [14]. Een ERP-systeem is een stuk software dat binnen bedrijven gebruikt 
wordt ter ondersteuning van de bedrijfsprocessen, onder meer voor financiële gegevens. 
Zijn conclusie is dat het mogelijk is om (ongewone) afwijkingen en datafouten te vinden in een ERP 
systeem maar dat het verwerken en omzetten van data een zeer lastige taak is. Verder concludeert hij 
dat het testen, begrijpen en klaarmaken van de data nog lastiger is en dat hier snel fouten in komen te 
zitten. Wat we uit dit onderzoek meenemen is dat het verwerken van de data een lastige taak is en dat 
daar met de planning mee rekening gehouden moet worden. 
 
Wouter Komen van de Vrije Universiteit heeft een afstudeerstage gedaan voor Capgemini, waar hij 
onderzocht heeft of er een correlatie is tussen de volwassenheid van Business Intelligence en het 
succes van het bedrijf [18]. De student heeft van 21 Nederlandse bedrijven bepaald of ze succesvol 
zijn, op basis van omzet, winst en beursnotering. De conclusie van zijn onderzoek is dat er geen 
correlatie is tussen de volwassenheid van BI en het succes. Ook is een resultaat van zijn onderzoek 
dat alle 21 onderzochte bedrijven vinden dat ze zelf nog niet in hun ideale BI situatie zitten. Wat hier 
de reden van is is niet onderzocht. We kunnen hieruit halen dat het volledig benutten van BI een 
lastige taak is. 
 
Daniele Barone, Thodoros Topaloglou en John Mylopoulos van de Universiteit van Toronto hebben 
onderzocht wat de waarde van een Business Intelligence model is voor de implementatie van een BI 
project [19]. Het model moet de communicatie en samenwerking, tussen verschillende mensen die 
met de implementatie te maken hebben, verbeteren. Ze hebben een case study gedaan bij een 
ziekenhuis en ondervonden dat het model lijkt te helpen, omdat de communicatie en de uiteindelijke 
BI implementatie succesvol verliep. In dit onderzoek wordt het model niet gebruikt, omdat er maar één 
persoon aan de BI implementatie werkt.  
 
Een aantal onderzoekers van verschillende universiteiten hebben een Business Intelligence and 
Analytics framework gemaakt om van veel data veel informatie te maken [20]. Dit framework moet het 
makkelijker maken om in verschillende (grote) databases informatie te vergaren en te analyseren. Dit 
framework zal voor dit onderzoek niet gebruikt worden, omdat het maar om één enkele database zal 
gaan en het niet om grote hoeveelheden informatie zal gaan (ook wel big data genoemd).  
 
Mieke Jans, Nadine Lybaert en Koen Vanhoof van de Universiteit van Hasselt hebben onderzocht of 
je door middel van data mining (externe) fraude kan detecteren en met welk algoritme [21]. Ze hebben 
een case study gedaan bij een internationale financiële instelling. Hun conclusie was dat het mogelijk 
is om door middel van clustering (het vinden van data-groepen die bij elkaar horen) fraude te 
detecteren maar niet met een (enkele) regressieanalyse. Tijdens het onderzoek voor K. Dekker B.V. 
zal onderzocht worden of dit project ook baat heeft bij clustering of regressieanalyse.      
 
Arisa Shollo heeft onderzocht hoe Business Intelligence een rol speelt bij het nemen van beslissingen 
[25]. Hij heeft zowel een literatuurstudie gedaan als interviews gehouden met een aantal bedrijven die 
BI gebruiken. Een van de uitkomsten is dat BI soms helemaal geen rol speelt bij een beslissing en 
soms geen toegevoegde waarde voor de desbetreffende manager heeft. Ook zijn er bedrijven die BI 
niet als beslissingsnemer gebruiken maar meer geloven in hun eigen kennis. De algemene conclusie 
van het onderzoek is dan ook dat meeste organisaties BI gebruiken als extra ondersteuning om 
beslissingen te maken.   
 
4.6 Conclusie 

Het is nu duidelijk wat Business Intelligence is en de inhoud er van: BI is het verzamelen van data en 
dit gebruiken als informatie om beslissingen te nemen. Ook weten we de voor- en nadelen van een BI 
systeem en welke componenten er in zitten. Het kan (veel) geld en tijd kosten om een BI systeem te 
implementeren en de voordelen kunnen minimaal zijn. 
Door deze informatie te weten is het duidelijker wat de kern van dit document is en welke onderdelen 
er wel en niet onderzocht worden.  
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5. Huidige situatie  
 
Zoals eerder in de achtergrond van dit project beschreven draait K. Dekker B.V. Microsoft Navision 
(Dynamics NAV

4
) als Enterprise Resource Planning pakket.  

Een ERP-systeem houdt elke bedrijfstransactie bij in een database en zorgt voor de afhandeling van 
logistieke, administratieve en financiële bedrijfsprocessen onder in één (bedrijfsbreed) informatie- en 
managementsysteem. Markus and Tanis definiëren ERP als: “Een softwarepakket dat de integratie 
van transactie georiënteerde data van de bedrijfsprocessen in een organisatie verzorgd” [35].  
 
In dit systeem komen de bedrijfsprocessen samen en kan gebruikt worden door elke werknemer, mits 
die rechten tot het systeem heeft. K. Dekker B.V. maakt gebruik van BouwVision als ERP-pakket, 
welke is gebaseerd op Dynamics NAV 2009 en geleverd is door Herke ICT Groep

5
. Dit is een variant 

gebaseerd op Dynamics NAV maar dan ontwikkeld voor de bouwsector. Het verschil is dat er een 
projectmodule in zit voor beheer, bewaking en voortgang van (bouw)projecten. Verder zit er ook een 
module in voor de caculatoren en werkvoorbereiding om calculaties te doen, alleen hiervoor wordt 
IBIS-TRAD gebruikt. IBIS-TRAD is uitgebreider dan BouwVision qua calculaties en wordt door veel 
bedrijven gebruikt in de bouwcalculatie-wereld. Zie bijlage I voor een screenshot van BouwVision. K. 
Dekker B.V. is van plan om over te stappen op de nieuwe versie van BouwVision. Dit zal over 
ongeveer een jaar zijn, net wanneer K. Dekker B.V. er klaar voor is. De nieuwe versie is gebaseerd op 
Dynamics NAV 2015 en biedt meer mogelijkheden in onder andere uitgebreidere rapportages, 
dashboards, gebruikersinterface aanpassen en uitgebreidere invoervelden.  
 
Op dit moment wordt er ook gebruik gemaakt van Jet Reports

6
, dit voor financiële (Business 

Intelligence) rapporten. Dit programma wordt gebruikt om in Microsoft Excel rapporten te maken. 
Bijvoorbeeld een bewakingsmodel voor de prognose van projecten waarin onder andere de kosten 
voor materieel en personeel staan, een contractenoverzicht ten behoeve van de nacalculatie van een 
uitgevoerd project of een aanbestedingsoverzicht van nieuwe opdrachten. Jet Reports maakt gebruik 
van de database van Navision. Tijdens dit onderzoek zal dan ook worden gekeken of het mogelijk is 
om de te verkrijgen informatie beschikbaar is binnen Jet Reports. Zie bijlage I voor een screenshot 
van Jet Reports 
 
Verder heeft K. Dekker B.V. het calculatieprogramma IBIS-TRAD

7
 draaien. Dit programma wordt 

gebruikt om begrotingen te maken en om kostenposten tijdens projecten aan te geven. Hierin staat 
bijvoorbeeld informatie en kosten over arbeid, materiaal en eventuele onderaanneming opgeslagen. 
IBIS-TRAD is gekoppeld aan BouwVision, om zo begrotingen te importeren. Zie bijlage I voor een 
screenshot van IBIS-TRAD. 
 
Op dit moment is K. Dekker B.V. bezig met de implementatie van SharePoint om hierin de contracten 
en documenten te verwerken en deze op te slaan. De documenten staan op dit moment onder andere 
op een netwerkschijf en wellicht ook lokaal bij personen op hun computer. Deze software is een 
onderdeel van BouwVision xRM, wat gebaseerd is op Microsoft Dynamics CRM. Dit systeem is een 
webapplicatie, welke in de browser draait. In dit systeem staan documenten van onder andere 
projecten, contracten of (algemene) informatie. Met SharePoint is het makkelijker om documenten op 
te slaan maar vooral om documenten te vinden dan bijvoorbeeld de Windows bestandsbeheer via 
netwerkschijven. Er kan bijvoorbeeld worden gezocht met filters zoals documenten over of van een 
bepaald bedrijf of documenten geselecteerd op documenteigenaar. Daarnaast is het mogelijk om 
grafische dashboards te maken in dit systeem. Deze dashboards kunnen ook informatie bevatten uit 
het BouwVision ERP-systeem (Dynamics NAV). Zie bijlage I voor een screenshot van BouwVision 
xRM, document management. 
 

                                                      
4
 http://www.microsoft.com/en-us/dynamics/erp-nav-overview.aspx 

5
 http://bouwvision.nl/ 

6
 http://www.jetreports.com/ 

7
 http://www.ibis.nl/producten/ibis-trad 
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5.1 Procesbeschrijving Acquisitie, Calculatie en Uitvoering 
Aan de hand van interviews met Wouter Ganzinga (Acquisitie) en Tom Dekker (Calculatie) is in kaart 
gebracht hoe projecten starten bij K. Dekker B.V. en welke informatie(stroom) hierbij komt kijken. 
 
Er kunnen op verschillende manieren projectaanvragen/aankondigingen binnen komen, bijvoorbeeld 
via de e-mail of men kijkt op een lijst waar de overheid (gemeente, provincie en Prorail) hun nog uit te 
voeren projecten neerzet. Deze aanvragen/aankondigingen bevatten een korte beschrijving over het 
(nog uit te voeren) project, met het projecttype, budget, locatie, contractvorm en de opdrachtgever.  
 
Bij de afdeling acquisitie kijkt men op zowel deze lijst naar interessante projecten als in de aanvragen 
die via bijvoorbeeld de e-mail binnengekomen zijn. Wanneer dit het geval is zal kort worden gekeken 
of het project uitvoerbaar is voor K. Dekker B.V en als dit niet het geval is wordt het project niet 
aangenomen en ook niet verder naar gekeken. Als het project wellicht interessant is, dan wordt er een 
document gemaakt, hier staat informatie in over het project met de eventuele risico’s, referenties van 
hetzelfde type werk dat in het verleden is gedaan en andere cijfers. De basisinformatie van het project 
wordt in BouwVision gezet, dit zijn onder andere de naam van het project, de aanneemsom, 
opdrachtgever, projecttype, contracttype, realisatiedatum en de locatie. 
 
De opdrachtgever beslist op basis van dit document of het verder gaat met de aannemer. Zo worden 
er elke keer ongeveer 5 aannemers geselecteerd door de opdrachtgevers en komen er ongeveer 5 tot 
30 projectplannen binnen bij de opdrachtgevers.  
 
Wanneer de opdrachtgever akkoord gaat met het projectplan, dan wordt er een 
aanbestedingsbegroting gemaakt. Hierin wordt door de afdeling Calculatie gekeken wat er nodig is om 
het project uit te voeren. Op basis hiervan wordt ook de (eventuele) winst ingeschat en wordt er door 
het aannemersbedrijf bepaald of het project aangenomen wordt. Dit wordt ook weer gecommuniceerd 
naar de opdrachtgever toe. Verder worden er tijdens dit proces offertes naar onderaannemers 
gestuurd, de onderaannemers zullen het werk (deels) in opdracht uitvoeren of in combinatie met K. 
Dekker B.V. 
 
Hierna wordt het project in uitvoering gebracht en er wordt ondertussen bijgehouden of de planning is 
behaald en of het project binnen het budget blijft. Veel van deze informatie wordt door de 
werkvoorbereiding bijgehouden in BouwVision.  
 
Wanneer de bouw klaar is, is het project nog niet af. In de meeste gevallen is er een garantie en 
onderhoudstermijn voor het bouwwerk.  
 
Hieronder staat in figuur 5-A de (algemene) tijdlijn van een project.  
 
Extra punten 

 De kennis die gebruikt wordt om een voorselectie te houden, voor de 
projectaanvragen/aankondigingen, staat niet geregistreerd. Deze worden op basis van 
ervaringen, algemene kennis en gezond verstand wel of niet verwerkt, waarna deze later bij 
de afdeling Calculatie komen waar andere informatie en cijfers aan te pas komen. 

 Tijdens de bouw wordt ook een klachtenlijst bijgehouden, waar welke klacht dan ook in 
verwerkt wordt. Dit wordt zowel gedaan in een spreadsheet als in BouwVision (ERP-pakket 
Microsoft Dynamics NAV) bijgehouden. 

 Ongeveer 80% van de projectaanvragen/aankondigingen worden niet verwerkt door K. Dekker 
B.V. Ongeveer 10 tot 20% van de projecten die door de afdeling Calculatie zijn bekeken 
worden niet aangenomen omdat deze niet winstgevend genoeg of niet relevant zijn. Soms 
worden ook projecten aangenomen die niet winstgevend zijn, dit voor naamsbekendheid of 
omdat het een project is van een bekende opdrachtgever. Verder worden ongeveer 20% van 
de projecten aangenomen door de opdrachtgever die zijn goedgekeurd door K. Dekker B.V., 
en worden dus toegekend aan één van de ongeveer 5 andere aannemers. Deze cijfers zijn 
geschat doordat het op dit moment dus niet geregistreerd wordt. Vandaar dit onderzoek en 
zullen de gegevens in een later stadium geregisterd worden.  
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Voorselectie

Acquisitie Calculatie

Bouw uitvoer Onderhoud en garantieProjectplan Aanbestedingsbegroting

Werkvoorbereiding + Uitvoering

80% 20% 80%

Legenda:

Afdeling

 Taak/doel

% = hoeveel procent van de projecten die niet doorgaan

 
 
 
 
 
 
 
Figuur 5-A. Tijdlijn projectdoorloop 
 
Zie bijlage II. voor een schematisch procesoverzicht.  
 

5.2 Probleemstelling 
Eén van de problemen die aanwezig zijn tijdens het proces van de acquisitie en calculatie is dat er 
veel informatie in het systeem wordt vastgelegd, maar hier weinig gebruik van wordt gemaakt. Zo 
worden er bijvoorbeeld geen overzichten gemaakt van het aantal type projecten en het rendement (de 
winst) hiervan. Met deze informatie zouden bijvoorbeeld betere beslissingen genomen kunnen 
worden.  
 
Invulprocedures 

Ook is het een probleem dat op dit moment niet duidelijk is wie precies wat moet invullen in 
BouwVision en denkt men dat informatie toch niet gebruikt zal worden. Dit kan een probleem zijn 
omdat veel informatie verloren gaat. Hier kunnen eventueel protocollen voor geschreven worden zodat 
men weet welke informatie gebruikt wordt en welke er ingevuld moeten worden. Zodat er uiteindelijk 
rapporten en overzichten van gemaakt kunnen worden. Vooral bij de Uitvoering is dit gaande. Hier 
denkt de werkvoorbereiding dat informatie niet gebruikt wordt en vullen daarom informatie niet in het 
systeem in. Ook zijn de uitvoerders meer buiten aan het werk dan op de computer en zijn wellicht om 
die reden minder gewend om met het systeem om te gaan. Daarnaast wordt veel informatie 
bijgehouden in spreadsheets door uitvoerders zelf, in plaats van dat deze informatie wordt ingevoerd 
in BouwVision. Ook wordt veel informatie niet uniform bijgehouden in BouwVision of zelfs in 
spreadsheets waardoor informatie verkeerd ingevoerd of begrepen wordt. 
 
Faalkosten 

Een ander probleem is dat er faalkosten zijn. Zo heeft Kevin van Boheemen een onderzoek gedaan 
binnen K. Dekker B.V. naar faalkosten. Hij heeft drie (erg) verliesgevende projecten onderzocht op 
faalkosten en concludeerde dat ongeveer 25% van de totale kosten de faalkosten waren

8
. Dit gebeurt 

ook met het invoeren van gegevens. Deze worden overgenomen van het projectplan naar BouwVision 
of naar bijvoorbeeld een spreadsheet en hierin komt het voor dat gegevens verkeerd ingevoerd 
worden. Daarnaast komt het voor dat informatie verkeerd of slecht uitgewisseld wordt, waardoor 
verkeerde informatie verkeerd ingevoerd of begrepen wordt.   
 
Directie 

Op dit moment komt het voor dat stuurinformatie te laat of (nog) niet beschikbaar is bij de directie, dat 
deze informatie niet betrouwbaar is of gebaseerd is op historische gegevens. Op deze manier kunnen 
(strategische) beslissingen dus minder goed worden gemaakt. Zo worden bijvoorbeeld de Jet Reports 
rapporten soms nog aangepast nadat ze zijn gegenereerd vanuit het informatiesysteem BouwVision. 
Hierbij wordt de dynamisch (beschikbare) informatie statisch en handmatig aangepast. Het komt voor 
dat het vergeten wordt om dit bij te werken, waardoor het oude en onbetrouwbare informatie is. Dit 
handmatig aanpassen in de rapporten wordt gedaan omdat informatie weleens mist of lastig te vinden 
is in het BouwVision systeem of doordat informatie niet bijgewerkt is. 
 
Veder worden veel beslissingen gemaakt op basis van historische informatie, in plaats van informatie 
van dat moment (realtime). Bijvoorbeeld een projectprognose-overzicht, een overzicht op de 
(financiële) uitgave van een project. Hierbij wordt op dit moment gebruik gemaakt van informatie dat 
ongeveer 6 weken oud is. Op basis hiervan wordt gekeken hoe een project financieel verloopt. Dit 
komt doordat de financiële informatie pas in het systeem komt wanneer deze gecontroleerd en 
doorgevoerd is. Zo wordt er eerst gekeken of een factuur bij een contract hoort en dan wordt de 

                                                      
8
 van Boheemen, K. (2012). Scriptie K. Dekker Logistieke Procesoptimalisatie. Inholland Hogeschool. 
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factuur ondertekend en gecontroleerd. Terwijl de informatie al voor het ondertekenen beschikbaar kan 
zijn. Hierbij wordt de factuur niet vrijgegeven voor ondertekenen door de project-betrokkenen. 
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6. Gevraagde informatie  
 
Hieronder staat per punt beschreven welke informatie de afdelingen graag inzichtelijk of beschikbaar 
willen hebben. Deze lijst met informatie is op basis van interviews verkregen. De informatie die men 
vraagt hoeft niet perse voor hen bedoelt te zijn maar kan ook voor de manager interessant zijn. In 
bijlage III staan de vragen welke gesteld zijn tijdens het (semi-gestructureerde) interview. Er is een 
dashboard van Oracle aan toegevoegd om aan de gebruikers te laten zien hoe een Business 
Intelligence-dashboard er ongeveer uitziet, zodat ze hiervan een beeld kregen. Ook werd verteld dat 
dit toekomst gericht is en niet per direct beschikbaar is. Elk interview duurde ongeveer één uur en de 
opgeschreven punten zijn na het uitwerken weer gecontroleerd door de geïnterviewden. De 
opgestelde vragen zijn open vragen omdat de interviewer (ondergetekende) niet hetzelfde 
kennisniveau als de geïnterviewde heeft en hier dus niet altijd (direct) op kon worden doorgevraagd. 
Ook was het mogelijk dat de vragen te suggestief werden wanneer deze gesloten waren. De 
geïnterviewde heeft een paar dagen de tijd gehad om de antwoorden voor het interview voor te 
bereiden, zodat er meer, bredere en concretere antwoorden kwamen.  
 
De dikgedrukte informatiepunten zijn de (belangrijkste) eisen die in het systeem moeten komen (de 
must haves), de niet-dikgedrukte informatiepunten zijn minder belangrijk maar zijn wel wenselijk om in 
het systeem opgenomen te worden (should haves). Een informatiepunt is een eis geworden wanneer 
de geïnterviewde dat aangaf. Vervolgens is door het management en de ICT-afdeling gecontroleerd of 
het informatiepunt een belangrijke eis is. Wanneer meerdere personen dit hebben genoemd als eis, is 
het informatiepunt direct op de must have lijst gezet. 
 

6.1 Gevraagde informatie Acquisitie  
De acquisitie-informatie die redelijk onbekend of lastig te verkrijgen is, al deze onderstaande punten 
komen van de tendercoördinator:  
 

 A1. Type werk vs. Rendement  
Dit is de uiteindelijke functie van het bouwproject (Bedrijfsfunctie, Bijeenkomstfunctie, 
Energievoorzieningen, GWW-functie, Hotelfunctie, Kantoorfunctie, Onderwijsfunctie, 
Overheidsgebouw, Parkeerfunctie, Sportfunctie, Transferfunctie, Wegenfunctie, Winkelfunctie, 
Woonfunctie of Zorgfunctie) tegenover het projectrendement, de financiële winst, van het project. 
Dit zal een lijst worden met alle type werken totaal en de (totalen per type) financiële cijfers. Met 
behulp van deze informatie kan worden gekeken op welke type werk het meeste verdiend kan 
worden. Het wordt hier ‘type werk’ (in plaats van ‘gebruiksfunctie’) genoemd omdat de informatie nog 
specifieker zou kunnen worden gedefinieerd. Als voorbeeld: ‘Wegenfunctie’ kan nog worden 
gecategoriseerd in ‘brug’, ‘autoweg’ of ‘sluis’. Deze specifieke informatie staat nog niet opgeslagen, de 
functie van het bouwproject wordt wel opgeslagen bij een project. De functie van het bouwproject 
staat in BouwVision onder het tabje ‘Kenmerken’ opgeslagen bij ‘Gebruiksfunctie’. Het 
projectrendement, het uiteindelijke projectresultaat, is te vinden in BouwVision bij 'Actuele prognose' 
vanuit ‘Statistiek’. 
 

 A2. Type werk vs. Scoringskans 
Dit is de uiteindelijke gebruiksfunctie van het bouwproject (Bedrijfsfunctie, Bijeenkomstfunctie, 
Energievoorzieningen, GWW-functie, Hotelfunctie, Kantoorfunctie, Onderwijsfunctie, 
Overheidsgebouw, Parkeerfunctie, Sportfunctie, Transferfunctie, Wegenfunctie, Winkelfunctie, 
Woonfunctie of Zorgfunctie) tegenover de scoringskans met betrekking tot de concurrenten. Op dit 
moment worden de concurrenten, welke er met het project vandoor kunnen gaan, niet altijd ingevuld. 
Met deze informatie kan worden gekeken hoe de concurrentie het doen ten opzichte van K. Dekker 
B.V., met betrekking tot het type werk. De functie van het bouwproject staat in BouwVision onder het 
tabje ‘Kenmerken’ opgeslagen bij ‘Gebruiksfunctie’. Zie bijlage IV, Figuur #B-8 voor een screenshot 
van het ‘concurrenten’ veld in BouwVision. De concurrenten en hun score wordt op dit moment niet 
altijd ingevuld, het type werk wordt wel opgeslagen. Dit terwijl de concurrenten informatie (vaak) wel 
beschikbaar is. 
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 A3. Opdrachtgever vs. Rendement  
Dit is de opdrachtgever (bijvoorbeeld Gemeente Alkmaar) tegenover het rendement, de financiële 
winst, van het project. Dit zal een lijst worden met alle opdrachtgevers en de totale financiën per 
opdrachtgever. Hiermee kan worden gekeken welke opdrachtgever het meest winstgevende is en 
welke niet. De opdrachtgever en het rendement worden opgeslagen en zijn beschikbaar in het 
systeem. Het projectrendement, het uiteindelijke projectresultaat, is te vinden in BouwVision bij 
'Actuele prognose' vanuit ‘Statistiek’. 
 

