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1. In lei ding 

Dit is het hulpmiddel om de werkvoorbereider te begeleiden bij het werken in een bouwteam. Dit 
hulpmiddel is het resultaat van het afstudeerproject aan de Masteropleiding Architecture, Building 
and Planning aan de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven met als 
specialisatie Construction Technology. 

Voorafgaand aan de ontwikkeling van dit hulpmiddel is er onderzoek uitgevoerd bij Heijmans Bouw 
Best naar de verandering van aanbesteding naar bouwteam. Met als belangrijkste onderwerp de col 
van het uitvoeringsteam binnen een bouwteam. Uit dit onderzoek is gebleken dat de 
werkvoorbereider een hulpmiddel nodig heeft ter begeleiding van het werken in een bouwteam. 

Dit hulpmiddel voorziet in de behoefte van de werkvoorbereider, om structuur te geven bij het 
werken in een bouwteamverband, zoals het Kwaliteit Management Systeem structuur geeft aan het 
bouwproces bij een aanbesteding. Het hulpmiddel geeft aan welke taken de werkvoorbereider uit 
moet voeren, wanneer dit gedaan moet warden en waarmee de taak volbracht kan warden. 
Bijvaarbeeld het opstarten van de inkaopvoorbereiding, deze taak wordt uitgevoerd aan het einde 
van de planvoorbereidingsfase. Als input zijn de aangevraagde offertes benodigd, evenals het 
inkoopschema en de leveranciersselectie. Deze bewerking Levert spiegelaverzichten op, die als 
input voar het uitvoeren van de inkoopvoarbereiding dienen. 

Bij een samenwerking in bouwteam neemt de werkvoorbereider deel aan de planvoorbereidings-, 
uitvoeringvoorbereidings- en uitvoeringsfase. De nadruk ligt bij dit hulpmiddel op de 
planvoorbereidingsfase omdat de werkvoorbereider bij een aanbesteding pas na deze fase 
betrokken wordt bij het project. Uit het anderzoek wardt geconcludeerd dat de werkvaorbereider 
niet voldaende op de hoogte is hoe deze extra tijd ingevuld moet warden. Daar geeft dit hulpmiddel 
antwoord op. 

Als basis voor dit hulpmiddel is het KMS gebruikt van Heijmans. Tijdens het onderzoek is getoetst of 
de taken in dit systeem klappen met de werkelijkheid en welke taken er aan toegevoegd moeten 
warden. De resultaten uit dit onderzoek zijn verwerkt in dit hulpmiddel. 

Door middel van een stroomschema wordt de werkvoorbereider door het bouwproces geleid, 
waarbij verschillende keuzemomenten zargen voar een projectspecifieke route door het 
bauwproces. Hierbij zorgen het formulier basisgegevens bouwteam, de taakomschrijvingen, een 
checklist, een CD-ROM met standaard documenten en de documentenlijst voor de nodige 
ondersteuning tijdens het proces. De werkvoorbereider kan er zelf voor kiezen of en wanneer hij/ 
zij deze extra onderdelen gebruikt. 

Het hulpmiddel is als volgt opgebouwd: na hoofdstuk 1, de inleiding, is in hoofdstuk 2 een 
stappenplan voor het hulpmiddel opgesomd. In hoofdstuk 3 is de handleiding voor dit hulpmiddel 
beschreven. In haofdstuk 4 is het samengestelde formulier basisgegevens bauwteam weergegeven 
met een ingevuld voorbeeld formulier. De checklist voor de uitvoering van de taken is opgenomen in 
hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6 bestaat uit de documentenlijst en in hoofdstuk 7 is de inhoudsopgave van 
de bijgevoegde CD-ROM met standaarddocumenten opgesomd. De taakomschrijvingen behorend bij 
het stroomschema warden omschreven in haofdstuk 8, waar in iedere paragraaf een bewerking 
wordt taegelicht. Verder is aan dit rapport een A1-vel met daarop het stroomschema toegevaegd. 

Voor extra informatie betreffende de aanleiding voor dit onderzoek, de onderzoeksresultaten, 

conclusies en de ontwikkeling van dit hulpmiddel zie het afstudeerrapport "Van A anbesteding 

naar B ouwteam" met de bijbehorende bijlagen. 
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2. Stappenplan 

Voordat u start met het lezen van de handleiding, beki jkt u in dit hoofdstuk het stappenplan, 
behorende bij dit hulpmiddel. De stappen uit dit plan zijn in de handleiding tot in detail toegelicht. 

STAPPENPLAN 

Lees de handleiding (zie hoofdstuk 3). Start hierbij met de toelichting op het 
stroomschema, waarbij u het stroomschema erbij houdt. 

Bekijk de bijgevoegde documenten A, B en C, wanneer deze in de handleiding ter 
sprake komen. 

Zorg ervoor dat u document A: basisgegevens bouwteam, ontvangt van de teamleider 
uit de ontwerpfase. In de meeste gevallen is dit de planontwikkelaar, van de afdeling 
planontwikkeling of calculatie. 

Controleer document A op compleetheid. Neem bij onduidelijkheden contact op met de 
teamleider. 

Wanneer de gegevens compleet zijn maakt u in het stroomschema de beslissing of u 
tijdens de planvoorbereidingsfase instroomt, of tijdens de uitvoeringvoorbereidingsfase. 

Wanneer u tijdens de planvoorbereidfngsfase instroomt, start u met STAP 1. Voer de 
bewerkingen uit volgens het st room schema en ga vervolgens door met ST AP 2 en 
STAP 3. 

Stroomt u tijdens de uitvoeringvoorbereidingsfase in, dan doorloopt u de alternatieve 
route direct naar STAP 2. Voer de bewerkingen uit volgens het stroomschema en ga 
door met STAP 3. 

Tijdens het doorlopen van het stroomschema: STAP 1, STAP 2 en STAP 3, kunt u gebruik 
maken van de taakomschrijvingen (zie hoofdstuk 8). Deze taakomschrijvingen dienen als 
naslagwerk voor de bewerkingen die bij u niet bekend, of onduidelijk zijn. 
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3. Hand lei ding 

Het belangrijkste onderdeel van het hulpmiddel is het stroomschema. Tijdens het lezen van deze 
handleiding is het handig om het bijgevoegde stroomschema erbij te houden. 

In de volgende paragrafen zijn de verschillende onderdelen van het hulpmiddel toegelicht. 

3.1 Stroomschema 

Het bijgevoegde stroomschema is de rode draad door het bouwproces bij een samenwerking in een 
bouwteam. Dit schema geeft aan welke taken u, wanneer en waarmee moet uitvoeren. Om deze 
zaken weer te geven zijn de volgende symbolen gebruikt: 

Start/ einde 

·- - ----..c---...---:-
. . . 

. ' ' .. . .......~. .:. . . 
..... ...., "f_.· - -: ~- - _: 

-· .- .. - - .. 

Bestaande bewerking Aangepaste bewerking 

[ ___ o_:::t J < Archlvecen ) 

Standaard document 
uit het KMS 

Documenten 

Input/ output 

0-tra 
---------~ormatie 

Fig. 3. 1. 1 Legenda van het stroomschema 

U neemt bij deze samenwerkingsvorm deel aan de planvoorbereidings-, uitvoeringvoorbereidings- en 
uitvoeringsfase. Om de scheiding tussen deze verschillende fasen te laten zien zijn de reeksen 
bewerkingen omkaderd met verschillende kleuren en aangegeven met stappen: 

Planvoorbereidingsfase -7 STAP 1 
Uitvoeringvoorbereidingsfase -7 STAP 2 
Uitvoeringsfase -7 STAP 3 

De bewerkingen staan in een verticale lijn onder elkaar (zie de rode pijlen in fig. 3. 1.3), deze lijn is op 3 
plaatsen onderbroken waardoor 4 verticale kolommen ontstaan. Links van de bewerkingen is de 
input weergegeven (zie het donderblauwe blok in fig. 3.1.3). Deze input bestaat uit de documenten, 
informatie of kennis die benodigd is om de taak uit te kunnen voeren. Aan de rechterzijde van de 
bewerkingen is de output weergegeven (zie het lichtblauwe blok in fig. 3. 1.3). Deze output geeft het 
resultaat nadat de bewerking is uitgevoerd. 

De roodgekleurde documenten zijn documenten uit het 
KMS, deze zijn terug te vinden op de bijgevoegde CD-ROM 
(zie hoofdstuk 7 voor de inhoudsopgave van de CD-ROM). De 
documenten zijn ingedeeld op nummer van de bewerking, 
deze is te vinden in de linker bovenhoek van de bewerking 
(zie het rode blok in fig. 3.1.2). 

Fig. 3.1.2 Genummerde bewerking 

15. 
Controleren/ 

bespreken begroting 
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r----- r-----
1 

I I 

L - - - - - _I 
I_ ___ _ l_ ____ J 

Fig. 3.1. 3 Structuur van het stroomschema 

Links bovenaan is de start van het proces met als basis de projectgegevens. Deze eerste taken (zie 

het gearceerde vlak in fig. 3.1.3) worden uitgevoerd door de teamleider van de ontwerpfase. Tijdens deze 
fase worden belangrijke gegevens vastgelegd: gegevens die u compleet moet hebben voordat u start 
met uw taken in het bouwproces. Deze 'basisgegevens bouwteam' worden vastgelegd in een 
document (document A). In par. 4.1 is een document als voorbeeld ingevuld. 

Wanneer deze gegevens vastgelegd zijn en het document is overhandigd, kunt u met uw 
werkzaamheden starten, dit is aangegeven met het volgende symbool: 

Bas isgegevens 
bouwteam vastgelegd 

Fig. 3.1.4 Start van de werkvoorbereider 

Vanaf deze stippellijn worden alle taken door u uitgevoerd. Door de pijlen te volgen en bij een 
beslissing ~ de keuze te maken die bij het project van toepassing is, doorloopt u het 
stroomschema. 
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Bij de start van uw werkzaamheden moet u meteen een beslissing maken. 
Het is namelijk de bedoeling dat u bij een samenwerking in een bouwteam 
tijdens de planvoorbereiding instroomt, want in deze fase kan er nog veel 
invloed uitgeoefend worden op het proces en de kosten. 
Wanneer dit door omstandigheden niet mogelijk is moet u een andere route 
doorlopen naar de uitvoeringvoorbereidingsfase. U hoeft dan maar een 
aantal taken uit de planvoorbereidingsfase uit te voeren (zie fig. 3.1. 5). De in
en output voor deze taken is onder hetzelfde nummer te vinden in het 
reguliere schema. 

De overige taken uit de planvoorbereidingsf ase mo et en door anderen 
uitgevoerd worden. Belangrijk bij het instromen in de 
uitvoeringvoorbereidingsfase is dat de werktekeningen gereed moeten zijn 
voor uitvoering. 

3.1.1 Volgorde van taken 

Fig. 3.1 .5 Eerste taken voor de werkvoorbereider die 
pas in de uitvoeringvoorbereidingsfase instroomt 

In dit stroomschema is de meest voor de hand liggende volgorde van taken 
gehanteerd, maar het is ook mogelijk om taken in een andere volgorde of 

Uityoedngstecbnjek 

tegelijkertijd uit te voeren. Dit kan voorkomen wanneer bijvoorbeeld nog niet de juiste input vanuit 
het bedrijfsbureau compleet is. Dan kan deze bewerking zolang overgeslagen worden totdat wel de 
juiste input aanwezig is. Hierbij moet u echter letten op de benodigde input voor de uit te voeren 
bewerking, want enkele taken moeten elkaar opvolgen, dit is te zien aan de input. 

Wanneer de omschreven input nog niet gereed is kunt u de bewerking namelijk niet uitvoeren. In 
onderstaand figuur (fig. 3.1.6) is een voorbeeld weergegeven: de output van bewerking 26 is de input 
van bewerking 27, deze is nodig om bewerking 27 uit te kunnen voeren. Deze taken moeten dus in 
serie uitgevoerd worden. 

- Standaarddocumenten 
KAM· ptan 

Kennis 
Bedrijfsbureau en 
uitvoeringsteam 

26. 

OpstgllQO KAM- plan 

27. 

Opstgllgn wgrkplan 

KAM- plan 

Werkplan(nen) 

Fig. 3.1 .6 Voorbeeld van taken die in serie uitgevoerd moeten worden 

Om ervoor te zorgen dat wel alle taken uitgevoerd zijn voordat aan de volgende fase begonnen is 
een checklist toegevoegd, document B (zie hoofdstuk 5 of de CD-ROM) waarop alle taken afgevinkt kunnen 
worden. Wanneer een taak bij dit project niet van toepassing is, kunt u dit op de checklist aangeven 
door n.v.t. in te vullen. U mag niet overgaan naar de volgende stap voordat alle taken van de vorige 
fase ingevuld zijn met een kruisje of met n.v.t. 

Ook kan het voorkomen dat er input binnenkomt die direct verwerkt moet warden, maar niet als 
volgende taak in het schema is weergegeven. Dan wordt de betreffende input opgezocht in het 
schema, de bijbehorende taak kunt u dan uitvoeren, wanneer alle input aanwezig is. 
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3.2 Onderscheid tussen utiliteitsbouw en woningbouw 

Omdat er geen zwart/ wit onderscheid te maken is tussen 
woningbouw en utiliteitsbouw, zijn deze termen niet gebruikt in 
dit hulpmiddel. Wel wordt de betrokkenheid van particuliere 
eindgebruikers meegenomen in dit hulpmiddel omdat er dan extra 
taken uitgevoerd moeten worden. Aan het einde van de 
uitvoeringvoorbereidingsfase moet u het volgende beslissen: zijn er 
particuliere eindgebruikers betrokken? Ja of nee. (zie fig. 3.2.1) 

Wanneer het antwoord 'ja' is moet u de taken onder nummer 34 
uitvoeren. Wanneer het antwoord 'nee' is, kunt u deze taken 
overslaan en direct beginnen aan de uitvoeringsfase. 

Fig. 3.2.1 Beslissing: zijn er particuliere eindgebruikers betrokken? 

3.3 Taakomschrijvingen 

nee 

ja 

Achter iedere bewerking zit een taakomschrijving, deze zijn te vinden in hoofdstuk 8. Het nummer 
van de bewerkingen correspondeert met de paragrafen van dit hoofdstuk. Deze taakomschrijvingen 
hoeft u niet allemaal te lezen, ze dienen als naslagwerk. Deze kunt u raadplegen op het moment, 
dat u een taak in het stroomschema tegenkomt waarvan u niet weet hoe deze uitgevoerd moet 
worden. 

