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VOORWOORD
Na een lange periode van hard werken ligt mijn onderzoek uitgevoerd ter afronding van de
masteropleiding Construction Management and Engineering aan de Technische Universiteit
Eindhoven voor U. Ik vind het resultaat van dit onderzoek een grote beloning voor al het geleverde
werk van de laatste acht maanden. Ondanks de geringe hoeveelheid aan bestaande ervaringen en
onderzoeken, heeft dit onderzoek mij uitgedaagd een nieuw en actueel communicatiemiddel te
introduceren in een publiekprivate omgeving. Het onderzoek zal niet alleen meerwaarde leveren
aan gebruikers van een online communicatiemiddel in de bouwsector, het heeft ook bijgedragen
aan mijn persoonlijke ontwikkeling. Gedurende mijn afstudeerperiode heb ik geleerd te werken als
een jonge professional.
Grote dank gaat uit aan de werknemers van Park Strijp beheer BV. Zij hebben het mogelijk
gemaakt mijn onderzoek in alle vrijheid uit te voeren. Ik heb de openheid en eerlijkheid bij het
stellen van mijn vragen zeer gewaardeerd. Mijn speciale dank gaat uit aan Ir. Th ijs van Dieren als
supervisor vanuit mijn afstudeerbedrijf. Tevens wil ik in dit verband mijn begeleiders vanuit de
TU/e noemen: Prof. Dr. Ir. Bauke de Vries en Dr. Ad den Otter. Beide heren ben ik veel dank
verschuldigd voor inhoudelijke en procesmatige ondersteuning.
Tot slot wil ik mijn moeder bedanken voor haar steun en geduld tijdens mijn acht jaar durende
studententijd. En 'last but not least' een dikke knuffel aan mijn vriendin Charlotte. Zij gaf mij
gedurende mijn studietijd de nodige ontspanning en liefde.
Dit afstudeerrapport wil ik opdragen aan mijn overleden vader. Vijf maanden na zijn overlijden
ben ik gestart met mijn studie aan de TU/e. Ik weet dat hij trots is op het behaalde resultaat en
dat ben ik ook.

Raymond Haesenbos
Oktober, 2007

SAMENVATTING
Dit onderzoek heeft geleid tot een verbeterde aanpak van het documentbeheer, de informatieuitwisseling en opslagstructuur bij de start van een langdurig transformatieproject uitgevoerd met
een Publiek Private Samenwerking (PPS). De meerwaarde wordt vormgegeven door het toepassen
van een projectportal bij twee situaties. Ten eerste de ideale situatie die aangeeft hoe het
documentbeheer bij de start van een PPS project opgezet met een joint venture organisatorisch en
technisch aangepakt moet worden. Ten tweede vijf praktische situaties die aangeven hoe het
documentbeheer bij de start van een nieuwe fase bij de PPS binnenstedelijke herstructurering
Strijp-S organisatorisch en technisch verbeterd kunnen worden.
Dit onderzoek bestaat in hoofdlijnen uit vier onderdelen; Onderzoek en context (Deel 1), Diepteanalyse Strijp-S (Deel 11), Ontwerpen situaties (Deel 111) en Conclusies (Deel IV).
In het eerste deel wordt door middel van een onderzoeksplan het probleem geformuleerd.
Vervolgens wordt de context waarin het probleem zich afspeelt toegelicht. De volgende
vraagstelling wordt in dit onderzoek beantwoord: "Hoe moet een projectportal organisatorisch en
technisch opgezet worden om voor het documentbeheer, de informatie-uitwisseling en de
opslagstructuur bij een publiek private samenwerking meerwaarde voor de gebruiker te creëren?"
In deel 11 wordt een diepte analyse uitgevoerd op Strijp-S. In deel 111 wordt vanuit het theoretische
kader en de inbreng van de onderzoeker een experiment uitgevoerd en een ideale en vijf
praktische situaties ontworpen . Deel IV omvat de conclusies, een advies aan de projectdeelnemers
van Strijp-S en tot slot een aantal aanbevelingen voor vervolgonderzoek ..
In de bouwsector is behoefte aan betere communicatie, discipline en opslagstructuur. De toename
van digitaal in de juiste versie uitwisselen van documenten kan gerealiseerd worden door het
toepassen van een projectportaL Dit is een samenwerkingsplatform op het Internet waar
geautoriseerde projectdeelnemers informatie digitaal en centraal met elkaar uitwisselen. Er zijn
meerdere al dan niet wetenschappelijke onderzoeken waarbij het effect van een projectportal op
teamcommunicatie en samenwerking onderzocht worden . Echter wordt bij geen van deze
onderzoeken de samenwerking tussen een publieke en private partij genoemd. Het aangaan van
een samenwerkingsverband tussen een publieke en private partij is vaak voor een lange periode
bij een complex project. Tussen de twee partijen zijn grote verschillen in belangen, organisatie,
bedrijfscultuur en procedures, terwijl men de samenwerking optimaal wil hebben . Het online
communiceren en beheren van documenten kan grote voordelen bieden.
Strijp-S betreft een PPS binnenstedelijke herstructurering opgericht met een joint venture model.
De onderneming Park Strijp Beheer BV (PSB) bestaat uit de gemeente Eindhoven en Credo als
gedelegeerd planontwikkelaar van VolkerWessels. De joint venture is verantwoordelijk voor het
bouw- en woonrijp maken en voor de gronduitgiften. De gemeente Eindhoven heeft voor het
bereiken van zijn doelen meerdere afdelingen, die als aparte disciplines participeren op Strijp-S.
De werkzaamheden op Strijp-S worden voorbereid door werkgroepen, bestaande uit
vertegenwoordigers van de gemeente en de ontwikkelaar, zonodig aangevuld door derden.
De diepte analyse op Strijp-S heeft geleid tot een aantal conclusies over het huidige
documentbeheer en de onderlinge samenwerking tussen de publieke en private partijen .
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De belangrijkste aspecten zijn:
Statische en dynamische Strijp-5 gerelateerde projectinformatie is zowel op papier als
digitaal dubbel in meerdere opslagplekken aanwezig
Het overzicht aan aanwezige documenten is voor de projectdeelnemers onvoldoende
Digitale projectinformatie wordt uitgeprint om op papier op te slaan
Digitale documenten blijven vaak in persoonlijke emailboxen zitten
De projectmanager en projectcoördinatoren van Credo zijn geautoriseerd tot archieven van
een ander domein
Bij de gemeente Eindhoven ontbreekt de koppeling op het Intranet tussen digitaal Strijp-5
gerelateerde documenten
De projectdeelnemers van de gemeente Eindhoven zijn niet bereid te veranderen in hun
huidige gedrag en werkwijze
Het ontwerp van de ideale situatie is gebaseerd op de gegevens van de diepte analyse. Een
belangrijke voorwaarde bij het ontwerpen van de ideale situatie is het verdwijnen van de papieren
informatiestromen en opslagplekken . Het projectportal bevat inhoudelijk alle PPS gerelateerde
projectinformatie in digitale vorm. De situatie bestaat uit drie modellen. Model A, Informatieuitwisseling, vervangt de middelen post, fax en email. Model B, Opslaan, ophalen en wijzigen
documenten, vervangt de papieren en digitale archieven van de afzonderlijke bedrijven. Model C,
Uitprinten projectinformatie, vervangt het bijhouden van een persoonlijk papieren dossier per
projectdeelnemer. Wijzigingen aan documenten en informatie-uitwisseling moeten digitaal blijven
plaatsvinden .
Alle publieke processen die plaatsvinden binnen de gemeente worden niet via het projectportal
met elkaar uitgewisseld, omdat de projectinformatie in het projectportal alleen gericht is op het
gebiedsontwikkelingsproject.

Deze

informatie

dient

als

een

informatievoeding

om

de

projectgerichte documenten te realiseren. De vergelijking van de ideale situatie met de huidige
situatie levert meerdere organisatorische en technische veranderingen op.
De belangrijkste zijn:
De papieren informatiestromingen vallen weg. Met als gevolg dat alle PPS gerelateerde
projectinformatie digitaal wordt verwerkt en uitgewisseld
De domeinen PSB, Credo en de partijen uit de omgeving worden één private domein. De
gemeente Eindhoven blijft, zoals in de huidige situatie, het publieke domein
De professionals en secretariaten moeten hun aangeleerde gedrag en werkwijze veranderen
Het aantal opslagplekken vermindert
Relevante gemeente-informatie wordt door de professional van de gemeente gescand en
digitaal in het projectportal geplaatst. Het document wordt vanaf dit moment digitaal
bewaard en beheerd en de papieren versie wordt vernietigd
Elke projectdeelnemer moet beschikking hebben tot het Internet en een emailbox in het
projectportal
Met de ideale situatie als visie, de meningen van gebruikers van een uitgevoerd experiment
geformuleerd in een SWOT en de inbreng van de onderzoeker zijn vijf praktische situaties
ontworpen . Bij deze situaties is er een onderscheid te maken in twee verschillende gebieden.
Gebied A, een projectportal toepassen op projectinformatie die zich bij PSB en Credo bevindt (vier
situaties) . Gebied

B, een

projectportal

toepassen

op

projectinformatie die zich

bij alle

werkgroepen bevindt (één situatie). De vijf situaties kunnen door de projectdeelnemers op Strijp-5
bij de start van een nieuwe fase toegepast worden.
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De grootste kans van slagen heeft de situatie in gebied B. Deze situatie is gebaseerd op het
experiment uitgevoerd bij één werkgroep. In totaal zijn er vijftien werkgroepen. Een projectportal
moet stapsgewijs bij steeds meer werkgroepen toegepast worden. Met als resultaat dat alle
werkgroepen in één projectportal worden geplaatst. De werkgroepdeelnemers zijn geautoriseerd
tot de eigen werkgroepmap en alle digitaal geproduceerde projectinformatie wordt via het portal
met elkaar uitgewisseld.
De

meerwaarde

van

het

gebruik

van

een

projectportal

bij

een

PPS

binnenstedelijke

herstructurering met een joint venture model wordt aangegeven door antwoord te geven op de
uitkomsten van de huidige situatie. Dit antwoord wordt geformuleerd gebaseerd op de analyse
van de ideale situatie en de informatie uit het theoretische kader.
Het publieke en private domein blijven bestaan. Een gemeente werkt procesgericht en een
projectontwikkelaar projectgericht. Dit verschil geeft aan dat er belangenverschillen tussen een
publieke en private partij zijn . Er worden andere eisen gesteld aan het documentbeheer. Een
publieke partij moet informatie voorzien aan derden; burgers, maatschappelijke en politieke
partijen. Een private partij heeft deze eisen niet. Het aantal opslagplekken wordt gereduceerd tot
twee stuks. De centrale plek voor alle projectdeelnemers van zowel het publieke en private
domein, het projectportal, en een centrale opslagplek bij het publieke domein, de dossiers van de
gemeente. De vermindering van opslagplekken en het digitaal verwerken van alle PPS gerelateerde
projectinformatie geeft de meerwaarde van een projectportal aan.
Het achterliggende doel van dit onderzoek is de projectdeelnemers aan een PPS project met een
joint venture en specifiek de PPS Strijp-S bewust te maken van de meerwaarde van het goed en
direct opzetten van een duidelijk documentbeheer met een vernieuwde lnternettechnologie, een
projectportaL De bewustwording zal de bereidheid om collectief te veranderen van gedrag en
werkwijze moeten verhogen . Hierbij wordt van het topmanagement van zowel de private als
publieke projectdeelnemers een stimulerende rol verwacht. Bij Strijp-S moeten de projectmanagers van de joint venture PSB een voortrekkersrol innemen.
Er is ten slotte maar één constante factor en dat is de verandering.
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DEEL 1: ONDERZOEK EN CONTEXT

DEEL 1: ONDERZOEK EN CONTEXT
INLEIDING
Door het volgen van de masteropleiding Construction Managementand Engineering aan de TU/e
ben ik geïnteresseerd geraakt in de begrippen samenwerking en communicatie tussen bedrijven
en personen. Gedurende drie jaar van mijn studie heb ik deze begrippen in groepsverband en bij
het volgen van mastervakken verder ontwikkeld. De logische vervolgstap is mijn zoektocht naar
een onderzoeksonderwerp te starten met deze twee begrippen in het achterhoofd.
Personen en bedrijven communiceren met zowel synchrone als asychrone communicatiemiddelen
met elkaar. In mijn zoektocht ben ik terecht gekomen bij een asynchroon communicatiemiddel,
een projectportaL Dit is een samenwerkingsplatform op het Internet waar geautoriseerde
projectdeelnemers project gerelateerde informatie opslaan en met elkaar uit wisselen. Sinds 2000
wordt er in de Nederlandse bouwsector in toenemende mate gebruik gemaakt van deze
vernieuwde lnternettechnologie. Er zijn meerdere al dan niet wetenschappelijke onderzoeken
uitgevoerd waarbij het effect van een projectportal op teamcommunicatie en samenwerking onder
de loep worden genomen. Echter wordt bij geen van deze onderzoeken de samenwerking tussen
een publieke en private partij genoemd. Het aangaan van een samenwerkingsverband tussen een
publieke en private partij is vaak voor een lange periode bij een complex project. Het online
communiceren en beheren van documenten kan grote voordelen bieden.
Met deze interessegebieden is het managementteam van het gebiedsontwikkelingsproject Strijp-S
benaderd. Op Strijp- S wordt een bedrijventerrein getransformeerd tot een woonwerkgebied
georganiseerd met een opgezette joint venture, waarin de gemeente Eindhoven en
projectontwikkelaar VolkerWessels gelijkwaardig participeren. In overleg met de joint venture Park
Strijp Beheer BV en de TU/e begeleiders is een onderzoeksplan opgesteld dat de samenwerking
met betrekking tot het documentbeheer, de informatie-uitwisseling en de opslagstructuur tussen
een publieke en private partij moet verbeteren.

Leeswijzer
Het eerste deel omvat de context waarin het geformuleerde probleem zich afspeelt. In het
onderzoeksplan (Hl) wordt het probleem met aanpak omschreven. De context van het onderzoek
bestaat uit twee hoofdonderwerpen, Publiek Private Samenwerking (PPS) (H2) en een projectportal
(H3). Het begrip PPS wordt uitgelegd en meer uitgebreid een PPS binnenstedelijke
herstructurering. Er wordt extra aandacht besteedt aan de eigenschappen die de gemeente als
publieke partij anders maken in vergelijking met een private partij . Het tweede onderwerp van de
context bestaat uit het omschrijven van de functionaliteiten van een projectportal en het
formuleren van de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen (Swon.
In het tweede deel wordt een diepteanalyse op Strijp-S uitgevoerd . Hoofdstuk 4 bevat een uitleg
en introductie van het plan Strijp-S. Deze introductie bestaat uit een toelichting op het plan, de
opgezette organisatie en de rol van de gemeente Eindhoven. In hoofdstuk 5 wordt door middel
van stroomdiagrammen het documentbeheer in de huidige situatie visueel weergegeven. Tevens
levert een analyse van deze stroomdiagrammen
documentbeheer en de onderlinge samenwerking .

conclusies

met

betrekking

tot

het
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Het derde deel omvat de ontwerpen van de ideale en praktische situaties en de uitwerkingen van
een uitgevoerd experiment. In hoofdstuk 6 wordt, gebaseerd op de huidige situatie, een ideale
situatie ontworpen en vervolgens geanalyseerd. Deze analyse heeft organisatorische en technische
veranderingen ten opzichte van de huidige situatie tot gevolg. Hoofdstuk 7 omvat de meningen
van experimentdeelnemers geformuleerd in een 5WOT van het uitgevoerde experiment op een
deelproject van 5trijp-5. De visie en de 5WOT gevormd in de twee voorgaande hoofdstukken
leiden samen met de inbreng van de onderzoeker tot de ontwerpen van de praktische situaties
(H8) . In hoofdstuk 9 worden de ideale en praktische situaties geanalyseerd door de onderzoeker
en de belangrijkste projectdeelnemers door middel van een workshop.
In deel IV wordt er antwoord op de vraagstelling gegeven en een advies aan de projectdeelnemers
op 5trijp-5 (H 10).
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DEEL 1: ONDERZOEK EN CONTEXT

1 ONDERZOEKSPLAN
1 .1

Inleiding

In de inleiding zijn de interessegebieden van de onderzoeker geformuleerd. In dit hoofdstuk
worden de interesses door het schrijven van een onderzoekskader, probleemomschrijving,
onderzoeksaanpak en resultaatverwachting vorm gegeven.

1 .2

Onderzoekskader

"Uit een onderzoek uitgevoerd door Labyrinth bouwonderzoek blijk dat gebrekkig
documentenbeheer sterk kostenverhogend werkt. Inschatting van de onderzoekers is dat circa
30% van de faalkosten in de bouw hierdoor wordt veroorzaakt. Bij meer dan de helft van de lil
meewerkende bouwbedrijven blijken soms twee of meer verschillende versies van documenten in
omloop te zijn. De ondervraagde bouwbedrijven dragen zelf de nodige suggesties aan voor het
verbeteren van het documentenbeheer. Zo vindt men het beter niet meer met papieren maar
slechts met digitale documenten te werken. Ook pleiten respondenten voor betere communicatie
over de laatste versies van documenten, een betere disciplinering van werknemers, een
verbetering van de opslagstructuur (met name centralisering van de informatieopslag) en een in
het algemeen 'meer gestructureerde manier' van werken."
(Persbericht- Onderzoeksbureau Labyrinth, 2005)
Het bovenstaande

persbericht geeft een

beeld van

het gebrekkige documentbeheer bij

bouwbedrijven. Op dit geschetste beeld van behoefte aan betere communicatie, discipline en
opslagstructuur en het meer digitaal in de juiste versie uitwisselen van documenten kan men
inspelen door het toepassen van een projectportaL Een samenwerkingsplatform op het Internet
waar geautoriseerde projectdeelnemers informatie digitaal en centraal met elkaar uitwisselen. Het
is een grote stap die in deze traditionele bouwwereld gemaakt moet worden.
De bouwsector is een breed begrip. Bij elke contractvorm speelt het probleem omschreven in het
bovenstaande persbericht. Zo ook bij de contractvorm Publiek Private Samenwerking (PPS). Deze
contractvorm heeft op zich zelf meerdere vormen, daarbij is er één overeenkomst en dat is dat er
gecommuniceerd moet worden tussen publieke en private partijen. Daarbij gaat het vaak om een
langdurig

samenwerkingsverband

waarbij

aspecten

als

communicatie,

discipline

en

opslagstructuur bij de start van een project zeer belangrijk zijn en vaak ook onderschat worden.
Eén van de vormen waarbij de publieke en private partijen intensief en langdurig samenwerken is
een PPS binnenstedelijke herstructurering door een opgestelde joint venture. De gemeente en een
projectontwikkelaar nemen beiden gelijkwaardig deel aan deze joint venture met als doel het
gebied te transformeren van een bedrijventerrein naar een woonwerkgebied. Het gebied Strijp-S
gelegen in Eindhoven voldoet aan deze eigenschappen.

1.3

Probleemomschrijving

Er wordt bij de start van een PPS binnenstedelijke herstructurering onvoldoende aandacht
besteedt aan het maken van afspraken over informatie- uitwisseling en opslagstructuur. De
publieke en private partij zijn zich er niet van bewust dat deze onvoldoende aandacht bij een
project als Strijp-S catastrofale gevolgen kan hebben. Bij het wegvallen van een belangrijke
schakel in de communicatieketen zal door het gebrek aan continuïteit van informatie het lopende
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project volledig instorten. Het veelvoud van opslagplekken, zowel op papier als digitaal, maken
het terugvinden van informatie lastig.
Vraagstelling
"Hoe moet een projectportal organisatorisch en technisch opgezet worden om voor het
documentbeheer, de informatie-uitwisseling en de opslagstructuur bij een publiek private
samenwerking meerwaarde voor de gebruiker te creëren?"
De volg_ende doelstellin_g g_eeft een antwoord o~ het_geformuleerde ~obleem:
Doelstelling
"Het doel van dit afstudeeronderzoek is het ontwikkelen van een organisatiemodel dat voor het
documentbeheer, de informatie-uitwisseling en de opslagstructuur bij de start van een PPS
binnenstedelijke herstructurering door de toepassing van een projectportal waarde creëert voor
de gebruiker."

1 .4

Onderzoeksaanpak

De onderzoeksaanpak bestaat uit een model met toelichting en de bronnen waaruit informatie is
verkregen en de methoden waarop de informatie verwerkt is.

