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Blijvend in beweging
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Het nieuwe Centraal Station in Rotterdam.

Bij Mobilis realiseren wij niet alleen mooie projecten, wij managen ook het gehele proces eromheen.  

Opdrachtgevers laten steeds meer aan ons over. We ontwerpen, bouwen, onderhouden, financieren en  

exploiteren. In infrastructuur, industrie en water. 

Het beheersen van al die complexe processen en het borgen van de kwaliteit van onze werkzaamheden  

kan niet zonder het gebruik van optimaal functionerende informatiesystemen. Samen met de kennis en het 

praktische vakmanschap vanuit onze rijke bouwhistorie vormt dat het fundament van onze (moderne)  

bedrijfsvoering.

Deze white paper gaat over Mobilizer, voorheen bekend als ons Informatie Management Tool (IMT). Mobilizer 

is het product van jaren denken, overleggen, samenwerken, testen, veranderen opnieuw denken, verbeteren, 

nog meer verbeteren...

Met Mobilizer beschikken we over een state-of-the-art automatiseringstool, met een managementsysteem  

en projectgereedschapskist in één. Zeer geschikt om grote bouwprojecten van a tot z te ondersteunen. Dit 

stelt ons in staat om (1) het wijzigingenmanagement te ondersteunen, zodat we een continue betrouwbare 

configuratie hebben, (2) voortdurend te werken aan projectinformatie, zodat we snel een betrouwbaar  

opleverdossier hebben, en (3) onszelf en onze klanten tegelijk op elk gewenst moment inzicht te geven in  

de stand van zaken. In geld, in tijd, in kwaliteit.

Met Mobilizer krijgen wij projecten goed in beweging. Deze transparante informatiemanagementtool brengt 

Mobilis en de klant bij elkaar, brengt alle projectbetrokkenen bij elkaar en brengt alle benodigde disciplines  

bij elkaar. Mobilizer klinkt niet alleen dynamisch, maar is het ook.

Bij Mobilis zijn wij blijvend in beweging. Mobilizer is daar weer een stukje bewijs van, een solide basis voor 

een succesvolle toekomst!

Directie Mobilis B.V.



1.1  Alle informatie in één centrale database

In Mobilizer wordt alle informatie over Mobilis, ons 
managementsysteem, onze tenders en onze projecten 
overzichtelijk in een centrale database opgeslagen, 
beheerd en gekoppeld. Het systeem is web-based, zodat 
je alle informatie dag en nacht online via de computer, 
tablet of smartphone kunt raadplegen. En dankzij zijn 
structuur kan met Mobilizer voor elk project, hoe groot, 
klein, eenvoudig of integraal ook, een informatiesysteem 
op maat worden gemaakt.

1.2  Betere resultaten met minder faalkosten

Door ons managementsysteem en de SE Tool te bundelen 
in één centraal informatiebeheersysteem, kunnen we  
veel efficiënter werken en eenvoudiger voldoen aan alle 
eisen en procedures. Mobilizer is gebaseerd op Relatics-
software en het Chapoo-documentbeheersysteem  
(zie hoofdstuk 5). Met Mobilizer hebben we meer ’grip’ 
op projecten en projectrisico’s. Bovendien kunnen we 
projecten sneller realiseren, met minder faalkosten en 
betere resultaten in kwaliteit, tijd en geld.

‘Proces belangrijker dan product’

“De markt verandert. Opdrachtgevers vragen andere 
dingen van ons dan vroeger. Het gaat er niet zozeer  
om wat je bouwt, maar hóe je het bouwt. Het proces  
is voor de opdrachtgever vaak belangrijker dan het 
product. Men gelooft wel dat wij een goed viaduct 
kunnen bouwen. Maar men wil vooral weten hoe we 
het werk procesmatig tot in de puntjes beheersen.”

Maarten Rexwinkel, contractmanager

1   Grip op projecten met Mobilizer
Grote tenders en ambitieuze bouwprojecten worden steeds ingewikkelder en veeleisender. 

Inspelend op die belangrijke markttrend ontwikkelde Mobilis ‘Mobilizer’, een in de markt 

uniek managementsysteem en projectgereedschapskist in één. In deze white paper alles 

over het hoe en waarom van Mobilizer.
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Zwitsers zakmes, handboek, opbergkast en doorgeefluik in één…

De nieuwe Waalbrug in de A50 bij  Ewijk.



2.1   Vaste gewoonten gaan steeds  
meer knellen

Van oudsher wordt gewerkt met aparte systemen voor 
kwaliteits- en informatiemanagement. Bij elke activiteit 
moeten de tender- en projectactiviteiten en bijbehorende 
kwaliteitseisen met de hand bij elkaar worden gezocht  
in mappen en op de computer. Door de snelle markt- 
ontwikkelingen, met name de groei van de hoeveelheid 
informatie, voelen bedrijven de nadelen en risico’s van 
deze traditionele werkwijze steeds meer knellen.

2.2   Veel meer taken en  
verantwoordelijkheden

Vooral overheidsopdrachtgevers schuiven steeds meer 
taken en verantwoordelijkheden door naar de aannemer. 
Denk aan Rijkswaterstaat, ProRail, provincies en gemeen-
ten. Hierdoor blinkt Mobilis uit als echte totaalleverancier. 
Een bouwbedrijf dat een project multidisciplinair geheel 
kan verzorgen, met alle verantwoordelijkheden en taken 
die daarbij horen. Om de opdrachtgever totaal te kunnen 
ontzorgen, moeten we het project wel tot in detail 
kunnen beheersen en onder controle houden.

2.3  Processen goed op elkaar afstemmen

Grote, multidisciplinaire infraprojecten zijn complex, met 
veel verschillende bouwpartners en belanghebbenden  
en met werkzaamheden die volledig met elkaar zijn 
verknoopt. Het komt steeds meer aan op een goede 
afstemming, samenwerking en communicatie. 

2.4  Lagere faalkosten en hoger rendement

Zonder slim informatiesysteem als Mobilizer is het bijna 
ondoenlijk om het juiste overzicht te bewaren in de grote 
hoeveelheid documenten, formulieren en tekeningen. 
Met alle gevolgen van dien. Jaarlijks bedragen de faal- 
kosten in de bouw maar liefst 8 tot 10% van de totale 

omzet, ofwel € 6 miljard per jaar. Met Mobilizer kunnen 
we beter voldoen aan huidige en toekomstige markt-
eisen, houden we onze processen beter in de hand, 
brengen we faalkosten omlaag en kunnen we het 
rendement verhogen.

2.5  Integrale marktbenadering door TBI

Mobilizer ondersteunt ook de verdere samenwerking in 
TBI-verband door het systeem in te zetten bij integrale 
projecten waarin Mobilis participeert. Als TBI-bedrijven 
kunnen we de totaaloplossingen waar de markt om 
vraagt, alleen bieden door nog meer samen te werken en 
onze processen en tooling goed op elkaar af te stemmen. 
Dit vergroot onze toegevoegde waarde in projecten, 
versterkt onze concurrentiepositie en is onmisbaar voor 
het behalen van een gezond rendement. Voor de 
TBI-bedrijven en het concern als geheel is die integrale 
TBI-marktbenadering van groot strategisch belang.

700 gigabyte aan documenten

Bij een recent project besloegen de documenten 
(plannen, tekeningen, visuals, formulieren, etc.) die  
in dat traject rondgingen, maar liefst 700 gigabyte  
‘op de harde schijf’, is uitgerekend. Alleen met een  
slim informatiesysteem als Mobilizer kunnen we die 
reusachtige informatieberg beheren.

‘Alle partijen in hetzelfde systeem’

“Opdrachtgevers laten steeds meer aan de markt over 
maar willen ook grip houden op het project en vooral 
op het ‘eindplaatje’. Het is dus zaak om onze systemen 
steeds te toetsen op de behoeften van onze klanten  
en daarop in te spelen. Doel moet zijn dat alle partijen 
in een project in hetzelfde systeem gaan werken, 
zodat verlies van informatie tot het verleden behoort.”

Jaap den Butter, tendermanager

2   Inspelen op markteisen
Met Mobilizer beschikken we over een state-of-the-art automatiseringstool, zeer geschikt 

om grote bouwprojecten van a tot z te ondersteunen. Dit stelt ons in staat om:

1   Het wijzigingenmanagement te ondersteunen, zodat we een continue betrouwbare  

configuratie hebben.

2   Voortdurend te werken met actuele digitale projectinformatie, zodat we snel een  

betrouwbaar opleverdossier hebben.

3   Onszelf en onze klanten tegelijk op elk gewenst moment inzicht te geven in de stand  

van zaken. In geld, in tijd, in kwaliteit.
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‘Ook de klant profiteert’

“Ook de klant profiteert van Mobilizer. Die weet nu  
dat we alle stappen in het proces aantoonbaar en 
transparant doorlopen, met duidelijke beslis- en 
vrijgave-momenten. Is het A ga je naar de volgende 
stap, is het B, doe je een stapje terug. Onze partners 
profiteren ook, omdat de informatie nu voor iedereen 
op dezelfde wijze beschikbaar is en iedereen er ook 
over kan beschikken. Voor Mobilis is het grote voor- 
deel dat het proces beter aansluit bij het management-
systeem, de klantvraag en de contracten. De vraag-
specificatie zie je nu meteen terug in Mobilizer.”

Arno Bolder, projectcoördinator

2.6  Op deze markttrends spelen we in:

•   De overheid schuift in projecten steeds meer taken 
en verantwoordelijkheden door naar de aannemer. 
Tekenend is de opkomst van contracten, waarin de 
aannemer het hele proces voor zijn rekening neemt: 
Design, Build, Finance, Maintain en Operate.

•   Projecten worden steeds groter en complexer. 
We bouwen geen bruggen, tunnels, viaducten,  
kades, stations en wegen, maar realiseren complete 
oplossingen en ‘systemen’.

