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INLEIDING

Stel u eens voor, na tien jaar in een andere bedrijfstak gewerkt te hebben, gaat een medewerker van 
een technisch bedrijf of organisatie in de bouwsector weer in zijn oude functie aan de slag. Hij zal er 
natuurlijk aan moeten wennen om überhaupt weer in de technische sector aan de slag te gaan, maar 

buiten dat, welke aspecten binnen zijn werkomgeving zijn het sterkst veranderd? Het is interessant om daarbij 
de volgende vragen te stellen: over welke zaken zal hij zich verbazen? Welke problemen komt hij tegen? En 
welke bedrijfsprocessen zijn juist sterk verbeterd? 
 
Er zijn natuurlijk meerdere juiste antwoorden, maar buiten digitalisering en de invloed van e-mail en 
mobiele apparaten, zal hij zich vooral verbazen over de schaalvergroting. Niet alleen is de organisatie waar 
hij voor werkt gegroeid of samengegaan met andere bedrijven, ook zijn de projecten die worden aangepakt 
ingewikkelder geworden en zijn er meer (samenwerking)partners bij betrokken. Hierdoor schrikt hij wellicht van 
de toegenomen hoeveelheid projectinformatie en documenten.  

Hoe behoudt deze medewerker het overzicht in zijn werk en de verschillende projecten waar hij bij betrokken is? 
Hoe communiceert hij met collega’s en partners, contactpersonen bij klanten en andere projectmedewerkers? 
Dat is maar net de vraag. Bij werkgever X is de projectadministratie compleet anders ingericht dan bij zijn 
carrièreswitch tien jaar geleden, terwijl er bij werkgever Y misschien maar weinig is veranderd. Uit onderzoek 
blijkt dat veel organisaties in de bouw, techniek en offshore op dit vlak sterk geïnnoveerd hebben, terwijl bij 
andere ondernemingen de tijd op dit gebied stil heeft gestaan. Welke gevolgen dit kan hebben, daar komt de 
werknemer in kwestie snel genoeg achter. 

Veel leesplezier! Voor vragen over dit onderzoek of over het werken met Document Management binnen uw 
organisatie, kunt u contact opnemen met Bas Bergsma.
 

Onderzoeksteam CTB xRM
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WAAROM IS DOCUMENT 
MANAGEMENT NOODZAKELIJK?
 
Documentstromen
Welke gevolgen heeft het als organisaties in de bouw, 
techniek en offshore onvoldoende grip hebben op in- 
en externe documentstromen? Door schaalvergroting, 
consortia, ketensamenwerking en simpelweg groei 
wordt het veld waarin projectorganisaties opereren 
steeds lastiger te overzien. Daar komt digitalisering 
nog bij: door nieuwe technologische mogelijkheden 
worden steeds meer processen gedigitaliseerd en 
voeren digitale documentstromen de boventoon. Het 
gemiddelde archief staat vandaag de dag niet in een 
kast, maar wordt digitaal opgeslagen en bijgehouden. 
Hierdoor werken veel organisaties efficiënter dan 
ooit, maar digitalisering heeft ook een keerzijde: grip 
behouden op digitale documentstromen is moeilijk. 

Er zijn verschillende voorbeelden van organisaties 
in de technische sector die te maken hebben met 
gecompliceerde documentstromen:

• Technisch dienstverleners, waarvan de 
medewerkers                  in de buitendienst voortdurend 
over hun werk bij klanten rapporteren en die 
in grote projecten samenwerken met partners, 
klanten en leveranciers

• Fabrikanten en ontwerpers van specifieke 
technische oplossingen die bij het realiseren 
daarvan soms afhankelijk zijn van tientallen 
toeleveranciers en informatie vanuit 
opdrachtgevers

• Bouwbedrijven die samen met meerdere 
andere partijen in een opdracht deelnemen en 
contracten aangaan van ontwerp en realisatie 
tot en met langdurig onderhoud

• Offshore-specialisten die in projecten 
samenwerken met meerdere andere organisaties 
en samen aan één doel werken en sterk van 
elkaar afhankelijk zijn

 

Al deze bedrijven, en met hen nog vele anderen, 
werken in een gecompliceerde keten en hebben te 
maken met specifieke richtlijnen en administratieve 
lasten. Wat zijn de gevolgen als de processen rond het 
werk niet goed ingericht zijn?

• Medewerkers besteden meer tijd aan zoeken 
naar benodigde documentatie dan aan hun 
inhoudelijke werk (studies tonen aan dat ruim 
7 procent van de bedrijfsdocumenten helemaal 
nooit meer wordt teruggevonden);

• Er wordt gewerkt met verouderde of onjuiste 
informatie. In het beste geval kost het veel tijd 
en geld om dit te signaleren en te herstellen, 
maar de kans is groot dat het leidt tot faalkosten 
in de uitvoering van projecten;

• Het is voor medewerkers lastig om kennis te 
delen, waardoor medewerkers minder efficiënt 
(samen)werken en meer zelf uit moeten zoeken; 
ook worden dezelfde fouten onnodig vaker 
gemaakt;

• Het is vaker nodig om te printen, waar veel 
kosten aan verbonden zijn.

