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Summary 

Sustainable refurbishment is a trend that is taking over an increasing part of the com-

mercial and industrial construction. This development is a result of the demand for 

comfortable housing, a growing interest in sustainable entrepreneurship, and the current 

office vacancy problem in the Netherlands. This report attempts to lower the barriers to 

execute sustainable refurbishments. Its target buildings are offices, which maintain their 

function and stay in use during the refurbishment.  

Because these buildings will be used during the refurbishment, it is very important that 

the obstruction of business processes of the office inhabitant, as a result of the construc-

tion, is kept at the utmost minimum. Based on problem analyses, the goal of this gradua-

tion project is: 

Designing a handbook with which working methods can be selected to perform the 
sustainable refurbishment of an „in use office building‟ in a minimal construction time.  

The graduation project results in a mock-up version of this handbook, which contains the 

full selection methodology, but has limited technical information to substantiate the 

choices made by the user. This information consists of cost references, project refer-

ences and examples of projects using the handbook. In order to obtain the graduation 

goal, for three case studies, both the preparation process and the actual construction, 

have been analyzed. 

The existing situation causes most challenges while refurbishing. Examples of these 

challenges can primarily be found in the field of logistics and in the refurbishment of the 

envelope, and the installations. Because of the present building, users, and infrastruc-

ture, the projects are far more complex compared to new buildings. This asks for a 

different approach in preparing such a project.  

Another part of the research contains the search working for methods that will minimize 

construction time. The handbook only contains working methods that focus on activities 

at the building site. The working methods can either be very applicable or just give a 

direction to a solution. They are divided into three groups. The methods in the group on 

the highest level are aimed at reducing a specific time consuming factor on the building 

site, for example delivering materials. These are called principles and they are meant 

as inspirations for more applicable or concrete working methods. These working meth-

ods are divided into the other two groups: methods that have an effect on the product 

(or design) and methods that have an effect on the process (or execution). The hand-

book contains 12 strategies, 10 product-methods and 11 process-methods.  

With the results from the case studies and the analyses of the methods, the functions of 

the handbook are defined. The selection of working methods by a user of the handbook 

cannot be completed in just one step, because a sustainable refurbishment is too 

complex. Three steps or main functions are defined: 

1. Analyzing the project 

2. Selecting of standard working methods 

3. Elaborating working methods in own project 

Each step has a different role for the user of the handbook. The first two steps are 

guided by the handbook. The second step is the core of the handbook, because this step 

contains the selection methodology and the majority of the new information that the 
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handbook offers. In the third step the user has to elaborate and customize the methods. 

The handbook provides a guideline of how to perform this step.  

Because the handbook is designed to be used in different preparation phases of a 

project, there are multiple users that each have different needs. However, they all have 

one thing in common; when selecting a method they ask two things. They want to know 

why a method should be applied, and why a method should not be applied. In step two, 

the handbook answers these questions and gives possibilities to elaborate on the 

method. These two questions are the base of the selection methodology.  

Methods should be applied when they have the potential to shorten the building time of 

the project, compared to traditional methods. They should not be applied when there are 

limitations, such as higher costs, a more complex construction process or a bad influ-

ence on the environment. References from accomplished refurbishments are used to 

determine the limitations.  

To elaborate on the methodology, one case study has gone through the steps of the 

handbook. This is also used as an example in the handbook. The third step has elabo-

rated a new execution method of the facade refurbishment. In this case, the building time 

is reduced by 72%. There have been made a number of assumptions in calculating this 

building time.  

By trying out the main functions of the handbook on a case study, the content of the 

handbook is now complete. The second step in designing it is to shape the functions and 

create a user friendly handbook. The mock-up version of the handbook is shaped in a 

real book and a printable PDF version for easy distribution. Users write their output on 

separate fill-in sheets. For a follow up version, it is advised to develop a tool containing 

software to select the methods.  

Intended users have reviewed the handbook generally very positive, partly because of 

the endeavor to make it as user-friendly as possible. Also, the intended users are 

convinced that the methods as described in the handbook will shorten the building time 

of a sustainable refurbishment, because of the analyses of each method and theoretical 

application on a case study of a selection of methods that have been conducted. By 

doing so, the graduation goal of executing a sustainable refurbishment within minimal 

building time and within the (financial) abilities of the user is achieved. The real test of 

the handbook will come from practice.  

The handbook is a learning product. It will improve with every project that uses it. 

Working methods and their fields of application can be added or adjusted. Especially, 

best practice examples of projects that are using it, will turn the handbook into a suc-

cess.  

 

  



Afstudeerrapport Bouwtijd bij het verduurzamen van bestaand vastgoed               Mayella van Vliet 0587351 

Samenvatting 

Het onderwerp „verduurzamen van bestaand vastgoed‟ is aangegrepen omdat het een 

trend is die een groeiend aandeel in de bouwsector verovert. Deze ontwikkeling komt 

voort uit een combinatie van vraag naar comfortabele huisvesting, een groeiende 

belangstelling voor duurzaam ondernemen en de huidige leegstandproblematiek in ons 

land. Met dit rapport wordt een poging gedaan de drempel te verlagen om verduurza-

mingen tot uitvoering te brengen. De doelgroep bestaat primair uit kantoorgebouwen die 

hun functie behouden en die in gebruik blijven tijdens de bouw.  

Bij het verduurzamen van gebouwen in gebruik speelt de belemmering van operationele 

bedrijfsprocessen van de gebouwgebruiker ten gevolge van de bouwactiviteiten een 

grote rol. Op basis van een analyse van de oorzaken is de volgende doelstelling opge-

steld voor het afstudeerproject: 

Het ontwerpen van een handboek waarmee werkwijzen geselecteerd kunnen worden 
om de verduurzaming van een bestaand kantoorgebouw in een minimale bouwtijd uit 
te voeren.  

Het afstudeerproject heeft als eindproduct een mock-up versie van het ontworpen 

handboek. Deze versie bevat de volledige selectiemethodiek, maar bevat in beperkte 

mate technische informatie die de keuzes onderbouwt. Technische informatie bestaat uit 

referenties van kostengegevens en voorbeelduitwerkingen bij de gegeven werkwijzen. 

Voor het behalen van de doelstelling worden drie casestudies gedaan om de praktijk te 

doorgronden. Hiervan is zowel de uitvoering als het voorbereidingsproces geanalyseerd.  

De analyses zijn volgens een vast plan uitgevoerd, waarin wordt gevraagd welke 

maatregelen getroffen zijn, hoe de uitvoering heeft plaatsgevonden en welke gegevens 

van het gebouw, de organisatie en de ligging een rol hebben gespeeld bij het kiezen van 

werkwijzen voor het uitvoeringsplan.  

De vier grootste uitdagingen bij de uitvoering van bestaande bouw zijn schilvernieuwing, 

installaties, maatbeheersing en logistiek. De oorzaak ligt bij alle punten in de omgang 

met de bestaande situatie. Door de bestaande situatie is het werken met bestaande 

bouw complexer dan nieuwbouw. Deze complexiteit van een verduurzamingsproject 

vraagt dan ook een andere aanpak van de voorbereiding van het project.  

Naast het onderzoek naar verduurzamingen door de casestudies is gezocht naar 

werkwijzen die bouwtijd verkorten. Deze zijn volgens een vast plan geanalyseerd en 

uitgewerkt. De werkwijzen die in het handboek komen hebben betrekking op activiteiten 

op de bouwplaats, zij zijn ingedeeld in drie typen, op basis van concreetheid. Het 

hoogste niveau werkwijzen is niet concreet genoeg voor een toepassing op de bouw-

plaats maar zij richten zich op het bestrijden van een bepaalde factor die tijd kost, 

bijvoorbeeld het aanvoeren van materiaal. Deze werkwijzen worden fundamenten 

genoemd. Een fundament is bedoeld als inspiratie voor meer concrete werkwijzen. 

Deze worden in twee typen ingedeeld: werkwijzen die betrekking hebben op een 

verandering van het product en werkwijzen die betrekking hebben op een verandering 

van het proces. In het handboek zijn 12 fundamenten, 10 product-werkwijzen en 11 

proces-werkwijzen opgenomen.  

Aan de hand van de onderzoeksresultaten wordt de functie van het handboek vormge-

geven waarmee de doelstelling wordt behaald. Uit de casestudies blijkt dat verduurza-

mingsprojecten te complex zijn om een werkwijze in één stap te selecteren. Er zijn drie 

stappen gedefinieerd: 
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1. analyseren opdracht; 

2. standaard werkwijze selecteren; 

3. uitwerken werkwijze voor specifiek project.  

Elke stap heeft een andere rol voor de gebruiker. De eerste twee stappen worden 

begeleid door het handboek. De tweede stap is de kern van het handboek omdat deze 

de selectiemethodiek en de meeste nieuwe informatie bevat die het handboek aan de 

praktijk toevoegt. In de derde stap moet de gebruiker zelf werkwijzen uitwerken aan de 

hand van aangeboden informatie.  

De selectiemethodiek zal gebruikt worden in meerdere bouwfasen. Dat maakt dat het 

handboek aan verschillende behoeften moet voldoen. Eén aspect hebben alle gebrui-

kers gemeen: voor het selecteren van een standaardwerkwijze vragen zij zich twee 

dingen af. Zij willen weten waarom de werkwijze wél en waarom hij niet moet worden 

toegepast. Deze twee vragen zijn twee deelstappen van de selectiemethodiek. De derde 

en laatste deelstap bestaat uit het suggereren van mogelijke uitwerkingen van de 

werkwijze.  

Werkwijzen moeten wél worden toegepast wanneer zij potentie hebben voor bouwtijd-

verkorting op het project. De bouwtijdverkorting wordt gegeven in vergelijking met 

traditionele werkwijzen. Werkwijzen moeten niet worden toegepast, wanneer er beper-

kingen zijn op het gebied van kosten, uitvoering overlast of duurzaamheid waar de 

gebruiker niet mee kan leven. Belangrijk hierin zijn kostenreferenties en referenties bij 

werkwijzen in het algemeen. Deze referenties komen voort uit gebruik in de praktijk.  

Om de methodiek uit te werken is het handboek doorlopen met één casestudy. De 

eerste stap, de analyse, is in het onderzoek gedaan. Bij het doorlopen van de tweede 

stap is bepaald welke werkwijzen potentie hebben en welke beperkingen er zijn voor 

toepassing bij de verschillende elementenclusters. Van de derde stap van het handboek 

is één elementencluster uitgewerkt. Dit is het vernieuwde uitvoeringsplan voor de 

gevelvernieuwing. Er wordt geconcludeerd dat tot wel 72% bouwtijd bespaard wordt op 

het uitvoeren van de gevelvernieuwing van de casestudy. In het berekenen van deze 

bouwtijd is een aantal aannamen gedaan.  

Hiermee is het inhoudelijke ontwerp van het handboek compleet. Om zo goed mogelijk 

aan te sluiten bij de wensen van de verschillende gebruikers zijn er ook eisen aan het 

gebruik van het handboek gesteld. Een voorbeeld hiervan is dat het handboek niet van 

voor naar achter gelezen hoeft te worden maar dat elk onderdeel los begrijpelijk en 

bruikbaar is. Aan de hand van de gebruikseisen wordt het handboek definitief vormge-

geven.  

De mock-up versie is in de vorm van een fysiek boek gemaakt en is tevens digitaal te 

verspreiden via een zogenaamde PDF versie. De gebruiker vult zijn uitkomsten in op 

aparte bladen. Voor een vervolgversie wordt het aangeraden een tool te ontwikkelen met 

software voor de selectiemethodiek.  

Doordat veel aandacht naar gebruiksvriendelijkheid is gegaan wordt de mock-up in een 

toetsing onder beoogde gebruikers over het algemeen goed beoordeeld. Er is aanneme-

lijk gemaakt dat de werkwijzen, zoals beschreven in het handboek, de bouwtijd van een 

verduurzaming verkorten. Dit door middel van een analyse van elke werkwijze en een 

theoretische toepassing van enkele werkwijzen op een casestudy. Hiermee is de 

doelstelling behaald dat met deze werkwijzen een bestaand kantoorgebouw in een zo 

kort mogelijke bouwtijd uitgevoerd wordt binnen de (financiële) mogelijkheden van het 

project. De echte toetsing van het handboek zal echter uit de praktijk moeten komen.  

Het handboek is een lerend product: het wordt beter met elk project waarop het wordt 

toegepast. Er kunnen werkwijzen en toepassingsmogelijkheden toegevoegd en aange-

scherpt worden en vooral goede referentieprojecten zullen het handboek tot een succes 

maken.  
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Voorwoord 

Voor u ligt de eindrapportage van het afstudeerproject behorend bij de master Construc-

tion Technology. Deze master is onderdeel van de faculteit Bouwkunde van de Techni-

sche Universiteit Eindhoven. Er wordt verslag gedaan van het vooronderzoek, het 

onderzoek en het ontwerp dat bij dit afstudeerproject is uitgevoerd.  

In het masterproject Participerend Observeren is het Verduurzamen van bestaand 

vastgoed gekozen als afstudeeronderwerp. Dit is actueel en daarmee is er nog veel 

ruimte voor verbetering, voor mij een belangrijke reden om mijn afstuderen eraan te 

wijden. Daarnaast is het ontwerpprobleem persoonlijk een grote uitdaging: ik ben 

gewend om voor een specifiek probleem een oplossing te zoeken, waarbij het kader 

duidelijk is en het resultaat relatief gemakkelijk getoetst kan worden. Bij het ontwerpen 

van een concept voor een doelgroep worden oplossingen ontworpen die niet op één 

situatie toegespitst zijn, maar breed inzetbaar zijn. 

Verschillende mensen hebben een waardevolle bijdrage geleverd aan het onderzoek. In 

het bijzonder wil ik hiervoor Peter van Hoof en Eric Vastert bedanken voor het meeden-

ken met en aansturen van het onderzoek, Sander Holm voor de introductie bij diverse 

BAM afdelingen en het investeren van zijn tijd om mij wegwijs te maken en inhoudelijk bij 

te staan en alle betrokken BAM medewerkers voor het delen van hun kennis. Daarnaast 

wordt iedereen bedankt die een ondersteunende rol heeft gehad bij het tot stand komen 

van dit rapport.  

Het gemaakte ontwerp van het handboek zal hopelijk tot een volledig product leiden dat 

succesvol in de praktijk gebruikt zal worden. Nu duurzaamheid een vaste plaats in onze 

maatschappij verovert en the sky is the limit voor nieuwbouw niet meer opgaat, ben ik 

ervan overtuigd dat verduurzamen van bestaand vastgoed de komende tijd enorm zal 

groeien. Het streven is om met dit afstudeerproject deze ontwikkeling positief te beïn-

vloeden. 

 

Eindhoven, november 2012 

Mayella van Vliet 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Hoewel vaak gezegd wordt dat de bouw een traditionele sector is, gaat ook zij met de tijd 

mee. In deze paragraaf worden de huidige ontwikkelingen beschreven die de aanleiding 

voor dit afstudeerproject zijn.  

Vraag naar comfortabele huisvesting 

Onderzoek toont aan dat kantoormedewerkers beter gaan presteren in een betere 

fysieke werkomgeving (Voordt, 2009). Dit betekent dat de gebouwen waarin zij hun 

werkzaamheden uitvoeren aan bepaalde eisen moeten voldoen. De belangrijkste zijn: 

een prettig binnenklimaat (schone lucht, temperatuur, verlichting, akoestiek, daglicht en 

uitzicht) en een aantrekkelijk in- en exterieur. Daarnaast is het gebouw het visitekaartje 

van het bedrijf en moet het aansluiten bij de bedrijfsvoering.  

Deze eisen zijn de afgelopen decennia sterk veranderd. Eisen aan het binnenklimaat zijn 

verhoogd, de inrichting moet ruim, open en flexibel in te delen zijn. Krappe hokjes 

worden ingeruild voor open kantoortuinen. Ook is er een nieuw type eis bijgekomen, 

namelijk duurzaamheid.  

Als een gebouw niet (meer) voldoet aan de gestelde eisen, zijn er twee opties: het 

gebouw aanpassen of een nieuwe bouwen. Jarenlang werd massaal gekozen voor de 

tweede optie, waarbij het oude gebouw afgedankt werd en vaak leeg bleef staan. In de 

huidige markt zijn er twee factoren die deze optie steeds onaantrekkelijk maken: de 

ontstane leegstandsproblematiek en de economische crisis. Maar eerst een korte uitleg 

van het begrip „duurzaamheid‟.  

Duurzaamheid 

De term duurzaamheid wordt de laatste jaren steeds meer gebruikt. Er zijn vele definities 

van deze term en voor iedereen heeft het een andere betekenis. Volgens Warren (2010) 

is de meest geaccepteerde definitie van „duurzame ontwikkeling‟: 

“Een ontwikkeling die voorziet in de behoefte van de huidige generatie, zonder daar-
mee voor toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in 
hun behoeften te kunnen voorzien.” (Warren, 2010) 

Marktpartijen reageren op deze trend door ervoor te zorgen dat zij op een maatschappe-

lijk verantwoorde wijze hun onderneming beheren, ook een duurzame huisvesting draagt 

hieraan bij. De bouwers spelen op deze behoefte in door methoden te ontwikkelen om 

gebouwen op een duurzame manier te bouwen en te exploiteren.  