Voor de meer ervaren werkvoorbereider is het stroomschema voldoende om structuur te geven aan 
het werken in een bouwteam. Maar voor de overige werkvoorbereiders zijn de taakomschrijvingen 
een extra hulpmiddel. 
Hierin is namelijk omschreven wat er precies gedaan moet worden en waaraan de bewerking moet 
voldoen. Ook is hierin aangegeven of de bewerking in samenwerking met een andere functie 
uitgevoerd moet worden. En als laatste is de in- en output omschreven met daarbij aangegeven 
waar deze te vinden is. 

3.4 Documentenlijst 

Tijdens de overdrachtsbespreking (start van de uitvoeringvoorbereidingsfase, STAP 2) moet de 
documenten-lijst doorgenomen worden. Wanneer er documenten ontbreken, moet u de betreffende 
afdeling benaderen. Op de documentenlijst (document C) staat aangegeven wie voor ieder document 
verantwoordelijk is. 

3. 5 Aandachtspunten 

Als aanvulling op het hulpmiddel worden in deze paragraaf de aandachtspunten genoemd, die voor u 
belangrijk zijn bij het werken in een bouwteam. Deze opsomming van punten is het resultaat van 
het uitgevoerde onderzoek. Besteed aandacht aan deze punten tijdens het doorlopen van het 
bouwproces! 

Tijdens de planvoorbereidingsfase: 

keuze bouwmethoden 
organisatiestructuur 
on twerp 
materiaalgebruik 
overleg met betrokken partijen 
risico's/ maakbaarheid 
logistiek 

Hulpmiddel voor de werkvoorbereider - 6 juoi 2008 

Tijdens alle fasen: 

kwaliteit 
adviseren van de projectleider 
praktijkervaring gebruiken 
wensen van de opdrachtgever I 
particuliere eindgebruikers 
tijd (bewaking planning) 
geld (financiele bewaking) 
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4. Document A: basisgegevens bouwteam 

Dit document dient u ingevuld te ontvangen van de teamleider uit de ontwerpfase, voordat u start 
met uw werkzaamheden voor het project, bij STAP 1. Dit document is tevens opgenomen op 
bijgevoegde CD-ROM. 

1. Projectgegevens 

Projectnaam: 
Projectnummer: 
Start bouw: 
Bouwtijd (maanden): 
Zekerheid opdracht (%): 

Projectteam: 
Proj ectleider: lnkoper: 
Teamleider: Uitvoerder: 
Planvoorbereider: Werkvoorbereider: 
Bedrijfsbureau: Kopersbegeleider: 
Calculator: Projectadministrateur: 
KAM: 

Projectomschrijving: 

2. Uitgangspunten bouwteam 

Samenstelling bouwteam: 
Opdrachtgever: 
Architect: 
Hoofdaannemer: 
(Nevenaannemer): 

Verantwoordelijkheden binnen het bouwteam: 
Partijen verantwoordelijk voor eigen bijdrage/ gegeven adviezen. 
Ontwerpverantwoordelijkheid voor: 

Gemaakte afspraken binnen het bouwteam: 
- ... 

3. Verwachtingen van de opdrachtgever 

Aspecten als: - Duurzaam bouwen 
- Tijd - Bouwen zonder overlast 
- Geld - lnnovatie 
- Kwaliteit - Publiciteitstrekker 

4. In welke fase betrokken? 

Planvoorbereiding Uitvoeringvoorbereiding Uitvoeringsfase 
Werkvoorbereider 
Projectleider 
Uitvoerder 

5. Basisgegevens voor de opdracht 

Bestek met werktekeningen I I Technische omschrijving I I Prestatieomschrijving I 
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van Aanbesteding naar Bouwteam. een hutpmiddet voor de werkvoorbereider Ujtyoedngstecbniek 

4. 1 Voorbeeld document A: basisgegevens bouwteam - ingevuld 

1. Projectgegevens 

Projectnaam: ABC- weg, Eindhoven 
Projectnummer: A90045 
Start bouw: 01-07-2008 
Bouwtijd (maanden): 13 maanden 
Zekerheid opdracht (%): 100% 

Projectteam: 
Projectleider: Stefan Verbeek lnkoper: Michiel de Jong 
Teamleider: Mark Claessens Uitvoerder: Piet van Beek 
Planvoorbereider: Loes Koolen Werkvoorbereider: Marieke Janssen 
Bedrijfsbureau: Maikel Mertens Kopersbegeleider: Jan v/d Water 
Calculator: Pieter de Haan Projectadministrateur: Luuk v/d Heijden 
KAM: Karel de Vries 

Projectomschrijving: 
35 woningen bestaande uit 9 rijwoningen, 8 vrijstaande woningen en 18 appartementen. Het project 
omvat een uitbreiding van een al bestaande woonwijk. Het is een jonge woonwijk met veel kleine 
kinderen. Ook is er een basisschool gelegen vlakbij de bouwlocatie. Er is sprake van een ruime 
bouwplaats. 

I 
2. Uitgangspunten bouwteam 

Samenstelting bouwteam: 
Opdrachtgever: Heijmans Vastgoed Best 
Architect: Architectenbureau Eindhoven 
Hoofdaannemer: Heijmans Bouw Best 
(Nevenaannemer): Hoofdinstallateur: E+W installaties BV 

Verantwoordelijkheden binnen het bouwteam: 
Partijen verantwoordelijk voor eigen bijdrage/ gegeven adviezen. 
Ontwerpverantwoordelijkheid voor: opdrachtgever 

Gemaakte afspraken binnen het bouwteam: 
- Onderaannemers contracteren in overleg met de opdrachtgever. 
- lnfrastructuur wordt uitgevoerd door Heijmans Infra. 
- De constructeur wordt aangestuurd door de hoofdaannemer. 
- ledere twee weken is er een bouwteamvergadering, welke wordt gecoordineerd door de 

opdrachtgever. 

3. Verwachtingen van de opdrachtgever 

-~ -
Duurzaam bouwen staat hoog in het vaandel bij de opdrachtgever, wel binnen het afgesproken budget. 
Ook moet er zoveel mogelijk gebouwd warden zonder overlast, om de omwonenden tegemoet te 
komen. Veiligheid is erg belangrijk gezien de vele kinderen (baslsschool) in de bestaande woonwijk. 

4. In welke fase betrokken? 

Planvoorbereiding Ui tvoeri ngvoorbereidi ng Uitvoeringsfase 
Werkvoorbereider x 
Projectleider x 
Uitvoerder x 
5. Basisgegevens voor de opdracht 

Bestek met werktekeningen I Technische omschrijving I X I Prestatieomschrijving I 
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Yan A anbestedjng naar Bouwteam. een hulpmiddel yoor de werkyoorbereider Uitvoerjngstechnjek 

5. Document B: checklist uitgevoerde taken 

Nr. Bewerking Gedaan 
ROOD; alleen wanneer particullere elndgebrutkers betrokken ziin 

STAP 1: PLANVOORBEREIDINGSFASE 
I 

1. Startwerkbespreking houden 
2. Gegevens ontvangen 
3. Verdiepen in het project 
4. Tekening- en documentbeheer opstarten 
5. lnrichten bouwplaatsadministratie 
6. Tekeningroulatieschema opstellen 
7. Tekenwerk controleren 
8. Vergaderen met bouwteam 
9. Vergaderen met projectteam 
10. Vergaderen met gemeente/ NUTS 
11. Alternatieven aandragen 
12. RMO invullen 
13. Contractplanning toetsen 
14. Voorbereidingsplanning toetsen 
15. Controleren/ bespreken begroting 
16. lnventariseren materieel 
17. Logistiek toetsen 
18. lnkoopvoorbereiding opstarten 
19. Aanvraag bekistingen 
20. Tekeningen DO -7 werktekeningen coordineren 

Alle bewerkingen ingevuld, ga naar stap 2 
STAP 2: UITVOERINGVOORBEREIDINGSFASE 
21. Verslag overdrachtsbespreking opstellen 
22. RMO invullen 
23. Vergaderen met bouwteam 
24. Vergaderen met projectteam 
25. I Tekening- en documentbeheer uitvoeren 
26. Opstellen KAM- plan 
27. Opstellen werkplan 
28. Opstellen werkinstructie 
29. Technische voorbereiding 
30. Registreren meer- en minderwerk 
31. Melding arbeidsinspectie coordineren 
32. ICT- aanvraag bouwplaats 
33. Detailplanningen maken 
34a. Overleggen met kopersbegeleiding 
34b. Controleren deadlines koperswijzigingen 
34c. Ontvangen meer- en minderwerklijsten koperwijzigingen 
34d. Koperswijzigingen meenemen in de werktekeningen voor onderaannemers 
35. lnkoopvoorbereiding uitvoeren 

Alle bewerkingen ingevuld, ga naar stap 3 
STAP 3: UITVOERINGSFASE 
36. Vergaderen met bouwteam 
37. Vergaderen met projectteam 
38. Tekening- en documentbeheer uitvoeren 
39. Bijhouden standlijn 
40. Bestellen materiaal (kopers meer- en minderwerk) 
41. Verzorgen bemonstering 
42. Verzorgen productspecificaties 
43. Opstellen garantie- en revisiegegevens 
44. Registreren tekortkomingen 
45. Controle veiligheid en milieu 
46. Projectgegevens archiveren 
47. Evalueren project 
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Yan A anbestedjng naar Bouwteam. een bulpmjddel voor de werkvoorbereider Ujtyoeringstecbniek 

6. Document C: documentenlijst 

Bij de overdracbtsbespreking (start van STAP 2) moeten verscbillende documenten overgedragen 
worden aan bet uitvoeringsteam. In de linkerkolom van onderstaande lijst is te zien welke gegevens 
verzorgd moeten worden door bet ontwerpteam en wie voor ieder document verantwoordelijk is. In 
de recbterkolom zijn de documenten genoemd die tijdens de uitvoeringvoorbereidingsfase compleet 
gemaakt moeten worden. De roodgekleurde documenten zijn alleen van toepassing wanneer er 
particulieren eindgebruikers betrokken zijn bij bet project. Deze documentenlijst is samengesteld 
door de vakgroepen utiliteitsbouw en woningbouw. Hierbij is door middel van een * aangegeven 
welke documenten niet in bet KMS voorkomen. Deze lijst vind u ook op de bijgevoegde CD-ROM. 

Contractmap - ontwerpteam Projectdraaiboek - uitvoeringsteam 
BB - Contractplanning (in KMS is term WVB - Verslag overdrachtbespreking van 

"Bouwscbema") ontwerp- naar uitvoeringsteam 
BB - ABK· begroting + Toelichting WVB - Detailplanningen 
BB - Voorbereidingsschema (UVF- schema) WVB - Tekeningroulatieschema's maken 
BB - Gegevensbehoefteschema IK - lnkoopportfolio * 
BB/CL - lnschrijfbegroting + bijbeborende stukken en WVB/BB - KAM- plan 

bezuinigingenlijst (+ model K indien van - Rapportage belendingen (is volgens 
toepassing) KMS onderdeel van overige 

BB - Werkbegroting (ook gecodeerd) +A- blad bestekstukken) 
bij aanbesteding bij start UVF fase - Vergunning bouwplaatsinrichting 

BB - Termijnregeling + 5- kromme + termijnstaat BB - Personeelsscbema 
CL - RMO PL - Melding start project (intern) 
CL - Risico aandachtspunten calculatie inclusief CAR- verzekering 
BB - Plan van aanpak WVB - Melding arbeidsinspectie * 
BB - Bouwplaats inrichtingsplan WVB - ICT- aanvraag aansluiting 
OG - V&G- plan ontwerpfase * bouwplaats 

(onderdeel van bestekstukken) WVB - Werkplannen I Maatbebeersingsplan 
CL - Kopie contractstukken voorzien van * 

documentlijsten (in KMS anders vermeld) WVB - Werkinstructies 
CL - Gevel- dak advies * - Meterkastlijst 
OG - (Bouw)vergunningen * - Contract opties 

- KUC melding volgens KMS uit de UVF- fase) 
BB - Bouwplaats bezoek verslag 

- Bank- of concerngarantie * Werkplan = projectspecifiek 
WVB - Meer- en minderwerkprocedure * Werkinstructie = standaard 
CL - Verslag overleg brandweer/gemeente * 
CL/PO - Faseverslagen van ontwerpfase 
CL - Uitnodigingsbrief I Aanbestedingsbrief I 

Selectieleidraad (in KMS uitnodigingsbrief of 
overdracht planvoorbereider) 

CL - Verslag startbespreking prijsvorming bij Voor ieder document is aangegeven 
aanbesteding. wie ervoor moet zorgen dat het op 

CL - Vragen en Nota van inlichtingen tijd gereed is: 
CL - Uittrekstaten * 
CL/IK - Offertes OA/ leveranciers incl. BB = bedrijfsbureau 

aanvraagbrieven CL = calculatie 
CL - Verkorte begroting PO = planontwikkeling 
CL - Lijst geselecteerde leveranciers/OA OG = opdrachtgever 
CL/WVB - Spiegeloverzichten * IK = inkoop 
CL/PO - Alteroatieven * PL = projectleider 
IK - Prijsvastheid * WVB = werkvoorbereider 

- lnhoud contract Architect/ Constructeur I KB = kopersbegeleiding 
Adviseurs * 

- Aannemingsovereenkomst Rood = Alleen wanneer particuliere 
- Coordinatieovereenkomst * eindgebruikers betrokken zijn 

BB - Samenstelling uitvoeringsteam * 
KB - Bouwkundige optielijst/ kopersmeer- en *is niet apart in KMS genoemd, maar 

minderwerk • moet volgens de vakgroep wel 
PO - Gecontroleerde verkoopstukken * aanwezig zijn 
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Van Aanbestedjng n~ar Bouwteam. een hulomiddel voor de werkyoorbereider Ujtyoedngstechnjek 

7. lnhoudsopgave CD-ROM 

In dit hoofdstuk is de inhoudsopgave van de CD-ROM weergegeven. De CD-ROM bevat twee mappen. 
In de map 'Documenten Hulpmiddel' zijn de documenten A t/m C uit dit hulpmiddel opgenomen. 