 A4. Opdrachtgever vs. Scoringskans  
Dit is de opdrachtgever (bijvoorbeeld Gemeente Alkmaar) tegenover de scoringskans met betrekking 
tot de concurrentie. Op dit moment worden de concurrenten niet altijd ingevuld. Met deze lijst kan 
worden gekeken welke opdrachtgever kiest voor welke concurrent, op basis van historische 
informatie. De opdrachtgever van een project wordt opgeslagen in het systeem, de scoringskans van 
een project wordt niet altijd opgeslagen. 
 

 A5. Concurrenten overzicht  Historie (een cijfer, voor de concurrentiepositie) 
Dit is een algemeen overzicht met alle concurrenten (BAM Woningbouw Alkmaar of 
Aannemingsbedrijf VBK Hoorn BV) en het totale aantal projecten die zij hebben verkregen, met het 
type project. Verder zou hier een drilldown op het type project helpen, om zo de details per project 
type te kunnen zien. Zie bijlage IV, figuur B-8 voor een screenshot van het tabblad Concurrenten. Op 
dit moment worden de concurrenten nog niet altijd ingevuld voor een project, terwijl de informatie wel 
beschikbaar is. 
 

 A6. Geoffreerde omzet (misschien drilldown op soort aanvraag) vs. Gegunde omzet 
Dit is het Geoffreerde omzet (aanneemsom + meer-/minderwerk) tegenover het Gegunde omzet (de 
aanneemsom). Deze informatie staat in BouwVision bij Financieel en Statistiek. Op dit moment is 
geen concreet voorstel gedaan over hoe dit uitgewerkt moet worden en er wordt dan ook niks met dit 
informatiepunt gedaan. 
 

 A7. Overzicht aanbestedingen  
Dit is een overzicht van alle aanbestedingen en kan gevonden worden bij ‘Trajectbeheer‘ of 
‘Aanbesteding’ in BouwVision in het tabblad ‘Acquisitie’.  
 

6.2 Gevraagde informatie Calculatie 
De informatie die tijdens de aanbestedingsfase (calculatie) redelijk onbekend of lastig te verkrijgen is, 
al deze onderstaande punten zijn genoemd door een calculator: 
 

 C1. Overzicht van een combinatie tussen IBIS-TRAD data en BouwVision data, per project. 
Dit is een overzicht van de kosten en baten van projecten, hier wordt de data van IBIS-TRAD (de 
aanbestedingsbegroting) en de BouwVision (aanneemsom) vergeleken. In bijlage IX staat een 
voorbeeld van een IBIS-TRAD en BouwVision kostenrapportage, hoe dit er dus uiteindelijk uit moet 
komen te zien. De meeste informatie komt vanuit IBIS-TRAD. Met Jet Reports worden op dit moment 
nog geen rapporten gemaakt voor IBIS-TRAD.  
 
Kenmerkentab: 

 C2. Projectrendement vs. Project Kenmerk Gebruiksfunctie  
Dit is de uiteindelijke gebruiksfunctie van het bouwproject (Agrarische functie,Bedrijfsfunctie, 
Bijeenkomstfunctie, Energievoorzieningen, GWW-functie, Hotelfunctie, Kantoorfunctie, 
Onderwijsfunctie, Overheidsgebouw, Parkeerfunctie, Sportfunctie, Transferfunctie, Wegenfunctie, 
Winkelfunctie, Woonfunctie of Zorgfunctie) tegenover het projectrendement. Dit informatiepunt is 
hetzelfde als ‘A1. Type werk vs. Rendement’ en zal vanaf nu ‘Projectrendement vs. Project Kenmerk 
Gebruiksfunctie‘ worden genoemd.  
 

 C3. Projectrendement vs. Project Kenmerk Activiteit 
Dit is de activiteit (Advieswerkzaamheden, Civiele werkzaamheden, Nieuwbouwwerkzaamheden, 
Onderhoudswerkzaamheden, Renovatie werkzaamheden of Tekenwerkzaamheden) tegenover het 
project rendement.  
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 C4. Projectrendement vs. Project Kenmerk Aanbestedingsprocedure  
Dit is de aanbestedingsprocedure (BouwTeam, Onderhandeling/dialoog, Meervoudig na selectie 
Meervoudig onderhands of Openbaar), de manier waarop het project verkregen is, tegenover het 
projectrendement. 
  

 C5. Projectrendement vs. Project Kenmerk Contractvorm  
Dit is het contractvorm (DNR 2011 [Advieswerk], Overige, Regie, UAV 2012 of UAV-GC 2005), de 
manier waarop het project moet worden uitgevoerd, tegenover het projectrendement.  
 

 C6. Projectrendement vs. Project Kenmerk Soort opdrachtgever  
Dit is het soort opdrachtgever (Bedrijfsleven, Gemeente, Nutsbedrijven, Openbaar vervoer, 
Particulieren, Projectontwikkelaar, Provincie, Rijk, Semi-overheid, Spoorinfrastructuur, Waterschap of 
Woning Cooporatie) tegenover het projectrendement. Dit informatiepunt is hetzelfde als ‘A3. 
Opdrachtgever vs. Rendement’ en zal van af nu ‘Projectrendement vs. Project Kenmerk Soort 
opdrachtgever ‘ worden genoemd. 
 

 C7. Projectrendement vs. Project Kenmerk Status ontwerp 
Dit is het status van het ontwerp, het tekenwerk (Haalbaarheidsstudie, Structuur-/schetsontwerp, 
Voorlopig ontwerp / VO+ , Definitief ontwerp / DO+ , Technisch ontwerp [bestek] of 
Uitvoeringsontwerp) tegenover het projectrendement.  
 

 C8. Projectrendement vs. Project Kenmerk Bouworganisatie KDBV 
Dit is de bouworganisatie van K. Dekker B.V. tijdens het project (Ontwerpwerkzaamheden, 
Engineeringswerkzaamheden, Realisatiewerkzaamheden, Meerjarig onderhoudswerkzaamheden, 
Ontwerp- en engineeringswerkzaamheden, Ontwerp-, engineering- en realisatiewerkzaamheden, 
Ontwerp-, engineering-, realisatie- & meerjarigonderhoud, Engineering- en realisatiewerkzaamheden 
of 
Realisatie- en meerjarig onderhoudswerkzaamheden) tegenover het projectrendement.  
 

 C9. Projectrendement vs. Project Kenmerk Gunningcriteria  
Dit is het gunningscriteria (EMVI-criteria, Laagste prijs of Prestatie), op basis waarvan het project door 
de opdrachtgever is aangenomen, tegenover het projectrendement.  
 

 C10. Projectrendement vs. Project Kenmerk Systematiek  
Dit is het systematiek van het project (NlSfb raming, RAW, Stabu of Vraagspecificatie) tegenover het 
projectrendement.  
 

 C11. Projectrendement vs. Project Kenmerk Uitvoerend bedrijf 
Dit is het uitvoerend bedrijf (Bouwcombinatie K. Dekker - De Geus Bouw, Bouwcombinatie K. Dekker 
– Hillen & Roosen, Dekker Bouw Bergen BV, De Bie en Seignette BV, Dekker Holding Krabbendam 
BV, Dekker Projekt Ontw. K'dam BV, Dekker Beheermaatsch. K'dam BV, Aannemingsbedrijf K. 
Dekker BV, Aannemingsbedrijf K. Dekker BV B&U, Aannemingsbedrijf K. Dekker BV DBB, 
Aannemingsbedrijf K. Dekker BV GWW of Sophia Engineering BV) tegenover het projectrendement.  
 

 C12. Projectrendement vs. Project Kenmerk Status traject 
Dit is de status van het project (Aangemeld, Gegund, Geselecteerd, In behandeling, Geen, Niet 
gegund, Niet  aanmelden, Niet geselecteerd, Niet rekenen, Openstaand of Rekenen) tegenover het 
projectrendement.  
 

 C13. Projectrendement vs. Project Kenmerk Werkgebied  
Dit is het gebied waar het project wordt uitgevoerd (Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, 
Groningen, Noord-Brabant, Noord-Holland-Noord, Noord-Holland-Zuid (inclusief Amsterdam), 
Overijssel, Utrecht of Zeeland) tegenover het projectrendement. 
 
De hierboven genoemde (Project Kenmerk) informatie is te vinden in BouwVision bij ‘Aquisistie 
/Trajecten’ en dan het tabblad ‘Kenmerken’. Zie bijlage IV, figuur B-7 voor een screenshot van het 
tabblad Kenmerken. Veel van deze informatie wordt op dit moment nog niet ingevoerd in BouwVision 
terwijl deze informatie wel aanwezig is. Wellicht is dit omdat men denk dat deze informatie niet 
gebruikt gaat worden. Het projectrendement, het uiteindelijke project resultaat, is te vinden in 
BouwVision bij 'Actuele prognose' vanuit ‘Statistiek’. 
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 C14. Overzicht activiteiten 
Dit zijn de activiteiten die uitgevoerd moeten worden om bijvoorbeeld een projectaanvraag te 
beantwoorden, zoals ‘contract opstellen’ met de einddatum van 9 mei en door wie dit gedaan moet 
worden. Op basis van deze informatie zou kunnen worden bekeken welke activiteiten veel tijd kosten 
en of hier (nog) winst te behalen valt. Deze informatie wordt op dit moment nog niet ingevuld, terwijl 
deze wel beschikbaar is. 
Overzichten van deze planningen kunnen worden gegenereerd op basis van ‘Activiteitentab’ in 
module ‘Acquisitie’ en ‘Trajecten’ in BouwVision. Zie bijlage X voor het overzichtstabel van een 
activiteiten overzicht, gesorteerd op datum.  
 

 C15. Generen van Kengetallen uit IBIS-TRAD op basis van Excel-rapportages middels 
draaitabellen etc. 

Dit is een overzicht van de Kengetallen van een begroting vanuit IBIS-TRAD en de projectinformatie 
vanuit BouwVision. Op dit moment is K. Dekker B.V. nog bezig om de invoer van deze projecten 
uniform te maken. Daarnaast is het nog niet duidelijk hoe dit overzicht er uit moet komen te zien. 
Daarom zal er niks gedaan worden met dit informatiepunt.  
 

6.3 Gevraagde informatie Werkvoorbereiding en Uitvoering  
Hieronder is de informatie van de afdeling Werkvoorbereiding en Uitvoering (projectfase), verkregen 
via een werkvoorbereider en een projectcoördinator. Deze informatie is redelijk onbekend is of lastig te 
verkrijgen.  
 

 WU1. Klachten (omgeving) overzicht -> type klachten 
Klachten worden op dit moment op meerdere manieren ingevuld, zowel in BouwVision maar ook in 
een spreadsheet. In BouwVision staan vooral de financiële afhandeling van de klacht. Deze 
klachteninformatie wordt op dit moment bijgehouden door een secretarieel medewerker. Wanneer 
deze klachten allemaal in BouwVision worden ingevuld, kan er een rapport worden gemaakt met de 
meest voorkomende (type) klachten.  
 

 WU2. Personeelsplanning overzicht 
Met een overzicht van de personeelsplanning is duidelijker wie waar moet worden ingezet, per project 
en eventueel wie er beschikbaar is voor welk (type) werk. Hierdoor kunnen de medewerkers efficiënter 
worden ingezet of kan duidelijk worden dat er mensen tijdelijk moeten worden ingehuurd. Veel van 
deze informatie wordt op dit moment nog niet bijgehouden in BouwVision. Hierdoor wordt duidelijk wat 
bijvoorbeeld de timmerlieden doen en nog moeten doen, op basis hiervan zou dan een (automatische) 
planning gemaakt kunnen worden. Dit zou kunnen zorgen voor een efficiëntere personeelsbezetting. 
Op dit moment is er een test gaande waarbij per project de resources ingevuld kunnen worden, zie 
bijlage V en hieronder in tabel 6-A en 6-B. In tabel 6-A staat een overzicht van de personeelsplanning 
zoals deze er op dit moment uitziet, tijdens de testfase.  

Tabel 6-A. Voorbeeld overzicht WU2. Personeelsplanning overzicht (per project) 
 
 
 

 
Project 

22 
2015 

23 
2015 

24 
2015 

25 
2015 

26 
2015 

Totaal voor Persoon A 0% 50% 50% 40% 40% 

Totaal voor Persoon 
B   0% 50% 50% 40% 100% 

Totaal voor 4537 
Verv. pijler Spaarnebrug 
Haarlem 0.00 1.00 1.00 0.80 1.40 

Functie Naam Project Startdatum Einddatum Bez% 2
2

 2
0
1
5

 

2
3

 2
0
1
5

 

2
4

 2
0
1
5

 

2
5

 2
0
1
5

 

2
6

 2
0
1
5

 

Timmerman Persoon A                   

  
Brug stroomkanaal 
Lemmer 4438 27/05/2015 31/12/2015 10% 0% 10% 10% 10% 10% 

  Nb Stationbrug 4489 27/05/2015 31/12/2015 10% 0% 10% 10% 10% 10% 
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Tabel 6-B. Voorbeeld overzicht WU2. Personeelsplanning overzicht (per persoon/resource) 
 

 WU3. Facturatie overzicht 
Dit is een overzicht van de facturatie naar onderaannemers, waarin informatie staat over de 
gefactureerde kosten, ontvangen kosten en welke (werk)bonnen zijn uitgeschreven. Dit overzicht is 
bedoeld voor uitvoerders en eventueel voor de werkvoorbereiding en/of de bedrijfsleiding. Zodat zij in 
één oogopslag de status van een contract en betaling kunnen zien. Deze informatie is in BouwVision 
te gedetailleerd. Deze informatie staat op dit moment in BouwVision bij de Contracten van een project 
en dan “Contract Info”. Zie screenshot B-9 in bijlage IV. 
 

 Project        

 444        

 Contra
ctnum
mer 

Termijn/ter
mijnbedrag 

Bonn
umme
r 

Bond
atum 

Bonbe
drag 

Factuu
rnumm
er 

Factuurdatum/
Boekingsdatu
m 

Factuur
bedrag 

 344366 €100 55 05-05-
2015 

€100 156 15-05-2015 €100 

 344363 €110 56 05-05-
2015 

€110 158 16-05-2015 €120 

Subto
taal 
contr
act 

        

Subto
taal 
meer/
minde
rwerk 

        

Totaal  €100   €100   €100 

Tabel 6-C. Voorbeeld overzicht WU3. Facturatie overzicht 
 

 WU4. Beoordelingsoverzicht van leveranciers/onderaannemers 
Dit is een overzicht van de beoordeling van leveranciers en onderaannemers. Veel van deze 
informatie wordt op dit moment nog niet bijgehouden. Hierin moet komen te staan hoe de 
leveranciers/onderaannemers per project presteerden, zodat kan worden gekeken wat ze K. Dekker 
B.V. kosten en kunnen opleveren, zodat er makkelijker, sneller en duidelijker kan worden gekozen 
tussen leveranciers of onderaannemers. Op de “G”-netwerkschijf staat op dit moment deze informatie, 
hier staat het beoordelingsformulier. Echter, deze worden niet centraal bijgehouden en opgeslagen en 
zijn niet inzichtelijk voor andere collegae. In BouwVision is het mogelijk om leverancier te beoordelen, 
alleen dit is ook nog niet naar wens en wordt op dit moment niet gebruikt.  
 

Leveranciernaam Punten Omzet Aantal beoordelingen 

Broeze 8.0 €10.000 1 

Vic Obdam 6.0 €16.000 9 

Tabel 6-D. Voorbeeld overzicht WU4  
 

 WU5. Meer-/minderwerk overzicht 
Op dit moment wordt door verschillende personen het tabblad Meer-/minderwerk ingevuld in 
BouwVision. Er is op dit moment geen uniforme invulmanier, zo worden bijvoorbeeld verschillende 
tarieven gebruikt. Het gevaar is dat opdrachtgever A per project tarieven die ver uiteenlopen 

Franeker 

  

Verv. pijler 
Spaarnebrug 
Haarlem 4537 27/05/2015 31/12/2015 10% 0% 10% 10% 10% 10% 

  
Regie decl.Brug 
Muiden 411893 27/05/2015 30/09/2015 30% 0% 30% 30% 30% 30% 

  Persoon B Totaal       0% 60% 60% 60% 60% 

Beton Persoon C Totaal       0% 50% 50% 50% 50% 
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gepresenteerd kan krijgen, wat niet goed overkomt. Wanneer dit per opdrachtgever wordt bijgehouden 
kan bij een nieuw project deze informatie gedeeld worden met het projectteam wat de klus 
voorbereidt. Wanneer dit goed wordt ingevuld zouden er overzichten van meer-/minderwerk gemaakt 
kunnen worden per project. Het meer-/minderwerk overzicht, dat in bijlage VI staat, wordt op dit 
moment ook handmatig ingevuld. Terwijl deze informatie ook in BouwVision staat, in het tabblad Meer-
/minderwerk van een project. Hier zou door middel van Jet Reports één rapport van gedraaid kunnen 
worden. Dit overzicht wordt gebruikt voor de communicatie naar onderaannemers en leveranciers. 
 

 WU6. Voorfinancieringoverzicht 
Op dit moment is niet duidelijk hoeveel er wordt voorgefinancierd, welk bedrag er uit eigen kas komt 
om onderaannemers (vooraf) te betalen. Hierdoor kunnen er in een later stadium problemen ontstaan 
doordat de kosten (nog) niet duidelijk in beeld zijn gebracht. Dit zijn vragen als: wanneer is er akkoord 
gegeven, komt de factuur van de leverancier fysiek binnen en wanneer worden deze uiteindelijk 
betaald. Deze informatie is wel aanwezig bij de administratie maar is niet zichtbaar en beschikbaar 
voor de werkvoorbereiding/uitvoering. Op dit moment worden door middel van een begroting en 
planning inzichtelijk gemaakt hoe de financiering loopt. Zo kunnen projecttermijnen ingedeeld worden 
en worden de contracten naar leveranciers en onderaannemers zo opgesteld dat voorfinanciering tot 
een minimum worden beperkt.  
 
Wanneer bovenstaande voorfinancieringinformatie hieraan wordt toegevoegd is het beeld duidelijker. 
Hierbij kan in één overzicht met enkel het voorfinancieringbedrag, per fase voldoen. Het 
voorfinancieringbedrag is de gemaakte kosten (factuurbedrag) min de opbrengsten van die fase. Hier 
horen ook de kosten van eigen personeel bij.  
Deze informatie staat op dit moment in BouwVision bij “Projectposten”. 
 

Fase Termijn 1 Termijn 2 Termijn 3 Termijn 4 

Calculatie €10.000 €20.000 €20.000 €20.000 

Voorbereiding €10.000 €2.000 €2.000 €2.000 

Inkoop €0.000 €70.000 €30.000 €0.000 

Realisatie €0.000 €0.000 €70.000 €50.000 

Nazorg €0.000 €0.000 €0.000 €10.000 

Tabel 6-E. Voorbeeld overzicht WU6. Voorfinancieringoverzicht 
 

 WU7. Overzicht prijs per product 
Op dit moment is niet centraal en duidelijk geregistreerd wat de prijs per product per eenheid is, 
bijvoorbeeld wat één meter hek (ongeveer) kost. Veel van deze informatie wordt op dit moment op 
basis van ervaring ingeschat. De informatie wordt niet bijgehouden, onder andere omdat elk product 
anders is, bijvoorbeeld elk hek is anders. Het zou beter zijn wanneer dit bijgehouden wordt, zodat men 
bij aanvraag van een project een beter kostenschatting kan maken en ook uitleggen waarom dit is en 
zo gedaan wordt.  
 
Wanneer projecten zijn afgerond zijn de kosten bekend. Voor onderdelen die structureel terugkomen 
is het wenselijk om deze te evalueren en daar waar nodig aan te passen in het informatiesysteem. Het 
doel is dat je een actueel beeld krijgt van diverse bouwonderdelen en zo in de toekomst voor 
meerwerk, Verzoek tot Wijziging en/of andere bestekken een actueel prijzenarchief hebt. Op dit 
moment is de informatie er, alleen staat deze niet opgeslagen of geregistreerd. Het is een lastig uit te 
voeren informatiepunt, met name omdat er veel informatie ingevoerd moet worden en er gemiddeld 
relatief weinig informatie uit te halen valt. Om dit informatiepunt te realiseren moet eerst worden 
getoetst of dit punt haalbaar is. 
 

 WU8. Overzicht kostenposten 
Dit is een overzicht van de kostenposten van leveranciers, een offerte-vergelijking. Deze worden op dit 
moment los gemaakt in spreadsheets, terwijl veel van deze data aanwezig is in BouwVision. Dit is 
bijvoorbeeld een overzicht van offertes van heiwerkbedrijven en waar men zich moet houden aan een 
(door de Calculatie gegeven) budget. Zie bijlage VII voor een voorbeeld-overzicht van een kostenpost- 
overzicht, de in het groen aangegeven kolomen worden handmatig ingevuld op basis van een 
(ontvangen) offerte. De rest van de informatie in de tabel kan vanuit BouwVision worden opgehaald 
om een overzicht te creëren.   
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 WU9. Overzicht omzet onderaannemers/leveranciers/ingenieursbureau 
De projectcoördinator houdt op dit moment zelf de informatie bij over bijvoorbeeld een 
ingenieursbureau en selecteert op basis van hun offerte of ze deze contracteren voor een bouwklus. 
Dit is een overzicht van de totaal-omzet van het desbetreffende bedrijf en hoe hoog de aanneemsom 
is, zodat men op basis van deze informatie kan beslissen of ze met een onderaannemers, 
leveranciers of ingenieursbureau in zee gaan. Ook voor de inkoop van andere partijen kan het 
wenselijk zijn om de jaaromzet van dat bedrijf in beeld te hebben. De informatie is op dit moment 
beschikbaar en wordt gebruikt door de afdeling Administratie. Deze informatie heeft de 
Werkvoorbereiding/Uitvoering niet. Deze informatie is te vinden in BouwVision bij ‘CRM Cockpit’ dan 
bij het Info-tabblad ‘Inkomen excl Btw’. 
 