Leegstandproblematiek 

In het verleden is er vaak voor gekozen om een nieuw kantoor te bouwen en het oude 

achter te laten. Veel van deze achtergelaten kantoren worden niet opnieuw verhuurd, om 

dezelfde redenen dat de originele gebruiker er niet meer in wilde verblijven. Deze 

migratie uit de oude kantoren resulteert in de huidige leegstandsproblematiek. Van de 

ruim 15.000 kantoren in Nederland staan er bijna 900 volledig en 1.900 gedeeltelijk leeg. 
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(Rijksoverheid, 2012) De leegstand blijft groeien: volgens de Cobouw is deze van 14,5 % 

begin 2012 al gegroeid tot 15,4 % in augustus 2012. (Cobouw, 2012) 

Een leegstaand kantoor is niet alleen 

zonde van de ruimte en bouwmateria-

len, het kost ook energie en er blijft 

onderhoud noodzakelijk. (Agentschap-

NL, 2010) De overheid en de grote 

marktpartijen hebben dit probleem 

erkend en zoeken nu een oplossing. 

Deze partijen hebben inmiddels een 

eerste stap genomen. Op 27 juni 2012 

is er een convenant getekend met als 

doelstelling leegstand tegen te gaan. 

(Rijksoverheid, 2012) 
 

figuur 1.1 De leegstand van kantoren blijft groeien  

De economische crisis 

Al enige jaren gaat het niet goed met de wereldeconomie. Dit treft ook Nederland, al is 

zij niet het grootste slachtoffer. Ook de Nederlandse bouwsector wordt getroffen en men 

investeert steeds minder in nieuwe gebouwen. Volgens de bouwprognose van TNO zal 

de daling van de productie van utiliteitsgebouwen van de afgelopen jaren voortzetten tot 

minstens 2015. (TNO, 2010)  

Conclusie 

Nieuwbouw is niet alleen onwenselijk door de grote voorraad bestaande kantoren, het is 

in de huidige economie voor de meeste partijen niet te financieren. Er wordt een andere 

oplossing gezocht voor de huisvestingskwestie, namelijk bestaand vastgoed vernieuwen 

door middel van duurzame maatregelen, het zogenaamd verduurzamen. Hiermee 

worden vaak lagere exploitatiekosten en/ of een nieuwe gebouwfunctie beoogd.  

De noodzaak is hoog, maar in de praktijk blijkt het verduurzamen nog in de kinderschoe-

nen te staan. Daarom is als onderwerp voor dit afstudeerproject gekozen om onderzoek 

te doen naar mogelijkheden om het verduurzamen van bestaand vastgoed te stimuleren.  

1.2 Gastbedrijf: BAM Advies & Engineering 

Koninklijke BAM Groep 

BAM Advies & Engineering (A&E) is een deel van de werkmaatschappij BAM Utiliteits-

bouw bv van de Koninklijke BAM Groep nv. Het bedrijf, opgericht in 1869, is door de 

jaren heen gegroeid en sinds 1959 is zij beursgenoteerd. In 2010 had zij internationaal 

een omzet van € 7,6 miljard en waren er ruim 26.000 medewerkers in dienst. (Koninkijke 

BAM Groep nv, 2011) 

Utiliteitsbouw 
BAM Utiliteitsbouw bv is een decentrale organisatie die opereert via regiokantoren. Zij 
richt zich op huisvesting voor bedrijven en instellingen in alle sectoren van de markt.  

Advies & Engineering 

BAM A&E neemt een bijzondere plaats in binnen BAM 

Utiliteitsbouw. Dit adviesbureau heeft deskundigen in 

huis op alle vlakken van de bouw, zoals architecten, 

constructeurs, kostendeskundigen, kwaliteitsadviseurs 

en duurzaamheidsdeskundigen. Zij leveren zowel intern 

als extern advies en management. (BAM Utiliteitsbouw, 

2011)  

 

 

figuur 1.2 Logo BAM A&E 
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Rol als gastbedrijf 

BAM A&E is voor dit onderzoek als gastbedrijf geselecteerd om verschillende redenen: 

 zij heeft ten tijde van de start van dit onderzoek een marktactie opgestart ge-

naamd Verduurzaam Je Pand. Hierbij worden kantoorgebouwen proactief bena-

derd en geanalyseerd op mogelijkheden voor verduurzaming. Een deel van het 

vooronderzoek heeft zich gericht op de uitvoering van deze analyses; 

 BAM A&E heeft een goed netwerk met onder andere de regiokantoren, waar-

door er gemakkelijk toegang is tot de projecten en kennis van al deze kantoren; 

 binnen BAM A&E is er veel expertise op verschillende disciplines, waardoor een 

integrale aanpak wordt gestimuleerd.  

Dit onderzoek wordt vanuit BAM A&E begeleid door Sander Holm, duurzaamheidsadvi-

seur. 

1.3 Doel van het afstudeerproject 

Academische oefening 

In het afstuderen staat het oplossen van een probleem centraal, door middel van zowel 

onderzoeken als ontwerpen. Een onderzoek lost geen probleem op, maar resulteert in 

informatie. Met deze informatie wordt vervolgens een oplossing ontworpen.  

Praktische en theoretische relevantie 

Dit afstudeerproject heeft in de eerste plaats een praktische relevantie: het brengt de 

maatschappij een stap dichter bij het verduurzamen van de bestaande kantoorgebou-

wen, door de drempel lager te maken om tot uitvoering te komen. De theoretische 

relevantie is het verkennen van een gebied dat in opkomst is en waar nog weinig 

onderzoek naar verricht is, zeker in vergelijking met nieuwbouw.  

Bouwtijd verkorten 

Wanneer de bouwtijd verkort wordt bij verduurzamingen, ondervind de gebruiker minder 

lang overlast van het project. Daarnaast worden er veel uitvoeringskosten bespaard. 

wanneer dit wordt bereikt, is verduurzaming een aantrekkelijkere optie dan voorheen 

geworden.  

Op de lange termijn groeit de wens naar duurzamere bestaande bouw en zal er daar-

door meer onderzoek en praktijkervaring op dit gebied komen. Ofwel: het doel van dit 

afstudeerproject is het wegnemen van een aantal drempels bij het verduurzamen. 

Hiermee wordt een stap gezet naar het op de kaart zetten van de verduurzaming als 

meer dan een volwaardig alternatief voor nieuwbouw.  

Duurzaamheid 

Een onderliggend doel is een brug te slaan tussen techniek en duurzaamheid. In het 

afstuderen wordt gezocht naar een technisch middel om een duurzaam doel te behalen. 

Het duurzame doel is het realiseren van verduurzamingen van bestaand vastgoed. 
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1.4 Leeswijzer 

Naast dit inleidend hoofdstuk is het rapport opgebouwd uit een vooronderzoek, een 

onderzoek en een ontwerp. Het wordt met een conclusie afgesloten. De verhoudingen 

tussen de hoofdstukken worden gegeven in figuur 1.3.  

Hoofdstuk 2

Inhoudelijke orientatie

Hoofdstuk 3

Doelstelling

Hoofdstuk 4

Analyse 

verduurzaming

Hoofdstuk 5

Analyse 

werkwijzen
Hoofdstuk 6

Programma van 

Eisen

Hoofdstuk 7

Ontwerp inhoud handboek
Hoofdstuk 8

Ontwerp vorm handboek

Hoofdstuk 9

Toetsing

Hoofdstuk 10

Conclusie

O
n

tw
e

rp
O

n
d

e
rz

o
e

k

 

figuur 1.3 Schematische weergave van de opbouw van het rapport 

Vooronderzoek 

In hoofdstuk 2 is via literatuur verkend wat een verduurzaming precies inhoudt en welke 

ontwikkelingen er momenteel plaatsvinden betreffende verduurzaming en optimalisatie 

van het bouwen.  

In hoofdstuk 3 is de doelstelling opgesteld. Hiervoor is een probleemanalyse uitgevoerd 

aan de hand van participerend observeren. Het doel van het afstuderen is het ontwerpen 

van een handboek dat werkwijzen aanbiedt waarmee bouwtijd word geminimaliseerd. Er 

worden zes taakstellingen en deelvragen opgesteld om de doelstelling te behalen. Elke 

taakstelling wordt in een apart hoofdstuk behandeld.  

Onderzoek 

Hoofdstuk 4 behandelt de analyse van het huidige verduurzamingsproces. Het gaat 

hierbij om zowel de uitvoering als het voorbereidingsproces. Door middel van casestu-

dies wordt onderzocht welke informatie nodig om een uitvoeringsplan op te stellen en 

welke problemen het handboek precies moet gaan oplossen om de bouwtijd te minimali-

seren.  

Hoofdstuk 5 doet onderzoek naar manieren om bouwtijd te verkorten. Dit resulteert in 

een lijst met werkwijzen die in het handboek komen, maar ook de manier waarop deze 

werkwijzen in een project geïntegreerd moeten worden tijdens de voorbereiding.  

In hoofdstuk 6 is het onderzoek afgesloten met het formuleren van een Programma van 

Eisen voor het ontwerp van het handboek. Dit bestaat uit eisen voor de inhoud en eisen 

voor het gebruik. Hieruit komen drie primaire functies van het handboek. Dit zijn de 



5 / 100 

Afstudeerrapport Bouwtijd bij het verduurzamen van bestaand vastgoed            Mayella van Vliet 0587351 

inventarisatie van de opdracht, het selecteren van standaard werkwijzen en het informe-

ren over vervolgstappen.  

Ontwerp 

Hoofdstuk 7 ontwerpt de inhoud van het handboek. De inhoud wordt gebaseerd op de 

onderzoeksresultaten. Deze worden aangevuld door middel van het doorlopen van het 

handboek met (delen van) de casestudies. 

Hoofdstuk 8 vormt de inhoud tot het uiteindelijke handboek, aan de hand van de opge-

stelde eisen aan het gebruik. 

Hoofdstuk 9 toetst het handboek aan het Programma van Eisen, de beoogde gebruikers 

en de experts.  

Afsluiting 

In hoofdstuk 10 zijn conclusies getrokken uit het afstudeerproject en aanbevelingen 

gedaan voor vervolgonderzoek.  

Tekstindeling 

De hoofdstukken 4 t/m 9 behandelen een taakstelling en starten met een beschrijving 

van de gebruikte methode. Elk hoofdstuk eindigt met een conclusie waarin de gestelde 

deelvragen worden beantwoord.  

Gedurende dit rapport worden, indien nodig, grijze tekstkaders ingevoegd met voorbeel-

den om de hoofdtekst te illustreren.  

1.5 Gebruikte begrippen en afkortingen 

Een aantal begrippen wordt op specifieke wijze gehanteerd. Deze worden hieronder 

gedefinieerd. Veel begrippen worden elders in deze rapportage meer uitgebreid behan-

deld, afhankelijk van hun rol in het afstudeerproject.  

Begrip / afkorting Uitleg 

Bouwfase De indeling in fases wordt aangehouden uit NEN 2574, hierin 

worden 13 subfasen onderscheiden, ingedeeld in vijf bouwfasen 

(zie figuur 1.4). In dit rapport wordt alleen onderscheid gemaakt 

in de bouwfasen, niet in de subfasen.  

Project Het gehele bouwproject, ofwel de gehele voorbereiding vanaf het 

initiatief tot aan de oplevering. De term „project‟ wordt gebruikt 

voor verduurzamingen die in de doelgroep vallen en die het 

handboek gaan gebruiken.  

PvE Programma van Eisen van het handboek.  

Element Toegevoegd gebouwdeel, al dan niet geprefabriceerd. Dit kan om 

grote delen (bijvoorbeeld een gevelpaneel) en kleine delen 

(bijvoorbeeld een baksteen) gaan.  

Elementencluster Categorie van activiteiten, volgens de indeling van NEN 2634. Zie 

paragraaf 4.2 voor uitleg over deze indeling.  

Faaltijd Bouwtijd tijdens de uitvoering van een bouwproject die niet 

gepland is. Faaltijd wordt vaak veroorzaakt door gemaakte fouten 

of onvoorziene situaties.  

Gebruiker In dit rapport wordt de persoon die met het handboek zal gaan 

werken de gebruiker genoemd. Deze is niet te verwarren met de 

persoon of partij die het te verduurzamen gebouw gebruikt! 



6 / 100               1   Inleiding 

Afstudeerrapport Bouwtijd bij het verduurzamen van bestaand vastgoed               Mayella van Vliet 0587351 

Gebouwgebruiker Met deze term worden personen of partijen aangeduid die in het 

te verduurzamen gebouw werkzaam zijn, of een vertegenwoordi-

ger hiervan. 

GOL analyse Een analyse voor de vaste gegevens van een project. GOL staat 

voor Gebouw, Organisatie en Ligging. De methode wordt 

behandeld in paragraaf 4.3.  

Handboek Het eindproduct van dit afstudeerproject. Deze wordt in paragraaf 

0 gedefinieerd.  

Overlast  Er is sprake van overlast wanneer de gebouwgebruiker of 

omwonenden hinder ondervinden van enige activiteit die bij de 

bouw betrokken is. Het begrip wordt afgebakend in paragraaf 3.3.  

Maatregel Een duurzame aanpassing aan een gebouw.  

Maatregelen zijn bijvoorbeeld: het toepassen van 
dubbel glas, het plaatsen van zonnepanelen of het 
opnieuw afstellen van de klimaatinstallaties. 

Mock-up Proefversie van het handboek, welke het eindresultaat van het 

afstudeerproject is.  

Verduurzaming Het aanpassen of renoveren van een gebouw waardoor het meer 

duurzaam wordt. In paragraaf 2.2 wordt hier uitgebreid op 

ingegaan.  

Werkwijze Een methode die gebruikt wordt bij de uitvoering van een 

verduurzaming. Het begrip wordt afgebakend in paragraaf 3.3.  

 

Programma

1
Initiatief

3
Project

definitie

2
Haalbaar-

heidsstudie

Ontwerp

4
Structuur-
ontwerp

6
Definitief 
ontwerp

5
Voorlopig 
ontwerp

Uitwerking

7
Bestek

8
Prijs-

vorming

Realisering

9
Werkvoor-
bereiding

11
Oplevering

10
Uitvoering

Gebruik

12 
Exploitatie

 

13 
Sloop 

Programma 
van Eisen

Ontwerp
Uitvoerings-

planStart Gebouw

 

figuur 1.4 Indeling in bouwfasen volgens NEN 2574, met mijlpalen aangegeven 
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2 Inhoudelijke oriëntatie  

Door middel van een verkenning van literatuur en de markt wordt het onderwerp uitge-

diept en worden antwoorden gezocht op onderstaande vragen: 

Hoe wordt duurzaamheid in de bouw toegepast? Wat is een verduurzaming precies? 

Wat zijn de huidige ontwikkelingen? Waarom is bestaande bouw zo anders als nieuw-

bouw? Wat zijn de afwegingen tussen verduurzamen en alternatieven? 

2.1 Duurzaamheid: definitie en toepassing in de bouw 

In paragraaf 1.1 werd al de definitie van duurzaamheid gegeven. De invulling heeft 

betrekking op de drie P‟s: People, Planet, Profit/ Prosperity. (Wikipedia, 2012). Deze 

begrippen worden gedefinieerd aan de hand van hun toepassing op de verduurzaming 

van kantoorgebouwen. 

People  
Met het begrip „People‟ worden mensen binnen en buiten de onderneming bedoeld. Met 
betrekking op een kantoorgebouw betekent dit de eis om een comfortabele en veilige 
werkomgeving te creëren. 

Planet  

„Planet‟ heeft betrekking op de gevolgen voor het 

(leef)milieu. Het gaat hier in de eerste plaats om 

het besparen van energie volgens het Trias 

Energetica principe (zie figuur 2.1). Daarnaast is 

er aandacht voor de reductie van CO2-uitstoot.  

Tegenwoordig verschuift het zwaartepunt van het 

begrip Planet van de energiebesparing naar 

materiaalbesparing. Er zijn inmiddels alternatieven 

ontwikkeld voor het opwekken van energie, maar 

grondstoffen zijn minder gemakkelijk te vervangen. 

In enkele gevallen is dit zelfs helemaal niet 

mogelijk. Ook het verbranden van afvalstoffen om 

energie op te wekken is daarom niet zo duurzaam 

als sommige partijen beweren, want het materiaal 

verdwijnt.

 

 

figuur 2.1 Principe Trias Energetica  

Het hergebruik van bestaand vastgoed is volgens Bullen (2007) duurzamer dan nieuw-

bouw. Het is minder milieubelastend, doordat er niet of minder gesloopt hoeft te worden 

en het minder aanspraak maakt op nieuwe grondstoffen. Bovendien verbruikt een 

verbouwing minder energie en komen er minder schadelijke stoffen vrij. 

Profit (Prosperity)  
Het begrip „Profit‟ betekent de voortbrenging en economische effecten van goederen en 
diensten. De verduurzaming moet economisch haalbaar zijn voor de investeerder. 
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Verduurzamingen om een gebouw te verbeteren tot nieuwbouwkwaliteit zijn tegenwoor-
dig nog vaak duurder dan nieuwbouw.  

2.2 Verduurzamen 

2.2.1 Definitie 
In dit rapport wordt van verduurzaming gesproken wanneer een bestaand kantoorge-

bouw zodanig aangepast wordt dat een verouderd kantoorgebouw weer voldoet aan de 

huidige eisen van de gebruiker. Het gebouw behoudt zijn originele functie.  

Meer concreet houdt dit in dat het comfort van de gebruikers verbeterd wordt (People) 

en/ of het gebouw energiezuiniger gaat functioneren (Planet/ Profit) en/ of de CO2-

uitstoot van het gebouw gereduceerd wordt (Planet). Dit gebeurt door middel van 

bouwkundige of installatietechnische maatregelen. (BAM A&E, 2011) 

Een verduurzaming kan al bestaan uit het opnieuw afstellen van de installa-

tie, maar ook het volledig vervangen van de gevel 

2.2.2 Verduurzaming of renovatie? 
Het verschil tussen een verduurzaming en een renovatie is vaak lastig te bepalen. 

Renovatie heeft betrekking op alle (ver)bouwactiviteiten, terwijl verduurzaming verwijst 

naar de doelstelling om het gebouw te laten voldoen aan gestelde duurzaamheidseisen.  