Customer Engagement & 
Documentbeheer 

Juist in de sectoren techniek, bouw en offshore 
werken veel bedrijven intensief samen met klanten. 
Eerder publiceerde CTB xRM al een eBook over 
Customer Engagement: extreme klantvriendelijkheid 
in elk aspect van de organisatie. Kennis van klanten, 
partners en opdrachtgevers is daarbij van essentieel 
belang. Het moet onderdeel worden van de cultuur. 
Als een organisatie deze kennis wil opbouwen 
en de klantgerichte benadering wil verankeren in 
de bedrijfscultuur, zijn de documentstromen en 
samenwerkingsprocessen daarin een sleutelstuk. Wie 
dit intern en extern niet naar behoren heeft ingericht, 
kan de laatste stap naar klantgerichtheid nooit 
maken. Het verhoogde risico op fouten, de tijd die 
verloren gaat aan het zoeken naar de juiste informatie 
en gerommel omtrent het versiebeheer zijn daarvoor 
gewoon te veel een sta-in-de-weg. 

http://www.ctbxrm.nl/customer-engagement/
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Facts & Figures: de resultaten en onderdelen van document management

Oké, de gevolgen van het verliezen van grip op documentstromen heeft schadelijke gevolgen, zoveel is 
duidelijk. De vraag is echter: waar hebben we het precies over? Wat betekent het in ons geval? Er zijn meerdere 
onderzoeken naar dit thema gedaan en dat geeft ons een algemeen beeld van de kosten en negatieve gevolgen 
die aan gebrekkig documentbeheer verbonden zijn. De Amerikaanse overheid houdt hier gegevens over bij, die 
door Athento op een rij zijn gezet:

>> Zoekkosten. De kosten om een document op 
te zoeken en te gebruiken zijn gemiddeld 

genomen al zo’n €15,-. Daarin is nog geen 
rekening gehouden met problemen: als een 
bestand slecht gedocumenteerd is lopen 
deze kosten op tot €85,-. Als het document 
opnieuw gemaakt en opgeslagen moet worden 
kunnen de kosten zelfs tot €180,- stijgen. 

>> Vindbaarheid. 7,5 procent van alle 
documenten verdwijnt in het zwarte 

gat dat gebrekkig documentbeheer heet.  

>> Tijdsbesteding. Professionals besteden, 
afhankelijk van de sector waarin zij 

werken, meer tijd aan het zoeken naar 
informatie (tot 50%) dan aan het lezen 
en verwerken van die informatie (10%). 

>> Bijlage. De gemiddelde zakelijke gebruiker 
in de VS verstuurde in 2007 dagelijks 

18MB per mail, in 2011 was dat al 28MB. 

>> Printjes. Onderzoek van Viadesk wijst uit dat de 
gemiddelde Nederlandse zakelijke gebruiker 

16,1 A4-tjes per dag print.
Bron: Athento

E-mail

E-mail is voor veel professionals de basis en het startpunt voor het werk. Ontzettend handig, maar het heeft 
ook een keerzijde. Er gaat ontzettend veel tijd in zitten en het resultaat is een onoverzichtelijke stroom aan 
informatie en input. De tijd die het kost om te zoeken naar documenten wordt voor een belangrijk deel besteed 
in de ‘ inbox’. 

Uit de nationale e-mail benchmark 2015, een onderzoek van DDMA en meerdere andere organisaties, blijkt 
dat de gemiddelde Nederlander 96 mails per week ontvangt en dat het populairste middel om de inbox te 
benaderen de smartphone is (36%). Ook zijn er onderzoeken die beweren dat er in de gemiddelde werkweek 
zo’n 13 uur aan e-mail besteed wordt. Op zich geen probleem, er moet immers gecommuniceerd worden. De 
vraag is echter hoeveel van deze uren daadwerkelijk aan communicatie besteed worden en hoeveel aan het 
zoeken naar informatie en de juiste documenten.

Bron: DDMA

KOSTEN EN NEGATIEVE 
GEVOLGEN 

http://smartdocumentmanagement.athento.com/2013/03/some-facts-about-document-management.html
http://www.businessbox.nl/papierloos-kantoor-nog-steeds-toekomstmuziek/
http://smartdocumentmanagement.athento.com/2013/03/some-facts-about-document-management.html
http://nationaleemailbenchmark.nl/DDMA_Nationale_E-mail_Benchmark_2015.pdf
http://nationaleemailbenchmark.nl/DDMA_Nationale_E-mail_Benchmark_2015.pdf
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Benchmarkonderzoek

In 2014 deed CTB xRM een eerste onderzoek binnen de sectoren bouw, offshore en techniek, waarbij de focus 
lag op interne en externe werkprocessen en projectmanagement. De resultaten van deze benchmark geven 
onder andere inzicht in de visie die bedrijven hebben op uitdagingen in document management en hun 
aanpak om dit zo goed mogelijk in te richten. De belangrijkste allround-conclusie die we op basis van de 
resultaten kunnen trekken, is dat veel respondenten zich bewust zijn van de uitdaging in het beheersen van 
documentstromen, de problematiek op dit gebied en de schadelijke gevolgen daarvan. Allround-conclusie 
nummer twee: het ontbreekt vaak nog aan een gerichte, gestroomlijnde aanpak. 