Naam 
ingenieursbureau 

2013 2014 2015 Totaal 

Sophia 
engineering 

€500.000 €550.000 €400.000 €1.450.000 

Duwabo b.v €100.000 €58.000 €0 €158.000 

Tabel 6-F. Voorbeeld overzicht WU10. Overzicht omzet onderaannemers/leveranciers/ 
ingenieursbureau 
 

 WU10. Overzicht projectrisico’s 
Dit is een rapport met de eventuele risico’s voor een project, bijvoorbeeld een top 10 met (eventueel 
meest voorkomende) risico’s. Deze informatie is beschikbaar bij de calculatie en werkvoorbereiding, 
alleen wordt bij gehouden in een losse spreadsheet (risicodossier). Wanneer dit ingevuld wordt in 
BouwVision kan er een rapport worden uitgedraaid en kunnen de (standaard) risico’s met 
beheersmaatregelen in kaart worden gebracht, om deze uiteindelijk te tackelen of bij te houden. Een 
risico’s is bijvoorbeeld een ongewenste gebeurtenis of een niet reële eis in een contract waar geen 
vragen over zijn gesteld. Bijvoorbeeld een schilderovereenkomst dat is opgezet om een gebouw te 
voorzien van 30 jaar garantie op het schilderwerk, terwijl dit gemiddeld 2 tot 3 jaar is. Dit risicodossier 
moet door de calculatie worden ingevuld en dit dient ook uniform gebeuren. Zie bijlage VIII voor het 
risicodossier.   
 

 WU11. Overzicht faalkosten 
Dit is een overzicht van de faalkosten die gemaakt zijn tijdens een project. Bijvoorbeeld het verkeerd 
plannen van personeel of het verkeerd plaatsen van een betonnen muur. Op dit moment wordt deze 
informatie niet bijgehouden. Het wordt alleen bijgehouden in evaluatiepunten-document van 
projectteam maar wordt geen (faal)saldo/bedrag aan gehangen. Ook is dit document niet beschikbaar 
voor iedereen, het staat namelijk niet op de openbare “G”-netwerkschijf. Wanneer deze informatie 
wordt bijgehouden kunnen eventueel veelvoorkomende falen als risico worden meegenomen tijdens 
de calculatie en kan er rekening mee worden gehouden tijdens het (nieuwe) project. 
 

Faalkosten 
categorie  

Aantal 
meldingen 

Saldo/bedrag 
faalkosten 

Maatvoering 55 €100.000 

Stagnatie 10 €10.000 

Tabel 6-G. Voorbeeld overzicht WU11. Overzicht faalkosten 
 
 
Onduidelijke informatie 

Hieronder zijn drie informatiepunten beschreven die door de geïnterviewden zijn genoemd. Deze 
punten bleven ook na doorvragen teveel onduidelijk om deze verder te specificeren en mee te nemen 
in de rest van dit onderzoek. Daarnaast hebben de geïnterviewden aangegeven dat deze punten een 
zeer lage prioriteit hebben, deze punten worden hier dan ook alleen voor de volledigheid beschreven 
en worden in dit onderzoek verder buiten beschouwing gelaten: 

 Een kansenlijst, in BouwVision, wordt op dit moment niet gebruik; zou wel handig zijn. Dit is 
een lijst met eventuele projecten waarbij de mogelijkheid bestaat dat er aanbestedingsproject 
start maar waarbij nog geclassificeerd moet worden of men er daadwerkelijk mee door gaat.   

 Calculatiechecklijst. Dit is een checklist met punten die de calculator na afronding calculatie 
afgewerkt moet hebben.  

 BouwBewust cijfer. Dit een overzicht van cijfers van www.bouwbewust.nl.  
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6.4 Gevraagde informatie Bedrijfsbureau  
Hieronder staat per punt beschreven welke informatie het bedrijfsbureau inzichtelijk zou willen 
hebben.  
 

 B1. Omzet prognoses productie  
Dit is een overzicht van de omzetprognose per project. Hierin moet informatie komen te staan over de 
projecten en de kosten, dit met betrekking tot de productie van het project. Dit is per project de 
Algemene Kosten (AK) en het (prognosticeerde) projectresultaat. De productieomzet-informatie wordt 
op dit moment handmatig bijgehouden in een spreadsheet en is dus niet beschikbaar om een 
dynamisch overzicht te creëren. De projectprognose-informatie is te vinden in BouwVision, bij  
‘Actuele prognose' vanuit ‘Statistiek’. Om dit te realiseren moet de productieomzet-informatie in 
BouwVision worden gezet. 
 

 B2. Simpeler bewakingsmodel  
Op dit moment wordt het Bewakingsmodel gebruikt als (financieel) overzicht van een project. Dit is 
een spreadsheet die wordt gevuld met data uit BouwVision door middel van Jet Reports. Hierin staat 
bijvoorbeeld de status van het betonwerk of het gebruikte materieel tijdens een project, hierin staat het 
aantal manuren en de kosten verwerkt, die begroot en uiteindelijk geboekt zijn. Zodat er een 
gedetailleerd projectoverzicht komt. Op dit moment worden 7 tabbladen binnen dit spreadsheet 
aangemaakt en deels ingevuld door Jet Reports maar wordt de huidige stand van zaken direct 
aangepast in de spreadsheet en daarna op de netwerk G-schijf gezet. 
Dit Bewakingsmodel moet dus simpeler zijn en er moet meer informatie worden ingevuld van uit 
BouwVision, zodat er minder handmatig informatie wordt toegevoegd. Op dit moment is geen concreet 
voorstel over hoe dit bewakingsmodel verbeterd moet worden en er wordt dan ook niks mee gedaan.  
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6.5 Gevraagde informatie P&O en ICT 
Hieronder staat per punt beschreven welke informatie de afdeling P&O en ICT graag inzichtelijk of 
beschikbaar willen hebben. Deze lijst met informatie is op basis van een interview met de ICT/ P&O 
manager en een ICT medewerker vastgesteld. 
 

 PI1. Aantal documenten vs. Projectrendement  
Dit is het aantal documenten dat is gemaakt voor een project ten opzichte van het financiële 
rendement van het project. Op dit moment worden voor een aantal projecten heel veel documenten 
gemaakt en voor sommige projecten minder. Het is niet duidelijk of de (hoeveelheid) documenten van 
invloed zijn op het resultaat van het project, winst- of verliesgevend.  
De documenten kunnen gevonden worden in het nieuwe softwarepakket BouwVision xRM, dat 
gebaseerd is op Microsoft Dynamics CRM. Deze wordt op dit moment nog niet gebruikt maar is nog in 
ontwikkeling. Het projectrendement, het uiteindelijke projectresultaat, is te vinden in BouwVision bij 
'Actuele prognose' vanuit ‘Statistiek’. 
 

Projectnummer Gefactureerde 
omzet 

Aantal documenten
  

Rendement Rendement 
% 

3252 €100.000 100 €10.000 10% 

5234 €1.000.000 2000 €-1.000 -1% 

Tabel 6-H. Voorbeeld tabel PI1. Aantal documenten vs. Projectrendement 
 

 PI2. Aantal documenten vs. Opdrachtgever 
Dit is het aantal documenten dat is gemaakt voor een project ten opzichte van de opdrachtgever van 
het project. Ook zou hier kunnen worden gekeken naar de contractvorm en aanneemsom van de 
projecten. Op dit moment worden voor een aantal projecten heel veel documenten gemaakt en voor 
sommige projecten minder. Het is niet duidelijk of de (hoeveelheid) documenten van invloed zijn op 
het resultaat van het project, winst- of verliesgevend. De documenten kunnen gevonden worden in het 
nieuwe softwarepakket BouwVision xRM, dat gebaseerd is op Microsoft Dynamics CRM. Deze wordt 
op dit moment nog niet gebruikt maar is nog in ontwikkeling. De opdrachtgever van een project is te 
vinden in BouwVision bij ‘Overzicht’ van een project. 
 

Opdrachtgever Gefactureerde omzet Contractvorm Project Aantal documenten 

Gemeente A €100.000 RAW  3252 100 

Bedrijf B. €1.000.000 RAW 98293 2000 

Tabel 6-I. Voorbeeld tabel PI2. Aantal documenten vs. Opdrachtgever 
 

 PI3. Aantal documenten vs. Inzet uren projectteam  
Dit is het aantal documenten dat is gemaakt voor een project ten opzichte van het aantal uren dat is 
ingezet voor een project. Op dit moment worden voor een aantal projecten veel documenten gemaakt 
en voor sommige projecten minder. Het is niet duidelijk of de (hoeveelheid) document van invloed is 
op het resultaat van het project, winst- of verliesgevend. De documenten kunnen gevonden worden in 
het nieuwe softwarepakket BouwVision xRM, dat gebaseerd is op Microsoft Dynamics CRM. Het 
aantal uren kan gevonden worden in BouwVision bij ‘projectposten’, totaal geboekte uren per 
resource. 
 

Projectnummer Gefactureerde 
omzet 

Contractvorm Uren projectteam Aantal 
documenten 

1324 €100.000 RAW 1.000 100 

5226 €1.000.000 RAW 2000 2000 

Tabel 6-J. Voorbeeld tabel PI3. Aantal documenten vs. Inzet uren projectteam  
 
 

 PI4. Correspondentie vs. Projectrendement 
Dit is een overzicht van de correspondentie tussen K. Dekker B.V. en andere partijen en of deze 
communicatie invloed heeft op het (uiteindelijke) projectresultaat. De correspondentie is het 
telefoonverkeer, e-mailgebruik en gesprekken. Dit is een lastig te meten informatiepunt en zal dus ook 
lastig te implementeren zijn. Het projectrendement, het uiteindelijke projectresultaat, is te vinden in 
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BouwVision bij 'Actuele prognose' vanuit ‘Statistiek’. Om de e-mails en telefoonnotities te kunnen 
meten, zal dit in BouwVision xRM moeten worden vastgelegd (per project). 
 

Project 
nummer 

Aantal e-
mails 
verstuurd 

Gefacturee
rde omzet 

Contract
vorm 

Aantal e-
mails 
ontvange
n 

Aantal 
bel 
gesprekk
en 

Rendem
ent 

Rendem
ent % 

1324 1.000 €100.000 RAW 800 100 10.000 10% 

5226 500 €1.000.000 RAW 500 80 -1.000 -1% 

Tabel 6-K. Voorbeeld tabel PI4. Correspondentie vs. Projectrendement 
 

 PI5. Past Performance overzicht 
Dit is een overzicht van het (gewogen) Past Performance-cijfer, per project en opdrachtgever. Een 
Past Performance-cijfer is een beoordeling over een uitgevoerd bouwproject. Voor een Past 
Performance beoordeling geeft de opdrachtgever een cijfer aan het bouwbedrijf. Het is bedoeld om de 
(voor)selectie van opdrachtnemers, de bouwbedrijven, te objectiveren en in kaart te brengen. Dit cijfer 
is op te vragen bij www.past-performance.nl en wordt daar per project bijgehouden. Op dit moment 
wordt deze informatie nog niet bijgehouden door K. Dekker B.V. 
 

Projectnummer Past 
Performance-
cijfer 

Opdrachtgever Gefactureerde 
omzet 

Contractvorm 

1324 8 Gemeente A €100.000 RAW 

5226 4 Bedrijf B €1.000.000 RAW 

Tabel 6-L. Voorbeeld tabel PI5 Past Performance overzicht 
 

 PI6. Waarderingsplannen overzicht  
Dit is een overzicht op de uitkomsten van de waarderingsplannen. De waarderingsplannen zijn 
plannen die in de tenderfase beoordeeld worden door de opdrachtgever. De opdrachtgever geeft het 
plan een cijfer, welke een fictieve korting op de inschrijving kan opleveren. Op dit moment wordt deze 
informatie nog niet bijgehouden. Om dit bij te houden moet er voor een project een extra invulveld 
komen in BouwVision of in BouwVision xRM, zodat het duidelijk wordt wat de uitkomst van het 
waarderingsplan is.  
 

Projectnummer Waarderings
plannen 

Korting Opdrachtgever Gefactureerd
e omzet 

Contractvorm 

1324 8 €1000 Gemeente A €100.000 RAW 

5226 4 €1100 Bedrijf B €1.000.000 RAW 

Tabel 6-M. Voorbeeld tabel PI6. Waarderingsplannen overzicht 
 

 PI7. Best practice-documenten overzicht 
Dit is een overzicht van de best practice-documenten. Een best practice-document is een document 
dat zo goed was dat het als basis kan dienen voor nieuwe projecten, bijvoorbeeld een specifiek 
werkplan. Een document kan door een opdrachtgever worden beoordeeld als ‘best practice’ maar kan 
ook binnen K. Dekker B.V. worden beoordeeld. Op dit moment wordt deze informatie per document 
bijgehouden in een map op de “G”-netwerkschijf. Deze informatie moet worden bijgehouden in 
BouwVision xRM, waarbij er een vinkje/invulveld staat dat een document ‘best practice’ is. Zodat deze 
gebruik kan worden bij nieuwe projecten. 
 

Documentnummer Documentnaam Best 
practice 

34883 Werkplan Project 
#1221 

Ja 

24836 Besteklijst Project 
#32365 

Ja 

Tabel 6-N. Voorbeeld tabel PI7. Best practice-documenten overzicht 
 

http://www.past-performance.nl/
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6.6 Gevraagde informatie Directie 
Hieronder staat per punt beschreven welke informatie de directie graag inzichtelijk gemaakt zou willen 
hebben. Deze lijst met informatie is door de algemeen directeur gegeven. 
 

 D1. Projecten prognoseoverzicht  
Dit is een overzicht van de prognoses van de projecten. Met deze informatie kan men zien wat de 
financiële status is van een project. Op dit moment wordt deze informatie bijgehouden in BouwVision, 
maar vaak wordt dit (te) laat en achteraf gedaan waardoor de informatie minder betrouwbaar is. Deze 
informatie wordt deels gevoed door facturen. Omdat deze niet altijd direct worden ingevoerd en 
verwerkt in het informatiesysteem is deze financiële informatie onbetrouwbaar. Om dit op te lossen 
moet de factuurinformatie direct worden ingevuld, zelfs als het nog niet gecontroleerd is. Zodat de 
directie in ieder geval recentere en concretere informatie heeft. 
Deze informatie kan gevonden worden in BouwVision onder (actuele) ‘Prognose’ van de project 
statistieken.  
 

 D2. Type werk vs. Scoringskans 
Dit is de uiteindelijke gebruiksfunctie van het bouwproject (Bedrijfsfunctie, Bijeenkomstfunctie, 
Energievoorzieningen, GWW-functie, Hotelfunctie, Kantoorfunctie, Onderwijsfunctie, 
Overheidsgebouw, Parkeerfunctie, Sportfunctie, Transferfunctie, Wegenfunctie, Winkelfunctie, 
Woonfunctie of Zorgfunctie) tegenover de scoringskans met betrekking tot de concurrenten. Op dit 
moment worden de concurrenten, welke er met het project vandoor kunnen gaan, niet altijd ingevuld 
terwijl deze wel beschikbaar is. Met deze informatie kan worden gekeken hoe de concurrenten het 
doen ten opzichte van K. Dekker B.V. met betrekking tot het type werk. Het wordt hier ‘type werk’ (in 
plaats van gebruiksfunctie) genoemd omdat de informatie nog specifieker zou kunnen worden 
gedefinieerd, bijvoorbeeld kan ‘Wegenfunctie’ nog worden gecategoriseerd in ‘brug’, ‘autoweg’ of 
‘sluis’. Deze specifieke informatie staat nog niet opgeslagen, de functie van het bouwproject wordt wel 
opgeslagen bij een project. De functie van het bouwproject staat in BouwVision onder het tabje 
‘Kenmerken’ opgeslagen bij ‘Gebruiksfunctie’. Dit informatiepunt is hetzelfde als 'A2. Type werk vs. 
Scoringskans'.  
 

 D3. Werkbonoverzicht 
Op dit moment worden sommige werkbonnen handmatig geschreven door een uitvoerder. Hiermee 
wordt het (uit)besteden werk geregistreerd. De werkbon wordt per contractregel overgenomen en 
ingevoerd in BouwVision door de Administratie, maar vaak wordt een werkbon direct ingevuld in 
BouwVision door de uitvoerder. 
Door deze bon kunnen de facturen worden gecontroleerd die binnen gekomen zijn van bijvoorbeeld 
een onderaannemer. Het zou beter zijn wanneer deze informatie door de uitvoerder al digitaal wordt in 
gevoerd. Dit verkleint de kans op fouten en er kan wekelijks door de uitvoerder een overzicht worden 
gemaakt op zijn uitgevoerde werk en inzichtelijk worden gemaakt wat de kosten hiervan zijn. Ook kan 
het management zien wat de status van het desbetreffende project is. Het komt vaak voor dat de 
werkbon niet direct wordt ingevuld, maar bijvoorbeeld na twee weken omdat de facturen vaak ook niet 
direct aankomen. Dit zou sneller kunnen zodat de directie recentere informatie heeft.  
De directie wilt graag een overzicht van de openstaande werkbonnen, eventueel per contract. Deze 
informatie is te vinden in BouwVision, Deze informatie staat op dit moment in BouwVision bij de 
Contracten van een project en dan “Contract Info”. Zie screenshot B-9 in de bijlage IV.  
 

 Projectnummer Leveranciernaam Openstaand bedrag Datum 

 8374 Leverancier A €10.000 20-04-2015 

 8374 Leverancier B €15.000 02-03-2015 

Totaal   €25.000  

Tabel 6-O. Voorbeeld overzicht D3. Openstaande werkbon overzicht 
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6.7 Conclusie  
Zoals blijkt uit vorige secties wordt in zijn algemeenheid veel informatie handmatig ingevuld en 
bepaalde (stuur)informatie voor het management, bijvoorbeeld Jet Reports rapporten, niet dynamisch 
verkregen. Dit kan de betrouwbaarheid van deze informatie verminderen. Daarom moeten er betere 
invulprocedures komen voor BouwVision en moet hier iemand verantwoordelijk voor worden gemaakt.  
Ook wordt nu veel gebruik gemaakt van historische informatie. Dit is op zich geen probleem maar er 
moet ook gebruik gemaakt worden van realtime informatie. De informatie moet dus niet alleen beter 
ingevuld worden maar ook sneller.  
 
Er vallen een aantal dingen op in de informatiepuntenlijst. Een aantal personen heeft individueel 
aangegeven dat ze hetzelfde zouden willen zien. Dit is een overzicht van de personeelsplanning en 
het ‘Type werk’ tegenover de Scoringskans. Dit is om te zien hoe K. Dekker B.V. het doet in 
vergelijking met concurrenten. Uiteindelijk zijn er 44 informatiepunten uitgekomen, welke in tabelvorm 
is te vinden in het volgende hoofdstuk. Op dit moment is van 21 van de 44 informatiepunten de 
informatie beschikbaar om direct een overzicht of rapport te creëren. Hierbij is de informatie aanwezig 
in BouwVision. Op dit moment worden 43 van de 44 informatiepunten de informatie wel ergens 
bijgehouden. Dit varieert van een spreadsheet op de “G”-netwerkschijf tot BouwVision.  
 
Verder is op dit moment veel informatie wel aanwezig binnen de organisatie (20 van de 44 
informatiepunten) maar wordt nog niet bijgehouden in BouwVision. Dit wordt onder andere zelf 
bijgehouden in bijvoorbeeld spreadsheets door de gebruikers.  
Veel informatie is op dit moment ook maar beperkt beschikbaar, omdat dit nog niet altijd (consequent) 
wordt ingevuld in BouwVision. Bijvoorbeeld het Kenmerken-tabblad van projecten, waar onder andere 
de gunningcriteria wordt bijgehouden.  
 
Verder is uit de interviews naar voren gekomen dat alle geïnterviewden denken dat een BI-dashboard 
toegevoegde waarde heeft. Op basis hiervan is ook besloten om de dashboards en overzichten uit te 
werken en deze te laten zien aan de gebruikers.  
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7. Eisen- en wensenlijst (requirements) 
 
De eisen- en wensenlijst wordt gekwalificeerd op basis van de MoSCoW-methode

9
, ontwikkeld door 

de DSDM foundation.  
 
MoSCoW is een Engels acroniem voor:  

 “Must have this”: Deze functionaliteit moet in de oplossing terugkomen, zonder dit is het niet 
bruikbaar. 

 “Should have this if at all possible”: Deze functionaliteit is gewenst, maar zonder dit is het wel 
bruikbaar en hoeft dus niet leidend voor de oplossing te zijn. Er zal geprobeerd worden deze 
mee te nemen in de oplossing. 

 “Could have this if it does not effect anything else”: Deze functionaliteit zal alleen aan bod 
komen als er tijd genoeg en er zal geprobeerd worden deze mee te nemen. 

 “Won’t have this time but would like in the future”: Deze functionaliteit zal in dit project niet 
aan bod komen maar kan in de toekomst, bij eventueel een vervolgproject, interessant zijn. 

 
Met deze lijst wordt bepaald welke functionaliteit er sowieso nodig is en welke er (eventueel) gewenst 
is. De eisen- en wensenlijst is gemaakt op basis van interviews en is opgesteld, gecontroleerd en 
verbeterd door de geïnterviewde.  
 
Informatiepunten 
In Hoofdstuk 6 ‘Gevraagde informatie ’, staan de informatiepunten beschreven waar de geïnterviewde 
behoefte aan heeft, de informatiebehoefte. Ten onrechte worden deze informatiepunten soms KPI’s 
genoemd,  Kritieke Prestatie-Indicatoren. KPI’s zijn variabelen, welke concreet en meetbaar zijn. 
Bijvoorbeeld: “10 nieuwe klanten aan het eind van 2015” of “Omzet eind mei moet boven de €10.000,- 
liggen”. In dit geval kunnen het ook informatiewensen of behoeften zijn, zoals “WU5. Meer-
/minderwerk overzicht”, waarbij het belangrijker is dat deze informatie in BouwVision wordt ingevuld, 
dan dat het overzicht er is. Een overzicht van alle informatiepunten, de gevraagde data van de 
gebruikers, staat hieronder in Tabel 7-A Gevraagde informatie overzichtstabel, gesorteerd op de 
MoSCoW-methode.  
 
In onderstaande tabel staat per informatiepunt beschreven voor wie deze bestemd is en wie er 
uiteindelijk gebruik van gaat maken. Ook staat beschreven in welk systeem en op welke plek deze 
informatie te vinden is. Tevens wordt de informatie in mate van aanwezigheid beschreven.  
Met ‘informatie bekend’ wordt bedoeld of iemand deze informatie heeft, of dat deze elders 
genoteerd/geregisterd staat. Met de kolom ‘data aanwezig’ wordt bedoeld de aanwezigheid in een 
spreadsheet of BouwVision. Als laatste kolom ‘data digitaal in BouwVision/IBIS-TRAD’ wordt 
aangegeven of de data digitaal aanwezig is, zodat direct rapporten of overzichten gecreëerd kunnen 
worden.