2.2.3 Knelpunten bestaande bouw 
Bij bestaande bouw zijn er meerdere oorzaken die voor extra problemen tijdens de 

uitvoering kunnen zorgen, in vergelijking met nieuwbouw. (RRBouw, 1996) 

Ontbreken van kennis en ervaring 

Onervarenheid met renovatie leidt ertoe dat het project op dezelfde manier wordt 

aangepakt als nieuwbouw. Werken met een bestaand gebouw is complexer dan nieuw-

bouw en er is een groter risico op het verliezen van het overzicht. Er moet veel kennis 

komen over de bestaande materialen in een gebouw en daarbij de aansluiting van oude 

op nieuwe elementen. (RRBouw, 1996) Er wordt niet geïnvesteerd in een integraal 

totaalconcept, maar de aanpak van renovatie blijft fragmentarisch. (Lichtenberg, Is 

renovatie sexy?, 2006)  

Onbekend gebouw 

De status waarin het gebouw verkeerd is vaak onzeker. Dit komt doordat destructief 

onderzoek niet gangbaar is in de vroege fasen, waardoor de juiste informatie betreft het 

gebouw kan ontbreken. Dit leidt tot onvoorziene situaties tijdens de uitvoering. (RRBouw, 

1996) 

Beperkingen uitvoering 

Wanneer het gebouw tijdens de renovatie in gebruik blijft, levert dit extra beperkingen 

aan de uitvoering op. Niet alleen de aanvoer en de opslag worden beperkt, maar er moet 

ook rekening gehouden worden met overlast voor gebruikers en derden. (Blanken, 2003) 

Conflicten met gebruiker 

Een goede opname van de bestaande situatie is essentieel, vooral om de impact op de 

bedrijfsprocessen te analyseren. (Blanken, 2003) 

2.2.4 Afwegingen kiezen voor verduurzaming  
Veel opdrachtgevers geven nog steeds de voorkeur aan alternatieven als nieuwbouw of 

niets doen. Er zijn verschillende redenen om voor een verduurzaming te kiezen, of juist 

voor nieuwbouw. 
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Alles of niets 

Vaak worden maar twee mogelijkheden 

overwogen: het gebouw slopen of volledig 

strippen en aanpakken. Door deze „alles of 

niets‟ trend worden gebouwen niet optimaal 

benut. Een tussenoplossing haalt de beste 

kwaliteiten in het gebouw naar boven. (Ebbert, 

2010) In plaats van het volledige gebouw aan te 

pakken, kan met kleine ingrepen ofwel quick-

wins al een groot verschil worden gemaakt. 

Quickwins zijn bijvoorbeeld het opnieuw 
afstellen van de aanwezige installaties of 
zonwerende folies op de beglazing aan-
brengen.  

 

 

figuur 2.2 Gebouwen worden gesloopt 
terwijl zij in veel gevallen met relatief 
kleine ingrepen weer aan de gebruikers-
eisen kunnen voldoen 

Locatie 

Als de locatie van het gebouw goed is, is de verduurzaming al snel rendabel. (Ebbert, 

2010) Andersom gezegd; als een gebouw niet op een goede, gewilde locatie staat, is de 

verduurzaming in weinig gevallen rendabel. (Kraai, 2010)  

Duurzaam imago 

Het bestaande gebouw hergebruiken is vrijwel altijd duurzamer dan een nieuwe bouwen, 

alleen al op het gebied van gebruikte grondstoffen. (Bullen, 2007) Het duurzaam 

handelen is goed voor het imago voor een onderneming. Het achterlaten van het huidige 

pand en een nieuwe laten bouwen, hoe duurzaam de nieuwbouw ook is, kan zelfs leiden 

tot imagoschade. Dit overkwam KPMG in 2012 door felle kritiek in het tv-programma 

Slag Om Nederland in de betreffende aflevering KPMG en de lege kantoorkolos. (VPRO, 

2012). Dit neemt niet weg dat er ook legitieme redenen zijn aan te dragen voor nieuw-

bouw, echter nieuwbouw heeft de publieke opinie tegen zich.  

Onbekendheid 

Er is meer ervaring met nieuwbouw, waardoor dit al jarenlang een voor de hand liggende 

keuze is. Opdrachtgevers zien de voordelen van een verduurzaming nog niet in en 

kiezen voor de bekende weg. (Bullen, 2007) 

Architectonische uitstraling 

Zelfs al is het gebouw verduurzaamd, veel opdrachtgevers prefereren nog steeds de 

architectonische vrijheden van een nieuwbouwpand (Bullen, 2007). Ook marktpartijen en 

studenten blijven zich richten op de allure van nieuwbouw in plaats van bestaande bouw. 

(Lichtenberg, Furore in renovatie, 2006) 

Gedeeltelijk/ gefaseerd aanpakken 

Dat een gebouw niet meer aan de eisen van de gebruiker voldoet, betekent niet dat alle 

aspecten van een gebouw niet meer voldoen. Met relatief kleine ingrepen kan een oud 

gebouw al klaargemaakt worden voor de toekomst. (Ebbert, 2010) De ingrepen kunnen 

ook gefaseerd worden door middel van een meerjarig onderhoudsplan (ofwel MJOP).  

Huurder behouden 

Een verhuurder wil voorkomen dat zijn kantoor leeg komt te staan. Door gebruik te 

maken van verduurzaming, zorgt men ervoor dat het gebouw voldoet aan de eisen van 

de huurder. Zo is de kans groter dat huurcontracten worden bijgetekend of dat deze 

worden behouden.  

Financieel 

Of verduurzaming goedkoper is dan nieuwbouw, verschilt per geval. Dit heeft te maken 

met de grote variatie van verduurzamingsprojecten. Een verduurzaming kan beperkt 
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blijven tot een paar ingrepen, terwijl bij nieuwbouw altijd alle bouwelementen aan bod 

komen. (Ebbert, 2010) Daarnaast is de afweging sterk afhankelijk van de status van het 

gebouw. (Kraai, 2010) 

Status van het gebouw: of asbest verwijderd moet worden, of de constructie 
versterkt moet worden, etc. 

2.3 Huidige ontwikkelingen 

Er zijn veel ontwikkelingen om de bouw te optimaliseren. Deze worden echter nog 

zelden expliciet toegespitst op bestaande bouw. In deze paragraaf wordt besproken 

welke ontwikkelingen er zijn op het gebied van optimalisatie van het bouwproces in het 

algemeen. Vervolgens worden ontwikkelingen op de verduurzamingsmarkt beschreven.  

2.3.1 Methoden bouwoptimalisatie 

Slimbouwen 

Het Slimbouwen is geen werkwijze, maar een visie. Deze visie gaat er van uit dat elk 

gebouwdeel apart beschouwd moet worden, zodat zij onafhankelijk van elkaar gemon-

teerd kunnen worden. Belangrijk is hierbij ook het ontwarren van de zogenaamde 

leidingknoop. Hiermee wordt bedoeld dat de installatiesystemen afzonderlijk in één 

procesgang uitgevoerd worden. Om dit mogelijk te maken moeten details ook fysiek 

opgesplitst kunnen worden. Als dit wordt gerealiseerd kan er enorme winst behaald 

worden in het bouwproces. In de visie worden doelen voor deze winst opgesteld. Een 

citaat van de visie: 

Concrete doelstellingen zijn: 50% lichter, 50% compacter, 50% energiebesparing, 
50% minder CO2-emissie. (Lichtenberg, Slimbouwen, 2005) 

Door de mogelijke besparingen op energie, CO2-uitstoot en zeker ook materiaal zijn de 

ambities bij deze visie voornamelijk gericht op duurzaamheid. (Lichtenberg, Slimbouwen, 

2005) 

Lean bouwen 

Het uitgangspunt van Lean bouwen is tijdsbesparing door het creëren van een lerende 

organisatie. Door communicatie tussen alle partijen wordt ernaar gestreefd dat alle tijd 

nuttig wordt besteed: alleen activiteiten die rechtstreeks waarde aan het product toevoe-

gen worden uitgevoerd. Op de bouw houdt dit in dat alle partijen zeer regelmatig rond de 

tafel zitten om elkaar te helpen dit mogelijk te maken. (Arpa lean instituut, 2012) 

De belangrijkste voorwaarde voor succes is dat alle partijen zich inzetten voor het Lean 

bouwen. Er is geen buffer. Zodra er één partij niet meewerkt, is er een grote kans dat het 

project vertraging oploopt. In de praktijk kan dit gebeuren als de opdrachtgever beslis-

singen uitstelt.  

Conceptueel bouwen 

Conceptueel bouwen houdt in dat er ontworpen wordt voor een doelgroep, in plaats van 

voor een specifieke klant. Er wordt een investering gedaan in het ontwikkelen van het 

concept. Dit concept wordt aan de markt aangeboden, in plaats van dat er gewacht 

wordt tot er een vraag komt. Per project scheelt dit aanzienlijk in engineeringskosten. 

Doordat het concept op de hele doelgroep van toepassing is, zijn er consequenties voor 

de gedetailleerdheid van de inhoud. (Huijbrechts, 2010) 

2.3.2 Verduurzamingsmarkt 
Marktpartijen spelen in op de groeiende vraag naar verduurzaming en zetten verschil-

lende initiatieven op. 
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Quickwins 

Diverse partijen bieden online zogenaamde quickwins aan. Dit zijn lijsten met kleine 

maatregelen, waarmee de opdrachtgever met relatief weinig tijd en budget zijn gebouw 

kan verbeteren.  

Voorbeelden hiervan zijn het Werkboek Bestaand Vastgoed (Camalia, 
2010) en de overheidswebsite Maatregelenlijst Energiebesparing in Ge-
bouwen (Agentschap-NL).  

BAM Verduurzaamjepand.nl 

BAM Utiliteitsbouw heeft in de zomer van 2011 de website www.verduurzaamjepand.nl 

gelanceerd. Door de genoemde quickwins kunnen eigenaren of beheerders van vast-

goed ideeën opdoen voor het verduurzamen van hun kantoorgebouw of ander bedrijfs-

pand. Daarnaast kunnen ze direct een aanvraag doen voor een zogenaamde 

gebouwscan. De gebouwscan resulteert in een advies met maatregelen op vier catego-

rieën.  

Voorbeelden van maatregelen zijn temperatuurregeling (Comfort), optoppen 
(Dak), warmtepompen (Energie) en een tweede huid (Gevel). (BAM A&E, 
2011) 

Referenties 

Als promotie voor het verduurzamen in het algemeen en specifiek voor de eigen capaci-

teiten publiceren veel partijen studies naar (pilot) projecten.  

Voorbeelden hiervan zijn de Best Practices in duurzame utiliteitsbouw 
(Rabobank & PWC, 2011), casestudies in het boek Gebouwen Bewegen 
(EnergieSprong, 2012) en een casestudy naar milieubelasting van een 
leegstaand kantoor. (Agentschap-NL, 2010) 

Regelgeving 

De overheid probeert regulerend op te treden, zoals al in de aanleiding is aangestipt. Zo 

hebben verschillende gemeenten remmende voorwaarden gesteld aan nieuwbouw. 

Bijvoorbeeld gemeente Amsterdam heeft een sterke voorkeur voor verduurzaming, 

waarbij in principe geen nieuwbouw gepleegd mag worden als er goede alternatieven in 

de bestaande voorraad voor handen zijn. Eventuele nieuwbouw moet gecompenseerd 

worden in de leegstaande voorraad. 

2.4 Conclusie 

Het verduurzamen van bestaande kantoorgebouwen is in opkomst en de vraag hiernaar 

zal blijven groeien door de maatschappelijke noodzaak. Bij bestaand vastgoed dat in 

gebruik blijft moet niet alleen met een gebouw worden omgaan, maar zijn ook de 

gebruiker en de omgeving belangrijke factoren die voor een complexere uitvoering 

zorgen ten opzichte van nieuwbouw. 

Er zijn veel redenen om voor verduurzaming te kiezen, maar opdrachtgevers zijn hiervan 

nog niet altijd overtuigd. Bij deze opdrachtgevers moet het vertrouwen groeien dat 

verduurzamen de moeite waard is door bewezen prestaties van een verduurzaming. 

Door optimalisatie van het uitvoeringsproces kan de drempel verlaagd worden om voor 

duurzaamheid te kiezen. Een mogelijke wijze om deze drempel te verlagen is te onder-

zoeken hoe de bestaande ontwikkelingen betreffende optimalisatie van een nieuwbouw-

proces uitgewerkt kunnen worden voor verduurzamingen.  

Er is een gat tussen de doelstelling om kantoorgebouwen te verduurzamen en de 

mogelijkheden om dit net zo efficiënt uit te voeren als nieuwbouw.  
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3 Doelstelling: werkwijzen beschikbaar maken 

 

In voorgaande hoofdstukken is geconcludeerd dat het uitvoeringsproces van verduurza-

ming niet optimaal is en dat de aandacht moet uitgaan naar de complexiteit die een 

bestaand gebouw met zich meebrengt. In dit hoofdstuk wordt een probleemanalyse 

gedaan aan de hand van participerend observeren van het bouwproces. Aan de hand 

van de probleemstelling wordt de doelstelling voor dit afstudeerproject opgesteld. De 

doelstelling wordt opgedeeld in zes taakstellingen, die beschrijven welke stappen 

genomen moeten worden om de doelstelling te behalen.  

3.1 Probleemanalyse: bouwtijd is niet optimaal 

Kernprobleem 

Door middel van participerend observeren is het bouwproces in kaart gebracht. Er zijn 

projecten geobserveerd vanaf de eerste voorbereidende fasen tot aan projecten die bijna 

opgeleverd zijn. De knelpunten in het proces zijn geanalyseerd en gecodeerd. 

Het vooronderzoek bevestigt de conclusies uit de inhoudelijke oriëntatie van hoofdstuk 2. 

Het kernprobleem is dat er te weinig projecten tot uitvoering komen. Hier liggen vier 

kernknelpunten aan ten grondslag, zie figuur 3.1.  

(OO) Er zijn te weinig verduurzamingsprojecten die tot uitvoering komen

(KK) 
Opdrachtgever 
prefereert  een 

nieuwbouw kantoor

(LL)
 Bedrijfsprocessen 

opdrachtgever 
worden gehinderd

(NN) 
Er is geen geld voor 

het project

(MM) 
Er is te weinig tijd 

voor het uitwerken 
van een ontwerp

 

figuur 3.1 Gedeelte van de knelpuntenanalyse: kernprobleem met vier knelpunten, inclusief codering 

Op te lossen knelpunt 

Van de vier knelpunten wordt er één als basis gebruikt voor het afstudeerproject. Dit is 

knelpunt LL: Bedrijfsprocessen opdrachtgever worden gehinderd. Dit knelpunt is 

specifiek voor het werken met bestaande bouw en heeft betrekking op de uitvoering.  

Hindering bedrijfsprocessen 

Het gebouw vervult een functie voor de opdrachtgever, zowel voor, tijdens als na de 

verduurzaming. De opdrachtgever wil dat deze functie vervuld kan blijven worden tijdens 

de verduurzaming. Het vervullen van deze functie is moeilijk als het gebouw bijvoorbeeld 

voor lange tijd leeggeruimd moet worden en er andere huisvesting gezocht moet 

worden. Om dit knelpunt op te lossen worden de oorzaken geanalyseerd, zie figuur 3.2.  
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LL

FF

N

T

AA
Y

BB

GG

R

O
P

G

D

L

S

F

B CA

K

E

V W
X

M

A. Werkwijzen bestaan nog niet
B. Kennis over werkwijzen wordt niet 

gedocumenteerd
C. Kennis over werkwijzen is niet 

toegankelijk
D. Geen kennis over werkwijzen 

beschikbaar
E. Men ziet geen noodzaak co-makers te 

betrekken
F. Geen concrete voorbeelden hoe een 

bouwplaats duurzaam te maken
G. Co-makers worden niet betrokken
K. Extra maatregelen kosten tijd en geld
L. Men ziet geen noodzaak alternatieven te 

zoeken
M. Miscommunicatie tussen bouwende 

partijen
N. Bouwpersoneel is niet op de hoogte van 

afspraken
O. Er worden geen alternatieven 

afgewogen
P. Bouwpersoneel ziet het nut niet van de 

afspraken
R. De planning en ontwerp zijn niet 

optimaal
S. Duurzaam bouwplaatsplan wordt niet 

gevolgd
T. Bouwpersoneel volgt afspraken niet
V. Er is geluidsoverlast tijdens de bouw
W. Er is stofoverlast tijdens de bouw
X. Er is overlast van het 

bouwplaatspersoneel tijdens de 
bouw

Y. Werkzaamheden belemmeren 
bedrijfsprocessen

AA. De planning loopt uit
BB. Gebruiker moet (vaak) verhuizen
FF. De bedrijfsprocessen opdrachtgever 

worden voor lange tijd gehinderd
GG. De bedrijfsprocessen opdrachtgever 

worden ernstig gehinderd
LL. Bedrijfsprocessen opdrachtgever 

worden gehinderdOO. Er zijn te weinig verduurzamingsprojecten die tot uitvoering komen
 

figuur 3.2 Relaties tussen de knelpunten waar het afstuderen zich op zal richten 

Oorzaak: overlast 

De doelstelling van het afstuderen is het oplossen van de fundamentele knelpunten A, B 

en C, samengevat in knelpunt D:  

Er is onvoldoende kennis over werkwijzen beschikbaar die een minimale impact heb-
ben op de bedrijfsprocessen van de opdrachtgever.  

