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Startdocument
Tutor: Marielle Uitedewilligen
Tutorgroep: Projectgroep C1
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Dylan Dreyer
Varsics
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Theunissen
Mitchel de
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0637460613
0630201235

2158500
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md.dezeeuw1@student.avans.nl

0652299062
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Afspraken over:
1.

Elkaar bereiken (hoe bereik je elkaar en hoe snel moet je reageren?)

•
•
•
•

Via WhatsApp als hoofd communicatiemiddel
Via Microsoft Teams
Via de mail
Via ClickUp waar iedereen actief in bezig is.

2. Wat vinden we belangrijk aan stukken die worden ingeleverd (voordat het officieel
wordt ingeleverd)? Waar moet het aan voldoen (denk aan taal, lay-out etc.)?
Voordat het verslag officieel ingeleverd wordt, moet deze voldoen aan een aantal eisen. Iedereen
moet het verslag doorgelezen hebben en hierover zijn mening erover geven. Verder moeten de
zinnen goed opgesteld zijn en goede informatie bevatten. De inhoudelijke kwaliteit vinden we ook
belangrijk. Verder vinden we het fijn om al voor de deadline klaar te zijn.
3.

Wat zijn de afspraken over het onderling controleren van de stukken?

Alle stukken worden na elke tussendeadline en elk controle moment per week gecontroleerd. In het
groepje is er ook sprake van dyslectici zitten, dat werk moet extra goed worden gecontroleerd. Als er
aanpassingen nodig zijn worden deze in het rood gemarkeerd zodat de persoon in kwestie van zijn
fouten kan leren. Gebeurd dit vaak dan wordt de persoon hierop aangesproken zodat het de volgende
keer beter is. We leveren de verslagen in het lettertype calibri 11.
4. Hoe gaan we om met taal-/stijlfouten in de aangeleverde stukken? (Hoe controleren we
dit en wat als het niet goed is?)
In de planning van ClickUp staan kopjes nacontrole en spellingscontrole. Eerst zelf je eigen werk
controleren en daarna nog door een ander groepslid. Als alles wordt ingeleverd nog een duidelijke
nacontrole, als er veel fouten gemaakt worden kan de student hierop worden aangesproken.
5.

Wat als:
Denk vooraf na over formuleren van onder andere: voorbeelden van geldige redenen,
wat zijn voorwaarden aan kwaliteit, wanneer ‘sancties’ (gele kaart/rode kaart aangeven
bij tutor), wat is onvoldoende werkhouding etc.

•

Afwezig met geldige reden
Duidelijk en goed vooraf ( als het kan 24 uur van te voren ) communiceren. Onder een geldige
reden verstaan wij niet “de hond uitlaten” of “werk”.

•

Afwezig zonder geldige reden
Direct lid aanspreken en vragen wat de reden was. Gebeurt het hierna vaker gele kaart en
melden bij de tutor

•

Slechte communicatie
Wij verstaan slechte communicatie onder het niet reageren op elkaars vragen en afwezig zijn
in de vergaderingen. Als dit voorkomt wordt het groepslid erop aangesproken in het geval van
herhaling melden bij de tutor en mogelijk gele kaart.

•

Niet aan afspraak houden
Indien geldige reden prima, indien ongeldige reden gele kaart. Als het niet gaat lukken
communiceren met de groep.

•

Lage kwaliteit stukken
In de groep gooien en die persoon in kwestie een plan opstellen om de kwaliteit te
waarborgen. De groep beslist vervolgens of het gaat lukken, indien niet het geval gele kaart.

•

Te laat komen
Kan gebeuren, speling van een 5 minuten als het niet lukt aangeven, in het geval van
herhaling gele kaart en aangeven bij tutor.

•

Onvoldoende werkhouding
Lid aanspreken, mocht het daarna gebeuren direct melden bij de tutor.

6. Wat is het groepsdoel? (voor welk cijfer gaan jullie en waarom? Hoeveel tijd
verwachten jullie van elkaar dat je aan het project besteedt?)
Wij gaan ons heel goed inzetten in het project en hier alle EC uren aan te besteden, zodat wij
het project zo optimaal mogelijk kunnen uitvoeren. Hierbij streven wij als groepsdoel naar een
hoge 7.
7.

Wat mag de tutor van ons verwachten en wat kan de tutor voor ons betekenen?
Goede inzet en een professionele houding van elk groepslid van de projectgroep. Daarnaast
mag de tutor ook een professionele houding van het projectgroepje verwachten. Wij als
projectgroep zullen het tutor uur goed voorbereiden.

8. Iedere student noteert een leerdoel gericht op samenwerking waar hij/zij dit blok aan gaat
werken.

Naam student Leerdoel
Dylan Dreyer
Varsics

Welke stappen ga je in dit groepje ondernemen om dit te
bereiken? Hoe kan de rest je helpen hierbij?
Tijd beter indelen en Afgelopen perioden bleef ik vaak bij een opdracht te lang
minder
hangen, omdat ik de opdracht zo goed mogelijk probeerde af
perfectionistisch te
te ronden. Dit komt, omdat ik een beetje perfectionistisch
werk gaan, om zo
ingesteld ben. Echter ging dit soms te kosten van andere
uiteindelijk meer
opdrachten, omdat ik er simpelweg geen tijd meer voor had.
opdrachten af te
Nu met ClickUp en een duidelijke planning waar ieder
ronden.
groepslid zich aan houdt, zorgen we er gezamenlijk voor dat
alles op tijd en binnen de kwaliteitsnormen wordt afgerond.
Ook zorg ik ervoor dat ik tussentijds feedback ontvang, zodat
ik weet wanneer het goed genoeg is. Mocht er achteraf nog
tijd beschikbaar zijn dan kunnen de opdrachten die nog wat
meer diepgang verdienen, natuurlijk nog aangepast en
verbeterd worden.

