projectmanagement

Interim Bouwconsult b.v. is een onafhankelijk raad−

bouwkundig advies

gevend ingenieursbureau en gespecialiseerd in bouw−

projectorganisatie
bouwkostenbeheersing
projectplanning
directievoering
bouwkundig tekenwerk
veiligheid en gezondheid

kundige projectbegeleidings− en advieswerkzaamhe−
den waarbij de nadruk wordt gelegd op het beheer−
sen en controleren van het bouwproces.

Projectorganisatie omvat de coördinatie en organisatie gedurende één of meer fasen van het
bouwproces. Vooral in die situaties, waarbij de
aannemer in een bouwteam wordt opgenomen of
als nevenaannemer wordt gecontracteerd wordt de
taak van de opdrachtgever en architect er niet
eenvoudiger op daar coördinerende taken, welke
bij

de

traditionele

bouwmethode

door

de

(hoofd)aannemer worden verricht, ontbreken.
Een projectmanager van ons bureau kan dan door
zijn expertise en ervaring een bijdrage leveren aan
de totstandkoming van het project door de coördinatie en organisatie op zich te nemen van alle bij
de bouw betrokken partijen. Deze vaak zeer intensieve taak vraagt organiserende, communicatieve
en administratieve vaardigheden aangezien de
projectmanager moet bewerkstelligen dat alle partijen een zelfde doel zullen nastreven, namelijk de
totstandkoming van een project volgens de wensen
en eisen van de opdrachtgever en binnen het gestelde tijdschema, budget en kwaliteitsniveau.
De -meestal- eenmalige projectorganisatie, bestaande uit verschillende bedrijven en verschillende

disciplines zullen tijdens de projectduur intensief
buro
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bouwmanagement
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met elkaar moeten samenwerken en elkaar dienen
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te respecteren. Inhoudelijk betekent dit dat de
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projectmanager alle partijen dient te sturen en te
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coördineren.
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daarbij mogelijk. Tevoren wordt met de opdracht-
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gever de meest ideale organisatievorm gekozen,
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passend bij het project. De diverse partijen blijven
daarbij echter wel hun eigen verantwoordelijk behouden om het proces binnen de gegeven opdracht
goed te laten verlopen.
Het organiseren kan in alle facetten van de bouw
voorkomen. Zelfs kan dit door ons bureau op kleinere schaal worden gedaan, bijvoorbeeld bij het
organiseren van (bouw)vergaderingen of het organiseren van een aanbesteding. Zelfs in dat geval
zal een goede organisatie van belang kunnen zijn
voor het slagen van het totale project.

Een gedegen begeleiding gedurende de voorberei−
ding en uitvoering van een bouwproject is zeker
belangrijk voor de realisatie binnen de gestelde
kwaliteitsnormen, beschikbare tijd en vastgesteld b
udget. Interim Bouwconsult b.v. kan deze taak op
zich nemen en een partner zijn voor een succesvol b
ouwproject.