Deze impact bestaat uit overlast die door activiteiten gerelateerd aan het bouwproject 

ontstaat. De overlast wordt afgebakend op de duur van de overlast, niet op de ernst van 

de overlast. Door het onderzoek te richten op de duur van de overlast, worden meer 

positieve gevolgen beoogd. De duur van de overlast is de bouwtijd. Als de bouwtijd 

korter wordt, worden er ook bouwkosten bespaard. Bovendien is het verschil in bouwtijd 

beter meetbaar dan het verschil in ernst van de overlast.  

Bouwkosten die afhankelijk zijn van de bouwtijd zijn bijvoorbeeld huur van 
het ketenpark en ander materieel en loonkosten van de uitvoerder en werk-
voorbereider. Deze kosten worden aangegeven met de afkorting AUK: Al-
gemene Uitvoeringskosten.  

Probleemstelling 

Dit afstudeerproject richt zich op het aspect ´duur van de overlast´. De beoogde werkwij-

zen zijn degene, die de bouwtijd verkorten ten opzichte van traditionele werkwijzen. Het 

begrip bouwtijd wordt in paragraaf 3.3 afgebakend. De probleemstelling is gebaseerd op 

knelpunten A, B en C, samengevat in D en wordt als volgt geformuleerd:  

De ontwerpers van het uitvoeringsplan beschikken over onvoldoende middelen om de 
bouwtijd van een verduurzaming en hiermee de duur van de overlast voor de ge-
bouwgebruiker, te minimaliseren. 
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Een samenvatting van het vooronderzoek, inclusief de volledige probleemanalyse en 

selectie van de knelpunten, is te vinden in bijlage I.  

3.2 Opstellen doelstelling 

Gewenste situatie 

De gewenste situatie is opgesplitst in drie niveaus. Op het hoogste niveau kiest een 

opdrachtgever voor verduurzaming van zijn kantoorpand, mede doordat zijn bedrijfspro-

cessen minimaal gehinderd worden. Zo bestrijdt hij leegstandproblematiek en bevordert 

hij kennis en ervaring met bestaande bouw. Op een niveau lager realiseert de aannemer 

een verduurzaming met minimale duur van de overlast. 

Op het laagste niveau heeft de ontwerper van het uitvoeringsplan de middelen om de 

meest efficiënte werkwijzen voor zijn project kiezen op het gebied van bouwtijd. De 

doelstelling voor dit afstudeerproject richt zich op het bereiken van de gewenste situatie 

op dit niveau.  

Doelstelling  

Uit het oplossen van de knelpunten A, B en C (zie figuur 3.2) volgen drie deeldoelstellin-

gen: 

A. er is een nieuwe werkwijze ontworpen; 
B. de werkwijze die de bouwtijd minimaliseert is gedocumenteerd met alle benodig-

de kennis om de werkwijze toe te passen. Dit bevat ook een wijze om te beoor-
delen of deze geschikt is voor een bepaald project; 

C. alle werkwijzen die de bouwtijd minimaliseren en de overwegingen om deze wel 
of niet toe te passen worden gedocumenteerd. Dit document wordt toegankelijk 
gemaakt voor alle personen die hier behoefte aan hebben. 

Deze deeldoelstellingen worden samengevat in de volgende doelstelling voor het 

afstuderen: 

Het ontwerpen van een handboek waarmee werkwijzen geselecteerd kunnen worden 
om de verduurzaming van een bestaand kantoorgebouw in een minimale bouwtijd uit 
te voeren.  

3.3 Afbakening  

De begrippen die in de probleem- en doelstelling gebruikt zijn worden gedefinieerd zoals 

ze in dit rapport gebruikt worden. Op deze manier is duidelijk waar dit rapport start en 

waar het eindigt.  

Handboek 

De doelstelling wordt behaald door het ontwerpen van een handboek. De definitie van 

een handboek van DBNL wordt gebruikt: 

Naslagwerk waarin een overzicht gegeven wordt van een bepaalde tak van weten-
schap (Verkruijsse, Struik, & Bork, 2002) 

De vorm „handboek‟ wordt gekozen, omdat dit een uitermate geschikte vorm is om 

kennis te delen. Omdat elke verduurzaming anders is, is het uitvoeringsplan niet zo 

zwart-wit dat dit zich gemakkelijk in software en modellen laat vangen. De kennis moet 

juist transparant aangeboden worden, in een bekende vorm. Een boek is bekend en een 

handboek geeft de mogelijkheid een methode aan te bieden.  
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Mock-up versie maken 

De methodiek om werkwijzen te selecteren staat centraal. Er wordt onderzocht wanneer 

deze selectie plaatsvindt en op basis waarvan. Naast de methodiek levert het handboek 

veel technische informatie. Deze informatie betreft niet alleen de werkwijzen zelf, maar 

ook bewijs dat de methodiek werkt en welke winst ermee behaald kan worden.  

In dit afstudeerproject wordt het handboek ontworpen. Dat wil zeggen dat het niet 

resulteert in een volledige versie van het handboek maar er wordt een mock-up versie 

gemaakt. Deze bevat de volledige selectiemethodiek. Het punt waarop de mock-up 

verschilt van een volledige versie is de technische informatie die de keuzes zal onder-

bouwen. Deze informatie blijft beperkt tot enkele uitgewerkte voorbeelden. Hierdoor 

zullen factoren die voor de gebruiker belangrijk zijn, zoals afwegingen van kosten, niet 

op een kwantitatief niveau onderzocht worden.  

Casestudies 

Voor het ontwerpen van de selectiemethodiek moet het beslissingsproces voor werkwij-

zen bij verduurzamingen doorgrond worden. Hiervoor worden casestudies gedaan naar 

recent uitgevoerde verduurzamingen. Deze casestudies vormen samen met de werkwij-

zen de basis voor het handboek. Naast de analyse van de originele uitvoeringswijze 

worden de cases gebruikt als „onderlegger‟ om toepassingsmogelijkheden van de 

werkwijzen te bepalen. Meer hierover volgt in hoofdstuk 7.  

De casestudies bepalen de reikwijdte van het handboek. De selectie gebeurt daarom 

met bijzonder grote zorg. De gekozen casestudies moeten samen representatief zijn 

voor de meerderheid van de kantoorgebouwen.  

Een casestudy omvat één kantoorgebouw dat door middel van bouwtechnische of 

installatietechnische maatregelen verduurzaamd is. Het gebouw behoudt de functie die 

het voor de verduurzaming had.  

Doelgroep 

Dit is niet de groep personen die het handboek gaat gebruiken, maar de projecten 

waarvoor het handboek gebruikt wordt. Er zijn namelijk verschillende personen die het 

handboek gebruiken om voor hetzelfde project werkwijzen te selecteren. Voor de groep 

personen wordt de term „gebruiker‟ gehanteerd. Deze is op zijn beurt weer niet te 

verwarren met de gebouwgebruiker. 

De verduurzamingen waarop wordt gericht betreffen kantoorgebouwen die hun functie 

behouden. Hierbij is de gebouwgebruiker voornemens (een deel van) het gebouw tijdens 

de uitvoering te blijven gebruiken. Dit betekent niet dat andere renovatie- of zelfs 

nieuwbouwprojecten geen profijt kunnen hebben van het handboek. Wanneer het 

gebouw in gebruik blijft zijn er extra factoren (zoals de gebouwgebruiker) waar rekening 

mee gehouden moet worden.  

Verduurzamen 

Hier wordt van verduurzaming gesproken als een bestaand kantoorgebouw aangepast 

(gerenoveerd) wordt, zodat het weer aan de eisen van de gebruiker voldoet. Dit gebeurt 

door middel van bouwkundige of installatietechnische maatregelen. De precieze activitei-

ten binnen een verduurzaming worden in de analyse van hoofdstuk 4 behandeld.  

Bouwtijd 

De tijd waarin de verduurzaming uitgevoerd wordt en de gebouwgebruiker in meer of 

mindere mate last ondervindt van de verduurzaming. De bouwtijd wordt gemeten in 

kalenderdagen, hoewel een gebouwgebruiker misschien op bijvoorbeeld zaterdag geen 

hinder zal ondervinden.  

Met optimaal wordt bedoeld, dat de gebruiker van het handboek de kortst mogelijke 

bouwtijd ontwerpt die met zijn randvoorwaarden, zoals budget, mogelijk is.  
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Werkwijze 

methode, manier van werken (Van Dale) 

 De manier waarop één of meerdere hoofdactiviteiten worden uitgevoerd. Werkwijzen 

zijn er op veel verschillende niveaus. In dit onderzoek worden alleen facetten meegeno-

men, die meetbaar zijn terug te vinden in het uitvoeringsplan of aanleiding geven tot een 

concreet meetbare oplossing. Deze hebben betrekking op activiteiten op de bouwplaats, 

zoals bewerkingen of transport van materiaal/ materieel.  

De werkwijzen variëren van strategisch niveau tot concrete technieken.  

Een werkwijze kan zo abstract zijn als „het monteren in plaats van bouwen‟, 
maar ook zo concreet als „het plaatsen van een geprefabriceerde gevel‟ of 
„meer ploegen tegelijk inzetten‟ 

Er zijn werkwijzen die invloed hebben op het ontwerp. Het is acceptabel dat een werk-

wijze iets verandert aan het ontwerp of eindproduct. Het doel is namelijk om een 

alternatief te vinden binnen de gestelde maatregelen.  

In de praktijk wordt op meerdere fronten gewerkt aan procesoptimalisatie. In dit project 

worden methoden nadrukkelijk buiten de afbakening gehouden die geen directe invloed 

op het bouwproces hebben. Wat buiten de afbakening valt, zijn methoden die: 

 het voorbereidingstraject versnellen; 
 puur gericht zijn op relaties en samenwerking van partijen en disciplines; 
 slechts beschrijven hoe informatie en/ of communicatiestromen plaatsvinden. 

Een voorbeeld van een dergelijke methode is het streven naar een meer in-
tegrale aanpak van projecten. Dit houdt in dat verschillende disciplines (bij-
voorbeeld architectuur, constructie, bouwkosten) zo vroeg mogelijk in de 
voorbereiding elkaars belangen bespreken. Hiermee hoopt men te bereiken 
dat er minder conflicten tussen disciplines plaatsvinden tijdens de voorbe-
reiding en uitvoering.  

Hier is voor gekozen omdat deze methoden onvoldoende raakvlak met de uitvoerings-

techniek hebben. Bovendien is de invloed van deze methoden niet meetbaar op de 

bouwplaats.  

Overlast  

Er is sprake van overlast wanneer de gebouwgebruikers of omwonenden op één van de 

volgende manieren worden gehinderd:  

 er is sprake van geluidsoverlast: tijdens werktijden van de gebouwgebruiker komt 
het geluidsniveau boven een bepaald niveau. Het niveau dat hinderlijk is, wordt be-
paald aan de hand van de ervaring van de gebouwgebruiker (bijvoorbeeld elk uur 5 
minuten 80 dB); 

 bouwstof en/ of stank komt neer buiten de bouwplaats, op de werkplek van de 
gebouwgebruiker of op straat; 

 andere gebeurtenissen die de gebouwgebruiker als overlast heeft ervaren, zoals 
zichtbaarheid van de bouwplaats voor derden of eigen personeel. Het komt in de 
praktijk voor dat opdrachtgever de algemene onrust van een bouwplaats niet wenst, 
waardoor de bouw zoveel mogelijk „onzichtbaar‟ moet zijn.  

Bouwproces 

Het handboek wordt in de eerste plaats ontwikkeld voor bouwkundigen. Er wordt 

uitgegaan van een project waarin de aannemer waar deze bouwkundigen werkzaam zijn 

vanaf de programmafase van een bouwproces betrokken is.  
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3.4 Taakstellingen bij de doelstelling 

De doelstelling wordt behaald door een onderzoek en een ontwerp. Aan de hand van de 

onderzoeksresultaten wordt het handboek ontworpen. Zowel het onderzoek als het 

ontwerp wordt opgedeeld in drie taakstellingen met deelvragen.  

Onderzoek 

 Analyse bouwproces en bouwtijd verduurzaming  

 Uit welke activiteiten bestaat een verduurzaming? 

 Welke oorzaken zijn er voor de knelpunten bij een verduurzaming? 

 Hoe komt de keuze voor een werkwijze tot stand? 

 Welke informatie is vereist voor de keuze van een werkwijze? 

 Analyse werkwijzen die bouwtijd kunnen verkorten 

 Welke criteria zijn er voor een werkwijze om in het handboek te komen? 

 Welke informatie is relevant voor de keuze van een werkwijze? 

 Wat zijn de verbanden tussen deze werkwijzen? 

 In welke bouwfase moet een werkwijze geselecteerd worden? 

 Programma van Eisen en structuur opstellen 

 Hoe verloopt het gewenste proces? 

 Welke rol vervult het handboek in het gewenste proces? 

 Welke eisen zijn er aan de inhoud van het handboek? 

 Welke eisen zijn er aan het gebruik van het handboek? 

Ontwerp 

 Ontwerpen van de selectiemethodiek en genereren inhoud  

 Hoe wordt de analyse van de opdracht uitgevoerd? 

 Hoe wordt de selectie van werkwijzen gemaakt? 

 Hoe wordt de informatie over vervolgstappen verstrekt? 

 Wat is de uitkomst als casestudies het handboek doorlopen? 

 Ontwerpen van het handboek 

 Wat wordt de fysieke vorm van het handboek? 

 Hoe wordt de analyse van de opdracht vormgegeven? 

 Hoe wordt de selectie van werkwijzen vormgegeven? 

 Hoe wordt de informatie over vervolgstappen vormgegeven? 

 Hoe wordt de gebruiker geholpen in het gebruik van het handboek? 

 Toetsen van het handboek 

 Zullen gebruikers het handboek gebruiken bij hun projecten? 

 Voldoet het handboek aan het Programma van Eisen? 

De uitwerking van deze zes taken wordt in de volgende zes hoofdstukken behandeld.  

3.5 Conclusie 

De doelstelling voor het afstudeerproject is: 

Het ontwerpen van een handboek waarmee werkwijzen geselecteerd kunnen worden 
om de verduurzaming van een bestaand kantoorgebouw in een minimale bouwtijd uit 
te voeren.  

Deze doelstelling is dusdanig breed dat het eindproduct van het afstudeerproject een 

mock-up versie van het handboek is, een eerste uitwerking van het ontwerp. Voor een 

volledige versie moeten veel voorbeelden en technische beschrijvingen uitgewerkt 

worden. Het handboek zal nooit „af‟ zijn, hoe meer referenties hoe beter. De methodiek 

zal evolueren met de ontwikkelingen op de markt.  
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4 Analyse verduurzamingen: huidig proces 

Dit hoofdstuk behandelt de analyse van het voorbereidings- en uitvoeringsproces van 

een verduurzaming. Daarvoor worden antwoorden gezocht op de volgende deelvragen: 

 Uit welke activiteiten bestaat een verduurzaming? 

 Welke oorzaken zijn er voor de knelpunten bij een verduurzaming? 

 Hoe komt de keuze voor een werkwijze tot stand? 

 Welke informatie is vereist voor de keuze van een werkwijze? 

Van de casestudies wordt het uitvoeringsproces geanalyseerd, om te bepalen welke 

problemen een werkwijze moet oplossen ofwel welke kwaliteiten een werkwijze moet 

bezitten. Vervolgens wordt het voorbereidingsproces geanalyseerd, om te bepalen door 

wie, wanneer en op basis van welke criteria een werkwijze geselecteerd wordt. De 

onderzoeksmethode komt als eerst aan bod.  

4.1 Methode 

Door middel van casestudies worden zowel het voorbereidingsproces als het uitvoe-

ringsproces geanalyseerd.  

Selectie cases  

Er wordt een meervoudige casestudie gedaan omdat de activiteiten per verduurzaming 

erg verschillen. Van de projecten die geschikt zijn als case worden er drie gekozen. De 

context van deze projecten is maximaal gevarieerd, maar samen zijn deze projecten 

representatief voor de doelgroep.  

De context van een case bestaat uit vaste gegevens van het project. Deze 
zijn niet gerelateerd aan het uitvoeringsplan, zoals gebouwspecificaties en 
eisen van de opdrachtgever. 

Er is veel aandacht besteed aan de selectie van de cases, omdat dit het toepassingsge-

bied van het handboek bepaalt. Na een uitgebreide selectieprocedure zijn drie cases 

geselecteerd: 

 BAM Civiel kantoor te Gouda 
 DHV kantoor te Amersfoort 
 Rabobank New Dealingroom te Utrecht 

De volledige selectieprocedure is vastgelegd in bijlage II.  
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figuur 4.1Situatie tijdens bouw BAM Civiel figuur 4.2 Nieuwe situatie BAM Civiel  

   

figuur 4.3 Oude situatie DHV figuur 4.4 Nieuwe situatie DHV  

  

figuur 4.5 Situatie tijdens bouw Rabobank  figuur 4.6 Nieuwe situatie Rabobank 

Indelen bouwactiviteiten 

Om projecten vergelijkbaar met elkaar te maken, wordt informatie betreffende de te 

nemen maatregelen in een standaard indeling geplaatst. Er wordt gezocht naar indelin-

gen die al gebruikt worden in de praktijk. Er wordt één indeling gekozen die de basis is 

voor de indeling die het handboek zal hanteren voor verduurzamingsactiviteiten en 

maatregelen. 
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Analyseplan opstellen 

Casestudies zijn voorlopers van de projecten die het handboek gaan gebruiken. Er wordt 

gedaan alsof er een uitvoeringsplan, bestaande uit werkwijzen, voor de casestudie 

gemaakt moet worden. Vervolgens wordt de informatie over het project verzameld die 

nodig zou zijn voor de selectie van werkwijzen voor het uitvoeringsplan. 