Stan van den
Hanenberg

Victor Smits

Björn
Theunissen

Mitchel de
Zeeuw

Meer bezig zijn met
de samenwerking
binnen de groep.

In de afgelopen vier blokken heb ik met dezelfde twee
projectgenoten gezeten en voelde dit vertrouwd. Nu zit ik
weer met nieuwe projectgenoten en zal ik mijn plek waar
moeten vinden in de groep. Mijn plek zoeken in deze nieuwe
projectgroep zal ik moeten regelen door
Mijn sterktes en zwaktes aan mijn projectgenoten door te
geven en hierover te informeren. Zo kan de verdeling van
opdrachten optimaal ingedeeld worden en zal de
samenwerking verbeterd worden. Als dit niet lukt, zal ik mijn
projectgenoten hier weer over informeren en zal het leerdoel
van zelf duidelijk worden.
Proactievere houding Meer zelf starten met het uitvoeren van opdrachten.

Niet te veel doen en Bij het nakijken van opdrachten opbouwende feedback
opbouwend feedback geven in plaats van de complete opdracht vrijwel zelf doen.
geven.
Mijn mede studenten kunnen mij helpen door mij erop aan te
spreken als ik te veel zelf ga doen. Ook als de feedback niet
opbouwend is kunne mijn mede studenten mij hierop
aanspreken.
Minder afdwalen van Beter concentreren op het project. Mijzelf en de rest terug
het project naar
naar het project sturen indien er wordt afgedwaald. Daarnaast
andere
ook beter aan de planning houden, hierdoor ben ik ook eerder
onderwerpen.
geconcentreerd doordat ik dan weet wat er gedaan moet
worden en door wie. Victor en Bjorn plannen goed dus die
zullen mij hier mee kunnen helpen.

Takenschema
Takenschema (eventueel zelf anders in te
delen)
Vaste notulist
Eindredacteur 1
Projectleider/ voorzitter/ scrummaster
Planner
Contactpersoon tutor
Beheerder digitale omgeving en papieren portfolio
(projectmap)
Handtekeningen (tutorleden):

Dylan Dreyer Varsics:

Stan van den Hanenberg:

Naam student
Victor
Mitchel
Björn
Victor
Dylan
Stan

Victor Smits:

Björn Theunissen:

Mitchel de Zeeuw:
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PvA inclusief PvE

3.1

Achtergronden
Waar?

3.1.1

Opdracht- en organisatiebeschrijving
Opdrachtverkenning
‘Logistiek’ is het thema dat ik blok 7 centraal staat. In dit blok moet er dan ook door de projectgroep
zelf de bedrijfslogistiek van een eigen frisdrankfabriek ontwerpen. Voor deze fabriek zal uiteindelijk
een operationeel productieproces gemaakt worden. Dit zal ontstaan worden door middel van
een capaciteit, procesvormgeving, organisatiestructuur, informatievoorzieningen en de
winstgevendheid worden bepaald. Hierbij zal ook de voorraadhoogtes van de verschillende
producten worden bepaald en de magazijnen gedimensioneerd. Ook zullen
de doelstellingen, DMADV, KPI’s, keuzematrix, vergunningencheck, fabriek lay-out en een
klaverbladmodel worden gebruikt. Tot slot zal het gekozen productieproces in Enterprise
Dynamics worden gemodelleerd en gevalideerd.
Om deze opdracht te verwezenlijken zijn er een paar voorwaarden waar het eigen bedrijf aan moet
voldoen om de opdracht te mogen uitvoeren. Ten eerste zal er aan de gegeven productmix voldaan
worden. Ten tweede zal er met het programma ‘Enterprise Dynamics’ de logistiek worden
gesimuleerd.
Opdrachtverduidelijking
Capaciteit
Aanleiding opdracht:
Door de capaciteit te bepalen, kan er worden doorgerekend van de verschillende
procesontwerpen. Hiervoor zullen de voorraadpunten moeten worden bepaald in het bedrijf.
Procesvormgeving
Aanleiding opdracht:
Door de procesvormgeving te maken, zal het gehele proces overzichtelijk worden.
Hiervoor zullen de processen, voorraadplekken, input, output, etc. moeten worden weergegeven.
Organisatiestructuur
Aanleiding opdracht:
Door de organisatiestructuur te maken, zal de organisatie binnen het bedrijf duidelijk worden.
Hiervoor zal het aantal medewerkers moeten worden uitgerekend en vervolgens de overige
staf uitrekenen.
Informatievoorzieningen en voorraadhoogtes
Aanleiding opdracht:
Door de informatievoorzieningen te maken, zal er duidelijk worden op welke manier de
voorraad van de producten wordt bijgehouden. Hiervoor zal er een systeem moeten
worden gekozen.
Winstgevendheid
Aanleiding opdracht:

Door de winstgevendheid te maken, zal er schematisch de financiën worden weergegeven over
de inkomsten en uitgaven. Hiervoor zullen de kosten van de inkoop, het proces en de verkoop
moeten worden opgesteld.
Doelstellingen en KPI’s
Aanleiding opdracht:
Door de doelstellingen en KPI’s op te stellen, zal er een duidelijk doel worden opgesteld voor het
project en hieruit wordt er richting gegeven over de aanpak van het project. Hiervoor zal er in
overleg worden besloten wat het doel wordt van het project.
DMADV
Aanleiding opdracht:
Door de DMADV te gebruiken, zal er een duidelijke aanpak zijn over de stappen van het project.
• Define
• Measure
• Analyse
• Design
• Verify
Keuzematrix
Aanleiding opdracht:
Door de keuzematrix te maken, zal er de alternatieve procesontwerpen worden getoetst tegen de
beoordelingscriteria. Hiervoor zullen ontwerpen en beoordelingscriteria moeten worden opgesteld
aan de hand van de criteriums die voor het bedrijf van belang zijn.
Vergunningencheck
Aanleiding opdracht:
Door de vergunningencheck in te vullen, zal er worden nagegaan welke vergunningen nodig zijn voor
het in gebruik nemen van de fabriek in Den Bosch.
Klaverbladmodel
Aanleiding opdracht:
Door het klaverbladmodel in vullen, zullen de organisatie-inrichting, processen,
informatiestromen, informatievoorzieningen en beheer aspecten. Het
klaverbladmodel schets de inrichtingselementen van een organisatie die met elkaar in evenwicht
moeten zijn om gewenste resultaten op korte en lange termijn te bereiken.
Enterprise Dynamics
Aanleiding opdracht: Door de Enterprise Dynamics te gebruiken en in te vullen, zal een overzicht en
een simulatie ontstaan van het bedrijf. Hiervoor zijn alle inrichtingselementen van een organisatie
nodig om tot een werkende simulatie te komen.
Korte beschrijving van het betrokken bedrijf in het project
Het frisdrankbedrijf waarvoor het operationele productieproces voor gemaakt gaat worden, is
‘Bilfinger Tebodin’. Bilfinger Tebodin is een onafhankelijke partner voor verschillende professionele
project- en bouwmanagement. Het bedrijf is opgericht in 1945 in Den Haag,
Nederland. Bilfinger Tebodin heeft een netwerk in 17 landen met 1600 consultants en engineers. Er
wordt vooral gefocust op langdurige relaties tussen Bilfinger Tebodin en haar klanten. (Bilfinger
Tebodin, 2020)
Aanleiding opdracht

‘Bilfinger Tebodin’ is een bedrijf dat advies wil krijgen met het opstarten van een frisdrankfabriek,
maar het bedrijf wil door middel van een haalbaarheidsstudie een concreet plan krijgen over het
opstarten van een frisdrankfabriek.

3.1.2

Aanleiding project
Het uitvoeren van het project is zowel voor Bilfinger Tebodin van belang als voor de projectgroep. Zo
krijgt Bilfinger Tebodin hulp met het opstellen van een concreet plan over het opstarten van een
frisdrankfabriek. Voor de projectgroep is het van belang om een goed inzicht te krijgen in het
onderdeel ‘logistiek’. Zo gaat de projectgroep werken met het programma ‘Enterprise Dynamics’ om
de logistiek van een nieuw bedrijf te maken. Tot slot zal Bilfinger Tebodin baat hebben bij het
operationele productieproces dat de projectgroep voor Bilfinger Tebodin maakt.

3.1.3

Stakeholders
De individuen en organisaties die belang en/of invloed hebben op het project zijn:
•

Bilfinger Tebodin: Bilfinger Tebodin heeft zowel belang als invloed op het project,
omdat Bilfinger Tebodin een concreet plan krijgt voor het opstarten van een frisdrankfabriek.
Ook zal Bilfinger Tebodin invloed hebben in de keuzes die gemaakt worden voor het
frisdrankbedrijf, zoals de productmix.
• De projectgroep: De projectgroep heeft zelf ook belang aan het project, omdat het project
de groep zich laat ontwikkelen op het gebied van logistiek en veel van dit project zal leren.
Daarnaast zal de projectgroep bij een voldoende beoordeling studiepunten ontvangen.
• Avans Hogeschool: Avans Hogeschool heeft belang in het project, omdat Avans wil zien wat
de projectgroepen in blok 7 hebben geleerd en hoe de projectgroep deze informatie hebben
toegepast.
• Frisdrankfabriek: De frisdrankfabriek heeft zowel belang als invloed op het project, omdat de
frisdrankfabriek een operationeel productieproces wil ontvangen voor het opstarten van de
frisdrankfabriek. Ook zal de frisdrankfabriek richting geven aan de projectgroep over de
productmixen, etc.
Pagina-einde

3.2

Projectresultaat
Waarom? Wat is het eindresultaat?

3.2.1

Wens van de opdrachtgever
De opdrachtgever voor het project is Bilfinger Tebodin. De opdrachtgever ziet dit project als een
haalbaarheidsstudie voor het bouwen van een nieuwe frisdrankfabriek. Uit deze studie wil het
bedrijf dat er een concreet plan komt, met daarin een definitief advies voor het opstarten van de
fabriek.