•   Veel projecten worden uitgevoerd in een verstedelijkte 
of kwetsbare omgeving, waarin iedereen ons op de 
vingers kijkt. We moeten veel meer rekening houden 
met stakeholders en belanghebbenden. En die partijen 
ook meer informeren en nauwer betrekken bij het 
bouwproces.

•   Opdrachtgevers en stakeholders worden steeds kriti-
scher. Ze willen meer en beter worden geïnformeerd.

•   Door ontwikkelingen als Systems Engineering, RAMS 
en Systeemgerichte Contractbeheersing neemt de 
specialisatie in het bouwproces toe, en daarmee ook 
de versnippering en het aantal partijen. De aannemer 
moet die specialistische werkzaamheden in het project 

‘aan elkaar koppelen’, sturen en beheersen.
•   Door nieuwe ontwikkelingen als Best Value Procure-

ment, EMVI en Past Performance-informatie is de 
markt transparanter geworden en neemt de concur-
rentie bij het verwerven van opdrachten toe.

•   Er zijn steeds meer en grotere risico’s bij projecten, 
waarbij de verantwoording en beheersing van deze 
risico’s bij aannemers wordt gelegd.

2.7  Gevolgen voor Mobilis:

•   Als aannemer krijgen we, naast het uitvoeren van 
projecten, steeds meer taken toebedeeld, zoals 
ontwerpen, onderhouden en financieren. De rol van 
Mobilis in de keten verschuift hierdoor van ‘beton-
aannemer’ naar systeemintegrator. 

•   Projecten kennen steeds meer specialistische rollen 
en processen. Denk aan configuratiebeheer, RAMS-
management en contractmanagement.

•   We moeten steeds meer en intensiever samenwerken 
met andere bouwpartners, bijvoorbeeld in combinaties, 
allianties of als co-maker.

•   De informatiebehoefte explodeert. Opdrachtgevers en 
andere partijen willen op elk gewenst moment over 
alle projectinformatie kunnen beschikken. Aan ons de 
taak om die informatie altijd snel en adequaat te 
leveren.

•   Met alle veranderingen in het bouwproces wordt het 
steeds belangrijker om het overzicht te bewaren en 
efficiënt te blijven werken.

2.8   De belangrijkste voordelen van Mobilizer 
op een rij

We kunnen projecten optimaal beheersen dankzij de 
combinatie managementsysteem/projectinformatie. Dit 
tailor-made werken levert de volgende voordelen op:
•   Mobilizer ondersteunt het wijzigingenmanagement, 

zodat we continu beschikken over een betrouwbare 
configuratie. 

•   In het systeem kunnen we voortdurend werken aan 
actuele digitale projectinformatie, zodat we snel een 
betrouwbaar opleverdossier kunnen aanleveren.

•   Mobilizer geeft onszelf en onze klant op elk gewenst 
moment tegelijkertijd inzicht in de stand van zaken.  
In geld, in tijd, in kwaliteit.

•   Onze onderaannemers en leveranciers kunnen we 
op elk gewenst moment inzicht geven in de stand  
van zaken.

•   Alle relevante projectinformatie is eenduidig en 
centraal beschikbaar voor iedereen.

•   We maken eisen op een uniforme manier aantoonbaar.
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Alle relevante projectinformatie is  eenduidig en centraal beschikbaar voor iedereen. 



3  Wat is Mobilizer eigenlijk?
Met Mobilizer organiseren we onze werkzaamheden in de projecten als een serie goed  

geregisseerde stappen. Het stelt ons in staat besluiten transparant te nemen en informatie 

actueel en accuraat te verwerken. In de loop der jaren is het systeem voortdurend verbeterd  

en uitgebreid, met nieuwe procedures voor ontwerpen, verificatie & validatie, keuren en  

testen, risicomanagement en documentbeheer. Ook certificeringen als ISO 9001 (kwaliteit), 

VCA (veiligheid), BTR (spoor), CO2-prestatieladder, ISO 14001 (milieu) en ISO 15288 (levens-

cyclusprocessen) hebben er een plek in gekregen.
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3.1  Eén systeem voor alle processen

Door processen en informatie in een centrale Relatics-
database te beheren, maken we die (nu nog vaak 
verborgen) informatie veel toegankelijker en controleer-
baarder. Dit bespaart veel werk en voorkomt fouten.  
En omdat Mobilizer is gebaseerd op de Relatics Software 
(zie hoofdstuk 5), kunnen we nu en in de toekomst 
informatie uitwisselen met andere softwaresystemen, 
zoals Asta Powerproject, Revit 3D, IMS en GIS-applicaties. 
Hiermee voorzien we met Mobilizer in een totaal 
BIM-model. 

Figuur 1:   Samenhang tooling.

3.2  Opbouw Mobilizer

In Mobilizer combineren we processen en informatie in 
één systeem. De processen zijn opgedeeld in drie groepen:
•   Beleid
•   Primaire processen
•   Deelprocessen
De bedrijfsprocessen krijgen een eigen plaats in het 
systeem. Hierin staan de stroomschema’s en modules die 
voor de bedrijfsorganisatie van toepassing zijn. Bij de 
indeling van het piramidemodel (zie pagina 30) hebben 
we gespiegeld met de opbouw van processen van onze 
Opdrachtgevers. Ook de bedrijfsprocessen die nauw 
verwant zijn met het betreffende projectdeel, leggen we 
in het volgende hoofdstuk uit.

Sluiski ltunnel,  feest bi j  de doorbraak van de boor.



4.1  Beleid

Naast bedrijfsbeleid wordt op sommige projecten ook  
een specifiek projectbeleid vastgesteld, samen met de 
Opdrachtgever en/of combinatiepartners. Het project-
beleid beschrijft de projectdoelen van de klant, maar moet 
ook passen binnen de kernwaarden van het bedrijfsbeleid 
van Mobilis.

4.2  Primaire processen 

Figuur 2:   Primair proces van Mobil is  in hoofdstappen.

Een primair proces is een basisset van afspraken in de tijd 
gezien, waarbij gestuurd wordt op:
•   Kritische documenten (output uit deelprocessen)
•   Milestones
•   Besluitvorming

De primaire processen beschrijven de ‘rode draad’ van het 
werk in tenders en realisatie- en meerjarig-onderhouds-
projecten. Bij de opstart stemmen we de processen en 
modules die voor de tender of het project nodig zijn, 
naadloos af op de wensen van de tender- of project- 
manager. Het systeem biedt dus altijd precies de functies 
en mogelijkheden die nodig zijn. Niet te veel, want  
dat is niet efficiënt. Maar ook niet te weinig, want dat is 
niet effectief.

Het aanpassen van het managementsysteem gebeurt in 
overleg met de kwaliteitsmanager en/of bouwproces- 
coördinator en de tender-/projectmanager van Mobilis. 
Vervolgens wordt het systeem vastgesteld en vormt het zo 
de basis voor de werkzaamheden en audits in het project. 

Tender of project vooraf volledig doorzien
Omdat Mobilizer steeds op maat wordt ingericht, is  
het cruciaal dat tender- en projectmanagers vanaf de 
start de eisen scherp doorzien. Alleen zo kunnen ze de 
juiste kaarten zetten op de belangrijkste speerpunten 
(bijvoorbeeld risicomanagement), de organisatie 
optuigen die het beste past bij de eisen van het project 
en de tender- of projectprocessen optimaal inrichten  
en beheersen. Verkeerde keuzes en inschattingen 
werken door in het hele project. 

4.3  Deelprocessen 

De deelprocessen zijn specifieke werkprocessen binnen 
een tender of project, ingedeeld in zes groepen:
•   Projectmanagement
•   Inkoopmanagement
•   Technisch management
•   Omgevingsmanagement
•   Projectbeheersing
•   Projectondersteuning

De deelprocessen ondersteunen het primaire proces.

’Duidelijker en transparanter’

“Het grote voordeel is dat we allemaal gestructureerd 
en op dezelfde manier met informatie omgaan en die 
informatie ook snel en makkelijk kunnen terugvinden. 
Alles wordt een stuk duidelijker en transparanter. Ook 
de Opdrachtgever kan het systeem op elk willekeurig 
moment raadplegen, zonder te hoeven wachten op  
een update van ons.” 

Jaap den Butter, tendermanager

4   Wat kunnen we met Mobilizer?
In dit hoofdstuk verkennen we de startpagina van Mobilizer en lichten we de verschillende 

modules in het systeem kort toe.
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Ladekast met informatiemodules
Deelprocessen zijn weergeven in stroomschema’s. In deze 
stroomschema’s vind je stappen (zie figuur 12 op pag. 36). 
Elke stap is voorzien van input (documenten, standaarden, 
eisen) en geeft in veel gevallen output (documenten).  
Elke stap heeft ook een verantwoordelijke functionaris die 
er op moet toezien dat deze stap wordt genomen. Door- 
dat in Mobilizer de processen zijn gecombineerd met  
de projectinformatie, kun je de informatie bereiken via 
deze stappen.
Je kunt een deelproces het beste vergelijken met een 
ladekast. Elk deelproces bestaat uit lades, ofwel modules, 
die toegang geven tot de juiste informatie. Deze modules 
zijn dus gekoppeld aan de stappen. Stappen die toegang 

geven tot een module, herken je aan hun blauwe tekst- 
kleur. Als je erop klikt, kom je direct in de betreffende 
module. Door deze combinatie van ‘proces’ en ‘informatie’, 
werken we altijd volgens het proces. Het proces heeft nu 
een actieve rol bij de uitvoering van de werkzaamheden. 
Het ‘verstoffen’ van vuistdikke PMP’s en processen in een 
archiefkast behoort hiermee tot het verleden.

4.3.1  Projectmanagement 

Het deelproces projectmanagement beschrijft alle stappen 
die de tender-/projectmanager moet nemen om zijn 
projectorganisatie goed aan te sturen en zijn projectdoelen 
te borgen.