Naast die informatie, wordt nog iets geanalyseerd namelijk de huidige uitvoeringswijze 

van de case. Een evaluatie van de huidige uitvoering maakt duidelijk welke knelpunten 

en kansen er zijn.  

Om een analyseplan te maken dat alle gegevens oplevert waarop de werkwijzeselectie 

gemaakt zou kunnen worden, zijn verschillende bronnen gebruikt: 

 de GOTIK methode: Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Kwaliteit; 

 uitvoeringsaspecten bij een bouwproject (Maas, 1996); 

 stappenplan voor een analyse van een uit te voeren project (Vastert, 2010); 

 deelplannen te maken bij een uitvoeringsplan (Vastert, 2010); 

 relevante aspecten bij gevelvernieuwing (Ebbert, 2010); 

 aspecten uit de doelstelling: overlast, bestede tijd, duurzaamheid. 

De factoren die uit deze bronnen gehaald zijn worden gegroepeerd in zogenaamde 

relevante factoren bij een verduurzaming. In een analyseplan wordt per relevante factor 

een aantal vragen gesteld die voor de casestudy worden beantwoord.  

Analyse uitvoeren 

Het analyseplan wordt uitgevoerd op de casestudies. Uit de voorselectie van de cases is 

veel informatie gekomen betreffende de maatregelen en de bouwactiviteiten. De 

activiteiten worden verder geanalyseerd. Hiervoor zijn verschillende projectstukken 

bestudeerd, te weten technische omschrijvingen, tekeningen, planningen e.a. Dit is 

aangevuld met gesprekken met uitvoerders, projectleiders, co-makers, opdrachtgevers 

en andere betrokkenen.  

De gesprekkenlijst staat in de bronvermelding, de analysen met bronvermelding in 

bijlage IV. Uit de analyses worden conclusies getrokken die de deelvragen beantwoor-

den.  

Voorbereidingsproces verduurzaming vastleggen 

Nu van de casestudies bekend is wát er is gebeurd, wordt onderzocht hoe dit tot stand is 

gekomen. In het voorbereidingsproces worden de momenten vastgelegd waarop keuzes 

gemaakt zijn betreffende selectie van werkwijzen. Dit is achterhaald door middel van 

interviews met personen die betrokken waren bij de casestudies. De volgende vragen 

worden beantwoord: 

 wie maakt de keuzes? 

 wanneer worden ze gemaakt? 

 op basis van welke informatie uit welke bronnen worden ze gemaakt? 

4.2 Indeling bouwactiviteiten in elementenclusters 

Het indelen van bouwactiviteiten op basis van een bestaande indeling heeft de voorkeur 

boven een nieuwe indeling om drie redenen: 

 de indeling is in de praktijk beproefd en geschikt gebleken; 

 de gebruikers zijn al bekend met deze indeling en codering, waardoor het hand-

boek meer gebruiksvriendelijk wordt; 

 door middel van een bestaande indeling kan het beheersen van bouwtijd een-

zelfde plaats in het bouwproces krijgen als het beheersen van bouwkosten. 
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Er zijn verschillende bestaande methoden die in aanmerking komen om de basis te 

vormen voor de indeling bij het verduurzamen, namelijk Stabu, de Elementenmethode 

‟91 en NEN 2634.  

4.2.1 Stabu  
Deze methode wordt gebruikt om bestekken op te stellen. De methode wordt in de 

praktijk weinig gebruikt tijdens voorbereidende fasen, terwijl het handboek juist tijdens 

deze fasen opereert. De Stabu methode is daarom niet geschikt.  

4.2.2 Elementenmethode ‘91 
De Elementenmethode ‟91 wordt ook wel de NL-Sfb methode genoemd en is toegespitst 

op bouwelementen bij nieuwbouw. Hierdoor is deze methode niet geschikt voor be-

staande bouw. Belangrijke activiteiten als sloopwerkzaamheden en het verhuizen van de 

gebruiker vinden geen plaats in de indeling. De methode is de basis voor een andere 

indeling: die van NEN 2634. (BNA, 2005) 

4.2.3 NEN 2634: overdragen kosten- en kwaliteitsgegevens 
Deze methode wordt gebruikt om gegevens over kosten gedurende het bouwproces 

over te dragen en gaat uit van het werken van grof naar fijn. Dit wordt gedaan door 

middel van vier niveaus, waarbij elk niveau een uitsplitsing van de vorige is. (Nederlands 

Normalisatie-instituut, 2002) 

 

Niveau Niveaubenaming Niveaukenmerk 

Kosten  Kwaliteit 

1 geheel bouwwerk of 

ruimtelijke delen 

kostenkengetallen per aan 

het gebruik gerelateerde 

eenheid 

kwaliteitsgegevens op 

gebouwniveau 

2 Elementenclusters  kostenkengetallen per 

elementencluster 

kwaliteitsgegevens op het 

niveau van ruimtelijke delen 

van het gebouw 

3 Elementen  kostenkengetallen per 

element 

kwaliteitsgegevens op het 

niveau van een ruimte of 

element 

4 Technische oplos-

singen 

prijzen per technische 

oplossing 

kwaliteitsgegevens op het 

niveau van de technische 

oplossing 

figuur 4.7 Indeling van de vier niveaus volgens NEN 2634 (Nederlands Normalisatie-instituut, 2002) 

Tijdens de bouwfasen worden de gegevens steeds een niveau lager gespecificeerd. 

Deze methode is erg geschikt omdat de meeste beschreven aspecten voor kosten ook 

relevant zijn voor de bouwtijd.  

4.2.4 Indeling elementenclusters op basis van NEN 2634 

Eén niveau 

De normindeling wordt niet letterlijk overgenomen. De indeling die voor de verduurza-

mingen wordt gebruikt zal niet op vier niveaus werken maar op één niveau. Dit niveau 

wordt voor alle bouwfasen gebruikt. Dit niveau komt grotendeels overeen met niveau 2 

van de NEN-norm. De indeling blijft „elementenclusters‟ heten.  

Een elementencluster is bijvoorbeeld „Gevel‟ of „W-installaties‟ 

Elementenclusters wijzigen 

Er worden elementenclusters weggelaten en toegevoegd om de indeling op bestaande 

bouw toe te spitsen. Ondanks de verwijderde clusters wordt de nummering gelijk 

gehouden aan die van NEN 2634 om verwarring te voorkomen.  
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Project als geheel 

Aan de elementenclusters wordt de categorie project als geheel toegevoegd. Hier 

worden alle gegevens verzameld die betrekking hebben op algemene aspecten van de 

bouw of relaties tussen elementenclusters.  

In totaal worden er 14 elementenclusters onderscheiden. Zie bijlage III voor een gede-

tailleerde beschrijving van de totstandkoming van deze indeling. In figuur 4.8 staat een 

voorbeeld van indeling.  

4.3 Vereiste informatie voor opstellen uitvoeringsplan 

Er wordt bepaald wat men moet weten van een project om werkwijzen te kiezen voor het 
uitvoeringsplan. Deze informatie wordt door een analyse verzameld. De casestudies 
doorlopen deze analyse als toetsing van de methode en om in het latere handboek als 
voorbeeld te dienen.  

De analyse bestaat uit drie delen. De eerste twee delen zouden ook bij een nieuw 
project plaatsvinden: een beschrijving van het ontwerp en een beschrijving van de vaste 
gegevens betreffende de bestaande situatie.  

Bij elk nieuw project worden er twee vragen gesteld: „wat gaan we doen?‟ 
(ontwerp) en „wat is er?‟ (bestaande situatie) 

Het derde deel van de analyse evalueert de huidige uitvoeringswijze van de casestudies. 

In paragraaf 4.1 is beschreven hoe het analyseplan is opgesteld. 

4.3.1 Analyse ontwerp 
Per casestudy wordt beschreven welke elementenclusters van toepassing zijn en zo ja, 

wat de maatregelen zijn. Per elementencluster worden de volgende vragen beantwoord: 

 welke delen worden verwijderd? 

 welke delen blijven staan? 

 wat voor nieuwe delen komen erbij? 

In figuur 4.8 worden de hoofdactiviteiten bij de drie casestudies ingedeeld in elementen-

clusters. 

Elementcluster BAM Civiel kantoor, 

Gouda 

DHV Kantoor, 

Amersfoort  

Rabobank New 

Dealingroom, Utrecht 

1.C Bouwrijp maken 
(gebruiker verhuizen) 

Gebruiker is uit het 
gebouw verhuisd 

Het gehele gebouw is in 
gebruik gebleven, in zes 
fasen delen afgesloten 

Vloer boven project is in 
gebruik gebleven. 
Vloeren zelf zijn 
leeggehaald 

1.D Sloopwerkzaam-
heden algemeen 

Volledig interieur, 
asbest, buitenkozijnen 

Volledige gevel incl. 
asbest 

Volledig interieur 

2.B Skelet (verande-
ring draagconstructie) 

Vloeren doorbroken voor 
leidingschachten 

- Vloerdoorbraak t.b.v. 
trappenhuis/ vide, 
leidingschacht en 
eenmaal architectonisch 

2.C Daken Dak aangeheeld en 
gereinigd 

Isolatie op het bestaan-
de dak met lichte 
dakbedekking 

Lichtkoepel geplaatst in 
vide tussen twee 
gebouwdelen 

2.D Gevel Nieuwe kozijnpuien, na-
isolatie binnenzijde, 
betonherstel buitenzijde 

Volledig nieuwe gevel, 
niet op begane grond 

 

2.E Binnenwanden Wanden bij gevel zijn 
aangeheeld en er zijn 
wanden vervangen 

Enkele vergaderzalen 
zijn aangepast 

Volledig nieuwe wanden 
geplaatst 

2.F Vloeren  - Computervloeren 
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aangelegd 

2.G Trappen en 
hellingen 

 - Nieuw open trappenhuis 
aangelegd 

2.H Plafonds  Gereinigd en enkele 
platen vervangen 

Klimaatplafonds 
gemaakt 

3.A W-Installaties Volledig nieuwe 
installaties 

Gedeeltelijk vervangen 
klimaatinstallaties, 
innovatief watermist-
scherm t.b.v. brandvei-
ligheid 

Volledig nieuwe 
installaties 

3.B E-Installaties (+ 
3.C Lift) 

Volledig nieuwe 
bekabeling en armatu-
ren 

Plaatselijk nieuwe 
armaturen 

Volledig nieuwe 
bekabeling en armatu-
ren. Extra aandacht voor 
databekabeling 

6. AUK (Bouwplaats 
inrichting) 

Volledig in steigers Geen grote installaties. 
verrijkers, mobiele kraan 
per dag 

Steigerplatform op vloer 
1 

7. Losse inrichtingen 
(afwerking) 

Volledig nieuw interieur Verwaarloosbaar Volledig nieuw interieur 

figuur 4.8 Activiteiten bij de casestudies, ingedeeld in elementenclusters 

4.3.2 GOL analyse: vaste gegevens 
De randvoorwaarden of vaste gegevens bij een verduurzaming zijn complexer dan bij 

nieuwbouw doordat er al een bestaande situatie is, geen blank vel. Deze factoren 

hebben invloed op de toepasbaarheid van werkwijzen. Dit betreft niet alleen het gebouw 

en de ligging van het gebouw, maar ook bijvoorbeeld de eisen van de opdrachtgever 

betreffende het project. 

De vaste gegevens worden ingedeeld in de categorieën Gebouw, Organisatie en 

Ligging. Dit wordt de GOL analyse genoemd. Het volledige analyseplan staat in bijlage 

IV, in figuur 4.9 staat een overzicht.  

Categorie Subcategorie 

Gebouw Gebouwcontext  
Status van het gebouw 

Organisatie Betrokkenheid uitvoerende partij 
Hiërarchie beslissingen 
Eisen van de opdrachtgever 
Informatievoorziening 

Ligging Algemene informatie 
Beperkende factoren 

figuur 4.9 Categorieën en subcategorieën van de GOL analyse 

4.3.3 Analyse uitvoeringsproces  
Wat zijn de huidige problemen in de uitvoering? Welke activiteiten zijn het belangrijkst? 

waar valt de meeste winst te behalen? Dat zijn allemaal vragen die in deze paragraaf 

worden beantwoord.  

Dit gebeurt door middel van analyse en evaluatie van de uitvoering van de casestudies. 
Aan de hand van deze informatie worden de grootste knelpunten benoemd. Ook wordt 
gekeken hoe die bij een nieuw project voorkomen kunnen worden. Er is een analyseplan 
per elementencluster en voor het gehele project. 

Voor het gehele project 

Betreffende verbanden tussen elementenclusters en algemene aspecten van de bouw. 

In figuur 4.10 staan de gevraagde gegevens.  
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Categorie Subcategorie 

Gehele project Volgorde uitvoering van activiteiten 
Route werkzaamheden op de plattegrond  
Omgang met de gebruiker 
Overige aandachtspunten 

figuur 4.10 Analyseplan voor het project als geheel 

Per elementencluster 

Voor elk elementencluster wordt hetzelfde plan doorlopen, overzichtelijk weergegeven in 

figuur 4.11.  

Categorie Subcategorie 

Uitvoering Maatbeheersing & montage 
Materiaal benodigdheden en aanvoer 
Transport op de bouwplaats 

Tijd Tijdbesteding aan de hoofdactiviteit 
Aantal man dat hier gewerkt heeft 

Omgang met gebruiker Fasering 
Overlast 

Kosten Meerkosten 
Minderkosten 

Duurzaamheid Bijzonderheden op dit onderwerp 

figuur 4.11 Categorieën en subcategorieën van de analyse per elementencluster 

4.4 Uitvoeren analyse 

Bovenstaand plan is uitgevoerd voor de drie cases en te vinden in bijlage IV. De grootste 

problemen bij de uitvoering worden hieronder beschreven.  

 schilvernieuwing 

 installaties in het kritieke pad 

 logistiek 

 maatbeheersing 

Schilvernieuwing 

Als er werk aan de gevel wordt verricht, is het gebouw niet meer wind- en waterdicht. 

Een gebruiker in het gebouw ondervindt hier overlast van. Bovendien krijgt de bouwer te 

maken met mogelijk weerverlet. Het is zaak om de gevel zo snel mogelijk weer dicht te 

maken.  

Installaties in het kritieke pad 

Het gaat hier om zowel werktuigbouwkundige (W) als elektrotechnische (E) installaties. 

Het kritieke pad houdt in, dat de activiteit maatgevend is voor de planning en daarmee 

de snelheid waarmee gebouwd wordt. Installaties zijn fysiek moeilijk te scheiden van 

andere gebouwelementen. Leidingen gaan door andere elementen heen en komen in 

alle hoeken van het gebouw voor. Een installateur werkt daarom vaak op dezelfde 

locaties als waar bouwkundige aanpassingen plaatsvinden. Hierdoor komt het voor dat 

de twee disciplines elkaar in de weg lopen of dat er op elkaar gewacht moet worden.  

Er moet een koof om een leidingschacht getimmerd worden, maar de instal-
lateur is nog niet klaar met het leggen van de leidingen. De timmerman kan 
de leidingschacht niet afwerken.  

Bij een gebouw dat in gebruik blijft is er een tweede probleem. W-installaties worden 

vaak centraal gestuurd, dat wil zeggen dat er niet een gedeelte afgesloten kan worden. 
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 Als de luchtbehandeling op vloer 1 vernieuwd word, wordt de gehele instal-
latie afgesloten. Er komen noodinstallaties op vloer 2, waar de gebouwge-
bruiker doorwerkt.  

Logistiek 

Er zijn knelpunten in de logistiek van en naar de bouwplaats als op de bouwplaats. 

Verduurzamingen vinden plaats als het gebouw op een goede locatie staat, wat vaak 

inhoudt dat het in de binnenstad staat. Toegangswegen zijn hier druk en krap. Boven-

dien moet de toegang tot het gebouw beschikbaar blijven voor de gebouwgebruiker.  

Op de bouwplaats heeft men vaak te maken met weinig of geen ruimte voor opslag. Ook 

verticaal transport is moeilijk. Als er met kranen wordt gewerkt moeten verdiepingen 

worden voorzien van externe platforms waarop gelost kan worden. Door bijvoorbeeld 

een ondergrondse parkeergarage kan de stoep niet belast worden door een verrijker.  

Maatbeheersing  

Maatafwijkingen zijn meer regel dan uitzondering bij een bestaand gebouw. Alle nieuwe 

elementen moeten passend gemaakt worden. Dit betekent dat tijdens de voorbereiding 

alles ingemeten moet worden.  

Er zijn ook gebouwdelen die niet geanalyseerd kunnen worden, omdat hier nog materi-

aal voor zit. Dit kan nare verrassingen veroorzaken tijdens de uitvoering.  

Een onverwachte asbest vondst legt een bouw al snel een week stil  

Wachttijd 

Op de bouw wordt veel last ondervonden van een onvolledige voorbereiding. Dit uit zich 

op de bouwplaats door het stilleggen van het werk terwijl er op beslissingen wordt 

gewacht. In de komende paragraaf wordt het voorbereidingsproces geanalyseerd.  

4.5 Voorbereidingsproces verduurzaming 

Met de analyse en evaluatie van de uitvoering zijn alleen symptomen vastgelegd. In de 

voorbereidingsfase kunnen veel problemen tijdens de uitvoering tijdig worden opgemerkt 

en kan een oplossing gezocht worden.  

4.5.1 Huidige wijze bouwtijdbeheersing 

Planning 

Het belangrijkste communicatiemiddel bij bouwtijdbeheersing is de planning. Bij aanbe-

steding wordt er een contractplanning gemaakt. Deze planning wordt gemaakt op basis 

van een gewenste opleverdatum. De planning wordt door verschillende partijen overge-

nomen en aangepast. In de werkvoorbereiding wordt de planning uitgewerkt tot een 

detailschema. De gewenste opleverdatum wordt eerst toegezegd, maar later wordt pas 

gekeken hoe men dit precies gaat realiseren.  