Zo liggen de belangrijkste uitdagingen die de respondenten (informatiemanagers en IT-managers bij grote 
bouwers, technisch dienstverleners en offshorebedrijven) binnen hun organisatie herkenden veelal in het 
verlengde van de processen rond documentbeheer. De belangrijkste uitdagingen lagen in het uniformeren van 
werkprocessen (55%) en het verbeteren van de interne samenwerking (54%). In de top 5 werden ook structureren 
van communicatie- en informatiestromen (56%) en inzichtelijk maken van kosten en resources (43%) genoemd. 
Al deze uitdagingen hebben te maken met het beheersen en stroomlijnen van documentstromen binnen 
organisaties. Het mag dus duidelijk zijn dat het besef van urgentie aanwezig is, maar dat velen nog zoekende 
zijn naar de juiste aanpak. 

Welke van de volgende uitdagingen staan op uw agenda voor 2015?

BENCHMARKONDERZOEK + RAPPORT
Eind 2015 heeft CTB xRM wederom een benchmarkonderzoek uitgevoerd onder grote 
bedrijven in de bouw, offshore en techniek. Naast het weer onderzoeken van onderwerpen 
rondom projectinformatie, zijn we een stap verder gegaan en onderzochten we de huidige 
trends en ontwikkelingen in deze sectoren en de impact op verdienmodellen, processen, 
de bedrijfscultuur en automatisering. Deze benchmark biedt een unieke inkijk in wat 
bedrijven in de bouw, techniek en offshore doen om in die transitiefase bij te blijven. De 
resultaten van deze benchmark vindt u in het rapport: “Ondernemen in het teken van 
transitie”.

Antwoord
1 Uniformeren en standaardiseren van werkprocessen    55%
2 Verbeteren van de interne samenwerking                                  54%  
3 Verbeteren van rapportagemogelijkheden                                  54%
4 Structureren van communicatie- en informatiestromen             46%
5 Reduceren van faalkosten                                                           43%
6 Bevorderen van ketensamenwerking                                           42%
7 Risicobeheersing                                                                          39%
8 Centraliseren van softwareoplossingen                                      28%
9 Inzichtelijk maken van kosten en recources                                18%
10 Alle bovenstaande uitdagingen                                                  15%

http://www.ctbxrm.nl/downloadarchief/Trendrapport-2014-Projectinformatie-in-optima-forma.pdf
http://www.ctbxrm.nl/transitie/
http://www.ctbxrm.nl/transitie/


RUIM DE HELFT (54%) GEEFT 
AAN NIET TEVREDEN TE ZIJN 

MET HET RENDEMENT DAT ZE 
UIT PROJECTEN HALEN 
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Document Management Systeem (DMS)
De respondenten werd ook expliciet gevraagd naar de document managementsoftware die zij inzetten. Op die 
vraag zei 22 procent nog nooit dergelijke software te hebben gebruikt, terwijl slechts 24 procent dit juist altijd 
doet. Het overige deel zit tussen die twee uitersten in. Toen deze respondenten vervolgens de vraag kregen hoe 
tevreden zij met hun software voor document management waren, zei 25 procent matig tevreden of ontevreden 
te zijn. (CTB xRM, 2014)

 
Werkt u met document management software voor 

de optimalisatie van projectinformatie?

    

    
  

Hoe tevreden bent u over de document management software die u gebruikt?

Nooit / Nog nietSoms

MeestalAltijd

22% 24%

21%
33%

Zeer tevreden

Tevreden

Neutraal

Matig tevreden

Niet tevreden

36%

33% 12%

13%6%
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In het meest recente onderzoek, waaraan 141 bedrijven deelnamen, gaf ruim de helft (54%) aan dat zij niet 
tevreden zijn met het rendement dat ze uit projecten halen. Zij moeten te veel moeite doen voor te weinig 
resultaat. Gevraagd naar het terugdringen van faalkosten en risico’s bij de uitvoering van projecten, blijkt 
dat krap tweede derde (65%) dit belangrijk vindt en bezig is met het aanpassen van werkprocessen om dit te 
realiseren. 11% van de bedrijven ziet ook het belang van faalkostenreductie en risicobeheersing, maar doet er 
in de praktijk nog niets aan.

Bent u tevreden over het projectrendement binnen uw organisatie?

 
 

Hoever is uw organisatie met faalkostenreductie en risicobeheersing?

De resultaten van deze onderzoeken duiden erop dat veel organisaties de uitdagingen die bij moderne 
werkprocessen komen kijken onderkennen, dat ze ook oplossingen inzetten om die uitdagingen aan te gaan, 
maar dat hun pogingen om dit te doen in veel gevallen zonder succes stranden. Waar ligt dit aan? Hoe komt 
het dat organisaties een belangrijk probleem als dit onopgelost laten? Dat is de hamvraag, die in het volgende 
hoofdstuk beantwoordt wordt.  