                                                      
9
Improving Outcomes through Agile Project Management. http://www.dsdm.org/wp-content/uploads/2011/02/Improving-

Outcomes-Through-Agile-Project management.pdf  

http://www.dsdm.org/wp-content/uploads/2011/02/Improving-Outcomes-Through-Agile-Project-Management.pdf
http://www.dsdm.org/wp-content/uploads/2011/02/Improving-Outcomes-Through-Agile-Project-Management.pdf


 

 

Must haves: 
       

# Code KPI Voor wie? Waar te vinden? 
Informatie 

bekend? 

Data 

aanwezig? 

Data aanwezig in 

BouwVision/IBIS-

TRAD? 

1 A1 + C2 
Projectrendement vs. Project Kenmerk Gebruiksfunctie (type 
werk) 

Calculatie + Acquisitie + 
Directie 

BouwVision, kenmerken tab en statistiek (Actuele 
Prognose) 

Ja Ja Ja 

2 D1 + A2 Gebruiksfunctie (type werk) vs. Scoringskans Acquisitie en directie BouwVision, kenmerken tab en concurrenten  Ja Ja Nee 

3 A3 + C6 Projectrendement vs. Project Kenmerk Soort opdrachtgever  
Calculatie + Acquisitie + 
Directie 

BouwVision, kenmerken tab en statistiek (Actuele 
Prognose) 

Ja Ja Ja 

4 A4 Opdrachtgever vs. Scoringskans  Acquisitie + Directie BouwVision, projectoverzicht en concurrenten  Ja Ja Nee 

5 WU5 Meer-/minderwerk overzicht Projectcoordinator BouwVision, meer-minderwerk tab Ja Ja Ja 

6 WU6 Voorfinancieringoverzicht Projectcoordinator BouwVision, project -> Conctracten -> Projectposten Ja Ja Ja 

7 D1 Projecten prognose overzicht  Directie BouwVision, statistiek (Actuele Prognose) Ja Ja Ja 

8 PI1 Aantal documenten vs. Projectrendement  ICT 
BouwVision xRM + BouwVision statistiek (Actuele 
Prognose) 

Ja Ja Nee 

9 PI2 Aantal documenten vs. Opdrachtgever  ICT BouwVision xRM + Bouwvision projectoverzicht  Ja Ja Nee 

10 B1 Omzet prognoses productie  Bedrijfsbureau 
BouwVision statistiek en "G"-netwerkschijf (MS 
Project Planning) 

Ja Ja Nee 

        
Should haves: 

     

# 
 

KPI Voor wie? Waar te vinden? 
Informatie 

bekend? 

Data 

aanwezig? 

Data aanwezig in 

BouwVision/IBIS-

TRAD? 

1 A5 Concurrenten overzicht -> Historie  
Acquisitie + directie + 
bedrijfsbureau 

BouwVision, concurrenten  Ja Ja Nee 

2 A6 Geoffreerde omzet vs. Gegunde omzet ? BouwVision, financieel Ja Ja Ja 

3 A7 Aanbestedingen overzicht 
Acquisitie + directie + 
bedrijfsbureau 

BouwVision, projectcockpit Ja Ja Ja 

4 C1 
Overzicht van een combinatie tussen IBIS TRAD data en 
BouwVision data, per project. 

Calculatie 
IBIS-TRAD (de aanbestedingsbegroting) + 
BouwVision (aanneemsom)  

Ja Ja Ja 

6 C3 Projectrendement vs. Project Kenmerk Activiteit Calculatie + Directie 
BouwVision, kenmerkentab en statistiek (Actuele 
Prognose) 

Ja Ja Ja 

7 C4 
Projectrendement vs. Project Kenmerk 
Aanbestedingsprocedure  

Calculatie + Directie 
BouwVision, kenmerkentab en statistiek (Actuele 
Prognose) 

Ja Ja Ja 

8 C5 Projectrendement vs. Project Kenmerk Contractvorm  Calculatie + Directie 
BouwVision, kenmerkentab en statistiek (Actuele 
Prognose) 

Ja Ja Ja 

10 C7 Projectrendement vs. Project Kenmerk Status ontwerp  Calculatie + Directie 
BouwVision, kenmerkentab en statistiek (Actuele 
Prognose) 

Ja Ja Ja 

11 C9 Projectrendement vs. Project Kenmerk Gunningcriteria  Calculatie + Directie 
BouwVision, kenmerkentab en statistiek (Actuele 
Prognose) 

Ja Ja Ja 

12 C10 Projectrendement vs. Project Kenmerk Systematiek  Calculatie + Directie 
BouwVision, kenmerkentab en statistiek (Actuele 
Prognose) 

Ja Ja Ja 

13 C11 Projectrendement vs. Project Kenmerk Uitvoerend bedrijf Calculatie + Directie 
BouwVision, kenmerkentab en statistiek (Actuele 
Prognose) 

Ja Ja Ja 

14 C12 Projectrendement vs. Project Kenmerk Status traject Calculatie + Directie 
BouwVision, kenmerkentab en statistiek (Actuele 
Prognose) 

Ja Ja Ja 
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Kleur legenda: 

Marktinzicht KPI 

Financiele KPI 

Faalkosten KPI  

Tabel 7-A Gevraagde informatie overzichtstabel 

15 C13 Projectrendement vs. Project Kenmerk Werkgebied  Calculatie + Directie 
BouwVision, kenmerkentab en statistiek (Actuele 
Prognose) 

Ja Ja Ja 

16 C14 Projectactiviteiten overzicht  Calculatie BouwVision, Acquisitie -> activiteiten tab Ja Ja Nee 

17 C15 
Generen van Kengetallen uit IBIS-TRAD op basis van Excel-
rapportages  

Calculatie IBIS-TRAD Ja Ja Nee 

18 WU1 Klachten (omgeving) overzicht -> type klachten Werkvoorbereiding BouwVision + "G"-netwerkschijf Ja Ja Nee 

20 WU2 Personeelsplanning overzicht 
Uitvoerder + 
Werkvoorbereiding 

BouwVision, resource planning tab Ja Ja Nee 

21 WU3 Facturatie overzicht Werkvoorbereiding BouwVision, project -> Conctracten -> Contract Info Ja Ja Ja 

22 WU4 Beoordelingsoverzicht van leveranciers/onderaannemers Werkvoorbereiding  "G"-netwerkschijf (spreadsheets) Ja Ja Nee 

23 WU7 Prijs per product (bijvoorbeeld meter hek) overzicht Projectcoordinator Niet geregisteerd Ja Nee Nee 

24 WU8 Kostenposten overzicht Projectcoordinator BouwVision + "G"-netwerkschijf (spreadsheets) Ja Ja Nee 

25 WU9 
Omzet onderaannemers/leveranciers/ingenieursbureau 
overzicht 

Projectcoordinator BouwVision, ‘CRM Cockpit’ -> ‘Inkomen excl Btw’. Ja Ja Ja 

26 WU10 Projectrisico’s overzicht Projectcoordinator "G"-netwerkschijf (spreadsheets) Ja Ja Nee 

27 WU11 Faalkosten overzicht Werkvoorbereiding Lokaal bij de gebruiker Ja Ja Nee 

28 D3 (Openstaande) Werkbon overzicht Directie 
BouwVision, resourceplanning 
(Werkbon/Werkopdracht) 

Ja Ja Ja 

29 PI3 Aantal documenten vs. Inzet uren projectteam  ICT BouwVision xRM + Bouwvision projectposten  Ja Ja Nee 

30 PI4 Correspondentie vs. Projectrendement ICT 
Email en telefonie + financieel statistiek (Actuele 
Prognose) 

Nee Nee Nee 

31 PI5 Past Performance overzicht ICT + Acquisitie www.past-performance.nl Ja Ja Nee 

32 PI6 Waarderingsplannen overzicht  ICT + Acquisitie Niet geregisteerd Ja Nee Nee 

33 PI7 Best practice-documenten overzicht ICT + Werkvoorbereiding "G"-netwerkschijf  Ja Ja Nee 

34 B2 Simpeler bewakingsmodel  Bedrijfsbureau BouwVision statistiek + "G"-netwerkschijf Ja Ja Ja 

        
Could Haves: 

     

# 
 

KPI Voor wie? Waar te vinden? 
Informatie 

bekend? 

Data 

aanwezig? 

Data aanwezig in 

BouwVision/IBIS-

TRAD? 

1 
 

Kansenlijst 
Acquisitie + Calculatie + 
Directie 

xRM en BouwVision Ja Ja Ja 

2 
 

Calculatiechecklijst   Acquisitie + Directie xRM Ja ? Nee 

3 
 

BouwBewust overzicht Acquisitie + Directie Niet geregisteerd Ja Nee Nee 

         



 

 

8. Data analyse 
 
In dit hoofdstuk wordt de aanwezige data met betrekking tot projecten en kenmerken hiervan 
onderzocht, bewerkt en getest op statistische verbanden. Hier is momenteel te weinig zicht in en staat 
derhalve vermeld op de eisenlijst. 
 
Hieronder is beschreven wat de data precies inhoud, hoe deze geselecteerd en gefilterd is en wat de 
uitkomsten van het data mining-experiment is. Het data mining-experiment is gebaseerd op 
projectinformatie, alle ‘kenmerken’ van een project. De kenmerken zijn hieronder in ’8.1 data‘ 
beschreven. Hoe de verkregen data er uitziet en binnen is gekomen is te zien in bijlage XIII ‘overzicht 
gevraagde projectdata-kenmerken’. Er is voor gekozen om alleen deze informatie te analyseren omdat 
er op dit moment nog relatief weinig mee gedaan wordt en veel informatie niet gebruikt wordt tijdens 
het aanbestedingsproces (acquisitie). De rest van de informatie die beschikbaar is in het BouwVision 
systeem, zoals de contracten, personeelsplanning, materieel, calculatie, inkoop et cetera, wordt buiten 
beschouwing gelaten. Dit omdat het hier minder winst te behalen valt, veel informatie niet volledig kan 
zijn en dit minder relevant is.     
 

8.1 Data  
Hieronder staat per datatype beschreven de betekenis, welke waardes het kan bevatten en de 
oorsprong. Dit met het oog op overzichtelijk- en duidelijkheid. Deze data komt vanuit BouwVision, een 
voorbeeld is te zien in Bijlage XIII 'Overzicht gevraagde projectdata Kenmerken'. 
 
Gebruiksfunctie (project type) 
Data type: String 
Mogelijke waardes: Bedrijfsfunctie, Bijeenkomstfunctie,Energievoorzieningen, GWW-functie, 
Hotelfunctie, Kantoorfunctie, Onderwijsfunctie, Overheidsgebouw, Parkeerfunctie, Sportfunctie, 
Transferfunctie, Wegenfunctie, Winkelfunctie, Woonfunctie of Zorgfunctie. 
Categorie: nominaal 
Locatie: BouwVision, 'Kenmerken'.  
 
Project activiteit 
Data type: String 
Mogelijke waardes: Advieswerkzaamheden, GWW werkzaamheden, Nieuwbouwwerkzaamheden, 
Onderhoudswerkzaamheden, Renovatie werkzaamheden of Tekenwerkzaamheden  
Categorie: nominaal 
Locatie: BouwVision, 'Kenmerken'.  
 
Aanbestedingsprocedure  
Datatype: String 
Mogelijke waardes: BouwTeam, Onderhandeling/dialoog, Meervoudig na selectie, Meervoudig 
onderhands of Openbaar 
Categorie: nominaal 
Locatie: BouwVision, 'Kenmerken'.  
 
Contractvorm 
Datatype: String 
Mogelijke waardes: DNR 2011 [Advieswerk], Overige, Regie, UAV 2012 of UAV-GC 2005 
Categorie: nominaal 
Locatie: BouwVision, 'Kenmerken'.  
 
Soort opdrachtgever 
Datatype: String 
Mogelijke waardes: Bedrijfsleven, Gemeente, Nutsbedrijven, Openbaar vervoer, Particulieren, 
Projectontwikkelaar, Provincie, Rijk, Semi-overheid, Spoorinfrastructuur, Waterschap of Woning 
Cooporatie  
Categorie: nominaal 
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Locatie: BouwVision, 'Kenmerken'.  
 
Status ontwerp 
Datatype: String 
Mogelijke waardes: Haalbaarheidsstudie, Structuur-/schetsontwerp, Voorlopig ontwerp / VO+ , 
Definitief ontwerp / DO+ , Technisch ontwerp [bestek] of Uitvoeringsontwerp Cooporatie  
Categorie: nominaal 
Locatie: BouwVision, 'Kenmerken'.  
 
Bouworganisatie KDBV 
Datatype: String 
Mogelijke waardes: Ontwerpwerkzaamheden, Engineeringswerkzaamheden, 
Realisatiewerkzaamheden, Meerjarig onderhoudswerkzaamheden, Ontwerp- en 
engineeringswerkzaamheden, Ontwerp-, engineering- en realisatiewerkzaamheden, Ontwerp-, 
engineering-, realisatie- & mjonderh., Engineering- en realisatiewerkzaamheden of Realisatie- en 
meerjarig onderhoudswerkzaamheden 
Categorie: nominaal 
Locatie: BouwVision, 'Kenmerken'.  
 
Gunningscriterea 
Datatype: String 
Mogelijke waardes: EMVI-criteria, Laagste prijs of Prestatie  
Categorie: nominaal 
Locatie: BouwVision, 'Kenmerken'.  
 
Systematiek o.b.v. 
Datatype: String 
Mogelijke waardes: NlSfb raming, RAW, Stabu of Vraagspecificatie  
Categorie: nominaal 
Locatie: BouwVision, 'Kenmerken'.  
 
Uitvoerend bedrijf 
Datatype: String 
Mogelijke waardes: Bouwcombinatie K. Dekker - De Geus Bouw, Bouwcombinatie K. Dekker – Hillen 
& Roosen, Dekker Bouw Bergen BV, De Bie en Seignette BV, Dekker Holding Krabbendam BV, 
Dekker Projekt Ontw. K'dam BV, Dekker Beheermaatsch. K'dam BV, Aannemingsbedrijf K. Dekker 
BV, Aannemingsbedrijf K. Dekker BV B&U, Aannemingsbedrijf K. Dekker BV DBB, Aannemingsbedrijf 
K. Dekker BV GWW of Sophia Engineering BV 
Categorie: nominaal 
Locatie: BouwVision, 'Kenmerken'.  
 
Status traject 
Datatype: String 
Mogelijke waardes: Aangemeld, Gegund, Geselecteerd, In behandeling, Geen, Niet gegund, Niet  
aanmelden, Niet geselecteerd, Niet rekenen, Openstaand of Rekenen  
Categorie: nominaal 
Locatie: BouwVision, 'Kenmerken'.  
 
Werkgebied 
Datatype: String 
Mogelijke waardes: Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Noord-Brabant, Noord-
Holland Noord, Noord-Holland Zuid (inclusief Amsterdam), Overijssel, Utrecht of Zeeland  
Categorie: nominaal 
Locatie: BouwVision, 'Kenmerken'.  
 
Aanneemsom 
Datatype: Getal 
Mogelijke waardes: Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Noord Brabant, Noord- 
Holland Noord, Noord-Holland Zuid (inclusief Amsterdam), Overijssel, Utrecht of Zeeland  
Categorie: numeriek 
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Locatie: BouwVision, 'Algemeen'. 
 
(Project)Resultaat 
Datatype: Getal 
Mogelijke waardes: Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Noord-Brabant, Noord- 
Holland Noord, Noord-Holland Zuid (inclusief Amsterdam), Overijssel, Utrecht of Zeeland  
Categorie: numeriek 
Locatie: BouwVision, 'Statistiek' - ‘Actuele prognose’.  
 
Scoringskans / Concurrenten 
Datatype: String en getal 
Mogelijke waardes: Elke ooit (mede)ingeschreven aannemingsbedrijf (bijvoorbeeld: Deurwaarder B.V. 
of Heddes Bouw BV) 
Categorie: nominaal 
Locatie: BouwVision, project: ‘Concurrenten’. 
Dit is zowel de naam van het aannemingsbedrijf, als de gunninguitslag; 1

ste
, 2

de
 et cetera.  

 
Termijn  
Datatype: String  
Mogelijke waardes: T1, T2, T3, T4, T5 of T6 
Categorie: nominaal 
Locatie: BouwVision, ‘Contract Info’ en ‘Projectposten’ 
 
In onderstaande tabel staan de informatiepunten van de eisen- en wensenlijst beschreven. Het doel is 
om in één opslag te zien waar getailleerd digitale informatie te verkrijgen is. Maar er kan ook in één 
opslag worden gezien óf deze informatie aanwezig is. 
 



 

 

Must haves: 
    

# Code KPI 
Informatie 
aanwezig 

Informatie niet digitaal 
aanwezig 

Informatie niet 
aanwezig 

1 A1 + C2 Projectrendement vs. Project Kenmerk Gebruiksfunctie (type werk) BouwVision 
  

2 D1 + A2 Gebruiksfunctie (type werk) vs. Scoringskans BouwVision 
  

3 A3 + C6 Projectrendement vs. Project Kenmerk Soort opdrachtgever  BouwVision 
  

4 A4 Opdrachtgever vs. Scoringskans  BouwVision 
  

5 WU5 Meer-/minderwerk overzicht BouwVision 
  

6 WU6 Voorfinancieringoverzicht BouwVision 
  

7 D1 Projecten prognose overzicht  BouwVision 
  

8 PI1 Aantal documenten vs. Projectrendement  
 

xRM + BouwVision 
 

9 PI2 Aantal documenten vs. Opdrachtgever  
 

xRM + BouwVision 
 

10 B1 Omzet prognoses productie  
  

G-Netwerkschijf 

      
Should haves: 

    
# 

 
KPI 

   
1 A5 Concurrenten overzicht -> Historie  

 
BouwVision 

 
2 A6 Geoffreerde omzet vs. Gegunde omzet BouwVision 

  
3 A7 Aanbestedingen overzicht BouwVision 

  
4 C1 Overzicht van een combinatie tussen IBIS TRAD data en BouwVision data, per project. 

 
IBIS-TRAD + BouwVision 

 
6 C3 Projectrendement vs. Project Kenmerk Activiteit BouwVision 

  
7 C4 Projectrendement vs. Project Kenmerk Aanbestedingsprocedure  BouwVision 

  
8 C5 Projectrendement vs. Project Kenmerk Contractvorm  BouwVision 

  
10 C7 Projectrendement vs. Project Kenmerk Status ontwerp  BouwVision 

  
11 C9 Projectrendement vs. Project Kenmerk Gunningcriteria  BouwVision 

  
12 C10 Projectrendement vs. Project Kenmerk Systematiek  BouwVision 

  
13 C11 Projectrendement vs. Project Kenmerk Uitvoerend bedrijf BouwVision 

  
14 C12 Projectrendement vs. Project Kenmerk Status traject BouwVision 

  
15 C13 Projectrendement vs. Project Kenmerk Werkgebied  BouwVision 

  
16 C14 Projectactiviteiten overzicht  

 
BouwVision 

 
17 C15 Generen van Kengetallen uit IBIS-TRAD op basis van Excel-rapportages  

 
IBIS-TRAD 

 
18 WU1 Klachten (omgeving) overzicht -> type klachten 

 
G-Netwerkschijf + BouwVision 

 
20 WU2 Personeelsplanning overzicht BouwVision 

  
21 WU3 Facturatie overzicht BouwVision 

  
22 WU4 Beoordelingsoverzicht van leveranciers/onderaannemers 

 
G-Netwerkschijf 

 
23 WU7 Prijs per product (bijvoorbeeld meter hek) overzicht 

  
- 

24 WU8 Kostenposten overzicht 
 

G-Netwerkschijf + BouwVision 
 

25 WU9 Omzet onderaannemers/leveranciers/ingenieursbureau overzicht BouwVision 
  

26 WU10 Projectrisico’s overzicht 
 

G-Netwerkschijf  
 

27 WU11 Faalkosten overzicht 
 

G-Netwerkschijf + BouwVision 
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Tabel 8-A. Informatie-aanwezigheidstabel 

28 D3 (Openstaande) Werkbon overzicht BouwVision 
  

29 PI3 Aantal documenten vs. Inzet uren projectteam  
 

xRM 
 

30 PI4 Correspondentie vs. Projectrendement 
 

xRM 
 

31 PI5 Past Performance overzicht 
 

http://www.past-performance.nl  

 
32 PI6 Waarderingsplannen overzicht  

 
xRM 

 
33 PI7 Best practice-documenten overzicht 

 
G-Netwerkschijf  

 
34 B2 Simpeler bewakingsmodel  BouwVision 

  

      
Could Haves: 

    
# 

 
KPI 

   
1 

 
Kansenlijst 

   
2 

 
Calculatiechecklijst   

   
3 

 
BouwBewust overzicht 

   

  
Kleur legenda: Kleur legenda: 

  

  
Marktinzicht KPI BouwVision 

  

  
Financiele KPI xRM 

  

  
Faalkosten KPI  G-Netwerkschijf 

  

   
IBIS-TRAD 

  

http://www.past-performance.nl/
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8.2 Data selectie  
 
Voordat er gebruikt kan worden gemaakt van aanwezige en onderzochte data moet er gekeken 
worden of deze  bruikbaar is. Onderzocht wordt of er redundante informatie of uitschieters tussen 
zitten of dat deze informatie geen toegevoegde waarde heeft. Dit onderzoek en resultaat wordt 
hieronder beschreven.    
 
Als eerste is er gekeken hoe de verkregen data er uitzag, hierbij is de data in kaart gebracht en 
gelabeld. Bij het ontvangen van de project (kenmerken) informatie waren er 531 (rijen aan) projecten 
en 1 rij aan kolomnamen. De informatie was verkregen in een tekstbestand met door een komma 
gescheiden waarden (CSV-bestand). Het projectbestand bevatte alleen voltooide en afgesloten 
projecten, omdat deze volledige en correcte informatie bevatten. De data bevatten geen projecten die 
afwijkend waren of niet klopte zoals uitschieters (outliers) of verkeerd ingevoerde data. Hoe de 
informatie is opgevraagd en er uiteindelijk uitzag is te zien in de tabel in bijlage XIII ‘Overzicht 
gevraagde projectdata Kenmerken’. De data zelf is vanwege bedrijfsgeheim en privacy weggelaten.  
 