1.4.1

Onderzoeksmodel

Het onderzoeksmodel (figuur 1 .1) is verdeeld in de stappen a tot en met g (Verschuren, et al.,
2005). (a) De dataverzameling vindt plaats aan de hand van een literatuurstudie (deel I) en een
diepte analyse op het PPS project Strijp- S (deel 11) . (b) Dit levert een theoretisch kader en een
totale analyse van het documentbeheer en de samenwerking op Strijp- S. (c) Deze gegevens
worden samen met de inbreng van de onderzoeker gebruikt om een ideale situatie te ontwerpen.
Tevens wordt op Strijp-S bij een werkgroep een experiment uitgevoerd. (d) De ideale situatie, het
experiment en de inbreng van de onderzoeker leveren een visie en bevindingen van de
experimentdeel nemers. (e) Op basis van deze visie en bevindingen worden vijf praktische situaties
ontworpen. (f) De ideale en praktische situaties worden geanalyseerd. (g) Op basis van de visie en
bevindingen en de uitkomsten van de huidige situatie, gevormd uit de analyse en het theoretische
kader, worden de conclusies geformuleerd. En op basis van de analyse wordt een advies aan het
afstudeerbedrijf gegeven.
(a)

(bl

(c)

(dl

(el

(f)

(g)

Figuur 1.1: Onderzoeksmodel
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1.4.2

Informatiebronnen, onderzoek- en analysemethoden

Het onderzoeksmodel bestaat uit vier delen en tien hoofdstukken . Per hoofdstuk wordt
aangegeven wat de informatiebronnen en onderzoeksmethoden zijn waaruit het hoofdstuk
opgesteld is en wat het hoofdstuk oplevert, het resultaat.
Deel

Informatiebronnen en

Resultaat

onderzoek- en
analyse!!'lethod~n

Deel!
Hl

- Literatuurstudie

Probleem definiëring en aanpak

- Verkennende interviews
H2

H3

- Literatuurstudie

Aspecten die de samenwerking en verschillen tussen

-Verkennende interviews

pu bi ieke en private partijen weergeven

- Literatuurstudie

Functies en SWOT van een projectportal

- Verkennende interviews
- Data-analyse Christiaans
Deel/I
H4

H5

- Documentatie Strijp-S

Uitleg

van

opgezette

organisatie

- Documentatie gemeente

gemeente op Strijp-S

- Diepte- interviews

- Stroomdiagrammen van informatie-uitwisseling en

- Persoonlijke analyse

opslagplekken op Strijp-S

en

rol

van

de

-Conclusies over documentbeheer en samenwerking

1-~----------------•
o ,P- Strijp-S
Deellil
-H2,3en5

Ideale situatie die aangeeft hoe het documentbehee r bij

- Inbreng onderzoeker
- Praktijktesten

de start van een PPS project opgezet moet worden

H7

- H3
- Documentatie Surfgroepen

Bevindingen experimentdeelnemers en SWOT
experiment

H8

- H6 en 7

Praktische situaties die aangeven hoe het document-

H6

- Inbreng onderzoeker

beheer in de huidige situatie op Strijp-S bij de start van
een nieuwe fase verbetert aangepakt kan worden

H9

-H6,7en8
- Inbreng onderzoeker

Analyseren en vergelijken van de ideale situatie en vijf
praktische situaties op verander- en verbeteraspecten

- WorkshOR afstudeerbedrijf
Deel !V

HlO

-Hlt/m9

- Waardecreatie voor de gebruiker van een projectportal
bij de start van een PPS project
- Waardecreatie voo r de projectdeelnemers van St rij Q_-S
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De onderzoek- en analysemethoden die gebruikt zijn tijdens dit onderzoek zijn de volgende:
Verkennende interviews
Deze

interviews worden

gehouden

ter

kennismaking

met het

documentbeheer bij een

publiekprivate samenwerking en de werking en gebruik van een projectportaL
Data-analyse Christiaans
Deze data-analyse is gebruikt om de functionaliteiten van een projectportal in beeld te brengen
(paragraaf 3.3). De genomen stappen van de analyse zijn terug te vinden in de bijlage 1 .2.3. Alle
aanwezige data worden genoteerd, gecategoriseerd in rubrieken en uiteindelijk geanalyseerd.
Diepte-interviews
Dit zijn open en mondelinge interviews aan de hand van een aantal thema's. De uitkomsten van
de interviews waren vooraf niet bekend. De thema's zijn voor de start van de interviews
vastgelegd en gebaseerd op de literatuur van het vooronderzoek. Tijdens het interview, met de
thema's als leidraad, bestond de mogelijkheid bij te sturen. De diepte- interviews zijn gehouden
met de projectmanagers en secretariaten werkzaam op Strijp-S. De uitwerkingen van de
interviews zijn te vinden in bijlage 2.6.
Persoonlijke analyse
De analyse van de stroomdiagrammen van de huidige situatie (paragraaf 5.3) is mede gedaan op
basis van een persoonlijke analyse (uitwerkingen in bijlage 2.4). De aanwezigheid op het PSB
kantoor in combinatie met de opgezette stroomdiagrammen en het theoretische kader levert de
onderzoeker een groot aantal aspecten op die het documentbeheer in de huidige situatie
weergeeft.
Praktijktesten
Het ontwerp van de ideale situatie (H6) is door middel van twee experts uit de praktijk getest
(uitwerkingen in bijlage 3.2). Elke sessie start met een presentatie van de onderzoeker over de
resultaten . Vervolgens geeft de expert zijn mening over de behaalde resultaten .
Workshop afstudeerbedrijf
De ontwerpen van de praktische situaties (H8) zijn vergeleken en beoordeeld door middel van een
interne workshop bij PSB (uitwerkingen in bijlage 3.12). Hierbij zijn de projectmanagers en het
secretariaat van PSB en de projectcoördinator van Credo aanwezig. De praktische situaties worden
gepresenteerd en door middel van interactie vindt een beoordeling van de resultaten plaats.

1.5

Resultaatverwachting

Het onderzoeksresultaat wordt in drie verwachtingen verdeeld.

Resultaatverwachting wetenschap
Het ontwerp van de ideale situatie moet aangeven op welke manie r er waarde wordt gecreëerd ten
opzichte van de huidige situatie. Deze waardecreatie zal geformu leerd worden bij de analyse van
de ideale situatie, die organisatorische en technische veranderingen oplevert.
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Resultaatverwachting organisatie
De ontwerpen van de praktische situaties moeten aangeven op welke manier er waarde wordt
gecreëerd voor de projectdeelnemers op Strijp-S. Deze waardecreatie is gebaseerd op een visie
(de ideale situatie), de uitkomsten van het experiment en de inbreng van de onderzoeker.

Resultaatverwachting student
Hoe kunnen werknemers effectiever met elkaar communiceren en samenwerken? Ik vind het
interessant om te achterhalen welke invloed een opkomende en vernieuwende Internettechniek op
een aankomende gebruiker heeft. In welke mate is de gebruiker bereid te veranderen? Tijdens het
afstudeerproces verwacht ik veel knelpunten tegen te komen. Door logisch na te denken en
gebruik te maken van diverse onderzoeksmethoden wil ik mijn analytische vermogen vergroten.

1 .6

Afbakening onderzoek

Gezien de doorlooptijd van dit onderzoek, de interessegebieden van de onderzoeker en de eisen
van het afstudeerbedrijf zijn een aantal afbakeningen noodzakelijk:
Het uitwisselen van informatie met behulp van Internettechnologie kan op veel verschillende
manieren. De onderzoeker heeft gekozen om de aanpak van het documentbeheer te
verbeteren met behulp van een projectportaL
De toepassing van het projectportal is grotendeels gebaseerd op Strijp-S documentatie en
de diepte interviews gehouden op Strijp- S. Het ontwerp van de ideale situatie en de
invulling van de domeinen zijn gebaseerd op een PPS waar gelijkwaardig samen wordt
gewerkt door een opgezette joint venture.
Het projectportal wordt toegepast op het documentbeheer, informatie- uitwisseling en
opslagstructuur van een PPS binnenstedelijke herstructurering met een opgezette joint
venture . Andere verbeterpunten die mogelijk zijn met de toepassing van een portal worden
buiten beschouwing gelaten.
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2
2.1

PUBLIEK PRIVATE SAMENWERKING
Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de term publiekprivate samenwerking (PPS) nader toegelicht. Er wordt
dieper ingegaan op een PPS binnenstedelijke herstructurering met extra aandacht voor de rol van
een gemeente en de samenwerking tussen deze gemeente en private partijen . Een uitgebreide
toelichting op het begrip PPS vindt U in de bijlage 1.1.

2.2

Definitie PPS

PPS is een samenwerkingsverband waarbij overheid en bedrijfsleven, met behoud van eigen
identiteit en verantwoordelijkheid, gezamenlijk een project realiseren op basis van een heldere
taak- en risicoverdeling . Het resultaat van de samenwerking is meerwaarde: een kwalitatief beter
eindproduct voor hetzelfde geld of dezelfde kwaliteit voor minder geld. De overheid en het
bedrijfsleven slaan de handen ineen om grote publieke investeringsprojecten op efficiënte wijze te
realiseren. (Kenniscentrum PPS, 2005)

2.3

Verschijningsvormen PPS

De structuur en hoofdkenmerken van PPS-contracten kunnen onder ling zodanig verschillen dat de
benaming PPS op zichzelf nauwelijks iets betekent. De oorzaak hiervan is dat door diverse
overheden bij veel verschillende typen projecten op talrijke manieren kan worden samengewerkt
met allerlei soorten private partijen . Er is verschil tussen een faciliterende en participerende PPS.
Bij de eerste vorm heeft de overheid niet meer dan een faciliterende taak. Bij de tweede vorm heeft
de overheid belang bij de exploitatie. Binnen de participerende PPS zijn er twee hoofdvormen van
een publiekprivate samenwerking te onderscheiden. (bijlage 1.1 .2)
Ten eerste de geïntegreerde contracten, hierbij wordt de financiering door de private sector
verzorgd . Er is geen sprake van privatisering, de eindve rantwoordelijkheid blijft namelijk bij de
overheid. (Strukton, 2007)
De tweede vorm is gebiedsontwikkelingen, onder te verdelen in drie modellen; bouwclaim ,
concessie en joint venture. De overheid treedt niet op als opdrachtgever, maar de publieke en
private partijen werken samen op basis van gelijkheid . Het derde model, een joint venture is een
samenwerking tussen één of meer overheidsorganen en één of meer ondernemers in de vorm van
een rechtspersoon of een personenvennootschap. (Wagemakers, 2006)

2.4

Typen PPS gebiedsentwikkeling

Zowel marktpartijen als de overheid kunnen het initiatief nemen tot een gebiedsontwi kkelings project. De ene keer neemt de markt het initiatief als gevolg van een innovatief idee, een kans of
eigendomspositie. De andere keer doet de overheid dat vanuit grond- of vastgoedpositie ,
beleidsmatige overwegingen of als bruggenbouwer tus sen de vele aanwezige (deel)belangen. Het
moment en de wijze waarop partijen tot samenwerking komen, wordt bepaald door een groot
aantal factoren zoals de eigendomsverdeling, de vraag wie het initiatief neemt, de omvang en
complexiteit van de opgave, de kennis en ervaring bij de overheid en de mate waarin de
betrokken gemeente een actief of passief grondbeleid voert. Er zijn zes typen PPS
gebiedsentwikkelingen (bijlage 1 .1.3); Centrumplannen , Herstructurering woningen , Nieuwbouw
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woningen,
Bedrijventerreinen,
Bovenregionale
herstructurering. (Ministerie van Vrom, 2006)

herstructurering

en

Binnenstedelijke

De gebiedsantwikkeling op Strijp-S is een binnenstedelijke herstructurering. Het terrein wordt
volledig

getransformeerd

van

een

verouderd

bedrijventerrei n

naar

een

multifunctioneel

woonwerkgebied. In de volgende subparagraaf wordt de samenwerking tussen markt en overheid
bij een transformatieproject als Strijp-S toegelicht.

2.4. I

Binnenstedei(J"ke herstructurering (transformaties)

Om tot een succesvolle herontwikkeling te komen, moeten de func:tie(s) en het bestemmingsplan
wijzigen. Bij complete transformaties moet de afzetmarkt voor de nieuwe functies nog 'gemaakt'
worden. Dit vraagt niet alleen om een goed plan, maar ook om een uitgekiende fasering en om
aandacht voor het gewenste imago van het gebied. De waardestijging van het gebied komt vaak
pas langzaam op gang waardoor de investeringen zich pas aan het eind terugverdienen.
Het initiatief tot samenwerking kan vanuit drie standpunten op gang komen; marktinitiatief,
unsolicited proposal of overheidsinitiatief en inschakelen van de markt. Bij marktinitiatief wordt de
gemeente geconfronteerd met een (grond)eigenaar met een dominante positie in het beoogde
plangebied, die een projectinitiatief neemt voor de herontwikkeling van de eigen locatie. Bij een
unsolicited proposal legt een marktpartij zonder positie of eigendom een voorstel neer voor
herontwikkeling van een transformatiegebied. Het laatste standpunt is de gemeente degene die
opdracht verleent om voor een transformatiegebied een plan op te stellen, dit gebeurt steeds
meer door of in overleg met marktpartijen . (Ministerie van VROM , 2006)
De grondeigenaar (Phillips) van het gebied heeft besloten het gebied te gaan verlaten. De
ontwikkeling van het gebied Strijp-S is dus ontstaan uit een marktinitiatief.

2.5

De gemeente

In een PPS werkt vaak één overheidsinstelling samen met meerdere private partijen. Er zijn
verschillende niveaus van overheidsinstellingen. Het laagste niveau is de gemeente. De gemeente
is, na de rijksoverheid en de provincie, de kleinste zelfstandige bestuurseenheid in het
Nederlandse staatsbestel. Ambtenaren, gemeenteraadsleden, wethouders en de burgemeester zijn
er samen verantwoordelijk voor dat de zaken in de gemeente goed lopen. (Overheid, 2007)
Aan

het

hoofd

van

de

gemeentelijke

organisatie

staat

de

gemeentesecretaris.

De

gemeentesecretaris heeft de leiding over de ambtenaren en vormt de verbinding tussen het
college van B&W en het ambtelijke apparaat. Hij/zij is verantwoordelijk voor het goed functioneren
van de ambtelijke organisatie en is aanwezig bij de vergaderingen van het college van B&W. De
ambtelijke organisatie is verdeeld in diensten of directies, met daaronder afdelingen voor
onderdelen van het provinciale beleidsterrein, bijvoorbeeld voor milieu, waterstaatszaken,
ruimtelijke ordening, economie, recreatie, natuur, verkeer en vervoer.
Het gemeentebestuur wordt gevormd door raadsleden, wethouders en een burgermeester.
Hoofdtaken van de raadsleden zijn het vaststellen van de hoofdlijnen van beleid en het toezien op
de uitvoering daarvan. In de gemeenteraad heeft ieder lid een even zware stem.
Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het
college zorgt voor het uitvoeren van landelijke regelingen, het zogenaamde medebewind. Als
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dagelijks bestuur is het college van B&W de eerst verantwoordelijke instantie voor de financiën van
de gemeente. Elke wethouder heeft zijn eigen taakgebied of portefeuille De burgemeester is
voorzitter van de gemeenteraad en voorzitter van het college van B&W. (Overheid, 2007)

2.6

Samenwerking gemeente en private partij

In deze paragraaf wordt omschreven wat de verschillen zijn tussen een gemeente en een private
partij en hoe deze verschillen de samenwerking in een PPS beïnvloedt. Hierbij worden de volgende
aspecten bekeken; organisatie , documentbeheer, bedrijfscultuur en belangen.

2.6. I

Organisatie

Het 'ambtenarenapparaat' kan het best worden gezien als 'het gemeentelijke bedrijf. Er is over het
algemeen een duidelijke scheiding tussen het politieke deel van het bedrijf (het college en de
raad) en het ambtelijke deel van het bedrijf (zie figuur 2.1 ).
De rol van het college is als men de vergelijking maakt met het bedrijfsleven een rol van het
dagelijkse bestuur, belast met de uitvoering van het door de raad goedgekeurde
collegeprogramma. De ambtenaren voeren het werk uit en komen met voorstellen voor
veranderingen . Aan het hoofd van het ambtelijke apparaat staat de gemeentesecretaris. De
secretaris heeft een soort van directeursfunctie. Het is de hoogste ambtenaar in dienst bij een
gemeente.
Gemeentelijke organisatie

4--- - - - - - -

r---- - - - - - - - - - - --,
1

Politieke deel

1

I

1

I

I

Gemeenteraad

1

1

1
I

I
I

I

i
I

College van B&W

j

l

I

' -- -- - -- - - - --- - - - ~
r---- Ambtelijk
--- --------deel
:

1
I
I

I
I

Private organisatie

r------- - - - ------,
I
I
I

i
1
I

Dagelijks

I
I
I

bestu~~lJ

i
I
I

I

:____ __ __ _______ _

I

~

r -- - --- -- -------- ~

I
I

' Gemeentesecretaris j

Directeursfunctie

Diensten en
afdelingen Ambtenaren

Afdelingen
organisatie

I
I
I

I

I
I
I

I
I
I

I
I
I __ - - - - - - - - - - - - - - - J

I __ ____ - - - - - - - - - _ _ I

Figuur: 2. 1: Verschil gemeentelijke organisatie met private organisatie
(Overheid, 2007)

2. 6.2

Documentbeheer

Een gemeente is niet één partij, maar bestaat uit verschillende, vaak sectorale diensten. Deze
communiceren niet altijd optimaal met elkaar, waardoor 'verkokering' optreedt en de gemeente
met verschillende gezichten naar buiten treedt. Deze verkokering bemoeilijkt extern het maken
van afspraken en intern het duidelijk beheren van documenten. Bij een gemeente bevinden
projectgerelateerde documenten zich op meerde re plekken in de organisatie. Bij een private partij
bevinden de projectgerelateerde documenten zich vaak op één plek. (Dieren , 2007)
Vooral bij visies, waarin afspraken op grote lijnen zijn gemaakt die voor een termijn van zeker
twintig jaar staan, bestaat nog veel onderhandelingsruimte. Door de dynamiek, bijvoorbeeld in de
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samenleving, bestuur of economische omstandigheden, is het erg lastig een visie te concretiseren
in programma's en harde afspraken; er moet ruimte blijven om in te spelen op veranderingen.
Deze ruimte moet worden vastgelegd en duidelijk aangepast en ten..:ggevonden kunnen worden.
(Bemmel et al. , 2005)
Er vinden continu wisselingen van

personen plaats. Bij de gemeente een

politicus of

gemeenteambtenaar en bij de private partij een projectmanager of projectcoördinator. Voor een
langdurige samenwerking en het opbouwen van continuïteit aan informatie is dit niet een
optimale situatie. (Bemmel et al. , 2005)

2.6.3

Bedrijfscultuur

Er is een verschil in taalgebruik en gewoonten tussen een gemeente en een private partij . Bij een
samenwerking kan dit problemen opleveren.

Private partij over een gemeente

Gemeente over een private partij

Weinig ondernemend en flexibel

Te veel ondernemend

Weinig vertrouwen in hun kennis en kunde
Weiniq beqrip voor tijdrovende procedures

Willen alleen iets halen en niet iets brengen

(Bemmel et al., 2005)
De uitspraken die een private partij doen over een gemeente en andersom versterken ook de
eigenschappen waar een gemeente en een private partij om bekend staan.

Eigenschappen gemeente

Eigenschappen private partij

Transparant - veel informatie te halen

Gesloten - geven weinig informatie weg

Loketfunctie- antwoord gaan halen

Werken functionE!Ier

Veel procedures en regels

Minder procedures -> sneller kunnen handelen

Onrustige factor in het proces
Meer specialisten I participerende afdelingen
(Dieren, 2007 en Pleijte et al., 2006))

2. 6. 4

Belangen

Bij het aangaan van een samenwerkingsverband, bijvoorbeeld in de vorm van een joint venture,
hebben een gemeente en private partij éénzelfde belang. In het geval van Strijp-S is dit het
transformeren van een bedrijventerrein naar een innovatief woonwerkgebied. Bij het opstellen van
een samenwerkingsovereenkomst hebben deze twee partijen ook persoonlijke belangen. Deze
verschillen behoorlijk van elkaar.