In de map 'Documenten KMS' zijn alle documenten uit het KMS opgenomen, dit zijn de 
roodgekleurde documenten in het stroomschema. Deze map is onderverdeeld in de verschillende 
taken. Het nummer van iedere map correspondeert met het nummer van de bewerking in het 
stroomschema en in de taakomschrijvingen. In de verschillende mappen vind u onderstaande 
documenten: 

Nr. Document Bestandtype 

4. Overzicht bewaakte documenten voorbeeld Microsoft Excel Worksheet 
Tekening- en documentbestand Microsoft Excel Worksheet 

5. lndeling bouwadministratie Microsoft Excel Worksheet 

6. Tekeningroulatieschema Microsoft Excel Worksheet 

9. lnterne Projectteam Bespreking - verslag (IPTB) Microsoft Word Document 
lnterne Projectteam Bespreking (IPTB) Microsoft Word Document 

12. Risico Management Overzicht (RMO) Microsoft Excel Worksheet 
Brochure Risico Management Adobe Acrobat Document 

21. Verslag overdrachtsbespreking Microsoft Word Document 

26. KAM- plan: 
Bijlage A - projectinformatieboekje Microsoft Word Document 
Bijlage B - overzicht beheersmaatregelen Microsoft Excel Worksheet 
Bijlage C - C-lijsten RIE ARBO uitvoering Microsoft Excel Worksheet 
Bijlage C - Toelichting Microsoft Word Document 
Bijlage D - Bouwadministratie en archivering Microsoft Excel Worksheet 
Bijlage E - Overzicht taakverdeling Microsoft Excel Worksheet 
Bijlage F - Blanco formulieren Microsoft Word Document 
.KAM- plan gebruiksaanwijzing Microsoft Word Document 

27. Werkplan model Microsoft Word Document 

28. Werkinstructie model Microsoft Word Document 

30. Meer- en minderwerk indienen in BAAN Mfcrosoft Excel Worksheet 
Meer- en minderwerk offerte Microsoft Excel Worksheet 
Meer- en minderwerkoverzicht Microsoft Excel Worksheet 

31. Formulier kennisgeving arbeidsinspectie Microsoft Word Document 

32. Aanvraag Epacity- aansluiting Microsoft Word Document 
ICT- middelen op de bouwplaats Microsoft Word Document 

35. V&G- deelplan onderaannemers Microsoft Word Document 
Verkorte opdracht Microsoft Word Document 

40. Afroepschema Microsoft Excel Worksheet 

42. Bijlage B - Overzicht beheersmaatregelen Microsoft Excel Worksheet 

44. Tekortkomingenlijst Microsoft Excel Worksheet 

46. Nazorgmap Microsoft Excel Worksheet 
Bijlage D - bouwadministratie en archivering 

47. Projectevaluatie Microsoft Word Document 
Samenvatting projectevaluatie Microsoft Word Document 
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Yan A anbestedjng naar Bouwteam. een hulpmjddel voor de werkyoorbereider Uitvoeringstechnjek 

8. Taakomschrijvingen 

Dit hoofdstuk omvat de taakomschrijvingen, deze zijn direct gekoppeld aan de genummerde 
bewerkingen in het stroomschema. Het nummer van de bewerking komt overeen met het nummer 
van de paragraaf. 

8.1 Startwerkbespreking 

Faseverslag 
planontwikkeline 

Taakomsch rijvi ng: 

Verslae 
startwerkbespreking 

De vestigingsverantwoordelijke organiseert de startwerkbespreking van het calculatieteam. In ieder 
geval zijn hierbij betrokken: de werkvoorbereider, calculator, planontwikkelaar, planvoorbereider 
(bij eigen werken), inkoper, en projectleider. 

Bij de startwerkbespreking wordt gebruik gemaakt van het standaard verslag; het verslag wordt 
door iedereen gearchiveerd in de eigen projectmap en eventueel digitaal op de server in de 
projectmap. 

De output van deze vergadering moet omvatten: 
de planning van het traject; 
afspraken over onderlinge afstemming; 
toewijzing van een calculatie/projectnummer; 
uitgangspunten t. b. v. de aan te vragen onderaannemers; 
afspraken t.b.v. het vervolgtraject. 

In samenwerking met: 

Projectteamleden (uitvoerder alleen wanneer deze at bekend is) 

Input: Output: 

Faseverslag Planontwikkeling Verslag startwerkbespreking 
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Yan A anbestedjng naar B ouwteam. een hulomiddel yoor de werkvoorberejder Ujtvoeringstechniek 

8.2 Gegevens ontvangen 

- Basisgegevens 
bouwteam 

- Tekenineen 
architect/ constr. 

- PVE opdr. gever 

Taakomsch rijvi ng: 

Gegeveos zijn in 
bezit van de 

werkvoorbereider 

Aan de hand van het formulier basisgegevens bouwteam (zie hoofdstuk 3) wordt eerst gecontroleerd of 
alle gevraagde gegevens ingevuld en compleet zijn. Wanneer dit niet het geval is moet dit warden 
doorgegeven aan de proj ectleider. 

Verder warden de gegevens van architect, constructeur en opdrachtgever ontvangen en 
gecontroleerd op compleetheid . 

In samenwerking met: 

Input: 

Formulier basisgegevens bouwteam 
Tekeningen architect/ constructeur 
PVE van de opdrachtgever 

8.3 Verdiepen in project 

Ontvangen gegevens 

Taakomschrijving: 

Output: 

Gegevens zijn in bez}t van de 
werkvoorbereider 

Aan de hand van de ontvangen gegevens gaat u zich verdiepen in het project. Als eerste moeten 
hierbij de 'basisgegevens bouwteam' doorgenomen warden. Bij vragen hierover kunt u contact 
opnemen met de projectleider. 

Verder analyseert u aan de hand van programma van eisen, ontwerp en tekeningen het project. 
Opvallende zaken zoals: risico's, moeilijke detaillering of verkeerd materiaalgebruik noteert u 
direct, om eventueel te bespreken in de vergadering. 

Op deze manier krijgt u inzicht in het ontwerp en de uitwerking van het uit te voeren project. 

In samenwerking met: 

Input: 

Uitvoerder 
Projectleider 

Ontvangen gegevens 
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Yan A anbestedjng naar Bouwteam. een bulpmjddel yoor de werkyoorbereider Uityoedngstecbojek 

8.4 Tekening- en documentbeheer opstarten/ uitvoeren 

- Ontvaneen tekenineen 
- Standaard tekenini"' en 
documentbestand 

T aakomsch ri jvi ng: 

..i. T okoning- on 
docurrnmtbgho9r 

opstartGn 

Alle relevante documenten warden op een documentenlijst geregistreerd. 

T ekenine en docLment 
bestand 

Bij het tekeningbeheer en de -distributie warden de volgende begrippen toegepast: 
1. Beheersen: registreren op een lijst van nummer, benaming, versie en datum (=aantoonbaar 

maken) 
2. Distributie: bijhouden wie wat heeft gekregen, dit wordt ook wet bewaken genoemd 
3. Status: voorlopig of definitief dit is het oordeel van degene, die de tekening heeft gemaakt, 

bijv. architect, constructeur, etc. 
4. Versie: de tekeningversie en datum warden bijgehouden op de tekeningenlijst 
5. Geschikt voor uitvoering: nadat de werkvoorbereiding de tekening heeft gecontroleerd en 

beoordeeld, wordt deze gestempeld met 'geschikt voor uitvoering'. 
6. Vervallen: vervallen tekeningen dienen gemarkeerd te warden, bijv. een groat kruis of 

vervallen aantekenen op de tekening. De vervallen exemplaren warden in een doos bewaard 
in de keet en na het project vernietigd. 

Bovenstaande begrippen 3 tlm 5 staan opgenomen op de tekening- of documentenlijst. 

In samenwerking met: 

Input: 

Ontvangen tekeningen 
Standaard tekening- en 
documentbestand (CD-ROM) 
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van A anbestec!ing naar Bouwteam. een hutpmiddel voor de werkvoorbereider Uityoeringstechnjek 

8.5 lnrichten bouwplaatsadministratie 

·ISO 9000 5. 
• Ordnerindelini 

bouwadministratie 

lnrichton 
bouwpldats

administrat io 

____ ., lndelini bouwadministratie 

Taakomschrijving: 

De indeling van de bouwadministratie dient volgens een vaste indeling ingericht te worden. De 
standaard ordnerindeling is te vinden op de bijgevoegde CD-ROM. 
De bouwplaatsadministratie moet verder voldoen aan de ISO 9000. De bouwplaatsadministratie 
wordt gecontroleerd tijdens interne en/of externe audits. 

In samenwerking met: 

Input: 

ISO 9000 
Ordnerindeling bouwadministratie (CD
ROM) 

8.6 Tekening roulatieschema opstellen 

• TekeniQibehoefte
schema Bedrijfsbureau 

-Standaard tekenini· 
roulatieschl!ma 

Taakomschrijving: 

Output: 

lndeling bouwadministratie 

Tekeningroulatieschema 

Door een medewerker van het bedrijfsbureau (volgens de projectteamsamenstelling) wordt een 
tekeningbehoefteschema gemaakt. Hierin wordt de relatie, tussen de te ontvangen gegevens en de 
bouwplanning, schematisch weergegeven. 

Aan de hand van dit schema stelt u een tekeningroulatieschema op, hierin geeft u aan, wie, welke 
tekeningen, wanneer nodig heeft. Hiervoor is een standaard schema beschikbaar op de bijgevoegde 
CD-ROM. 

Met dit tekeningroulatieschema beheerst u de tekeningplanning in de voorbereiding. 

In samenwerking met: 

Input: 

Tekeningbehoefteschema van 
bedrijfsbureau 
Standaard tekeningroulatieschema (CD
ROM) 
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Yan Aanbesteding naar Bouwteam. een hulpmiddel voor de werkvoorbereider Uitvoedngstechniek 

8. 7 Tekenwerk controleren 

Ontvaneen tekeningen T ekenwerk akkoord 

Taakomschrijving: 

Het eerste tekenwerk confroleert u op fouten en mogelijke -problemen. Het controleren van 
tekenwerk in deze fase van het bouwproces is belangrijk om ervoor te zorgen dater een goed 
uitvoerbaar ontwerp op tafel ligt bij de start van de uitvoering. 

Bij het controleren let u op uitvoerbaarheid van aansluitdetails en materiaalgebruik. De tekeningen 
moeten voorzien zijn van afmetingen. 

In samenwerking met: 

Input: 

Ontvangen tekeningen 

8.8 Vergaderen met bouwteam 

Versla& 
startwerkbespreking 

Taakomsch ri jvi ng: 

Output: 

Tekenwerk akkoord 

De bouwvergadering wordt aangestuurd door de opdrachtgever, deze bepaalt dan ook welke 
partijen aanwezig zijn en de frequentie. 

Deze vergadering wordt bijgewoond door (vertegenwoordiger van) opdrachtgever, architect, 
constructeur, adviseur, aannemer, nevenaannemer en eventueel genodigden. Afhankelijk van de 
grootte van het project zal een dergelijke vergadering naar behoefte plaatsvinden, doorgaans 
maandelijks. 

In de bouwvergadering is het belangrijk dat de aannemer haar technische kennis mee neemt bij 
beslissingen. De aannemer heeft in deze fase van het bouwproces een adviserende rol. 
Gelet moet worden op: 

keuze bouwmethode 
organisatiestructuur 
on twerp 

In samenwerking met: 

Input: 

Bouwteamleden 
Projectteam 

Verslag startwerkbespreking 

materiaalgebruik 
risico's/ maakbaarheid 
logistiek 

Output: 

Verslag bouwvergadering 
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Yan A anbestedjng naar Boywteam. een bulpmiddel yoor de werkyoorberejder Uitvoeringstecbniek 

8. 9 Vergaderen met projectteam 

St.andaard aienda 
projectteamveriaderlna 

Taakomschrijving: 

Ver slag 
projectteamvergadeling 

Buiten de vergaderingen met het bouwteam wordt er ook intern vergaderd met het projectteam. 
Deze vergadering vindt plaats vanaf de planvoorbereidingsfase, waarin extra aandacht besteed kan 
worden aan de techniek met de ervaring van de leden van het projectteam. Aandachtspunten die 
uit deze vergadering komen, worden voorgelegd tijdens de bouwteamvergadering. 

In de 2- wekelijkse I maandelijkse interne projectteambespreking wordt de stand van zaken 
bijgehouden betreffende de voortgang van het te realiseren project en bewaakt, zowel wat betreft 
voorbereiding als uitvoering. Om voldoende sturing en bewaking te kunnen geven, wordt gebruik 
gemaakt van een standaard inhoudsopgave, waarbij sturing wordt gegeven aan het bewaken van 
planning, kosten, informatie (tijdigheid) en kwaliteit (inclusief aspecten Veiligheid, ARBO en 
Milieu). De vaste agendapunten zijn: 

1. MEDEDELINGEN I AFSPRAKEN I ACTIES I ALGEMEEN: 
2. STAND WERKVOORBEREIDING: 
3. STAND VAN HET WERK: 
4. PERSONEEL: 
5. ONDERAANNEMERS I LEVERANCIERS: 
6. MATERIEEL: 
7. KAM- PLAN: 
8. WERKOVERLEG CAO- ers: 
9. MEER- en MINDERWERKEN: 
10. KOSTENBEWAKING I ADMINISTRATIE: 
11. RONDVRAAG I VASTLEGGEN VOLGENDE VERGADERING(EN) 

Voorzitter: 
Projectleider 

Deelnemers: 
Werkvoorbereiding (notulist) 
Uitvoering (indien al bekend in deze fase) 
Kopersbegeleiding (indien van toepassing) 
Bedrijfsbureau (indien van toepassing) 
Administratie (indien van toepassing) 
lnkoop (indien van toepassing) 
Calculatie (indien van toepassing) 

Verslag moet tevens verstuurd worden naar de inkoopafdeling, bedrijfsbureau, vestigingsdirectie en 
KAM- coordinator. 

In samenwerking met: 

Input: 

Uitvoerder 
Projectleider 

Voorbeeld agenda projectteamvergadering 
(CD-ROM) 
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Yan A anbestedjog naar Bouwteam. een hulpmjddel yoor de werkvoorberejder Uitvoedngstechniek 

8.10 Vergaderen met gemeente en NUTS 

Book Hoijm:1ns Matg1faol 
BQhQQr (V!obrnatoriQQl) 

Taakomschrijving: 

- Vorgunningon 
----9'1- KUC- rnglding 

Tijdens deze fase wordt er overleg gehouden met gemeente en NLITS over de terreininrichting, 
NUTS- aansluitingen, positie van kabels en leidingen en lozing van grondwater. 

