Building ManagementGame
ManagementGame

‘Je gaat het pas zien als je het door hebt…’
Deze typische Cruijff-quote geeft precies weer wat Omneo Management met
de Building Managementgame wil bereiken. In deze game worden meer dan
ooit theoretische concepten rond het managen van een bouwproject in de
praktijk gebracht. Hierdoor zullen de deelnemers op korte tijd veel
praktische inzichten en ervaringen opdoen.
De Building Managementgame volgt de klassieke projectfasen van
contractering, voorbereiding, uitvoering tot en met de uiteindelijke
oplevering. Het zwaartepunt ligt in de voorbereidingsfase. Hierin
zullen de deelnemers binnen afzonderlijke projectteams een aantal
onderbouwde managementbeslissingen moeten nemen. Het effect van
de genomen managementbeslissingen, zowel op elkaar als op het
resultaat, zal vervolgens ervaren worden bij de werkelijke bouw.

Hoe is de game opgebouwd ?

Voorbereiden van
Introductie en

het bouwproject

toelichting van de
managementgame

door het nemen
van de juiste
beslissingen

Het daadwerkelijk
bouwen volgens
de genomen
beslissingen

Oplevering met een
maximale opbrengst,
een minimum aan
verspilling en een
optimale projectduur

Opdracht: Bouw het Witte Huis
Tijdens de Building Managementgame wordt het Witte Huis
nagebouwd in Lego. Dit maakt de game geschikt voor alle
bouwbedrijven ongeacht hun specialisatie. Het gaat hier immers
om een praktijksimulatie waarbij de nadruk volledig ligt op het
voorbereiden en managen van een bouwproject. Alle in de game
verwerkte managementaspecten zijn dan ook toepasbaar op om
het even welk type bouwproject.
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Omneo Management heeft als missie het daadwerkelijk verbeteren van projectmanagement
bij bouwbedrijven en doet hierbij een beroep op meer dan 20 jaar ervaring uit opdrachten bij
verschillende bouwbedrijven in België en Nederland. Zo wordt steeds gekozen voor een
gerichte aanpak die een duidelijke meerwaarde oplevert voor de opdrachtgever.

Voor wie ?

Gezonde concurrentie

Omneo Management heeft deze managementgame

De deelnemers werken samen in projectteams,

op basis van haar jarenlange ervaring ontwikkeld

waarbij elk projectteam op basis van zijn

voor managers, projectleiders, calculatoren,

managementbeslissingen het Witte Huis gaat

inkopers, werkvoorbereiders en werfleiders bij

realiseren. Het ‘beste’ team neemt de juiste

bouwbedrijven. Kortom, alle medewerkers die

beslissingen op grond van goede argumenten en

rechtstreeks betrokken zijn bij de realisatie van

realiseert zo een optimale projectduur met een

bouwprojecten, ongeacht de aard van die

maximale opbrengt en een minimum aan

projecten.

verspilling. Dit wil echter niet zeggen dat de
deelnemers elkaar enkel gaan beconcurreren,

Leerdoelen

maar ook dat ze van elkaar zullen leren. Tijdens

De Building Managementgame garandeert een

de game presenteren de projectteams de

quick win aan kennis en ervaring. Aan de hand

gemaakte keuzes en het uiteindelijke resultaat. Zo

van een praktijksimulatie komt een groot aantal

krijgen alle deelnemers ook een inzicht in de

managementaspecten van een bouwproject aan

argumentatie en het effect van andere dan enkel

bod:

de eigen genomen beslissingen.

• Samenstelling en organisatie van een
projectteam in functie van een efficiënte
realisatie van een bouwproject;
• Het belang van een goede projectcommunicatie
en taakverdeling;
• Het managen van projectrisico’s;
• Het lean plannen en organiseren van een
bouwproject;
• Een optimale inzet van bouwplaatsmedewerkers voor kritische en niet-kritische
bewerkingen;
• Inkopen bij de beste leverancier en het maken
van goeder leveringsafspraken;
• De financiële opvolging van het project
• Beïnvloeden van de project cashflow.

Wat maa
maakt de Building Managementgame
Managementgame zo
succesvol ?
1. Herkenbaar
In de Building Managementgame wordt een
bouwproject gesimuleerd met inbegrip van alle
managementaspecten die hierbij horen. Het
bouwproject volgt ook de vertrouwde projectfasen
van voorbereiding, uitvoering tot oplevering.
2. Relevant
De Building Managementgame is gericht op alle
medewerkers die rechtstreeks betrokken zijn bij de
realisatie van bouwprojecten en laat de deelnemers
ervaren hoe de juiste managementbeslissingen het
resultaat van een bouwproject positief kunnen
beïnvloeden.
3. Vrijheid
De Building Managementgame heeft niet één juiste
oplossing, maar een groot aantal verschillende
uitkomsten op basis van 14 managementbeslissingen
die een direct effect hebben op organisatie ,
planning, kosten, cashflow, informatie, logistiek en
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kwaliteit van het bouwproject. Beslissingen over de
inzet van mensen en middelen.