Preventief werken 

Bij het beheersen van de bouwtijd wordt gekeken naar het halen van de planning. 

Daarbij worden oplossingen gezocht naar mogelijke problematische situaties. Er wordt 

niet preventief en structureel gekeken naar mogelijkheden om de bouwtijd te minimalise-

ren, zeker niet buiten de eigen ervaring. In de vroege bouwfasen is weinig aandacht voor 

bouwtijdbeheersing, omdat er in die fasen nog geen problematische situaties worden 

herkend.  
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Keuzemoment 

De daadwerkelijke keuze voor werkwijzen wordt in veel gevallen niet gemaakt tijdens de 

voorbereidende fasen, maar pas tijdens de uitvoering. Dit kost extra vertraging, irritaties 

en geld. De keuzes moeten eerder gemaakt worden.  

4.5.2 Betrokken personen 
De personen die invloed hebben op keuzes van werkwijzen zijn de beoogde gebruikers 

van het handboek. In elk bouwproject zijn de betrokken personen (of partijen) en de 

bouwfase waarin zij worden betrokken verschillend.  

Per bouwfase 

In de Programmafase wordt het Programma van Eisen (PvE) opgesteld door de op-

drachtgever, de architect en eventuele adviseurs.  

De adviseurs kunnen richting geven aan het PvE, door bijvoorbeeld te on-
derzoeken of de leidingen naar buiten gebracht kunnen worden.  

In de Ontwerpfase wordt het PvE omgezet naar een ontwerp. In deze fase komt een 

Technisch ontwikkelaar bij het team en eventueel meer adviseurs.  

In de Uitwerkingsfase worden de meeste directe beslissingen betreffende de uitvoering 

gemaakt. Een projectleider en eventueel al een uitvoerder komen bij het team. Ook 

kostendeskundigen spelen in deze fase een grote rol.  

Informatiebronnen 

Elke betrokkene bij het voorbereidingsproces maakt keuzes op basis van zijn eigen 

kennis en die van zijn directe omgeving. Als hij zelf een „acceptabele‟ oplossing voor een 

probleem heeft, zal hij niet naar alternatieven zoeken. Dit komt onder andere doordat het 

moeilijk is om goede referentie-informatie te vinden.  

Toegankelijkheid bronnen 

Bij het analyseproces van de casestudies is gebleken hoe moeilijk het is om informatie 

betreffende projecten te verkrijgen. De informatie die er is, is volumineus en moeilijk te 

doorgronden.  

Vaak is een project wel geëvalueerd door de aannemer, opdrachtgever en 
andere betrokken partijen. Helaas wordt deze evaluatie in veel gevallen niet 
schriftelijk vastgelegd en beschikbaar gemaakt voor bijvoorbeeld collega‟s.  

4.6 Conclusie 

De opgestelde deelvragen worden beantwoord. 

Uit welke activiteiten bestaat een verduurzaming? 

Verduurzamingen verschillen onderling veel meer van elkaar dan nieuwbouwprojecten. 

Er komen ook extra activiteiten, zoals sloopwerkzaamheden, bij. De meest voorkomende 

activiteiten bij een verduurzaming zijn aanpassingen aan de gebouwschil en aan de W-

installaties. Vaak wordt gelijktijdig het interieur aangepast.  

Een verduurzaming bevat niet altijd activiteiten aan het dak. Bij nieuwbouw 
wordt er altijd een dak geplaatst.  

Bestaande methode NEN 2634 is geschikt als indeling. Deze wordt wel aangepast 

omdat de methode gemaakt is voor kostengegevens en gericht is op nieuwbouw.  

Omdat elk project zo anders is, komt er altijd maatwerk aan te pas. Er zijn te veel 

variabelen om in een handboek allemaal af te dekken. Het handboek moet standaard 

werkwijzen aanbieden, die daarna nog naar een project uitgewerkt moeten worden.  
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Welke activiteiten zijn de knelpunten bij een verduurzaming? 

De grootste uitdagingen bij de uitvoering van bestaande bouw zijn schilvernieuwing, 

installaties, maatbeheersing en logistiek. Bij al deze punten staat de omgang met de 

bestaande situatie centraal. De meest efficiënte manier om met deze uitdagingen om te 

gaan, is zo vroeg mogelijk in de voorbereiding mogelijke knelpunten tijdens de uitvoering 

opsporen en ondervangen.  

Hoe komt de keuze voor een werkwijze tot stand? 

Personen en partijen die betrokken zijn bij het project maken keuzes aan de hand van 

kennis en ervaring uit hun eigen kring. De gemaakte keuzes zijn ook afhankelijk van de 

bouwfase waarin deze personen of partijen betrokken worden. Hoe vroeger dit is, hoe 

eerder kunnen zij hun kennis en ervaring inbrengen bij het project.  

Voorbereiding DHV kantoor: 
De opdrachtgever werkt het ontwerp en bestek uit en gaat vervolgens het 
werk in twee aparte delen aanbesteden: de bouw en de installaties. Hier-
door kunnen deze twee aannemers weinig invloed meer uitoefenen op het 

ontwerp en hebben ze weinig invloed op elkaars werkzaamheden.  

Er is behoefte aan verstrekking van referentiegegevens en een manier om informatie 

betreffende het eigen project overzichtelijk te maken.  

Welke informatie is vereist voor de keuze van een werkwijze? 

Bij het kiezen van een werkwijze worden twee vragen gesteld: wat levert het op en wat 

kost het? Deze twee vragen worden beantwoord door de potentie tot bouwtijdbesparing 

en de beperkingen bij toepassing.  

In dit onderzoek worden keuzes gemaakt op basis van bouwtijd. In de praktijk zijn er nog 

andere relevante factoren. De factoren die worden meegenomen zijn complexiteit van de 

uitvoering, voorbereidingstijd, kosten, overlast en duurzaamheid. Om een beslissing te 

maken heeft men een beschrijving van de factor nodig en waar mogelijk referenties en 

voorbeelden. Men is zelf in staat om deze informatie naar zijn project om te buigen.  
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5 Analyse werkwijzen die bouwtijd verkorten 

Dit hoofdstuk behandelt de analyse van werkwijzen die bouwtijd kunnen verkorten, aan 

de hand van de volgende deelvragen: 

 Welke criteria zijn er voor een werkwijze om in het handboek te komen? 

 Welke informatie is relevant voor de keuze van een werkwijze? 

 Wat zijn de verbanden tussen deze werkwijzen? 

 In welke bouwfase moet een werkwijze geselecteerd worden? 

Deze analyse resulteert in werkwijzen die door het handboek aangeboden zullen worden 

aan de gebruiker.  

5.1 Methode 

Genereren van werkwijzen 

Om werkwijzen te genereren wordt eerst in de praktijk gezocht bij marktpartijen, vakbla-

den, succesvolle projecten en publicaties. Daarnaast komen er ideeën uit interviews en 

brainstormsessies. Al deze bronnen hebben uiteenlopende informatie opgeleverd: van 

volledig uitgewerkte methoden tot slechts algemene principes. In deze fase wordt elk 

aanknopingspunt gedocumenteerd. Of de werkwijzen ook geschikt zijn om in het 

handboek te komen blijkt na analyse. 

Analyseplan werkwijzen  

Als basis voor de analyse wordt het analyseplan van de uitvoering van casestudies 

gebruikt uit paragraaf 4.3.3. Deze wordt aangepast om een analyseplan voor de werk-

wijzen te maken. Bij de cases was het belangrijk te weten wat er gebeurd is en waarom 

op die manier, bij de werkwijzen is het relevant welke potentie zij bezitten op het gebied 

van bouwtijdverkorting en de andere genoemde relevante factoren.  

Analyse uitvoeren en selectie voor handboek maken 

Elk gegenereerd aanknopingspunt doorloopt het analyseplan. Hiervoor worden dezelfde 

bronnen gebruikt als voor het genereren van de werkwijzen. Werkwijzen worden 

meegenomen naar het handboek als zij op minstens één van de drie manieren bouwtijd 

verkorten en voldoen aan de criteria gesteld in de afbakening in paragraaf 3.3.  

Verbanden tussen werkwijzen bepalen 

Er wordt een indeling van de werkwijzen bepaald. Op basis van deze indeling zijn 

verbanden gelegd tussen de werkwijzen, wat resulteert in een relatieschema.  

5.2 Selectiecriteria om in het handboek te komen 

Bij het genereren van werkwijzen is alle praktijkinformatie aangegrepen, wat resulteert in 

een lijst met aanknopingspunten. Van deze punten is het nog niet bewezen dat deze 

geschikt zijn voor de doelgroep van het handboek. Een werkwijze die in het handboek 
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wordt opgenomen moet voldoen aan een aantal randvoorwaarden en moet bouwtijd 

besparen.  

Randvoorwaarden 

Er zijn drie randvoorwaarden waar de werkwijze aan moet voldoen. Deze zijn al be-

schreven in de afbakening van paragraaf 3.3 en worden hier opgesomd. 

 werkwijzen moeten betrekking hebben op activiteiten op de bouwplaats, zoals 

bewerkingen of transport van materiaal/ materieel; 

 de werkwijze moet toepasbaar zijn op bestaande bouw in gebruik; 

 er moet voldoende informatie beschikbaar of te genereren zijn betreffende de 

werkwijze.  

Bouwtijdbesparing 

De werkwijze moet in de analyse aantonen dat de bouwtijd wordt verkort. Besparing van 

de bouwtijd is te herleiden op één van de volgende drie wijzen: 

 daadwerkelijke procestijd inkorten 

Door middel van een andere uitvoeringsmethode van het gewenste product kan 

het aantal handelingen of de duur ervan op de bouwplaats gereduceerd worden, 

waardoor het proces minder tijd in beslag neemt.  
 relaties en planning tussen activiteiten 

De bouwtijd is afgebakend op kalenderdagen. Het aantal kalenderdagen kan 

worden gereduceerd door de processen anders in te plannen, zodat er meer 

manuren gemaakt worden op een dag. Dit kan bijvoorbeeld door meer mannen 

tegelijk te laten werken en/ of de tijden waarop gebouwd wordt uit te breiden.  
 faaltijd reductie 

Om faaltijd te reduceren moeten de risico‟s waarbij faaltijd kan ontstaan worden 

weggenomen door de werkwijze.  

Werkwijzen die niet op minstens één van deze drie manieren bouwtijd verkorten, worden 

niet in het handboek opgenomen.  

5.3 Vereiste informatie voor kiezen toepassing werkwijze 

Er wordt een analyseplan gemaakt waarmee informatie over de werkwijze wordt verza-

meld. Met deze informatie kan een gebruiker bepalen of hij de werkwijze zal toepassen. 

In figuur 5.1 staat het analyseplan.  

Categorie Subcategorie 

Uitvoering  
Wat houdt de werkwijze fysiek in op de 
bouwplaats? 

Gemak uitvoeringsmethode  
Man inzet 
Materieel inzet  
Logistiek gemak  

Toepassing (Effect op elementenclusters ) 
Een werkwijze kan alleen van toepassing 
zijn op één elementencluster, maar kan ook 
een meer algemene toepassing hebben op 
het gehele bouwproces, of daar tussenin. 

Elk elementencluster is één subcategorie 

De werkwijze „Prefab gevel„ is niet 
van toepassing op het elementen-
cluster W-Installaties 

Tijd 
Per subcategorie beschrijven wat het 
potentieel is om bouwtijd te verkorten ten 
opzichte van traditionele uitvoering. 

Procestijd minimalisatie 
Procesindeling optimalisatie 
Faaltijd reductie 
Vereiste voorbereidingstijd 

Overlast  
Gevolgen voor gebouwgebruiker (niet tijd) 

Geluidsoverlast 
Stofoverlast 
Trillingen 
Overig 
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Kosten  
Financiële gevolgen toepassing werkwijze 
door bv extra materieel of materiaal. 

Meerkosten 
Minderkosten 

Duurzaamheid 
positieve of negatieve eigenschappen m.b.t. 
duurzaamheid. 

Besparing materiaal 
Besparing energie en CO2-uitstoot 
Verwachtingsmanagement klant  
Demontabel produceren 

Kwaliteit eindproduct  
Effect van de werkwijze op het eindproduct: 
de fysieke en architectonische kwaliteiten. 

Materiaalwijziging 
Ontwerpwijziging 

Referenties Uitgevoerde projecten 
Marktpartijen 

figuur 5.1 Overzicht analyseplan per werkwijze 

5.4 Gevonden werkwijzen 

Voor elke werkwijze wordt het analyseplan uitgevoerd. De resultaten en de selectiepro-

cedure staan in bijlage V.  

Selectie voor het handboek 

Volgens de opgestelde criteria voor een werkwijze om in het handboek te komen wordt 

een selectie gemaakt van 32 werkwijzen.  

Indeling van de werkwijzen 

De geanalyseerde werkwijzen hebben alle betrekking op activiteiten op de bouwplaats. 

Op basis van de wijze waarop ze dit doen worden de werkwijzen in drie typen ingedeeld. 

Het eerste type bestaat uit werkwijzen die niet concreet zijn uitgewerkt, maar een richting 

beschrijven om een bepaalde factor die bouwtijd kost te reduceren. De twee concrete 

typen werkwijzen hebben betrekking op een wijziging van het product of van het proces. 

De drie typen worden met kleuren en coderingen gemerkt en hieronder toegelicht.  

 Fundamenten 

Werkwijzen die niet concreet zijn, maar wel kunnen worden uitgewerkt (via het 

schema of eigen inzicht) in concrete werkwijze.  Fundamenten zijn belangrijk om 

de creativiteit van de gebruiker te stimuleren en ervoor te zorgen dat hij alle mo-

gelijkheden heeft overwogen. Fundamenten worden gecodeerd met een „F‟ en 

met geel aangeduid.  

Voorbeeld fundament: F7 Leidingen uit het kritieke pad halen 

 Product-werkwijzen 

Werkwijzen die invloed hebben op het uiteindelijke product, ofwel het ontwerp. 

Vandaar dat deze gecodeerd worden met de „O‟, aangeduid met de kleur blauw. 

Voorbeeld product-werkwijze: O4 Prefab gevel van buitenaf 

 Proces-werkwijzen 

Werkwijzen die geen invloed hebben op het product maar op het proces, de uit-

voering. Vandaar dat deze gecodeerd worden met de „U‟, aangeduid met de 

kleur oranje. 

Voorbeeld proces-werkwijze: U3 Meer mensen tegelijk inzetten 

Er zijn 12 fundamenten onderscheiden. In het handboek worden deze uitgewerkt in 10 

product-werkwijzen en 11 proces-werkwijzen. De indeling van werkwijzen is voor de 

gebruiker van belang om de impact te bepalen van de toepassing van de werkwijze: 

moet hij een wijziging aanbrengen in het product (het ontwerp) of alleen het proces? Of 
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kan hij aan de hand van een fundament zelf een werkwijze bedenken? In latere fasen 

van het bouwproces kan het zelfs onmogelijk zijn om bijvoorbeeld het ontwerp nog te 

wijzigen. De verbanden tussen de werkwijzen worden in de komende paragraaf behan-

deld.  

5.5 Toepassingsmogelijkheden van de werkwijzen 

5.5.1 Verbanden leggen 

Gelaagdheid 

De werkwijzen worden aan elkaar verbon-

den op basis van hoe concreet zij zijn. Dit 

wil zeggen, dat een verband tussen twee 

werkwijzen bestaat uit een werkwijze die de 

wordt uitgewerkt door middel van een 

andere werkwijze. De eerste werkwijzen in 

de verbanden zijn de minst concrete: de 

fundamenten. Een voorbeeld is gegeven in 

figuur 5.2.  

Uitwerkingen 

Product- en proceswerkwijzen kunnen ook 

nog concreter uitgewerkt worden in andere 

product- en proceswerkwijzen, zoals in 

figuur 5.3 te zien is 

Met dit voorbeeld wordt geïllustreerd dat de 

lijst met werkwijzen in het handboek nog 

uitgebreid kan worden in nog concretere 

werkwijzen. In figuur 5.4 op de volgende 

pagina worden alle gevonden werkwijzen 

met onderlinge verbanden schematisch 

weergegeven. 

Methodiek 

 

 

 

U1 Langere 
werkdagen
(+weekend)

U3 Meer mensen 
tegelijk inzetten

F6 Meer manuren 
maken in één 

kalenderperiode

U2 Processen 
parallel inrichten

 

figuur 5.2 Fundament F6 wordt uitgewerkt 
in drie proces-werkwijzen 

 

 

O4 Prefab gevel 
(Buitenaf)

O3 
Geprefabriceerde 

onderdelen
 

figuur 5.3 Product-werkwijze O3 wordt 
uitgewerkt door product-werkwijze O4. 