Managementstrategie 
Op basis van de startopdracht voor elk(e) project of tender 
schrijft de tender- of projectmanager een Strategisch Plan 
van Aanpak dat wordt opgesteld in de module Manage-
mentstrategie. In dit plan beschrijft de manager hoe hij de 
tender of het project aanpakt om de projectdoelstellingen 
te halen. Van de directie of het hoofd verwerving krijgt hij 
hiervoor een ‘GO’ met kaders, doelstellingen en ambities. 
Na goedkeuring wordt het Strategisch Plan van Aanpak 
gecommuniceerd naar het projectteam. Het plan dient  
ook als basis voor een eventueel Project Management  
Plan (PMP) en verdere tactische plannen van aanpak voor 
bijvoorbeeld ontwerp, verificatie & validatie of risico- 
management. 
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Organisatiemanagement 
Met Organisatiemanagement wordt de inrichting van  
de projectorganisatie opgezet. Dit onderdeel is een 
uitwerking van het Strategisch Plan van Aanpak.  
In de module worden drie stappen doorlopen: 
•   het inrichten van de organisatiestructuur en 

projectrollen;
•   het bepalen van de benodigde kwalificaties bij 

de projectrollen;
•   het selecteren van de juiste personen bij die rollen 

en kwalificaties.

Projectmanagement en -rapportage 
Met projectmanagement en -rapportage kan de tender-/
projectmanager interne en externe voortgangsrappor-
tages opstellen. Deze voortgangsrapportages geven 
inzicht in op te stellen documenten, vergunningen, 
afgeronde werkpakketten, in te dienen termijnen, 
uitgevoerde verificaties, afwijkingen en risico’s. Ook de 
informatie-behoefte van de Opdrachtgever, Directie en/of 
Raad van Bestuur wordt in deze module vastgesteld. Alle 
benodigde (voortgangs)informatie kan vanuit Mobilizer 
verzameld en gerapporteerd worden, zodat we altijd  
op basis van dezelfde eenduidige, actuele informatie 
rapporteren en sturen. Dit komt de zo gewenste trans-
parantie in projecten zeer ten goede. 

Contractmanagement
Contractmanagement bevat een aantal deelprocessen 
voor de tender. Dit betreft het uitwerken van het PID  
(de juridische contractscan), het verwerken van de  
Nota van Inlichtingen, het beheren van gestelde vragen 
en antwoorden en het vastleggen van vragen van de 
Opdrachtgever over de gedane Aanbieding, vooruit-
lopend op de gunning. In het deelproces ‘aanbieden’ 
wordt met name beschreven hoe de samenstelling van 
het Aanbiedingsdossier wordt bewaakt.  
Voor de realisatiefase is er een aantal deelprocessen  
voor het uitwisselen van vragen en antwoorden met de 
Opdrachtgever (VTI, Verzoek tot Informatie) en het 

Figuur 3:   Primair proces in een tender.



beheren van de verzoeken tot contractwijzingen, de 
zogeheten VTW’s. Bij de VTW’s kan ook financiële 
onderbouwing worden toegevoegd. 

‘Alles zit veel logischer in elkaar’

“Wat ik vooral waardeer, is de directe koppeling met 
het managementsysteem. Je loopt nu heel gestruc-
tureerd het proces door volgens de afspraken die je 
aan de voorkant hebt gemaakt. Dat is een heel grote 
toegevoegde waarde. Alles zit veel beter en logischer  
in elkaar. En door de logische stappen in het proces 
wordt alles veel herkenbaarder, ook de zaken die 
direct aansluiten op de klantvraag, zoals omgevings-
management.” 

Arno Bolder, projectcoördinator

De belangrijkste structuren op projecten zijn:

1.  De functiestructuur: functieboom of Function  
Breakdown Structure (FBS)

Alle projecten met Systems Engineering zijn gebaseerd op 
een specificatie van functionele eisen. Afhankelijk van de 
uitvraag wordt deze functionele opdeling tijdens het 
ontwerpen verder uitgewerkt en ingevuld met systeem-
delen en objecten. Bij projecten waar het ontwerp al tot 
objectniveau is uitgewerkt, is de FBS niet nodig.

2.  De systemenstructuur: System Breakdown  
Structure (SBS)

Een niveau hoger dan de fysieke objecten liggen de 
systemen en subsystemen. Afhankelijk van de uitvraag 
worden deze systemen tijdens het ontwerpen verder 
uitgewerkt en concreet ingevuld met objecten. 

3. De objectenboom
De objectenboom is de concrete fysieke invulling van  
alle systemen die nodig zijn om alle vereiste functies te 
vervullen. Objecten zijn aanwijsbare onderdelen van het 
Werk. Zonodig kunnen objecten nog worden onder- 
verdeeld in componenten. 

4.  De activiteitstructuur: Work Breakdown  
Structure (WBS)

De WBS beschrijft alle werkzaamheden die verricht 
moeten worden om het projectresultaat te behalen. Doel 
van een WBS is het werk verdelen in beheersbare werk-
pakketten. De activiteiten van alle werkpakketten samen 
vormen de volledige projectscope. De indeling van de 
werkpakketten is vooral belangrijk als de betaling 
plaatsvindt op basis van projectvoortgang.

‘Maakt je werk controleerbaar’

“Ik heb nogal strikte ideeën over hoe je een project 
inricht: vooral heel systematisch. De start moet  
meteen goed zijn. Eerst grondig nadenken en de 
resultaten daarvan vervolgens goed vastleggen en 
uitleggen. Je kunt met Mobilizer exact aangeven wat 
je aan het doen bent. Je maakt je werk controleer-
baar. Voor jezelf, voor je collega’s en voor de klant.”

Emile Völkers, ontwerpcoördinator

Werkpakketten cruciaal voor facturering
Het belang van afgebakende werkpakketten mogen we 
niet onderschatten. Het dwingt de projectmanager om 
vóóraf steeds goed na te denken over de meest efficiënte 
aanpak van de werkzaamheden, zodat deze zo snel 
mogelijk zijn afgerond en in rekening kunnen worden 
gebracht. Verkeerde keuzes kunnen grote financiële 
gevolgen hebben. Zolang het werk niet af is, kunnen we 
immers niet factureren. In de modules Structuurbeheer 
en werkpakketmanagement kunnen we deze structuren 
opzetten en waar nodig aanpassen.

Overige deelprocessen bij projectmanagement
Naast de beschreven deelprocessen faciliteert Mobilizer 
ook de processen en modules voor:
•  Interacteren met de Opdrachtgever
•  Coördinatie van werkzaamheden door derden

4.3.2  Inkoopmanagement

Een fors deel van onze omzet wordt door onderaan-
nemers en leveranciers gerealiseerd. Een goede samen-
werking en verstandhouding zijn hierbij van groot belang. 
Met het deelproces ‘Inkoopmanagement’ zetten we de 
juiste stappen om in tenders en projecten optimale 
inkoopresultaten te behalen en de ingekochte diensten 
en producten goed af te stemmen met de onderaan-
nemers en leveranciers. Hierbij is een goede en gedegen 

Figuur 4:   Primair proces in een realisatie.
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beschrijving van de in te kopen onderdelen een must. 
Hiervoor gebruiken we inkoop-specificaties. 
In de modules werken we de inkoopspecificaties uit die 
de werkvoorbereiding opstelt aan de hand van de 
relevante eisen, documenten, risico’s en keuringen. Op 
basis van de inkoopspecificatie vragen we de offertes aan 
en stelt de afdeling Inkoop het inkoopcontract op (in het 
eigen Inkoop Management Systeem IMS). Na onder- 
tekening wordt het contract opgenomen in Mobilizer. 
Tijdens de werkzaamheden bewaken we ook een tijdige 
aanlevering van vereiste documenten en tijdige uitvoering 
van de afgesproken keuringen door de onderaannemer. 
Om de juiste onderaannemers en leveranciers te kunnen 
selecteren, worden hun prestaties van tijd tot tijd 
geëvalueerd. De uitkomsten houden we bij in het Inkoop 
Management Systeem IMS, zodat we ze bij volgende 
tenders of projecten als selectiemiddel kunnen gebruiken.

4.3.3  Technisch management 

In het blok Technisch management beheersen we de  
kern van onze werkzaamheden: de processen voor een 
correcte realisatie van onze projecten. 

Analyseren en specificeren
Aan elk ontwerp gaat een grondige analyse en specificatie 
vooraf van eisen, wensen en documenten. Omdat er 
veelal sprake is van een groot aantal documenten en 
eisen kan dit niet door één persoon worden gedaan. 
Mobilizer voorziet in een module waarin een ‘wie-leest- 
wat-lijst’ wordt opgesteld. Diverse personen uit het team 
zijn verantwoordelijk voor het lezen van toegewezen 
documenten. Notities, voorstellen voor afgeleide eisen, 
risico’s en kosten kunnen hierbij in Mobilizer worden 
vastgelegd. Het voordeel is dat deze informatie nu 
gedeeld kan worden en bij afronding van bijvoorbeeld de 
verificatie of de inschrijfbegroting overzichtelijk kunnen 
worden weergegeven ter controle. Ditzelfde principe 
wordt ook gehanteerd voor eisen. Vóór het koppelen van 
de contracteisen moeten deze eerst grondig worden 

geanalyseerd, beoordeeld en eventueel geprioriteerd. 
Specifieke aandachtspunten, kostendrijvers en risico’s 
kunnen bij de eis worden vastgelegd. 
De ontwerpleider gaat eerst goed na welke eisen hij 
nodig heeft en koppelt die vervolgens in de module 
‘Analyseren en specificeren’ aan het te ontwerpen object. 
De objectspecificatie die hiervan het resultaat is, vormt  
de basis voor het ontwerp. Analyseren en specificeren is 
geen afgerond proces. Tijdens het ontwerpen en het 
maken van ontwerpkeuzes ontstaan vaak aanvullende 
eisen die gekoppeld kunnen worden.

