Evaluatie Opdracht
Functie:
Projectleider Cat3+ verlegging, in opdracht van Combinatie Herepoort bij de aanleg van de
RING Zuid te Groningen.
Ingevuld: Arend Tuinstra (Clustermanager GWW bij Combinatie Herepoort)

Doel / Taak van de opdracht:
-

Verleggen van een diepriool, persleiding en VSTi-bundel vooruitlopend op de start van
de aanleg van het project Ring Zuid.
1e deel realisatie (als VTW opgedragen) vanuit het project binnen het D&C contract

Zijn de beoogde doelstellingen behaald van de opdracht (binnen veiligheid, kwaliteit, tijd
en budget):
-

Werkzaamheden zijn binnen veiligheid, kwaliteit en budget uitgevoerd. Tijdsplanning is
met name door veel afwijkingen in de ondergrond niet behaald. Wel zijn alle afwijkingen
naar behoren en naar tevredenheid van de klant opgelost.

Zijn er doelstellingen niet behaald of niet juist ingevuld binnen de opdracht en waarom
niet?:
-

Nee

Hoe is, volgens u, de samenwerking binnen uw organisatie en met projectmedewerkers
geweest:
-

Samenwerking binnen het team in het begin moeizaam. Moesten aan elkaar wennen en
contractvorm bij uitvoerders nieuw. Tevens waren deze werkzaamheden de eerste die
we als CHP buiten hebben uitgevoerd. Na verloop van tijd ging dit stukken beter (mede
de verdienste Ard)en is er door het gehele team een mooi project gemaakt.

Hoe was, volgens u, de samenwerking met de opdrachtgever van dit project:
-

Samenwerking met de klant is prima verlopen, weinig tot geen restpunten. De klant is
uitermate tevreden met het resultaat.

Heeft u verbeterpunt(en) en/of aandachtspunt(en):
-

In het begin iets meer aandacht geven aan het projectteam, door te weinig kennis van de
contractvorm bij uitvoering was dit zeker nodig.

Hoe heeft u de samenwerking ervaren:
-

Positief met als eindresultaat een (zeer) tevreden klant.

Wat is uw algemene indruk/ mening over de invulling van de opdracht:
-

Algemen indruk is prima, was lastige klus in binnen stedelijk gebied met compleet nieuw
projectteam bestaande uit medewerkers van diverse moederbedrijven.

Mag Mulder Civiel Projectmanagement bv u als refentie gebruiken bij het verwerven van
nieuwe opdrachten? Zo ja, zou hieronder u contactgegevens willen invullen?
-

Ja
Arend Tuinstra atuinstra@oosterhofholman.nl, 0613136481