Hieronder staat een voorbeeld van één rij van de verkregen informatie (1 project met desbetreffende 
kenmerken): 
738, 150 kV-station Waarderpolder,15369,NUON/Techno/BVM,BNU,UTIL,OH 
MV,STABU,NUTS,SB,NEE,ZELF,1,1,15369,2011,2009,C,2010D,NHN,KV,,"€ 529,100","€ 51,000" 
  
Als eerste zijn de rijen verwijderd die geen ‘Resultaat’ waardes hadden. Daarna zijn de rijen verwijderd 
die geen ‘Contractvorm’, ‘Soort opdrachtgever’ en ‘Systematiek’ waardes hadden. Deze rijen zijn 
verwijderd omdat deze geen toegevoegde waarde hebben voor het data mining-experiment.  
Een andere mogelijkheid zou zijn deze informatie op te vullen met de gemiddelde (mean) waarde. 
Echter, omdat het een aanzienlijk aantal rijen betreft (65%) zou dit de resultaten teveel beïnvloeden.  
Uiteindelijk zijn er 184 rijen aan projecten overgebleven. 
 
Hierna zijn de waardes van de kolommen ‘Aanneemsom’ en ‘Resultaat’ gewijzigd. Van ‘€ 3,475,000’ 
naar ‘3475000’, zodat het makkelijk in kaart te brengen was met een statistiek/data mining 
programma. De reden: het bedrag met het euroteken (€)werd herkend als Tekst/String (nominale 
waarde) in plaats van Getal (numeriek). Daarnaast bevatte een aantal waardes in de kolom 
‘Projectomschrijving’ een apostrofteken (‘), bijvoorbeeld “Nb station Sciencepark A`dam”. Deze zijn 
weggehaald. Als voorbeeld: WEKA kan geen data met symbolen verwerken. 
 
Als laatste is er een kolom ‘Winst/Verlies’ toegevoegd. Deze bevat de tekstwaarde ‘Winst’ als het 
resultaat boven de 1 lag en ‘Verlies’ wanneer deze lager dan -1 had. Dit is gedaan zodat er in één 
oogopslag gekeken kan worden of een project met bepaalde kenmerken verlies of winstgevend is.   
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8.3 Data mining  
 
Hieronder staat het resultaat van de geanalyseerde data beschreven. De selectie van de gebruikte 
attributen voor het data minen is gebaseerd op bruikbaarheid. De niet-gebruikte attributen bieden 
geen verbetering in de beslissingsboom-score welke hieronder bij 'Algoritme' wordt uitgelegd. 
Hieronder staan de gebruikte en niet-gebruikte attributen opgesomd.  
 
De gebruikte attributen: 

 Gebruiksfunctie 

 Activiteit 

 Aanbestedingsprocedure 

 Contractvorm  

 Soort opdrachtgever 

 Bedrijfsleider 

 Gunningscriteria 

 Systematiek  

 Werkgebied 

 Aanneemsom 

 Resultaattext 
 
Niet-gebruikte attributen: 

 Status ontwerp, geeft de teken status van een project aan, heeft geen invloed op het 
uiteindelijke projectresultaat. 

 Bouworganisatie KDBV, geeft aan welk organisatiedeel het bouwproject uitvoert, voegt geen 
waarde toe. 

 Uitvoerend bedrijf, geeft aan welk bedrijf van de Dekker Holding het uitvoert, voegt geen 
waarde toe. 

 Status traject, geeft aan of een project wel/niet is afgesloten, heeft geen invloed op 
projectresultaat. 

 
Voor de data mining is gebruik gemaakt van classificatie, hierbij wordt de data ingedeeld in groepen. 
Om zo een project in een uiteindelijke groep in te delen, winst- of verliesgevend. De gebruikte 
software hiervoor is KNIME Analytics en WEKA. Om de informatie te classificeren is gebruik gemaakt 
van een beslissingsboom. De resultaten zijn hieronder te beschreven. 
 
Beslissingsboom  
Een beslissingsboom (Decision Tree)  is een model voor de weergave van keuzen en/of alternatieven. 
Elke uitgang, de leaf nodes, van de boom verondersteld een waarde, in dit geval winst- of 
verliesgevend. Op basis hiervan zou voorspeld kunnen worden wat de uitkomst van een nieuw aan te 
nemen project wordt.  
Op basis van de beslissingsbomen kan het management van K. Dekker B.V. beslissingen maken met 
betrekking tot projectacquisitie. Als er bijvoorbeeld een nieuw projectaanvraag binnenkomt voor in 
Noord-Holland Noord met de aanbestedingsprocedure OH MV (onderhands meervoud) of de 
gunningcriteria FSC dan zou op basis van deze informatie bepaald kunnen worden dat K. Dekker zich 
om reden van verliesgevendheid niet inschrijft voor dit project. 
Deze beslissingsbomen zouden dan ook geïmplementeerd kunnen worden in een Business 
Intelligence dashboard met als doel makkelijk informatie weer te geven. Voor de beslissingsbomen is 
gebruik gemaakt van het J48 en LADTree algoritme.  
 
J48 is een implementatie van het C4.5 algoritme in het data mining programma Weka. LADTree is ook 
een implementatie in Weka, op basis van het LogitBoost algoritme. 
De uitkomst van deze algoritmes is een beslissingsboom (Decision Tree). Hiermee kan worden 
bepaald welke kans de waarde van een attribuut heeft om winst- of verliesgevend te worden, in de 
vorm van ‘als’ en ‘dan’ (if & then) regels. De beslissingsbomen zijn hierboven te zien, figuur 8-A en 8-
B. In Figuur 8-C is de KNIME Analytis beslissingsboom te zien, waarbij gebruikt wordt gemaakt van 
een andere presentatie manier.  
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Bij het J48 algoritme wordt bepaald hoe goed een attribuut afsplitsing maakt tussen de data. Hierbij 
wordt gekeken hoeveel informatiewinst er optreed, het attribuut met de meeste informatiehoeveelheid 
wordt uiteindelijk gebruikt [38]. Dit wordt nog een paar keer uitgevoerd per attribuut, zodat er 
uiteindelijk een beslissingsboom met een zo hoog mogelijke informatiehoeveelheid gegenereerd is.   
Het verschil tussen de J48 en LADTree is dat een LADTree gebruik maakt van logistische regressie, 
waarbij er altijd twee uitkomstvariabele zijn [39] [41]. In dit geval, winst of verlies. Waarbij gekeken 
wordt naar de kans van het optreden van deze twee uitkomstvariabele en er wordt dus niet gekeken 
naar de informatiewinst zoals bij J48.  
 
In figuur 8-A, de LADTree, is de cijferwaarde in de rechthoeken de procentuele voorspellingsscore. 
Een positief getal betekent winst, een negatief getal verlies van dat betreffende kenmerk. Bijvoorbeeld 
Werkgebied “=NHN” (staat voor: is Noord-Holland Noord) heeft de waarde -0.169, wat in dit geval 
verlies betekent. Waarbij “!=NHN” betekent: is niet Noord-Holland Noord, derhalve de overige 
Werkgebieden. Wanneer er -1.148 staat (van bijvoorbeeld Systematiek) betekent de 1 voor de punt 
dat er nog één uitgang (leaf node) gemaakt had kunnen worden.  
 
Voor figuur 8-B, de beslissingsboom op basis van J48, laat in de uitgangen (de rechthoeken) reeds 
zien of het projectkenmerk winst- of verliesgevend is. Bijvoorbeeld: “NHZ” (Noord-Holland Zuid) is 
winstgevend, op basis van 51 winstgevende projecten en 9 verliesgevende projecten. Het verschil met 
de LADtree van figuur 8-A is dat een ander algoritme een andere beslissingsboom maakt, welke 
overigens beter leesbaar is.  
 
Figuur 8-C is ook een beslissingsboom op basis van J48, maar dan gemaakt met behulp van een 
ander data miningsprogramma, namelijk KNIME Analytics. Bijvoorbeeld, wanneer de 
aanbestedingsprocedure 'OH MV' (Onderhands meervoud) is en de systematiek 'ZELF' heeft en de 
opdrachtgever 'GEM' (Gemeente) is, dan wordt deze geclassificeerd als ‘verliesgevend’. Dit is 
vastgesteld op basis van totaal 31 uitgevoerde projecten waaruit bleek dat 23 projecten met deze 
kenmerken verliesgevend zijn. 
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Figuur 8-A. WEKA Decision tree - LADTree (Werkgebied en Aanbestedingsprocedure)  
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Figuur 8-B. WEKA Decision tree – J48 (C4.5) (Werkgebied en Aanbestedingsprocedure)
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Figuur 8-C. KNIME Analytics Decision tree – C4.5  

  



  Pagina 51 van 103 

  

Algoritme 

Gebruikte decision tree classifier: J48 
Correctly Classified Instances   134  72.8261 % 
Incorrectly Classified Instances 50  27.1739 % 
Kappa statistic    0.4548 
Total Number of Instances 184     
 
Gebruikte decision tree classifier: LADTree 
Correctly Classified Instances 133  72.2826 % 
Incorrectly Classified Instances 51  27.7174 % 
Kappa statistic               0.4468 
Total Number of Instances 184  
 
Geteste algoritmes: 

 ADTree   

 BFTree   

 DecisionStump   

 FT    

 J48   

 J48graft   

 LADTree   

 LMT   

 NBTree   

 RandomForest   

 RandomTree   

 SimpleCart   

 UserClassifier 
 

De J48 en de LADTree classifier zijn gebruikt omdat deze twee de hoogste Kappa statistic en 
Correctly Classified Instances score behaalde. De rest behaalde een score van Correctly Classified 
Instances onder de 70%. 
Correctly Classified Instances is een percentage van het aantal goed ingedeelde (geclassificeerde) 
waardes op basis van testdata. Hierbij wordt de data verdeeld in 90% en 10%. De testdata is 10% van 
de totale data. De andere 90% wordt gebruikt als trainingsdata.  
Op basis van de trainingsdata wordt gekeken of de testdata juist is ingedeeld. De trainingsdata 
classificeert de projecten in ‘winst’ of ‘verlies’, bijvoorbeeld alle projecten uit Noord-Holland met een 
bepaalde systematiek en contractvorm. Uiteindelijk wordt op basis van de testdata gecontroleerd 
hoeveel projecten er goed zijn ingedeeld.  
Dit wordt 10 keer uitgevoerd en uiteindelijk wordt het gemiddelde van deze 10 genomen en dit is het 
Correctly Classified Intances cijfer. Deze bovenstaande testmethode wordt ook wel “10-fold cross-
validation” genoemd.  
 
De (Cohen’s) Kappa statistiek score is een cijfer dat de kans van een overeenkomst tussen variabelen 
(beoordelingen) in kaart brengt [37]. Kappa is een maat voor de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, 
doordat het iets zegt over het aantal maal dat hetzelfde antwoord wordt gegeven door twee 
beoordelaars. Uitkomst 1 (beoordelaar 1) en uitkomst 2 (beoordelaar 2) hebben een waarde en deze 
worden met elkaar vergeleken op de overeenkomst.  
Een waarde van 0 betekent dat het puur op kans berust, een 1 betekend dat het volledig overeenkomt 
en -1 betekent dat het totaal tegenover elkaar staat. In dit geval (0.46) betekent het een 
gemiddeld/redelijke overeenkomst. Wat in dit geval zou kunnen kloppen, omdat veel projecten er 
uitgefilterd zijn, ((184/531)*100) 34,7% is overgebleven. Waardoor er weinig projecten overblijven en 
daardoor lastig een (gegeneraliseerde) voorspelling gedaan kan worden. 
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8.4 Conclusie  
Na het selecteren en het filteren van de data bleven er nog 184 projecten over, een percentage van 
35% bruikbare data. Dit is niet al te veel data om uiteindelijk voorspellingen op te doen. Als in 
BouwVision de projectkenmerken meer, beter en vaker worden ingevuld is er meer bruikbare data 
aanwezig en kunnen er betrouwbaardere voorspellingen op worden gedaan. Daardoor kan het 
management betere beslissingen maken, wat weer positief kan zijn voor de financiële rendement K. 
Dekker B.V. 
 
Op basis van de beslissingsbomen zou het management van K. Dekker B.V. beslissingen kunnen 
maken met betrekking tot projectacquisitie. Als er bijvoorbeeld een nieuw projectaanvraag binnenkomt 
voor in Noord-Holland Noord met de aanbestedingsprocedure OH MV (onderhands meervoud) of de 
gunningcriteria FSC dan zou op basis van deze informatie bepaald kunnen worden dat K. Dekker zich 
om redenen van verliesgevendheid niet inschrijft voor dit project. Want 77% (57 projecten) van de 74 
projecten zijn verliesgevend in Noord-Holland Noord met aanbestedingsprocedure OH MV.  
Deze beslissingsbomen zouden dan ook geïmplementeerd kunnen worden in een Business 
Intelligence dashboard. Met als doel het efficiënt en duidelijk weergeven van de projectkenmerk-
informatie. 
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9. Resultaten 
 
Hieronder staan de resultaten van het onderzoek, een Business Intelligence-dashboard en 
gebruikersoverzichten. 
Het dashboard is verdeeld in twee delen, de eerste is een dashboard dat op de toekomst gericht is. 
Dit dashboard zou verwerkt kunnen worden in de nieuwe versie van BouwVision, welke de 
functionaliteit biedt om grafische dashboards in te maken. Het tweede deel van de resultaten zijn 
overzichten van informatie welke op dit moment al gemaakt zou kunnen worden door middel van Jet 
Reports. Deze zijn op basis van gebruikersinput samengesteld. De KPI’s die niet in het 
gebruikersoverzicht of in het BI-dashboard hieronder staan zijn niet meegenomen. Dit kan als reden 
hebben: geen gebruikersinput, te weinig informatie beschikbaar of voegt geen waarde toe voor 
gebruikers. De niet meegenomen informatiepunten staan hieronder in tabel 9-A. beschreven. 
 
Informatiepunten 
In hoofdstuk 7 ‘Eisen- en wensenlijst (requirements)’ is een overzichtstabel te vinden met de 
informatie waar rapporten voor moeten worden gemaakt of waar extra informatie voor nodig is. 
 
De informatiepunten die niet zijn verwerkt in het dashboard of niet zijn verwerkt in de 
gebruikersoverzichten (de tabellen die zijn opgegeven door de geïnterviewden) zijn hieronder in Tabel 
9-A. Niet verwerkte informatiepunten’ beschreven. 
 

Code KPI Reden 

A6 Geoffreerde omzet vs. Gegunde 
omzet 

Geen extra informatie over opgegeven en niet 
beschreven over hoe dit er uit moet komen te zien. 
Daarnaast was het lastig te definiëren voor wie 
precies deze informatie is. 

WU7 Prijs per product overzicht Geen informatie over beschikbaar en te lastig bij te 
houden. 

A7 Aanbestedingen overzicht Geen extra informatie over opgegeven en niet 
beschreven over hoe dit er uit moet komen te zien. 
Daarnaast was het lastig te definiëren voor wie 
precies deze informatie is. 

WU1 Klachten (omgeving) overzicht -> 
type klachten 

Geen extra informatie over opgegeven en niet 
beschreven over hoe dit er uit moet komen te zien. 
Deze informatie kan worden opgenomen in 
BouwVision. 

WU7 Prijs per product (bijvoorbeeld meter 
hek) overzicht 

Dit informatiepunt werd genoemd omdat het 
interessant zou zijn om te hebben. Alleen kwam de 
geïnterviewde er achter dat het veel werk is om de 
product-informatie bij te houden en dat het wellicht 
niet winstgevend genoeg is. Dit punt zou getest 
moeten worden op haalbaarheid. 

B1 Omzet prognoses productie Om dit te realiseren moet de productieomzet-
informatie in BouwVision worden gezet. Dat wordt op 
dit moment nog niet gedaan en is dan ook lastig uit te 
voeren. 

B2 Simpeler bewakingsmodel  Er was geen concreet voorstel over hoe en wat er 
moet veranderen aan het bewakingsmodel.  

C15 Generen van Kengetallen uit IBIS-
TRAD op basis van Excel-
rapportages  

Het is nog duidelijk hoe dit overzicht er moet komen te 
uitzien, omdat men nog bezig is om deze informatie in 
te voeren in het BouwVision informatiesysteem.  

WU12 Kansenlijst 
 

Deze informatie wordt niet gebruik maar zou wel 
handig zijn. Dit is wellicht een lijst met eventuele 
projecten waarbij de mogelijkheid bestaat dat er 
aanbestedingsproject start maar waarbij nog 
geclassificeerd moet worden of men er daadwerkelijk 
meedoor gaat.   
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WU13 Calculatiechecklijst 
 

Er is geen idee van wat dit inhoud. Dit is wellicht een 
checklist met punten die de calculator na afronding 
calculatie afgewerkt moet hebben. 

WU14 BouwBewust cijfer 
 

Er is geen idee van wat dit inhoud. Wellicht is dit een 
overzicht van cijfers van www.bouwbewust.nl 

Tabel 9-A. Niet verwerkte informatiepunten 

9.1 Dashboard  
Zoals in de literatuurstudie werd beschreven, is een Business Intelligence-dashboard een visuele 
weergave van de belangrijkste informatie die gebruikt wordt om één of meerdere bedrijfsdoelstellingen 
te behalen. Waarbij de informatie in één oogopslag te bekijken en te begrijpen is. In het BI-dashboard 
hieronder staan de eisen, de Must Haves, van de eisen- en wensenlijst die door de geïnterviewde 
gebruiker zijn opgegeven.  
 
Het dashboard is gemaakt in een fotobewerkingsprogramma en bevat grafieken en tabellen die vanuit 
een spreadsheet gekopieerd zijn. Het dashboard is bedacht en gemaakt op basis van het boek van 
Stephan Few, Information dashboard design [40]. Hierin staat beschreven wat er wel en niet in een 
dashboard hoort, hoe grafieken er wel of niet horen uit te zien en wat gebruikers nuttig vinden te zien.  
Hieronder staan kort de aandachtspunten beschreven voor het maken van een dashboard: 
 

 Het dashboard moet vooral overzichtelijk blijven. Het doel van het dashboard is om data over 
te brengen. Waar het dan vooral om gaat is dat de data op een simpele, duidelijke en snelle 
manier kan worden overgebracht. Een dashboard moet daarom vooral simpel en overzichtelijk 
blijven. Daarnaast moet het dashboard ook logisch zijn ingedeeld. Gebruik ook een duidelijk 
leesbaar lettertype (bijvoorbeeld Arial of Times New Roman) en gebruik geen verschillende 
lettertypes door elkaar heen. Zorg daarnaast ook voor de juiste verhoudingen, dat elke 
afbeelding dezelfde breedte of lengte heeft. 

 

 Volgens Few leiden felle kleuren de gebruiker van het dashboard in de meeste gevallen alleen 
maar af. Daarnaast moet er een balans gevonden worden in contrast. Probeer grote contrast- 
verschillen te voorkomen, maar zorg ervoor dat de tekst goed leesbaar is. Gebruik daarnaast 
ook zo min mogelijk verschillende kleuren en blijf bij een bepaald kleurschema. 

 

 Maak zo min mogelijk gebruik van onnodige data (non-data). Als deze informatie echt nodig is 
om de data te kunnen begrijpen, moet er naar worden gestreefd de data zo onopvallend 
mogelijk toe te passen. Onder non-data valt ook alles wat dient om het dashboard verfraaien 
zoals afbeeldingen en logo's. Maakt bij het gebruik van beschrijvende plaatjes de goede 
associatieve eigenschap. Bijvoorbeeld, een (rood) kruis bij een slecht projectresultaat en een 
(groen) vinkje bij een goed projectresultaat. 

 

 Eén van de doelen van een dashboard is dat informatie snel kan worden afgelezen. Daarom 
is het van belang dat op een dashboard geen dubbele interpretatie mogelijk kan zijn. Als niet 
in één keer duidelijk is wat er bedoeld wordt met een grafiek of tabel moet deze van het 
dashboard af.   

 

 Maak geen gebruik van slecht leesbare of onduidelijke grafieken of tabellen. Bijvoorbeeld een 
cirkeldiagram (Pie chart), deze geeft slecht inzicht in de verschillen van de data.                 
Daarnaast is het volgens Few niet aan te raden om 3D-grafieken te gebruiken,  deze geven 
ook slecht inzicht  in de data. Verder wordt aangeraden om meerdere grafieken te testen 
voordat er definitief gekozen wordt. De verschillen kunnen namelijk zitten in presentatie. 
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De gebruikte informatie in de grafieken en tabellen zijn met uitzondering van 'Projectresultaat'  en 
'Projectresultaat details' voorbeelden. 'Projectresultaat'  en 'Projectresultaat details' bevatten beide live 
en werkelijke informatie die uit het BouwVision systeem komen.  
 
In het dashboard is te zien: 

 Overzicht: Voorbeeld aantal lopende projecten  

 Projectresultaat: Grafieken van 3 projectkenmerken tegenover het projectresultaat. 

 Projectresultaat detail: De overzichtstabellen van 3 projectkenmerken tegenover het 
projectresultaat. 

 Concurrenten: Voorbeeld overzicht van de concurrenten tegenover de scoringskans.  

 xRM documenten: Voorbeeld aantal documenten tegenover de opdrachtgever en het 
projectresultaat, zowel grafiek als tabel. 

 
Evaluatie 

Het dashboard is geëvalueerd door een werkvoorbereider, met deze persoon is ook een interview 
gehouden. De werkvoorbereider gaf het gemaakte concept-dashboard het cijfer 7.5 (op schaal van 1 
tot 10). Daarnaast is het dashboard gecontroleerd en ingezien door de ICT-manager en deze persoon 
onderschreef het gegeven cijfer. Het cijfer is op basis van volledigheid, bruikbaarheid en het ontwerp 
vastgesteld. De voornaamste reden is dat het een goed begin is waar nog wel informatie aan 
toegevoegd kan worden. Bijvoorbeeld het informatiepunt WU6 'voorfinancieringoverzicht'. Daarnaast 
vindt de werkvoorbereider het een prima idee om dit dashboard te gaan gebruiken zodat gebruikers 
enthousiast worden en zelf met aanvullingen komen om deze te implementeren. De opzet is dat bij het 
gebruiken van een nieuw systeem zij niet direct overlopen worden door teveel informatie.  
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Figuur 9-A. Dashboard - Overzicht  
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Figuur 9-B. Dashboard – Projectresultaat 
 



  Pagina 58 van 103 

  

 
Figuur 9-C. Dashboard – Projectresultaat details 
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Figuur 9-D. Dashboard – Concurrenten 
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Figuur 9-E. Dashboard – xRM Documenten 
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10. Consequentiestudie 
 
De consequenties die de gewenste situatie zal hebben worden uitgewerkt op basis van een 
COPAFIJTH-analyse [36]. Hiermee worden de veranderingen, de consequenties, per onderdeel 
weergegeven. Dit is kort en algemeen beschreven zodat duidelijk wordt wat de impact is van het 
invoeren van een BI-dashboard. De consequentiestudie is geschreven voor K. Dekker B.V. maar kan 
uiteraard ook gebruikt worden door het MKB.  

