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Interim Bouwconsult b.v. is een onafhankelijk raad−
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gevend ingenieursburo en gespecialiseerd in bouw−

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

Projectplanning is een niet te onderschatten belangrijk aspect binnen het bouwproces.
Mede gezien de aanzienlijke kosten die met een
bouwproject gemoeid kunnen zijn is een goede coordinatie en planmatig werken van groot belang om
een project met de daarbij gestelde kwaliteit binnen
een zo kort mogelijke tijd te realiseren.
Het beste middel om dit te bereiken is het opstellen
en vooral consequent bijhouden van een planning
op basis van de op dat moment beschikbare informatie. Uiteraard is de planning een middel waarbij
toch enige onzekerheid blijft bestaan ten opzichte
van toekomstige gebeurtenissen, doch met een
frequente bijsturing zal op ieder moment de voortgang en toekomstprognose in beeld kunnen worden gebracht.
Met behulp van een geautomatiseerd planningsprogramma kunnen door ons buro bouwvoorbereidings- en uitvoeringsplannen opgezet en bewaakt
worden. Afhankelijk van de beschikbare informatie
zal de planning grof of fijn kunnen worden opgezet.
Voortgangscontrole is een wezenlijk onderdeel van
het planningsproces. De planning kan, nadat deze

geheel is ingevoerd, worden afgezet tegen de werburo
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ning daarna een minder tijdrovende aangelegenheid.
Planningen kunnen volgens diverse methodes worden vervaardigd en aangeleverd. De meest bekende en gebruikte methode is de Gantt Chart oftewel
het ‘balkendiagram’ waarbij de activiteiten in tijd
worden weergegeven als een balk. Eveneens tot
de mogelijkheden behoort het vervaardigen van
een planning volgens de PERT methode waarbij
de onderlinge relaties beter zichtbaar zijn.

Een gedegen begeleiding gedurende de voorberei−
ding en uitvoering van een bouwproject is zeker

b

elangrijk voor de realisatie binnen de gestelde

kw

aliteitsnormen, beschikbare tijd en vastgesteld bud
get. Interim Bouwconsult b.v. kan deze taak op zich
nemen en een partner zijn voor een succesvol bouw−
project.