Ontwerp en voorbereidingsproces  
(integraal ontwerpen)
Met dit deelproces beheren we het integrale ontwerp-
proces op basis van Systems Engineering. Met Systems 
Engineering kunnen we complexe projecten integraal 
ontwerpen en alle eisen in de levenscyclus van het 
systeem op het juiste moment verwerken en aantonen. 
Bij het ontwerpen worden vier fasen doorlopen: van 
schetsontwerp, via voorlopig en definitief ontwerp naar 
uitvoeringsontwerp. Van grof naar fijn dus. 
Anders dan voorheen is de werkvoorbereider bij het  
hele proces van schetsontwerp tot en met uitvoering 
betrokken. Hij moet immers alle werkzaamheden goed 
op elkaar afstemmen en integreren, zodat de kwaliteit en 
uitvoerbaarheid van het ontwerp en de veiligheid van het 
werk zijn geborgd (zie figuur 5).

De vier fases van het ontwerpproces:

1.  Schetsontwerp (SO) 
In de schetsontwerpfase maken we een ontwerp op 
schetsniveau. De technische invullingen van de functies 
(systeemoplossingen) wegen we tegen elkaar af.  
Zo’n afweging kan bijvoorbeeld zijn: het ‘geleiden van 
wegverkeer’ doen we met een betonbarrier, een stalen 
geleiderail of een brede, obstakelvrije berm. In een 
trade-off matrix wegen we de verschillende oplossingen 
tegen elkaar af.

2.  Voorlopig ontwerp (VO)
Nadat de systeemoplossingen op elkaar zijn afgestemd 
en het systeemontwerp is vastgesteld, maken we een 
voorlopig ontwerp. Hierdoor is de integraliteit geborgd 
en zijn de raakvlakken beheerst. Het VO geeft al een 
goed beeld van de situering, functies, indeling en 
architectonische verschijningsvorm van het gebouw. 

3.  Definitief ontwerp (DO)
De DO-fase is voor ons het belangrijkste moment voor 
terugkoppeling van verificatie en validatie aan de 
Opdrachtgever. Het ontwerp is volledig onderbouwd en 
doorgerekend op het gebied van constructieve veiligheid, 
betrouwbaarheid, uitvoerings- en gebruiksveiligheid en 
levensduur. Met uitzondering van de materiaal- en 
uitvoeringseisen kunnen we in deze fase alle contract-
eisen aantonen. Ter voorbereiding op het uitvoerings-
ontwerp bepalen we in deze fase ook het keurings- en 
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veiligheidsregime op hoofdlijnen en stellen we de 
inkoopspecificaties op. Hierbij maken we gebruik van  
de themabibliotheek (zie paragraaf 5.5).

4. Uitvoeringsontwerp (UO)
In het uitvoeringsontwerp zijn alle aspecten van het 
bouwwerk tot in detail uitgewerkt. Het UO biedt 
daarmee een solide basis voor een veilige en efficiënte 
productie, uitvoering en/of montage op de bouwplaats. 
De uitvoeringsspecificatie voor het bouwwerk, bestaande 
uit tekeningen, werkplannen en een keuringsplan, vatten 
we samen in een werkpakketspecificatie.

Figuur 5:    Het V-model met ontwerp, werkvoorbereiding en uitvoering.



‘Geen papieren tijger’

“Je moet Mobilizer niet zien als een papieren tijger. 
Het is geen administratieve rompslomp, maar heeft 
strategisch gewicht. Neem ons project de extra 
Waalbrug. Dankzij Mobilizer wist ik steeds waar ik  
mee bezig was. Dat geeft rust in je werk. Je weet dat 
je niets kunt vergeten.” 

Emile Völkers, ontwerpcoördinator

Ontwerpen in tenderfase
Zelfs binnen één tender kan de uitwerking van het 
ontwerp per systeem of object sterk verschillen.  
Het hangt van de uitvraag af op welk niveau we het 
ontwerpproces starten: SO, VO, DO of UO. Op basis  

van de aanbestedingseisen en onze eigen risico-inschatting 
werken we het ontwerp vervolgens verder uit tot een 
beheerst niveau. Om onnodig zoeken te voorkomen, tonen 
we in de module ‘Ontwerpen in tenderfase’ alleen de 
ontwerpfasen waar ook echt gebruik van wordt gemaakt. 

Verificatie en validatie (V&V)
In Design & Construct-projecten gaan al snel zo’n 500 tot 
1000 contracteisen rond, vervat in evenzoveel documenten. 
Met de stappen in de module ‘Verificatie en validatie’ (V&V) 
tonen we aan hoe we aan al deze eisen en documenten 
voldoen.

Omvang en impact verificaties vaak onderschat 
De omvang en impact van verificaties en validaties worden 
nog wel eens onderschat. Hierdoor ligt het risico van 

vertragingen, verlies van grip op het proces, last- 
minute-wijzigingen en discussies met de Opdrachtgever 
voortdurend op de loer. Daarom is het verstandig om bij 
complexe projecten altijd vooraf een verificatie- en 
validatiestrategie uit te zetten. We leggen dan in de 
V&V-module vast welke eisen, wanneer, door wie en op 
welke wijze worden aangetoond. Op deze manier kunnen 
we ook slim de verificatiezwaarte bepalen voor elke 
individuele eis.

Eisen Verificatie Matrix maakt V&V-proces transparant 
Met de Eisen Verificatie Matrix (EVM) maken we het 
V&V-proces transparant. De matrix geeft een overzicht van 
alle eisen en de bijbehorende verificatiemomenten. Door 
de matrix ook periodiek te verstrekken aan de Opdracht-
gever, kan deze de voortgang en inhoud van  
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de verificaties volgen en toetsen. Voor tenders biedt de 
V&V-module ook een eenvoudigere eisenverificatie:  
de Eisen Controle Matrix. Hiermee kunnen we vooraf 
inschatten of we aan de eisen voldoen. 

Verificatie documenten
Aan het begin van elke ontwerpfase bepalen we in een 
Eisen Verificatie Plan hoe we gaan voldoen aan de eisen. 
De uitkomsten rapporteren we in het Eisen Verificatie 
Rapport dat we aan het einde van elke fase opstellen. 
Met de Opdrachtgever spreken we altijd vooraf af hoe 
deze documenten worden getoetst en geaccepteerd.

Figuur 6:  Gedifferentieerd uitwerkingsniveau tenderfase. Figuur 7:  Het V&V in het realisatieproces.



Verificatie 
Hebben we het bouwwerk juist ontworpen en  
voorbereid? Voldoen we aantoonbaar aan de eisen?
Keuren & testen 
Hebben we het bouwwerk juist gerealiseerd?  
Voldoen we aantoonbaar aan het ontwerp en de  
uitvoeringsmethode?
Validatie 
Hebben we het juiste gebouwd?  
Voldoen we aantoonbaar aan de eisen, wensen en 
behoeften van de klant?

‘Naslagwerk voor iedereen’

“Uiteindelijk heb je straks een informatiesysteem 
waarin je al je informatie en eisen stopt, zodat je  
straks bij de uitvoering alleen nog een lijst hebt met 
zaken die je moet keuren. Normaal houd je een 
dagboek bij met de hand of in Excel, maar nu doe je 
dat in het nieuwe systeem. Alle activiteiten, zoals 
afwijkingen en bijna-ongevallen zijn dan makkelijk 
terug te halen en te verwerken in weekrapportages. 
Iedereen ziet dan in één oogopslag wat zich die week 
heeft afgespeeld. Zo wordt het een naslagwerk voor 
iedereen.” 

Sander Tetteroo, uitvoerder

Keuren en testen
Tijdens het uitvoeren worden keuringen en testen 
uitgevoerd om aan te tonen dat het uitgevoerde werk en 
geleverde product aan alle eisen voldoet. Keuren en  
testen vormt het sluitstuk van de verificatie en validatie  
en levert het bewijs dat is waargemaakt wat is beloofd in 
het ontwerp. Tijdens de DO en UO fase wordt vastgesteld 
welke aspecten gekeurd moeten worden.
Alleen van keuringen en testen die onderdeel uitmaken 
van de configuratie van het systeem/object, worden de 
formulieren digitaal opgeslagen en vastgelegd in Mobilizer. 

De formulieren kunnen worden toegevoegd aan het  
op- of afleverdossier. Van de andere keuringen en testen 
worden de formulieren niet gedigitaliseerd. Alleen de 
resultaten worden vastgelegd in Mobilizer en als hardcopy 
beschikbaar gesteld aan de uitvoerder. Deze keuringen 
zijn onderdeel van het interne kwaliteitsdossier. Door  
het digitaliseren van het keuringsresultaten kan het op-  
of afleverdossier vrijwel gelijk met het afronden van 
uitvoeringswerkzaamheden worden geleverd. Deze werk- 
wijze gaat veel sneller dan voorheen, levert betrouwbare 
informatie op en bespaart tijd en geld.

Uitvoeren
In de uitvoeringsfase realiseren we het ontwerp volgens 
de uitvoeringsspecificatie. Om een goede uitvoering te 
waarborgen, neemt de werkvoorbereider alle relevante 
informatie uit het ontwerpproces mee in het uitvoerings-
proces. Bij risicovolle werkzaamheden beleggen we ook 
een speciale kickoff-bijeenkomst, waarin ‘de ontwerpers’ 
de ontwerpinformatie aan ‘de uitvoerders’ overdragen  
en toelichten.

Beheer en onderhoud
Vanuit het levenscyclusdenken met Systems Engineering 
hebben we al in het ontwerp rekening gehouden met het 
latere beheer en onderhoud van het systeem (het bouw- 
werk en de installaties) dat we gaan realiseren. Omdat 
deze informatie in Mobilizer altijd beschikbaar is, kunnen 
we het systeem kosteneffectief beheren en onderhouden, 
zodat de systeemprestaties altijd optimaal zijn en de 
beheerkosten zo laag mogelijk (de basis voor goed Asset 
Management). 