10.1 COPAFIJTH-analyse 
Het acroniem COPAFIJTH staat voor: Commercie & Communicatie, Organisatie, Personeel, 
Administratie, Financiën, Informatievoorziening, Juridisch, Technologie en Huisvesting. Hieronder zal 
per aspect worden beschreven wat de eventuele consequenties zijn.  
 
Commercie & Communicatie  
Een aspect dat kan gaan veranderen met de eventuele invoering van de adviezen van dit rapport is 
communicatie: informatie moet sneller gedeeld worden. Zodat bijvoorbeeld het management beter 
kan sturen op basis van recente informatie in plaats van historische informatie. Ook moet informatie 
sneller en beter verwerkt worden in het informatiesysteem, BouwVision. Bijvoorbeeld informatie welke 
van de uitvoerder komt. Bijvoorbeeld klachten en (bouw)gebreken, deze worden op dit moment niet 
altijd direct doorgegeven aan de werkvoorbereiding of aan het bedrijfsbureau.  
 
Organisatie 
Bij het aspect organisatie zijn een aantal kleine veranderingen. Er moet iemand verantwoordelijk 
gemaakt worden om de informatie die in BouwVision wordt gezet bij te houden, dit wordt hieronder bij 
Administratie verder uitgelegd. Dit kan arbeidsuren kosten. Er moeten standaard invulprocedures 
komen, bijvoorbeeld hoe Meer-/Minderwerk moet worden ingevuld bij een (nieuw) project zodat er 
betere informatierapporten uitgedraaid kunnen worden. 
   
Verder moet K. Dekker B.V. meer ICT en informatie gericht worden, bij elk (nieuw) project moet op 
dezelfde manier informatie ingevuld worden en mensen moeten dit ook willen invullen en begrijpen 
waarom ze dit doen. Dit kost tijd, geld en moeite om gebruikers meer ICT-bewust te maken en 
mogelijk zal ook niet iedereen hier zin in hebben.  
Daarnaast is het voor het management niet duidelijk wat de specifieke doelstellingen zijn van K. 
Dekker B.V. Er zal tijd beschikbaar moeten worden gesteld om deze op te stellen. Een lijst met KPI’s, 
welke van belang zijn voor de organisatie.  
 
Personeel 
Ook bij het aspect personeel zijn er een klein aantal dingen die kunnen veranderen op basis van dit 
document. Zo moet er voor het personeel van K. Dekker B.V., dat gebruik maakt van BouwVision, 
standaard procedures komen voor het invullen van informatie. Dit betekent dat de werknemers 
allemaal op dezelfde manier informatie in het systeem zetten. Wellicht is dit lastig te hanteren en kan 
het zijn dat werknemers dit liever niet willen. Daarom is het handig om dit opbouwend op te starten en 
iemand verantwoordelijk maken voor de informatie die wordt ingevuld, zodat het ook gecontroleerd 
wordt. Verder moeten de gebruikers die nog geen Jet Reports gebruiken, maar voor wie dit wel een 
toevoeging is, een uitleg krijgen hoe ze rapporten die voor hun interessant zijn kunnen draaien. Waar 
ook bij vertelt dient te worden dat de rapporten dynamisch zijn en er nieuwe data wordt opgehaald na 
het drukken op de ‘vernieuwen’ knop.  
 
Administratie 
Zoals hierboven al is beschreven moeten er standaard procedures komen voor het invullen van 
informatie in BouwVision. Op deze manier wordt consequent informatie ingevuld en kan op basis 
hiervan rapporten of overzichten gemaakt worden, waar weer op gestuurd kan worden door het 
management. In bijlage XI staat een voorbeeld van een bestaande werkinstructie/invulprocedure voor 
BouwVision, welke gebruikt zou kunnen worden. Zie hiervoor ook informatie punt ‘WU5 Meer-
/minderwerk overzicht’. Met meer en vooral betere informatie kunnen ook betere beslissingen worden 
genomen, welke eventueel voor een financiële winst kunnen zorgen. Het maken van deze 
werkinstructies maar ook het bijhouden of deze werkinstructies kosten arbeidsuren.  
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Financiën 
Bij het aspect financiën zullen weinig veranderingen plaats vinden met de invoering van de adviezen 
uit dit onderzoek. Er kan een financieel voordeel komen door slimmer gebruik te maken van de 
informatie die beschikbaar is. Dit kunnen nieuwe rapporten worden zoals de kenmerken van een 
project (bijvoorbeeld type werk) tegenover het rendement van het project. Ook moet er rekening 
worden gehouden met de invoering van de informatiepunten, er zal tijd moeten worden vrijgemaakt 
om de werkinstructies te schrijven en voor het maken van de rapporten. Verder zijn er geen directe 
financiële aspecten betrokken.  
 
Informatie 
Op het gebied van informatie zullen er een aantal zaken veranderen. Zo moet informatie vaker, 
sneller en beter worden ingevuld in BouwVision, zodat beslissingen sneller genomen kunnen worden. 
Bijvoorbeeld het Meer-/minderwerk en de Kenmerken-tabblad van projecten (Informatiepunt: WU5 
Meer-/minderwerk overzicht en C3 t/m C13). Ook zullen er meer rapporten komen in Jet Reports, 
welke nog gemaakt moeten worden.  
 
Zoals al eerder vermeld, kan er bij K. Dekker B.V. meer worden gericht op digitale informatie. Zelfs al 
maakt men geen gebruik van die betreffende informatie, de beschikbare kennis moet ook in het 
informatiesysteem zitten. Zo ook moeten de documenten op een centrale plaats komen te staan, het 
nieuwe BouwVision xRM pakket. In plaats van iedereen zijn eigen spreadsheet die onderling 
verstuurd wordt met kans op verouderde informatie. 
 
Juridisch 
Op dit aspect zullen geen veranderingen worden doorgevoerd.  
 
Technologie  
Om aan het aspect Informatie te voldoen zal er moeten worden gebruikgemaakt van Technologie. 
Technologie wordt verdeeld in het software en het hardware gedeelte. Op het gebied van hardware 
zullen geen veranderingen worden doorgevoerd. Het is mogelijk dat door de extra 
informatieaanvragen van de rapporten de servers extra belast zullen worden maar dit zal naar alle 
waarschijnlijkheid geen grote invloed hebben. Op het gebied van software zijn er een paar kleine 
veranderingen. Zo moet er in Jet Reports extra rapporten komen, deze moet ook gemaakt worden. 
Verder is het aan te raden om de klachten te registreren in BouwVision, maar dan moet er wel 
worden overlegd of BouwVision aan de juiste wensen voldoet om deze te kunnen registreren. Ook 
kunnen de klachten in het nieuwe BouwVision xRM wordt verwerkt. 
 
Huisvesting 
Op dit aspect zullen geen veranderingen worden doorgevoerd.  
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11. Conclusie en Advies 
 
Dit rapport beschrijft een onderzoek naar de mogelijkheden met betrekking tot Business Intelligence 
voor K. Dekker B.V. De opdracht was het leveren van een advies om een Business Intelligence-
dashboard te creëren, op basis van de huidige informatie die ze tot hun beschikking hebben, voor in 
de toekomst. 

11.1 Conclusie 
De hoofdonderzoeksvraag van dit project was: 

 Wat moet K. Dekker B.V. doen om Business Intelligence te realiseren binnen nu en twee 
jaar? 

 
Het antwoord op de onderzoeksvraag zal worden gegeven aan de hand van de deelvragen: 

 Welke mogelijkheden voor Business Intelligence bieden de data die op dit moment in 
de systemen van K. Dekker B.V. te vinden zijn? 

In hoofdstuk 8 ‘Data ’ staat beschreven wat er met de projectkenmerken informatie kan worden 
gedaan. In dit geval kunnen er voorspellingen gedaan worden op nieuwe projecten, met specifieke 
kenmerken. Bijvoorbeeld of een nieuw project in Noord-Holland Noord met de BC H&R systematiek 
winstgevend zal zijn.  
In hoofdstuk 9.1 Dashboard’ staat een voorbeelddashboard. Dit dashboard bevat een grafische 
weergave van de projectkenmerk informatie, dit is informatie waarmee gekeken kan worden welke 
projecten wel of niet winstgevend zijn. Dit alles valt binnen één oogopslag te zien.  
 

 Wat zijn de informatiepunten die in het Business Intelligence system moeten komen? 
In hoofdstuk 6 ‘Gevraagde informatie ’ staan de eisen en wensen van de gebruikers beschreven. 
Deze zijn door middel van interviews in kaart gebracht. De belangrijkste eisen staan hieronder 
beschreven. 

 

 Wat zijn de wensen en eisen van K. Dekker B.V. met betrekking tot het Business 
Intelligence-dashboard? 

Deze eisen- en wensenlijst staat beschreven in hoofdstuk 7 ‘Eisen- en wensenlijst (requirements)’. De 
belangrijkste eisen zijn: 

o A1 + C2 Projectrendement vs. Project Kenmerk Gebruiksfunctie (type werk) 
o D1 + A2 Type werk vs. Scoringskans 
o A3 + C6 Projectrendement vs. Project Kenmerk Soort opdrachtgever  
o A4 Opdrachtgever vs. Scoringskans  
o D1 Projecten prognose overzicht  
o PI1 Aantal documenten vs. Projectrendement  
o PI2 Aantal documenten vs. Opdrachtgever 
 

 Wat is een efficiënt BI-dashboard voor K. Dekker B.V., gegeven de wensen en de 
mogelijkheden die de data biedt?  

In hoofdstuk 9.1 Dashboard’ staat een voorbeelddashboard. Dit dashboard bevat een grafische 
weergave van de projectkenmerk informatie, dit is informatie waarmee gekeken kan worden welke 
projecten wel of niet winstgevend zijn. Dit alles valt binnen één oogopslag te zien. Het dashboard 
krijgt een 7.5 (van schaal 1 tot 10) van een gebruiker van dit dashboard. Er had meer informatie in het 
dashboard kunnen staan maar voor een conceptversie is het ruim voldoende. 

 

 Wat zijn de consequenties van het implementeren van Business Intelligence? 
In hoofdstuk 10 staat de Consequentiestudie, hierin is door middel van een COPAFIJTH-analyse de 
consequenties in kaart gebracht. De belangrijkste consequenties zijn: 

o Informatie moet sneller gedeeld worden door het personeel, wat kan resulteren in extra 
communicatie. Dit kan eventueel extra tijd in beslag nemen, waar ook wellicht niet iedereen 
zin in heeft of het doel hiervan snapt; 

o Iemand in de organisatie zal verantwoordelijk gemaakt moeten worden voor de ingevulde 
informatie in BouwVision, wat kan resulteren in extra werkuren; 



Pagina 64 van 103 

 

o Als er invulprocedures/werkinstructies komen moet men zich hier aan houden. Dit kan 
worden gecontroleerd door de desbetreffende verantwoordelijke medewerker. Bijvoorbeeld 
de Meer-/Minderwerk informatie bij een (nieuw) project; 

o Er kan extra werk komen door het maken van de (gebruikers)overzichten in Jet Reports, dit 
kost personeelstijd maar zal wellicht te verwaarlozen zijn; 

o Er wordt extra informatie in BouwVision gestopt en ook er uitgehaald (de rapporten), daar 
moet op het gebied van de (server) hardware rekening mee worden gehouden. 

  

 Kunnen bovenstaande punten gerealiseerd worden met bestaande softwarepakketten 
bij K. Dekker B.V.? 

In hoofdstuk 11 ‘Aanbevelingen’ en in hoofdstuk 5 ‘Huidige situatie’ staat een softwaresysteem van K. 
Dekker B.V. beschreven, BouwVision xRM. BouwVision xRM is gebaseerd op Dynamics CRM en 
heeft de mogelijkheid om dashboards te maken. Ook draait K. Dekker B.V. Jet Reports, met dit 
softwareprogramma is het mogelijk om (BI-) rapportages te maken. Met beide programma’s is het 
mogelijk om het voorbeelddashboard van hoofdstuk 9.1 te maken. Daarnaast is het mogelijk om de 
gebruikersoverzichten uit hoofdstuk 9.2 te maken met zowel BouwVision xRM als Jet Reports. 
 
Nu we antwoord hebben gegeven op de deelvragen is het mogelijk om de hoofdonderzoeksvraag te 
beantwoorden: 

 Wat moet K. Dekker B.V. doen om Business Intelligence te realiseren binnen nu en 
twee jaar? 

Om Business Intelligence te realiseren binnen nu en twee jaar zal K. Dekker B.V. als eerste naar hun 
informatiesysteem moeten kijken, de data in BouwVision moet beter en uniformer worden 
geregistreerd. Dit kan gebeuren door werkinstructies te maken en door iemand verantwoordelijk te 
maken voor de ingevoerde data. Ook moet men belangrijke informatie daadwerkelijk invoeren in 
BouwVision, bijvoorbeeld het Concurrenten-tabblad zodat er duidelijk is hoe de concurrenten van K. 
Dekker B.V. presteren.  
Daarnaast moet K. Dekker B.V. hun bedrijfsdoelstellingen nog beter in kaart brengen, op deze manier 
wordt duidelijk welke informatie mist of slecht wordt bijgehouden. Dit kan gebeuren door gebruik te 
maken van de rapporten en overzichten die in dit document beschreven staan, zodat duidelijk wordt 
wat er met informatie van BouwVision kan.  
 

11.2 Advies toekomstig onderzoek 
In de toekomst is het mogelijk om een onderzoek te laten doen naar procesoptimalisatie. Bijvoorbeeld 
het proces van de uitvoerders (afdeling Uitvoering/Realisatie). Er zou gekeken kunnen worden naar 
de communicatie, uitgevoerde werk, gebruikte applicaties en de uitgevoerde taken. Hierdoor zouden 
processen efficiënter en effectiever voltooid kunnen worden. Personen die de kennis hebben om dit 
uit te voeren hebben een achtergrond nodig met behulp van de studie van Technische Bedrijfskunde 
of in Business Proces Management (BPM). Dit kan ook een afstudeeropdracht worden. Het idee om 
dit onderzoek uit te laten voeren komt door een interview met de directie, waarbij onder andere 
informatiepunt ‘D3. Werkbon overzicht’ werd genoemd en ook ‘WU3. Facturatie overzicht’ is hieraan 
gerelateerd. Hierbij werd vermeld dat de uitvoerders niet altijd direct informatie doorgeven.  
 

Verder kan er een onderzoek worden gedaan om de bedrijfsdoelstellingen beter in kaart te brengen. 
Er kunnen Kritische Prestatie-Indicatoren worden opgesteld om concrete doelen te stellen. 
Bijvoorbeeld ‘10% nieuwe klanten aan het einde van 2015’, ‘20% meer Meer-/Minderwerk’ of  ‘5% 
minder faalkosten per uitgevoerd project’. Daarnaast kunnen deze KPI’s in een dashboard worden 
verwerkt, zodat men inzichtelijk heeft wat de status hiervan is.  
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12. Generalisatie  
 
Dit project betreft een case study. Om dit onderzoek mede geschikt te maken voor het Midden- en 
Kleinbedrijf (MKB), wordt het onderzoek onderstaand in een bredere context geplaatst. Deze stappen 
zijn opgeschreven zodat elk MKB deze kan doorlopen om zo tot een BI-dashboard te komen.  
 
Genomen stappen  

1. Literatuur- en achtergrondonderzoek; 
2. Gebruikersbehoefte in kaart brengen; 
3. Data doornemen, kennen en in kaart brengen; 
4. Gebruikersbehoefte uitwerken naar dashboard en rapporten; 
5. Terugkoppelen uitwerking; 
6. Schrijven documentatie en rapport.  

 
Als eerste is er voor dit onderzoek een literatuurstudie gedaan, zodat er genoeg kennis is over het 
onderwerp. Hierbij is gebruik gemaakt van Google Scholar en artikelen, zodat alles duidelijk is over 
de gebruikte begrippen, voor- en nadelen en de historie van Business Intelligence. Verder is gekeken 
en beschreven hoe de (algemene) relevante processen van de organisatie lopen en uitgevoerd 
worden.  
Daarna zijn de gebruikers van het (in gebruik te nemen) systeem geïnterviewd, zodat de wensen en 
eisen in kaart gebracht konden worden. Door gebruik te maken van algemene vragen wordt duidelijk 
wat de algemene wensen en eisen zijn en door een vervolgafspraak kan er dieper worden in gegaan 
op het systeem en kunnen er concretere vragen worden gesteld. Ook kan men hierdoor het (eigen) 
werk controleren. 
 
Als duidelijk is wat de wensen en eisen zijn, kan er worden gekeken naar de data welke betrekking 
heeft op deze requirements. De data moet in kaart worden gebracht en duidelijk zijn, ook moet 
duidelijk zijn wat wel en niet relevant is.  
Wanneer de data bekend, duidelijk en volledig is, kunnen de gebruikersbehoefte worden uitgewerkt. 
Tijdens dit rapport is als eerste de haalbaarheid van elk informatiepunt getest in een spreadsheet. 
Daarna kan de grafiek of tabel, net wat gewenst is, uitgewerkt worden en in het dashboard worden 
gezet. Het kan ook, om het informatiepunt direct uit te werken, in een rapport of werkend dashboard 
worden gezet. Alleen dat kan tijdverspillend zijn wanneer het moet worden aangepast naar de wens 
van de desbetreffende gebruiker.  
 
Om te controleren of het rapport, dashboard of de grafieken goed en duidelijk zijn, moet er feedback 
worden gevraagd aan desbetreffende gebruiker. Dit kan gedaan worden door een interview of via een 
digitaal communicatie kanaal. Er kan met een mock-up programma of een presentatie programma 
(zoals Microsoft Powerpoint) worden getest hoe de gebruiker door het dashboard heen loopt en of het 
voldoet aan de eisen

10
. Wanneer de test succesvol verloopt en voldoet aan de eisen en wensen, dan 

kan het prototype of mock-up van het dashboard geïmplementeerd worden.  
 
Als laatste moet de genomen stappen worden gedocumenteerd. Dit is niet alleen makkelijk voor de 
maker en de desbetreffende gebruiker van het systeem maar ook voor de overige collegae en wellicht 
ook voor de vervanger en het management zodat duidelijk is welke stappen zijn doorlopen. Ook is het 
makkelijk voor de volgende keer, zodat duidelijk is hoe het proces is doorlopen en welke 
verbeterpunten er zijn. Ook moet er een (simpele) werkinstructie/handleiding gemaakt worden voor 
de gebruikers, zodat men weet hoe het dashboard werkt en welke functies er allemaal in zitten.  
 
Advies en aanbevelingen  
Hieronder zal het advies van dit rapport worden gegeneraliseerd voor het Midden- en Kleinbedrijf 
(MKB). 
 
Zo is het mogelijk om voor het MKB een algemeen dashboard te maken voor elke werknemer en een 
dashboard of rapport voor (een beperkt) aantal werknemers. Dit zodat bijvoorbeeld elke werknemer 
kan zien hoe het gaat met het bedrijf, wat de financiële status is of wat er nog moet gebeuren om de 

                                                      
10

 Kelly, M. (2007) Prototype testing. Boxes and Arrows. http://boxesandarrows.com/interactive-prototypes-with-powerpoint/ 
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maandomzet te behalen. Er kan ook worden gekozen om specifieke rapporten te maken voor 
bepaalde werknemers, zodat men gedetailleerde en specifieke informatie krijgt. Het nadeel kan hier 
zijn dat het uiteindelijk onoverzichtelijk wordt welke rapporten er allemaal zijn en het maken van de 
rapporten kan arbeidsintensief zijn.  
 
Een ander advies is dat er werkinstructies/invulprocedures gemaakt worden voor bepaalde software, 
met name voor het ERP-systeem, de centrale locatie voor bedrijfsinformatie. Dit omdat het anders 
onduidelijk kan zijn wie wat en waar invult. Ook kan het uiteindelijk mogelijk zijn dat er informatie 
incorrect wordt ingevoerd en dat het nemen van beslissingen onbetrouwbaar wordt.  
 
Ook is het aan te raden om iemand verantwoordelijk te maken voor (eventueel bepaalde delen van) 
het informatiesysteem. Zodat de ingevoerde informatie gecontroleerd wordt en men eventueel er op 
aangesproken kan worden wanneer dit fout is gegaan.  
 
Verder is het aan te raden om zo min mogelijk handmatig informatie in een statisch 
document/applicatie te zetten. Bijvoorbeeld geen informatie kopiëren uit het informatiesysteem naar 
een spreadsheet en deze weer rondsturen naar collegae. Het kan voorkomen dat vergeten wordt 
deze informatie bij te werken, waardoor het nemen van beslissingen op deze data onbetrouwbaar 
wordt.  
 
Voor aannemings- en bouwbedrijven is het aan te raden om informatie tussen de uitvoerders en 
collegae op kantoor sneller te delen. Zodat bijvoorbeeld de foutgecalculeerde 
onderaannemingskosten of verkeerd geplande taken in kaart kunnen worden gebracht en dat de 
volgende keer hier rekening mee wordt gehouden. 
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Terminologie 
 

BI: Business Intelligence: "BI systemen combineren het verzamelen van data, data opslag en kennis 
management met analytische hulpmiddelen om complexe interne en competitieve informatie aan 
planners en beslissingnemers voor te leggen". 
 
BouwVision: Zie ERP. 
 
B&U: Sector Burgerlijke- en Utiliteitsbouw, houdt zich bezig met het produceren van woningen en 
andere bouwwerken. 
 
Data mining: Onderdeel die specifieke algoritmes toepast voor het extraheren van patronen in 
informatie. Hiermee kan worden gezocht naar statistische verbanden en het vinden van iets 
waardevols in een grote hoeveelheid data.  
 
Drilldown: Inzoomen, functie om extra informatie te laten tonen. Vaak gebruik om de interface wat 
simpeler er te laten uit zien.  
 
ERP: Enterprice Resource Planning: “Een softwarepakket dat de integratie van transactie 
georiënteerde data van de bedrijfsprocessen in een organisatie verzorgd”. 
 
GWW: Sector Grond-, Weg- en Waterbouw, houdt zich bezig met het werkgebied van de civiele 
techniek. 
 
IS: Informatie Systeem, zie ERP. 
 
KDBV: K. Dekker B.V. 
 
KPI: Kritieke Prestatie-Indicator, variabelen om prestaties van ondernemingen te analyseren. 
Bijvoorbeeld: De omzet moet aan het eind van 2015 op €1.000.000,- staan.  
 
MKB: Midden- en Kleinbedrijf, bedrijfssector die bestaat uit ondernemingen tot 250 werknemers. 
 