3.2.2

Projectdoelstelling
‘Een concreet plan voor de bouw van een frisdrankfabriek, welke voldoet aan een vooraf opgesteld
programma van eisen en waarvan de werking is bewezen met een simulatie, te voltooien binnen een
periode van 9 weken.’
Een concreet plan voor de bouw van een nieuwe frisdrankfabriek, welke zal voldoen aan de hoge
kwaliteits- en duurzaamheidseisen van De Frisdrankfabriek en zal zorgen voor een optimale
benutting van het machinepark. De werking van het ontwerp zal getoetst worden met een simulatie
in Enterprise Dynamics, daarnaast zullen de kosten van het ontwerp moeten vallen binnen de
financiële eisen van De Frisdrankfabriek. Dit houdt in dat de fabriek winstgevend moet zijn. Het

project zal afgerond worden binnen een tijdsbestek van 9 weken (van maandag 1 februari tot vrijdag
2 april).
De frisdrankfabriek hanteert als missie: "De kwaliteit van het leven van mensen in Nederland
verbeteren door het leveren van kwalitatief hoogwaardige en gezonde frisdrank en door deze op
een zo duurzaam mogelijke wijze te produceren”. Ook heeft de frisdrankfabriek enkele normen en
waarde zoals respect en waarde toevoeging voor de verschillende stakeholders.
De visie van de frisdrankfabriek is het behouden van marktpositie in Brabant en daarbij te focussen
op het duurzaam assembleren van het eindproduct en een langdurige relatie met de zakelijke
partners te hanteren.

3.2.3

Projectresultaat
Aan het einde van dit project zal ten eerste een compleet ontwerp van een nieuwe
frisdrankfabriek opgeleverd worden. Dit wordt met behulp van het programma Enterprise Dynamics
en diverse statistische berekeningen onderbouwd. Tijdens het ontwerp wordt er gekeken naar de
hoeveelheden machines, de takttijd, de cyclustijd en het aantal uren dat de operators
werken. Hieruit worden uiteindelijk definiete adviezen samengesteld en gepresenteerd. De adviezen
bestaan uit voorgestelde procesontwerpen, de inrichting en beheersing van de frisdrankfabriek, de
organisatiestructuur, de informatievoorziening en de financiële onderbouwing.

3.3

Projectgrenzen
Wat net wel, en wat niet meer?

3.3.1

Afbakening projectgrenzen
Het project richt zich op het ontwerpen van een nieuwe frisdrankfabriek. Dit wordt gedaan op het
leidend model van DMADV. Hierbij hoort het maken van een PvA, tussenrapportage,
eindrapportage, ED model en portfolio. Het resultaat van het project zal niet in werkelijkheid
worden gebracht. Al het andere valt buiten dit project en wordt niet meegenomen.
Het project zal plaatsvinden vanaf 1 februari 2021 tot en met 4 april. Buiten deze data zal er niet
gewerkt worden aan dit project.
Uiteindelijke opleveringen:
•
Plan van aanpak (PvA);
•
Tussenrapportage (PPT en Excel);
•
Eindrapportage (PPT en Excel);
•
Gevalideerd ED-model;
•
Portfolio;

3.3.2

Programma van Eisen
Randvoorwaarden
•

De nieuwe frisdrankfabriek zal haar producten produceren zonder Nederlandse en Europese
wetten te breken;
• De nieuwe frisdrankfabriek zal een vergunningencheck moeten nagaan voor het in gebruik
nemen van de fabriek in Den Bosch;

•

De nieuwe frisdrankfabriek zal haar producten afstemmen op de markt die betreden
wordt binnen Nederland;
• De capaciteit van de nieuwe frisdrankfabriek moet bepaald worden waardoor de
voorraadpunten in de nieuwe frisdrankfabriek bepaald kunnen worden;
• De nieuwe frisdrankfabriek zal een vergunningencheck moeten nagaan voor het in gebruik
nemen van de fabriek in Den Bosch;
• Flessen binnen één verpakkingseenheid (collo) moeten allemaal
dezelfde houdbaarheidsdatum hebben;

Functionele eisen
•

De nieuwe frisdrankfabriek zal haar grondstoffen van een ethisch verantwoorde leverancier
verkrijgen;
• De totale opbrengst van alle geproduceerde producten is 97%;
• De frisdrankfabriek is flexibel ingericht;
• De informatievoorzieningen in de frisdrankfabriek dienen duidelijk in kaart gebracht te zijn;
• De organisatie van de frisdrankfabriek dient een duidelijk omschreven structuur te hebben;
• Er zal een systeem zijn die duidelijk de voorraad en producten bijhoud;

Operationele eisen
•

De nieuwe frisdrankfabriek mag niet stil komen te liggen, hiertoe horen er voldoende
voorraden aanwezig te zijn;
• De machines dienen bediend te worden;
• De nieuwe frisdrankfabriek zal een zo kort mogelijke doorlooptijd hebben;
• De technische resultaten zijn zo hoog mogelijk;
• De nieuwe frisdrankfabriek zal zoveel mogelijk produceren tegen zo laag mogelijke kosten;
• Op een pallet mogen verpakkingen maximaal één dag verschillen in houdbaarheidsdatum;
• Er worden verschillende KPI’s opgesteld. Deze horen gemonitord te worden en er moet
bijgestuurd worden wanneer nodig;

Ontwerpbeperkingen
•
•
•
•

De nieuwe frisdrankfabriek mag een inhoud van maximaal 3500 m³ bevatten;
De nieuwe frisdrankfabriek mag maximaal 5 meter hoog zijn;
Toevoegingsmachines kunnen slechts twee onderdelen samenvoegen per handeling;
De aanschaftermijn van nieuwe machines is 10 jaar;

3.4

Tussenresultaten en Projectactiviteiten

3.4.1

Fasering project
Voor dit project zal de DMADV-methodiek worden toegepast. Doormiddel van deze methode zal een
voorstel worden opgesteld over de inrichting van de nieuwe productielijn van de Frisdrankfabriek.
De DMADV-methodiek bestaat uit de volgende fases, Define, Measure, Analyze, Design
en Verify. Onderstaand is de inhoud van de verschillende fases kort samengevat.
Define: Het definiëren van doelen die correleren met de vraag en strategie van de klant.
Measure: Het identificeren van CTQs, product mogelijkheden, productieproces mogelijkheden en
risico’s.