Gemeente: 
Aan de hand van het terreinplan kan bepaald worden, waar bouwwegen zijn gelegen en of er 
gemeentegrond in gebruik genomen moet worden. Voor dit gebruik zijn in de meeste gevallen 
PRECARIO- rechten verschuldigd. E.e.a. wordt door de uitvoering van tevoren afgesproken en 
vastgelegd met en door de Gemeente. 
De rioleringaansluiting (en ook de NUTS- aansluitingen) kan op verzoek, incl. aanvraag, geheel 
verzorgd worden door Heijmans Materieelbeheer in nauwe samenwerking met Heijmans 
Leidingbouw. 
Voor nadere beschrijving zie het Materieel Handboek van Heijmans Materieelbeheer (HMB). 
Door de Gemeente worden eveneens de peilhoogten en rooilijnen uitgezet, aangegeven en 
vastgelegd. 

NUTS- bedrijven : 
De procedures voor aanvragen van dienstaansluitingen kunnen per vestiging sterk verschillen. Het is 
verstandig om tevoren contact op te nemen met de betreffende instanties over de geldende 
procedures en hoelang van tevoren aangevraagd moet worden. 
NOOT: noteer de beginstanden van de diverse meters altijd in het dagboek. 
Denk bij de telefoon aansluiting ook aan een ISDN- lijn. E.e.a. in overleg met de 
vestigingssysteembeheerder of met IT te Rosmalen. 
Telefoonaansluitingen kunnen ter plaatse in de Telecom- winkel aangevraagd worden. 
Let op dat ook voor de definitieve aansluiting van woonhuizen of het utiliteitsgebouw tijdig contact 
wordt opgenomen met de nutsbedrijven (zeker ·bij stadsverwarming). 

KUC· melding: 
Bij het KLIC (Kabel· en Leiding lnformatie Centrum) kan door de werkvoorbereiding gei'nformeerd 
worden, welke beheerders in het betreffende gebied belangen hebben om zodoende met hen in 
overleg te kunnen treden. Bij de uitvoering van het werk dient TENMINSTE 3 DAGEN v66r de aanvang 
van het graafwerk contact opgenomen te worden met het KLIC, waarbij gemeld wordt waar en 
wanneer gegraven wordt. 

Drainage en Bronbemaling: 
l.v.m. de lozing van grondwater op de openbare riolering dient in een zeer vroegtijdig stadium 
contact opgenomen te worden met de milieudienst van de Gemeente (of indien van toepassing het 
waterschap), omdat een lozingsvergunning aangevraagd moet worden en dit zeer lange tijd in 
beslag kan nemen t .g.v. milieuregelgeving. Dit dient, i.v.m. het lozen van het drainage-water, in 
nauw overleg te geschieden met bevoegde instantie (gemeente, waterschap); vooral bij mogelijk 
licht verontreinigd terrein, omdat een lozingsvergunning geruime tijd in beslag kan nemen; bij zeer 
verontreinigd terrein zullen zeer strenge, bijzondere regels in acht genomen moeten worden, die 
zonodig nog meer tijd in beslag zullen nemen. Van groot belang is dus, dat men zich van deze gang 
van zaken in een zeer vroeg stadium op de hoogte stelt; e.e.a. kan per gemeente sterk verschillen . 
Voor het lozen worden kosten doorberekend door gemeente, waterschap en provincie. Daarnaast 
moet rekening worden gehouden met de heffing van grondwaterbelasting, overleg hierover tijdig 
met de belastingdienst. 
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In samenwerking met: 

- Uitvoerder 

Input: Output: 
- Boek Heijmans Materieelbeheer - KLIC- melding (www.klic.nl) 

8.11 Alternatieven aandragen 

Analyse planontwikkelina/ 
calculatie 

Taakomsch rijvi ng: 

- Vergunningen 

~ • I 

.:\({• -'•i •>•'i". I·,• 
~ . . . .... . 

I .· .. 1•1 .. ·· · t· .. -' i 
L - , 

Gedurende de planvoorbereidingsfase heeft u samen met de projectleider een adviserende rol. Deze 
extra kennis moet op de juiste manier gebruikt worden. Er moeten onder andere alternatieven 
aangedragen worden. Tijdens de ontwerpfase heeft de afdeling planontwikkeling/ calculatie vaak al 
alternatieven bekeken, deze worden genoteerd in het analyserapport. 

In deze fase van het proces gebruikt u uw technische kennis om geschikte alternatieven aan te 
dragen, met het oog op onder andere tijd, geld, logistiek en materieel. Hierbij kan het gaan om 
materiaalkeuze van constructie, gevelbekleding, afwerking, etc. 

Alternatieven worden eerst besproken tijdens de projectteambespreking en worden daarna 
voorgesteld tijdens de bouwteamvergadering. 

In samenwerking met: 

Projectleider 

Input: Output: 

Analyse planontwikkeling/ calculatie 
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8.12 RMO invullen 

· RMO ptanontwikkQling 
· Aandachtspuoton ijst 
- Standaard RMO 

· Konnis 
uitvooringstoam 

· Risico 

Taakomschrijving: 

RN.O 
planvoorbQroidingsfaso 

De systematiek voor risicomanagement maakt een structureel onderdeel uit van onze 
bedrijfsvoering. 

Wanneer te gebruiken? 
Aan het begin van calculatie/ prijsvormingtraject moet er een risicoanalyse worden uitgevoerd. De 
directieverantwoordelijke of teamleider van het calculatieteam is verantwoordelijk voor het 
uitvoeren van de risicoanalyse. Vervolgens wordt dit document overgedragen naar de realisatiefase 
~ RMO planontwikkeling dient als input voor de planvoorbereidingsfase. 

De werkvoorbereider vult samen met het uitvoeringsteam het RMO aan met risico's en 
aandachtspunten vanaf de planvoorbereidingsfase. Dit gebeurt gedurende het hele bouwproces, 
wanneer een risico gesignaleerd wordt, wordt deze genoteerd in het RMO. 

In samenwerking met: 

Input: 

lJitvoerder 
Projectleider 
Projectteamleden 

RMO planontwikkeling 
Aandachtspuntenlijst 
Standaard RMO (CD-ROM) 
Kennis uitvoeringsteam 
Risico/ aandachtspunt 
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8.13 Contractplanning bijwerken 

.. 
Contractplanning van 13'. - - -·- AangQpasto 

Bod1ijfsburoau ~ ·. ···;;~ .• ....: - ~~ I contractplaoning . ~ 

=·~r ,,,..,,.,.811 
....__ ..... - --. 

- -
I 

Taakomschrijving: 

In overleg met de projectleider en uitvoerder toetst u de contractplanning. Hierbij gebruikt u uw 
technische kennis en ervaring. 
In overleg met het bedrijfsbureau worden gemaakte keuzes onderbouwt en waar nodig bijgewerkt. 
Zo kan er wanneer het contract ondertekend wordt een definitieve contractplanning afgegeven 
worden. 

In samenwerking met: 

- Projectleider 
- Uitvoerder 
- Bedrijfsbureau- medewerker 

Input: Output: 

- Contractplanning van bedrijfsbureau - Aangepaste contractplanning 

8.14 Voorbereidingsplanning bijwerken 

I 
I 

1 

- Voorb9ri;ildingsplanning -

1 • - •-- lina Aangopasto van 8Qd1ijfsburi;iau r-... ~ YL.~ y ~1 - ~ voorboroidingsplanning - Contractplanning . b- ·· -= r-... 

" 
.-~··~- .,. -...... ........ -.....__ 

I 

Taakomschrijving: 

Aan de hand van de contractplanning wordt een voorbereidingsplanning gemaakt door het 
bedrijfsbureau. Deze planning geeft de voorbereiding per gebouwonderdeel aan: aanvragen van 
offertes, controleren van tekeningen, ontvangen definitieve tekeningen, bestellen en afroepen. 
Ook worden er stappenschema's, inkoopplan en algemene voorbereidingsschema's gemaakt. Deze 
moeten gedurende de planvoorbereidingsfase bijgewerkt worden. 

Deze planningen en schema's worden door de werkvoorbereider getoetst op compleetheid en 
juistheid. In overleg met het uitvoeringsteam en het bedrijfsbureau worden deze documenten 
bijgewerkt. 

In samenwerking met: 

- Uitvoerder 
- Projectleider 
- Bedrijfsbureau- medewerker 

Input: Output: I 

- Voorbereidingsplanning van - Definitieve contractplanning 
Bedrijfsbureau 

- Contractplanning 
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8.15 Controleren/ bespreken begroting 

----- -

I 
I 

- ABK begroting 1r 
- RMO 15. 

- lnschrijfb~roting van ....... - Controloron/ I Eindblad van de bearoting I - bosprokon bogroting FL -Bedrijfsbureau r--... 
........_ .......... 

I -

Taakomschrijving: 

Het calculatieteam legt het totale concept van kostenbegrotingen, inclusief het RMO, voor aan de 
vestigingsverantwoordelijke. Binnen het team vindt fijnafstemming plaats van alle relevante zaken. 

Aan de orde komen: 
- Tijdsaspect; 
- Bouwplaats; 
- Plan van aanpak; 
- Kosten; 
- Risico's aangaande: Uitvoerbaarheid, Kwaliteit, Veiligheid en Juridische aspecten. 

Van deze bespreking wordt geen apart verslag gemaakt. 
Uitgangspunten, opmerkingen en correcties, voor zover van toepassing, worden verwerkt in de 
prijsaanbieding. 

In samenwerking met: 

- Uitvoerder 
- Projectleider 
- Bedrijfsbureau- medewerker 

Input: Output: 

- ABK begroting van bedrijfsbureau - Eindblad van de begroting 
- RMO 
- lnschrijfbegroting van bedrijfsbureau 
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8.16 lnventariseren materieel 

- Bouwkraanschema van 
Bedrijfsbureau 

- Boek Heijmans 
Materieel Beheer I- I it:' 

1t \'/:~, 1 .. ~, ,· r,..:r ... ··~I. 

I 
,;u.-::':·.~1 

- - - J 

I Keuze I 
___ bo_u_v_nn_et_hod __ e__, 

Taakomschrijving: 

Materieel inventariseren aan de hand van de gekozen bouwmethode. 
Bij bet maken van deze keuze inventariseert u welk materieel er benodigd is en of de bouwlocatie 
bet gebruik van dit materieel mogelijk maakt. 

Ook onderzoekt u, aan de hand van bet boek Heijmans Materieel Beheer, welk materieel Heijmans 
zelf in huis heeft. 

Enkele voorbeelden van te maken afwegingen: 
Vaste bouwkraan of mobiele kraan? 
Gebruik van tunnelbekisting mogelijk? 
Plaatsen van prefab betonelementen mogelijk? 

Wanneer bet materieel dat benodigd is voor de gekozen bouwmethode problemen oplevert moeten 
alternatieven aangedragen worden. Wanneer bijvoorbeeld bet gebruik van groot materieel 
onmogelijk is door de kleine bouwplaats, zoekt u naar een bouwmethode waarbij klein materieel 
benodigd is. 

In samenwerking met: 

Input: 

Medewerker Heijmans Materieel Beheer 
Uitvoerder 
Projectleider 

Bouwkraanschema van bedrijfsbureau 
Boek Heijmans Materieel Beheer 
Keuze bouwmethode 
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8. 17 Logistiek toetsen 

Bolmplaatsinrichtinesplan 
van Bedrijfsblreau 

I Keuze I 
._ __ bo_u_Y_im_e_thod_e _ _, 

Taakomsch rijvi ng: 

Logistiek toetsen aan de hand van de gekozen bouwmethode en het bouwplaatsinrichtingsplan 
gemaakt door het bedrijfsbureau. Er moet geYnventariseerd worden welke transportmiddelen er 
benodigd zijn en of de bouwlocatie het gebruik hiervan mogelijk maakt. 

Enkele voorbeelden van te maken afwegingen: 
Locatie geschikt voor bulktransport? 
Bouwlocatie bereikbaar voor uitzonderlijk groot vervoer? 

Wanneer de logistiek die benodigd is voor de gekozen bouwmethode problemen oplevert moeten er 
alternatieven aangedragen worden. 

In samenwerking met: 

Input: 

Bedrijfsbureau- medewerker 
Uitvoerder 
Projectleider 

Bouwplaatsinrichtingsplan van 
bedrijfsbureau 
Keuze bouwmethode 
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8. 18 lnkoopvoorbereiding opstarten 

- Aangovraagdo offo1tos 
- lnkoopsch.;mia 
- Lovgranciorssoloctio 
· Alggmono voorwaardon 
- Tokoningon (on bgstok) 
- (Voorbon;>idingsplanning) 

Taakomschrijving: 

• 5p1QgQ OVQl"ZlC tgn 
- Ovorlgg gvorancior I 

1-----.. ondQraannon)Qr 

In samenwerking met de inkoper en de projectleider verdeelt u eerst de inkooptaken. Er worden 
afspraken gemaakt wie welk materiaal inkoopt. 

In deze taak start u de inkoopvoorbereiding op voor de materialen die u in gaat kopen. 

1. Voordat de daadwerkelijke inkoop kan plaatsvinden, moeten de volgende zaken opgestart 
worden: 

Eventueel eerder aangevraagde offertes door de afdeling calculatie/ planontwikkeling 
worden geanalyseerd. Vaak zijn deze offertes gedateerd en moeten er dus nieuwe offertes 
aangevraagd worden. 
Aan de hand van de tekeningen (en indien aanwezig het bestek) de hoeveelheden en 
soorten van het materiaal bepalen. 
Tekeningen die van belang zijn voor de leverancier kopieren. Voor de duidelijkheid kunt u 
de betreffende materialen op deze tekeningen aangeven door middel van arceringen. 
De leveranciers/ onderaannemers selecteert u op basis van de leveranciersselectie van de 
afdeling inkoop. 

2. Aan de hand van deze input benadert u leveranciers/ onderaannemers om een definitieve 
offerte op te stellen voor het in te kopen materiaal/ materieel. Dit wordt gedaan door middel 
van een offerteaanvraag met daarin opgenomen: 

Soort materiaal (merk en type) 
Afmetingen en kleur (indien van toepassing) 
Hoeveelheid 
Tijdstip van leveren (week) 
Algemene voorwaarden 
Tekeningen (en besteksomschrijving) 
Uiterlijke datum wanneer de offerte gereed moet zijn 

3. Wanneer de offertes ontvangen zijn vergelijkt u deze, met elkaar en met het begrote budget. 
Belangrijk hierbij is dat u dezelfde zaken met elkaar vergelijkt. Van de verschillende offertes 
kunt u een spiegel maken. Hierin somt u de aangeboden materialen en/ of diensten onder 
elkaar op waarachter u per leverancier I onderaannemer noteert wat de kosten zijn. Ook de 
begrote bedragen noteert u hierin. 