Is voor ons bedrijf niet relevant

Is belangrijk maar doen we nog niets mee

Starten we mee

Zijn we al volop mee bezig

11%
3%

21%
65%

Ja Nee

54%46%

http://www.ctbxrm.nl/transitie/
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DE VIJF BELANGRIJKSTE VEREISTEN VOOR SMART DOCUMENT 
MANAGEMENT
Hoe komt het dat het zo moeilijk is om documentbeheer op de juiste manier in te richten? Wat maakt 
het zo lastig om de beschreven problemen te voorkomen? Diverse bedrijven hebben, met behulp van een 
oplossing voor document management en een procesmatige aanpak, meer grip op hun documentstromen 
gekregen. Er zijn natuurlijk ondernemingen die document management nog niet hebben gereguleerd, maar 
er zijn ook voorbeelden van bedrijven die geprobeerd hebben een document management systeem (DMS) in 
te richten, maar hier niet of slechts ten dele in zijn geslaagd. Deze laatste groep valt het meeste op. Uit de 
benchmarkonderzoeken die CTB xRM deed, bleek dat veel bedrijven in de genoemde sectoren zich herkennen 
in de probleemstelling van dit eBook. Zij hebben dit probleem nog niet opgelost, ondanks één of meerdere 
pogingen hiertoe. Dit bewijst dat het niet eenvoudig is om een DMS in gebruik te nemen. Waar ligt dat aan? 

Er zijn, om te beginnen, enkele basisvoorwaarden waaraan een DMS moet voldoen. Zonder aandacht voor 
deze speerpunten biedt de oplossing niet de toegevoegde waarde die er in potentie is. Natuurlijk zijn er in de 
praktijk bij elke implementatie nog andere aandachtspunten, maar zonder deze basisvoorwaarden heeft een 
project geen kans van slagen. Dit zijn de vier vereisten: 

1) Werken in centrale projectportalen met versiebeheer

De belangrijkste reden om een DMS in gebruik te nemen, is het bestrijden van de wildgroei aan documenten 
die geprint of digitaal door de organisatie gaan. De belangrijkste gedragsverandering bij de gebruikers zit hem 
dan ook in het niet langer gebruiken van e-mail als medium om documenten van A naar B te krijgen. Hoe voor 
de hand liggend dit ook klinkt, het is en blijft één van de moeilijkste veranderingen. Het is voor velen haast een 
instinct om te e-mailen.

Soms is dit echter geen onbewuste reflex, maar een bewuste actie met een goede reden: het ontbreekt aan een 
gecentraliseerde omgeving voor projecten, waarin een logische documentstructuur is aangebracht. Als gevolg 
hiervan ontstaat verwarring en de projectmedewerkers kiezen bewust voor hun eigen vertrouwde werkwijze: 
documenten worden lokaal of op een netwerkschrijf opgeslagen, per e-mail uitgewisseld of ouderwets geprint 
voor een bespreking. Er ontstaan olifantenpaadjes: een parallelle documentstructuur, deels zichtbaar, deels 
aan het zicht onttrokken. Het gevolg is funest voor het project. Het overzicht verdwijnt net zo snel als het 
gekomen is.

Om dit te voorkomen is het belangrijk dat er een centraal dossier is, een hub, een projectportaal, waarin alle 
documenten op logische wijze ondergebracht zijn. De dossiers van afzonderlijke projecten en bedrijfsactiviteiten 
vallen onder de centrale hub. Ook is het van groot belang dat versiebeheer goed ingericht is. Zo wordt één 
van de belangrijkste nadelen van documentuitwisseling per e-mail weggenomen: de verwarring die ontstaat 
als meerdere personen bij één belangrijk document of project betrokken zijn. Als de centrale structuur met 
aandacht is ingericht, werkt elke medewerker in de juiste versie van een document of dossier. Wijzigingen zijn 
eenvoudig terug te draaien en informatie is ook achteraf beschikbaar. 

De markt vraagt steeds meer om verregaande samenwerking 
tussen ketenpartners. Een ‘central collaboration platform’ voor 
documentbeheer, maar ook het verbeteren van de vindbaarheid. 
 

}
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2) Veilige toegang voor alle betrokkenen, intern en extern

Een belangrijk voordeel van een DMS is het vertrouwen waarmee projectmedewerkers een bijdrage kunnen 
leveren. Een goede rechtenstructuur zorgt ervoor dat elke betrokkene datgene ziet wat hij of zij mag zien en 
datgene kan wijzigen of inbrengen dat aansluit bij zijn of haar rol in het project. Door deze zekerheid leveren 
alle betrokkenen in het project hun bijdrage, waar mogelijk. 

Ook externe betrokkenen (leveranciers, klanten, ketenpartners en externe projectmedewerkers) met een 
directe rol in het project kunnen op basis van een rechtenstructuur documenten of dossiers inzien, zonder 
dat er een risico is dat zij bestanden inzien of ontvangen die niet voor hun ogen bestemd zijn. Doordat zij op 
elk moment beschikken over de nodige informatie besteden zij minder tijd aan het schakelen met interne 
projectmedewerkers en het wachten op input of goedkeuring. 