Analyze: Het ontwikkelen en ontwerpen van alternatieven. Een hoogwaardig
ontwerp maken. Het evalueren van het vermogen van het ontwerp om het beste ontwerp te
selecteren.
Design: Optimaliseer het ontwerp en het plan om het plan te verifiëren.
Verify: Het opzetten van pilots en het productieproces om het vervolgens over te dragen aan
de process owners.
In paragraaf 4.3 staan de verschillende fasen-activiteiten in detail uitgewerkt.

3.4.2

Tussenresultaten
Er worden enkele tussenresultaten opgeleverd om de voortgang te waarborgen en de verschillende
stakeholders op de hoogte te houden/te betrekken bij het project. Deze tussenresultaten staan
onderstaand beschreven.
Tussenrapportage vrijdag week 4
Op vrijdag week 4 wordt de tussenrapportage opgeleverd. Deze tussenrapportage bestaat uit een
PowerPoint (slidedocs) en Excel-bestand. Deze documenten zullen bestaan uit de
concreet uitgewerkte eerste drie fases van de DMADV-methodiek. Ofwel, Define, Measure en
Analyse. In paragraaf 4.3 staan de verschillende onderdelen in deze fasen uitgewerkt die concreet
opgeleverd zullen worden op vrijdag week 4. De tussenrapportage is acceptabel als alle
onderdelen aanwezig zijn en opgeleverd op vrijdag week 4. Onderstaand staan de belangrijkste
onderdelen die de tussenrapportage op zijn minst dient te bevatten.
Uit Define: Programma van Eisen, doelstellingen en KPI’s
Uit Measure: Ontwerpkeuzes, doorgerekend vraagpatroon met variatie, bepaalde optimale
servicegraad en veiligheidsvoorraden, bepaalde variabelen voor het doorrekenen van de gewenste
capaciteit van de fabriek en minimaal drie procesontwerpen van de fabriek.

Uit Analyse: twee uitgewerkte duurzame voorstellen voor product/productie,
doorgerekende capaciteit voor procesontwerpen, onafhankelijke
beoordelingscriteria voor procesontwerpen, het bepaalde optimale productieplan, optimale
bestelgrootte inkooponderdelen, voorraadbeheersing voor inkoopdelen en eindproducten, goede
oplossing voor de magazijninrichting, keuzematrix alternatieve procesontwerpen toetsen
beoordelingscriteria, meest geschikte procesontwerp vaststellen en uitwerken in een ED model.
Concept ED model Woensdag week 5
Op woensdag week 5 wordt het eerste concept ED model opgeleverd. Dit zal een concept model
betreffen van het gekozen productieproces uit de tussenrapportage. Het is een concreet uitgewerkt
ED model. Dit model zal zo ver mogelijk uitgewerkt worden en uiterlijk woensdag week 5 opgeleverd
worden.

3.4.3

Groepering van werkzaamheden

3.5

Planning
Een planning in de vorm van een Gantt Chart of een andere (grafische) overzichtelijke vormgeving,
en benodigde middelen voor het project. De planning kan zijn opgezet met een programma als MS
Project, Trello of anderszins. Belangrijk is dat de individuele activiteiten in hun samenhang en de
gedefinieerde mijlpalen duidelijk zijn aangegeven, het kritieke pad is berekend en gemarkeerd en
dat de planning voorziet in de mogelijkheid hierop de voortgang per activiteit bij te houden. Bij de
planning moet ook rekening worden gehouden met de benodigde capaciteiten in de zin van mensen,
kennis, informatie en middelen ("scheduling").

3.6

Risico’s en maatregelen
In het hoofdstuk risico’s en maatregelen bevindt zich een adequate risicoanalyse. Waarbij
er gekeken wordt naar interne risico’s (6.1) en naar externe risico’s (6.2). Hierbij zijn de
kans, de effecten en maatregelen beschreven.

3.6.1

Interne risico’s
Hieronder staan de belangrijkste interne risico’s beschreven die binnen de projectgroep voor kunnen
komen.
Gebeurtenis Kans Effect
Preventieve
Curatieve
maatregel
maatregel
Te weinig
Gemidd Minder werk wordt verricht, waardoor
Vaste momenten Tutor op de
tussentijdse eld prestaties dalen
afspreken om te hoogte
communicati
gaan vangraderen. brengen van de
e binnen de
situatie en
projectgroep
samen
oplossing
bedenken.
Slechte
Gemidd Teamleden zijn slecht bereikbaar wanneer Er moet binnen de Zorgen dat de
communicati eld er geen internet is of servers eruit liggen. projectgroep
projectleden
e binnen de
Dit zorgt voor minder betrokkenheid en de duidelijke
wifi hebben en
projectgroep
daling van kwaliteit.
afspraken gemaakt anders een
worden over de
alternatief (4G
kwaliteit en
of wifi van de
bereikbaarheid.
buren). Zodat
de leden altijd
bereikbaar zijn.
Wanneer
iemand te vaak
afwezig is door
wifi een gele
kaart uitdelen.
Onderlinge Gemidd Opdrachten sluiten niet goed aan,
Na het afronden Direct
miscommuni eld waardoor de rode draad niet te volgen is. van de opdrachten onderling
catie
direct naar
nieuwe
feedback vragen. afspraken
maken en
eventueel met
tutor
bespreken.
Groepslid
Gemidd Hierdoor hebben
Duidelijke
Bespreken
komt
eld andere groepsleden meer werk, kwaliteit z afspraken maken binnen de
afspraken
al achteruitgaan en deadlines
in het
projectgroep
niet na
worden niet gehaald.
startdocument en en eventueel
deze nakomen.
minpunten
geven,
gecombineerd
met een gele
kaart.