4. Eventueel kunt u in deze fase al overleggen met leveranciers/ onderaannemers. Dit geldt voor 
materialen die vroeg in de uitvoeringsfase benodigd zijn, ten behoeve van de fundering en 
begane grondvloer. Op de voorbereidingsplanning is te zien wanneer voor welke materialen de 
inkoopvoorbereiding opgestart moet worden. 
Tijdens het gesprek bespreekt u samen met de projectleider de offerte, contract- en 
betalingsvoorwaarden, prijsafronding en levering. 
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5. In het inkoopschema is gedetailleerd weergegeven wanneer welke gegevens compleet moeten 
zijn. De volgende taken worden uitgezet tegen de tijd: 
- Het verdelen van de taken m.b.t. inkoop. 
- Gegevens verzamelen en hoeveelheden bepalen 
- Offerteaanvraag maken en versturen 
- Benodigde tijd voor het maken van een offerte 
- Offertes vergelijken en beslissen welke leverancier I onderaannemer voor een gesprek wordt 

uitgenodigd 
- Bespreken offerte, prijsafronding en contractvoorwaarden 
- Opstellen schriftelijk contract 
- Leveringsschema toevoegen aan het contract 
- Houden van een startbespreking met de onderaannemer 
- Onderdelen die vast zijn gelegd in bulkcontracten 

lndien nodig, zie voor verdere taken bewerking 34, waarin het uitvoeren van de inkoopvoorbereiding 
is beschreven. 

In samenwerking met: 

- lnkoper 
- Projectleider 

Input: Output: 

- Aangevraagde offertes - Spiegeloverzichten 
- lnkoopschema - Overleg leverancier I onderaannemers 
- Leveranciersselectie 
- Algemene voorwaarden 
- Tekeningen (en bestek) 
- Voorbereidingsplanning 
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8.19 Aanvraag bekistingen 

+ 
19. 

I Kennis I ~ Aanvraag bQkistingc;m J Aanvraag bouwadvies J Bedrij fsburea.u - -L 
~ 

Taakomsch rijvi ng: 

Uitzoeken of en waar bekisting nodig is. lndien specifieke inzet is benodigd, offerte aanvragen 
intern bij afdeling bouwadvies (Rosmalen) of bij de leverancier. Brief archiveren in projectmap. 
Te verstrekken gegevens: 

- uitgangspunten planning en inzet 
- relevante tekeningen en/of besteksartikelen 

Bouwadvies is met betrekking tot bekistingen, als afdeling binnen HMB, ondersteunend aan 
Heijmans Bouw op de volgende wijzen: 

A. Het uitbrengen van offertes aan Heijmans Bouw t.a .v. de toepassing van bekistingen voor 
prijsvorming 

B. Het ontwerpen en uitwerken van bekistingen t .b.v. definitieve uitvoering 
C. Het ondersteunen van het uitvoeringsteam tijdens de opstart en het werken met de bekisting 

Door Heijmans Bouw worden t.b.v. bovengenoemde offerte de volgende gegevens beschikbaar 
gesteld: 
1 . het bouwschema 
2. de evt. door derden uitgebrachte offertes 
3. de evt. reeds opgestelde bekistingsrapporten 
4. de bestektekeningen 

Bovengenoemde werkzaamheden vinden altijd plaats in overleg met het uitvoeringsteam 
(projectleider, uitvoerder en werkvoorbereider). 

In samenwerking met: • .. 

- Bedrijfsbureau- medewerker 
- Uitvoerder 
- Projectleider 

Input: Output: 

- Kennis bedrijfsbureau - Aanvraag bouwadvies 
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8.20 Tekeningen DO naar werktekeningen coordineren 

Taakomsch rijvi ng: 

U controleert of de werktekeningen geschikt zijn voor uitvoering. Wanneer dit niet het geval is of er 
geen werktekeningen beschikbaar zijn coordineert u het proces van tekeningen DO naar 
werktekeningen. 

De werktekeningen zijn geschikt voor uitvoering wanneer ze voorzien zijn van: 
gedetailleerde maatvoering 
productomschrijving 
kleurenschema 
uitgewerkte details 

De werktekeningen moeten opnieuw getoetst worden totdat ze aan de eisen voldoen. Eerder kan er 
niet aan de uitvoeringvoorbereidingsfase begonnen worden. 

In samenwerking met: 

Input: Output: 

Werktekeningen geschikt voor uitvoering 
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8.21 Verslag overdrachtsbespreking opstellen 

- Formuller overdrachts
bespr~kin& 

- Documentenlijst 

Taakomschrijving: 

- Verslag overdrachts
bespreking 

----- Afgevinkte 
documentenlijst 

De planvoorbereidingsfase wordt afgesloten met een overdrachtsbespreking, op dat moment wordt 
het project formeel overgedragen aan het uitvoeringsteam. Vanaf dit moment is de projectleider 
verantwoordelijk voor het proces. 

Bij deze bespreking hoort het gehele projectteam aanwezig te zijn, zoals genoemd op document A: 
'basisgegevens bouwteam'. 
De rode draad door de bespreking is het formulier 'overdrachtsbespreking', zoals te vinden is op de 
bijgevoegde CD-ROM. 

Tijdens deze bespreking legt u de stand van zaken vast aan de hand van het formulier 'overdrachts
bespreking'. Ook moeten de acties genoteerd warden met naam en datum. 

De notities verwerkt u in samenwerking met de projectleider tot een verslag van de overdrachts
bespreking. 

Ook warden na deze bespreking in Document C: 'documentenlijst' de documenten onder 
"Contractmap- ontwerpteam" (zie hoofdstuk 6) ingevuld. De documenten die nog niet aanwezig zijn 
moeten zo snel mogelijk aan het begin van de uitvoeringvoorbereidingsfase verzameld warden. 
Hiervoor neemt u contact op met de betreffende afdelingen, deze staan met behulp van afkortingen 
genoteerd voor de documenten. 

Ook zijn in de documentenlijst (zie hoofdstuk 6) de documenten genoemd die tijdens de 
uitvoeringvoorbereidingsfase compleet gemaakt warden. Deze staan onder "Projectdraaiboek
uitvoeringsteam ". 

In samenwerking met: 

Input: 

Proj ectteam led en 

Formulier overdrachtsbespreking (CD
ROM) 
Documentenlijst (CD-ROM) 
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8.22 RMO invullen 

- RMO planvoorb. fa SQ 

- Aandachtspuntgn!ijst 

- Kgnnis 
uitvogringstgam 

- Risko 

Taakomschrijving: 

RMO UitvOQring· 
voorbgrgidingsfasg 

De systematiek voor risicomanagement maakf een structureel onderdeel uit van onze 
bedrijfsvoering. 

Wanneer te gebruiken? 
Aan het begin van calculatie/ prijsvormingtraject moet er een risicoanalyse warden uitgevoerd. De 
directieverantwoordelijke of teamleider van het calculatieteam is verantwoordelijk voor het 
uitvoeren van de risicoanalyse. Vervolgens wordt dit document overgedragen naar de realisatiefase 
-7 RMO planontwikkeling dient als input voor de planvoorbereidingsfase. 

De werkvoorbereider vult samen met het uitvoeringsteam het RMO aan met risico's en 
aandachtspunten vanaf de planvoorbereidingsfase. 

Dit gebeurt gedurende het hele bouwproces, wanneer een risico gesignaleerd wordt, wordt 
deze genoteerd in het RMO. 

In samenwerking met: 

Input: 

Uitvoerder 
Projectleider 
Projectteamleden 

RMO planontwikkeling 
Aandachtspuntenlijst 
Standaard RMO (CD-ROM) 
Kennis uitvoeringsteam 
Risico/ aandachtspunt 
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Yan Aanbesteding naar Bouwteam. een hulpmiddel voor de werkyoorberejder Uityoeringstechniek 

8.23 Vergaderen met bouwteam 

N1eer· en 
minderwerkoverzicht 

Taakomsch rijvi ng: 

De bouwvergadering wordt aangestuurd door de opdrachtgever, deze bepaalt dan ook welke 
partijen aanwezig zijn en de frequentie. 

Deze vergadering wordt bijgewoond door (vertegenwoordiger van) opdrachtgever, architect, 
constructeur, adviseur, aannemer, nevenaannemer en eventueel genodigden. Afhankelijk van de 
grootte van het project zal een dergelijke vergadering naar behoefte plaatsvinden, doorgaans 
maandelijks. 

In de bouwvergadering is het belangrijk dat de aannemer haar technische kennis mee neemt bij 
beslissingen. De aannemer heeft in deze fase van het bouwproces een adviserende rol. 
Gelet moet warden op: 

keuze bouwmethode 
organisatiestructuur 
ontwerp 

In samenwerking met: 

Input: 

Bouwteam led en 
Proj ectteam led en 

Meer- en minderwerkoverzicht 

materiaalgebruik 
risico's/ maakbaarheid 
logistiek 

Output: 

Verslag bouwvergadering 
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van A anbesteding naar Bouwte~m. een butpmiddet voor de werkvoorbereider Ujtyoeringstechnjek 

8.24 Vergaderen met projectteam 

\loorbeeld aeenda 
projectteamvergaderine 

Taakomschrijving: 

Verslag 
projectteamvereadering 

Buiten de vergaderingen met het bouwteam wordt er ook intern vergaderd met het projectteam. 
Deze vergadering vindt plaats vanaf de planvoorbereidingsfase, waarin extra aandacht besteed kan 
worden aan de techniek met de ervaring van de !eden van het projectteam. Aandachtspunten die 
uit deze vergadering komen, worden voorgelegd tijdens de bouwteamvergadering. 

In de 2- wekelijkse I maandelijkse interne projectteambespreking wordt de stand van zaken 
bijgehouden betreffende de voortgang van het te realiseren project en bewaakt, zowel wat betreft 
voorbereiding als uitvoering. Om voldoende sturing en bewaking te kunnen geven, wordt gebruik 
gemaakt van een standaard inhoudsopgave, waarbij sturing wordt gegeven aan het bewaken van 
planning, kosten, informatie (tijdigheid) en kwaliteit (inclusief aspecten Veiligheid, ARBO en 
Milieu). De vaste agendapunten zijn: 

1. MEDEDELINGEN I AFSPRAKEN I ACTIES I ALGEMEEN: 
2. STAND WERKVOORBEREIDING: 
3. STAND VAN HET WERK: 
4. PERSONEEL: 
5. ONDERAANNEMERS I LEVERANCIERS: 
6. MATERIEEL: 
7. KAM- PLAN: 
8. WERKOVERLEG CAO- ers: 
9. MEER- en MINDERWERKEN: 
10. KOSTENBEWAKING I ADMINISTRATIE: 
11. RONDVRAAG I VASTLEGGEN VOLGENDE VERGADERING(EN) 

Voorzitter: 
Projectleider 

Deelnemers: 
Werkvoorbereiding (notulist) 
Uitvoering (indien al bekend in deze fase) 
Kopersbegeleiding (indien van toepassing) 
Bedrijfsbureau (indien van toepassing) 
Administratie (indien van toepassing) 
lnkoop (indien van toepassing) 
Calculatie (indien van toepassing) 

Verslag moet tevens verstuurd worden naar de inkoopafdeling, bedrijfsbureau, vestigingsdirectie en 
KAM- coordinator. 

In samenwerking met: 

Input: 

Uitvoerder 
Projectleider 

Voorbeeld agenda projectteamvergadering 
(CD-ROM) 
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Van A anbestedins naar Bouwteam. een hulomiddel yoor de werkvoorbereider Ujtyoeringstechniek 

8.25 Tekening- en documentbeheer uitvoeren 

I 
I I 

I I 
1- Tekening· en • 

documentbestand 25. T okoning- on Up to date tekening· en 
- laatste versie van ::..... ~ documontbQhoor document bestand 

I tekeningen - - 1 ....... uitvooron I -...... -..., -....... I -

Taakomschrijving: 

I Uitvoeringsvoorbereidingsfase (UVF) 
Tekeningen worden vanaf deze fase gestempeld met de stempel "geschikt voor uitvoering". Naast de 
interne distributie vindt ook externe distributie plaats aan installateurs en fabrikanten zoals prefab, 
timmerfabrieken etc. Kortom de tekeningen worden bewaakt op de documentenlijst (of 
tekeningenlijst). Op deze lijst staat aan wie een document verstuurd is. ledereen die op de 
distributielijst staat is er zeker van dat hij of zij de laatste versie van relevante documenten krijgt. 
De verspreiding van de documenten gaat vergezeld met een geleidebrief. 
De documentbeheerder in deze fase is doorgaans de werkvoorbereider. 

NB. 
Een document met de status definitief hoeft dus niet automatisch geschikt te zijn voor uitvoering. 
Een door de architect beoordeelde tekening met de door hem aangegeven status definitief, is voor 
Heijmans pas geschikt voor uitvoering (en dus in onze ogen 'definitief) nadat de werkvoorbereiding 
de tekening heeft gecontroleerd en beoordeeld als 'geschikt voor uitvoering' op dit moment wordt 
de tekening gestempeld met "geschikt voor uitvoering". 

Uitvoeringsf ase 
In deze fase wordt de tekening gebruikt op de bouwplaats (en in de fabriek). De tekening is bewaakt 
(distributie), omdat de uitvoerder altijd een eventuele wijziging krijgt toegezonden door de 
documentbeheerder (doorgaans werkvoorbereider) en voorzien van het oordeel 'geschikt voor 
uitvoering', d.w.z. door de werkvoorbereiding gecontroleerd en beoordeeld als geschikt voor 
uitvoering. 
Wanneer een gewijzigde versie is ontvangen dient de vervallen tekening of document gemarkeerd 
te worden. De vervallen documenten worden in een doos bewaard en na afloop van het project 
vernietigd. 