Belangen gemeente bij gebiedsontwtkkeling

Belangen private partij bij gebiedsantwikkeling

Maatschappelijk rendement

Winstmaximalisatie

Houd rekening met hele gemeente (stad)

Houd alleen rekening met het gebied

Verantwoording richting burgers en omgeving

Verantwoording richting afnemers gebied

gebied
Denken meer OQ_korte termijn

Denken meer op lange termiln

(Bemmel et al., 2005)
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3 PROJECTPORTAL
3.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de functionaliteit van een projectportal met al zijn voor- en nadelen
omschreven. De omschrijving is gebaseerd op de gegevens van projectportalaanbieders en al
eerdere gedane onderzoeken. Alle projectportalaanbieders hebben hun eigen product waarmee zij
de markt willen veroveren.
Ten eerste wordt het begrip (online) communiceren en de daarbij gebruikte communicatiemiddelen omschreven. In de derde paragraaf van dit hoofdstuk wordt het online communicatiemiddel, een projectportal, geïntroduceerd om vervolgens in de vierde paragraaf de functionaliteit
en manier van gebruik toe te lichten. De laatste paragraaf geeft een overzicht van de sterkten en
zwakten en de kansen en bedreigingen van een projectportal bij ingebruikname en tijdens het
gebruik (SWOT-analyse). Een uitgebreide uitleg over de functionaliteit en SWOT van een
projectportal vindt U in bijlage 1.2.

3.2

Communiceren

Ondanks dat er sinds 1949 veel communicatiemodellen ontworpen zijn is het model van Shannon
& Weaver's (1949), figuur 3.1, nog steeds relevant.
Ontvangen
signaal

"'""' I

Z<od"

~~'--0-n_tv_a_n_g_e_r_,~

B<>tommlog

B

Figuur 3. 1: Communicatiemodel Shannon & Weaver's (1949)

Deze theorie is gefocust op een lineair proces tussen een informatiebron en een ontvanger. De
informatiebron maakt een bericht aan. De zender verandert het bericht in een signaal dat
gestuurd wordt over het communicatiekanaal van de zender naar de ontvanger. De ontvanger
verandert het signaal in een bericht om vervolgens het bericht naar de bestemming te brengen.
De veranderingen in het signaal van de zender wordt ruis genoemd.
Het model van Schranm (1957), figuur 3.2, beschrijft communicatie aan de hand van het model
van Shannon & Weaver. Wanneer de velden van ervaringen van de zender en ontvanger elkaar
overlappen en er een terugkoppeling (feedback) ontstaat is er sprake van communicatie.
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----- -Feedback

Figuur 3.2: Communicatiemodel Schranm (1957)

Feedback is een type van bericht dat de ontvanger verzendt naar de verzender om zo te
antwoorden op het ontvangen bericht. Gebaseerd op dit model definieert Robbins (2001)
communicatie als de verzending en het begrijpen van de betekenis tussen de afzender en de
ontvanger op dezelfde tijd op dezelfde of verschillende plaats .
Er is een duidelijk verschil tussen synchroon en asynchroon communiceren. Volgens Robbins heeft
dit verschil met het begrip tijd te maken. Asynchrone communicatie is op verschillende tijden en
dan vaak ook op verschillende plaatsen en synchrone communicatie is op dezelfde tijd en dan op
dezelfde of verschillende plaats. Met een projectportal communiceren projectdeelnemers op
verschillende tijden en op verschillende plaatsen .

3.3

Introductie projectportal

In deze paragraaf wordt het ontstaan van het communiceren via een projectportal en de huidige
status van een projectportal in de Nederlandse markt omschreven.
Definitie projectportal:

Een tijdelijke samenwerkingsruimte waar alleen geautoriseerde projectdeelnemers, door middel
van lnternettechnologie, toegang toe hebben en met elkaar communiceren. De belangrijkste
functionaliteit van een projectportal is documentbeheer.
3.3. I

Geschiedenis en hu1dige Nederlandse markt

Het gebruik van Informatie en Communicatie Technologie (ICn heeft de afgelopen jaren een
enorme vlucht genomen in de bouwsector. Waar de bouw een hele tijd heeft achtergelopen op
andere bedrijfssectoren, heeft de sector de afgelopen jaren een flinke stap voorwaarts gemaakt in
het gebruik van ICT.
Het internetgebruik in de bouw is sterk gestegen. In 1999 had 38 procent van de bouwbedrijven
een aansluiting op het internet. In 2004 was dat opgelopen tot 91 procent. Het aantal bedrijven
met een eigen website tussen 1999 en 2004 steeg relatief nog sterker. In 1999 had 10 procent
van de bouwbedrijven een eigen website. In 2004 was dat 51 procent. (Beereboom, 2006)
Doordat projectportals in Nederland nog in zijn kinderschoenen staat, waren er begin van deze
eeuw nog maar weinig aanbieders te vinden. Op de Nederlandse markt waren er in het jaar 2000,
maar vier ICT-bedrijven die op deze nieuwe ontwikkeling waren ingesprongen. Hier zijn later
diverse andere leveranciers bijgekomen. Deze ICT-bedrijven hebben verschillende projectportals
15
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ontwikkeld en uiteindelijk waren er eind 2001 ruim 120 bouwteams die daadwerkelijk met een
projectportal werkten of hadden gewerkt. Dit waren echter vooral pilots welke meer duidelijkheid
moesten bieden voor de toekomst. (Cobouw, september 2001)
Momenteel zijn er bijna dertig Nederlandse bedrijven actief op de markt voor projectportals. Een
probleem is dat er weinig grote investeringen worden gedaan in de ICT voor de bouwsector,
omdat de onzekerheid nog te groot is . Veel aanbieders ontwerpen projectportals voor projecten
en sectoren welke veel kleinere en minder complexe informatie- en communicatiestromen kennen
dan de bouwsector. Zodra grotere complexere projecten worden uitgevoerd zal de hoeveelheid
gegevens toenemen waardoor de eisen, gesteld aan het projectportal, zullen toenemen. Veel
projectportals zijn hier niet op ingesteld. (Berning et al. 2003)
Er zijn hedendaags in 2007 maar een aantal projectportalaanbieders die een langere ervaring
hebben op de Nederlandse markt. IBIS4Projects, Anyware, Bouwlogics, Projectplace en File2share
zijn hier voorbeelden van. De marktleider in Nederland op dit moment is File2share. Het product
van File2share wordt door meer dan 700 partijen in Nederland gebruikt.

3.4

Functionaliteit projectportal

In deze paragraaf zal de functionaliteit van een projectportal omschreven worden. De functies en
mogelijkheden van deze portals die aangeboden worden door de grote Nederlandse aanbieders
komen voor ongeveer 80 % met elkaar overeen. De functionaliteit van het portal wordt
weergegeven door zes grote aanbieders (lbis4projects, Anyware, Bouwlogics, Projectplace,
File2share en Surfgroepen) naast elkaar te leggen en hieruit een overzicht te creëren dat als een
algemene functionaliteit van een projectportal gezien moet worden. De eerste vijf aanbieders zijn
grote spelers op de Nederlandse markt. De zesde aanbieder, Surfgroepen, is toegepast tijdens een
uitgevoerd experiment (H6).

3.4. 1

Algemeen

Een projectportal is een asynchroon communicatiemiddel door het gebruik van het middel op
verschillende tijden en verschillende plaatsen. Het portal wordt gebruikt door alle deelnemers die
een inlogcode en wachtwoord hebben en dus bevoegd zijn documenten in het portal te
raadplegen . Een projectportal wordt opgesteld in een veilige internetomgeving. Om het gebruik en
toepassing van het portal te controleren is een administrator nodig.
Wanneer een deelnemer informatie volgens een opgestelde databasestructuur met de juiste status
en versie in het portal zet, dan is deze deelnemer een zender van informatie, hij levert de
mogelijkheid tot het bekijken en lezen, ophalen, wijzigen of overschrijven van de informatie door
andere deelnemers die de ontvanger zijn . Feedback van de ontvanger is mogelijk door de
gekregen informatie te voorzien van zijn opmerkingen en deze informatie in een nieuwe versie te
plaatsen en daaropvolgend een bericht te sturen naar de verzender van de oorspronkelijke
informatie. (Otter, 2005)

3.4.2

Functies projectportal

De functies van een projectportal worden verdeeld in zes categorieën. Deze categorieën zijn voor
de zes projectportalaan bieders in een matrix vergeleken. In bijlage 1.2 . 1 zijn per matrix de
functies tekstueel toegelicht.
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I. Documentbeheer
Cen1rale opslag
Archief en archiefmappen
Downloaden- en uploaden
Versiebeheer
Handelingen in een logboek
Online viewer

lbls4projects

Anyware

Bouwlogies

Projectplace

Flle2share

Surfgroepen

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x

functies bij online bekijken van tekeningen
Bestanden blokkeren

x

Discussieforum en logboek hiervan
Nieuws- en bulletinbord. notities

x
x

x

x

Figuur 3.3: Functies documentbeheer
Documentbeheer (figuur 3.3) is het belangrijkste onderdeel van een projectportaL Het beheren
van documenten is de rede waarom bedrijven zijn begonnen met het aanbieden van projectportals
in de bouwsector.

2. Beheer taken en planning
Toewijzen taken

lbis4projects

Anyware

Bouwlogies

Projectplace

File2share

x

x
x
x
x

x

x
x
x
x

x

Voortgang
Activiteitenplanning
Beheren planning

x
x
x

x

Werkstroommanagement

x
x
x
x

x

Managen vergaderingen

Sufgroepen

Figuur 3.4: Functies beheer taken en planning
Deze aangeboden functies (figuur 3.4) worden in veel mindere mate gebruikt. De taken bestaan
uit een samenhangend pakket aan werkzaamheden en kunnen worden toegewezen aan één of
meerdere deelnemers.

3. Contactbeheer
email bij nieuw geplaatst bestand
Begeleidend schrijven
Projectdirectory
Project (J_OStvak

lbis4projects

Anyware

Bouwlogles

Projectplace

Flle2share

Surfgroepen

x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x
x

Persoonlijk emailadres

x

Agendabeheer

x
x
x
x
x

Mailing verzendlijst
Beheer deelnemers door administrator

x

SMS koppeling

x

MS Outlook koppeling

x

Figuur 3.5: Functies contactbeheer
Een apart onderdeel van een projectportal is het beheren van de contacten met al zijn functies die
daarbij horen (figuur 3.5). Een functie die bij alle portals aanwezig is, is de emailfunctie bij het
plaatsen

van

een

nieuw

document

of

verandering

aan

een

bestaand

document.

De

projectdeelnemer kan bij het plaatsen of veranderen van een document een email met een
begeleidend schrijven versturen naar andere projectdeelnemers.
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4. Overige functies
Windows viewer

lbls4projects

Anyware

Bouwlogies

Projectplace

Flle2share

Surfgroepen

x

x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

x

Reprofaciliteit
Koppeling documenten aan werkprocessen
Rapportages

x
x

Figuur 3.6: Overige functies

Niet elke computer zal over alle mogelijke software beschikken om alle soorten document goed te
kunnen openen . Het is echter wel een vereiste dat de projectdeelnemer op elke computer toegang
heeft tot de documenten. Met een online documentviewer kan men alle documenten op elke
locatie bekijken . Er bestaat een mogelijkheid om digitale documenten snel analoog te maken en te
laten bezorgen op een aangegeven plaats door een reprofaciliteit. (figuur 3.6)

S. Ondersteuning en advies
Online helpdesk
Trainingen

lbls4projects

Anyware

Bouwlogles

Projectplace

Flle2share

Surfgroepen

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

Figuur 3. 7: Functies ondersteuning en advies

Om het projectportal collectief en goed te gebruiken is er training van de projectdeelnemers en
een helpdesk nodig (figuur 3.7).

6. Beschikbaarheid
Beveiligde toegang
Bestaande software. geen extra nodig
24 uur per dag beschikbaar

lbls4proj ects

Anyware

Bo uwlogles

Projectplace

Flle2share

Surfgroepen

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

Figuur 3.8: Functies beschikbaarheid

Het projectportal heeft een beveiligde toegang waar alleen geautoriseerde projectdeelnemers door
middel van elke internetverbinding 24 uur per dag op het projectportal kunnen (figuur 3.8).

3.5

Analyse projectportal tijdens gebruik

In deze laatste paragraaf wordt ingegaan op de sterkten en zwakten van het portal en de kansen
en bedreigingen van de omgeving van het portal (SWOT-analyse). Hiervoor zijn de volgende twee
informatiebronnen gebruikt:
1.

Projectportalaan bieders

2.

Onderzoekgegevens
a. Wetenschappelijk half empirisch onderzoek (Castle, 1999)
b. Wetenschappelijk empirisch onderzoek (Otter, 2005)

c. Onderzoek (Kok, 2006)
(toelichting in bijlage 1.2.2)

3.5. 1

SWOT en vergelijking onderzoeken

Op basis van de informatie verkregen uit de eerste bron, de zes projectportalaanbieders , is een
SWOT-analyse opgesteld. Vervolgens is bekeken wat de overeenkomsten en verschillen tussen
18

DEEL 1: ONDERZOEK EN CONTEXT

deze SWOT- analyse en de uitgevoerde onderzoeken zijn. Het totaal geeft een waardig beeld van
de mogelijkheden die de toepassing van een projectportal voor de gebruiker te bieden heeft. Een
uitgebreide uitleg van de SWOT en de vergelijking vindt U in bijlage 1.2.2.

3.5. 1.1
De

5trengths

eerste informatiebron, de zes

projectportalaanbieders,

levert veel sterkten van

een

projectportal op, omdat de aanbieders hun eigen product willen verkopen aan geïnteresseerde
klanten. Het zijn de reeds eerder omschreven functionaliteiten van een portal die de sterkte van
het middel aangeven.
Uitkomsten onderzoeken
De uitkomsten van de tweede informatiebron, de onderzoeken, geven aan of de beloftes (sterkten)

;.
1

de • .,b;edecsE~;~;i· ondmoek beT zen r eekten z;jn.
STRENGTHS
ONDERZOEKEN

- Centrale opslag van digitale documenten
- Beter overzicht en inzicht voor projectdeelnemers
- Projectinformatie is altijd up-to- date (nieuwste versie)
- Centrale opslag crefert digitale bibliotheek
- Logboek noteert alle handelingen en levert
werkstromen
- Beheren van contactgegevens projectdeelnemers
- Toewijzen van taken van alle projectdeelnemers
- Projectinformatie 24 uur per dag beschikbaar
- Projectinformatie geautoriseerd via elke computer met
Internet beschlk~r
- Transparantheld van projectinformatie
- Reprofaciliteit
- Gebruiksvriendelijk mlddel

2b. Otter (200 5):

f---+

-Centrale opslag van digitale doeurnenten
- Beter overzicht en inzicht voor projectdeelnemers
Projectinformatie is altij d up-to- date (nieuwste ve rsie)
- Centrale opslag creëert digitale bibliothee k
- LDgboe k noreert alle handelingen en levert
werkstromen
?.c. (Kok. 2006):
- Projectinformatie 24 uur per dag beschikbaar
- Projectinformatie geautoriseerd vla elke co'mputer met
Internet besc-hikbaar
- GebruiksvriendeliJk middel
- Transpara:ntheid van prOJectlnform tie
- Reprofaciliteit
- Beheren van contactgegevens projectdeeJnerners
- Toewijzen van L<"lken van alle p rojeetdeeln~ers

Niet alle sterkten uit de eerste informatiebron, de projectportalaanbieders, worden direct of
indirect in twee van de drie onderzoeken bevestigd. De groengekleurde sterkten worden door de
twee onderzoekers wel bevestigd en de roodgekleurde sterkten niet.

3.5. 1.2

Weaknesses

Door het promoten van hun product geven de projectportalaanbieders indirect de zwakheden van
een projectportal aan. De grootste zwakte van een projectportal is het moeten gaan werken met
een nieuw middel. Met als gevolg dat de gebruikers van de samenwerkende partijen moeten
veranderen van gedrag en werkwijze.
Uitkomsten onderzoeken
Er wordt bekeken of er meer zwakh eden van een portal zijn uit onderzoek dan de zwakheden die
de projectportalaanbieders met het promoten van hun product indirect aangeven.
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WEAKNESSES
AANBIEDERS
- De gebruiker moet training ondergaan en huidige
werkwijzen veranderen
- De gebruiker moet gebruik gaan maken van
Internettechnologieën
- Het middel moet collectief door de gebruiker worden
toegepast
- De introductie van het middel kost veel tijd en moeite
- Transparantheld van projectinformatie
- Het aanstellen van een administrator (extra functie)
- Bij het uitvallen van de server van het projectportal kan
de gebruiker geen projectinformatie ophalen

I

I

WEAKNESSES
ONDERZOEKEN

2b. {Otter, 20051:
- De gebruiker moet traimng ondergaan en hl.lidlge
werkWijzen veranderen
- De gwrutker moet gebrutk gaan maken van
lnternettechnologteèn
- Het midd I moet collectief doDr de gebruik~ worden
toegepas t
Ze. (Kok, 2006)
- De tmroduc!le van het miprlf'l kost veel ttjd en moeite
- Transparantheld van project tnformarie

_. - Het aanstellen van een administrator (extra functie)
- BIJ het uitvallen van de server van het projectportal kan
de gebruiker geen projectinformatie ophalen
2b. (Otrer, 2005'):
- Informatie-Uitwisseling kan plaatsvinden via
persoonlijke emailfaciliteit
- Onduidelijkheld over JuridiSche aspecten documenten
2c. (Kok. 2006):
- Ooc.umenten moeten geconverteerd worden voor
plaatsing In net portal
- Analoge documentatie moet gedigitaliseerd worden

De groengekleurde zwakten worden wel door de drie onderzoekers bevestigd. De roodgekleurde
zwakten worden niet bevestigd . De paarsgekleurde zwakten zijn gesignaleerd door de
onderzoekers en moeten tijdens het gebruik van een portal door de projectportalaanbieders
geaccepteerd worden om vervolgens met deze gegevens hun product te optimaliseren.
3.5. 1.3

Opportunities

Een projectportal biedt de samenwerkende partijen de kans het documentbeheer en informatieuitwisseling tijdens bouwprojecten te bevorderen. De projectportalaanbieders geven via de
websites en brochures een aantal aspecten aan die zij zien als sterkte van het gebruik van een
portaL Doordat er nog weinig onderzoek gedaan is naar het succes van een portal moeten deze
aspecten niet als een sterkte van het middel gezien worden, maar als kansen die het middel heeft
bij een collectieve en juiste toepassing.
Uitkomsten onderzoeken
De uitkomsten van de onderzoeken kunnen de aangegeven kansen door de projectportalaanbieders bevestigen.
OPPORTUNITIES
AANBIEDERS
- Het beheren van documenten op het project wordt
verbeterd
- De doorlooptijd van het project wordt verkort
- Faalkosten worden gereduceerd
- informatie-uitwisseling tussen projectdeelnemers
verbetert
- Bouwprojecten worden beter beheersbaar

OPPORTUNITIES
ONDERZOEKEN
- Het beheren van documenten op het project wordt
verbeterd
- De doorlooptijd van het projen wordt verkort
- Faalkosten worden gereduceerd
- Informatie-uilWisseling russen projectdeeinemers
verbetert
----+ - Bouwprojecten worden beter beheersbaar

Za. (Castte, 1999):
- De bedrijfscultuur en bedrijfsstrategie zijn weiiT
gericht
- Het project is wel afhankelijk van technische
hulpmlddelen

Een empirisch onderzoek (Otter, 2005) waarbij een portal op een experimentele groep gebruikt is,
heeft geen effect op de teamcommunicatie en een klein effect op de teamprestatie ontdekt. Er is
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wem1g empirisch bewijs geleverd dat aangeeft wat de precieze kansen en verbeteringen zijn bij
het gebruik van een projectportaL In alle onderzoeken worden de aangegeven kansen niet
bevestigd (kansen in rood). De projectportalaanbieders geven deze kansen wel aan, echter in de
praktijk is dit niet statisch bewezen. In het paars staan twee kansen die niet door de
projectportalaan bieders worden aangegeven, maar waar wel op ingespeeld moet worden.
3.5.1.4

Threats

De analyse van de websites en brochures van de projectportalaanbieders geeft aan dat het
toepassen van een projectportal niet een kleine verandering is. De complexiteit van de
verandering is een bedreiging bij de toepassing van een projectportaL
Uitkomsten onderzoekers
Er zijn meer bedreigingen bij het toepassen van een projectportal dan dat de websites en
brochures van de projectportalaanbieders aangeven.
THREATS
AANBIEDERS
- De grootte en complexiteit van het project kan
lJroblemen veroorzaken bij het opstarten en gebruik van
het projectportal

THREATS
ONDERZOEKEN
2c. (Kok, 2006}:
- De grootte en complexiteit van het project kan
problemen veroorzaken bij het opstarten en gebruik van
het proj.,ctportal
12a.