4.3.4  Omgevingsmanagement 

Stakeholdermanagement
Elk bouwproject is omringd met stakeholders en belang-
hebbenden, zoals omwonenden, omliggende bedrijven, 
overheidsdiensten, nutsbedrijven, ‘de politiek’, belangen-
verenigingen en soms ook actiegroepen. Hoe we stake- 

holders bij het bouwproces betrekken, hangt af van hun 
invloed, rol en belang in het project. Om dat allemaal 
goed in kaart te krijgen, gebruiken we het stakeholder-
diagram in de module ‘Stakeholdermanagement’.

PPT-management
PPT-management staat voor het verkrijgen van Publiek 
Private Toestemmingen, zeg maar: vergunningen, 
beschikkingen en ontheffingen. In veel projecten is het 
inventariseren, aanvragen, verkrijgen van toestemmingen 
een taak van de aannemer. Hetzelfde geldt voor het 
nakomen van de verplichtingen die eraan vastzitten.
In de module ‘PPT-management’ inventariseren en 
beheren we in de tenderfase alle benodigde PPT’s, alsook 
de bijbehorende doorlooptijden, regelgeving, legeskosten 
en de bevoegde gezagen die erover gaan (stakeholders). 
Op basis van deze gegevens kunnen we in de realisatie-
fase het PPT-dossier actualiseren en de benodigde 
toestemmingen aanvragen, inplannen, bewaken en 
afhandelen. Verkregen vergunningen, beschikkingen en 
ontheffingen leggen we vast, zodat we deze documenten 
en afgeleide eisen als input kunnen gebruiken voor de 
specificatie van het ontwerp en het voorbereiden van de 
uitvoering.
 
In veel projecten heeft de Opdrachtgever vooraf al de 
wensen en randvoorwaarden van de stakeholders 
geïnventariseerd en vastgelegd in klanteisen-specificaties 
en vraagspecificaties. In D&C-projecten werken we de 
wensen, belangen, randvoorwaarden en risico’s van 
stake-holders zelf verder uit, zodat we precies weten wat 
ons te doen staat om de vergunningen tijdig te verkrijgen, 
omwonenden tevreden te houden en het project tijdig 
volgens de eisen te kunnen opleveren aan de beheers-
organisatie.

Overige processen bij stakeholdersmanagement
Mobilizer biedt ook speciale omgevingsmanagement-
modules voor het beheren van:
•  Kabels en leidingen
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•  Ecologie
•  Archeologie
•  Niet gesprongen explosieven
•  Klachten uit de omgeving
•  Communicatie met de omgeving
•  TVP-(Treinvrije periode)management
•  Verkeersmanagement

4.3.5  Projectbeheersing 

Voor een succesvolle realisering van een project moeten 
we alle denkbare en ondenkbare factoren in het vizier 
houden. Dat is vooral bij grotere projecten een vak apart. 
Met de projectbeheersingsmodules in Mobilizer beschik-
ken we over alle hulpmiddelen om een project in de 
greep te houden en daarmee tot een goed einde te 
brengen. Mobilizer heeft aparte modules voor:
•  Kwaliteitsmanagement 
•  Veiligheidsmanagement
•  Risicomanagement
•  Raakvlakmanagement
•  Planningsmanagement
•  Financieel management

‘Markt vraagt transparantie’

“De klanten hebben op hun projecten toegang tot 
Mobilizer en krijgen zo een praktisch kijkje in de 
keuken. Dat is een vorm van transparantie waar de  
tijd en de markt om vragen.”

Maarten Rexwinkel, contractmanager 

Kwaliteitsmanagement
Het kwaliteitsmanagement in Mobilizer bestaat uit de 
volgende onderdelen:
•  Verificatie van deelprocessen
•  Afwijkingenbeheer

Bij de verificatie van de deelprocessen tonen we aan dat 



en hoe we voldoen aan alle gestelde proceseisen. Hier- 
mee geven we antwoord op de vraag hoe we het werk 
realiseren. De proceseisen worden in deze module 
gekoppeld aan onze processen. En waar nodig worden 
bestaande processen aangevuld of nieuwe processen 
toegevoegd. Ten slotte worden de proceseisen gecontro-
leerd en kan desgewenst een verificatierapport aan de 
Opdrachtgever worden verstrekt.

Met Afwijkingenbeheer kunnen we de geconstateerde 
afwijkingen in ontwerp en uitvoering direct adequaat en 
nauwkeurig vastleggen en voorzien van de te nemen 
maatregelen. Afwijkingen worden ook altijd gekoppeld 
aan het betreffende object en de broninformatie waarvan 
is afgeweken, bijvoorbeeld een eis of document.  
Hierdoor zijn we in staat om bij het afronden van het 
opleverdossier en het samenstellen van as-built-documen-
tatie de afwijkingen zorgvuldig te verwerken. Naast  
deze projectspecifieke deelprocessen voor kwaliteits-
management zijn er ook op bedrijfsniveau diverse 
ondersteunende processen, namelijk:
•  Intern auditeren
•  Extern auditeren
•  Opvolgen bevindingen
•  Trendanalyses
•  Evalueren intern
•  Meten en beoordelen klanttevredenheid

Veiligheidsmanagement
We bouwen veilig, of we bouwen niet. Veiligheid is een 
van de belangrijkste aspecten van ons gehele bouw-
proces. Dit aspect wordt dan ook continu verweven met 
de te nemen stappen bij het ontwerpen, voorbereiden en 
uitvoeren. Voor het beheersen en borgen van de veilig-
heid in onze werken biedt Mobilizer de volgende 
projectspecifieke modules: 
•  Opstellen en actualiseren van veiligheidsplannen
•  Coaching en Observatie Rondes (COR)
•   Registratie en instructie van nieuwe (bouwplaats)

medewerkers (onderdeel van organisatiemanagement)

•  Incidentenmanagement
•   VLUG-sessies (‘Voorlichten, Luisteren, Uitleg Geven’): 

interactieve bijeenkomsten over een projectspecifiek 
veiligheidsthema

Veiligheid uit zich ook vooral in het risicogestuurd denken 
en het voorkomen en beheersen van ongewenste 
gebeurtenissen. Vanwege de sterke relatie tussen 
veiligheidmanagement en risicomanagement vallen in 
Mobilizer de veiligheidsrisico’s onder het risicomanage-
ment. Bij risicomanagement geven we dus ook invulling 
aan het analyseren, voorkomen en beheersen van 
veiligheidrisico’s. Hierbij is er tevens een duidelijke relatie 
met bijvoorbeeld de strategie voor arbeidshygiëne bij het 
treffen van maatregelen. 
Net als bij kwaliteitsmanagement zijn er ook voor 
veiligheidsmanagement processen die ondersteunend  
zijn bij de projecten, namelijk:
• Onderzoeken en analyseren incidenten
• Trendanalyses

Risicomanagement
Zonder goede risicobeheersing geen succesvol bouw- of 
onderhoudsproject. Alle risico’s uitsluiten is ondoenlijk.  
En bovendien: ze horen ze er ook een beetje bij. Maar 
met ons effectieve, betrouwbare risicobeheersingsproces 
volgens ISO 31000, ISO/IEC 15288 en de beproefde 
RISMAN-methode kunnen we risico’s zoveel mogelijk 
voorkomen of - als dat niet kan - zo beheersen dat  
hun invloed tot een minimum beperkt blijft. Hiervoor 
gebruiken we de module ‘Risicobeheersing’.

Bij risicomanagement onderscheiden we uitvoerings- 
risico’s en projectrisico’s:
•  Uitvoeringsrisico’s zijn de operationele risico’s tijdens 

de uitvoering. Deze risico’s hebben een relatie met 
VGM of de productkwaliteit tijdens de uitvoering.

•  Projectrisico’s beïnvloeden het hele bouwproces en 
daarmee het projectresultaat. Voor deze risico’s voeren 
we een gekwantificeerde risicoanalyse uit.

Alle risico’s in kaart
Mobilizer biedt diverse technieken en rapportagefuncties 
om alle risico’s op tafel te krijgen en vooral ook de 
samenhang met hun oorzaken en gevolgen in kaart te 
brengen. Ook is de wijze van typeren en kwantificeren 
(beoordelen van kans en gevolg op basis van getallen) 
naar behoefte aan te passen aan de aard en complexiteit 
van het project.

RAMS-management
Voor sommige projecten met complexe systemen is het 
noodzakelijk om RAMS-analyses uit te voeren. Het RAMS- 
proces beschrijft en analyseert de Betrouwbaarheid, 
Beschikbaarheid, Onderhoudbaarheid en Veiligheid van 
het te bouwen (deel)systeem. Dit kan op een kwalitatieve 
(beschrijvende) of kwantitatieve (cijfermatige) manier. 
Hiervoor gebruiken we analysemethoden als FMECA en 
LCC-analyes. Een FMECA geeft inzicht in de faaldefinities 
en de optredende effecten hiervan voor het systeem. Een 
LCC-analyse toont de getroffen of nog te treffen maat-
regelen en de bijbehorende kosten om het systeem 
gedurende een bepaalde levensduur in stand te houden.

26 | | 27

Raakvlakmanagement
Een raakvlak is de onderlinge verbinding tussen twee of 
meerdere (sub)systemen en/of objecten, waarover 
afspraken moeten worden gemaakt en verantwoordelijk-
heden moeten worden vastgelegd. Het opvolgen, 
controleren en afhandelen van deze afspraken is van 
cruciaal belang. 
Het optimaal beheren en voorkomen van veel raakvlak-
ken begint bij een goede integrale opzet en aanpak van 
het project. De eerste stap is een doordachte indeling van 
de juiste systemen naar objecten en het definiëren van  
de verantwoordelijkheid hiervoor. Raakvlakmanagement 
hangt dus ook nauw samen met structuurbeheer en 
organisatiemanagement. 
De module ‘Raakvlakmanagement’ doorloopt alle 
stappen voor het signaleren, vastleggen, opvolgen, 
controleren en afhandelen van raakvlakken. Eventuele 
afgeleide raakvlakeisen kunnen via het deelproces 
analyseren en specificeren opgenomen worden in de 
specificaties en verificatiedocumenten.