In samenwerking met: 

-
Input: Output: 

- Tekening- en documentbestand - Up to date tekening- en 
- Laatste versie van tekeningen documentbestand 
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Yan A anbestedjng naar Bouwteam. een bulpmjddel yoor de werkvoorbereider Ujtyoedngstechniek 

8.26 Opstellen KAM- plan 

I 
I 

• !Vo\V 

• Standaarddocumenten I"'--. 1• 

KM - ptan I""'- 26. -
..... ....... I KAM· plan I OpstQlloo KAM- plan -L 

~ 

I Kennis I Bedrijfsbireau en 

I uitvoeringsteam 

Taakomschrijving: 

Voor elk project wordt een KAM- plan opgesteld, waarin plahmatig de beheersing van informatie, 
kwaliteit, veiligheid, arbeidsomstandigheden en milieu wordt vastgelegd. 
Dit wordt gedaan met behulp van het standaard KAM- plan, aangevuld met de keuringsplanning, 
keuringslijsten en Risico- inventarisatie en Evaluatie. De benodigde documenten voor het aanmaken 
van het KAM- plan :zijn te vinden op de bijgevoegde CD-ROM. 

Het KAM- plan valt onder de verantwoordelijkheid van de projectleider. Het plan wordt door de 
projectleider, werkvoorbereider en uitvoerder opgesteld , waarbij bijzondere aandacht wordt 
besteed aan het op-stellen van maatregelen voor voorziene risico's. 

De werkvoorbereider zorgt voor het beschikbaar komen van het KAM- plan, de uitvoerder gebruikt 
het bij het bewaken van de activiteiten omtrent KAM op de bouwplaats. 

De KAM- coordinator heeft een adviserende rol bij het opstellen van het KAM- plan en het 
bedrijfsbureau is verantwoordelijk voor het aanleveren van enkele documenten en de aanwezige 
kennis. 

In samenwerking met: 

- Uitvoerder 
- Projectleider 
- KAM- coordinator 
- Bedrijfsbureau- medewerker 

Input: Output: 

- RMO - KAM- plan 
- Standaard documenten KAM- plan (CD-

ROM) 
- Kennis bedrijfsbureau en 

uitvoeringsteam 
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Yan A anbesteding naar Bouwteam. een hulpmjddel yoor de werkyoorberejder Uityoeriogstecbnjek 

8.27 Opstellen werkplan 

I 
I ,, 

• WGrkplan modal 27. 
· Overzicht beh99T!.· , Opstellen werkplan .I V/erkplan(ncm) I maatregglen (ult !'-.... ~ ~L 

KAM- pl.1n) r--.. - -... 
........ -

I Kennis uitvoerder I 
Taakomschrijving: 

E'.en werkplan is een gedetai'lleerde omschrijving van de Wijze waarop een specifiek werkonderdeel 
wordt uitgevoerd. Het werkplan wordt opgesteld met behulp van het standaard model werkplan, 
dat te vinden is op de bijgevoegde CD-ROM. 

In een werkplan is in grote lijnen het volgende opgenomen: 
- Een overzicht van eisen met toleranties die worden gesteld aan de te verwerken materialen 

en ondergrond, evenals het bewijs van hun geschiktheid voor de gevraagde toepassing. 
- Een overzicht van eisen die worden gesteld aan het te gebruiken materieel en het bewijs 

van hun geschiktheid. 
- De wijze waarop het verwerken plaatsvindt (methode, fasering, onderbrekingen etc.) 
- De uit te voeren controlemaatregelen (zie ook keuringsplan) 

In het overzicht beheersmaatregelen (bijlage B uit het KAM- plan) is aangegeven van welke 
werkonderdelen werkplannen worden gemaakt. Werkplannen moeten worden opgesteld in de 
volgende situaties: 

- lndien uit de risico· inventarisatie bijzondere risico's blijken (kwaliteit en/of veiligheid) 
- lndien het bestek hier om vraagt. 

In samenwerking met: 

- Uitvoerder 

Input: Output: 
- Werkplan model (CD-ROM) - Werkplan ( nen) 
- Overzicht beheersmaatregelen 

(CD-ROM) 
- Kennis uitvoerder 

Hulpmiddel voor de werkvoorbereider - 6 juni 2008 Marloes Manders - 0530971 40 



Yan A anbestedjng oaar Boywteam. een hulpmjddel yoor de werkyoorbereider Ujtyoeringstechniek 

8.28 Opstellen werkinstructies 

/ Kgnnis uitvogrdgr / 
\Ngrkinstructig(s) 

WQ1kfnstructig modg[ 

Taakomschrijving: 

Het verzameleo van de benodigde gegevens t.b.v. de uitvoering van een bepaald onderdeel om 
uiteindelijk tot het opstellen van een juiste en duidelijke werkinstructie voor eigen CAO-persooeel 
of onderaannemer te komen. 

Betreft de werkinstructie over de toegepaste werkmethodiek voor het uitvoereode 
bouwplaatspersoneel. Hierin wordt de volgende informatie meegenomen: 

de moeilijkheid van het werk 
wie is verantwoordelijk voor het houden van toezicht 
de specifieke kwaliteits- en veiligheidseisen 

Daar waar nodig warden de VGM- instructies gegeven over de risicovolle werkzaamheden zoals 
geYnventariseerd is in de RIE (C- lijsten). 

Naar deze documentatie, gebruiksaanwijzing of verwerkingsvoorschriften wordt vaak al in het 
bestek verwezen of de gegevens warden door leveranciers of onderaannemers m.b.t. hun producten 
uitgegeven. 

Het opstellen van werkinstructies heeft de volgende voordelen: 
Het verzamelen van documentatie voorkomt dat producten tijdens de uitvoeringsfase 
foutief of ondeskundig verwerkt warden. 
Het uitvoeringsteam raakt al vroegtijdig bekend met bepaalde onderwerpen, en kan haar 
strategie hierop afstemmen. 
De informatie is in elk geval op tijd beschikbaar op het project. Deze documentatie etc. kan 
bijeengebracht warden in een projectdocumentatie- ordner (zie werkinstructies Uitvoering). 
Een vierde voordeel kan zijn, dat het gedetailleerder opstellen van de latere 
bouwplaatswerkinstructies hierdoor vereenvoudigd kan warden. 

In samenwerking met: 

Input: 

Uitvoerder 

Werkinstructie model (CD-ROM) 
Kennis uitvoerder 
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8.29 Technische voorbereiding 

I 
1 

- Tek.roulatieschema 
, . 

- laatste versie tek. 29. Productietekeningen 
- Voorbereidinas- ...... - TQChnischCil aereed voor uitvoerine - voorbQn;>iding planning ....... 

-.... - ~ 

......._ 
I -

Taakomschrijving: 

Controle OQ contract, uitvoerbaarheid, maatvoering en kwaliteit: 
ledere nieuwe tekening dient het projectteam (met name werkvoorbereider) te toetsen aan de 
contractstukken, of er wijzigingen/veranderingen zijn doorgevoerd. Deze kenbaar maken aan de 
projectleider en evt. opnemen in de overzichtslijst meer- en minderwerk, welke gehanteerd wordt 
voor de opstelling van meer- en minderwerk. 
Daarnaast toetsen op de maakbaarheid, uitvoerbaarheid. De werkvoorbereider beoordeelt en 
markeert de tekening voor "geschikt voor uitvoering". 

Overleg met bouwtechnische kwaliteitsadviseur: 
Te alien tijde kan men een beroep doen op BDA (Bureau Dak Advies, zie bulkcontract voor de 
gemaakte afspraken) of de kwaliteitsadviseur, wanneer men twijfelt over of onbekend is met 
bepaalde detailleringen of materialen. 

In technisch OQzicht: 
De technische uitvoerbaarheid wordt door het projectteam kritisch onderzocht en eventuele acties 
worden direct voorgelegd aan de projectleider, die e.e.a. in overweging neemt en zonodig voorlegt 
aan de opdrachtgever. 

In juridisch OQzicht: 
In geval van twijfel bij de juridische aspecten van de tekeningen en bestek worden vraagstukken 
door de projectleider voorgelegd aan de bedrijfsjurist of een extern juridisch bureau. 
Aanbevelingen hieruit worden (in overleg met vestigingsdirectie) door de projectleider weer 
voorgelegd aan de opdrachtgever. 

nb: 
Wijzigingen worden in overleg met de projectleider voorgelegd in de bouwvergadering en 
goedgekeurd door de opdrachtgever. 
Daar waar het de constructie aangaat, wordt overlegd met de constructeur. Tevens moet Bouw en 
Woningtoezicht op de hoogte worden gesteld. 

Tekeningen en wijzigingen, welke het plan, aanzicht en constructie betreffen, dienen ter 
goedkeuring verstrekt te worden aan de gemeente. 
Bouw en Woningtoezicht dienen voor iedere stort op de hoogte gebracht te worden om de 
mogelijkheid te bieden de wapening te keuren. 

In samenwerking met: 

-
Input: Output: 

- Tekeningroulatieschema - Productietekeningen gereed voor 
- Laatste versie van tekeningen uitvoering 
- Voorbereidingsplanning 
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Yan A anbestedjng naar B ouwteam. een hulpmiddel yoor de werkvoorbereider Ujtyoerjogstechniek 

8.30 Registreren meer- en minderwerk 

I 
I 

- Standaard document 
meer- en 

,, 
mlnder\'terklljst 30. Meer- en 

- HandleicUn2 meer- ...... - Rogistroron 
minderwerkoverzicht 

en minderwerk ....... ... moor- on mindorwork 
... 

- ........ -..... -......... -
j Kennis projectleider / 

Taakomschrijving: 

Het uitvoeringsteam signaleert en berekent de kosten van het geconstateerde meer- en minderwerk ' 
(incl. de gevolgen in bouwtijd) en legt dit vast op een signaleringslijst voor meer- en minderwerk. 
Dit standaard document is te vinden op de bijgevoegde CD-ROM. 

De projectleider beoordeelt het opgestelde meer- en minderwerk en beslist over verdere 
afhandeling. Daarna maakt hij schriftelijk melding in de bouwvergadering of via een ander kanaal. 

Hij neemt tevens het besluit of niet- goedgekeurd meer- en minderwerk wel of niet in uitvoering 
genomen wordt. 
Goedgekeurd meer- en minderwerk wordt vastgelegd in het overzicht meer- en minderwerk, dat als 
bijlage aan het bouwvergaderingsverslag wordt gevoegd. Controle op de juiste omschrijving en de 
daadwerkelijke vermelding in het verslag gebeurt door de projectleider, die tevens zorgt draagt 
voor indiening en tijdige betaling. 

De coordinatie van het meer- en minderwerk naar leveranciers en onderaannemers wordt verzorgd 
door de werkvoorbereider. 

Koperswijzigingen warden apart met de bewoners afgehandeld. 

In samenwerking met: 
- Projectleider 

Input: Output: 
- Standaard document meer- en - Meer- en minderwerkoverzicht 

minderwerklijst (CD-ROM) 
- Handleiding meer- en minderwerk (CD-

ROM) 
- Kennis projectleider 
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Van A anbestedjng naar B ouwteam. een bulpmjddel yoor de werkyoorbereider Ujtvoedngstecbnjek 

8.31 Melding arbeidsinspectie coordineren 

Taakomschrijving: 

De opdrachtgever moet met de kennisgeving het bouwproject aanmelden bij de arbefrlsinspectie. 
Dit geldt voor projecten die: 

langer dan 30 dagen duren 
of meer dan 20 man tegelijk werken 
of meer dan 500 mandagen beslaat 

De werkvoorbereider controleert of de opdrachtgever deze melding heeft uitgevoerd. Wanneer dit 
niet gedaan is zal de werkvoorbereider dit cobrdineren. Op de bijgevoegde CD-ROM is een formulier 
'kennisgeving arbeidsinspectie' opgenomen. Dit kunt u ingevuld aan de opdrachtgever overhandigen 
om het proces te versnellen. De daadwerkelijke melding kan namelijk alleen door de opdrachtgever 
zelf uitgevoerd worden. 

Het is belangrijk dat deze melding gedaan is voordat de uitvoeringsfase start, de kennisgeving moet 
namelijk zichtbaar opgehangen worden in de bouwkeet. 

In samenwerking met: 

Input: 

Opdrachtgever 

Formulier kennisgeving arbeidsinspectie 
(CD-ROM) 
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Yan Aanbestedjng naar B ouwteam. een hulomiddel yoor de werkvoorbereider Ujtyoerjngstechnjek 

8.32 ICT- aanvraag bouwplaats 

- Aanvraae Epacity 
aanstultine 

- Oocu~nt ICT
mlddelen 

Taakomsch ri jvi ng: 

ja 

ICT- aansluitine 
door uitvoerder 

T.b.v. het aansluiten van de keten/bouwaansluiting door de NUTS- bedrijven wordt contact 
opgenomen met de regionale energievoorziening, waarna, na invulling van een schriftelijke 
aanvraag en betaling van de kosten, de aansluiting plaatsvindt, dit zal ca. 2 weken tijd in beslag 
nemen, afhankelijk van de regio. 

1 In samenwerking met: 

Input: 

Aanvraag Epacity aansluiting (CD-ROM) 
Document ICT- middelen op de bouw 
(CD-ROM) 

8. 33 Detailplanningen maken 

Uitvoeringsplanning van 
bedrijfsbureau 

I Kennis / I ___ u1_'tv_oe_ri_n11 ... s_te_am __ 

Taakomsch ri jvi ng: 

Output: 

ICT- aansluiting moet gecoordineerd 
warden door de uitvoerder 

Detailplannini:en 
voor: Ruwbouw, gevel 

----
91& dak en/of afbouw 

Tijdens het bouwproces warden de fases verder uitgewerkt in een detailplanning. Deze planning 
wordt doorgesproken met de relevante onderaannemers, teneinde meer betrokkenheid en 
draagkracht van hen te verkrijgen. De projectleider beslist tot het maken van detailplanningen. 

Voorbeelden van detailplanningen zijn: 
ruwbouwplanning 
gevel- en dakplanning 
afbouwplanning 
planning gevelmetselwerk 

In samenwerking met: 

Input: 

Uitvoeringsteam 

Uitvoeringsplanning van bedrijfsbureau 
Kennis uitvoeringsteam 
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8.34a Overleggen met kopersbegeleiding 

I ~ 
I :w... _, - -

-•..::· .-._-_ 

- Koporsoptios - I _ .,.t 
· a .. :' 

~-

- VorkoopboQkjo r- ! U:ff n.g --·-..._ ~ ' .. 

Taakomschrijving: 

In deze fase van het bouwproces moet overleg plaatsvinden met de afdeling kopersbegeleiding, over 
het verkoopboekje en de kopersopties. Tijdens het overleg worden afspraken gemaakt ten behoeve 
van deadlines, onderaannemers en de communicatie met de kopers. 

In samenwerking met: 

- Kopersbegeleider 

Input: Output: 

- Kopersopties 
- Verkoopboekje 

8.34b Controleren deadlines koperswijzigingen 

I 
- .. 