(Castle. 1999):
- De bedrüfscultuur en bedrijfsstrategie 'Zijn niet IT
_ . . gerlc:ht
------... - Het project Is niet afhankelijk van technische
tiUipmiddelen
2b. (Otter, 2005):
- Het gebruik van andere IT middelen tijdens gebruik
projectporral, Intranet bedrUf en persoonlijke
emailfaciliteit
- Gebrek aan discipline b j de gebruiker
- ' Big Brather effect'

De bedreiging gesignaleerd uit de eerste informatiebron wordt bevestigd (groengekleurd).
Daarnaast zijn er meer bedreigingen (paarsgekleurd) in de onderzoeken aangegeven, waaronder
het gebruik van andere IT middelen het vaakst genoemd wordt.
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DEEL 11: DIEPTE ANALYSE STRIJP-S
4

PLAN EN ORGANISATIE STRIJP-S

4.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een introductie van de binnenstedelijke herstructurering Strijp-S gegeven.
Deze introductie bestaat uit drie onderdelen; het plan Strijp-S, de organisatie op Strijp-S en de
organisatie van de gemeente Eindhoven . Een uitgebreide introductie vindt U in bijlage 2.1 .

4.2

Het plan Strijp-S

In deze paragraaf wordt het totale plan Strijp-S toegelicht. Er wordt een beeld gecreëerd van de
grootte en complexiteit van het totale project door het omschrijven van de planhistorie en de
planning voor de komende vijftien jaar.

4.2. I

Introductie

Het centraal in de stad gelegen gebied Strijp-S is van oorsprong een bedrijventerrein in bezit van
Philips. Sinds 2000 brengt zij haar bedrijvigheid stapsgewijs op andere locatie buiten de stad
onder. De Strijp-S gebouwen en terreinen krijgen een andere bestemming. Er wordt een nieuwe
omgeving van ca. 27 hectare gecreëerd. Creativiteit en cultuur zullen hoog in het vaandel staan op
Strijp-S. De transformatie zal leiden tot een nieuw woonwerkgebied. (bijlage 1.2.1) (Strijp-S,
2007)
Vanuit de markt is een aantal behoeften te constateren . De overheid heeft de behoefte aan een
samenhangend en divers binnenstedelijk klimaat gesignaleerd, passen bij de ambitie en het
internationale karakter van de regio Eindhoven om één van de belangrijkste kennisregio's op
Europees niveau te handhaven en verder uit te bouwen. Uitgangspunt van het nieuwe imago zal
een unieke combinatie van wonen en werken in Strijp-S vormen. (bijlage 1.2.2) (West 8, 2004)
In het definitieve plan voor Strijp-S is ruimte opgenomen voor circa 2.500 tot 3 .000 woningen,
met een totaal woonoppervlak van ongeveer 285.000 m2. Er komt een mix van huur en
koopwoningen in verschillende prijsklassen. Op Strijp-S zal ca. 90.000 m2 kantoorruimte
gerealiseerd worden, verder komt er ruimte voor commerciële voo rzieningen waaronder winkels,
horeca en uitgaansgelegenheden. (Strijp-S, 2007)

4.2.2

Planning Strijp- 5

Er zijn zes fasen die de gebeurtenissen en de vorming van de organisatie in de periode van 2000
t/m 2020 in beeld brengen.
1. Initiatieffase (2000-2001)
Philips, de hu idige bezitter van het gebied, heeft besloten het gebied in fasen te verlaten . De
gemeente Eindhoven wil het gebied gaan transformeren en laten aansluiten bij de binnenstad.
Philips en de gemeente sluiten een intentieovereenkomst. Zij schrijven een prijsvraag uit, hieruit
wordt VolkerWessels (VWS) als partner gekozen om de verdere ontwikkeling van het gebied te
realiseren.
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2. Definiëring (2001-2002)
De gemeente, VWS en Philips geven in 2002 goedkeuring aan een opgesteld masterplan. De
gemeente Eindhoven en VWS stellen een samenwerkingsovereenkomst (SOK) op, genaamd 'Park
Strijp CV'. De gemeente koopt de grond vanPhilipsen verhuurt de bezittingen aan Philips die het
gebied in fasen verlaat.
3. Stedelijk ontwerp (2002-2004)
West8, bureau gespecialiseerd in stedelijk ontwerp, ontwikkelt een voorlopig stedelijke plan
(leidraad om kwaliteit te waarborgen) in 2003, gevolgd door een definitief plan in 2004
goedgekeurd door de gemeenteraad.
4. Voorbereiding (2004-2018)
Het bezitseigendom verplaatst zich van de gemeente naar ParkStrijp CV wanneer het huurcontract
afloopt en Philips het terrein verlaat (ook in fasen). Het stedelijke ontwerp dient als richtlijn
waaruit

het

voorontwerp

bestemmingsplan

wordt

gemaakt

en

daaruit

het

definitieve

bestemmingsplan.
5. Ontwikkeling onroerend goed (2006-2020)
Na het verdelen van het land in percelen zullen verschillende projectontwikkelaars het initiatief
overnemen en overgaan tot het ontwikkelen van het onroerend goed. Park Strijp CV coördineert
het bouwproces, controleert de kwaliteit van het stedelijke plan en levert de publieke ruimtes
6. Benutten van het gebied (2009-)
Volgens het plan is de eerste fase in 2009 gereed en het laatste deel in 2020.
(Arts, et al., 2005)

4.3

Organisatie Strijp-S

Strijp-S betreft een PPS binnenstedelijke herstructurering (§2.4.1, pagina 11 ). Binnen deze PPS
hoofdvorm is er een joint venture model (§2.3, pagina 10) opgericht. In dit model richten de
gemeente en marktpartijen gezamenlijk een grondexploitatiemaatschappij (GEM) op, waaraan de
gronden

binnen

het

plangebied (in

economisch

eigendom) worden

overgedragen.

Deze

onderneming is ook verantwoordelijk voor het bouw- en woonrijp maken en voor de
gronduitgiften en draagt daarmee in feite het karakter van een geprivatiseerd grondbedrijf op
locatie. (Dieren, 2006)

4.3. 1

Organisatiestructuur

Park Strijp CV is opgericht om te zorgen voor het herontwikkelen van de Strijp-S locatie. De
gemeente Eindhoven en 'Strijp Deelnemingen BV' (een dochteronderneming van VolkerWessels)
participeren als stille vennoten, ieder voor 49 %. De derde partner is 'Park Strijp Beheer' (PSB), zij
participeren voor 2% en leidt de Vennootschap.
Park Strijp Beheer BV is een joint venture tussen de gemeente Eindhoven en 'Strijp-S Beheer BV'
(een andere dochteronderneming van VolkerWessels). Beide partijen participeren gelijkwaardig.
De

werkzaamheden

op

Strijp-S

worden

voorbereid

door

werkgroepen,

bestaande

uit

vertegenwoordigers van de gemeente en de ontwikkelaar, zonodig aangevuld door derden. De
werkzaamheden worden afgestemd in het directieoverleg en aangestuurd door de
projectmanagers van PSB. De aandeelhouders houden toezicht op het beleid van de directie en op
de algemene gang van zaken in de vennootschap en staan de directie met raad terzijde. Het
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bestuurlijk overleg ziet toe op de juiste naleving van de overeenkomst. De organisatiestructuur op
Strijp-S is weergegeven in figuur 4.1. (Dieren, 2006)

Gemeente
Eindhoven

49%

Bouwrijpe grond

Directie
R. Berkhout

Afnemers:
- Trudo
_ Woonbedrijf
- Spoorzone
- VolkerWessels
-Gemeente

~---, Gedelegeerd

grondontwikkelaar

á
Figuur 4.1: Organisatiestructuur Strijp-5

4.3.2

Doeljoint venture

In de bestaande structuur is Park Strijp C.V. (met Park Strijp Beheer B.V. als beherend vennoot)
verantwoordelijk voor de naleving van op de ontwikkeling betrekking hebbende bepalingen uit de
koopovereenkomst met Philips, de grondexploitatie, de uitgifte van gronden en gebouwen en alle
zaken die in verband hiermee moeten worden geregeld, zoals het scheppen van
stedenbouwkundige kaders, voorbereiden van bouw- en woonrijp maken grond, scheppen van
juridische kaders en de energievoorziening. (Dieren, 2006)

4.3.3

Partijen en personen

Er zijn twee structuren parallel aan elkaar opgesteld. Bij het opstellen van het organisatieplan per
december 2006 zijn er bij achttien overlegorganen, waarvan dertien werkgroepen, in totaal 53
personen betrokken, verdeelt over twintig organisaties. Dit zijn aantallen die fluctueren
gedurende het gehele proces. In bijlage 1.2. 3 wordt de overlegstructuur en invulling van personen
uitgebreider toegelicht.
De gemeente Eindhoven is met twaalf personen in één of twee overlegorganen actief. Deze
personen komen van verschillende afdelingen vanuit de organisatie van de gemeente Eindhoven.
In totaal neemt 68 % van de deelnemers aan slechts één overlegorgaan deel. Dit is een hoog
percentage . Er zijn dus veel 'losse' personen . Dit vraagt om goede coördinatie aan personen en
geeft aan dat er een grote verspreiding van informatie is. Dit heeft als gevolg dat de Strijp-5
gerelateerde projectinformatie geproduceerd in de werkgroepen zich in veel verschillende
opslagplekken bevindt.
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4.4

Organisatie gemeente Eindhoven

De gemeente Eindhoven werkt volgens een concernmodel (figuur 4.2). De vertaling van de wensen
van het stadsbestuur vinden plaats in de concerndirectie . Deelnemers aan deze directie zijn
directeuren van de diensten en de gemeentesecretaris. Deze laatste vervult de rol van algemeen
directeur. Het ambtelijke orgaan van de gemeente Eindhoven bestaat uit acht diensten. Elke dienst
heeft zijn eigen kenmerken, vervult zijn eigen rol binnen de gemeente Eindhoven en heeft voor
het bereiken van zijn doelen meerdere afdelingen .
Stadsbostuur

Concemdlrectlo/
gomeento5ecretaris

Dienston
(8 stuks)

Dienston
(8 stuks)

Diensten
(8 stuks)

Figuur 4.2: Concernmodel gemeente Eindhoven

4.4. I

Diensten en afdelingen

Er zijn meerdere afdelingen van de verschillende diensten actief op Strijp-S. De participatie van
deze afdelingen moet gezien worden als participatie van verschillende organisaties (specialismen).
Elke deelnemende afdeling heeft zijn eigen bijdrage aan het ontwikkelen van Strijp- S. Intern is er
tussen de afdelingen beperkt overleg. Er is een maandelijkse briefing tussen de ambtenaren met
een belang in Strijp-S.
De belangrijkste participerende afdelingen zitten bij de dienst Stedelijk Ontwikkeling en Beheer.
Deze dienst heeft tot doel het creëren en in stand houden van de stad met een goed woon-,
werk- en leefklimaat. De afdeling Strategie heeft een visie in de vorm van een programma. De
afdeling Planontwikkeling maakt concrete plannen op basis van dit programma. De afdeling
Realisatie voert de opgestelde plannen van Planontwikkeling uit. Daarnaast draagt de afdeling
Bouw- en woningtoezicht zorg voor het bewaken van de kwaliteit en het verlenen van
vergunningen en de afdeling Economische zaken voor de bedrijfshuisvesting.
Er zijn ook afdelingen van andere diensten die met een minder groot belang te maken krijgen met
de gebiedsantwikkeling Strijp-S. Dit zijn de ondersteunende afdelingen, Documentaire Informatie
Voorziening (DIV), Controlling en Juridische Zaken en diverse maatschappelijke afdelingen die
baat hebben bij de ontwikkeling van een nieuw stadsdeel. In figuur 4.3 staan alle participerende
afdelingen weergegeven . (Gemeente Eindhoven, 2007)
Dienst Stedelijke
Ontwikkeling en
Beheer

Andere diensten

Figuur 4.3: Participerende afdelingen gemeente Eindhoven
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5 HUIDIGE SITUATIE
5.1

Inleiding

Met behulp van stroomdiagrammen worden de informatiestromen bij Park Strijp Beheer bv, Credo
Integrale Planontwikkeling en de gemeente Eindhoven inzichtelijk gemaakt.
Er zijn twee belangrijke begrippen die in dit hoofdstuk vaak terugkomen, informatie en document.
"Informatie is een waarneming gekoppeld aan een interpretatie door mensen. Informatie leidt tot
kennis, begrip en inzicht." (Tiggelen , 2001) We leggen informatie vast om communicatie in
afstand en tijd mogelijk te maken. "Een document is een fys ieke of een logische eenheid van
informatie." (Tiggelen, 2001) Een fysieke eenheid van informatie is tastbaar in de vorm van
bijvoorbeeld een rapport en een logische eenheid van informatie is een eenheid die alleen met
behulp van software gepresenteerd kan worden .
De personen van PSB, Credo en de gemeente bevinden zich gedeeltelijk in het rode kader van
figuur S. 1, maar nemen ook deel aan de werkgroepen. In hetzelfde figuur is met een groene pijl
de richting van de informatie aangegeven . In de werkgroepen wordt de Strijp- S
projectgerelateerde

informatie

geproduceerd.

Daarvan

wordt

ongeveer

25%

door

de

projectmanagers en projectcoördinatoren van de gemeente Eindhoven en VWS gebruikt. Hiervan
wordt circa vijf procent besproken bij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders door de
wethouders en directie van VWS (Dieren, 2007).

Wethouders

Projectleiders

AvA

Directie PSB
25%

Directie VWS

Projectmanagers
'en projectcoördinatoren

\

Werkgroepen

\

100 %

Figuur 5. 1: Communicatie- en informatieniveau uitwerking stroomdiagrammen
Er z ijn twee hoofdh andelinge n die alle informat iestrome n in de huidige situatie in beeld brengt.
Ophalen van digitale en papieren documenten (A) en opslaan van digitale en papieren documenten
(B). De twee hoofdhandelingen word en ieder in twee aspecten , doel en frequentie van de
in format ielijnen, verdeeld. De handeling en per aspect zijn weergeg even in een stroomdi ag ram. De
nummering zoals omschreven in het tekeningendiagram (figuu r 5.2) wordt gehanteerd als
opbouw van de paragrafen .
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Diagramnr.

Omschrijving

A

Ophalen digitale en papieren documenten

Al

Doel van de informatielijnen

Figuur 5.3

A2

Frequentie van de inforJ"l'l_atielijnen

Bijlage 2.3.2

B

Opslaan digitale en papieren documenten

Bl

Doel van de informatielijnen

Figuur 5.4

B2
Fre uentie van de informatieli"nen
Figuur 5.2: Tekeningendiagram informatielijnen huidige situatie

5.2

Biïa e 2.3.4

Uitwerking stroomdiagrammen

In deze paragraaf worden de lijnen die de medewerkers van PSB, Credo en de gemeente Eindhoven
en

de

aanwezige

archieven

met

elkaar

verbinden

toegelicht

aan

de

hand

van

het

tekeningendiagram (figuur 5.2). In bijlage 2.2 zijn alle symbolen , personen en archieven , gebruikt
in de stroomdiagrammen omschreven.
Alle opgestelde stroomdiagrammen zijn opgebouwd uit drie domeinen; PSB, Credo en de
gemeente Eindhoven. De deelnemende personen en aanwezige archieven zijn per domein
weergegeven. Met als gevolg dat duidelijk te zien is tussen welke personen en tussen welke
personen en archieven van verschillende domeinen informatie-uitwisseling plaats vindt. Vanuit
het hart van de organisatie van het project wordt er met veel partijen in de omgeving, die
deelnemen aan de werkgroepen, informatie uitgewisseld. In de stroomdiagrammen worden deze
private partijen meegenomen als één domein: de omgeving.
De afdelingen van de gemeente zijn aparte organisaties, die expertise geven op hun eigen
specialisme bij de deelname aan de werkgroepen . De participatie aan de joint venture vindt dus
op deze manier plaats . Credo als gedelegeerd planontwikkelaar van VWS neemt directer deel aan
de joint venture . Vanuit de gemeente is alleen de projectmanager PSB - gemeente bevoegd tot het
PSB archief. Vanuit VWS zijn dat naast de projectmanager PSB - VWS ook de projectcoördinatoren
van Credo.

5.2. 1

A. Ophalen digitale en papieren documenten

In figuur 5.3 worden alle informatiestromen bij het ophalen van documenten uit de PSB archieven,
de Credo archieven en de archieven van de gemeente visueel weergegeven. Bij het ophalen van
documenten uit een gemeentearchief door een afdeling van de gemeente wordt de route van dit
document naar de medewerkers van PSB, Credo of de omgeving bekeken. Het aspect 'doel van de
informatielijnen' wordt in figuur 5.3 toegelicht. Het aspect 'frequentie van de informatielijnen'
staat in bijlage 2. 3.2 omschreven.
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Omschrijving

Pijl

Een projectdeelnemer actief in het ene domein haalt informatie uit een

__ ,.

archief van een ander domein
Informatie-uitwisseling tussen personen van twee verschillende domeinen

Ophalen informatie en informatie-uitwisseling binnen hetzelfde domein
Figuur 5.3: Al. Doelen informatielijnen ophalen digitale en papieren documenten
Het doel van elke specifieke informatielijn in figuur 5.3 wordt in de bijlage 2.3.1 omschreven.
De

dikke

informatielijnen

geven

aan

dat

de

projectmanager

-

VWS

van

PSB

en

de

projectcoördinatoren van Credo in zowel het digitale PSB archief als het digitale Credo archief
actief is. Tevens maakt de projectmanager- VWS van PSB gebruik van twee emailboxen, zowel op
PSB als op Credo.
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5.2.2

B. Opslaan digitale en papieren documenten

In de vorige subparagraaf zijn het ophalen van digitale en papieren documenten toegelicht. Er
worden ook in de diverse archieven door meerdere personen documenten opgeslagen. In deze
subparagraaf worden het doel van de informatielijn in figuur 5.4 weergegeven. De frequentie van
het opslaan van digitale en papieren documenten is in bijlage 2.3.4 omschreven .
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archief van een ander domein
Informatie-uitwisseling tussen personen van twee verschillende domeinen
Ophalen informatie en informatie- uitwisseling binnen hetzelfd e domein
Uitprinten van digitale documenten om vervolgens op papier op te slaan

Figuur 5.4: 81 Doelen informatielijnen opslaan digitale en papieren documenten
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Het doel van elke specifieke informatielijn in figuur 5.4 wordt in de bijlage 2.3.3 omschreven.
Tevens geven de kleuren de route aan die een document doorloopt langs verschillende personen
met als eindpunt één van de archieven.
Bij het ophalen van documenten is reeds besproken dat de projectmanager - VWS van PSB en de
projectcoördinatoren van Credo actief zijn in de archieven van een ander domein. Een tweede feit
wat opvalt bij PSB, Credo en de gemeente Eindhoven bij het opslaan van documenten is dat
digitaal binnengekomen documenten worden uitgeprint om vervolgens in het papieren archief op
te slaan . Met als gevolg dat documenten dubbel, zowel digitaal als op papier, worden opgeslagen.
De papieren documenten worden niet gescand en ook in het digitale archief geplaatst. Het
papieren archief is completer dan het digitale archief van zowel PSB, Credo als de gemeente
Eindhoven.

5.3

Analyse stroomdiagrammen

In deze paragraaf worden de toegelichte stroomdiagrammen (§5.2, pagina 27) geanalyseerd. De
analyse levert een aantal aspecten met betrekking tot het documentbeheer en de samenwerking
tussen een publieke en private partijen op.

Aanpak analyse

5.3. I

De informatie die uiteindelijk leidt tot de opsomming van uitkomsten wordt verkregen uit drie
informatiebronnen:
1.

Persoonlijke analyse stroomdiagrammen (uitwerkingen in bijlage 2.4)

2.

Theoretische benadering

Gebaseerd op de obstakels bij het introduceren van een bedrijf documentatiemanagement
systeem (Sutton, 1996) en vragen waarmee wordt ingegaan op de vorm (hard- en software) en de
inhoud van het aanwezige geautomatiseerde informatiesysteem (Eek Poppe, 2003) worden de
stroomdiagrammen van de huidige situatie geanalyseerd. (uitwerkingen in bijlage 2.5)
3.

Uitspraken diepte-interviews (§1.4 .2, pagina 8)

Met de volgende projectdeelnemers van PSB, Credo en de gemeente Eindhoven zijn diepteinterviews gehouden:
Functie

Organisatie

Naam

Office manager

PSB

Brenda Nieuwlaat

Projectmanager PSB - gemeente

PSB

Henk Scholte

Projectmanager PSB - VWS

PSB

Barry Storm

Secretariaat

Credo

Nathalie Reynders

Projectcoördinator

Credo

Thijs van Dieren

Projectleider

Gemeente Eindhoven

Harrie de Haas

Hoofd informatievoorziening
Hoofd afdeling DIV

Gemeente Eindhoven
Gemeente Eindhoven

Robert Tros
Louis van Winkel

Deze interviews leveren

uitspraken op met daarin een

mening of bevinding over het

documentbeheer en de samenwerking tussen de publieke en private partijen op Strijp-S.
(uitwerkingen in bijlage 2.6)
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De drie informatiebronnen hebben een grote overlap aan informatie, daarom is het geheel
geïntegreerd tot één totale analyse.