Planningsmanagement
Goed planningsmanagement is in projecten cruciaal.  
Het deelproces ‘Planningsmanagement’ geeft een goede 
beschrijving voor een optimale aanpak en beheersing  
van de planning. In de tenderfase maken we allereerst de 
planning van de tender inzichtelijk en vervolgens de 
planning voor de realisatiefase. 

‘Integraal het ontwerp leiden’

“Mobilizer lijkt megagroot. Het afstemmen op de 
specifieke gebruiker is daardoor van groot belang.  
Deze verdeling naar deelsystemen maakt het zeer 
to-the-point. Je kunt daardoor met Mobilizer integraal 
het ontwerp leiden.”

Emile Völkers, ontwerpcoördinator

Figuur 8:  Risicobeheersingscyclus.



Matchen met andere processen
De opbouw van de planning matchen we met de primaire 
processen, objecten, werkpakketten en/of betaalposten. 
De overallplanning die hieruit rolt, gebruiken we als basis 
voor het sturen en eventueel bijsturen van het project in 
de realisatiefase. In de realisatiefase kunnen we afgeleide 
planningen maken, zoals deelplanningen per bouwfase, 
zeswekenplanning en coördinatieplanning. 

Mobilizer volgt data uit planning
De planning zelf maken we niet in Mobilizer, maar met 
speciale planningssoftware. Wel worden de start- en 
einddata in het systeem uitgewisseld. Met die data 
kunnen we ook in Mobilizer sturen op tijd en weten we 
bijvoorbeeld ook precies wanneer welke documenten 
klaar moeten zijn en welke openstaande verificaties nog 
moeten worden afgehandeld om een werkpakket af te 
kunnen ronden. De start- en einddata worden nooit in 
Mobilizer bepaald, maar altijd in de planning zelf. 
Mobilizer volgt die data stipt.

Financieel management
De module ‘Financieel Management’ doorloopt ook het 
financiële beheer van de tender of het project, zoals 
calculeren, kostenbewaking, opstellen en bewaken van 
termijnstaten. Met uitzondering van het opstellen en 
bewaken van termijnen is financieel management een 
intern Mobilis-proces dat niet wordt gedeeld met 
Opdrachtgevers.

4.3.6  Projectondersteuning
Onder projectondersteuning verstaan we alle onder- 
steunende werkzaamheden die nodig zijn om het project 
tot een goed einde te kunnen brengen. 

Configuratiemanagement
Met Configuratiemanagement hebben we gedurende  
het gehele project direct inzicht in de actuele configuratie 
van te realiseren systemen/objecten. Onder configuratie 

verstaan we verschillende informatieaspecten zoals:
•  Eisen
•  Documenten
•  Keuringen
•  Risico’s
•  Raakvlakken
•  Omgevingsaspecten 

Bij de start van elk project moet altijd worden bepaald 
welke configuratie-items in het project moeten worden 
gevolgd. Vervolgens worden met een vaste frequentie 
configuratiebaselines gemaakt, waarin mutaties  
zichtbaar zijn.

Documentmanagement
Het inplannen en beheren van documenten is een 
cruciaal deelproces binnen Mobilizer. Vanuit zowel het 
primair proces als de onderliggende deelprocessen wordt 
gestuurd op documenten. Documentmanagement 
voorziet in het beheer van drie documenten typen, 
namelijk:
•  Externe documenten
•  Interne documenten
•  Overige documenten

Externe documenten worden bij de start en tijdens de 
voortgang van de tender of het project aangeleverd door 
de Opdrachtgever of stakeholders.
Interne documenten stellen we zelf intern op, voorzien 
van titel, documentnummer, versie en status. Het gehele 
documentbeheer (van plannen tot afronding) is binnen 
Mobilizer een samenspel tussen Relatics en Chapoo. Via 
Chapoo kunnen documenten ook gemakkelijk online 
worden gedeeld met alle betrokken partijen.

Overige documenten zijn bijvoorbeeld correspondentie, 
notulen, memo’s en offertes. Deze worden ook vast-
gelegd in Chapoo en kunnen in de modules in Relatics 
worden gekoppeld als relevante documentatie.

Opleveren en overdragen
Het opleveren en overdragen is een belangrijk aspect 
gedurende het gehele project. Als de basis bij de start 
van het project niet goed is, werkt dit negatief door 
tijdens het gehele werk en vooral bij afronding. Om 
fouten bij het opleveren en overdragen te voorkomen, 
moeten we vroegtijdig afspraken maken met de klant 
over de dossiervorming en het overdragen van de 
informatie.

Binnen het opleveren en overdragen zijn drie processen 
beschreven, namelijk:
•   Opleveren en overdragen (administratief)
•   Opleveren en overdragen (fysiek)
•   Opleveren en overdragen 

(contractueel UAV 2012/UAV-gc 2005)

Het eerste proces beschrijft de administratieve afhande-
ling van het af- en opleveren. Hierin kunnen aflever- 
dossiers worden samengesteld die als onderbouwing 
kunnen dienen voor de  rechtmatigheid van betalingen. 
Ook kan het opleverdossier worden samengesteld  
waarin de benodigde gegevens worden gegroepeerd  
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en gerapporteerd. De Opdrachtgever kan de dossier-
vorming voortdurend online volgen en inzien. Het fysieke 
opleveren en overdragen beschrijft de opname van het 
werk buiten. Hierbij worden geconstateerde restpunten 
vastgelegd en de afhandeling hiervan bewaakt. Het 
contractuele opleveren beschrijft het proces naar de 
formele aanvaarding van het werk. Mobilizer voorziet in 
de vastlegging van de hiervoor benodigde documenten.

Projectadministratie
Bij de start van een project wordt goed nagedacht over 
de afstemming met de klant en het vastleggen van de 
wijze van opleveren De projectadministratie is een intern 
deelproces. Mobilizer beschrijft alleen de te nemen 
stappen. De informatie zelf wordt aangeleverd vanuit de 
specifieke software voor de betreffende processen, zoals 
planning en risicomanagement.

Interne communicatie
De interne communicatie is van groot belang. In Mobilizer 
kunnen we delen van verslaglegging, besluiten en acties 
centraal beheren en projecten daarmee volledig onder-
steunen. Ook kun je in Mobilizer rapportages aanmaken 
en je eigen acties (en de opvolging hiervan) op je 
persoonlijke pagina snel terugvinden.

‘Jezelf controleren’

“Met Mobilizer kunnen wij onszelf controleren, onze 
eigen prestaties meten en onszelf tussentijds rapport-
cijfers geven. Zo kun je de opdrachtgever steeds een 
stap voor zijn.”

Maarten Rexwinkel, contractmanager

Figuur 9:  Samenspel tussen Relatics en Chapoo.
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Figuur 10:   De opbouw van Mobil izer  

weergegeven als piramidemodel.

‘We worden een projectmanagement- 
organisatie’

“Hoe groter en ingewikkelder het project, hoe belang-
rijker het is om informatie en gegevens overzichtelijk 
vast te leggen en aan elkaar te koppelen. Hiervoor 
wordt het project op verschillende wijzen systematisch 
onderverdeeld in kleinere delen tot een detailniveau  
dat beheersbaar is. Met deze aanpak kunnen eisen, 
risico’s en documenten worden gekoppeld aan het  
juiste onderdeel op het juiste detailniveau.“

Emile Völkers, ontwerpcoördinator



5.1   Relatics: informatie verwerken  
en koppelen 

Relatics is een online database waarin informatie verwerkt 
kan worden die vervolgens ook slim aan elkaar kan 
worden gekoppeld. Zo kun je bijvoorbeeld een specifieke 
eis koppelen of relateren aan een object en vervolgens 
over die relatie iets vinden, de verificatie van de eis bij dit 
object. Naast het verwerken van informatie in deze online 
applicatie is Relatics voorzien van een standaard model, 
waarin het managementsysteem (de primaire processen 
en deelprocessen) is verwerkt. Dit managementsysteem 
wordt beheerd in het standaard ‘moedermodel’.  
Vanuit het moedermodel wordt voor elk project een 
projectomgeving op maat ingericht, volgens de wensen 
en behoeften van de tender- of projectmanager.

5.2  Chapoo: documentmanagement

Ook Chapoo is een online database, maar wordt specifiek 
gebruikt voor documentmanagement. Chapoo heeft een 
mappenstructuur waarin documenten worden beheerd. 
Voor elk document wordt een aantal basisgegevens 
vastgelegd, zoals titel, documentnummer, status en 
versie. Ook is het mogelijk om extra metadata aan 
documenten te koppelen zoals kenmerken en opsteller. 
Met Chapoo kunnen documenten ook gemakkelijk 
worden gedeeld met bijvoorbeeld onderaannemers, 
leveranciers en combinanten. Hierbij kan ook gebruik 
worden gemaakt van zogeheten dossiers (blauwe 
mappen) waarin documenten overzichtelijk kunnen 
worden gerubriceerd door te linken uit de document-
mappen. Notificaties (zeg maar: ‘kattenbelletjes’) maken 
projectmedewerkers en opdrachtgevers attent op 
toevoegingen of mutaties van documenten. Met work-
flows kunnen de controle, toetsing en acceptatie van 
processen volledig digitaal worden ondersteund

5.3  Interactie is de grote kracht

De interactie tussen Relatics en Chapoo is de grote kracht 
van Mobilizer. Met de webserver-technologie kunnen 
vanuit Relatics actuele documenten worden gekoppeld 
aan diverse informatie-elementen in Relatics, zoals 
bewijsdocumenten bij verificatie, brondocumenten van 
eisen en documentanalyses. 
Relatics is de ‘voordeur’ van Mobilizer. Vanuit het hoofd- 
scherm, de piramide of het gedeelde scherm met de 
persoonlijke pagina kun je alle processen en informatie 
benaderen. Via de documenten-links in de processen en 
modules word je als gebruiker direct doorgeleid naar  
de juiste documenten in Chapoo. Dit vergemakkelijkt het 
zoeken. Chapoo is uiteraard ook direct ‘via de achter-
deur’ te raadplegen, maar dan mis je het gestructureerd 
benaderen van de documenten vanuit de processen  
en modules. 

