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Bouwen aan
digitale toekomst
Technisch dienstverlener Kuijpers zag tijdig de noodzaak in van het beheersbaar houden
en maken van documenten en documentstromen. Een projectadministratie die voor een
groot deel gebaseerd is op fysieke documenten wordt stap voor stap gemigreerd naar een
compleet digitale omgeving. Doel: beheersbaar maken van faalkosten en meer efficiency.
De tooling wordt geleverd door Decos en Doclogic.

Binnen een
hybride
omgeving
konden we niet
garanderen
dat dossiers
volledig waren

Digitaal archief, document management,
cloud, mobiliteit, centralisatie, BPM,
SharePoint.
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Kuijpers heeft een lange staat van dienst opgebouwd. Sinds de jaren ’20 van de vorige
eeuw is de technisch dienstverlener actief
en heeft het zich vanuit Noord-Brabant uitgebreid met in totaal zeven vestigingen in de
rest van het land. Kuijpers bedient de marktsegmenten cultuur en recreatie, gezondheidszorg, onderwijs, bedrijfshuisvesting en
industrie. Daarin streeft men ‘de beste in het
bouwproces’ zijn: van ontwerp, realisatie tot
en met onderhoud en beheer. Betrouwbaar
zijn is essentieel. Kuijpers heeft zich ten doel
gesteld efficiënt te werken en onrendabele
processen te optimaliseren. ICT speelt daarbij
een aanzienlijke rol, niet in de laatste plaats
om de informatievoorziening tussen vestigingen, gedurende projecten en naar opdrachtgevers op een hoog peil te houden.
De opdracht van Informatiseringsmanager
Kees Nan was duidelijk: standaardiseren,
consolideren en centraliseren. Daar komt bij
dat de organisatie uitgroeide van 200 naar
ruim 800 medewerkers, wat nogal wat uitdagingen met performance en capaciteit met
zich mee bracht. Dat heeft Nan nu onder
controle. Toen bleef er nog één wens op het
verlanglijstje over: digitaal werken. ‘Binnen

het bedrijf werd nog heel veel bedrijfsinformatie analoog opgeslagen. Ieder project had
zijn eigen projectdocumentatie, opgeslagen
in mappen en ordners. Maar daarnaast was
er wel een stroom van digitale documenten,
zoals e-mail, PDF’s, tekeningen. We zagen
ook dat mensen zelf stukken gingen digitaliseren en dan moet je maar afwachten hoe
en waar het wordt opgeslagen. Daar komt bij
dat ieder projectteam het op zijn eigen manier
deed; uniform document- en versiebeheer is
dan erg lastig. Binnen deze hybride omgeving
konden we niet garanderen dat dossiers volledig waren’, vertelt Kees Nan. En dat kan leiden tot faalkosten.

Faalkosten
Nan: ‘Eén van onze vestigingen heeft onderzoek laten doen naar de omvang van faalkosten. Daar kwam een percentage uit naar
voren die vergelijkbaar is met de 10 of 11 procent die in de branche gangbaar is. Dit komt
onder andere door het werken met verschillende versies van projectdocumenten. Onderdelen die verkeerd gemonteerd worden, een
leiding die niet op de juiste plek wordt aangebracht of die een te kleine diameter heeft; het
leidt ertoe dat we nieuwe materialen moeten

>> In complexe projecten zoals de renovatie van het
Rijksmuseum is het noodzakelijk te werken met
digitale documenten en met digitale processen.
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bestellen, dat er meer uren in een project zitten en er vertraging wordt opgelopen.’
Een aantal jaren geleden was het plan al eens
op tafel gebracht om de complete projectdocumentatie te digitaliseren. Toen was Kuijpers
daar nog niet klaar voor. Nu ligt dat anders,
legt Nan uit. ‘Kuijpers krijgt steeds meer te
maken met zeer omvangrijke projecten, zoals de bouw van een ziekenhuis in Delft of
de renovatie van het Rijksmuseum in Amsterdam. In dergelijke complexe opdrachten
is het noodzakelijk te werken met digitale
documenten en volgens digitale processen.
Je moet namelijk in staat kunnen zijn om
het management inzicht te verschaffen in de
status van projecten. Wie heeft wat gedaan
en wanneer? En wie zit op wie te wachten?
Door deze transparantie is het mogelijk tijdig
in te grijpen.’ Met deze argumenten was het
bestuur overtuigd van nut en noodzaak van
digitaal werken.
De administratie van Kuijpers is voor een belangrijk deel al gedigitaliseerd. Er zijn goede
ervaringen met elektronische factuurverwerking. Vanuit die wetenschap is in 2011 een
werkgroep geformeerd met mensen uit verschillende disciplines. Er kwam een lijst met
wensen en eisen, aan de hand waarvan de
zoektocht naar een leverancier van een document management omgeving werd gestart.
Hoog op die lijst stonden:
• Efficiënt zoeken en vinden.
• Integratie met e-mail.
•	Laagdrempelige en gebruikersvriendelijke
interface.
•	
Ondersteuning van de cloud, zodat
medewerkers overal toegang hebben tot
documenten.
•	
Performance, erg belangrijk als je weet
dat Bouwwerk Informatie Modellen in 3D
makkelijk 300 Mb kunnen bevatten.