5.3.2

Uitwerking analyse

Een uitgebreide lijst met aspecten zijn gecategoriseerd tot veertien uitkomsten (in een kader en
groen gekleurd). De uitkomsten van de eerste twee informatiebronnen zijn verwerkt in de kaders.
De uitspraken door de geïnterviewden uit de derde informatiebron staan per hoofdonderwerp
gecategoriseerd.
Overzicht en afspraken documenten PSB, Credo en de gemeente Eindhoven
Office manager PSB:

"Afspraken over de opzet en het beheren van het documentbeheer op PSB zijn niet volledig
duidelijk voor alle medewerkers van PSB."
Projectmanager PSB - gemeente:

"De later in het proces bijgekomen PSB en Credo medewerkers zijn niet goed geïnformeerd over
de huidige opzet van het documentbeheer. Mijn beslissingen zijn bij mijn wegvallen lastig te
achterhalen."
"Ik moet vertrouwen op mijn collega's, omdat ik zelf documentatie van voor mijn aanstelling niet
kan terugvinden. "
Projectmanager PSB - VWS :

"Door een stroeve start is het lastig om beslissingen in het verleden gemaakt terug te halen. "
"De gemeente Eindhoven nam later deel aan de onderhandelingen met VWS en moest zich
aanpassen aan al eerder gemaakte afspraken."
Het overzicht aan aanwezige documenten is voor de projectdeelnemers van PSB, Credo en de
gemeente Eindhoven onvoldoende.
Omdat de afspraken over de opzet en beheer van documenten niet duidelijk geformuleerd zijn en
hierover geen traini ng is gegeven. Met als gevolg dat documenten in de huidige situatie niet
volgens een vastgelegd werkprotocol worden opgeslagen .
Het documentbeheer op Strijp-5 is bij de start van het project slecht opgezet.
Omdat er in de beg infase veel persoonswisselingen plaatsvonden , de gemeente Eindhoven later
deelnam aan de onderhandelingen en de pri oriteit niet bij de opzet van het documentbeheer lag.
Met als gevolg dat gemaakte beslissingen lastiger
projectdeelnemers moeten vertrouwen op hun collega's.

zijn

terug

te

vinden

en

nieuwe

Koppeling documenten gemeente
Hoofd informatievoorziening:

"Documenten die digitaal binnenkomen op de verschillende afdelingen zijn niet aan elkaar
gekoppeld. Met als gevolg dat digitale documenten vrij lastig terug te vinden zijn. "
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Projectleider gemeente Eindhoven:

"Er is geen koppeling tussen digitale Strijp-S documenten. ledereen archiveert en beheert zijn
persoonlijke emailbox. Het Intranet van de gemeente wordt niet gebruikt."
Hoofd afdeling DIV:

"Er is wel een protocol voor het verwerken en opslaan van documenten in e-mails op het Intranet
bij de gemeente Eindhoven. Alleen wordt deze niet toegepast door de ambtenaren."
BIJ de gemeente Eindhoven ontbreekt de koppeling op het Intranet tussen digitaal Strljp-S
gerelateerde documenten.
Omdat er geen gebruik wordt gemaakt van het Intranet, geen duidelijke procedures zijn voor het
verwerken en opslaan van digitale documenten en geen training hierover wordt gegeven . Met als
gevolg dat digitale projectinformatie per afdeling wordt gearchiveerd in de persoonlijke
emailboxen en lastig terug te vinden is.
Informatievoorziening verschil publieke en private partij
Projectmanager PSB- gemeente :

"Belangen VWS en gemeente Eindhoven zijn voor 80 %gelijk, de onderhandelingen gaan over de
resterende 20%."
"Samenwerking tussen een publieke en private partij is moeilijker door de grote verschillen in
bedrijfscultuur en -regels. Toch moet een gemeente altijd strategische allianties aangaan. "
Projectleider gemeente Eindhoven:

"Lange termijn denken voor een private partij is anders als voor een publieke partij. De publieke
partij moet veel meer rekening houden met burgers en maatschappelijke en politieke belangen"
De gemeente Eindhoven moet, in tegenstelling tot PSB en Credo, de burgers, de bedrijven In
omliggende gebleden en maatschappelijke en politieke partijen voorzien van projectinformatie die
zich ook in het projectportal bevindt.
Omdat

er

tussen

de

publieke

en

private

partij

belangenverschillen

zijn,

versch il

in

bedrijfsopvatting en in lange term ijn denken. Met als gevolg dat georganiseerd moet worden dat
Strijp- 5 gerelateerde projectinfo rmatie die alleen toegankelijk is voor geautoriseerde
projectdeelnemers buiten het projectportal ook via de ge meente beschikbaar wordt voor derden .
Dubbele opslag documenten
Officemanager PSB I Secretariaat Credo:

'Ve statische en dynamische documentatie, zowel digitaal als op papier z ijn bij PSB en Credo in
meerdere opslagplekken aanwezig. "
Projectmanager PSB - gemeente:

"Ik weet dat er zowel papieren documenten dubbel aanwezig zijn in mijn persoonlijke archief als
in het papieren PSB archief"
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Statische en dynamische Strljp-S gerelateerde projectinformatie is op PSB, Credo en de gemeente
Elndhoven zowel op papier als digitaal in verschillende opslagplekken aanwezig.
Omdat er veel versch illende formele en persoonlijke opslagplekken zijn met elk een eigen
structu ur. Het gevaar besraat dat de projectdeelnemers me verouderde versies of een
conceptvorm van documenten gaan werken . Met als gevolg dat er beslissingen worden genomen
op verouderde projectinformatie.
Uitprinten diqitale projectinformatie
Digitale projectinformatie wordt bij PSB, Credo en de gemeente Eindhoven uitgeprint om op papier
op te slaan .
Omdat de projectdeelnemers deze huidige werkwijze gewend zijn . Met als gevolg dat
documenten , zowel digitaal als op papier, wo rden opgeslagen .
Digitale informatie-uitwisseling
Projectmanager PSB - gemeente:

"Ik sla informatie toegevoegd aan een email niet op, dit blijft in mijn emailbox staan. "
Office manager PSB:

'Voor gebrek aan ruimte in de bijlage van een ematl worden documenten met de post verstuurd."
Bij PSB, Credo en de gemeente Eindhoven blijven d igitale documenten vaak in persoonlijke
emailboxen zHten.
Omdat er geen duidelijke afspraken zijn over de verwerking van deze dig itale documenten. Met
als gevolg dat er geen overzicht aan digitale informati e-uitwisseling is en het gevaar dat de
projectdeelnemers met verouderde versles gaan werken.
Bij PSB, Credo en de gemeente Eindhoven zijn geen afspraken over het bestandsformaat van
digitaal doorgestuurde documenten gemaakt.
Met als gevolg dat digitaal verstuurde documenten niet aankomen en alsnog worden uitgeprint
om met de post te versturen .
Autorisatie projectmanager en projectcoördinatoren Credo
De projectmanager PSB - VWS is geautoriseerd tot het digitale PSB en Credo archief en ontvangt
digitale documenten in twee emailboxen (PSB en Credo). De proj ectcoörd inatoren van Credo zij n
eveneens geautoriseerd tot het papieren en digitale archief van PSB en Credo.
Projectmanager en projectcoördinatoren van Credo zijn geautoriseerd tot archieven van een ander
domein.
Omdat zij een werkplek hebben op zowe l het kantoor van PSB als Credo. Met als gevolg dat
digitale projectinformatie dubbel word t opges lagen en de kans bestaat dat de projectmanage r en
projectcoördinatoren van Credo gaan werken met verouderde projectinformatie.
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Bereikbaarheid en toegankelijkheid archieven
Op PSB, Credo en de gemeente Eindhoven is het lastig voor de projectdeelnemers om papleren
projectinformatie die vrij toegankelijk hoort te zijn direct in handen te krijgen.
Omdat de fysieke afstand russen de papieren arch ieven van PSB, Credo en de gemeente Eindhoven
groot is en de projectdeelnemers niet tot alle archieven geautoriseerd zijn. Met als gevolg dat de
projectdeelnemers afhankelijk van elkaar zijn over het verkrijgen van deze projectlnformatie.
Uitbreken van een calamiteit op PSB of Credo
De papieren archieven van PSB en Credo zijn slecht voorbereid op het uitbreken van een calamiteit
Omdat deze papieren documenten niet in een brandvei lige kast zijn geplaatst. Met als gevolg dat
originele contracte n en belangrijke verslagen verloren kunnen gaan.
Veranderen gedrag en werkwijze bij PSB en Credo
Office manager PSB:

"Er moet bereidheid zijn om collectief te willen veranderen naar één digitale server voor PSB en
Credo."
Secretariaat Credo:

"Er zijn kansen voor het opzetten van één server voor PSB en Credo, echter zal dit in de huidige
situatie op Credo niet werken."
Projectmanager PSB - gemeente:

"Ik zie dat een switch van papier naar digitaal gaat gebeuren, echter blijf ik de voorkeur voor
papieren documenten houden. Ik heb hier mee zekerheid bij. "
Projectmanager PSB - VWS:

"Op dit moment is er een goed documentbeheer op Strijp-S en hoeft er niets verandert te
worden."
Op PSB en Credo zullen de projectdeelnemers niet collectief veranderen van het huidige gedrag en
werkwijze.
Omdat de projectdeelnemers vertrouwd z.ljn met het werken met papieren documenten en een
papieren opslag en gedesoriënteerd raken door de snelle digitale ontwikkelingen . Bij de
toepassing van een projectportal bestaat het gevaar dat er informatie-uitwisseling buiten het
portal om plaats gaat vinden .
Veranderen gedrag en werkwijze bij de gemeente Eindhoven
Hoofd informatievoorziening :

"Door de snelle digitale ontwikkelingen vervreemden personen van elkaar. "
Projectleider gemeente Eindhoven:

"Het management van de gemeente moet meer aandacht geven aan het documentbeheer. "
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Hoofd afdeling DIV:

"In de huidige situatie worden digitaal binnengekomen documenten uitgeprint en op papier
opgeslagen in het centrale archief van de gemeente Eindhoven. "
Bij de gemeente Eindhoven Is er een gebrek aan het willen veranderen van het huidige gedrag en
werkwijze.
Omdat er vanuit het management een gebrek is aan het Inzetten van dit veranderingsproces en er
onvoldoende bereidheid onder de am btenaren word t gecreëerd. Met als gevolg dat de ambtenaren
bl ijven werken volgens de huidige situatie, zoals het uitprinten van digitale documenten, en een
vernieuwde technologie niet ingepast kan worden .
Communicatie tussen publieke en private partijen
Projectleider gemeente Eindhoven:

"Projectmanager PSB - gemeente gebruikt zijn kennis in de gemeente om direct tot de juiste
informatie te komen. "
Er zijn veel directe communicatielijnen tussen de private projectdeelnemers met de publieke
projectdeel nemers.
Omdat de organisatie is opgezet in werkgroepen en zodoende de projectdeelnemers elkaar
persoonlijk kennen . Met als gevolg dat het overzicht aan informatie- uitwisseling voor de
projectleider gemeente Eindhoven vermindert, maar de efficiency in de samenwerking tussen de
private en publieke projectdeelnemers verhoogt.
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DEEL 111: ONTWERPEN SITUATIES
6

IDEALE SITUATIE

6.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt voor het totale documentbeheer op een PPS binnenstedelijke
herstructurering met een joint venture een projectportal toegepast, de 'ideale situatie '.

Het documentbeheer wordt bij de start van de PPS overeenkomst, waar de partijen voor het
opstellen van de joint venture bekend zijn, gedurende de hele ontwikkeling van het gebied
uitgevoerd met een projectportal.
Dit hoofdstuk bevat een uitleg van de ideale situatie in de vorm van stroomdiagrammen. Tevens
wordt beschreven welke organisatorische en technische veranderingen in vergelijking met de
huidige situatie zijn opgetreden en met welk doel.

6.1.1

Inhoud projectportal

Met de inhoud van het projectportal wordt alle PPS gerelateerde projectinformatie bedoeld die
geproduceerd wordt ten behoeve van de realisatie van het gebied door de j oint venture. Het doel
van de joint venture, een grondexploitatiemaatschappij, is de grond woon - en bouwrijp maken
voor de ontwikkelaar.
Alle processen die plaats vinden binnen de gemeente worden niet via het projectportal met elkaar
uitgewisseld, omdat de projectinformatie in het projectportal alleen gericht is op het
gebiedsontwikkelingsproject. Deze publieke processen die van belang zijn voor het te realiseren
gebied zijn ook van belang voor de aansluitende gebieden, de burgers en meerdere
maatschappelijke instellingen. Deze informatie is dus niet direct nodig voor de ontwikkeling van
het gebied, maar dient als een informatievoeding om de projectgerichte documenten te realiseren.

6.2

Aanpak ontwerp

De ideale situatie wordt ontworpen gebaseerd op de analyse van de huid ige situatie (HS) en het
theoretische kader (H2 en 3). De uitkomst van het ontwerpproces levert drie hoofdonderwerpen.
Per onderwerp is één stroomdiagram opgesteld (figuur 6.1 ). De drie mode llen vormen de ideale
situatie.
Diagramnr.

Omschrijving

A.

Informatie- uitwisseling

B.

Opslaan, ophalen en wijzigen documenten

C.

Uitprinten van projectinformatie

Figuur 6.1: Tekeningschema stroomdiagrammen ideale situatie

6.2.1

Voorwaarden ontwerp

Er zijn een aantal voorwaarden waar rekening mee gehouden moet worden bij het ontwerpen van
de ideale situatie . Hieronder vallen niet de voorwaarden di e van toepas si ng zijn bij het imp lemen-
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teren en gebruik van een projectportaL
De papierenstromingen en -opslagplekken moeten verdwijnen
De digitale handtekening moet worden ingevoerd en toegepast
De projectdeelnemers moet een mogelijkheid geboden worden om tijdens vergaderingen
documenten op papier bij zich te hebben
Het ontwerp van de ideale situatie wordt op hetzelfde communicatieniveau (figuur 5.1,
pagina 26) toegepast als het ontwerp van de huidige situatie

6.2.2

Invulling projectportal en projectdeelnemers

De domeinen die toegepast zijn in de huidige situatie worden ook weergegeven in de ideale
situatie. De domeinen Credo en PSB worden samen met de partijen uit de omgeving één domein:
privaat. De gemeente Eindhoven wordt in de ideale situatie het domein publiek.
De invulling van het projectportal geeft niet, zoals in de huidige situatie, alleen de opslagplekken
van documenten weer, maar ook de invulling van een aantal functies van het projectportaL De
invulling van het projectportal en de projectdeelnemers is gebaseerd op de gegevens van de
huidige situatie geanalyseerd op Strijp-S gegeneraliseerd tot algemene benamingen. Het vormen
van de domeinen en benaming van de projectdeelnemers wordt in paragraaf 6.4 verder toegelicht.
stellen van dejQ_eale situatie.
Legenda symbolen Ideale situatie
~--··········:

L..........éJ

[~}ogboek

r··---e··--1 Professional privaat

(coJ

:

: Secretariaat privaat

L. ..•••...

.éJ

r-···Ä··--1 Administrator projectportal
L. ..•.....

.éJ

r····· ·····:

l

: Professional publiek

L ......

.êJ

Centrale opslag

Wijzigen documenten

Versiebeheer

Reprofaciliteit

· l Afdeling DIV publiek

...éJ

Figuur 6.2: Legenda symbolen ideale situatie

6.2.3

Praktijkcontroles

De stroomdiagrammen zijn door de volgende twee experts vanuit de praktijk gecontroleerd.
Expert

Functie

H. Dona

Oud voorzitter Raad van Bestuur Strijp- 5

J. Slats

Senior projectleider Nationaal archief, Hoofd afdeling Digitale Duurzaamheid

De opmerkingen van deze experts zijn verwerkt in het definitieve ontwerp van de ideale situatie .
Bijlage 3.2 bevat de notulen van de praktijkcontroles .

6.3

Uitwerking stroomdiagrammen

In deze paragraaf worden er verbanden gelegd tussen de functies, de opslagplekke n en
projectdeelnemers omschreven in bijlage 3.1. De drie modellen worden in de volgende drie
subparagrafen nader omschreven met een stroomdiagram .
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6.3.1

A. Informatie-uitwisseling

Model A (figuur 6.3) geeft de informatie-uitwisseling tussen de projectdeelnemers weer. In de
huidige situatie worden hiervoor de middelen post, email en fax gebruikt. Er zijn vier mogelijke
routes waarop informatie wordt uitgewisseld. Twee handelingen zijn apart aangegeven. Dit betreft
het plaatsen van informatie uit de gemeente dossiers, zowel papier als digitaal, in het
projectportal door een professional van de gemeente en de invulling van de functie administrator.
Routes die het digitale document doorloopt
Professional privaat- > professional privaat
Professional privaat- > professional publiek
Professional publiek- > professional publiek
Professional publiek- > professional privaat
Aparte handelingen
---1•~
Het plaatsen van gemeente-informatie door de professional gemeente in het
projectportal
---1•~

Beheren van het projectportal door de administrator

VERZENDER
PUBLIEK

PRIVAAT

I
I I
,___Ll

r..---1: -·n-n
~ - -

I l il
I l iL - 1
11 I
1
11 I
1
111

11 I

1
1

··--·········!..! ..! ,

I c·--'~·-·;··;··-··-T.··;

1...........-.........

I

6 jJ'-.-.·-..·.·.·.·.-.'..·"..·.-...

PRIVAAT

1·-L

L. .... ~. . . .tb

PUBLIEK

ONTVANGER
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Pijl

Omschrijving
Ophalen en opslaan projectinformatie tussen projectportal en dossiers gemeente

--·

Informatie-uitwisseling tussen professionals
Logboekgegevens ter informatie professionals en secretariaten

Figuur 6.3: Informatie-uitwisseling

Het doel van elke informatielijn en de route van het digitale document in figuur 6.3 wordt in
bijlage 3.3 .1 omschreven.
De meest dikke informatielijnen geven de informatie-uitwisseling tussen het projectportal en de
dossiers van de gemeente aan. De afdeling DIV van de gemeente legt, in overleg met de
projectleider van de gemeente, bij de start van het project vast van welke processen en
projectinformatie zij de gegevens willen plaatsen in de digitale dossiers van de gemeente. De
afdeling DIV scant op een vastgelegd tijdstip, bij voorkeur maandelijks, het projectportal en
plaatst de afgesproken projectinformatie met bijbehorende processen (logboekgegevens) digitaal
in de dossiers van de gemeente. Alle informatie die digitaal wordt aangeleverd moet ook digitaal
bewaard en beheerd worden. Indien men al deze informatie uitprint en in de papieren dossiers
van de gemeente plaatst, gaat de digitale waarde, bijvoorbeeld de digitale handtekening, van het
document verloren. Tevens wordt gemeente- informatie die relevant is voor de ontwikkeling van
het gebied en zodanig nodig is voor het produceren van projectgerelateerde documenten door de
professional van de gemeente in het projectportal geplaatst. Al aanwezige digitale documenten
worden direct digitaal in het portal geplaatst. Papieren documenten worden gescand en
vervolgens door de professional van de gemeente in het projectportal geplaatst. Na het digitaal
wijzigen van een gescand papieren document krijgt het digitale document de officiële status en
wordt het vervolgens digitaal bewaard en beheerd bij de gemeente. Het papieren document moet
vernietigd worden. Indien dit niet gebeurd bestaat het gevaar dat documenten op verschillende
plekken en versies, zowel op papier als digitaal, opgeslagen worden .