3) Goede aansluiting tussen het DMS en bestaande werkprocessen

De rechtenstructuur moet natuurlijk aansluiten bij de werkprocessen zoals die binnen het bedrijf zijn vastgelegd. 
Een project of dossier kan zo worden ingericht dat er op een bepaald moment goedkeuring van een teamleider 
of projectmanager nodig is om het project naar een volgende fase te brengen. Projectmanagers beschikken over 
vergaande mogelijkheden om checklists en taken in te richten, waardoor de verschillende projectmedewerkers 
real time overzicht krijgen over het dossier en met name hun rol daarin. Dankzij verschillende weergaven, die 
de procesgang ook in een tijdslijn inzichtelijk maken, weten de betrokkenen te allen tijde wat hen te doen staat. 

Naast een instrument om de documentstromen binnen een project te beheren en overzichtelijk te houden, kan 
een oplossing voor document management dus dienst doen als een procesinstrument waarmee de voortgang 
van een project begeleid en gevolgd wordt. Als de details kloppen, is de oplossing voor document management 
ook een krachtig instrument om de werkprocessen in een project te stroomlijnen en verbeteren. 

Passiviteit voorkomen  
 
Grote e-mailgroepen waarin 
afspraken worden gemaakt 
en documenten rondgestuurd 
leiden vaak tot passiviteit bij 
een deel van de betrokkenen. 
Een projectportaal met 
accuraat en uniform 
ingerichte rechtenstructuur 
voorkomt die passiviteit.
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4) Fasering in procesgang en werken met sjablonen
Fouten die gemaakt worden door het werken met verouderde of foutieve essentiële bestanden en documenten 
vormen in het beste geval een belemmering voor de snelheid van het werk. In het slechtste geval worden ze 
niet of te laat ontdekt en leiden ze in een latere fase tot fouten in de uitvoering en mogelijk grote (financiële) 
schade doordat zaken hersteld moeten worden. Het is van onschatbare waarde om de kans op fouten te 
minimaliseren en dit is dan ook de sleutel in het inrichten van een nieuwe documentstructuur en bijbehorende 
oplossing. 

De kans op fouten wordt al sterk beperkt door het inrichten van een rechtenstructuur, zodat niet alle 
betrokkenen bij kritieke documenten kunnen. Ook is een fasering in de procesgang van belang. Nadat 
bestanden zijn voltooid en goedgekeurd moet de inhoud nog wel te raadplegen zijn, maar niet meer aan te 
passen. De goedkeuringsprocessen moeten sowieso volgens approval workflows verlopen, zodat projectleiders 
inzicht hebben in de inhoud van opgeleverde bestanden. 

Waar mogelijk moeten er sjablonen voor veel gebruikte bestanden worden opgesteld, om terugkerend werk 
te automatiseren en de kans op fouten nog verder te verkleinen. Ook bestaande processen, zoals approval 
workflows, kunnen als sjabloon worden opgeslagen en zo in een nieuw project worden hergebruikt.  

Een approval workflow is een geautomatiseerd goedkeuringsproces, 
gebaseerd op de verschillende rollen en de rechtenstructuur binnen 
een organisatie. De workflow automatiseert het opleveren van 
documenten en geeft zowel de projectmedewerker als de persoon die 
goedkeuring moet verlenen inzicht in de voortgang, het tijdsframe 
en geeft reminders wanneer dat nodig is. 

De werk- en goedkeuringsprocessen kunnen, als zij in een document management-oplossing zijn ondergebracht, 
uitstekend gemonitord worden en, waar nodig, verbeterd. Perfectie bestaat niet, dus de inrichting van processen 
is een voortdurend proces. Dit sluit goed aan bij de gedachte dat bij een implementatie alleen een gefaseerde 
aanpak goed werkt. Bij de uitrol van nieuwe functionaliteiten of het onderbrengen van nieuwe bedrijfsprocessen 
in de oplossing is het goed om van opgedane ervaring uit eerdere fases te leren. Het aanpassen van bestaande 
processen kan het verschil maken tussen de succesvolle inzet van een oplossing voor documentbeheer en het 
falen hiervan.
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5) Een goede lijn met de gebruikers

Nu we de basisvoorwaarden op een rij hebben gezet, is het tijd om op de gebruikers te focussen. De 
voornaamste verklaring voor een falende implementatie van een document management systeem is namelijk 
dat de eindgebruikers onvoldoende zijn aangesloten. De uiteindelijke gebruikers moeten werken met een 
nieuwe oplossing waar een nieuwe werkwijze bij hoort. Het ligt voor de hand dat de oplossing zo wordt 
neergezet dat zij aansluit bij de wensen en voorkeuren die binnen de organisatie spelen. In het project zelf is 
er vaak wel voldoende aandacht voor training en instructies in de nieuwe oplossing, maar vooraf wordt er vaak 
onvoldoende gekeken naar wat er leeft bij de gebruikersgroep. 

Een nieuwe werkwijze stuit nu eenmaal vaak op weerstand. Enkele vragen die voorafgaand aan een project van 
belang zijn: 

• Herkennen de eindgebruikers zich in de problemen?
• Worden de problemen die eindgebruikers ervaren in eerste instantie al aangepakt?
• Vergt dit project veel aanpassingsvermogen van hen? 
• Is er draagvlak bij de gebruikers, zijn zij bereid een inspanning te leveren voor dit doel?
• Is er enthousiasme om processen te veranderen? Kunnen we dit nog verder stimuleren?
• Is er een mogelijkheid om het bewustzijn rond de problemen te verhogen? 
• Wordt er niet teveel ineens veranderd, worden ingrijpende wijzigingen gefaseerd uitgerold?