Groepslid
Laag Hierdoor zal de rest van de projectgroep
stopt met de
meer werk hebben en eventueel deadlines
studie of
missen.
wordt
plotseling
(ernstig)
ziek
Bestanden
Laag Punten aftrek
worden met
verkeerde
naam
ingeleverd

3.6.2

Houden aan vaste Groepsbijeenko
planning en zodra mst en
er
problemen met
verandering optree tutor
dt direct de
bespreken.
planning
aanpassen.
Blokboek
Extra controle
doornemen en
controleren naar
juiste
bestandsnaam

Externe risico’s
Hieronder staan de belangrijkste externe risico’s beschreven die binnen de projectgroep voor
kunnen komen.
Gebeurtenis
Kans
Effect
Preventieve maatregel Curatieve
maatregel
Opdrachten voldoen niet aan Gemiddeld Studiepunten worden Tussentijds alles
Bespreken met de
eisen waardoor resultaat
niet behaald
controleren aan de hand tutor wat er
tegenvalt
van
verbeterd kan
het beoordelingsformat worden.
Gebruik van onjuiste bronnen Gemiddeld De resultaten zijn da Goed controleren of een Andere betrouwbare
niet betrouwbaar,
bron betrouwbaar is en bronnen gebruiken
waardoor de kwaliteit relevante informatie
en opdracht
van het
vertoont.
aanpassen.
project achteruitgaat.
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Feedback formulieren week 4 en 7

Feedbackformulier projectgroepen Blok 7 TBK 2020-2021
Naam tutor: Marielle Uitdewilligen

Naam student: Stan van den Hanenberg

Projectgroep: C1

Datum: 1-3-2021

Onderlinge feedback week 4
Feedback aan …
TOP
(naam student)
Dylan Dreyer Varsics

Victor Smits

Creatief ingesteld, kan ook op elk
gebied ingezet worden door zijn
kennis.
Geeft veel belangrijke informatie
tijdens overleggen

Björn Theunissen

Sterk vaardig met Excel en denkt
over onderwerpen een stap
vooruit.

Mitchel de Zeeuw

Brengt veel kennis met zich mee
tijdens het werken en
vergaderen

Als groep

TIP

Niet te moeilijk nadenken
over onderwerpen. (Dit geldt voor
iedereen)

Feedbackformulier projectgroepen Blok 7 TBK 2020-2021
Naam tutor: Marielle Uitdewilligen

Naam student: Victor Smits

Projectgroep: C1

Datum: 1-3-2021

Onderlinge feedback week 4
Feedback aan …
TOP
(naam student)

TIP

Dylan Dreyer Varsics

Open minded, werkt hard
door

Mag meer van zich laten horen.

Mitchel de Zeeuw

Harde werker, met veel
inzicht

Bedenk eerst een plan om het
gewenste resultaat te
behalen alvorens te beginnen.

Stan van den Hanenberg

Veel kennis van het vakgebied, Mag meer op de voorgrond zijn
alles op tijd af
tijdens meetings.

Björn Theunissen

Ziet snel welke berekeningen Standpunten geduldiger
gemaakt dienen te worden
overbrengen.

Feedbackformulier projectgroepen Blok 7 TBK 2020-2021
Naam tutor: Marielle Uitdewilligen

Naam student: Björn Theunissen

Projectgroep: C1

Datum: 1-3-2021

Onderlinge feedback week 4
Feedback aan …
TOP
(naam student)

TIP

Dylan Dreyer Varsics

Creatief en open minded.
Harde werker.

Mitchel de Zeeuw

Eveneens een harde werker Eerst een plan, dan doen.
die kundig te werk gaat en
goed inzicht heeft op TBK
gerelateerde onderwerpen.
Netjes op tijd alles goed en Meer inbreng tijdens meetings
af.

Stan van den Hanenberg

Victor Smits

Is kundig in Excel evenals
TBK gerelateerde
onderwerpen.

Iets meer zelf nadenken en ideeën meer
aan de tand voelen.

Soms dingen doordachter
verwoorden.(als in duidelijker)

Feedbackformulier projectgroepen Blok 7 TBK 2020-2021
Naam tutor: Marielle Uitdewilligen

Naam student: Mitchel de Zeeuw

Projectgroep: C1

Datum: 1-3-2021

Onderlinge feedback week 4
Feedback aan …
TOP
(naam student)

TIP

Dylan Dreyer Varsics

Werkt goed, heeft alles op tijd af Regie meer in eigen handen
nemen

Stan van den Hanenberg

Heeft alles op tijd af
en inhoudelijk goed werk

Victor Smits

Heeft goede ideeën en kan
goed discussiëren, laat niks over
het hoofd gezien worden

Björn Theunissen

Werkt goed met excel en kan
goed omgaan met wiskundige
problemen

Wat meer van zich laten horen en
misschien wat meer om feedback
vragen van gemaakte stukken

Iets rustiger discussiëren

Feedbackformulier projectgroepen Blok 7 TBK 2020-2021
Naam tutor: Mariëlle Uitdewilligen