Werkwijze selectie start bij de fundamenten, om vervolgens nieuwe werkwijzen te 

ontwerpen of de gegeven werkwijzen aan te passen. Zo wordt optimaal gebruik gemaakt 

van de creativiteit van de gebruiker en de informatie in het handboek. Door deze vrije 

structuur is het handboek geen eindproduct, maar een aanzet tot een leercurve in het 

vakgebied.  
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O8 Stekkers Bij 
installaties

F9 
Maatbeheersing 

& montage

F12 niet 
schroeven/ 

boren/ hakken

U6 Stortkoker van 
containers

U1 Langere 
werkdagen
(+weekend)

U7 Afvalcollecte

O5 Leidingen naar 
buiten brengen

O1 Nood-
voorzieningen 
prefabriceren

F8 Materiaal aan-. 
Afvoer

O4 Prefab gevel 
(Buitenaf)

F7 Leidingen uit 
het kritieke pad

F1 Minder 
bewerkingen/ 

handelingen op 
bouwplaats

F10 Geen overlast 
veroorzaken

U9 Proefstuk 
uitvoeren

O9 Decentrale 
gevelunit

F2 Steigerloos 
bouwen

O2 Droge 
verbindingen

U11 Smart 
building logistics

Producten
Werkwijzen m.b.t. het ontwerp 

Processen
werkwijzen m.b.t. de uitvoering 

Fundamenten
Uitgangspunten/strategieen voor tijdbesparing

O6 Leidingen in 
externe schacht 

(GG)

O7 Leidingen in 
gevel

F3 Monteren i.p.v 
bouwen

O3 
Geprefabriceerde 

onderdelen
F11 Gebouw 

alleen van buiten 
bewerken

U4 
Deelactiviteiten 

als aparte 
functies

U5 Gedwongen 
positioneren

U3 Meer mensen 
tegelijk inzetten

F6 Meer manuren 
maken in één 

kalenderperiode

F4 Bestaande 
delen niet slopen

U2 Processen 
parallel inrichten

F5 Risico’s faaltijd 
minimaliseren

U8 Route/ 
fasering 

aanpassen t.b.v. 
kritieke pad

U10 Modulair 
afschermsysteem

 

figuur 5.4 Schematisch overzicht van de verbanden tussen alle werkwijzen in het handboek 
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5.5.2 Verdere uitwerkingen van werkwijzen 

Begrenzing handboek 

In het schema uit figuur 5.4 staan links de fundamenten; werkwijzen die het minst 

concreet zijn. Deze worden naar rechts uitgewerkt in de werkwijzen die concreter zijn, 

als uitwerking van die fundamenten. Deze concrete werkwijzen zouden op hun beurt 

uitgewerkt worden in nog concretere werkwijzen, waarbij nog meer variabelen ingevuld 

worden.  

Een geprefabriceerde gevel kan worden uitgewerkt naar een voorzetgevel 
en een vervangende vliesgevel 

De werkwijzen worden dan steeds meer toegespitst op een specifieke situatie. Een 

dergelijke werkwijze zou nog maar in weinig situaties toepasbaar zijn.  

Dit is een belangrijke grens aan het handboek. Werkwijzen worden gespecificeerd tot op 

het niveau „element‟ (bijvoorbeeld gevel). Het toepassen en uitwerken van de werkwijze 

doet de gebruiker zelf aan de hand van informatie die het handboek aanbiedt.  

Standaard werkwijzen 

Wanneer een gebruiker een werkwijze uit het handboek wil toepassen, moet hij deze 

nog uitwerken voor zijn specifieke situatie. Er moet onderscheid gemaakt worden tussen 

de gecodeerde werkwijzen in het handboek en uitgewerkte werkwijzen in een uitvoe-

ringsplan van een gebruiker. De werkwijzen in het handboek worden daarom aangeduid 

als „standaard werkwijze‟. In een project en zelfs in een deelproces kunnen er meerdere 

standaard werkwijzen tegelijk worden ingezet.  

5.5.3 Werkwijzen aanbieden per bouwfase 

Verschillende bouwfasen 

In een bouwproces werkt men van grof naar fijn. Omdat de werkwijzen op zowel grof als 

fijn niveau toepasbaar zijn heeft elke werkwijze een ander punt in het bouwproces 

waarop besloten moet worden of deze al dan niet toegepast zal worden.  

In een bestekfase kunnen product-werkwijzen niet meer toegepast worden, 
omdat het ontwerp van het product al vast ligt.  

In figuur 5.5 staan de bouwfasen met de documenten die de bouwfase afsluiten.  

Programma Ontwerp Uitwerking Realisering

Programma 
van Eisen

Ontwerp
Uitvoerings-

plan

1. Initiatief
3. Project-
definitie

2. 
Haalbaarheids-

studie

4. Structuur-
ontwerp

6. Definitief 
ontwerp

5. Voorlopig 
ontwerp

7. Bestek 8. Prijsvorming
9. 

Werkvoor-
bereiding

11. 
Oplevering

10. 
Uitvoering

 

figuur 5.5 Fasen in het bouwproces, met de resultaten per fase onderin 

Gewenste situatie 

In elke fase van het bouwproces moet men controleren of alle werkwijzen zijn overwo-

gen om de bouwtijd te minimaliseren. Deze controle is nodig omdat uit de casestudies is 

gebleken dat de huidige selectie van werkwijzen niet methodisch gebeurt, maar op basis 

van aanwezige kennis van personen en partijen die op dat moment betrokken zijn. De 

selectie van werkwijzen wordt dan afhankelijk van persoonsgebonden kwaliteiten van 

„toevallig‟ betrokken personen.  
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5.6 Conclusie 

Welke criteria zijn er voor een werkwijze om in het handboek te komen? 

Een werkwijze moet betrekking hebben op activiteiten op de bouwplaats bij een be-

staand gebouw in gebruik. Uit de analyse moet blijken dat de werkwijze bouwtijd verkort 

door het inkorten van de daadwerkelijke procestijd, het optimaliseren van de procesinde-

ling of het reduceren van de risico‟s op faaltijd. 

Welke informatie is relevant voor de keuze van een werkwijze? 

Het analyseplan bevat vragen betreffende relevante factoren, vergelijkbaar met de 

relevante factoren bij de casestudies: uitvoering, toepassing, bouwtijd, kosten, overlast, 

duurzaamheid en kwaliteit van het eindproduct.  

Er zijn zoveel variabelen bij het uitwerken van werkwijzen voor het eigen project, dat het 

handboek dit niet voor de gebruiker kan doen. Het is beter om te suggereren welke 

werkwijzen geschikt zijn en de gebruiker dit zelf uit te laten werken. Hiervoor heeft hij wel 

informatie nodig.  

Wat zijn de verbanden tussen de werkwijzen? 

Er zijn werkwijzen die niet concreet iets oplossen, maar een richting voor het oplossen 

van een bepaald probleem geven, als inspiratie voor de gebruiker. Zo worden alle opties 

overwogen. Deze zogenaamde fundamenten zijn uitgewerkt in werkwijzen die effect 

hebben op het product of op het proces.  

De uitwerking in steeds concretere niveaus vormt de connectie tussen de werkwijzen. 

De drie typen werkwijzen zijn naast de casestudies de basis van het handboek.  

In welke bouwfase moet een werkwijze geselecteerd worden? 

Door de verschillende niveaus van concreetheid en het effect op product of proces vindt 

selectie in verschillende fasen van het voorbereidingsproces plaats. Dit betekent voor 

het handboek dat het een diverse gebruikersgroep bedient, de gebruikers vervullen 

verschillende functies.  
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6 Programma van Eisen en functies  

In dit hoofdstuk wordt het Programma van Eisen (PvE) opgesteld van het handboek en 

de hoofdfuncties worden bepaald. Met de onderzoeksresultaten kan ingevuld worden 

hoe het handboek eruit moet komen te zien. Dit gebeurt via het PvE en het opstellen van 

functies die het handboek moet vervullen. De volgende deelvragen spelen een rol: 

 Hoe verloopt het gewenste proces? 

 Welke rol vervult het handboek in het gewenste proces? 

 Welke eisen zijn er aan de inhoud van het handboek? 

 Welke eisen zijn er aan het gebruik van het handboek? 

6.1 Methode  

Visie formuleren betreffende doel 

Uit de onderzoeksresultaten is een aantal conclusies getrokken over het vervullen van 

de doelstelling. Deze worden samengevat in een visie waarmee het doel behaald wordt.  

Programma van Eisen handboek 

De eisen betreffen de inhoud en het gebruik van het handboek.  

 Inhoud: beschrijving van in- en output van het handboek en de benodigde 
inhoud om deze output te genereren; 

 Gebruik: de vorm waarin de inhoud wordt aangeboden en de omgang met 
de gebruiker. 

Het Programma van Eisen wordt gebaseerd op de conclusies uit de analyse van 

casestudies en werkwijzen uit de afgelopen twee hoofdstukken. Deze conclusies worden 

aangevuld vanuit de volgende bronnen: 

 interviews en brainstormsessies met beoogde gebruikers en experts; 

 observaties tijdens het meewerken in een ploeg bij een renovatieproject; 

 presentatie aan betrokkenen bij BAM, met feedbackronde; 

 literatuur betreffende het opstellen van handboeken en selectiemethoden. 

Functies 

Aan de hand van het Programma van Eisen worden drie hoofdfuncties van het handboek 

onderscheiden, inclusief in- en output per functie.  

6.2 Visie  

Het doel van het handboek is het aanreiken van een selectiemethode voor werkwijzen. 

Allereerst wordt er omschreven welke personen hiervoor verantwoordelijk zijn. Dit 

worden de gebruikers van het handboek. Daarnaast wordt de rol beschreven die het 

handboek in deze selectieprocedure vervult.  
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6.2.1 Gewenste situatie 
Op basis van interviews is een beeld geschetst van het gewenste voorbereidings- en 

uitvoeringsproces van een verduurzaming. 

Heldere opdracht 

Een uitvoeringsplan beschrijft hoe de huidige toestand van een gebouw getransformeerd 

wordt naar de gewenste. Deze twee toestanden zijn helder omschreven voordat er over 

de uitvoering gesproken wordt. Een opdrachtgever heeft duidelijk gesteld wat hij wil 

hebben. Het Programma van Eisen voor het project is goed doorgerekend zodat alle 

eisen helder zijn. Dit voorkomt onnodige tussentijdse wijzigingen die veel tijd kosten.  

Voorbereiding 

Bij het voorbereiden van de uitvoering moeten eventuele problemen zo vroeg mogelijk 

aangewezen worden. Vervolgens worden deze niet vooruitgeschoven maar adequaat 

ondervangen. Het nemen van genoeg voorbereidingstijd is de meest efficiënte manier 

om een project tijdig af te ronden. In de voorbereiding moeten kansen benut worden, 

waardoor er tijdens de bouw een kleinere kans is dat er spreekwoordelijke branden 

geblust moeten worden. 

Deze voorbereiding houdt ook in dat de bouwer zijn plan goed onderbouwt. Hij let hierbij 

op dat hij geen toezeggingen op prestaties doet waarvan nog uitgewerkt is hoe deze 

toezeggingen waargemaakt zullen worden. Door hier goed op te letten voorkomt de 

bouwer dat hij tijdens de uitvoering kunstgrepen moet uitvoeren om zijn beloftes waar te 

maken.  

6.2.2 Rol van het handboek in gewenste situatie 

Niet in het diepe gooien maar stap voor stap helpen 

Het handboek zal de ontwerper helpen om zowel de huidige als de gewenste toestand 

van het gebouw te inventariseren. Pas daarna richt het handboek zich op een selectie-

methode. De gebruiker kan de methodiek toepassen, doordat zijn gestructureerde 

projectgegevens en randvoorwaarden vergelijkbaar zijn met de gegeven werkwijzen.  

Niet voorschrijven maar assisteren en inspireren 

Het handboek is van toepassing op alle verduurzamingen, waarbij elk project anders is. 

Hoe meer variabelen er worden ingevuld, hoe zekerder men is van de toepassing maar 

op zoveel minder situaties is de oplossing toepasbaar. Elke werkwijze kan bijna einde-

loos worden uitgewerkt in steeds meer gedetailleerde niveaus.  

Daarom wordt een grens gesteld aan de uitwerkingen in het handboek. Deze grens ligt 

op het niveau „elementencluster‟. Een gebruiker kiest voor de werkwijze en ontvangt 

aanvullende informatie, om zo zelf de werkwijze op zijn project toe te passen. Hierdoor 

krijgt hij inspiratie buiten kennis uit eigen kring.  

Niet één vast pad maar meerdere gebruikers en bouwfasen 

Eén van de kernproblemen van het ontwerpen is het toespitsen van het handboek op 

gebruik in meerdere bouwfasen. Dit houdt in dat er meerdere gebruikers van het 

handboek zijn, die met verschillende vragen van het handboek gebruik maken. Het doel 

van het handboek is om al deze vragen te beantwoorden.  

Deze verschillende vragen aan het handboek leiden ertoe dat er geen eenduidige eisen 

aan de in- en output gesteld worden. In figuur 6.1 staat de rol van het handboek in elke 

bouwfase.  

 

 

 



45 / 100 

Afstudeerrapport Bouwtijd bij het verduurzamen van bestaand vastgoed            Mayella van Vliet 0587351 

Fase bouwproject  
( NEN 2574) 

Gebruiker van het 
handboek 

Informatie  
beschikbaar 

Informatie  
gevraagd 

Programma 
1. Initiatief 
2. Haalbaarheids-

studie 
3. Projectdefinitie 

Opdrachtgever 
Architect 
(Bouwtechnisch) 
adviseur 
 

Programma van 
Eisen, geen 
ontwerp 

Potentie van fundamenten en 
werkwijzen. Snel toegankelijk: 
in één oogopslag, niet lezen. 

Ontwerp 
4. Structuur-

ontwerp 
5. Voorlopig 

ontwerp 
6. Definitief 

ontwerp 

Technisch  
Ontwikkelaar 

Ontwerp, deze ligt 
nog niet vast 

Potentie en beperkingen van 
werkwijzen. Systematisch en 
volledig aanbieden zodat men 
alles overweegt, tools geven 
om zelf oplossingen uit te 
werken.  

Uitwerking 
7. Bestek 
8. Prijsvorming 

Projectleider 
Uitvoerder 
Werkvoorbereider 

Ontwerp ligt vast 
bouwmethoden 
liggen in grote 
lijnen vast 

Effect op factoren zoals 
kosten is erg belangrijk. 
Werkwijzen die het product 
wijzigen kunnen hier vaak niet 
meer geïmplementeerd 
worden. Gedetailleerd maar 
overzichtelijk aanbieden. 
Gebruiker heeft zelf de 
technische kennis om uit te 
werken. 

Bouw 
9. Werkvoorbe-

reiding 
10. Uitvoering 
11. Oplevering 

- Alle beslissingen 
moeten genomen 
zijn 

Evaluatiemogelijkheden, ad 
hoc werkwijzen zijn hier nog 
mogelijk.  

figuur 6.1 Visie betreffende de vraag per bouwfase waaraan het handboek moet voldoen 

6.3 Eisen aan de inhoud van het handboek 

Als eerste wordt bepaald wat de output van het handboek moet zijn. Dan wordt aan de 

hand van die output bepaald wat de input moet zijn. Als laatst worden randvoorwaarden 

en wensen gegeven.  

6.3.1 Output vaststellen 
Het handboek is een selectiemodel. De output bestaat daarom uit een selectie van 

werkwijzen.  

Een selectie wordt gemaakt op basis van informatie. De output werkwijzen zijn toepas-

baar op het project, hebben potentie tot tijdverkorting en er zijn geen beperkingen voor 

de toepassing. (Ebbert, 2010) 

De selectie wordt pas definitief als de standaard werkwijze ook is uitgewerkt voor het 

project. Deze uitwerking is geen output van het handboek, maar er wordt wel informatie 

gegeven waarmee de gebruiker zelf de werkwijze uit kan werken voor zijn project.  

De informatie die voor de uitwerking wordt gebruikt bestaat uit beschrijving van het effect 

dat de werkwijze op een aantal relevante factoren heeft. Deze factoren zijn bepaald in de 

hoofdstukken 4 en 5. Dit effect wordt niet in cijfers gegeven, maar in kwalitatieve 

informatie. Er zijn te veel relevante variabelen om kwantitatieve informatie te verstrek-

ken.  

Kosten worden niet gegeven in euro / m
2
, maar in een kwalitatieve beschrij-

ving van bronnen waar meer- of minderkosten vandaan komen. 
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Deze informatie kan worden aangevuld met voorbeelden van projecten die het handboek 

hebben doorlopen. Met deze voorbeelden groeit het vertrouwen bij de gebruiker en 

uiteindelijke klant in de methode en helpt het bij het toepassen op het eigen project.  

De output van het handboek wordt gebruikt om het eigen project vorm te geven en de 

klant te overtuigen van de juistheid van de methode. Een cruciaal onderdeel van deze 

output zijn referenties uit de praktijk bij werkwijzen. 

Referenties zijn uitgevoerde projecten, marktpartijen die met de werkwijze 
werken en producten. 

6.3.2 Input vaststellen 
De gebruiker zal informatie aan het handboek moeten leveren, waarop keuzes voor 

werkwijzen worden gebaseerd. Per bouwfase is het niveau van de informatie verschil-

lend. In een vroege fase is dit bijvoorbeeld een A4‟tje met wat maatregelen of een 

intentieovereenkomst. Later bestaat dit uit contracten, tekeningen een technische 

omschrijving of zelfs een bestek.  

Het vereiste niveau wordt niet vastgelegd, omdat men met minimale input al moet 

kunnen werken. Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk informatie geleverd wordt betreffen-

de de huidige bouwfase, het ontwerp en de vaste gegevens. Dit wordt hieronder toege-

licht.  

De input wordt gevraagd in bouwfasen (geen subfasen), omdat het keuzemoment voor 

een werkwijze gebaseerd is op de mijlpalen aan elk eind van een bouwfase: het Pro-

gramma van Eisen, het ontwerp en het uitvoeringsplan. Door de informatie niet op de 

subfasen uit te splitsen wordt voorkomen dat het handboek onleesbaar en gefragmen-

teerd wordt. Zie figuur 6.2 en ook de definitie van de bouwfase in paragraaf 1.5.  