6.3.2

8. Opslaan, ophalen en wijzigen documenten

Model B (figuur 6.4) omvat het opslaan, ophalen en wijzigen van documenten. In de huidige
situatie worden hiervoor door de projectdeelnemers de eigen software en bedrijfsfaciliteiten
gebruikt. PPS gerelateerde projectinformatie die niet direct wordt uitgewisseld, maar ten doel van
het realiseren van het gebied wel toegankelijk moet zijn voor andere projectdeelnemers, moet
opgeslagen worden in het projectportaL Een geplaatst document kan op elk gewenst moment
door ieder geautoriseerde professional geraadpleegd worden . Daarnaast is het mogelijk een
opgehaald document te wijzigen in een online viewer en in een vernieuwde versie in het portal te
plaatsen. Het plaatsen van zowel digitale en papieren documenten door de professional van de
gemeente is als aparte handeling aangegeven.
Routes die het digitale document doorloopt
Opslaan documenten door professionals private partijen
Opslaan documenten door professionals publieke partij
Ophalen en wijzigen documenten door professionals private partijen
Ophalen en wijzigen documenten door professionals publieke partij
Aparte handelingen
Het plaatsen van gemeente-informatie in het projectportal
Beheren van het projectportal door de administrator
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r1

I
I
I
I
I

-L

CD:===

gemeente
papier

gemeente
digitaal

n1 1

EK
OPHALEN EN WUZIGEN
Pijl

Omschrijving
Ophalen en opslaan projectinformatie tussen projectportal en dossiers gemeente

--------

...

Opslaan en ophalen projectinformatie door professionals
Logboekgegevens ter informatie professionals en secretariaten

Figuur 6. 4: Opslaan, ophalen en wijzigen documenten voor eigen gebruik

Het doel van elke informatielijn en de route van het digitale document in figuur 6.4 wordt in
bijlage 3.3.2 omschreven .

6.3.3

C Uitprinten van projectinformatie

Het laatste stroomdiagram (figuur 6.5) geeft de handelwijze bij het uitprinten van
projectinformatie weer. In de huidige situatie heeft elke projectdeelnemer meerdere documenten
op papier ten behoeve van vergaderingen. ledere deelnemer heeft het recht om voor eigen gebruik
of tijdens overlegmomenten gebruik te maken van een papieren document.
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......... ï

:

....al

i

IV

L.......

Prullenbak

Prullenbak

PRIVAAT

PUBLIEK
UITPRINTEN VOOR EIGEN GEBRUIK

Pijl

Omschrijving
Uitgeprinte projectinformatie voor eigen gebruik, vervolgens de prullenbak in
Ophalen van projectinformatie uit het projectportal

Figuur 6.5: Uitprinten van projectinformatie

Het doel van elke informatielijn en de route van het digitale document in figuur 6.5 wordt in
bijlage 3.3.3 omschreven.
De meest dikke informatielijnen geven aan dat het uitgeprinte document is bedoeld voor
persoonlijke

doeleinden

of gebruik

tijdens

vergaderingen.

Indien

de

projectdeelnemers

wijzigingen niet digitaal maar op papier gaan doorvoeren bestaat het gevaar dat zij gaan werken
met verouderde versies van documenten. Tevens bestaat het gevaar dat onderling gemaakte
afspraken tussen een kleine groep professionals niet via het projectportal bekend worden bij de
andere professionals. Met als gevolg dat deze professionals beslissingen nemen op basis van
verouderde informatie.

6.4

Organisatorische veranderingen

De vergelijking tussen de huidige situatie en het ontwerp van de ideale situatie levert een
opsomming aan veranderingen. De organisatorische veranderingen zijn ondergebracht in vijf
categorieën; informatiestromingen, projectdeelnemers, projectportal, joint venture en private
partijen en gemeente. Per categorie wordt beschreven welke verandering er optreedt en met welk
doel. In bijlage 3.4.1 staat een uitgebreide toelichting.
Informatiestromingen
- De papieren informatiestromingen vallen weg. Met als gevolg dat alle PPS gerelateerde

projectinformatie digitaal wordt verwerkt en uitgewisseld.
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-

Er is meer overzicht van

de informatie uitwisseling tussen

professionals, omdat de

logboekgegevens worden omgezet in werkstromen .
Projectdeelnemers
Ideale situatle

Huidige struatle

-

-

-

.

[f~-- ·:·-v·.:
i:._.__ ···-=i

_._~::·.:·~

r.·_··_-_

r···-----.--------,

L....... .....à

r····.......·······:
IV i

I A~
l..___

•..

êJ

- De werkwijze voor de groep professionals en de groep secretariaten worden gelijk. Zij moeten
gaan werken volgens een opgesteld werkprotocol.
- De professionals moeten hun aangeleerde gedrag en werkwijze veranderen . Dit kan leiden tot
irritaties en negatieve reacties op het gebruik van een projectportaL
-Taakverschuiving :
Informatiestromen

Secretariaat

- - - - - - - - - -•..

Digitaal

Ophalen en opslaan documen;

Professional

- Er wordt een extra functie gecreëerd, de administrator van het projectportaL
Projectportal

Gevolg:
- Documenten worden niet dubbel opgeslagen
- Informatie is direct toegankelijk voor elke geautoriseerde projectdeelnemer
- Informatie is eenvoudiger te ontsluiten
- Handelingen van personen worden vervangen door functies van het projectportaL
- Begeleidend schrijven vervangt email met bijlagen
- Logboekgegevens vervangen in- en uitboeken van poststukken
- Centrale digitale opslag vervangt papieren en digitale informatiestromen
joint venture en private partijen
Alle PPS gerelateerde projectinformatie geproduceerd door de professionals van de joint venture
en de private partijen moeten in het projectportal geplaatst worden. Indien dit ni et het geval is

42

DEEL 111: ONTWERPEN SITUATIES

bestaat het gevaar dat andere professionals gaan werken met verouderde versies van
documenten. Met als mogelijk gevolg dat er beslissingen worden genomen op basis van verkeerde
informatie.
Gemeente
- De afdeling DIV van de gemeente legt bij de start van het project vast welke geproduceerde
projectinformatie met bijbehorende processen vanuit het projectportal in de dossiers van de
gemeente moet komen.
- Eén persoon van de afdeling DIV moet maandelijks de afgesproken projectinformatie met
bijbehorende processen vanuit het projectportal digitaal in de dossiers van de gemeente plaatsen.
- Relevante gemeente-informatie wordt door de professional gescand en digitaal in het
projectportal geplaatst. Het document wordt vanaf dit moment digitaal bewaard en beheerd en de
papieren versie wordt vernietigd. (Siats, 2007)
- Alle projectinformatie die digitaal bij de gemeente wordt aangeleverd moet digitaal bewaard en
beheerd worden. (Siats, 2007)

6.5

Technische veranderingen

De vergelijking tussen de huidige situatie en het ontwerp van de ideale situatie levert een aantal
technische veranderingen. Deze veranderingen zijn ondergebracht in vier categorieën; algemeen,
joint venture, private partijen en gemeente. Per categorie wordt beschreven welke verandering er
optreedt en met welk doel. In bijlage 3.4.2 worden de aspecten uitgebreid toegelicht.
Algemeen
- Elke projectdeelnemer moet beschikking hebben tot het Internet.
- Elke projectdeelnemer heeft de beschikking over een persoonlijke emailbox aangemaakt in het
projectportaL Het gevaar dat een document in de emailbox van een projectdeelnemer achterblijft
verdwijnt. Met als gevolg dat er geen belangrijke projectinformatie verloren gaat.
joint venture
Het projectportal heeft op het kantoor van de joint venture zijn 'thuisbasis' en ook de invulling
van de functie Administrator vindt op dit kantoor plaats, omdat op het kantoor van de joint
venture de meeste vergaderingen plaatsvinden en zich hier de belangrijkste personen, algemeen
directeur en projectmanagers, bevinden .
Private partijen
De professionals van de private partijen moeten alle geproduceerde projectinformatie in het
projectportal plaatsen in plaats van het eigen Intranet. Indien zij dit niet doen bestaat het gevaar
dat de informatie in het projectportal niet up- ta- date is en andere professionals gaan werken met
verouderde informatie.
Gemeente
- Indien technisch mogelijk moet de bij de start van het project afgesproken projectinformatie
met bijbehorende processen geautomatiseerd direct vanuit het projectportal in de dossiers van de
gemeente gekopieerd worden.
- De tweede optie is één persoon van de afdeling DIV geautoriseerd maken tot het projectportaL
Hij/zij plaatst persoonlijk de projectinformatie vanuit het portal in de dossiers van de gemeente.

43

DEEL 111: ONTWERPEN SITUATIES

7 EXPERIMENT
7.1

Inleiding

Dit hoofdstuk omschrijft het experiment uitgevoerd op Strijp-S. Bij één van de werkgroepen is
gebruik gemaakt van het product van de projectportalaanbieder Surfgroepen. In hoofdstuk 3 zijn
de kenmerken van het product van de aanbieder meegenomen in de vergelijking met vijf andere
grote projectportalaanbieders (§3.4, pagina 16). Het experiment is uitgevoerd met het middel van
Surfgroepen, omdat dit middel voor studenten gratis ter beschikking wordt gesteld.
De veranderingen in de informatiestromingen die opgetreden zijn na de toepassing van het
middel worden besproken en geanalyseerd . Aan de hand van een logboek wordt het verloop van
het experiment in beeld gebracht en geformuleerd in sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen

(Swon.
7.2

Doel experiment

Met dit experiment wordt op Strijp-S de werking van een projectportal in de praktijk getoetst. De
uitkomsten bepalen niet of het beheren van documenten met behulp van een online
communicatiemiddel teamcommunicatie of teamprestatie bevorderd. Hiervoor is het experiment
te kleinschalig en te kort van duur. De uitkomsten worden wel gebruikt om de ervaringen van de
gebruiker te bepalen en vanuit de projectstatistieken het gebruik van een projectportal te
omschrijven . De projectstatistieken leveren informatie over de opgeslagen documenten: datum,
tijd, eigenaar, status en versie.
Het experiment wordt uitgevoerd op een samenwerkingsplatform, Teamsite Strijp-5, aangemaakt
bij Surfgroepen. Een uitgebreide toelichting over deze teamsite staat in bijlage 3.5.1.

7.2. I

Experimentgroep

De teamsite wordt toegepast bij de werkgroep contractvorming fase 2. Deze werkgroep realiseert
het contract voor het bouwrijp maken van de grond van fase 2. De werkgroep bestaat uit zeven
personen, waarvan vijf ook deelnemen aan drie andere werkgroepen (Sloop/ bouwrijp maken,
Kabels & leidingen en Milieu) Dit zijn de drie werkgroepen die de input (inhoud) leveren aan de
werkgroep contractvorming fase 2. De twee andere personen zijn van een contractadviseur.
De vijf partijen uit de wer kgroep contractvorming fase 2 vormen het contract en bieden dit aan als
opdrachtgever aan de opdrachtnemer KWS. De totale organisatie staat in het figuur 7.1
weergegeven.
- - - --

--+ Opdrachtnemer

Opdrachtgever
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In totaal nemen veertien personen deel aan het experiment. Elke experimentdeelnemer heeft een
bepaalde autorisatie tot de teamsite. Alle deelnemers aan de zijde van de opdrachtgever zijn
'Contributor' en de opdrachtnemer krijgt de functionaliteit 'Reader'. Een contributor van de
teamsite kan documenten lezen, plaatsen en wijzigen. De reader heeft alleen leesrechten. De
opdrachtnemer is dus alleen instaat om documenten van de teamsite af te halen en te lezen. De
onderzoeker is administrator van de teamsite en heeft daardoor volledige controle over de
teamsite. Hij is bevoegd om leden toe te voegen en te verwijderen. Een uitgebreide invulling van
de experimentgroep staat in bijlage 3.5.2.

7.2.2

Eisen aan experimentdeelnemers en onderzoeker

Om tot een goed resultaat te komen tijdens dit experiment moet het duidelijk zijn wat de eisen
tijdens gebruik van de experimentdeelnemer en de student inhouden.

Experimentdeelnemers
Collectief gebruik - Het gebruik van de teamsite moet collectief gebeuren. Indien dit niet
gebeurd bestaat het gevaar dat het gebruik van de teamsite niet optimaal werkt
Geen emailverkeer - De documenten mogen niet naast het gebruik van de teamsite ook
uitgewisseld worden met de persoonlijke emailfaciliteit

Student- Administrator
Het geven van presentaties over teamsite Strijp-S aan de werkgroep contractvorming fase 2
Uitnodigen en beheren van experimentdeelnemers
Aanmaken van de mappenstructuur op de teamsite
Opstellen van een werkprotocol en handleiding (bijlage 3.6) met daarin de basisregels voor
het gebruik van de teamsite
Fungeren als helpdesk (telefonisch I email I teamsite). De onderzoeker lost optredende
problemen op. Daarnaast kunnen alle vragen en veranderingen die nodig zijn om de
communicatie te bevorderen aan de onderzoeker gesteld worden

7.3

Verandering informatiestromen

In deze paragraaf wordt door het opstellen van stroomdiagrammen de verandering in
informatielijnen tussen de situatie voor het gebruik en tijdens het gebruik van de teamsite
omschreven. De stroomdiagrammen worden toegelicht en geanalyseerd. Deze analyse levert een
aantal conclusies op geformuleerd in een SWOT (§ 7.3.3).

7.3.1

Informatiestromen voor gebruik teamsite

In deze subparagraaf wordt de informatie- uitwisseling tussen de experimentdeelnemers voor het
gebruik van de teamsite met een stroomdiagram (figuur 7.2) toegelicht.
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Figuur 7.2: Informatiestromen voor gebruik teamsite

De uitleg van de vijf stappen omschreven voordat de opdrachtnemer, KWS, het totale contract in
handen heeft, worden in bijlage 3.7. 1 omschreven. Tijdens de eerste twee stappen wordt de
informatie inhoudelijk gevormd. Bij stap drie en vier wordt er geen verdere informatie
geproduceerd, maar wordt de geproduceerde informatie gestructureerd. De vijfde stap is het
volledig geproduceerde en gestructureerde contract aanbieden door de opdrachtgever aan de
opdrachtnemer.

7.3.2

Informatiestromen tijdens gebruik teamsite

In deze subparagraaf wordt de informatie-uitwisseling tijdens het gebruik van de teamsite (figuur
7.3) omschreven .
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Figuur 7.3: Informatiestromen tijdens gebruik teamsite

In het kader in figuur 7.3 is de inhoud van de teamsite aangegeven. De mappenstructuur op de
teamsite heeft dezelfde structuur als de werkgroepen, zodat de experimentdeelnemers eenvoudig
begrijpen waar documenten geplaatst moeten worden . Er zijn drie stappen uitgelegd in bijlage
3. 7.2 die leiden tot het contract waarop de opdrachtnemer zijn offerte kan opstellen.

7.3.3

Analyse experiment

De analyse van het uitgevoerde experiment bestaat uit twee delen.
1.

De analyse van de verandering in informatiestromen en opslagplekken tussen de situatie
voor het gebruik van de teamsite en tijdens het gebruik van de teamsite.

2.

De analyse van een bijgehouden logboek (bijlage 3.8) met daarin alle opmerkingen en
bevindingen opgedaan tijdens het experiment van in totaal acht weken.

De analyse is geresulteerd in een SWOT (figuur 7.4). Alle genoemde aspecten in deze SWOT zijn
nuttig bij het sturen van een implementatie van een projectportaL Een uitgebreide toelichting op
de totale analyse en verloop van het experiment zijn terug te vinden in bijlage 3.8.
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I

Strengths
experiment

Weaknesses
experiment

I

I

- Centrale opslag van digitale documenten
-Structureren van de documenten gaat automatisch
- De opdrachtnemer beschikt elf dagen eerder over de
digitale contractstukken
- Meer overzicht aan aanwezige documenten

- Werkprotocol wordt niet gehanteerd
- Grote intensiviteitverschillen in gebruik van de teamsite
- De experimentdeelnemers moeten verplicht worden de
teamsite te gaan gebruiken
- Er vindt emailverkeer buiten het projectportal om plaats

Opportunities

Threats
experiment

experiment
I
I
1:implementatie
Een presentatie, handleiding en werkprotocol kan de
van de teamsite positief beïnvloeden
- Het ter kennis nemen van functies heeft een positief
effect op het gebruik van deze functies

1-

I

Een presentatie, handlelding en werkprotocol kan de
Implementatie van de teams1te negat1ef bemvloeden
- De teams1te moet collect1ef gebru1kt worden
- De experimentdeelnemers lezen de handlelding en het
r erkprotocol niet of onzorgvuldig
- De experimentdeelnemers die veel documenten produleeren moeten veranderen van werkwijze

I

Figuur 7.4: SWOTexperiment

De SWOT in figuur 7.4 geeft een beeld van de resultaten van het experiment en zal mede gebruikt
worden bij het ontwerpen van de praktische situaties (H8).
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8

PRAKTISCHE SITUATIES

8.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt ervan uitgegaan dat voor het documentbeheer van 5trijp-5 in de huidige
situatie (HS) een projectportal toegepast wordt, vanaf de start van een nieuwe fase. Dit is een
andere situatie, gericht op praktische inpasbaarheid maar met beperkingen ten opzichte van de
ideale situatie die omschreven is in hoofdstuk 6, waarbij een projectportal vanaf de start van een
PP5 toegepast wordt. Er zijn vijf praktische oplossingen ontwikkeld die gericht zijn op personen
die in de verschillende samenwerkende organisaties in de PP5 5trijp-5 een belangrijke rol voor de
informatievoorziening vervullen. Deze situaties worden ontworpen op basis van de visie
gerealiseerd bij de ideale situatie, de uitkomsten van het experiment en de inbreng van de
onderzoeker.
Per praktische situatie wordt toegelicht op welk communicatievlak en welk organisatorisch vlak
het projectportal toegepast gaat worden. De situaties worden in één stroomdiagram per situatie
toegelicht. Tevens wordt beschreven welke veranderingen er zijn opgetreden in vergelijking met
de huidige situatie en met welk doel.

8.2

Aanpak ontwerpen

Er zijn vijf verschillende situaties ontleend aan het figuur 8.1. De uitleg van dit diagram is reeds
beschreven in hoofdstuk 5 (figuur 5.1, pagina 26).

Wethouders

Proj ectleiders

AvA

Directie VWS

s"

Directie PSB
2S"

Projectmanagers
en projectcoördinatoren

I
Werkgroepen
lOOI>

Figuur 8.1 : Niveau uitwerking stroomdiagrammen

Het projectportal wordt toegepast op twee verschillende gebieden (figuur 8.2). Het eerste
toepassingsgebied (A) is de 5trijp- 5 gerelateerde informatie, zowel papier als digitaal, die zich bij
de professionals van P5B en Credo bevindt. Deze situaties zijn gebaseerd op de ideale situatie
(H6),

de

theoretische

kennis

(H3)

en

de

inbreng

van

de

onderzoeker.

Het

tweede

toepassingsgebied (B) is de digitale 5trijp- 5 gerelateerde informatie die zich bij alle werkgroepen
bevindt. Deze situatie is een vervolg op de bevindingen van het uitgevoerde experiment (H7) en
de theoretische kennis (H3).
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Basis
Ideale
situatie (H6)

I

I

Theoretische

! kennis (H3)

Basis

I

Bl
Diagramnr.

Omschrijving'---~--~-~~----~------------

A

Toepassing van een projectportal bij PSB en Credo

A1

Centrale opslag en informatie-uitwisseling papieren en digitale documenten

A2

Centrale opslag en informatie-uitwisseling digitale documenten

A3

Centrale opslag papieren en digitale documenten

A4

Centrale opslag digitale documenten

B

Toepassing van een projectportal bij werkgroepen

Bl

Centrale o sla

en informatie-uitwisselin

di itale documenten werk roe en

Figuur 8.2: Tekeningendiagram praktische situaties

De vier praktische situaties in gebied A worden gevormd door het stellen van twee vragen. De
eerste vraag

leidt tot een

splitsing waar gekozen

wordt om

alle

papierenstromen

en

opslagplekken intern bij PSB en Credo te laten verdwijnen of te laten bestaan. De tweede vraag
leidt tot een splitsing waar gekozen wordt om het projectportal alleen te gebruiken als centrale
opslagplek of ook de interne informatie-uitwisseling via het portal te laten plaatsvinden.