5.4  Werken met Mobilizer in Relatics

Om Mobilizer op te starten ga je in de webbrowser naar 
https://mobilis.relaticsonline.com. Relatics werkt het 
beste in een webbrowser als Google Chrome of Windows 
Internet Explorer 10. Na het inloggen kun je als gebruiker 
inloggen op een project waarvoor je rechten hebt. Als je 
toegang hebt tot slechts één project, wordt dat project 
direct opgestart. 

‘Elkaar ondersteunen’

Werken met een systeem als Mobilizer past bij de 
veranderingen die nodig zijn om te kunnen blijven 
concurreren. Dan moet je oude gewoontes opzij 
durven zetten. Daarbij hebben veel collega’s  
ondersteuning van elkaar nodig. Het systeem moet  
van hoog tot laag door de organisatie geaccepteerd  
en gedragen worden.”

Maarten Rexwinkel, contractmanager 

5   Zo werkt Mobilizer in de praktijk
Mobilizer bundelt en koppelt twee softwaresystemen die nauw met elkaar verwant zijn:  

Relatics en Chapoo.
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De standaard homepage van Mobilizer is de gesplitste 
pagina, met aan de linkerkant de processen en modules 
(de ‘platgeslagen’ piramide) en aan de rechterkant je 
persoonlijke pagina. Op je persoonlijke pagina staan 
bijvoorbeeld acties en mededelingen die specifiek voor 
jou zijn bedoeld. Ook kun je op deze pagina favoriete 
koppelingen toevoegen, met directe links naar bepaalde 
modules die je bijvoorbeeld vaak raadpleegt. 

In de linkerbovenhoek van het startscherm zie je vier 
witte iconen. Deze iconen linken naar de volgende 
pagina’s:

       Standaard homepage met je persoonlijke pagina.
        Overzichtspagina van het managementsysteem in  

de piramidevorm.
        Zoekmenu waar je met trefwoorden informatie kunt 

opzoeken. Ook vind je hier een begrippenlijst.
        Helpmenu waar je diverse helpdocumenten kunt 

downloaden, zoals deze white paper, handleidingen 
per gebruikersgroep en verkorte instructies voor 
specifieke handelingen in Mobilizer.

In Mobilizer kun je makkelijk navigeren door de deel-
processen. Dat wordt geïllustreerd in figuur 12. Links 
bevinden zich dezelfde blokken als in de piramide, maar 
deze zijn hier ‘plat geslagen’. Bij het openklikken van een 
map zie je direct het deelproces dat ook is weergegeven 
aan de rechterkant van het scherm.
Het deelproces is opgebouwd volgens een stroomschema, 
waarbij je diverse stappen kunt aanklikken om in een 
achterliggende module te komen. Aan de linkerkant van 
de stappen zie je de input voor een betreffende stap.  
Aan de rechterkant vind je een beschrijving van de output 
en eventuele doorverwijzingen naar andere processen.  
De ‘M’ onder het deelproces, aan de linkerkant van het 
scherm, is een verkorte link naar dezelfde module waar je 
ook komt als je klikt op een betreffende stap. 
In Relatics werk je veel met de muis. Door met de 
rechtermuisknop te klikken in de groene headers van 

tabellen, wordt er een submenu opgestart waarmee je 
bepaalde informatie kunt toevoegen (‘create’) of selec-
teren (‘select’). Hiervoor moet je uiteraard wel de vereiste 
rechten hebben. Veel tabbellen zijn voorzien van groen 
gearceerde kolommen. In de kolomvelden kun je infor- 
matie aanmaken of selecteren. Dit maakt het werken 
overzichtelijker. Verdere uitleg over het gebruiken van 
Relatics voor specifieke modules vind je in het menu help.

5.5  Themabibliotheek

Mobilizer biedt ook een themabibliotheek. Deze thema-
bibliotheek bevat:
•   Sjablonen van standaarddocumenten en -formulieren. 
•   Interne eisen bij thema’s.
•   Keuringen en keuringsformulieren.
•   Uitvoeringsrisico’s en beheersmaatregelen.
•   Best practices.
•   Normen en richtlijnen. Deze gegevens zijn gerubriceerd 

per thema. 

De benodigde gegevens voor het project kunnen worden 
geselecteerd en vervolgens worden geïmporteerd in de 
projectomgeving van Mobilizer. 

Werkzaamheden standaardiseren
Door kennis en ervaring uit een centraal beheerde thema-
bibliotheek te gebruiken in projecten, kunnen we onze 
werkzaamheden standaardiseren op basis van de laatste 
ervaringen en actuele wet- en regelgeving. Hierdoor 
kunnen we sneller starten met de uitvoering en borgen 
we een optimale en aantoonbare veiligheids-  
en kwaliteitbeheersing.
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Figuur 11:   Openingsscherm themabibliotheek.

‘Ook klant profiteert’

“Ook de klant profiteert van Mobilizer. Die weet nu  
dat we alle stappen in het proces aantoonbaar en 
transparant doorlopen, met duidelijke beslis- en 
vrijgavemomenten. Is het a ga je naar de volgende 
stap, is het b, doe je een stapje terug.“

Arno Bolder, projectcoördinator



Figuur 12:  In Mobil izer kun je makkeli jk navigeren  

door de deelprocessen
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‘Alles vanuit één plek te benaderen’

“Vooral de koppeling tussen de documenten en de 
informatie die je in het managementsysteem hebt 
verwerkt, is een flinke stap vooruit. Een ander groot 
voordeel is dat je bij een tender of project in Mobilizer 
heel makkelijk het managementsysteem kunt volgen. 
Voorheen moest je alles apart opzoeken in verschil-
lende programma’s, systemen en op projectschijven. 
Nu staat het allemaal logisch geordend, en is het 
vanuit één plek te benaderen. Het systeem is ook  
heel flexibel. Als je vindt dat er een functie ontbreekt, 
of niet naar je zin werkt, is het zo naar wens  
aangepast.” 

Jaap den Butter, tendermanager



Tendermanager/Projectmanager/Teamleider

Mobilizer geeft je:
•   inzicht in de te nemen stappen vanuit het primaire 

proces;
•   overzicht van de te nemen besluiten en wie daarvoor 

verantwoordelijk is;
•   overzicht van welke kritische documenten noodzakelijk 

zijn en wie hiervoor verantwoordelijk is;
•   directe toegang tot actuele contractdocumenten en 

eisen;
•   inzicht in de voortgang van verificatie, keuren en 

testen;
•   inzicht in de voortgang en opbouw van af- en 

opleverdossiers;
•  overzicht van je eigen acties op je persoonlijke pagina.

Belangrijke modules voor jou zijn:
•  Primair proces Tender
•  Primair proces Realisatie
•  Managementstrategie
•  Organisatiemanagement
•  Projectmanagement en rapportage
•  Contractmanagement
•  Interacteren met de Opdrachtgever

Mobilizer regelt niet voor jou:
•   de communicatie; praten doe je immers met mensen 

en niet met systemen;
•   de oplossingen; systemen zijn niet creatief;
•   een goede verstandhouding met en begrip voor de 

klant; alleen persoonlijk contact kan daarvoor zorgen.

Ontwerper

Mobilizer geeft je:
•   inzicht in de opbouw van de systemen en objecten;
•   de mogelijkheid van analyse van eisen en documenten;
•   inzicht in de te nemen stappen in het ontwerpproces;
•   de mogelijkheid tot het snel downloaden van standaard 

ontwerpdocument uit de themabibliotheek;
•   de mogelijkheid tot het vastleggen van ontwerp-

afwegingen;
•   de mogelijkheid tot samenstellen van specificaties van 

te ontwerpen systemen en objecten;
•   inzicht in de te verifiëren eisen en documenten;
•   inzicht in de te plannen en op te stellen ontwerp-

documenten;
•   overzicht van je eigen acties op je persoonlijke pagina.

Belangrijke modules voor jou zijn:
•   Structuurbeheer
•   Analyseren en specifieren
•   Ontwerp en voorbereiden
•   Raakvlakmanagement
•   Verificatie en validatie

Mobilizer regelt niet voor jou:
•   de communicatie; praten doe je immers met mensen 

en niet met systemen;
•   de oplossingen; systemen zijn niet creatief.

6   Wat kun jij met Mobilizer?
Hoe Mobilizer jou vooruit kan helpen bij je dagelijkse werkzaamheden, lees je op  

de volgende pagina’s.
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Werkvoorbereider

Mobilizer geeft je:
•   inzicht in de opbouw van de systemen en objecten;
•   de mogelijkheid tot analyse van eisen en documenten;
•   inzicht in de te nemen stappen in het voorbereidings-

proces;
•   de mogelijkheid tot het snel downloaden van standaard 

voorbereidingsdocumenten uit TB;
•   de mogelijkheid tot samenstellen van specificaties van 

te ontwerpen en uit te voeren systemen en objecten;
•   inzicht in de te verifiëren eisen en documenten; 
•   inzicht in de uit te voeren keuringen;
•   de mogelijkheid om snel aan de slag te gaan met 

standaard werkplannen uit de TB op basis van  
betrouwbare gegevens;

•   inzicht in de te plannen en op te stellen voorbereidings-
documenten;

•   de mogelijkheid om inkoopspecificaties op te stellen 
als input voor het inkoopproces;

•   overzicht van je eigen acties op je persoonlijke pagina.

Belangrijke modules voor jou zijn:
•   Structuurbeheer
•   Inkoopmanagement
•   Analyseren en specifieren
•   Ontwerp en voorbereiden
•   Verificatie en Validatie
•   Keuren en testen
•   Uitvoeren
•   Raakvlakmanagement

Mobilizer regelt niet voor jou:
•   de communicatie met je teamleden; praten doe je 

immers met mensen en niet met systemen;
•   de werkmethoden; systemen zijn niet creatief;
•   een werkplan waar je niet meer over hoeft na te 

denken; de standaard is er, maar je moet zelf kritisch  
zijn en je plannen zelf projectspecifiek maken.