Processen
moeten in
digitale vorm
exact dezelfde
route volgen als
in de analoge
omgeving
Dichttimmeren
Decos beantwoordde volgens het installatiebedrijf het beste aan de verwachtingen met
D5. Dit bewezen document management systeem maakt het mogelijk alle documenten
gerelateerd aan projecten te beheren: van
gescande poststukken, offertes tot bouwtekeningen, e-mails en PDF’s. Deze leverancier
schoof al snel implementatiepartner Doclogic

Decos en SharePoint
Commissioning omvat het verificatieproces gericht op het
aanvaarden van een installatie. Binnen een project moet
gecontroleerd worden of de juiste onderdelen op de juiste manier zijn geïnstalleerd. Dat gaat aan de hand van tag-nummers die aan ieder onderdeel zijn gekoppeld.
Per project dienen duizenden verschillende tag-nummers nagelopen te worden. Tot
voor kort gebeurde dat met papieren formulieren die naderhand handmatig verwerkt
moesten worden. Daar heeft Kuijpers nu een digitale oplossing voor ontwikkeld op
basis van een SharePoint portal die gekoppeld is aan het DMS van Decos. De betreffende medewerker kan met een mobiel device het tag-nummer invullen. Zo logt hij in
op de SharePoint-omgeving krijgt hij voor dat onderdeel de juiste vragenlijst op het
scherm. Na het afronden van de vragenlijst sluit de medewerker de portal applicatie
af en de resultaten worden opgeslagen in Decos zodat deze direct beschikbaar komen
voor de organisatie. Deze werkwijze is een stuk efficiënter en veel minder foutgevoelig.
Een mooie ontwikkeling uit de koker van Kuijpers.
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naar voren om Kuijpers verder te ondersteunen bij de implementatie. Doclogic beschikt
over de nodige ervaring in de bouwsector.
Gezamenlijk zijn processen geanalyseerd en
de verschillende processtappen zijn in het
DMS gebouwd. Kees Nan legt uit dat de processen bij Kuijpers nauwgezet zijn beschreven vanwege ISO certificeringen. Processen
moeten in digitale vorm dus exact dezelfde
route volgen als in de analoge omgeving.
‘Denk daarbij aan het beheer van technische
tekeningen; de goedkeuring hiervan gebeurt
door specifieke personen in de organisatie.
De gehele procesgang dient gemonitord en
vastgelegd te worden. Verder hebben we
direct de rechten van medewerkers in de
document management omgeving geïntegreerd. Kortom, je ziet wat je mag zien.’
De beveiliging van digitale documenten is
uiteraard een issue. ‘Het gaat om projecten
waarin we vertrouwelijke informatie delen en
dan wil je niet dat die in verkeerde handen
komt. Dat hebben we met Decos goed dichtgetimmerd.’

Documenttype
De afdeling Calculatie van de vestiging
Utrecht was de eerste die met digitale documenten ging werken. Deze medewerkers
hebben te maken met vele verschillende documenten waar zij hun berekeningen op baseren en staven. Zij zouden zeer gebaat zijn
bij gecentraliseerde opslag van digitale documenten en bij geautomatiseerde processen. Logisch dat Kuijpers daar is begonnen.
Vervolgens is men begonnen met het digitaliseren van de projectdocumentatie. ‘Hier
komt veel bij kijken; we moeten met de projectmedewerkers om de tafel gaan zitten om
documenttypen vast te stellen, om indexen
te bepalen zodat iedereen dadelijk de documenten dezelfde metadata meegeeft. Nu
hanteert iedere projectgroep vaak zijn eigen
definities en dat willen we standaardiseren
zodat je weet dit is een bouwtekening, dit is
een meer- of minderwerkprocedure en dit is
een offerte. Als dat voor elkaar is, kunnen de
projectmappen gevuld worden en kan iedereen altijd en overal bij zijn documenten. Het
is lastig om medewerkers ervan te overtuigen
dat ze hier ‘aan de voorkant’ tijd in moeten
investeren om straks in het digitale proces
dit tijdsverlies dubbel dwars weer goed te
maken.’
De vestiging in Roosendaal werkt inmiddels naar volle tevredenheid met het nieuwe
DMS. Het enthousiasme waarmee medewerkers in Roosendaal het digitaal werken
oppakken, moet een goede stimulans zijn
voor de overige vestigingen en projecten.
‘We hebben de juiste tools in huis, we hebben in Doclogic een partner die de juiste vragen stelt en suggesties doet en uiteindelijk
is iedereen bij Kuijpers doordrongen van de
noodzaak om faalkosten terug te brengen en
efficiënt werken te waarborgen.’ n
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Overzicht situatie bij Kuijpers

Voorbeeld wettelijk digitaal archief technische/zakelijke dienstverlening

OVERIGE OPLOSSINGEN EN KLANTCASES
KLIK OP EEN VAN DE AFBEELDINGEN VOOR MEER INFORMATIE
WHITEPAPERS, INFOSHEETS EN EBOOKS

KLANTCASES
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DOCLOGIC BV
Sinds de oprichting in 2001 is Doclogic toegewijd implementatie- en
integratiepartner voor complexe digitaliseringsvraagstukken via slimme en
pragmatische oplossingen.
Ons toonaangevende producten en diensten portfolio omvat de beste
oplossingen voor het beheren van uw digitale informatie en het verbeteren
van uw bedrijfsprocessen. Als innoverende ICT dienstverlener adviseren,
stimuleren en begeleiden wij organisaties en hun medewerkers bij het
Digitaal Werken. Werknemers van Doclogic onderscheiden zich door hun
vakkennis, betrokkenheid en persoonlijke benadering en dit doen we dan
ook met veel plezier!
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