Hoe zeer het ook voor de hand lijkt te liggen, in een implementatietraject blijven deze vragen nog al eens 
onbeantwoord.

Nazorg
Ook als een nieuwe werkwijze niet direct op tegenstand stuit en alle medewerkers het belang er van inzien, ligt 
het gevaar van oude gewoontes op de loer. Die zijn sterker dan procedurebeschrijvingen of instructies. Nieuwe 
gebruiken maken na verloop van tijd weer plaats voor oude rituelen, met op termijn weer efficiëntieverlies 
en hoge zoek- en faalkosten tot gevolg. Om dat te voorkomen moeten eindgebruikers na de technische 
implementatie en de eerste trainingen in de oplossing ook ondersteund worden in het inzetten van de nieuwe 
techniek in hun dagelijks werk. Het is dus duidelijk dat een implementatieproject langer duurt dan de enkele 
maanden die het kost om technisch gezien alles op zijn plaats te krijgen. 

Een goede voorbereiding en aandacht voor nazorg gaan in feite hand in hand: het één kan niet zonder het 
ander. Een goede voorbereiding helpt om weerstand te breken en het enthousiasme van medewerkers ook na 
de implementatie in stand te houden. Ondanks dat is extra aandacht voor nazorg belangrijk. Zorg er voor dat:

• Eindgebruikers voldoende worden getraind in het gebruik van de oplossing en de nieuwe werkwijze;
• Er na implementatie voldoende aandacht is voor het bewaken van de werkprocessen. Eindgebruikers 

vervallen snel in hun oude werkwijze;
• Processen gemonitord worden en waar nodig verbeterd. Het is onmogelijk om ineens alle 

kinderziektes uit een nieuwe werkwijze te halen, dus er moet nog lang gepolijst worden.
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HET RESULTAAT - WAT VALT ER TE WINNEN?
De conclusie die de lezer op basis van dit eBook kan trekken, is duidelijk. Het is voor ondernemingen in de 
techniek, bouw en offshore niet eenvoudig om documentstromen te reguleren en op efficiënte wijze in te 
richten. Uit onderzoek blijkt dat veel bedrijven hiervoor nog geen tooling in de arm genomen hebben, of 
hier slechts beperkt gebruik van maken. Dit terwijl de concurrenten al wel met succes een DMS inzetten. 
De terughoudendheid van bedrijven in de bouw, techniek en offshore is te verklaren door de complexiteit 
van de projecten waarin zij werken en de moeilijkheden die dit geeft om een structuur op te zetten in een 
softwareoplossing. 

Maar juist vanwege die complexiteit kan document managementsoftware en een bijbehorende aanpak ontzettend 
veel opleveren. De implementatie van zo’n oplossing moet gefaseerd gebeuren. Als de belangrijkste processen 
en documenten in een structuur worden ondergebracht, levert dit al een aanzienlijke tijds- en kostenbesparing 
waar medewerkers, samenwerkingspartners, klanten en de organisatie als geheel van profiteren. In latere 
fases worden stap voor stap nieuwe onderdelen en processen in de oplossing ondergebracht en bestaande 
processen geoptimaliseerd. 

Winst
Het inrichten van een documentstructuur levert vooral toegevoegde waarde in het voorkomen van een aantal 
problemen. Een oplossing voor deze problemen is dan ook voor meerdere betrokkenen voelbaar:

Medewerkers 
• Zijn minder tijd kwijt aan het zoeken naar de juiste informatie;
• Hoeven minder vaak administratie opnieuw aan te maken of in te vullen;• Zijn minder tijd kwijt aan 

het zoeken naar de juiste informatie;
• Werken sneller door het gebruik van sjablonen;
• Maken minder snel fouten, doordat er op de juiste momenten controleslagen zijn ingebouwd;
• Lopen minder kans beslissingen te baseren op fouten, omdat de kwaliteit van informatie verbeterd 

is;
• Besteden meer tijd aan hun kerntaken.

Klanten en opdrachtgevers
• Krijgen meer inzicht in de status van projecten en hun rol daarin, zonder dat zij inzicht krijgen in 

zaken die niet voor hun ogen bestemd zijn; 
• Krijgen realistischer inzicht in de tijdsplanning van hun projecten;
• Zijn niet van contactpersonen afhankelijk als zij projectinformatie willen inzien.

Toeleveranciers en samenwerkingspranters
• Krijgen meer inzicht in de status van projecten en hun rol daarin, zonder dat zij inzicht krijgen in 

zaken die niet voor hun ogen bestemd zijn; 
• Zijn niet van contactpersonen afhankelijk als zij projectinformatie willen inzien;
• Kunnen makkelijker communiceren met andere betrokkenen in het project;
• Zijn minder tijd kwijt aan administratie en kunnen zo meer toegevoegde waarde bieden.

Organisatie als geheel
• Werkt efficiënter, dankzij een automatisering van meerdere processen;
• Werkt efficiënter, doordat medewerkers minder tijd kwijt zijn aan het zoeken naar juiste informatie 

en het    verbeteren van foutieve informatie;
• Vergroot de winstmarge, door een kostenbeperking als gevolg van het minimaliseren van fouten en 

zoekkosten;
• Verbetert communicatie en dienstverlening richting klanten en opdrachtgevers;
• Kan eerder signaleren of een project volgens plan verloopt en wat er nodig is om op schema te 

blijven.