I 
- VastgQStoldo dlk\dlinos 

, 
.~ 

~- ·-koporsbQgok>iding I ran 
· UitvOQ1ingsplanning t--... 

::: 11 ~ 
· 0Qtailplann1ngo~ ....... koP81$Wfiifjfng.4ln 

.......... 
........ 

I 

Taakomschrijving: 
I 

De afdeling kopersbegeleidiog stelt in een vroeg stadium al deadlines vast voor de ' 

koperswijzigingen . Gedurende deze fase moeten deze deadlines gecontroleerd worden aan de hand 
van de laatste uitvoeringsplanning en eventuele detailplanningen. Wanneer de deadlines aangepast 
moeten worden, moet dit in overleg met de afdeling kopersbegeleiding gebeuren. Zij kunnen dit 
communiceren met de kopers zelf. 

In samenwerking met: 

- Kopersbegeleider 

Input: Output: 

- Vastgestelde deadlines door 
kopersbegeleiding 

- Uitvoeringsplanning 
- Detailplanningen 

Hulpmiddel voor de werkvoorbereider - 6 juni 2008 Marloes Manders - 0530971 46 



Yan A anbesteding naar Bouwteam. een hulpmiddel yoor de werkyoorbereider Ujtyoeringstecbnjek 

8.34c Ontvangen meer- en minderwerklijsten koperswijzigingen 

+ 
[:Meo~,~ 

arr mtnd.e·-
. ~~rien 

I 

Taakomschrijving: -

De afdeling kopersbegeleiding heeft contact met de kopers over kopersopties. Wanneer alle opties 
door de kopers gekozen zijn , wordt hier een meer- en minderwerklijst van gemaakt waarin alle 
koperswijzigingen opgesomd zijn. Deze lijsten worden door kopersbegeleiding verstrekt aan de 
werkvoorbereider. 

In samenwerking met: 

- Kopersbegeleider 

Input: Output: 

8.34d Koperswijzigingen meenemen in de werktekeningen voor onderaannemers 

I 
I 

- MQQr- QQ mindQIWQrk-
,. 

lijstQfl kC>pQrswijzigingon -~en VlgrktQkgningQO 

· 'Ngrktgk1;minggn ~ t - - ·emn . ondc;iraann9mors ggschikt - ,.,. ·.·. "" - voor uitvo9ring on®raanngmors I'-
~ --- ....... --.. 

....._ 
I 

Taakomschrijving: 

De koperswijzigingen worden volgens de meer- en minderwerklijsten verwerkt in de werktekeningen 
van onderaannemers. Zodat de onderaannemer hiervan op de hoogte zijn. 

In samenwerking met: 

- Kopersbegeleider 

Input: Output: 
-

- Meer- en minderwerklijsten - Werktekeni ngen onderaannemers 
koperswij zi gi ngen geschikt voor uitvoering 

- Werktekeni ngen onderaannemers 
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Yan A anbesteding naar Bouwteam. een hulomjddel yoor de werkvoorbereider Ujtyoedngstecbniek 

8.35 lnkoopvoorbereiding uitvoeren 

l 
I 

· SpiggolovorzichtQfl r 
· OvQr[Qg lGv91"ancior/ 

~~ ·.:.: ondoraannoo)Qf . 
r ~ ·.•tng. Contract oodQraannomor/ 

- Wgrkbogroting - ~ ...... ,,. - l9v9randQr 
. :1 •• . 

- Standaard vgrkortG 11 
II _, ·- -

opdracht 
........_ ...... 

- V&G- d~ptan I'- I 

oadGraanrnmwrs I'- I 
........... I 

........ 
I -

/ KQorns proJlxtloidQr / I 
on inkooor I 

I 

Taakomschrijving: 

Aan de hand van de gemaakte spiegeloverzichten en eventueel gehouden gesprekken met 
onderaannemers/ leveranciers wordt een keuze gemaakt op basis van prijs en kwaliteit. 

Hierna wordt aan de betreffende partij opdracht verleend, waarna een contract wordt opgesteld en 
afspraken warden gemaakt over levering. Dit kan eventueel door middel van een leveringsschema 
(bij te leveren materialen) of planning (bij te leveren diensten) inzichtelijk gemaakt warden. 

Verder moet de onderaannemer het 'V&G- deelplan onderaannemers' invullen en ondertekenen. In 
het kader van VCA warden hierin zaken vastgelegd met betrekking tot veiligheid. 

Voor een aanvullende opdracht wordt gebruik gemaakt van het standaard document 'verkorte 
opdracht'. 

In samenwerking met: 

- lnkoper 
- Projectleider 

Input: Output: 

- Spiegeloverzichten - Contract onderaannemer I leverancier 
- Overleg leverancier I onderaannemer 
- Werkbegroting 
- Standaard verkorte opdracht (CD-ROM) 
- V&G- deelplan onderaannemers (CD-

ROM) 
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Van A anbesteding naar B ouwteam. een bulpmiddel voor de werkvoorberejder Ujtvoerjogstecbnjek 

8. 36 Vergaderen met bouwteam 

Meer- en 
mi nderwerkoverzicht Verslaa bouwveraaderina 

Taakomschrijving: 

De bouwvergadering wordt aangestuurd door de opdrachtgever, deze bepaalt dan oak welke 
partijen aanwezig zijn en de frequentie. 

Deze vergadering wordt bijgewoond door (vertegenwoordiger van) opdrachtgever, architect, 
constructeur, adviseur, aannemer, nevenaannemer en eventueel genodigden. Afhankelijk van de 
grootte van het project zal een dergelijke vergadering naar behoefte plaatsvinden, doorgaans 
maandelijks. 

In de bouwvergadering is het belangrijk dat de aannemer haar technische kennis mee neemt bij 
beslissingen. De aannemer heeft in deze fase van het bouwproces een adviserende rol. 
Gelet moet warden op: 

keuze bouwmethode 
organisatiestructuur 
ontwerp 

In samenwerking met: 

Input: 

Bouwteam led en 
Proj ectteam led en 

Meer- en minderwerkoverzicht 

materiaalgebruik 
risico's/ maakbaarheid 
logistiek 

Output: 

Verslag bouwvergadering 
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Yan A anbestedjng naar Boywteam. een bylpmiddel voor de werkvoorbereider Ujtyoeringstecbniek 

8.37 Vergaderen met projectteam (IPTB) 

Voorbeeld a~nda 
projectteamvergadering 

Taakomsch rijvi ng: 

... 
37. 

Vgrgadcm;m mQt 
projgcttgam (IPTB) 

Verslag 
t------1~., projectteamvergadering --._ __ 

Buiten de vergaderingen met het bouwteam wordt er ook intern vergaderd met het projectteam. 
Deze vergadering vindt plaats vanaf de planvoorbereidingsfase, waarin extra aandacht besteed kan 
warden aan de techniek met de ervaring van de leden van het projectteam. Aandachtspunten die 
uit deze vergadering komen, warden voorgelegd tijdens de bouwteamvergadering. 

In de 2- wekelijkse I maandelijkse interne projectteambespreking wordt de stand van zaken 
bijgehouden betreffende de voortgang van het te realiseren project en bewaakt, zowel wat betreft 
voorbereiding als uitvoering. Om voldoende sturing en bewaking te kunnen geven, wordt gebruik 
gemaakt van een standaard inhoudsopgave, waarbij sturing wordt gegeven aan het bewaken van 
planning, kosten, informatie (tijdigheid) en kwaliteit (inclusief aspecten Veiligheid, ARBO en 
Milieu). De vaste agendapunten zijn: 

1. MEDEDELINGEN I AFSPRAKEN I ACTIES I ALGEMEEN: 
2. STAND WERKVOORBEREIDING: 
3. STAND VAN HET WERK: 
4. PERSONEEL: 
5. ONDERAANNEMERS I LEVERANCIERS: 
6. MATERIEEL: 
7. KAM- PLAN: 
8. WERKOVERLEG CAO- ers: 
9. MEER- en MINDERWERKEN: 
10. KOSTENBEWAKING I ADMINISTRATIE: 
11. RONDVRAAG I VASTLEGGEN VOLGENDE VERGADERING(EN) 

Voorzitter: 
- Projectleider 

Deelnemers: 
- Werkvoorbereiding (notulist) 
- Uitvoering (indien al bekend in deze fase) 
- Kopersbegeleiding (indien van toepassing) 
- Bedrijfsbureau (indien van toepassing) 
- Administratie (indien van toepassing) 
- lnkoop (indien van toepassing) 
- Calculatie (indien van toepassing) 

Verslag moet tevens verstuurd warden naar de inkoopafdeling, bedrijfsbureau, vestigingsdirectie en 
KAM- coordinator. 

In samenwerking met: 

Input: 

Uitvoerder 
Projectleider 

Voorbeeld agenda projectteamvergadering 
(CD-ROM) 
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Yan A anbestedjng naar Bouwteam. een hulpmjddel yoor de werkvoorbereider Ujtyoerjogstechnjek 

8.38 Tekening- en documentbeheer uitvoeren 

I 
I 

- T ekenlng- en 
.. , 

documentbestand 38. T Qkcming- cm Up to date tekening- en 
- Laatste versie van ....... - documcmtbQhQQr - document bestand 

tekenineen ........ 
uitvoQrgn - -...... ........ --....... I -

Taakomschrijving: 

Uitvoeringsvoorbereidingsfase (UVF) 
Tekeningen worden vanaf deze fase gestempeld met de stempel "geschikt voor uitvoering". Naast de 
interne distributie vindt ook externe distributie plaats aan installateurs en fabrikanten zoals prefab, 
timmerfabrieken etc. Kortom de tekeningen warden bewaakt op de documentenlijst (of 
tekeningenlijst). Op deze lijst staat aan wie een document verstuurd is. ledereen die op de 
distributielijst staat is er zeker van dat hij of zij de laatste versie van relevante documenten krijgt. 
De verspreiding van de documenten gaat vergezeld met een geleidebrief . 
De documentbeheerder in deze fase is doorgaans de werkvoorbereider. 

NB. 
Een document met de status definitief hoeft dus niet automatisch geschikt te zijn voor uitvoering. 
Een door de architect beoordeelde tekening met de door hem aangegeven status definitief, is voor 
Heijmans pas geschikt voor uitvoering (en dus in onze ogen 'definitief') nadat de werkvoorbereiding 
de tekening heeft gecontroleerd en beoordeeld als 'geschikt voor uitvoering' op dit moment wordt 
de tekening gestempeld met "geschikt voor uitvoering". 

U itvoeri ngsfase 
In deze fase wordt de tekening gebruikt op de bouwplaats (en in de fabriek) . De tekening is bewaakt 
(distributie), omdat de uitvoerder altijd een eventuele wijziging krijgt toegezonden door de 
documentbeheerder (doorgaans werkvoorbereider) en voorzien van het oordeel 'geschikt voor 
uitvoering', d.w.z. door de werkvoorbereiding gecontroleerd en beoordeeld als geschikt voor 
uitvoering. 
Wanneer een gewijzigde versie is ontvangen dient de vervallen tekening of document gemarkeerd 
te warden. De vervallen documenten worden in een doos bewaard en na afloop van het project 
vernietigd. 

In samenwerking met: 

I 

-

1 Input: 
I 

Output: 

I 
- Tekening- en documentbestand - Up to date tekening- en 
- Laatste versie van tekeningen documentbestand 
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Yan A anbestedjng naar Bouwteam. een hulomjddel yoor de werkvoorbereider Ujtyoedngstechniek 

8.39 Bijhouden standlijn 

- Uitvoerinasplanning 
- Detailplanningen 

Taakomschrijving: 

Actuele stand van 
zaken t.b.v. de 

bouw 

Periodiek, indien nodig wekelijks, wordt aan de hand van standopnames van het project, de overall
c.q. streefplanning ingevuld om de vordering van het werk zichtbaar te maken t.o.v. het verwachte 
verloop van het project door middel van een standlijn. 

Uitgangspunt blijft de overall- of streefplanning (deze is gerelateerd aan de contractplanning, 
waarop het project is aangenomen). Vastgestelde achterstanden zullen d.m.v. een detailplanning 
bijgestuurd kunnen worden; e.e.a. ook in nauw overleg met de betrokken onderaannemers, om 
meer draagvlak te verkrijgen. 

In samenwerking met: 

Input: 

Uitvoeri ngsplan ni ng 
Detailplanningen 
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Yan A anbestedjng naar Bouwteam. een bulpmjddel yoor de werkvoorbereider Uityoeringstecbnjek 

8.40 Bestellen materiaal (kopers meer- en minderwerk) 

- (KoPQrs moor- on 
mindo1worklijston) 

- ContractQn mQt 
lovoranc~rs/ ondoraann. 

- lnkoopschonia 
- Voorboroidingsplanning 
- Standaard afrogpschOma 

Taakomsch rijvi ng: 

40. Bes tell en 
materiaal (kopers 

meer- en minden'lerk) 

Afroopschgma voor dg 
uitvOQrdQr 

Aan de hand van uittrekstaten worden materialen besteld en/of afgeroepen. Wanneer er-
particuliere eindgebruikers betrokken zijn bij het project wordt ook het kopers meer- en 
minderwerk besteld aan de hand van de lijsten van de afdeling kopersbegeleiding. 

De werkvoorbereider maakt uittrekstaten, bestelt het materiaal en roept af op weeknummer. Zo 
ontstaat er een afroepschema voor de uitvoerder, zodat deze de materialen definitief kan afroepen, 
op dag en tijdstip nauwkeurig. 

N.B. 
Noodzakelijke overschrijdingen van hoeveelheden moeten altijd voorgelegd worden aan en 
besproken worden met de projectleider. 

In samenwerking met: 

Input: 

uitvoerder 

(Kopers meer- en minderwerktijsten) 
Contracten met leveranciers/ 
onderaannemers 
lnkoopschema 
Voorbereidingsplanning 
Standaard afroepschema (CD-ROM) 
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van A anbesteding naar B ouwtearn. een bulomiddel voor de werkvoorbereider Ujtyoeringstechnjek 

8.41 Verzorgen bemonstering 

.. 
41. 

l Bemonsterin&sschema I ~ 
Vorzorgon 

I .... 
bomonstoring 

--

Taakomsch rijvi ng: 

Conform bestek, en gei"nitieerd tijdens de bouwvergadering, vraagt de werkvoorbereider 
materialen/ installatie- onderdelen aan en laat deze bemonsteren. Na goedkeuring door de 
opdrachtgever kunnen de materialen besteld warden. 