Naam student: Dylan Dreyer Varsics

Projectgroep: C1

Datum: 03-03-2021

Onderlinge feedback week 4
Feedback aan …
TOP
(naam student)
Björn Theunissen

Stan van den Hanenberg

Victor Smits

Mitchel de Zeeuw

TIP

Werkt zeer gemotiveerd en hard aan het Maakt redelijk veel uren, wellicht het
project en probeert er
werk wat meer verdelen/afgeven om
het meeste uit te halen.
zelf wat meer rust te nemen.
Houdt zich netjes aan alle deadlines en is Misschien iets meer je mening
altijd aanwezig. Heeft tijdens dit project delen tijdens de meetings.
ook zijn creatieve kant laten zien met
het bedenken en ontwerpen van een
creatieve brandnaam en logo.
Werkt gemotiveerd en hard aan het
project. Daarnaast komt Victor met
goede en creatieve oplossingen.
Werkt gemotiveerd aan het project en
houdt zich aan alle
deadlines. Daarnaast probeert Mitchel
het meeste uit het project te halen en
heeft zijn Excel skills ook goed laten
zien.

-

Feedbackformulier projectgroepen Blok 7 TBK 2020-2021
Naam tutor: Marielle Uitdewilligen

Naam student: Stan van den Hanenberg

Projectgroep: C1

Datum: 25-3-2021

Onderlinge feedback week 7
Feedback aan …
TOP
(naam student)
Dylan Dreyer Varsics

Victor Smits

Heel creatief en goed
met de vormgeving binnen het
project. Verder hard gewerkt aan
de opdrachten.
Goede communicatie over de
opdrachten en is overal van op de
hoogte

Björn Theunissen

Hard gewerkt aan ED en Excel. Hier
veel aan bijgedragen

Mitchel de Zeeuw

Overal goed bezig geweest en
kritisch geweest op ieders zijn
werk.

Als groep

TIP

Naar mijn mening soms een te
negatieve werksfeer.

Feedbackformulier projectgroepen Blok 7 TBK 2020-2021
Naam tutor: Marielle Uitdewilligen
Projectgroep: C1

Naam student: Victor Smits
Datum: 1-3-2021

Onderlinge feedback week 7
Feedback aan …
TOP
TIP
(naam student)
Dylan Dreyer Varsics
Heeft veel creatieve
inbreng m.b.t. de vormgeving
van het project.
Mitchel de Zeeuw
Heeft een (gezonde) kritische Soms iets té kritisch
houding.
Stan van den Hanenberg

Veel kennis van het vakgebied Mag iets meer van zich laten horen
tijdens meetings

Björn Theunissen

Draagt veel bij op alle vlakken Mag anderen wat meer vertrouwen
van het project.
met taken

Feedbackformulier projectgroepen Blok 7 TBK 2020-2021
Naam tutor: Marielle Uitdewilligen

Naam student: Björn Theunissen

Projectgroep: C1
Feedback aan …
(naam student)

Datum: 1-3-2021

TOP

TIP

Dylan Dreyer Varsics

Erg creatief en voornamelijk sterk
in grafische taken

Misschien iets meer eigen mening
erin brengen

Mitchel de Zeeuw

Kritische houding.

Als je aan een taak zit ook echt
inlezen in deze taak

Stan van den Hanenberg Altijd alles kwalitatief op tijd af.

Wat meer van zich laten horen en
misschien wat meer om feedback
vragen van gemaakte stukken

Victor Smits

Wat meer terugkoppelen geven
over voortgang van bepaalde
opdrachten.

Goede communicatie over de
opdrachten en is overal van op de
hoogte

Feedbackformulier projectgroepen Blok 7 TBK 2020-2021
Naam tutor: Marielle Uitdewilligen

Naam student: Mitchel de Zeeuw

Projectgroep: C1

Datum: 1-3-2021

Onderlinge feedback week 7
Feedback aan …
TOP
(naam student)
Dylan Dreyer Varsics

Stan van den Hanenberg

Heeft enorm veel skills in
modeleren en sterke ruimtelijke
inzicht. Dit heeft hij goed in dit
project naar voren laten komen
Heeft alles op tijd af en
inhoudelijk goed werk

TIP
Regie meer in eigen handen nemen,
dit is wel verbeterd t.o.v. vorige
feedback gesprek
Wat meer van zich laten horen en
misschien wat meer om feedback
vragen van gemaakte stukken

Victor Smits

Heeft goede ideeën en kan goed Ook als de groep opgedeeld is voor
discussiëren, laat niks over het bepaalde stukken, graag voortgang
hoofd gezien worden
en mijlpalen doorgeven

Björn Theunissen

Afgelopen tijd goed met ED
Iets rustiger aan werken, zo
gewerkt, heeft hier veel verstand voorkom je foutjes (zie ik bij mezelf
en inzicht van (let goed op tijdens ook te vaak gebeuren)
lessen)

Feedbackformulier projectgroepen Blok 7 TBK 2020-2021
Naam tutor: Mariëlle Uitdewilligen

Naam student: Dylan Dreyer Varsics

Projectgroep: C1
Onderlinge feedback week 7
Feedback aan …
TOP
(naam student)
Björn Theunissen