MoSCoW-Methode: Methode om prioriteiten in te delen. Het is een afkorting, waarvan de letters 
staan voor: 

 “Must have this”: Deze functionaliteit moet in de oplossing terugkomen, zonder dit is het niet 
bruikbaar. 

 “Should have this if at all possible”: Deze functionaliteit is gewenst, maar zonder dit is het wel 
bruikbaar en hoeft dus niet leidend voor de oplossing te zijn. Er zal geprobeerd worden deze 
mee te nemen in de oplossing. 

 “Could have this if it does not effect anything else”: Deze functionaliteit zal alleen aan bod 
komen als er tijd genoeg en er zal geprobeerd worden deze mee te nemen. 

  “Won’t have this time but would like in the future”: Deze functionaliteit zal in dit project niet 
aan bod komen maar kan in de toekomst, bij eventueel een vervolgproject, interessant zijn. 

 
OLAP: Online Analytical Processing, een begrip voor het verkrijgen, analyseren en rapporteren van 
data.  



Pagina 68 van 103 

 

Literatuurlijst 
 
1. Negash, S. (2004). Business Intelligence. Communications of the Association for Information 
Systems (Volume 13, 2004) 177-195. Verkregen op 08-01-2015, via 
http://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?article=3234&context=cais&sei-
redir=1&referer=http%3A%2F%2Fscholar.google.nl%2Fscholar%3Fhl%3Dnl%26q%3Dbusiness%2Bi
ntelligence%26btnG%3D%26lr%3D#search=%22business%20intelligence%22 
 
2. Golfarelli, M., Rizzi, S. & Cella, I. (2004). Beyond data warehousing: what's next in business 
intelligence? In Proceedings of the 7th ACM international workshop on Data warehousing and OLAP 
(p1-6). Verkregen op 08-01-2015, via 
http://www.cci.drexel.edu/faculty/song/dolap/dolap04/paper/p1-rizzi.pdf  
 
3. Langseth, J. & N. Vivatrat (2003). Why Proactive Business Intelligence is a Hallmark of the 
Real-Time Enterprise: Outward Bound. Intelligent Enterprise, (5)18, p34-41. 
 
4. Watson, H. J. & Wixom, B. H. (2007). The current state of business intelligence. IEEE Computer 
Society, 40(9), p96-99. Verkregen op 08-01-2015, via 
http://student.bus.olemiss.edu/files/conlon/others/Others/BusinessIntelligence/CurrentState%20of%20
BI%20_IEEE.pdf   
 
5. Adelman, S. & Moss, L. (2000). Data Warehouse Project Management. Addison-Wesley, Upper 
Saddle River, NJ  
 
6. Alter, A. (2004). A work system view of DSS in its fourth decade. Decision Support Systems, 2004, 
38, p319-327 
 
7. Fayyad, U., Piatetsky-Shapiro, G. & Smyth, P. (1996). From data mining to knowledge discovery in 
databases. AI magazine, 17, p37. Verkregen op 10-01-2015, via 
http://www.aaai.org/ojs/index.php/aimagazine/article/download/1230/1131/  
 
8. Ranjan, J. (2009). Business intelligence: concepts, components, techniques and benefits. Journal 
of Theoretical and Applied Information Technology, 9, p60-70. Verkregen op 10-01-2015, via 
http://jatit.org/volumes/research-papers/Vol9No1/9Vol9No1.pdf 
 
9. Ramanigopal, C. S., Palaniappan, G. & Joy, P. A. (2012). Business intelligence for competence in 
financial services. International Journal of Research in Finance & Marketing. Verkregen op 10-01-
2015, via http://www.euroasiapub.org/IJRFM/June2012/1.pdf 
 
10. Mapsofindia.com (z.d.). Business Intelligence Disadvantages Verkregen op 10-01-2015, via 
http://business.mapsofindia.com/business-intelligence/disadvantages.html 
 
11. Elovici, Y. & Braha, D. (2003). A decision-theoretic approach to data mining. IEEE Transactions 
on, 33, 42-51. Verkregen op 10-01-2015, via 
http://necsi.edu/affiliates/braha/IEEE_Decision_Theoretic.pdf  
 
12. Predictive Analytics Today (z.d.). Top free data mining software. Verkregen op 21-01-2015, via 
http://www.predictiveanalyticstoday.com/top-15-free-data-mining-software/  
 
13. Yeoh, W. & Koronios, A. (2010). Critical success factors for business intelligence 
systems. Journal of computer information systems, 50, 23-32. Verkregen op 26-01-2015, via 
http://dro.deakin.edu.au/eserv/DU:30033043/yeoh-criticalsuccess-2010.pdf 
 
14. Hänninen, S. (2010). Applying data mining techniques to ERP system anomaly and error 
detection. Master Thesis for Aalto University. Verkregen op 28-01-2015, via 
http://lib.tkk.fi/Dipl/2010/urn100315.pdf  
 



Pagina 69 van 103 

 

15. Harding, J. A., Shahbaz, M. & Kusiak, A. (2006). Data mining in manufacturing: a review. Journal 
of Manufacturing Science and Engineering, 128, p969-976. 
 
16. Few, S. (2006). Information dashboard design. O'Reilly p. 120-206. Verkregen op 14-02-2015, via 
http://www.oreilly.de/catalog/infodashboard/chapter/ch01.pdf  
 
17. Madsen, M. (z.d.). Lowering the Cost of Business Intelligence With Open Source Lowering the 
Cost of Business Intelligence With Open Source. Third Nature. Verkregen op 21-02-2015, via 
http://www.pentaho.com/assets/pdf/CdWb6vEk6eTGuPa7FX3C.pdf 
 
18. Komen, W. (2006). Business Intelligence en het succes van bedrijven. Capgemini. Verkregen op 
23-02-2015, via http://www.few.vu.nl/en/Images/stageverslag-koomen_tcm39-90647.pdf 
 
19. Barone, D., Topaloglou, T. & Mylopoulos, J. (2012). Business intelligence modeling in action: a 
hospital case study. In Advanced Information Systems Engineering (pp. 502-517). Springer Berlin 
Heidelberg. Verkregen op 23-02-2015, via http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-31095-
9_33#page-14 
 
20. Hsinchun, C. Chiang, R. HL. & Storey, V. C. (2012). Business Intelligence and Analytics: From Big 
Data to Big Impact. MIS quarterly 36 (2012): 1165-1188. Verkregen op 23-02-2015, via 
http://hmchen.shidler.hawaii.edu/Chen_big_data_MISQ_2012.pdf  
 
21. Mieke, J., Lybaert, N. & Vanhoof K. (2010). Internal fraud risk reduction: Results of a data mining 
case study. International Journal of Accounting Information Systems 11 (2010): 17-41. Verkregen op 
23-02-2015, via http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1467089509000645 
 
22. Luhn, H. P. (1958). A business intelligence system. IBM Journal of Research and Development, 2, 
314-319. 
 
23. Rashid, M. A., Hossain, L. & Patrick, J. D. (2002). The evolution of ERP systems: A historical 
perspective. https://faculty.biu.ac.il/~shnaidh/zooloo/nihul/evolution.pdf  
 
24. Lovell, M. C. (1983). Data Mining. The review of Economics and Statistics, volume LXV, 1  
  
25. Shollo, A. (2013). The Role of Business Intelligence in Organizational Decision-making. 
Copenhagen Business School, Institut for Produktion og ErhvervsøkonomiDepartment of Operations 
Management.  
 
26. Ackoff, R. L. (1967). Management misinformation systems. Management science, 14(4) 
http://uci.agh.edu.pl/uczelnia/tad/APSI/cwiczenia/Ackoff1967.pdf  
 
27. Ferguson, R. L. & Jones, C. H. (1969). A computer aided decision system. Management Science, 
15(10), B-550.  
 
28. Swanson, E. B. & Culnan, M. J. (1978). Document-based systems for management planning and 
control: A classification, survey, and assessment. MIS Quarterly, 31-46. 
 
29. Burks, A. R. & Burks, A. W. (1989). The first electronic computer: the Atanasoff story. University of 
Michigan Press. 
 
30. Rojas, R. & Hashagen, U. (2002). The first computers: history and architectures. MIT press. 
 
31. Napper, B (2005). The University of Manchester Celebrates the Birth of the Modern Computer. 
The University of Manchester. Verkregen op 14-04-2015 via 
http://curation.cs.manchester.ac.uk/computer50/www.computer50.org/index.html?man=true  
 
32. Berman, U., Chamberlin, C.,  Lundberg, D., Morgan, L., Morris, E. & Watts, V. (2011). Information 
Management System. IBM. Verkregen op 14-04-2015 via 
http://www.ibm.com/ibm/history/ibm100/us/en/icons/ibmims/  
 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1467089509000645
https://faculty.biu.ac.il/~shnaidh/zooloo/nihul/evolution.pdf
http://uci.agh.edu.pl/uczelnia/tad/APSI/cwiczenia/Ackoff1967.pdf
http://curation.cs.manchester.ac.uk/computer50/www.computer50.org/index.html?man=true
http://www-03.ibm.com/ibm/history/ibm100/us/en/icons/ibmims/


Pagina 70 van 103 

 

33. Power, D. J. (2007). A brief history of decision support systems. DSSResources.  Verkregen op 
14-04-2015 via http://dssresources.com/history/dsshistoryv28.html 
 
34. Davenport, T. H. (2010). BI and organizational decisions. International Journal of Business 
Intelligence Research, 1: 1-12. 
  
35. Markus, M. L. & Tanis, C. (2000). The enterprise systems experience-from adoption to success. 
Framing the domains of IT research: Glimpsing the future through the past, 173. Verkregen op 30-03-
2015 via 
http://www.mehralborz.ac.ir/newSite_file/91/MITM/ERP/Sec01/Sec01/resources/global/Complementar
y%20Docs/The%20Enterprise%20System%20Experience-
%20From%20Adoption%20to%20Success.pdf 
 
36. Zijlstra, W. (2014). Impactanalyse met COPAFIJTH of SCOPAFIJTH. ZBC Kennisbank. 
Verkregen op 21-05-2015 via http://zbc.nu/projectmanagement/technical-skills/impactanalyse-met-
copafijth-scopafijth/    
 
37. Tilburg University (z.d.). Cohen’s Kappa. Verkregen op 15-06-2015 via 
https://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/vaardigheden/spsshelpdesk/edesk/kappa/ 
 
38. Bergmans, T. (2013). Data Mining & Muziek-Hit Prediction. Universiteit Antwerpen. Verkregen op 
10-06-2015 via http://vibeserver.net/scripties/2014/Bergmans-Tom-2014(Thesis).pdf  
 
39. Holmes, G., Pfahringer, B., Kirkby, R., Frank, E. & Hall, M. (2002). Multiclass alternating decision 
trees. In Machine learning: ECML 2002 (p 161-172). Verkregen op 10-06-2015 via 
http://www.cs.waikato.ac.nz/~eibe/pubs/ecml2002.pdf  
 
40. Few, S. (2006). Information dashboard design. O'Reilly. 
 
41. Motallebi, S., Aliakbary, S. & Habibi, J. (2013). GMSCN: Generative Model Selection Using a 
Scalable and Size-Independent Complex Network Classifier. CoRR. Verkregen op 11-07-2015 via 
http://arxiv.org/pdf/1306.2298.pdf  

http://dssresources.com/history/dsshistoryv28.html
http://www.mehralborz.ac.ir/newSite_file/91/MITM/ERP/Sec01/Sec01/resources/global/Complementary%20Docs/The%20Enterprise%20System%20Experience-%20From%20Adoption%20to%20Success.pdf
http://www.mehralborz.ac.ir/newSite_file/91/MITM/ERP/Sec01/Sec01/resources/global/Complementary%20Docs/The%20Enterprise%20System%20Experience-%20From%20Adoption%20to%20Success.pdf
http://www.mehralborz.ac.ir/newSite_file/91/MITM/ERP/Sec01/Sec01/resources/global/Complementary%20Docs/The%20Enterprise%20System%20Experience-%20From%20Adoption%20to%20Success.pdf
http://zbc.nu/projectmanagement/technical-skills/impactanalyse-met-copafijth-scopafijth/
http://zbc.nu/projectmanagement/technical-skills/impactanalyse-met-copafijth-scopafijth/
https://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/vaardigheden/spsshelpdesk/edesk/kappa/
http://vibeserver.net/scripties/2014/Bergmans-Tom-2014(Thesis).pdf
http://www.cs.waikato.ac.nz/~eibe/pubs/ecml2002.pdf


Pagina 71 van 103 

 

Bijlagen 
 

Bijlage I  Uitleg en screenshots gebruikte softwarepakketten  
Bijlage II Schematisch procesoverzicht Acquisitie, Calculatie en Uitvoering  
Bijlage III Interviewvragen en screenshot BI Dashboard 
Bijlage IV Screenshots BouwVision 
Bijlage V Screenshots personeelsplanning testversie BouwVision 
Bijlage VI Voorbeeld tabel WU5. Meer-/minderwerk overzicht 
Bijlage VII Voorbeeld tabel WU8. Overzicht kostenposten 
Bijlage VIII Risicodossier 
Bijlage IX Voorbeeld IBIS Kostenrapportage  
Bijlage X Voorbeeld tabel C14. Activiteitenoverzicht (Wekelijkse calculatie planning) 
Bijlage XI Voorbeeld werkinstructie BouwVision 
Bijlage XII Overzicht gevraagde projectdata Kenmerken  
Bijlage XIII Overzicht gevraagde projectdata Concurrenten  
 

 
 



Pagina 72 van 103 

 

Bijlage I. Uitleg en screenshots gebruikte softwarepakketten 
 
Hieronder staat de uitleg van de softwarepakketten die K. Dekker B.V. heeft draaien, de tekst is 
gehaald van de website van de softwareleverancier.  
 
BouwVision 
BouwVision ERP (Enterprise Resource Planning) is dé backoffice oplossing voor de automatisering 
van uw financiële administratie en projectmanagement. De business software Microsoft Dynamics 
Navision (NAV) is uitgebreid met onder meer projectadministratie zodat bewaking en 
managementinformatie op projectniveau mogelijk is. Bovendien zijn koppelingen met het 
calculatieprogramma IBIS-TRAD en uw salarispakket aanwezig. Het programma ondersteunt tevens 
de processen zoals die in de GWW voorkomen. 
Documenten zijn in de diverse BouwVision onderdelen zichtbaar, zodat alle gebruikers altijd juist en 
volledig geïnformeerd zijn. Via een Portal kunt u documenten delen met externe partijen die per 
project kunnen verschillen, zoals bij ketensamenwerking vaak het geval is. 
BouwVision is een software programma voor de bouw en ontwikkeld door Herke ICT Group, 
gecertificeerd Microsoft partner.

11
 

 

 
Figuur B-1. Screenshot BouwVision (Microsoft Dynamics NAV). 
 
Jet Reports 
Business Intelligence en rapportage voor Microsoft Dynamics 

 Krachtige BI en rapportage voor onmiddellijk succes 
Onmiddellijk toegang tot en inzicht in uw essentiële business-gegevens. Onze oplossingen werken 
met simpel slepen en neerzetten. Uw medewerkers kunnen in een paar minuten dashboards en 
rapporten bouwen. 

 Op maat gemaakt voor uw business 
Met ons datawarehouse-automatiseringsplatform kunt u gegevens uit verschillende bronnen ophalen, 
wijzigen en synchroniseren en ze consolideren voor een inzichtelijke analyse. 

                                                      
11

 http://bouwvision.nl/bouwsoftware/erp-voor-de-bouw/ 
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 Gebruikers van Microsoft Dynamics vertrouwen erop 
Meer dan 100.000 gebruikers in 94 landen benutten oplossingen van Jet Reports om met pakketten 
die zijn toegesneden op hun behoeften en budget rapporten en Business Intelligence uit hun 
Dynamics-systeem te halen. 

 Als we zeggen snelle ROI, dan menen we dat ook 
We zorgen voor onmiddellijk succes met rapportbibliotheken, vooraf gedefinieerde cubes en een 
snelle installatieprocedure voor onze Business Intelligence oplossingen. Geef uw gebruikers meer 
mogelijkheden met onze doe-het-zelf oplossingen, waarmee ze zelf verbluffende rapporten en 
grafieken kunnen maken.

12
 

 

 
Figuur B-2. Screenshot Jet Reports (in Microsoft Excel). 
 
 
IBIS-TRAD 
Met IBIS-TRAD maken de meeste aannemers in bouwend Nederland al meer dan 30 jaar hun 
aanbestedingsbegrotingen voor B&U en GWW-projecten. U kunt er traditioneel, volgens de 
elementenmethode of RAW-systematiek mee calculeren en ook

13
: 

 automatisch inlezen van referentiebegrotingen, Archidat bestanden, STABU- en RAW-
bestekken, of hoeveelheden uit BIM-modellen 

 zelf definiëren van alle kostenposten en tot een onbeperkt aantal niveaus indelen 

 optioneel werken met Unieke Middelen, gebruik van coderingen is echter niet verplicht 
 

                                                      
12

 http://www.jetreports.com/bnl/ 
13

 http://www.ibis.nl/producten/ibis-trad 
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Figuur B-3. Screenshot IBIS-TRAD begrotingoverzicht 
 

 
Figuur B-4. Screenshot IBIS-TRAD begroting 
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BouwVision xRM 
Werk met één centrale documentendatabase zodat alle gebruikers altijd de meest actuele versie van 
bestekken, calculaties, offertes, vergunningen en bouwtekeningen en andere projectdocumenten tot 
de beschikking hebben. Documentmanagement voorkomt foutieve beslissingen; alle gebruikers 
beschikken immers over dezelfde versie van een document. 
 
Documentatie is eenvoudig en snel terug te vinden bij bedrijven, personen en projecten. Met Dossiers 
kunt u documentatie op onderwerp bundelen. Via Portals kunt u externe partijen beveiligde toegang 
geven tot de projectdocumenten die voor hen relevant zijn. 
 
Het DMS bevat de mogelijkheid om eenvoudig standaardbrieven in uw huisstijl te genereren. Dit geldt 
voor een brief naar één bedrijf/persoon, maar u kunt uiteraard ook een gepersonaliseerde mailing van 
dezelfde brief naar meerdere bedrijven/personen versturen. 
 
Digitaal ontvangen documenten importeert u eenvoudig bij de betreffende klant of project in 
BouwVision xRM. Een volledig dossier zorgt voor beter inzicht en leidt tot effectievere 
klantcommunicatie.

14
 

 

 
Figuur B-5. Screenshot BouwVision xRM document management (Microsoft Dynamics CRM). 
 

                                                      
14

 http://bouwvision.nl/portfolio/document-management-systeem-dms/ 
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Bijlage II. Processchema project Acquisitie, Calculatie en Uitvoering 
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Bijlage III. Interviewvragen en voorbeeld BI dashboard 
    
Interview met: 

Functie: 

 

Dit interview wordt gehouden zodat er een systeem (Business Intelligence) wellicht kan komen waar 

bedrijfsinformatie makkelijk in te zien en te vinden is. Al deze vragen moeten leiden tot een eisen en 

wensenlijst. In de bijlage staat een voorbeeld van een Business Intelligence dashboard en een uitleg.  

 

1. Welke informatie mist u die (redelijk) belangrijk is?  
 

 

 

2. En welke informatie zou u graag willen zien (als toekomst wens)? 
 

 

 

3. Denkt u dat deze informatie beschikbaar is (of zal zijn)?  
 

 

 

4. Waar valt deze (hierboven staande) informatie te zien?  
 

 

 

5. Houd u gegevens bij in Excel spreadsheets, van bijvoorbeeld BouwVision? 
 

 

 

6. Zijn er grijze gebieden doordat er bepaalde informatie niet duidelijk is of niet in kaart gebracht is? 
 

 

 

7. Bent u nu veel tijd kwijt met het zoeken/verzamelen van bepaalde informatie? En zou u deze 
informatie sneller willen zien? 

 

 

 

8. Wilt u weten of er tussen data verbanden zijn (correlaties)? 
 

 

 

9. Denk u dat voor u een BI systeem een toegevoegde waarde heeft? 
 

 

 

10. Heeft u nog vragen?  
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Het doel van het onderzoek is informatie in kaart te brengen en deze (visueel) weer te geven. 

Hieronder is een voorbeeld te zien van een dashboard. Dit dashboard bevat informatie welke snel en 

concreet te vinden is. Er zal uiteindelijk geprobeerd worden dit te bereiken, maar als eerste zal er 

voor gezorgd worden dat deze informatie in Jet Reports beschikbaar is.  

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur B-6. Voorbeeld Business Intelligence dashboard.  
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Bijlage IV. Screenshots BouwVision 
 

 
Figuur B-7. Screenshot project kenmerken. 
 



Pagina 80 van 103 

 

 
Figuur B-8. Screenshot project kenmerken en concurrentie 
 

 
Figuur B-9. Screenshot Contract Info (WU3. Facturatie overzicht) 
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Figuur B-10. Screenshot Bewakingsmodel tabblad ‘Eigen mensen en middelen’ (B2. Simpeler 
bewakingsmodel) 
 
 

 
Figuur B-11. Screenshot Bewakingsmodel tabblad ‘Werkvoorbereiding en uitvoering’ (B2. Simpeler 
bewakingsmodel) 
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Bijlage V. Screenshots personeelsplanning testversie BouwVision 
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Figuur B-12 Screenshots personeelsplanning testversie BouwVision
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Bijlage VI. Voorbeeld tabel WU5. Meer-/minderwerk overzicht 
 
 

 

 
Project 

: Vervangen kade onder 
de boompjes      

   

  Projectnr. : 4453 
      

   
  Contract :  

        
   

                 Overzicht afwijkingen en kostenopstellingen       
                 Afwijking  VTW en kostenopstelling 

Volg 
nr. 

Omschrijving afwijking 
/ VTW. 

Datum 
wijziging 

Consequenties t.a.v. 

Status 
Kosten 
indicatie 

Datum 
afwijking 
geaccepteer
d 

Datum 
kostenopst. 

Bedrag 
kostenops
t. 

Datu
m 
akkoo
rd 

Kostenops
t. 
Gefacture
erd 

opmer
king 

Kwal
. 

Tijd Ris. Fin. 

001 
afwijkende resulaten 0 
meting 

06/02/201
5 

x         
 €                      
-    

  nvt         

002 
wijziging 
tenderontwerp (intern) 

06/02/201
5 

  x   x 
opgest
eld 

 €       
15,000.0
0  

            

003 
wijziging minimale 
dekking 
aansprakelijkheid CAR 

26/03/201
5 

    x   
geacce
pteerd 

    nvt         

004 
planten bomen 
18/20cm 

                        

AFW 
04 is 
opgen
omen 
in 
AFW 
05 

005 
verlagen kade hoogte 
KOB 

16/04/201
5 

  x   x 
geacce
pteerd 

 €       
22,000.0
0  

  28/04/2015 
 €            
19,500.00  

23/04/
2015 

    

006 
Toetsformulier PMP 
(concept) 

  x             nvt         

007 
Toetsformulier 
communicatieplan 

  x             nvt         

008 
Toetsformulier 
planning (concept) 

  x             nvt         
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009 Geen bestaande 
spuwers en of 
doorvoeren 
aangetroffen  

28/04/201
5 

x                      
Verval
len. 
Indien 
niet 
aanwe
zig 
dan 
ook 
niet 
aan te 
tonen.  