De winst van het opzetten van een nieuwe werkwijze, documentstructuur en document management systeem 
dat hierin ondersteunt laat zich dus voor alle betrokkenen voelen. De medewerker, die na een afwezigheid van 
tien jaar zijn werk weer oppakt, heeft er alle baat bij als zijn werkgever in de tussentijd een oplossing voor 
document management in gebruik heeft genomen. 
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HET RESULTAAT IN DE PRAKTIJK: ZIUT 
Hoe regelt een moderne technische dienstverlener de administratie die bij projecten hoort? En dat dan op 
een manier zodat de administratie de processen niet belemmert, maar juist ondersteunt? Door technologische 
ontwikkelingen en schaalvergroting is het beheer van proces- en projectinformatie uitgegroeid tot een flinke 
uitdaging. Daarbij kunnen organisaties wel wat hulp gebruiken. Met het project Huis op orde had Ziut, specialist 
in openbare verlichting, verkeerssystemen en camerabewaking, als doel om data en projectinformatie 
eenvoudig en overzichtelijk beschikbaar te maken. Daarbij kregen zij hulp van CTB xRM.

In heel Nederland is vraag naar de diensten die Ziut levert. Licht brandt immers overal, er is overal verkeer en 
ook de behoefte aan camerasystemen groeit. Daarom, en vanwege het feit dat het bedrijf is ontstaan uit een 
fusie, heeft Ziut meerdere vestigingen. Dat maakt het samenwerken met interne en externe stakeholders er 
niet eenvoudiger op: de verschillende vestigingen werken met fysieke documenten en digitale kopieën, maar 
de balans tussen die twee verschuift. Het management besloot dat digitalisering van de projectuitvoering een 
belangrijk speerpunt is.  

Huis op orde
Alle fysieke en digitale documenten werden opgeslagen, bewerkt, gedeeld, opnieuw opgeslagen en weer 
teruggestuurd. Zoals bij wel meer organisaties gebeurt, ontstond er in de loop van de tijd bij Ziut een wildgroei 
aan data en projectinformatie. Dit vertraagde processen, zorgde voor bijkomende kosten en gaf problemen bij 
in- en externe samenwerkingen. Om de processen op dit gebied te stroomlijnen optimaliseerde Ziut document 
management in het project Huis op orde. De voornaamste doelstellingen waren: 

• Uniformeren van data en projectinformatie 
Alle vestigingen en externe stakeholders werken met project- en werkmappen in hetzelfde format 
en één programma voor templates.
• Terugdringen van kosten 
Het terugbrengen van dataopslag, een vermindering van faalkosten, een besparing in zoekkosten en 
het terugbrengen van printkosten met 30 procent. 
• Een basis leggen voor het digitaal uitwisselen van documenten
Een geschikte digitale structuur die gebruiksvriendelijk is voor interne en externe aannemers en 
opdrachtgevers en een basis biedt voor de projectrealisator van de toekomst.

Ziut

Ziut is expert in openbare 
verlichting, verkeersregeling en 
camerabeveiliging. De klantenbasis 
bestaat uit gemeenten, civiele 
aannemers, Rijkswaterstaat, 
bedrijventerreinen en 
woningcorporaties. Ziut is ontstaan 
uit een fusie van Liandyn (Alliander) 
en IP Lighting (Enexis).
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Office 365 & SharePoint
Er werd in het kader van dit project bij meerdere partijen aangeklopt, maar het was vanaf het begin duidelijk dat 
er voor Microsoft SharePoint gekozen zou worden. Anton Hutting van Ziut: “Wij werkten al met Office 365, daarom 
wilden we graag SharePoint als oplossing voor ons projectmanagement.” Nadat de projectdoelstellingen tot in 
detail waren geconcretiseerd, ging Ziut op zoek naar een ervaren dienstverlener, die het project in Microsoft 
SharePoint kon realiseren. Meerdere kandidaten voldeden aan dat profiel. In het kiezen van een dienstverlener 
baseerde Ziut zich onder andere op de eerste ervaringen van key users.

Key users
Anton Hutting over de keuze: “In hands on-sessies met de producten van de verschillende dienstverleners 
bleek dat het betrokken team met key users positief was over CTB xRM. Qua functionaliteit en de mogelijkheid 
tot branchespecifieke toevoegingen doen zij het goed. Dankzij de branchefocus die CTB heeft was er veel begrip 
voor de behoeften bij onze organisatie en de eindgebruikers. Zij werken vaker met projectorganisaties in de 
bouw, techniek en offshore. Bovendien hebben ze ervaring met het implementeren van SharePoint Online. Dat 
ze niet alleen expertise hebben met SharePoint-implementaties op zich, maar ook met de cloudoplossing, is 
voor ons een belangrijke meerwaarde. Al met al waren zij de meest complete dienstverlener.” 