8.3

Uitwerking stroomdiagrammen

Alle symbolen gebruikt in de stroomdiagrammen van de praktische situaties zijn ook bij de
huidige en ideale situatie gebruikt. Een toelichting op de symbolen staan in bijlagen 2.2 en .3.1.
Fi uur 8.3 bevat een Ie enda van des
legenda symbolen praktische situaties

,............."
~ Î Secretariaten PSB en Credo

l~...........{]

r····ï~·-·l Professionals PSB en Credo
L ..........{]

logboek

~ Begeleidend schrijven

~COJ Centrale opslag

~Wijzigen documenten

L

l ...........{]

!Af
Yï
:
' : Professionals gemeente
L .......{]
.......,
'

rq
,.----...

r····Ä··--1 Administrator projectportal

Versiebeheer

ttl
J

Reprofaciliteit

'-------'

Private partijen uit de omgeving

1 Afdeling DIV publiek

...{]

Figuur 8.3: Legenda symbolen praktische situaties
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8.3. I

A. Projectportal toegepast bij PSB en Credo

De vier toepassingen van een projectportal op de huidige informatiestromen bij PSB en Credo zijn
gebaseerd op de ideale situatie en de in breng van de onderzoeker. De inbreng van de
onderzoeker, met de ideale situatie als visie, bepalen de mogelijkheden om een proj ectportal te
gaan toepassen op de gebiedsantwikkeling Strijp-S. De professionals en secretariaten van PSB en
Credo

bestaan

uit

de

algemeen

directeur

PSB,

twee

projectmanagers

PSB,

de

twee

projectcoördinatoren Credo en de twee secretariaten PSB en Credo . In de volgende vier
subparagrafen worden de situaties met één stroomdiagram toegelicht. De mogel ijke routes in
kleuren staan in figuur 8.4 aangegeven.
Routes d ie d igita e en papieren d ecumenten door open
~

Al en A2 : Digitale interne centrale opslag en informatie-uitwisseling tussen
professionals
A3 en A4 : Digitale interne centrale opslag door professionals van PSB en Credo

..

Interne digitale informatie-uitwisseling (per email) tussen de professionals van
PSB en Credo
Digitale informatie-uitwisseling vanuit professionals PSB en Credo (per email)
naar omg_eving en g_emeente

•

Digitale informatie-uitwisseling vanuit gemeente en omgeving (per email) naar

_...

Papieren informatie- uitwisseling vanuit secretariaten van PSB en Credo (per post)

..

Papieren informatie-uitwisseling vanuit gemeente en omgeving (per post) naar

professionals van PSB en Credo
naar gemeente en omgeving
secretariaten van PSB en Credo

•

Informatie-uitwisseling tussen omgevin g en gemeente Eind hoven en intern bij de
gemeente Eindhoven

Rol professionals en secretariaten PSB en Credo

../'···-·········...

L.........-é

De professionals van PSB en Credo zijn het digitale loket voor alle digitale
informatie-uitwisseling met de partijen uit de omgeving en gemeente Eindhoven

~---··s·······:

:
~
L~---------êJ

De secretariaten van PSB en Credo zijn het papieren loket voor alle papieren
informatie-uitwisseling met de partijen uit de omgeving en gemeente Eindhoven

Figuur 8.4: Mogelijke routes en rollen in stroomdiagrammen praktische situaties

8.3. 1. 1

A 1. Centrale opslag en informatie-uitwisseling papieren en digitale documenten

Alle huidige papi eren en digitale informatiestromen die intern tussen de professionals en
secretariaat PSB en Credo plaatsvinden, worden vervangen door de toepassing van een
projectportaL De informatie- uitwisseling met de afdelingen van de gemeente Eind hoven en de
private partijen in de omgeving wij zigt in deze situatie niet. Het stroomdiagram is weergegeven in
figuur 8.5.
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Figuur 8.5: Centrale opslag en informatie- uitwisseling papieren en digitale documenten
Het doel van elke informati elijn en de route van het digitale document in figuur 8.5 wordt in
bijlage 3.9. 1 omschreven.
De meest dikke informatielijnen zijn de informatielijnen die over de grens van het domein
PSB/ Credo gaan. Alle projectinformatie die op papier binnen komen dienen g escand te worden en
bin nen het domein PSB /C red o digitaal verwerkt t e worden.
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8.3.7.2

A2. Centrale opslag en informatie-uitwisseling digitale documenten

In deze situatie (figuur 8.6) wordt het projectportal wordt ingezet op de onderlinge digitale
informatiestromen

tussen

de

professionals

en

secretariaten

PSB en Credo.

De

hu id ige

papierenstromen en -opslagplekken en de informatie-uitwisseling met de omgeving en de
gemeente Eindhoven blijft ongewijzigd. De papieren documenten worden niet gescand.
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Figuur 8.6: Centrale opslag en informatie-uitwisseling digitale documenten
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Het doel van elke informatielijn en de route van het digitale en papieren document in figuur 8.6
wordt in bijlage 3.9.2 omschreven.
In situatie A2 (figuur 8.6) zijn er wel papierenstromingen en -opslagplekken . Echter blijft het zeer
belangrijk dat documenten niet worden uitgeprint om in dit aanwezige papieren arch ief te
plaatsen. Een aanwezig digitaal document moet bij zijn verwerking digitaal blijven. Het uitprinten
van digitale documenten is uitsluitend voor eigen gebruik. Als de professionals zich hier niet aan
houden dan worden documenten alsnog, zoals voorkomt in de huidige situatie, dubbel
opgeslagen en werkt het projectportal niet optimaal.

8.3. 1.3

A3. Centrale opslag papieren en digitale documenten

Het projectportal wordt gebruikt als centrale opslagplek voor alle interne papieren en digitale
projectinformatie (figuur 8.7). De onderlinge uitwisseling van informatie tussen de professionals
van PSB en Credo vindt niet plaats door middel van het projectportal, maar door het gebrui k van
de persoonlijke emailfaciliteiten.
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Pijl

Omschrijving
Binnenkomende en uitgaande digitale en papieren documenten

--·..

Centrale opslag tussen professionals PSB en Credo

_________ ..,...

Logboekgegevens ter informatie
Informatie-uitwisseling per email tussen professionals PSB en Credo

· ·-··

Interne handelingen bij de gemeente Eindhoven
Figuur 8. 7: Centrale opslag papieren en digitale documenten
Het doel van elke informatielijn en de route van het digitale document in figuur 8.7 wordt in
bijlage 3.9.3 omschreven.

8.3.1.4

A4. Centrale opslag digitale documenten

Het projectportal wordt ingezet om op PSB en Credo de al aanwezige digitale projectinformatie
door de professionals van PSB en Credo centraal op te laten slaan (figuur 8.8). De hu idige
papierenstromingen en -opslagplekken blijven ongewijzigd. De digitale informatie-uitwisseling
tussen de professionals van PSB en Credo vindt plaats door het gebruik van de persoonlij ke
emai lfacil iteiten.
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Pijl

Omschrijving
Binnenkomende en uitgaande digitale en papieren documenten

--·
_________ ..,..

Centrale opslag tussen professionals PSB en Credo
Logboekgegevens ter informatie
Informatie-uitwisseling tussen professionals PSB en Credo

Interne handelingen bij de gemeente Eindhoven
Figuur 8.8: Centrale opslag digitale documenten
Het doel van elke informatielijn en de route van het digitale document in figuur 8.8 wordt in
bijlage 3.9.4 omschreven.

8.3./.S

Organisatorische en technische veranderingen

De toepassing van een projectportal op de Strijp-S gerelateerde informatie die zich bij de
professionals van PSB en Credo bevindt brengt een aantal veranderingen met zich mee. In de
onderstaande tabel staat een opsomming van veranderingen met daarachter de situatie waarop de
verandering van toepassing is. In bijlage 3.1 0 worden deze veranderingen uitgebreid toegelicht.
~ganisatorische

en technis_che veranderinge"-="- - - - - - - - - - - - -

-

De Strijp-S gerelateerde projectinformatie die zich bij de professionals van
PSB en Credo bevindt, wordt op PSB en Credo digitaal verwerkt.

A 1I A3

-

Wijzigingen in documenten dienen digitaal op het beeldscherm aangebracht
te worden, zodat de projectinformatie direct beschikbaa r is voor andere

A 1 /A2

professionals. Als zdit niet gebeurd bestaat het gevaar dat
professionals werken met verouderde vers ies van documenten.
-

andere

Alle papieren Strijp-S gerelateerde informatie in voorgaande fasen worden
niet gescand en geplaatst in het projectportaL Alle al aanwezige digitale

A2/A4

projectinformatie wordt overgezet naar het projectportaL Alle digitale
projectinformatie die tijdens de fase na implementatie van het portal
geproduceerd wordt komt in het portal en blijft digitaal.
-

Alle Strijp-S gerelateerde informatie geproduceerd in voorgaande fasen moet

A 1I A3

gedigitaliseerd in het projectportal geplaatst worden.
-

Alle papierenstromingen en - opslagplekken bij PSB en Credo blijven bestaan .

A2/A4

De professionals van PSB en Credo zijn het digitale loket tussen het domein

A 1 IA2 / A3 1A4

PSB/Credo en de gemeente en partijen in de omgeving.
-

De professionals van PSB en Credo mogen alleen papieren documenten voor

Al /A2 / A3/A4

eigen gebruik uitprinten en dienen hun huidige gedrag te veranderen.
-

De professionals van PSB en Credo moeten digitale documenten direct in het

Al /A2 / A3 / A4

projectportal plaatsen en hun werkwijze veranderen.
-

De secretariaten van PSB en Credo zijn het papieren loket tussen het domein

A 11A2 I A3 I A4

PSB/Credo en de gemeente en partijen in de omgeving.
-

De secretariaten van PSB en Credo moeten door het scannen van papieren
documenten alle papierenstromingen digitaal maken.

A 1/ A3
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De professionals en secretariaten van PSB en Credo moeten de beschikking

A 1I A2 I A3 1A4

hebben tot het Internet en van email gebruik maken.
De professionals en secretariaten van PSB en Credo krijgen één emailbox in

A 1I A2 I A3 1A4

het projectportal toegewezen. Er zijn geen andere emailmogelijkheden buiten
het proiectportal om.

8.3.2

8. Toepassing van een projectportal bij werkgroepen

Bij dit tweede gebied wordt een projectportal toegepast op de digitale PPS gerelateerde
projectinformatie die zich bevindt in de werkgroepen . Bij het uitgevoerde experiment (H7) is een
projectportal toegepast op één werkgroep. In deze praktische situatie (B 1) wordt met een
stroomdiagram de toepassing van een projectportal op alle werkgroepen weergegeven. Tevens
worden de veranderingen ten opzichte van de huidige situatie omschreven met behulp van de
SWOT opgesteld in hoofdstuk 7 na analyse van het experiment (figuur 7.4, pagina 48).

8.3.2.1

81. Centrale opslag en informatie- uitwisseling digitale documenten werkgroepen

De werkgroepdeelnemers produceren informatie en halen projectinformatie op uit de persoon lijke
archieven.

Per werkgroep

werkgroepdeelnemers

wordt

geautoriseerd

een

map

zijn.

aangemaakt

Geproduceerde

waartoe

alleen

projectinformatie

de
in

betreffende
de

aparte

werkgroepen kan door de geautoriseerde werkgroepdeelnemer weer in de persoonlijke archieven
geplaatst worden . Deze handelingen worden weergegeven in figuur 8.9.

___ ...

Informatie-uitwisseling per werkgroep

OPHALEN UIT PERSOONLUK ARCHIEF EN OPSLAAN IN PROJECTPORTAL

OPHALEN EN WUZIGEN UIT PROJECTPORTAL EN OPSLAAN IN PERSOONLUK ARCHEF
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Pijl

Omschrijving

__ .,.

Centrale opslag en informatie-u itwissel ing tussen profess ionals PSB en
Credo
Logboekgegevens ter informatie

Figuur 8.9: Centrale opslag en informatie-uitwisseling digitale documenten werkgroepen

Het doel van elke informatielijn en de route van het digitale document in figuur 8.9 wordt in
bijlage 3.11 omschreven.

8.3.2.2

Organisatorische en technische veranderingen

In figuur 8.1 0 staat de SWOT van het experiment weergegeven. De uitkomsten in het groen
gekleurd worden verbeterd door de opgezette organisatie zoals omschreven in situatie B1 (figuur
8.9) toe te passen. De niet gekleurde uitkomsten worden verbeterd door het collectief en volgens
de regels toepassen van het projectportal door de gebruikers.
De sterkten die uit de analyse van het experiment komen worden met de situatie B1 optimaal voor
alle werkgroepen benut. Alle werkgroepen creëren een situatie waarin alle digitale documenten
centraal opgeslagen en automatisch gestructureerd worden. Met als gevolg dat er meer overzicht
is en een eventuele opdrachtnemer eerder over digitale contractstukken kan besch ikken . Tevens
worden een aantal van de zwakten en bedreigingen geconstateerd tijdens het experiment met het
gebruik van een projectportal met meer functies gericht op de bouwsector, niet Surfgroe pen,
beter beheersbaar. Het voorzien van commentaar bij het plaatsen van een document in het portal
door middel van een begeleidend schrijven voorkomt het emailverkeer buiten het portal om .
Indien het middel verplicht wordt gesteld aan alle werkgroepdeelnemers zal het gebruik ook
collectief plaats vinden. De voorzitter van elke werkgroep moet hierin een st imulerende rol spe len.
Hij/zij treedt op als administrator van de eigen werkmap. Dit heeft mede tot gevolg dat de
secretariaten van de professionals niet veranderen van gedrag en werkwijze.

c

_..

Strengths
experiment

]

- Centrale opslag van digitale documenten
- Structureren van de documenten g<.tat automatisch
- De opdrachtnemer beschikt elf dage.n eeroer over de
digrtale contractstukken
- Meer overz.icht aan aanwez.tge documenten

Weaknesses
experiment

I

!- Werkprotocol wordt niet gehanteerd

~- G"'"
'""""''''"""'""'"moeten
;, ""''"
.,, d•
'"m'"'de
De !Xperfmentdeelnemers
verplich
t worden
teamsite re gaan gebrulken
- Er vindt em<~llverke er bulten het proj ectportal om plaats

Opportunities
experiment

Threats
experiment

- Een presentatie, handleiding en werkprotocol kan de
implementatie van de teamsite positief beïnvloeden
- Het ter kennis nemen van functies heeft een positief
effect op het gebruik van deze functies

- Een presentatie, handleiding en werkprotocol kan de
implementatie van de teamsite negatief beïnvloeden
- De teamsite moet col lectief gebruikt worden
- De experimentdeelnemers lezen de handlelding en het
werkprotocol niet of onzorgvu ldig
- De experimentdeelnemers die veel documenten produceren moeten veranderen van werkwijze

I

Figuur 8. I 0: SWOT experiment met aanpak

Tot slot moeten alle professionals uit de werkgroepen de beschikki ng hebben tot het Internet en
van email gebruik maken en geproduceerde digitale documenten direct in het projectp ortal
plaatsen. Het gevaar bestaat anders dat andere werkgroepdeelnemers met verouderde informatie
gaan werken.
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9

ANALYSE IDEALE EN PRAKTISCHE SITUATIES

9.1

Inleiding

In dit hoofdstuk worden de ideale (H6) en vijf praktische situaties (H8) geanalyseerd aan de hand
van een workshop. Er wordt een persoonlijke analyse door de onderzoeker en een analyse door de
projectdeelnemers uitgevoerd. Mede op basis van de uitkomsten van deze totale analyse wordt
een advies(§ 10.2) aan de joint venture ParkStrijp Beheer BV gegeven.

9.2

Opzet analyse

De ideale en vijf praktische situaties worden vergeleken op een aantal aspecten. De vergelijking
geeft een beeld van de mate van toepasbaarheid van elke afzonderlijke situatie. De aspecten zijn:
Organisatorische en technische veranderingen
o
o

Hoe groot zijn de veranderingen, zowel organisatorisch als technisch?
Hoeveel moeite kosten deze veranderingen om toe te passen?

Veranderingen werkwijze privaat en publiek
o
o

Hoeveel verandert de werkwijze van de professionals en secretariaten?
Hoeveel inspanning kost de verandering van werkwijze?

Verbeteringen
o

Wat leveren de situaties op voor de organisatie?

o

Wat leveren de situaties op voor de professionals?

o

Wat leveren de situaties op voor de secretariaten?

De analyse is door de volgende vijf projectdeelnemers uitgevoerd:
Naam

Functie

Henk Scholte
Barry Storm
Brenda Nieuwlaat
Thijs van Dieren

Projectmanager

PSB I Gemeente Eindhoven

Projectmanager
Office manager
Projectcoördinator

PSB/ Credo
PSB
Credo

Gerard Bult

Projectcoördinator

Credo

9.3

Bedrijf

Uitkomsten analyse

De analyse is uitgevoerd door zowel de onderzoeker als door de belangrijkste projectdeelnemers
in een workshop (bijlage 3.12). De uitkomsten worden weergegeven in een aantal matrices (totale
vergelijking in matrices in bijlage 3.12.3).
De belangrijkste uitkomsten verkregen uit de workshop gebaseerd op de matrices en de
daaropvolgende discussie worden in deze paragraaf beschreven.

Kans situatie 81 : Centraal opslaan digitale documenten werkgroepen
De projectdeelnemers zijn bereid om situatie B1, centraal opslaan digitale documenten bij de
werkgroepen, te gaan toepassen op Strijp-S. De onderzoeker is ook van mening dat dit de eerste
stap is die genomen moet worden. De relatief weinig veranderingen, organisatorisch en qua
werkwijze, leveren verbeteringen op ten aanzien van centrale opslag en overzicht voor de
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professionals van de private en publieke partijen. Deze specifieke uitkomsten zijn uit de matrices
(bijlage 3.12.3) gehaald en weergegeven in figuur 9.1 .
Veranderingen
OrganisaronSch
Hoe groot?

Hoeveel moeite?

Werkwijze privaar en publiek

Verbeteringen
Organisatie

BI

§

Ondenol!ktr

Centrale opslag documenten

BI

c:::±:±"J

Onderzoeker

c.::=:±..=J Projectdeelnemers

Projectdeelnemers
O nderzo~ker

Professionals privaat en publiek

Proje nd~e l nemcn

Overzicht projectinformatie

c:::±:±"J Onderzoe~er

c.::=:±..=J Proj eetdeelnemers

BI
Onderzoeker

Hoe groot?

Proj ectdeelnemers
Onderzoeker

Hoeveel inspanning?

Projectdeelnemers

++
+
+I-

--

Zeer groot/zeer veel
Groot/ veel
Normaal

Kleinjweinig_
Zeer klein/zeer weinig

Figuur 9. 1: Veranderingen en verbeteringen situatie 8 l.
Kans situarie A4: Cenrraal opslaan digitale doeurnenren bij PSB en Credo
Het centraal opslaan van de al aanwezige digitale projectinformatie bij PSB en Credo (situatie A4)
wordt door de projectdeelnemers ook als een kans gezien die in de nabije toekomst gerealiseerd
moet worden. Veel digitale documenten bevinden zich zowel in het PSB archief als Credo archief.
Een gezamenlijke server voor PSB en Credo moet op het PSB kantoor zijn thuisbasis krijgen. De
medewerkers van Credo moeten ook vanaf de eigen kantoorplek toegang hebben tot deze server.
Op de gezamenlijke server wordt alle digitale Strijp-5 gerelateerde projectinformatie opgeslagen.
De veranderingen zijn relatief klein en de verbeteringen die het oplevert groot (figuur 9.2).
Veranderingen
Organisatorisch

Verbeteringen
A4

Organisatie

Onderzoeker

Hoe groot?

Centrale opslag documenten

Onderzoeker

~ Projectdeel nemer<

Projectdeelnemers
Hoeveel moeite?

A4

c:::::t=J

Onder4oeker

Professionals P58 en Credo

Proj ectdeelnemers

Overzi cht projectinformatie

c:::::t=] o nderzoeker

~ Projectdeelnemers
Professionals PSB en Credo

A4

Secretariaten PSB en Credo

Onderzoeker

Hoe groot?

Overzicht projectinformatie

c:::::t=J

Ond erzoe ke r

[:..:±..±::]Projectdeel nemer<

Projectdeelnemers
Onderzoelu!r

Hoeveel inspanning?

Proj eadeelnemers

Secre tariaten PSB en Credo
Hoe groot?

Hoeveel inspanning?

++

A4

Zeer qroot/zeer veel

Onderzoeker

+

Groot/vee l

Proj ectdeelnemers

+I-

Normaal

--

Zeer klein /zeer weinig

Onderzoeker
Projectdeelnemers

Klein /weinig

Figuur 9.2: Veranderingen en verbeteringen situatie A4
Begin bij de basis
De projectdeelnemers geven aan dat de ideale situatie behaald kan worden door te beginnen bij
de basis. De basis is het op één centrale plek archiveren van digitale documenten. De andere
functionaliteiten van een portal (§3.4, pagina 16) kunnen, bij het correct uitvoeren van de basis,
stapsgewijs toegepast worden. Met als resultaat een volledig en collectief gebruik van een
projectportaL
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PSB is initiatiefnemer
De onderzoeker geeft aan dat PSB een voortrekkersrol moet innemen om uiteindelijk de ideale
situatie als einddoel te kunnen bereiken. De voortrekkersol wordt vormgegeven door in een kleine
omgeving met de basis te beginnen. Het belangrijkste is dat de initiatiefnemer het goede
voorbeeld geeft en op deze wijze andere partijen enthousiast maakt om mee te gaan werken.