Het leveren van minimaal die producten of materialen, welke in het bestek staan omschreven, 
eventueel aangevuld met producten of materialen, waarvan maar weinig gegevens beschikbaar zijn. 

De te bemonsteren materialen geschieden in overleg met opdrachtgever en/of architect en wordt 
afgestemd in de bouwvergadering. 

In samenwerking met: 

Input: Output: 

- Bemonsteringsschema - Bemonstering 

8.42 Verzorgen productcertificaten 

" OVmzicht -'2. ProductcortiflcatQn 
bQhoor~maatrggelon :: Verzorgen 

:: Vb: KOMO/ KIWA 
(ult KAM- plan) productcertificaten 

...... -...... ._ -... 
I 

Taakomsch rijvi ng: 

Verzamelen product- kwaliteitscertificaten, onderhoudsvoorschriften, garanties en dergelijke. 

Aan de hand van het bestek warden de vereiste product- kwaliteitscertificaten, garanties e.d. 
verzameld. Deze zijn opgenomen in het overzicht beheersmaatregelen. 

Let op: Bij het uitschrijven van de laatste bon aan de leverancier I onderaannemer moet gecheckt 
warden of alle genoemde documenten in het bezit zijn van het projectteam. 

In samenwerking met: 

Input: Output: 

- Overzicht beheersmaatregelen - Productcertificaten (vb: KOMO/ KIWA) 
(CD-ROM) 
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Yan A anbestedjng naar Bouwteam. een hulpmiddel voor de werkyoorbereider Uityoeringstechniek 

8.43 Opstellen garantie- en revisiegegevens 

I 
I 

- Productcertificaten " 
Vb: KON{)/ KIWA 43. Opstgllgn 

- Garantie&eievens ~ ~ garantig- oo ~ 1 Garantie- en revisiemap I - -L van Administratie ....... rgvisigggggvgns - ........ ......._ 
I -

Taakomschrijving: 

Garantieverklaringen, revisietekeningen en concept onderhoudscontract. 
Volgens opgave in het bestek worden de garantieverklaringen (afdeling administratie) en 
revisiegegevens verzorgd (in tweevoud) en opgenomen in de map garantie- en revisiegegevens. 
Een map wordt op het moment van de oplevering overgedragen door de projectleider aan de 
opdrachtgever, de andere wordt overgedragen aan de afdeling nazorg en gaat in het archief. 

De ma~ garantie- en revisiegegevens bevat de volgende onderdelen: 
1 . lnleiding; projectinformatie 
2. Kopie proces verbaal van oplevering 
3. Garantieverklaringen (leveranciers en onderaannemers) 
4. Product- kwaliteitscertificaten (KOMO) 
5. Adressenlijst van onderaannemers en leveranciers 
6. Kleuren- en materialenschema 
7. Voorstellen onderhoudscontracten I -voorschriften in de gebruiksfase; V&G-dossier. 
8. Revisietekeningen 
9. Opmerkingen gemeld in de bouwvergadering ter aanvulling op de contractstukken . 

Daarnaast wordt een overall- garantieverklaring afgegeven op naam gesteld van de 
vestigingsdirectie, welke alle in het bestek vereiste onderdeelgaranties insluit. 

Wanneer particuliere eindgebruikers betrokken zijn vanuit Heijmans Vastgoed, wordt aan deze 
gebruikers een map overhandigd waarin in ieder geval het volgende is opgenomen: 

- Een overzicht van bij de bouw betrokken bedrijven, met naam, adres en telefoonnummer; 
- Omschrijving en gebruiksaanwijzing voor de centrale verwarming en/of 

warmwaterinstallatie; 
- Omschrijving en gebruiksaanwijzing van de mechanische ventilatie; 
- Onderhoudsadvies van het schilderwerk; 
- Onderhoudsadvies diversen (onder andere kitwerk); 
- Tekening van de riolering (ontstoppingsput) ; 
- Groepenverdeling van de elektrische installatie; 
- Tekening van de waterleiding; 
- Tekening van de (bouw)drainage + onderhoudsadvies; 
- Garantiebewijzen (van C.V.-ketel, dubbelglas e.d. met naam en telefoonnummer van de 

leverancier). 

In samenwerking met: 

- Afdeling administratie 

Input: Output: 

- Productcertificaten (vb : KOMO/ KIWA) - Garantie- en revisiemap 
- Garantiegegevens van Administratie 
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Yan A anbestedjng naar Boywteam. een bylpmiddel yoor de werkyoorberejder Ujtyoerjngstechniek 

8.44 Registreren tekortkomingen 

L Standaard 
tekortkomin&enlijst 44. 

-- ~ 

~ 
Rggistr9r9n ~I T ekortkomintenli jst J - tgkortkomingc;m -L 

I Kennis I uitvoeri ~steam I I 
Taakomschrijving: 

Vastleggen en afwerking van geconstateerde tekortkomingen (zie KAM- plan, hoofdstuk 5.2). 
Teneinde te kunnen verbeteren in onze procedures en processen schrijft ans kwaliteitssysteem ans 
voor om de geconstateerde tekortkomingen vast te leggen op een verzamellijst of te melden op de 
interne projectteam bespreking (IPTB) en vast te leggen in dit verslag. 

Een tekortkoming is formeel bet niet voldoen aan gestelde eisen, met nadelige gevolgen voor de 
kosten, de planning of kwaliteit. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan: 

- Alles, wat 'niet goed' is aan een product op zich, oak nadat bet in bet werk is gebracht. 
- Elk hulpmiddel dat de optima le voortgang belemmert (bijv. te late tekeningen, onjuiste of 

onvoldoende informatie). 
- Te late leveringen of 'niet komen opdagen'. 
- Personeel of onderaannemers met onvoldoende vakkennis. 
- Procedures of documenten uit bet kwaliteitssysteem die niet overeenstemmen met de 

daadwerkelijke uitvoering. 

Een afwijking is een speciale tekortkoming, namelijk op een productspecificatie (contractstukken). 
Bij constatering van een afwijking volgens de definitie, maakt de uitvoerder hiervan een 
aantekening in zijn dagboek, en neemt eventueel direct een corrigerende maatregel om de 
afwijking op te heffen. 
Een afwijking wordt in bet interne werkoverleg met speciale aandacht besproken en daarin wordt 
bepaald hoe met de afwijking wordt omgegaan, en of dat de corrigerende maatregel voldoende 
effectief is geweest. De projectleider is verantwoordelijk voor bet goedkeuren van de corrigerende 
maatregel bij afwijkingen. 
De projectleider beslist tijdens de interne projectteambespreking of de afwijking wordt ingebracht 
in de bouwvergadering. In de bouwvergadering met de opdrachtgever wordt over de afhandeling van 
de afwijking beslist en dit besluit wordt in bet verslag van de bouwvergadering vastgelegd. 

De registraties van de tekortkomingenlijst moeten warden ingeleverd bij de KAM- coordinator op de 
vestiging. Deze tekortkomingen warden geanalyseerd en verbeteringsvoorstellen warden gedaan aan 
de vestigingsdirectie c.q. centrale directie. 

Opmerkingen 
Definitie afwijking: een afwijking is een verschil tussen de overeengekomen geldende specificatie 
(bestek, tekening afspraak) van bet betreffende bouwonderdeel ten tijde van de uitvoering en bet 
uiteindelijke resultaat. 

In samenwerking met: 
- Uitvoeringsteam 

Input: Output: 

- Standaard tekortkomingenlijst (CD-ROM) - Tekortkomingenlijst 
- Kennis uitvoeringsteam 
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Van A anbestedjng naar B ouwteam. een hulomjddel yoor de werkyoorberejder Ujtyoedngstechniek 

8.45 Controle veiligheid en milieu 

... 
45. 

I Kennis / ~ 
Controlg 

uitvoeri ngsteam / - vgilighgid gn mil iou 

Taakomsch ri jvi ng: 

Controle veiligheidsvoorzieningen en milieumaatregelen 
Op de bouwplaats is de controle op de veiligheids- en milieumaatregelen gepland en vastgelegd in 
het KAM- plan (standaardfrequentie is maandelijks). Ter voorbereiding worden de gemaakte 
afspraken in de startwerkbespreking met de onderaannemer doorgenomen en de bijgewerkte 
actuele Rl&E: Risico- inventarisatie en -evaluatie (=C-lijsten) van het project. De vastlegging 
geschiedt op het standaardformulier "Checklist VGM- inspectie". 

lns12ectie door volgens de VCA-eis: 
- 1 e verantwoordelijke uitvoeringsf ase (meestal de uitvoerder): maandelijks 
- V&G-coordinator uitvoeringsfase (veelal projectleider): binnen Heijmans per kwartaal 

(halfjaarlijks is de VCA norm) 
- (Vestigingsdirecteur, die verantwoordelijk is voor VCA, dient binnen Heijmans vier maal per 

jaar een willekeurig project van verschillende opdrachtgevers te inspecteren.) (VCA norm is 
halfjaar) 

Verder bestaat de mogelijkheid een veiligheidsman van de week of maand aan te stellen. Dit kan 
een eigen medewerker zijn of van een onderaannemer. LET OP: deze man kan NIET de inspecties in 
plaats van de 1 e verantwoordelijke uitvoeringsfase uitvoeren. Er moet altijd een aantoonbare, 
maandelijkse inspectie door 1e verantwoordelijke aanwezig zijn. 
Aanvullend stelt Heijmans de eis dat de projectleider voor zijn projecten en de vestigingsdirecteur 
per kwartaal van een project een werkplekinspectie uitvoeren. 

In samenwerking met: 

-

Input: Output: 

- Kennis uitvoeringsteam 
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Yan A anbestedjng naar B ouwteam. een hulpmiddel yoor de werkvoorbereider Uitvoedngstechniek 

8.46 Projectgegevens archiveren 

I 
I 

• T9 archfvQrQO 
projQCtgogovQfls 

- St.andaard documi;mtC3fl 
nazorgmap 

- Bljlagg D: bouwadm. 
M archivgring (uit I"'--. 
KAM-plan) I"'--. 

-......... 

Taakomsch rijvi ng: 

<16. 

,, 
Projectgegevens 

archiveren 

I 

I 
I 

• Archfofstukkon 
1-----.. ~- 1 lazorgmap 

Selecteren van alle documentatie en te archiveren stukken aan de hand van bijlage D uit het KAM
plan: bouwadministratie en archivering . Deze stukken dienen in twee (hoofd)mappen in het archief 
te worden geplaatst. 
Na afloop van een project dienen relevante documenten door de documentbeheerder te worden 
aangeboden aan het archief op het kantoor van de vestiging in overleg met de verantwoordelijke 
projectleider. 

Ten behoeve van de nazorg dient een apart nazorgdossier te worden opgesteld en overgedragen aan 
de nazorg- coordinator. Er zijn wordt bij de indeling van deze map onderscheid gemaakt tussen 
woningbouw en utiliteitsbouw. 

Voor Woningbouw (wanneer particuliere eindgebruikers betrokken zijn): 
- Projectnaam 
- Verantwoordelijke projectleider en uitvoerder 
- Namen van kopers straatnamen en nummers, volgens Excel format van SMILE 
- Het dossier bevat: 

1. overzicht toeleveranciers/ onderaannemers; 
2. certificaten en verwerkingsvoorschriften; 
3. procesverbaal van oplevering I einde onderhoudslijst; 
4. afwerkstaat; 
5. garantieverklaringen I termijnen; 
6. materiaalstaat; kleurenschema; verfbestek; 
7. verkoopdocumentatie I woon- wenkenboekje; 
8. lijst kopersopties/ meer &. minderwerk per woning. 

Naast bovenstaande punten blijft het bestek en relevante tekeningen (eventueel situatietekening) 
van belang voor de nazorg. Afhankelijk van de omvang van het bestek kan ook een kopie worden 
overgedragen aan de nazorgcoi::irdinator. In ieder geval zal bij projecten met een afwijkende 
garantiebepaling de betreffende garantieparagraaf moeten worden overgedragen aan nazorg. 
NB. Het bestek wordt te alien tijde opgeborgen in het projectenarchief. 

Voor Utiliteitsbouw (wanneer geen particuliere eindgebruikers betrokken zijn): 
Voor Utiliteitsbouw projecten wordt in de overdrachtbespreking bepaald welke relevante zaken 
worden overgedragen in het nazorg dossier. Het nazorgdossier is er voor bedoeld om niet bij iedere 
klacht naar het archief te hoeven gaan. Het vervangt dus niet de archivering. Daar waar mogelijk is 
het raadzaam om relevante stukken uit het dossier digitaal op te slaan in SMILE bij het betreffende 
project. 

Input: 

- Te archiveren en projectgegevens 
- Standaard documenten nazorgmap (CD-

ROM) 
- Bijlage D: bouwadministratie en 

archivering (CD-ROM) 
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Archief stukken 
Nazorgmap 
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8.47 Evalueren project 

I 
I 

• RMO " 
- Projectevaluatie 47. 

blanco checklist - EvalugrQO projgct -' Projectevaluatie I -Samenvattfn& r...... - -L -
projectevaluatie ....... 

...... ....... -
I Kennis I uitvoeri nasteam 

Taakomschrijving: 

Onder leiding van de projectleiding wordt binnen 2 maanden na de oplevering van bet project een 
bijeenkomst gehouden , waarin met de betrokken functionarissen , van ontwerp t/m oplevering, het 
project wordt geevalueerd. 
Van deze evaluatie moet een verslag gemaakt en verstrekt warden aan de KAM- coordinator, die 
vervolgens weer de geconstateerde tekortkomingen analyseert en mogel ijke verbeteringen voorstelt 
aan de vestigingsdirectie. 
Voor het verslag kan gebruik warden gemaakt van het standaard formulier 'Project evaluatie' dat 
beschikbaar is op de bijgevoegde CD-ROM. 

Ter voorbereiding warden meegenomen naar het overleg : 
- de IPTB- verslagen (interne projectteam bespreking) 
- de beoordelingen van de onderaannemers 
- de keuringsverslagen resultaten 
- de lijst van tekortkomingen (resultaten) 
- de werkbegroting 
- de planning op hoofdlijnen 
- etc. 

In samenwerking met: 
. Uitvoeringsteam 

Input: Output: 
. RMO - Projectevaluatie 
- Projectevaluatie blanco checklist (CD-

ROM) 
- Samenvatting projectevaluatie (CD-ROM) 
- Kennis uitvoeringsteam 
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