De Building Managementgame in de praktijk

Voorbereidingsfase
De voorbereidingsfase start met de samenstelling van de projectteams. Elk
projectteam ontvangt een voorbereidingspakket dat bestaat uit: een
gedetailleerde spelintroductie, het bestek, de inschrijfbegroting, de
planning, de bouwtekeningen, de offertes van materialen, een gedetailleerd
overzicht van de uit te voeren bewerkingen, de materiaaldozen, de
speelkaarten en een softwareprogramma voor de opmaak van de
werkbegroting en de operationele en financiële opvolging tijdens de
uitvoeringsfase.
De projectteams krijgen vervolgens de tijd om alle ontvangen
informatie door te nemen. Op basis van deze informatie kan
overgegaan worden tot het nemen van de managementbeslissingen.
De genomen managementbeslissingen worden geregistreerd en
onderbouwd in een plan van aanpak en gebruikt om de werkbegroting
op te maken.
De voorbereidingsfase eindigt met een presentatie door de
projectteams van de genomen managementbeslissingen en
daaruit volgende werkbegroting.

Uitvoeringsfase
Tijdens de uitvoeringsfase wordt de bouw van het Witte Huis in Lego
gerealiseerd volgens de genomen managementbeslissingen. De
uitvoeringsfase is opgedeeld in 15 kwartalen. Het verloop van de
kwartalen wordt aangegeven via een presentatie op een groot scherm.
In deze presentatie worden voor elk kwartaal ook bijzondere
gebeurtenissen weergegeven, zoals dagen onwerkbaar weer,
calamiteiten, enz. De realisatie dient continu opgevolgd te worden op
operationeel en financieel vlak aan de hand van een geautomatiseerd
softwareprogramma.

Oplevering
Bij de oplevering wordt een kwaliteitscontrole uitgevoerd en dienen
eventuele constructiefouten hersteld te worden alvorens over te gaan
tot de definitieve oplevering.
De finale resultaten worden door de projectteams gepresenteerd. Tijdens
deze presentatie wordt ingegaan op de gevolgen van de genomen
managementbeslissingen op de uitvoering en wordt het finale resultaat
afgewogen ten opzichte van de inschrijfbegroting, en de werkbegroting.
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Welke managementbeslissingen ?
•

De samenstelling van het projectteam
Wie neemt welke rol op zich binnen het projectteam gebaseerd
op de genomen managementbeslissingen.

•

Inzet van bouwplaatsmedewerkers
Onderscheid tussen kritische en niet-kritische bewerkingen.
Een optimale samenstelling van de uitvoeringsploeg.
Verblijven de bouwplaatsmedewerkers in een plaatselijk hotel
of rijden ze dagelijks heen en weer ?

•

De toepassing van Lean Management
Een introductiesessie rond de aanpak en de voordelen van Lean
Management ?
Toepassen van een Lean planningssessie op het project ?
Gebruik maken van een Kanban-systeem voor het beheer van
de materialen ?

•

De toepassing van Risicomanagement
Een introductiesessie rond de aanpak en de voordelen van
Risicomanagement ?
Toepassen van risicomanagement op het project en keuze van
het detailniveau van de risicoanalyse ?

•

De leverancier
Mogelijke leveringsafspraken: volle vrachten, Just in time of op
bestelling ?
Keuze uit twee leveranciers met elk hun specialiteit, prijs en
leveringstermijn.

•

Inkomsten en uitgaven
Afspraak met de opdrachtgever omtrent de betalingstermijn.
Keuze uit een bank met de beste krediettarieven en
spaarrentes.
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Hoe lang duurt de
de managementgame
managementgame ?
De Building Managementgame neemt één dag in beslag
en is als volgt ingedeeld:
Ochtend:
•

Spelintroductie

•

Voorbereidingsfase

•

Presentatie van de werkbegroting door de projectteams

Middag:
•

Uitvoeringsfase en oplevering

•

Presentatie van het resultaat door de projectteams

InIn-company
De game wordt in-company verzorgd en enkel gespeeld met
medewerkers uit uw bedrijf. Dit heeft als voordeel dat eenvoudig
interne informatie en aanpak kunnen gedeeld worden onder de
deelnemers. Daarnaast is het mogelijk om op maat van uw
organisatie bepaalde aspecten van de managementgame meer
aandacht te geven.

Hoeveel deelnemers ?
Aan de Building Managementgame kunnen maximaal 16
personen deelnemen. Het minimum aantal deelnemers bedraagt
9. De deelnemers worden ingedeeld in projectteams van
minimum 3 en maximum 4 personen.

Wat kost de managementgame
managementgame ?
Voor de volledige game betaalt u € 250,- exclusief BTW per
deelnemer. Bij 12 of meer deelnemers ontvangt u een korting
van 5% op de totaalprijs.

Interesse ?
Wenst u meer informatie over de Building Managementgame,
neem dan gerust contact met ons op. Wij komen graag, volledig
vrijblijvend, bij u langs om de toegevoegde waarde van deze
game voor uw bedrijf toe te lichten.

Contact
Omneo Management NV

Omneo Management BV

+32 474 81 37 95

+31 6 5311 0637

kvr@omneomanagement.com

ada@omneomanagement.com
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www.omneomanagement.com