Uitvoerder

Mobilizer geeft je:
•   inzicht in de uit te voeren objecten;
•   de te gebruiken uitvoeringsdocumenten voor je 

werkzaamheden;
•   een eenvoudige registratie van bouwplaatsmede-

werkers als het gaat om VCA-, introductie- en  
ID-gegevens;

•   de mogelijkheid om dag- en weekrapporten op te 
maken op basis van reeds aanwezige informatie in het 
systeem, zoals onderaannemers en afwijkingen;

•   de mogelijkheid om afwijkingen te registreren en op 
te volgen met maatregelen;

•   de mogelijkheid om standaard formulieren snel te 
downloaden die je kunt gebruiken in de uitvoering; 

•   inzicht in de uit te voeren keuringen;
•   inzicht in de overeengekomen contracten met onder-

aannemers en leveranciers;
•   overzicht van de werkplekinspecties, toolboxen e.d.; 
•   overzicht van je eigen acties op je persoonlijke pagina.

Belangrijke modules voor jou zijn:
•   Organisatiemanagement
•   Inkoopmanagement
•   Keuren en testen
•   Uitvoeren
•   Kwaliteit
•   Veiligheid

Mobilizer regelt niet voor jou:
•   de communicatie met teamleden, onderaannemers en 

leveranciers; praten doe je immers met mensen en niet 
met systemen;

•   de aansturing van de bouwplaats, dat kan een 
uitvoerder veel beter; wel ondersteunt Mobilizer de 
informatie die je nodig hebt om de bouwplaats aan  
te sturen.

Inkoper

Mobilizer geeft je:
•   inzicht in de te volgen stappen in het inkoopproces;
•   inzicht in de stand van het ontwerp en werkvoor-

bereidingsproces;
•   inzicht in de inkoopspecificaties die door werkvoor-

bereiding is samengesteld;
•   snel toegang tot actuele contract- en interne 

documenten, zodat je die kunt gebruiken als onder-
steuning van de inkoop;

•   de mogelijkheid om overeengekomen contracten op 
een centrale plek ter beschikking te stellen aan het 
projectteam;

•   de mogelijkheid om in het inkoopproces ook online 
documenten te delen met onderaannemers/leveranciers;

•   overzicht van je eigen acties op je persoonlijke pagina.

Belangrijke modules voor jou zijn:
•   Inkoopmanagement
•   Ontwerp en voorbereiden
•   Keuren en testen

Mobilizer regelt niet voor jou:
•   de ondersteuning van het gehele inkoopproces; hierin 

speelt IMS ook een rol;
•   automatisch correcte inkoopspecificaties; over de 

inhoud ga je altijd in gesprek.
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Calculator

Mobilizer geeft je:
•   inzicht in de te volgen stappen in het tenderproces;
•   inzicht in de stand van het ontwerp- en werkvoor-

bereidingsproces tijdens de tender;
•   inzicht in het deelproces calculatie;
•   snel toegang tot actuele contract- en interne 

documenten, zodat je deze kunt gebruiken als onder-
steuning van de calculatie;

•   overzicht van de document- en eisanalyse, waarbij 
mogelijke kostenconsequenties inzichtelijk zijn  
gemaakt, zodat je die kunt gebruiken als een checklist 
bij het controleren van de begroting;

•   overzicht van je eigen acties op je persoonlijke pagina.

Belangrijke modules voor jou zijn:
•   Analyseren en specificeren
•   Ontwerp en voorbereiden
•   Financieel management

Mobilizer regelt niet voor jou:
•   de communicatie met je teamleden; praten doe je 

immers met mensen en niet met systemen;
•   de begroting; hiervoor zijn speciale programma’s en 

een calculator nodig;
•   de garantie van een goede kostprijs.

Met één kl ik de informatie die je nodig hebt.



Omgevingsmanager

Mobilizer geeft je:
•   inzicht in de te volgen stappen binnen verschillende 

omgevingsprocessen;
•   ondersteuning bij het uitvoeren van een goede 

stakeholderanalyse en documentatie en het bewaken 
van de stakeholderseisen;

•   de instrumenten voor het plannen, aanvragen, 
verkrijgen en opvolgen van vergunningen;

•   de mogelijkheid tot het beheren van het klachten-
dossier;

•   de mogelijkheid tot het beheren van een logboek 
waarin afspraken met stakeholders kunnen worden 
opgenomen.

Belangrijke modules voor jou zijn:
•   Analyseren en specificeren
•   Stakeholdermanagement
•   PPT management
•   Omgevingsklachten

Mobilizer regelt niet voor jou:
•   de communicatie met je teamleden; praten doe je 

immers met mensen en niet met systemen;
•   de communicatie met de stakeholders, stakeholders 

moet je persoonlijk benaderen en er een relatie mee 
onderhouden;

•   de garantie van een tijdige verlening van de 
vergunning en de begroting; hiervoor zijn speciale 
programma’s en een calculator nodig;

•   de garantie van een goede kostprijs.

Specialist 
(bijvoorbeeld: kwaliteitsfunctionaris, risicomanager,  
VGM manager)

Mobilizer geeft je:
•   inzicht in de te volgen stappen binnen specifieke 

beheersprocessen, zoals risicomanagement, kwaliteit, 
veiligheid en configuratiebeheer;

•   de mogelijkheid om je informatie gestructureerd te 
verwerken en bewaken;

•   goede rapportagemogelijkheden;
•   inzicht in de stand van het ontwerp en de uitvoering 

en de mogelijkheid om de voor mij relevante  
informatie te selecteren;

•   overzicht van je eigen acties op je persoonlijke pagina.

Belangrijke modules voor jou zijn:
•   Analyseren en specificeren
•   Ontwerp en voorbereiden
•   Kwaliteitsmanagement
•   Veiligheidsmanagement
•   Risicomanagement
•   RAMS-management
•   Planningsmanagement
•   Configuratiemanagement
•   Documentbeheer

Mobilizer regelt niet voor jou:
•   de communicatie met je teamleden; praten doe je 

immers met mensen en niet met systemen;
•   de analyse en beoordeling van data; alleen mensen 

kunnen analyseren en interpreteren.

Opdrachtgever

Mobilizer geeft u:
•   inzicht in de opbouw van het projectspecifieke 

kwaliteitsysteem van Mobilis en het antwoord of 
Mobilis daarmee aantoonbaar voldoet aan  
Vraagspecificatie deel 2;

•   volledig inzage in de actuele projectinformatie, 
-documenten en stand van het werk;

•   inzicht in de wijze waarop Mobilis al uw eisen gaat 
aantonen;

•   overzicht van en inzicht in de op te leveren eind-
documentatie (dossiervorming), zodat u die kunt lezen 
en beoordelen.

Belangrijke modules voor u zijn:
•   Realisatie
•   Projectmanagement en rapportage
•   Interacteren met de Opdrachtgever
•   Ontwerpen en voorbereiden
•   Uitvoeren
•   Opleveren en overdragen

Mobilizer regelt niet voor u:
•   dat u met eigen ogen ziet hoe het werk buiten 

verloopt;
•   een goede verstandhouding met de projectmanager/

leider en andere teamleden van Mobilis; dat kan alleen 
met persoonlijk contact.
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Alle relevante projectinformatie is  eenduidig en centraal  

beschikbaar voor iedereen.



Certificering

Het managementsysteem van Mobilis is gecertificeerd  
op basis van de volgende certificeringsnormen:
•   NEN-EN-ISO 9001: 2008, Kwaliteitsmanagement-

systemen
•   NEN-EN-ISO 14001: 2004, Milieumanagement-

systemen
•   VCA**, VGM Checklist Aannemers 2008/5.1
•   Branchegerichte Toelichting Railinfrastructuur, 

Prorail aanvulling op VCA
•   CO2-Prestatieladder Handboek, CO2-Prestatieladder, 

niveau 5 

Het Mobilis-managementsysteem is ook geschikt voor 
projectcertificatie op basis van NEN-ISO/IEC 15288: 2008.

7   Certificering 
Geraadpleegde literatuur
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Geraadpleegde literatuur

•   Leidraad voor Systems Engineering binnen de 
GWW-sector, Utrecht, o.a. Bouwend Nederland,  
versie 1, 2 en 3, resp. 2007, 2009 en 2013.

•   Handboek specificeren, Bouwinitiatieven uitwerken 
tot klantgerichte ontwerpen, artikelnummer 289,  
Ede, CROW.

•   Handreiking Systeemgerichte contractbeheersing, 
Utrecht, Rijkswaterstaat, 2007.

•   Stappenplan Systems Engineering voor RWS-
projecten, Van projectopdracht tot Vraagspecificatie, 
Utrecht, Rijkswaterstaat, 2011.

•   Increase Quality through Information Management, 
Msc thesis Construction, Management & Engineering, 
december 2013, Martijn van Leeuwen, TU Delft.

•   ISO 15288 (en) Systems and software engineering, 
System life cycle processes (ISO/IEC 15288: 2008, IDT). 
Delft, 2008.

Mobil izer maakt het (samen)werken voor iedereen prettiger,  

efficiënter en overzichteli jker.

Het nieuwe Centraal Station in Rotterdam.
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’Duidelijker en transparanter’

“Het grote voordeel is dat we allemaal gestructureerd 
en op dezelfde manier met informatie omgaan en die 
informatie ook snel en makkelijk kunnen terugvinden. 
Alles wordt een stuk duidelijker en transparanter.  
Ook de Opdrachtgever kan het systeem op elk 
willekeurig moment raadplegen, zonder te hoeven 
wachten op een update van ons.” 

Jaap den Butter, tendermanager

Werken aan de Tweede Coentunnel.



Landdrostlaan 49, 7327 GM  Apeldoorn, T 055 - 538 22 22, www.mobilis.nl