SharePoint Online, de toekomst van projectmanagement
CTB xRM heeft ervaring met SharePoint Online, dankzij meerdere succesvolle projecten. Hutting: “Via de 
cloudoplossing is het lastiger om maatwerk te leveren, maar CTB xRM biedt extra functionaliteiten die dat 
ondervangen. Dat scheelt behoorlijk in de kosten en ontzorgt onze organisatie. De toevoegingen maken het 
beheer van templates eenvoudiger en minder arbeidsintensief en we hoeven niet steeds opnieuw metadata 
aan projectinformatie mee te geven. Dat scheelt heel veel tijd.” 

Implementatie voor de bouwvak klaar
Ziut had als doelstelling om het project in relatief korte tijd te voltooien. CTB xRM werkt met een team van 
consultants die samen met een projectteam, van in dit geval Ziut, aan de slag gingen. Daarmee wordt het risico 
op een kennislek tot een minimum beperkt. Stapsgewijs werden meer en meer functionaliteiten opgeleverd. 
Het projectteam en de key users van Ziut hadden van begin tot eind invloed op de implementatie en konden 
dus op elk moment in het proces hun wensen doorgeven.

Prettige aanpak
Anton Hutting: “De gefaseerde aanpak was voor ons erg prettig. Eerst werd SharePoint geïntegreerd met het 
bestaande SAP-systeem. Vervolgens zorgden we dat we het intern kunnen gebruiken. In die fase konden we 
informatie over projecten, klanten en klussen via SharePoint delen. Tot slot werden schades, storingen en 
tenders geïntegreerd, zodat we ook kunnen samenwerken met externe stakeholders. De software werd in een 
korte tijd geïmplementeerd en zo behaalden we voor de deadline onze doelstellingen met dit project. En we 
hadden van het begin tot eind inzage en inspraak in de uitvoering.”

Bariére weg
Vanaf medio 2015 beschikt Ziut dus over een cloudgebaseerde oplossing die de barrière tussen de verschillende 
vestigingen wegneemt en het samenwerken met externe stakeholders aanzienlijk vereenvoudigt. Dat levert 
blijere werknemers en samenwerkingspartners op en bespaart bovendien flink in de kosten. Het resultaat is 
dat projecten en processen in een hoger tempo voltooid worden. Anton Hutting: “We besparen op opslagkosten, 
zoekkosten, faalkosten en printkosten. Bovendien zijn we minder tijd kwijt aan het zoeken naar informatie 
en het kopiëren en synchroniseren van project- en werkmappen. De belangrijkste opbrengst zit verder in 
het neerzetten van een basisstructuur voor digitale uitwisselingen. Deze stappen moeten we zetten om geen 
achterstand op onze concurrenten op te lopen. Tot slot past het project binnen het kader van ons MVO-beleid 
om minder grondstoffen te gebruiken.” 
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DOCUMENT MANAGEMENT IN DE BOUW, TECHNIEK EN OFFSHORE
Stel u eens voor, na tien jaar in een andere bedrijfstak gewerkt te hebben, 
gaat een medewerker van een technisch bedrijf of organisatie in de 
bouwsector weer in zijn oude functie aan de slag. Hij zal er natuurlijk aan 
moeten wennen om überhaupt weer in de technische sector aan de slag 
te gaan, maar buiten dat, welke aspecten binnen zijn werkomgeving zijn 
het sterkst veranderd? Het is interessant om daarbij de volgende vragen 
te stellen: over welke zaken zal hij zich verbazen? Welke problemen komt 
hij tegen? En welke bedrijfsprocessen zijn juist sterk verbeterd? Er zijn 
natuurlijk meerdere juiste antwoorden, maar buiten digitalisering en de 
invloed van e-mail en mobiele apparaten, zal hij zich vooral verbazen over 
de schaalvergroting en schrikt hij wellicht van de toegenomen hoeveelheid 
projectinformatie en documenten. 

Hoe behoudt deze medewerker het overzicht in zijn werk en de verschillende 
projecten waar hij bij betrokken is? Hoe communiceert hij met collega’s en 
partners, contactpersonen bij klanten en andere projectmedewerkers? Dat 
is maar net de vraag. Bij werkgever X is de projectadministratie compleet 
anders ingericht dan bij zijn carrièreswitch tien jaar geleden, terwijl er 
bij werkgever Y misschien maar weinig is veranderd. Uit onderzoek blijkt 
dat veel organisaties in de bouw, techniek en offshore op dit vlak sterk 
geïnnoveerd hebben, terwijl bij andere ondernemingen de tijd op dit gebied 
stil heeft gestaan. Dit eBook gaat over documentbeheer in uw branche. Wij 
hebben de facts & figures, best practices, de voorwaarden en vereisten voor 
smart document management voor u op een rij gezet.

OVER CTB XRM
Wij zijn een Microsoft partner met een focus op (internationale) organisaties 
in de bouw, techniek en offshore. Met software en diensten helpen wij 
klanten om sneller rendement te halen uit nieuwe informatietechnologie. 
Hiervoor leveren wij advies, diensten en brancheoplossingen gebaseerd 
op Microsoft Dynamics CRM, Microsoft SharePoint, Office 365 en Asta 
PowerProject. Wij hebben inmiddels een portfolio opgebouwd met meer 
dan 300 marktbepalende klanten.
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