Betrokkenheid gemeente
De onderzoeker geeft aan dat de gemeente Eindhoven , in tegenstelling tot Credo, niet een
voortrekkersrol heeft. Dit heeft te maken met de opzet van de huidige situatie. De medewerkers
van Credo zijn meer betrokken bij de werkzaamheden op PSB en werken projectgericht. De
gemeente, opgebouwd uit meerdere disciplines, zijn niet direct betrokken bij de werkzaamheden
op PSB en werken meer procesgericht. Met de toepassing van een projectportal moet in een kleine
omgeving gestart worden. Het betrekken van de gemeente is een te grote stap en in eerste
instantie onhaalbaar.
De projectdeelnemers erkennen dit probleem en geven ook aan dat de gemeente Eindhoven in
eerste instantie geen voortrekkersrol moet innemen . Zij worden pas later in het proces bij de
toepassing van een portal, opgestart bij PSB en Credo , betrokken.

De onderzoeker stelt mede op basis van deze aspecten een advies aan PSB en een
implementatieplan van de situaties op. Dit advies en stappenplan wordt in paragraaf 10 .2, pagina
65, omschreven .
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DEEL IV: CONCLUSIES
10

CONCLUSIES, ADVIES EN AANBEVELINGEN

In de eerste paragraaf geeft de conclusie van dit onderzoek antwoord op de vraagstelling
geformuleerd aan het begin van het onderzoek. In de tweede paragraaf wordt een advies gegeven
aan de professionals en secretariaten van PSB en Credo op basis van de vijf ontworpen en
vergeleken praktische situaties en de ideale situatie als visie. De laatste paragraaf omschrijft drie
aanbevelingen voor vervolgonderzoek.

10.1 Conclusies
"Hoe moet een projectportal organisatorisch en technisch opgezet worden om voor het
documentbeheer, de informatie-uitwisseling en de opslagstructuur bij een publiek private
samenwerking meerwaarde voor de gebruiker te creëren?"
De drie stroomdiagrammen van de ideale situatie (H6) geven aan hoe een projectportal
organisatorisch opgezet moet worden. Er zijn een ook aantal belangrijke constateringen die,
indien de projectdeelnemer hier rekening mee houdt en uitvoert, meerwaarde voor de gebruiker
van een projectportal in een publiek private samenwerking creëren.
De papieren Informatiestromen en opslagplekken verdwijnen. Met als gevolg dat alle PPS
gerelateerde projectinformatie digitaal wordt verwerkt en uitgewisseld en documenten
hlet, zowel op papier als digitaal, in meerdere opslagplekken aanwezig zijn
De domeinen PSB, Credo en de partijen Uit de omgeving worden één privaat domein. De
gemeente Eindhoven wordt het publieke domein. Hierdoor vermindert het aantal
opslagplekken van ongeveer twintig naar twee
Alle digitale informatiestromen worden door het centraal opslaan en de
logboekgegevens zichtbaar en beheersbaarvoor alle prof.es sionals en secretariaten
Digitale documentatie blijft niet achter in persoonlijke emailboxen, omdat alle
projectdeelnemers een emailbox In l'tet portal hebben en documenten centraal opslaan
De private en publieke partijen moeten een document die in digitale vorm wordt
aangeleverd digitaal bewaren en beheren
Na het digitaliseren van een papieren document Is het digitale document rechtsgeldig en
moet het papleren document vernietigd worden
Het geven van trainingen en tot beschikking stellen van een helpdesk maakt de
verandering van werkwijze voor de professjonals en secretariaten minder lastig. De
projectmanagers van de joint venture moeten de voortrekkersrol innemen.

De bovenstaande conclusies worden meer kracht bijgezet door het projectportal zoals toegepast
in de ideale situatie (H6) als oplossing te formuleren voor de uitkomsten van de huidige situatie
(HS). Hierbij worden de uitkomsten met oplossingen verdeeld in twee categorieën ; PPS
gerelateerde uitkomsten en uitkomsten die specifiek zijn voor de gebiedsantwikkeling Strijp-S.
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I 0.1.1 PPS gerelateerde uitkomsten
Uitkomst huidige situatie
Er is onvoldoende overzicht aan projectinformatie

Oplossing ideale situatie
Ten behoeve van de opgestelde werkgroepen wordt er meer overzicht aan informatie-uitwisseling
en aanwezige documentatie gecreëerd, doordat de logboekgegevens van het projectportal worden
omgezet in werkstromen. Met als gevolg dat de secretariaten van de professionals en de
professionals zelf sneller projectinformatie kunnen terugvinden.

Uitkomst huidige situatie
De publieke partij moet derden van projectinformatie voorzien die zich ook in het portal bevindt

Oplossing ideale situatie
Eén persoon van de afdeling DIV van de gemeente moet maandelijks, eventueel in overleg met de
projectleider van de gemeente, de bij het begin van het project afgesproken projectinformatie met
bijbehorende processen vanuit het projectportal digitaal in de dossiers van de gemeente plaatsen .
Vanuit de dossiers van de gemeente worden derden voorzien van de gevraagde en beschikbare
projectinformatie. De omgekeerde weg moet ook zorgvuldig plaatsvinden . Relevante gemeenteinformatie wordt door de professional gescand en digitaal in het projectportal geplaatst. Het
document wordt vanaf dit moment digitaal bewaard en beheerd en de papieren versie wordt
vernietigd. (Siats, 2007)

Uitkomst huidige situatie
Statische en dynamische PPS gerelateerde projectinformatie is zowel op papier als digitaal in
meerdere opslagplekken aanwezig

Oplossing ideale situatie
Alle papierenstromingen en opslagplekken verdwijnen. Met als gevolg dat alle PPS gerelateerde
projectinformatie digitaal wordt verwerkt en uitgewisseld. Er komt één digitale opslagplek voor
alle PPS gerelateerde projectinformatie, dit voorkomt het dubbel aanwezig zijn van deze digitale
informatie. Een gewijzigd document wordt als een nieuwe versie in het projectportal geplaatst.
Met als gevolg dat projectinformatie direct toegankelijk is voor elke geautoriseerde
projectdeelnemer en deze informatie eenvoudig te ontsluiten is.

Uitkomst huidige situatie
Digitale documenten blijven vaak in persoonlijke emailboxen zitten

Oplossing ideale situatie
In de ideale situatie heeft elke projectdeelnemer de beschikking over een persoonlijke emailbox
aangemaakt in het projectportaL Het gevaar dat een document in de emailbox van een
projectdeelnemer achterblijft verdwijnt. Met als gevolg dat er geen belangrijke projectinformatie
verloren gaat.

Uitkomst huidige situatie
De fysieke afstand tussen de aanwezige papieren archieven is te groot

Oplossing ideale situatie
In de ideale situatie is er geen fysieke afstand meer tussen de verschillende papieren archieven bij
alle private partijen en de publieke partij. Alle papieren PPS gerelateerde projectinformatie wordt
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in het projectportal digitaal aangeboden. Indien een projectdeelnemer geautoriseerd is tot de plek
waar het gewenste document geplaatst is, kan hij/zij direct dit document direct uit het portal
ophalen.

Uitkomst huidige situatie
Digitale projectinformatie wordt uitgeprint om op papier op te slaan

Oplossing ideale situatie
Deze bedreiging moet beheersbaar worden door controle vanuit de secretariaten van de
professionals . De secretariaten zijn gewend te werken met digitale documenten. Het aanleveren
en aannemen van projectinformatie moet digitaal plaatsvinden. Zij moeten dit van de
professionals verlangen.

Uitkomst huidige situatie
Projectdeelnemers veranderen niet direct, collectief, van het huidige gedrag en werkwijze

Oplossing ideale situatie
Het inzetten van de verandering bij de joint venture moet vanuit de projectmanagers van de joint
venture gebeuren. Zij hebben het grootste belang bij een goed opgezet documentbeheer, zijn
vanaf de start van het project aangesteld en hebben direct contact met alle
projectportaldeelnemers. Zij moeten een stimulerende rol innemen om de ideale situatie van
toepassing te laten worden .
Voordat een veranderingsproces ingezet kan worden moet bij een publieke partij het belang om te
veranderen onder de aandacht gebracht worden. Dit proces moet ingezet en gemotiveerd worden
vanuit het topmanagement van de publieke partij . Dit topmanagement heeft de middelen om de
wil .om te veranderen door een ambtenaar te stimuleren en te belonen.

I 0.1.2 Strijp-S gerelateerde uitkomsten
Uitkomst huidige situatie
Het documentbeheer op Strijp-S is bij de start van het project slecht opgezet

Oplossing ideale situatie
In de ideale situatie wordt bij de start van een project, ondanks het geringe aantal documenten,
de opzet van het documentbeheer direct serieus behandeld. De projectdeelnemers worden zich
bewust van de voordelen van het gebruik van een projectportaL Het preventief handelen heeft als
gevolg dat in een later stadium van het project meerwaarde, in de vorm van een duidelijk opgezet
documentbeheer, wordt gecreëerd.

Uitkomst huidige situatie
Bij de gemeente Eindhoven ontbreekt de koppeling aan documenten op het Intranet

Oplossing ideale situatie
In de ideale situatie wordt de koppeling van documenten gecreëerd door de deelname van de
professionals van de gemeente aan de werkgroepen . Deze professionals plaatsen de documenten
in de map van de juiste werkgroep. De documenten worden niet gekoppeld op het Intranet van de
gemeente maar in het projectportaL
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Uitkomst huidige situatie
Projectmanager en projectcoördinator Credo zijn geautoriseerd tot archieven in een ander domein

Oplossing ideale situatie
In de ideale situatie worden de domeinen van PSB en Credo samen met de private partijen in de
omgeving één privaat domein. Door deze verandering in domeinen zijn projectdeelnemers
geautoriseerd tot één archief, dat opgezet en toegankelijk is voor alle projectdeelnemers van
verschillende organisaties.

Uitkomst huidige situatie
Er zijn geen afspraken over het bestandsformaat van digitaal doorgestuurde documenten

Oplossing ideale situatie
De projectdeelnemers moeten documenten volgens een opgesteld werkprotocol plaatsen in het
projectportaL In dit werkprotocol staan de eisen aan het bestandsformaat weergegeven. Echter
bestaat het gevaar dat projectdeelnemers zich niet houden aan het werkprotocol en een andere
projectdeelnemer een geplaatst document met zijn/haar software niet kan
administrator van het portal moet dit gevaar tijdig signaleren en beheersen

openen. De

Uitkomst huidige situatie
Er zijn veel directe communicatielijnen tussen private en publieke projectdeelnemers

Oplossing ideale situatie
De directe communicatielijnen blijven bij de toepassing van een projectportal bestaan. Echter
worden deze directe lijnen bij informatie-uitwisseling genoteerd in het logboek. Dit levert voor de
projectleider van de publieke partij en de projectmanagers van de joint venture een overzicht van
werkstromen. Met als gevolg dat de efficiency van directe communicatie intact blijft en gemaakte
beslissingen altijd gecontroleerd kunnen worden .

Uitkomst huidige situatie
De papieren archieven van PSB en Credo zijn slecht voorbereid op het uitbreken van een calamiteit

Oplossing ideale situatie
In de ideale situatie verdwijnen alle papieren archieven. Alle PPS gerelateerde projectinformatie
wordt digitaal bewerkt en beheerd. De problemen die ontstaan bij het uitbreken van een calamiteit
verdwijnen.

l 0.2 Advies aan joint venture PSB
De projectmanagers van PSB kunnen op basis van dit rapport initiatief nemen en één van de
praktische situaties in praktijk brengen. Hierbij is het belangrijk dat de personen van PSB volledig
achter de gekozen situatie staan en alle consequenties aanvaarden.
In hoofdstuk 9 zijn de vijf opgestelde praktische situaties en de ideale situatie geanalyseerd . De
uitkomsten van deze analyse leveren het advies aan de joint venture PSB die wordt vormgegeven
aan de hand van een stappenplan (figuur 10.1) en een aantal adviespunten. Het stappenplan geeft
de volgorde van implementatie van de situaties volgens de onderzoeker weer.
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Figuur 10.1: Stappenplan implementatie

Start
Gebaseerd op de uitkomsten van het experiment is praktische situatie Bl (§8.3.2.1, pag ina 57),
centrale opslag van digitale documentatie bij de werkgroepen , de meest haalbare sit uatie. Er is
namelijk veel projectinformatie dig itaal aanwezig en de opzet van een werkgroep geeft een
duidelijke organisatorische onderbouwing bij het opzetten van een mappenst ructuur in een portal.
Het centraal opslaan van alle digitale documentatie bij alle werkgroepen moet stapsgewijs bereikt
worden. Het experiment (H7) is met een eenvoudige vorm van een projectportal, Surfgroepen , op
één werkgroep toegepast. De vervolgstap is een gelijkwaardig product toepassen op een andere
werkgroep waar een groot aantal experimentdeelnemers ook aan deelnemen . Het gebruik van het
projectportal wordt in de betreffende werkgroep niet als volledig nieuw ervaren . Het meerdere
malen uitvoeren van deze stap resulteert in het centraal opslaan van de digitale documentatie bij
alle werkgroepen. Dit heeft tot gevolg dat alle werkgroepen in één project portal ku nnen worden
geplaatst (situatie Bl ). De werkgroepdeelnemers zijn geautoriseerd tot de eigen werkgroepmap en
alle digitaal geproduceerde projectinformatie wordt via het portal met elkaar uitgewisseld .
Stap l
In situatie Bl zijn alle projectdeelnemers bekend geraakt met het centraal opslaan van digitale
documentatie. De vervolgstap moet genomen worden door de joint venture samen met de
gedelegeerd planontwikkelaar Credo, omdat zij een voortrekkersrol hebben. De projectmanagers
en projectcoördinatoren zijn al bekend met de werking van een projectpo rt al door part icipatie aan
de werkgroepen. De relatief kleine stap die genomen moet worden is het centraal ops laan van de
al aanwezige digitale projectinformatie die zich bij de professionals van PSB en Credo bevindt
(situatie A4 - §8.3.1.4, pagina 5 5). De secretariaten van PSB en Credo veranderen nauwelijks van
werkwij ze. Zij slaan en halen Strijp-S gerelateerde projectinformatie in deze situatie op van
dezelfde digitale en centrale opslagplek. Eén van de twee secretariaten neemt de taak
administrator van het projectportal op haar. Bij voorkeur is gekozen voor het secretariaat PSB,
omdat zij l 00 % van de tijd bezig is met het project 5trijp-5 en dit secretariaat gevestigd is op het
terrein van Strijp- S. Het secretariaat Credo heeft naast Strijp- 5 ook activiteiten op ande re
projecten .
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Stap 2
Het initiatief blijft bij de joint venture PSB en planontwikkelaar Credo. In de situatie A2 (§8.3.1.2,
pagina 53) wordt een extra handeling aan situatie A4 toegevoegd. De projectinformatie wordt niet
alleen digitaal op één plek opgeslagen, maar ook met elkaar via het projectportal uitgewisseld . Dit
heeft tot gevolg dat de persoonlijke emailfunctie wordt vervangen door een begeleidend schrijven
in het portal en documenten worden gewijzigd in een online viewer. De verandering van werkwijze
bij de professional neemt toe. Echter levert het correct uitvoeren van deze situatie meer op
(matrices in bijlage 3.12.3). Ten opzichte van situatie A4 zal er organisatorisch weinig veranderen .
Het gebruik van het portal door de professional en het secretariaat wordt wel intensiever. Dit
betekent dat er trainingen over het gebruik en de werkwijze van het projectportal gegeven moeten
worden aan de projectdeelnemers van PSB en Credo.
Stap 3
De grootste verandering vindt plaats bij het nemen van de derde stap. Bij stap drie wordt de
Strijp-S gerelateerde projectinformatie die binnenkomt bij PSB en Credo gescand en digitaal
opgeslagen en verwerkt (situatie A 1 - §8.3.1 .1, pagina 51 ). Het realiseren van deze situatie vraagt
veel van de professionals en secretariaten. In de situatie A2 zijn de projectdeelnemers al gewend
aan het verwerken van digitale documenten via het projectportaL Doordat alle papieren
documenten gescand worden, neemt de hoeveelheid digitale documentatie en verwerking toe . De
professionals veranderen bij het zetten van deze stap nauwelijks van werkwijze. Het scannen van
de papieren documenten levert wel veel extra werk voor de secretariaten van PSB en Credo. De
gemeente Eindhoven en de partijen uit de omgeving moeten, indien mogelijk, Strijp-S
gerelateerde projectinformatie digitaal aanleveren. Hierdoor wordt ook de kans van slagen van
stap vier vergroot.
Stap 4
De veranderingen die nodig zijn bij de ideale situatie (H6) zijn op elk aspect zeer groot en kosten
zeer veel moeite (matrices in bijlage 3.12.3) . De ideale situatie is dan ook een visie die uiteindelijk
bij het nemen van de laatste stap bereikt moet worden. Het initiatief blijft bij PSB en Credo. Zij
zorgen ervoor dat stapsgewijs steeds meer projectdeelnemers worden toegevoegd aan het
projectportaL Bij het nemen van deze stap moet de rol van administrator van het projectportal, die
werd uitgevoerd door het secretariaat van PSB, een aparte functie worden. Bij voorkeur ingevuld
door een persoon gevestigd op het kantoor van PSB. Dit kantoor is de thuisbasis voor het gehele
project.
Deze projectdeelnemers zijn al gewend met het centraal opslaan van digitale documenten door
participatie in de werkgroepen. In de ideale situatie vervalt voor de secretariaten van PSB en Credo
ten opzichte van situatie A 1 het scannen van papieren binnengekomen documenten. De
documenten worden digitaal aangemaakt en blijven digitaal tijdens verwerking.
De ideale situatie levert de grootste verbeteringen op voor alle samenwerkende partijen (matrices
in bijlage 3.12.3). De ideale situatie is een visie waar alle samenwerkende partijen in de toekomst
naar toe moeten werken.
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De belangrijke adviespunten aan de joint venture PSB en gedelegeerd planontwikkelaar Credo zijn :
Het ontwerp van de ideale situatie moet een visie zijn waar de samenwerkende partijen
op Strijp-S in de toekomst naar toe moeten werken
De projectmanagers en projectcoördinatoren van PSB en Credo moeten een stimulerende
voortrekkersrol innemen om verandering van werkwijze en documentbeheer op voor alle
samenwerkende partijen tot een succes te maken
Het gebruik van het projectportal moet in een relatief kleine omgeving bij PSB en Credo
worden opgezet om medewerking van de andere belanghebbende partijen te krijgen en
uiteindelijk tot de i de~le situatie te komen
De verandering van werkwijze voor de professionals en secretariaten van PSB en Credo
moet in kleine stappen plaats vinden. Dit vergroot de slagingskans van implementatie.
Het gebruik van een projectportal, centraal opslaan van aanwezige digitale project informatle, moet beginnen bij de werkgroepen. Hier is veel projectinformatie al d igitaal
aanwezig
Het opslaan van de al aanwezi ge digitale documentatie is een

basi s waaruit

vervolgstappen genomen moeten worden

10.3 Aanbevelingen vervolgonderzoeken
Eén van de gekozen praktische situaties, bij voorkeur te starten met praktische situatie Bl
(§8.3.2 .1, pagina 57), kan door een onderzoeker op Strijp-S geïmplementeerd worden. De
praktische situatie wordt op deze manier gevalideerd in een praktijksituatie. De werkzaamheden
van de joint venture zullen de komende jaren afnemen, echter blijven de geproduceerde
contracten, rapporten en tekeningen van grote waarde. De centrale opslag die ontstaat bij de
toepassing van één van de praktische situaties zal de waarde van contracten, rapporten en
tekeningen waarborgen.
De samenwerking tussen de publieke en private partij in een PPS binnenstedelijke herstructurering
en dan specifiek het samen beheren van documenten vraagt om extra onderzoek. In de ideale
situatie is een methode toegelicht om projectinformatie vanuit het portal ook in de dossiers van
de gemeente te plaatsen. Deze methode moet organisatorisch en technisch verder uitgewerkt
worden.
De toepassing van een projectportal vraagt om een verandering van gedrag en werkwijze bij
projectdeelnemers van zowel publieke als private partijen. Vooral in de publieke sector is de wil
om te veranderen laag. In een vervolgstudie kan een onderzoeker bepalen waarom deze wil zo
laag is en op welke manier projectdeelnemers uit de publieke partij, de gemeente, gestimuleerd
kunnen worden om toch mee te gaan in nieuwe technologische ontwikkelingen.
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