010 

Grijpranden 
wijzigingen in kleur 
zwart ipv rood conform 
overzijde 

20/05/201
5 

x         
 €                      
-    

  nvt         

011 
aanvullende eisen 
boomvakken in 
dimensie en materiaal 

29/05/201
5 

x x   x               

kosten 
opstell
ing en 
VTW 
volgt 

012                             

013                             

014                             

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

          

Saldo extra 
werk in € 
excl. BTW 

 €            
19,500.00   

 €                           
-    

  

               

          

Totaal 
gefactureerd 
in € excl. 

 €                           
-       
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BTW 

          

Nog te 
factureren 
excl. BTW 

 €            
19,500.00     
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Bijlage VII. Voorbeeld tabel WU8. Overzicht kostenposten 
 

              
 

    

 Project           : Gemalen wetterskip  
  

Budget     Leverancier   A   

 Werknr            : 445 
  

O.b.v. begroting 2.0         

 Onderdeel       : Stuwen 
  

            

 Opgesteld door : Persoon A 
  

            

      D.D.               

Nr Werkzaamheden aantal eenh. pr/eenh tot begr. prijs/eenh sub-totaal onderhoud opmerking 

                      

                    

Boelstra                     

leidingwerk    Ø 800-> Ø1000 1.00 pm   € 5,000.00    incl     

schuifafsluiter + 
auma   Ø 800 1.00 st       € 18,480.00    schuifafsluiter 

terugslagklep   Ø1000 1.00 st       € 4,475.00      

aluminium luik   1650x1650 1.00 st   € 1,250.00    € 2,965.00      

onderhoud 50% 
van E     20.00 jaar   € 0.00  € 750.00    € 15,000.00    
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Bijlage VIII. Risicodossier  
 

 

  
 

 

Risicodossi
er 

 

        

 

 

       
  

 Project: Ecoduct X    

  
         

  
 Opdrachtgev

er (OG): 
Provincie A 

 

 

       
 

       
  

 Opdrachtne
mer (ON): 

Aannemingsbedrij
f K. Dekker BV 

 

 

       
 

       
  

 Status: CONCEPT 

 

 

       
 

       
  

 Versie: 2 

 

 

       
 

       
  

 Datum: 01/10/2013 

 

 

     
 

 
 

                  Initiële risicoklasse Initieel risico             

ID Fase Omschrijvi
ng 
afwijking / 
ongewenst
e 
gebeurteni
s 

Oorzaken Resultaat 

K
a
n

s
 v

a
n

 o
p

tr
e
d

e
n

 

T
ij
d

 

G
e
ld

 

K
w

a
li
te

it
 

V
G

M
 

O
m

g
e
v
in

g
 

T
ij
d

$
 

G
e
ld

$
 

K
w

a
li
te

it
$

 

V
G

M
$

 

O
m

g
e
v
in

g
$

 

T
o

ta
le

 R
is

ic
o

$
 

R
is

ic
o

 d
ra

g
e

r$
 

S
ta

tu
s
 a

fw
ij
k

in
g

$
 

Omschrijving 
Beheersmaatrege
len 

A
c
ti

e
h

o
u

d
e
r(

s
)#

 

S
ta

tu
s
 m

a
a
tr

e
g

e
l#

 

1 Uitvoerin
g 

Ongelijkmati
ge zetting 

Voorbelastin
g niet 
gelijkmatig 
over het 
maaiveld 
verdeeld 

Restzettingen na 
aanbrengen 
ecoduct 

4 3 4 4 0 0 1
2 

1
6 

1
6 

0 0 4
4 

OG N Voorbelasting 
laten vervallen. 
Gevolg is dat er 
grotere zettingen 
over het geheel te 
verwachten zijn. 
Dit risico wordt 
weer beheerst 
door gedurende 
de aanleg van het 
grondmassief 

O
G 

A 
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aanvullende 
monitoring te 
doen. Daarbij de 
landhoofden nog 
10cm extra hoog 
aan te leggen. 

2 Uitvoerin
g 

Aanrijding 
fietsers door 
bouwverkee
r 

Slecht zicht 
voor 
bouwverkeer 

Veiligheidsinciden
ten 

3 1 1 0 5 3 3 3 0 1
5 

9 3
0 

ON N Toepassen van 
volledige VRI 
(voor alle 
verkeersstromen). 
De situatie 
observeren en 
monitoren. Bij 
onveilige situaties, 
deze specifiek in 
kaart brengen en 
specifiek 
aanvullende 
maatregelen 
treffen 

O
N 

N 
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4 Voorbereiding Engineering 
loopt uit 

Beoordelingstijd 
wordt niet 
gerespecteerd 

Uitloop 
planning 

4 3 2 0 0 0 12 8 0 0 0 20 OG/ON N Door de vele 
wijzigingen is de 
engineering 
aanzienlijk 
uitgelopen. Op 
dit moment is 
nog niet alle 
engineering 
afgerond en 
wordt er gewerkt 
aan verwerken 
van wijzigingen 
en afhandeling 
financiële 
conseqenties. 
Om uitloop 
zoveel mogelijk 
te beperken 
stellen wij voor 
om wekelijks aan 
te geven welke 
acties er over en 
weer gepleegd 
dienen te 
worden. 

OG N 
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Bijlage IX. Voorbeeld IBIS-TRAD Kostenrapportage 
 

Kostenreportage project               LOGO 

                      

PROJECTGEGEVENS       OBJECTDEFINITIE         

Projectnaam :   [projectnaam]     Gebruiksfunctie :   Kantoorfunctie (evt. uit bouwvision trajecten) 
Projectnummer 
:   [projectnummer]     Activiteit :    

Nieuwbouw/Renovatie etc. (evt. uit bouwvision 
trajecten) 

Projectplaats :           Type categorie :   n.t.b.     
Opdrachtgever 
:   [opdrachtgever]     Type subcategorie : n.t.b.     

Contractnr. :   [besteknummer]     Bruto vloeroppervlak :  0 m2/BVO [zie tab begroting] 

Inschrijfsom   
 €                                                                                               
-      Bruto inhoud :   0 m3/BIH [zie tab begroting] 

                      

                      

BESTEKCODE STUURCODE OMSCHRIJVING       HVLH EHD EHD PRIJS TOTAAL 

  * KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN     1.00 PST  €                  -     €                         -    

  # Voorzetwanden in hotelkamers     1.00 st  €                  -     €                         -    

  # Houten binnenkozijn in doucheruimte hotelkamers Noordgevelkamers 1.00    €                  -     €                         -    

  *           1.00 PST  €                  -     €                         -    

  #           1.00 m2  €                  -     €                         -    

  +           1.00    €                  -     €                         -    

              1.00 PST  €                  -     €                         -    

              1.00    €                  -     €                         -    

              1.00    €                  -     €                         -    

              1.00 PST  €                  -     €                         -    

              1.00    €                  -     €                         -    

              1.00    €                  -     €                         -    

              1.00    €                  -     €                         -    

              1.00    €                  -     €                         -    

              1.00    €                  -     €                         -    

              1.00    €                  -     €                         -    

              1.00    €                  -     €                         -    
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Subtotaal directe projectkosten       0.00 m2 BVO  €                         -    

                      

  A Algemene bouwplaatskosten     0%      €                         -    

    Algemene kosten       0%      €                         -    

    Winst         0%      €                         -    

    Risico         0%      €                         -    

    Commerciele korting       0%      €                         -    

                      

                      

Subtotaal indirecte projectkosten       0.00      €                         -    

                      

                      

TOTAAL BOUWKOSTEN excl. BTW              €                         -    
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Bijlage X. Voorbeeld tabel C14. Activiteitenoverzicht 
 
 

 

 
 

         

 

    

 

    

 
 

  

versie dat.: 30/06/2015 

             

 
 

                  

              

week nr. 

    

42 43 

dag 
1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

24 

maand okt okt 

    
        

                    

CALC.NR CAL. CALCULATIES K. DEKKER B.V.  
Aanbeste
dingsvor

m 

Soort/  
platform 

Datum 
indiening/besteding 

Tijd plaats Startdat Eiondat.                     

14-1021   Bouw Gis Bijlmer Noord  OH indiening 3/11/14 
voor 12:00 

uur 
Comm.Hub 14/10/14 4/11/14             A   V   

                                        

    
 

                                  

14-1015 TDE 
Harderwijk Onderdoorgang 

Westeinde en Weisteeg 
1-1 indiening 17/10/14 8:30 uur Rotterdam 13/10/14 17/10/14         B   B       

  JVE indienen bij Boskalis 17 okt.                                   

    
 

                                  

14-1019 TDE gasdepot te Amsterdam OH indiening week 43 ntb ntb 14/10/14 24/10/14                     

                                        

CALC.NR CAL. OPENSTAANDE OFFERTE'S     
Datum verwachte 

reactie 
                            

14-1011 TD 
19 vakantie woningen Egmond 

(raming) 
    ?                             

                                        

    TOTAAL                                   

  CAL. 
ALGEMENE WERKZAAMHEDEN 
CALCULATIE B&U 

                                  

14-0985   
werkbegroting S416713 Microsoft 

150kV station (na invulling stelposten)  
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  CAL. 
OVERIGE & PROJECTEN WAAR 
NOG GEEN GEGEVENS ZIJN 
ONTVANGEN 

                                  

    
renovatie 16 metro stations 

oostlijn Amsterdam-Zuidoost 
                                  

                                        

 
  

                  

 
Afk. Datum : 

                 

 
S Calculatiestukken ontvangen 

                 

 
B Dag van aanbesteding / indiening 

    
Martijn 

            

 
V 

Vragen stellen aan 
opdrachtgever     

Tom 
            

 
A Aanwijzing op locatie 

    
John 

            

 
N Ontvangst nota van inlichtingen 

    
Derden 

            

 
P 

Ontvangst offerte's van 
onderaannemers en leveranciers     

indicatief 
            

 
R 

Verwachte reactie opdrachtgever 
(indien niet nabellen)                  

 
G 

Verwachte gunning door 
opdrachtgever  

 
 

 

               

     

= nabellen offerte / rondbellen 
bekendheid met werk              

 

Aanbeste 
dingsvorm :   

O 
= Overleg tussen 
calculatie / inkoop               

 
OP Openbare aanbesteding 

 
D 

= Doornemen werk 
door calculatie               

 
OH Onderhandse aanbesteding 

 
BD 

= Begroting 
doornemen met 
bedrijfsbureau 

              

 
BT Bouw Team 

 
AF 

= Begroting 
afronden met 
Directie 

              

 
M/MW Meer- en minderwerk 

                 

 
D&C Design & construction 

                 

 
E&C Engineer & Construct 
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Bijlage XI. Voorbeeld werkinstructie BouwVision 
 

 

 

 

 

Eigenaar Auteur Versie Datum 

Werkgroep WVB Persoon A / Persoon B 1.0 07-05-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerelateerde werkinstructies/procedures 

Naam instructie Eigenaar Auteur 

   

   

   

   

  

 

 
 
 
Werkinstructie BouwVision 
- Meer-/Minderwerk 
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1. Versiebeheer 

 

Een werkinstructie is aan veranderingen onderhevig. Om ervoor te zorgen dat de gebruiker altijd met 

de laatste gewijzigde/actuele versie werkt is het van belang om te werken met versienummers. Met 

betrekking tot versiebeheer zijn de volgende afspraken gemaakt: 

 

1.2 Nummering 

 

Nummer Omschrijving Opmerking 

0.1 Eerste concept versie Indien na deze eerste versie aanpassingen worden verricht krijgt 

deze hierna nummer 0.2 

0.2 Tweede concept 

versie 

Indien na deze tweede versie aanpassingen worden verricht krijgt 

deze hierna nummer 0.3 

0.4 t/m 

0.9 

Derde tot en met 

negende concept 

versie 

Na iedere aanpassing wijzigt het nummer naar 0.4, 0.5 etc 

1.0 Eerste definitieve 

versie 

Zodra de conceptversie gereed is voor uitgifte aan de gebruikers 

krijgt deze nummer 1.0 

1.1 t/m 

1.9 

Conceptversies 

tweede serie 

Aanpassingen die worden verricht nadat de definitieve versie is 

uitgegeven krijgen wederom een conceptversienummer zoals 

1.1, 1.5, 1.8 etc totdat er weer een definitieve versie gereed is. 

2.0 t/m 

10.0 

Definitieve versies Alle definitieve versies die worden uitgegeven aan gebruikers 

krijgen een .0 nummer zoals 2.0, 3.0, 7.0 etc 

 

Indien er aanpassingen worden verricht aan een werkinstructie welke reeds in omloop is, wordt de 

werkinstructie een nieuwe conceptversie en gaat de nummering verder met 1.1, 1.2, 1.3, 3.7, 4.9 etc. 

totdat het een nieuwe definitieve versie wordt dan krijgt het nummer 2.0, 3.0 etc. 

Wanneer blijkt dat bij de tweede, derde of vierde etc, conceptversie de werkinstructie gereed is voor 

uitgifte aan gebruikers dan krijgt deze direct versienummer 1.0, 2.0 etc. 

 

1.3 Datum 

 

Naast het versienummer dient de datum van uitgifte genoteerd te worden in de werkinstructie. Zowel 

het versienummer als de datum staan rechts bovenaan de werkinstructie vermeld. De datum wordt 

automatisch bijgewerkt indien er aanpassingen zijn verricht aan de werkinstructie. 

 

1.4 Samenvattend 

 

Een werkinstructie in ontwikkeling heeft een volgnummer zoals 1.8 of 2.3 of 4.7 etc. Een definitieve 

werkinstructie heeft altijd een .0 nummer zoals 1.0 of 4.0 of 8.0 etc. Tevens dient de datum van uitgifte 

vermeld te staan 
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2. Meer-/minderwerk fase: 

 

Zodra er een project de status werkbegroting heeft kan er meer- / minderwerk worden toegevoegd op 

de volgende manier. 

In de projectencockpit van jouw project, onder de button Project en selecteer daar Meer-

/minderwerk. (zie figuur) 

 

 
Figuur W-1. Screenshot Meer-/minderwerk 

 

Er verschijnt een dossierkaart (laatst geopende) welke automatisch, per project, doornummert. 

Indien een nieuwe leeg dossier kaart wenselijk is, gebruik F3 om een nieuw meer-/minderwerk aan te 

maken. 

 

 

 

Figuur W-2. Screenshot Meer-/minderwerk 

 

De keuze voor type bij Dossiertype, geeft straks aan deze regel een kenmerk binnen de 

werkbegroting. Ook wordt hiermee het bedrag in het bewakingsmodel met een kenmerk MM-werk 

opgenomen. Hiervoor dus een keuze maken. 

 

Als er een nieuw dossier is aangemaakt (F3) is de kaart leeg. Druk op tab. Kies voor MM 

werknummering / stelpost nummering (stelposten aanmaken werkt op dezelfde manier) 

 

Hierna wordt een nieuw nummer aangemaakt, of doorgenummerd indien er al meerdere meerwerken 

zijn aangemaakt. 

klik 

klik 

Vul omschrijving in 

Kies Projectnummer. 

Kies type. 
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Selecteer het projectnummer, voeg een omschrijving toe en kies het dossiertype. 

Er kunnen op twee manieren meer-/minderwerk worden toegevoegd aan dit dossier; 

 

1. D.m.v. handmatig ingevulde regels. 

Deze regels hebben net als een normale begrotingsregels betrekking op de regelsoorten.  

In de kolom soort kan een keuze worden gemaakt tussen de volgende regelsoorten. 

- resourcegroep (eigen arbeid),  

- artikel (materiaal)  

- materieelgroep (eigen materieel).  

- leeg (Indien er sprake is van onderaanneming of stelposten) 

  

 Regels verder invullen zoals dit normaal ook binnen trad gebeurd. 

 

2. D.m.v. een ingelezen /geïmporteerde TRAD begroting. 

 
Figuur W-3. Screenshot Meer-/minderwerk 

 

Onderbouwing d.m.v. begroting: let wel gebaseerd op budget dan wel kostprijzen  

Verkoopprijs van het meer- en minderwerk komen te staan in de kop aanneemsom. (Zie hoofstuk 7. 

Aanneemsom invullen) De inschrijf- en bewakingscode voor de onderbouwingregels van het dossier 

dienen ingevoerd te worden.  

 

Je krijgt nu een aantal keer het volgende menu: 

 

 
Figuur W-4. Screenshot Meer-/minderwerk 

Kies bij: 
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BESTEKCODE/-POST     BSTCDE 

INSCHRIJFCODE    N.V.T. 

BEWAKINGSCODE ARBEID   ALTCDE 

BEWAKINGSCODE MATERIAAL  ALTCDE 

BEWAKINGSCODE MATERIEEL  N.V.T. 

BEWAKINGSCODE ONDERAANNEMING ALTCDE 

 

 

De volgende melding is dit klik ja  

 

 
Figuur W-5. Screenshot Meer-/minderwerk 

 

Betaalstaat: 

 

Bij meer –en minderwerk moet altijd een termijnstaat worden aangemaakt, hiervoor moet eerst in de 

projectcockpit vinkje vrijgave facturatie tijdelijk worden uitgezet, zie hieronder: 

 

 
Figuur W-6. Screenshot Meer-/minderwerk 

 

Ga naar het meer-/minderwerkdossier waar je de termijnstaat wil toevoegen en klik op 

Meerminderwerk knop rechtsonder en daarna op Termijnstaten (of CTRL T). 
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Je krijgt nu onderstaand venster.  

Vul hierin in welke termijnen je meer-/minderwerk gaat afrekenen met je opdrachtgever (bij afrekenen 

in 1 termijn kan 100% worden ingevuld).  

Vink hierna termijnen akkoord aan.  

 

 
Figuur W-7. Screenshot Meer-/minderwerk 

 

Hierna kan je verder gaan met het invullen van je meer en minderwerkdossier: 

 

Vul het tabblad facturatie in.  

Eerst de bewakingscode invullen incl%en handmatig invullen van aanneemsom, dan pas vrijgave 

facturatie aanvinken. 

 

 
Figuur W-8. Screenshot Meer-/minderwerk 

 

De kaart kan dan verder ingevuld worden eindigende met  bewakingscoderegels en status, bij 

status aangeven; in behandeling / goed te keuren / uitgevoerd, nog niet goedgekeurd, etc. 

Let op! Als een status is gekozen kan het niet terug worden gezet naar een eerdere status. Wel naar 

een latere status. 

 Bij de status uitgevoerd, nog niet goedgekeurd, wordt het budget wel opgenomen in de 

werkbegroting, om te worden toegevoegd aan een contract / ter uitvoering, maar kan het 

budget nog niet gefactureerd worden. 

 In de status Goedgekeurd, wordt het budget opgenomen in de werkbegroting en kan er 

worden gefactureerd. 

 Bij status afgesloten zal er niets meer met een MW kunnen worden gedaan. Dit dossier is 

officieel niet meer in gebruik. (alleen als meerwerk niet meer op de lijst moet) 

 

aanvinken 

aanvinken 

8.90.00.1 invullen 

Handmatig invullen 
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Figuur W-9. Screenshot Meer-/minderwerk 

 

Nadat deze handelingen zijn uitgevoerd en bij status ingevuld goedgekeurd kan deze niet meer 

worden gewijzigd en vanuit de begroting zijn de meer- en minderwerk kosten ingevoerd en terug te 

vinden op de begroting onder de kolom mutatietype. 

Als je de werkbegroting opent, zul je in de kolom Mutatietype met het kenmerk MMwerk terug kunnen 

vinden welke regels er door middel van een meerwerkdossier aan de begroting zijn toegevoegd.  

In de kolom Opdrachtgevernr zijn de kenmerken van het meerwerk te zien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur W-10. Screenshot Meer-/minderwerk 

 

Alle aangemaakte meerwerk-dossier zijn makkelijk terug te vinden in de projectencockpit. 

Open de kaart van een bepaald project. 

Ga naar het tabblad Meerwerk (onder de kop van de projectkaart) 

 

 
Figuur W-11. Screenshot Meer-/minderwerk 

 

Hierin staan alle reeds aangemaakte dossiers en kunnen vanuit deze plaats ook geopend worden. 

Dubbelklik op de juiste regel of gebruik de knop weergave aan de zijkant van het scherm, na de juiste 

regel te hebben gekozen. 

 

Dit weergeven van dossiers geldt ook voor bijvoorbeeld gemaakte inkoopcontracten (tab contracten) 

of ontvangstbonnen door uitvoerder uitgeschreven (tab ontvangsten) 
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Bijlage XII. Overzicht gevraagde projectdata Concurrenten 
 
 
 
 
 
 
   

  

 
Legenda: Waar te vinden in BouwVision: 

    

  
Projectnummer Algemeen tab 

     

  
Bedrijfsnaam Concurrentie tab 

     

  
Gebruiksfunctie Kenmerken tab 

     

         

         
Projectnummer Gebruiksfunctie 

Type 
aanbesteding Werkgebied Contactnr. Bedrijfsnaam Gunningsuitslag Gegund Aanneemsom 

111 Kantoor OH MV NHZ CD00036 Aannemingsbedrijf K. Dekker B.V. 2 Nee 2.634.828,00 

111 Kantoor OH MV NHZ CD02017 Heddes Bouw BV 3 Nee 2.653.000,00 

111 Kantoor OH MV NHZ CD02026 Tervoort's Bouwbedrijf B.V. 5 Nee 2.749.800,00 

222 Hotel OH MV NHN CD00036 Aannemingsbedrijf K. Dekker B.V. 1 Ja 3.634.828,00 

222 Hotel OH MV NHN CD02017 Heddes Bouw BV 2 Nee 3.653.000,00 

222 Hotel OH MV NHN CD02026 Tervoort's Bouwbedrijf B.V. 3 Nee 3.749.800,00 
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Bijlage XIII. Overzicht gevraagde projectdata Kenmerken 
 

   
Legenda: 

Waar te 
vinden in 
BouwVision: 

             

   
Projectnummer Algemeen tab 

             

   
Factuurnaam Facturering tab 

             

   

Gebruiksfuncti
e 

Kenmerken 
tab 

             

   
Aanneemsom Financieel  

             

                  

                  

 

Proje
ctnum
mer 

Opdrachtg
ever/factuu
rnaam 

Gebru
iksfun
ctie Activiteit 

Aanbestedi
ngsproced
ure 

Contr
actvo
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