Stan van den
Hanenberg

Victor Smits

Mitchel de Zeeuw

Datum: 03-03-2021

TIP

Björn toont heel veel inzet bij het Stopt veel uren in het project. Wellicht is het
project en neemt graag complexe soms handig om iets meer uit handen te geven
taken op zich en voert
om werkdruk te verminderen.
deze grondig uit.
Stan houdt zich netjes aan alle
Wat meer terugkoppelen geven over voortgang
deadlines
van bepaalde opdrachten.
en neemt vaak opdrachten op zich.
Daarnaast heeft Stan ook
zijn creatieve kant laten
zien met het bedenken en
ontwerpen van een creatieve
brandnaam en logo.
Victor werkt gemotiveerd aan de
Wat meer terugkoppelen geven over voortgang
opdrachten en brengt veel kennis van bepaalde opdrachten.
op het gebied van Excel. Daarnaast
komt hij vaak met goede en
creatieve oplossingen.
Mitchel heeft tijdens het
project veel inzet getoond. Hierbij
heeft hij veel in Excel en Enterprise
Dynamics gewerkt. Daarnaast gaf hij
ook veel waardevolle inbreng en
feedback bij de technische
ontwerpen.
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Reflectie op persoonlijke leerdoelen uit startdocument
Naam tutor: Marielle Uitdewilligen

Naam student: Stan van den Hanenberg

Projectgroep: C1

Datum: 25-3-2021

Zelfreflectie door student
Wat ging er minder goed?
Verbeteractie blokweek 4
Obv feedback medestudenten: Meer van mezelf laten horen bij
vergadermomenten.

Obv persoonlijk leerdoel:

Betere communicatie
over opdrachten

Ik heb wel wat iets meer de
opdrachten gecommuniceerd
naar mijn mening, maar ook niet
aanzienlijk veel.

Naam tutor: Marielle Uitdewilligen

Naam student: Victor Smits

Projectgroep: C1

Datum: 1-3-2021

Zelfreflectie door student
Wat ging er minder goed?
Verbeteractie blokweek 4
Obv feedback medestudenten: Voortgang tussenopdrachten
beter communiceren

Obv persoonlijk leerdoel:

Resultaat blokweek 7
Een klein beetje verbeterd, soms
heb ik ook niet meer iets toe te
voegen tijdens de vergadering.

Resultaat blokweek 7
Kleine verbetering, maar mag
nog wel wat beter.

Meer op de voorgrond aanwezig Aardig gelukt
zijn

Naam tutor: Marielle Uitdewilligen

Naam student: Björn Theunissen

Projectgroep: C1
Zelfreflectie door student
Wat ging er minder goed?
Obv feedback medestudenten:
• Maakt redelijk veel uren,
wellicht het werk wat meer
verdelen/afgeven om zelf wat
meer rust te nemen.

Datum: 1-3-2021
Verbeteractie blokweek 4 Resultaat blokweek 7
Meer werk afgeven en
minder opnemen. Dus
iemand bijsturen niet
maken.

Is vrijwel 100% gelukt.

Obv persoonlijk leerdoel:
• Standpunten geduldiger
overbrengen
• Iets rustiger discussiëren

Mijzelf eraan herinneren
dat ik rustig moet blijven
tijdens een discussie.

Naam tutor: Marielle Uitdewilligen

Er zijn stappen gemaakt. Het is
reëel om het een 50% reductie
te noemen.

Naam student: Mitchel de Zeeuw

Projectgroep: C1

Datum: 1-3-2021

Zelfreflectie door student
Wat ging er minder goed?

Verbeteractie blokweek 4

Obv feedback medestudenten:
Bedenk eerst een plan om het
gewenste resultaat te
behalen alvorens te beginnen.

Meer kijken naar wat er gedaan Aardig gelukt
moet worden om iets te
behalen ipv er direct ernaartoe te
werken

Naam tutor: Mariëlle Uitdewilligen

Resultaat blokweek 7

Naam student: Dylan Dreyer Varsics

Projectgroep: C1
Zelfreflectie door student
Wat ging er minder
Verbeteractie blokweek 4
goed?
Iets meer van mezelf laten Mening vaker delen tijdens
horen en meer
de meetings. En vaker vragen naar
oplossingsgericht kijken feedback.
naar de opdrachten.

Datum: 03-03-2021
Resultaat blokweek 7
Is een klein beetje verbeterd.
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Onderlinge puntenverdeling
Naam:
Dylan Dreyer Varsics

Punt:
1,0

Stan van den Hanenberg

1,0

Victor Smits

1,0

Björn Theunissen

1,0

Mitchel de Zeeuw

1,0

Onderbouwing:
Dylan heeft veel bijdragen geleverd aan alle vlakken van het
project en was erg belangrijk met zijn creatieve ideeën.
Stan heeft netjes alles goed en op tijd afgewerkt. Ook nam
Stan soms het initiatief met het opnemen van opdrachten.
Victor heeft voor het overzicht in de groep gezorgd. Ook
deed Victor goed discussiëren met de rest van de groep over
de opdrachten.
Björn heeft veel bijdragen geleverd aan het Excel bestand en
aan het ED model. Deze punten heeft Björn goed aangepakt,
wat zorgde voor een rode lijn van het project.
Mitchel heeft op elk onderdeel van het project wel invloed
uitgeoefend, hierbij is Mitchel ook kritisch geweest op ieders
werk, wat zorgde voor een hogere kwaliteit.
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PDF vergunningencheck

8

ClickUp screenshots

9

Tussenrapportage in Powerpoint

10

Eindrapportage in Powerpoint

11

Presentatie voor Assessment (indien anders dan Eindrapportage)

12

Excel file met alle berekeningen
C1 - Excel Datasheet.xlsx (sharepoint.com)
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