 
Programma

1

Initiatief

3

Project

definitie

2

Haalbaar-

heidsstudie

Ontwerp

4

Structuur-

ontwerp

6

Definitief 

ontwerp

5

Voorlopig 

ontwerp

Uitwerking

7

Bestek

8

Prijs-

vorming

Realisering Gebruik

Programma 
van Eisen

Ontwerp
Uitvoerings-

planStart Gebouw

 

figuur 6.2 Bouwfasen met subfasen en mijlpalen. Het handboek richt zich op de drie voorbereidende 
bouwfasen: Programma, Ontwerp en Uitwerking (Nederlands Normalisatie-instituut, 2002) 

De te treffen maatregelen in het project. Deze kunnen, afhankelijk van de bouwfase, nog 

globaal omschreven zijn (aanpakken W-installaties) of meer concreet (alle leidingen en 

installaties verwijderen en vervangen, LBK op het dak, etc.).  

De vaste gegevens bestaan uit de GOL punten uit paragraaf 4.3.2: Gebouw, Organisatie 

en Ligging. 

Het is belangrijk dat het leveren van de input de gebruiker zo min mogelijk moeite kost. 

Een tussentijdse output van het handboek is een gestructureerde vorm van de inputin-

formatie, die vervolgens aan het keuzemodel wordt aangeboden.  
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6.3.3 Overig: randvoorwaarden en wensen 
Tijdens het onderzoek zijn veel vertrouwelijke stukken zoals begrotingen van casestu-

dies gebruikt. Het is een randvoorwaarde dat de vertrouwelijke informatie niet in het 

handboek wordt gepubliceerd.  

Het handboek heeft tot doel om kansen te benutten, door tijdig de correcte werkwijzen te 

kiezen. Dit betreft geplande bouwtijd. Het kan een gebruiker helpen om risico‟s op faaltijd 

bij zijn project te zien.  

Echter, dit is niet gerelateerd aan de selectie van een werkwijze. Het beschrijven van 

voorbeelden van faaltijd valt buiten de afbakening, maar omdat het aansluit bij de visie 

van het handboek wordt dit als wens opgenomen.  

Het handboek zal kunnen blijven groeien en gebruikers moeten van elkaar leren door 

projecten te delen. Hier is niet alleen ruimte in het handboek voor nodig, maar ook een 

platform om dat te faciliteren.  

In veel boeken en methoden wordt gebruikgemaakt van een lijst met veel gestelde 

vragen van gebruikers betreffende het product of de dienst. In interviews is ook aange-

geven dat dit zou bijdragen aan het verduidelijken van de doelen en werking van het 

handboek.  

6.3.4 Opgestelde eisen aan de inhoud van het handboek 
Aan de hand van de vorige paragrafen een lijst met eisen en wensen opgesteld, zie 

figuur 6.3.  

 

Nr.  Inhoud 

Eis I1  Output: Lijst met ontwerpgegevens, (vergelijkbaar met referenties) 

Eis I2  Output: Per project(deel) wordt gegeven welke werkwijzen veel potentie voor 

tijdwinst hebben 

Eis I3  Output: Per project(deel) wordt gegeven wat de beperkingen zijn bij het toepassen 

van een werkwijze 

Eis I4  Output in kwalitatieve gevolgen (zonder cijfers) bij toepassing op het gebied van 

uitvoering/tijd/ kosten/ overlast/ duurzaamheid 

Eis I5  Output in voorbeelduitwerkingen van werkwijzen 

Eis I6  Output in referentiegegevens uit de praktijk 

Eis I7  Input: meerdere niveaus van informatie mogelijk, dit kan van lijst met maatregelen 

tot uitgewerkt ontwerp en bestek zijn.  

Eis I8  Er komt geen vertrouwelijke informatie in het handboek 

Wens I9 Output in faaltijd risico‟s bij het ingevoerde project 

Wens I10 Gebruikers kunnen het handboek uitbreiden met referenties en evaluaties  

Wens I11 Er komen antwoorden op veel gestelde vragen in het handboek 

figuur 6.3 Programma van Eisen betreffende de inhoud van het handboek 

6.4 Eisen aan het gebruik van het handboek 

Met alleen de inhoud is het handboek er nog niet. Voor een succesvolle implementatie in 

de praktijk is de vorm van het handboek even belangrijk.  

Onderzoek heeft uitgewezen, dat men in het algemeen liever iets zal vragen dan een 

tekst of handboek te lezen. (Robinson, 2009) Datzelfde onderzoek wijst uit dat men 

alleen een handboek zal raadplegen, wanneer de beloning gelijk of groter is dan de 

moeite die in het lezen gestoken is. Deze bevindingen zijn bevestigd tijdens meerdere 

informele gesprekken met beoogde gebruikers van het handboek. 
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6.4.1 Bruikbaarheid 
In paragraaf 3.3 is de doelgroep al afgebakend: kantoorgebouwen die hun functie 

behouden. Het is een eis dat het handboek voor deze projecten gebruikt kan worden.  

De werkwijzen en andere informatie in het handboek zullen grotendeels ook toepasbaar 

zijn op andere soorten renovatieprojecten en soms zelfs op nieuwbouw. Het is wenselijk 

dat ook andere projecten profijt hebben van het handboek. Het handboek is gericht op 

gebruik in alle drie de voorbereidende fasen: Programma, Ontwerp en Uitwerking.  

De gebruikers zijn diegenen die in de genoemde bouwfasen invloed op projectbesluiten 

hebben. Met projectbesluiten worden alle keuzes betreffende het ontwerp of de uitvoe-

ring bedoeld. Dit zijn personen met een (bouw) technische achtergrond, zoals een 

(adviseur van de) architect, technisch ontwikkelaar of projectleider.  

6.4.2 Gebruiksvriendelijkheid 
De gebruiker moet direct een goede eerste indruk van het handboek krijgen, met triggers 

waardoor hij het handboek wil gaan gebruiken. Wanneer hij vervolgens het handboek 

verder gaat bestuderen moet het hem zo gemakkelijk mogelijk gemaakt om antwoord op 

zijn vraag te krijgen.  

Een handboek wordt bijna nooit van voor naar achter gelezen: de gebruiker zoekt gericht 

het antwoord op zijn vraag. (Robinson, 2009) Als hij dit niet snel genoeg vindt, zal hij het 

handboek wegleggen. Om dit te voorkomen moet het voor de beoogde gebruikers 

gemakkelijk te zien zijn hoe het handboek werkt en wat hij ermee kan en hoe hij informa-

tie kan zoeken. Hierop aansluitend moet het handboek zijn eigen beperkingen en 

toepassingsgebied aangeven. Als dit niet gebeurt zal de gebruiker zijn eigen creativiteit 

niet meer gebruiken.  

Alle beoogde gebruikers moeten toegang hebben tot het handboek. Dit kan door te 

zorgen dat het gemakkelijk te dupliceren is.  

6.4.3 Opgestelde eisen aan het gebruik van het handboek 
In figuur 6.4 zijn de eisen aan het gebruik van het handboek opgesteld.  

 

Code  Gebruik 

Eis G1  Bruikbaar voor elk kantoorgebouw dat zijn functie en gebouwgebruikers 

behoudt 

Eis G2  Bruikbaar vanaf de programmafase t/m de uitwerkingsfase 

Eis G3  Bruikbaar voor personen die tijdens de voorbereidende fasen beslissingen 

maken betreffende het ontwerp of de uitvoering: (adviseur van) Architect, 

Technisch Ontwikkelaar, Projectleider etc. 

Eis G4  Gebruiker ziet eenvoudig hoe hij het handboek moet gebruiken. (binnen twee 

minuten) 

Eis G5  Specifieke informatie kan gezocht worden per werkwijze, per elementenclus-

ter, per bouwfase en op trefwoord 

Eis G6  Gebruiker wordt bekend gemaakt met de mogelijkheden en beperkingen van 

het handboek  

Wens G7 Het gebruiken van het handboek onweerstaanbaar maken 

Wens G8 Verschillende typen gebruikers kunnen gemakkelijk navigeren naar/ tussen 

informatie 

Wens G9 Verspreiding van het handboek: toegankelijk voor alle beoogde gebruikers 

(gemakkelijk te dupliceren) 

figuur 6.4 Programma van Eisen betreffende het gebruik van het handboek 
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6.5 Functies en structuur 

Hoofdfuncties 

Aan de hand van het Programma van Eisen worden drie functies opgesteld, zie figuur 

6.5. In hoofdstuk 7 worden de functies gesplitst in deelfuncties.  

Standaard 

werkwijzen

 selecteren

Analyseren 

opdracht

Informeren over 

vervolgstappen

Gestructureerde lijst met 

- Huidige bouwfase

- Te treffen maatregelen / ontwerp

- vaste gegevens bouwproject: risico‟s en kansen

- Potentie tijdverkorting

- Beperkingen aan toepassing

- Mogelijke uitwerkingen

- Gevolgen toepassing werkwijze betreft 

uitvoering/ tijd/ kosten/ overlast/ duurzaamheid

- Voorbeelden uitwerkingen

- Referenties: projecten, marktpartijen etc. 

Ongestructureerde 

projectinformatie op 

bepaald punt in het 

bouwproces, betreft:

- huidige bouwfase

- ontwerp

- vaste gegevens

Input Functie Output

 

figuur 6.5 Primaire functies van het handboek, met in- en output 

Hulpfunctie 

Aan de hand van de eisen komt er nog een functie bij: helpen bij gebruik. Deze functie 

komt in hoofdstuk 8 aan bod.  

6.6 Conclusie 

Hoe verloopt het gewenste verduurzamingsproces? 

Voordat de uitvoering wordt voorbereid is duidelijk wat er precies gebouwd moet worden 

ofwel wat de vraag van de opdrachtgever is. Met deze vraag worden in de voorbereiding 

alle onduidelijkheden en risico´s het hoofd geboden. Tijdens de uitvoering hoeven geen 

beslissingen en wijzigingen gemaakt te worden, maar wordt er gebouwd volgens een 

helder plan.  

Welke rol vervult het handboek in het gewenste proces? 

Het handboek wijst de gebruiker op de beslissingen die gemaakt moeten worden en 

stimuleert de selectie van werkwijzen in een vroege fase. De selectiemethodiek bestaat 

niet uit één stap. Het proces van een verduurzaming is hiervoor te complex.  

Doordat er te veel variabelen zijn, moet er eerst een stap genomen worden waarbij de 

gebruiker geholpen wordt met het structureren van zijn input. Vervolgens wordt een 

standaardwerkwijze geselecteerd. Als derde stap wordt de standaardwerkwijze uitge-

werkt naar het project. Deze stap moet de gebruiker zelf nemen.  

Welke eisen zijn er aan de inhoud van het handboek? 

De inhoud moet een bepaalde output genereren aan de hand van een bepaalde input. 

De output van het handboek bestaat uit een selectie van standaardwerkwijzen. alsmede 

informatie betreffende het uitwerken van de standaard werkwijze naar het eigen project.  

Welke eisen zijn er aan het gebruik van het handboek? 
De gebruiker moet snel antwoord op zijn vraag krijgen, zonder eerst een complexe 

methodiek te moeten doorgronden. Alleen als de beloning hoger is dan de geleverde 

moeite zal het handboek succesvol zijn.  
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7 Ontwerp: inhoud van het handboek  

In dit hoofdstuk wordt de technische informatie ontworpen die in het handboek komt, 

waarmee output gegenereerd wordt. De basis hiervan is het Programma van Eisen voor 

de inhoud uit paragraaf 6.3. De inhoud wordt ontworpen voor de drie gedefinieerde 

functies die samen de output genereren, aan de hand van de volgende deelvragen: 

 Hoe wordt de analyse van de opdracht uitgevoerd? 

 Hoe wordt de selectie van werkwijzen gemaakt? 

 Hoe wordt de informatie over vervolgstappen verstrekt? 

 Wat is de uitkomst als casestudies het handboek doorlopen? 

De inhoud komt niet alleen uit de onderzoeksresultaten, maar ook uit het doorlopen van 

het handboek met (delen van) casestudies. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met conclu-

sies die worden gebruik voor de vormgeving in hoofdstuk 8.  

7.1 Methode 

Stappenplan 

Uit het Programma van Eisen zijn drie hoofdfuncties afgeleid: 

 Analyseren opdracht 

 Standaard werkwijzen selecteren 

 Informeren over vervolgstappen 

Elk van deze functies heeft inhoudelijke, technische informatie nodig betreffende 

verduurzamingen. Die inhoud wordt in drie stappen opgesteld: 

1. analyse van de werkwijzen en casestudies uit hoofdstuk 4 en 5; 

2. het handboek doorlopen met voorbeeldprojecten; 

3. deelfuncties opstellen en invullen. 

Analyse van de werkwijzen en casestudies  

In de hoofdstukken 4 en 5 zijn analyseplannen gemaakt, die ook worden gebruikt voor 

de eerste functie van het handboek: Analyse opdracht. De informatie die uit deze 

analysen is gekomen wordt gebruikt voor de functie Informeren over vervolgstappen.  

Het handboek doorlopen met voorbeeldprojecten 

Met elk project dat het handboek doorloopt, wordt het handboek beter. Voor de mock-up 

van het handboek wordt een minimaal aantal voorbeelden uitgewerkt. Hiervoor worden 

de casestudies uit hoofdstuk 4 gebruikt. De oplossingen worden getoetst door ze voor te 

leggen aan experts.  

 voor de functie „Analyseren opdracht‟ worden alle drie de casestudies uitge-

werkt. Deze uitwerkingen staan in bijlage IV; 

 voor de functie „Standaard werkwijzen selecteren‟ wordt één case uitgewerkt: het 

DHV kantoor te Amersfoort. Dit project is geselecteerd omdat het van de drie 

cases de meest gedetailleerde informatie beschikbaar heeft en de meest repre-
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sentatieve ingrepen (voor andere verduurzamingen). Deze uitwerkingen staan in 

bijlage VI; 

 voor de functie „Informeren over vervolgstappen‟ wordt een gedeelte van de ca-

se DHV kantoor te Amersfoort uitgewerkt: elementencluster 2.D gevel. Dit deel is 

gekozen omdat de gevelvernieuwing een representatief voorbeeld is en goed af 

te bakenen. Deze uitwerkingen staan in bijlage VI.  

Deelfuncties invullen 

De toepassing op voorbeeldprojecten levert extra informatie aan de aanwezige kennis uit 

de analyses. Deze twee bronnen vormen samen de inhoud van de hoofdfunctie. Aan de 

hand van deze inhoud worden deelfuncties onderscheiden en ingevuld.  

7.2 Functie ‘Analyseren opdracht’ 

Het nut van deze functie is reeds beschreven: het overzicht bewaren in een complexe 

opgave waar gewerkt wordt met een bestaand gebouw en gebouwgebruikers. 

7.2.1 Deelfuncties 
Eén van de eerste stappen bij de voorbereiding van een verduurzaming, is het opstellen 

van een List of Demands ofwel een Programma van Eisen voor het project. (Ebbert, 

2010) De analyse van de opdracht speelt op dit PvE in. Dit dwingt de gebruiker in vroege 

bouwfasen om uitspraken te doen betreffende het ontwerp. In latere fasen is het een 

controle of alle relevante gegevens van het gebouw zijn verzameld, zodat men tijdens de 

bouw niet voor verrassingen komt te staan. De analyse heeft twee deelfuncties. Dit zijn 

de analyse van het ontwerp en de GOL analyse van de vaste gegevens.  

Het analyseplan van de cases uit hoofdstuk 4 wordt gebruikt. Dit analyseplan is de basis 

voor de analyse van de opdracht bij de projecten van de gebruikers.  

7.2.2 Ontwerp analyse 
Deze indeling is in elementenclusters, gebaseerd op de indeling op niveau 2 uit NEN 

2634 (zie paragraaf 4.2). De analyse bestaat uit een beschrijving van de te nemen 

activiteiten per elementencluster. De gedetailleerdheid van deze informatie hangt af van 

de bouwfase: hoe verder in het project, hoe gedetailleerder de informatie zal zijn.  

De gebruiker beschrijft van elk elementencluster of het van toepassing is in het bouwpro-

ject en zo ja, welke delen verwijderd worden, welke blijven staan en welke nieuwe delen 

erbij komen. 

Voorbeeldvragen bij elementencluster 2.D Gevel: Wordt de beglazing ver-
vangen? Wordt het kozijn ook vervangen? Etc. 

7.2.3 GOL analyse: vaste gegevens 
De vaste gegevens worden in dezelfde categorieën verdeeld als paragraaf 4.3.2: 

Gebouw, Organisatie en Ligging.  

Er wordt gevraagd naar informatie waarop de keuze van een werkwijze gebaseerd kan 

zijn. Naast elke informatievraag komt een voorbeeld van een antwoord en gevolg dat 

aan dit stukje informatie verbonden is. Deze gevolgen kunnen zowel positief als negatief 

zijn. 

Vraag:  van welke faciliteiten van het gebouw kan gebruik gemaakt wor-
den? 

Antwoord:  alle gas, water en licht staat tot de beschikking van de bouw. Dit 
hoeft dus niet apart geregeld te worden.  

 

Vraag:  zijn er beperkingen aan de tijden waarop gewerkt mag worden, 
zowel vanuit de opdrachtgever als de gemeente? 
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Antwoord: ·van de opdrachtgever mogen tussen 8.30u en 18u geen werk-
zaamheden plaatsvinden waarbij geluid wordt geproduceerd. 
Van de gemeente mag tussen 22u en 6u geen geluidsoverlast 
geproduceerd worden. Geluid-producerende activiteiten zoals 
boren en hakken moeten tussen deze tijden worden gepland. 

7.3 Functie ‘Standaard werkwijzen selecteren’ 

De output van deze functie is een selectie van werkwijzen die op (delen van) het project 

toepasbaar zijn. De werkwijzen waar uit gekozen kan worden zijn opgesteld in hoofdstuk 

5. De output is globaal, snel verkregen en de keuze voor werkwijzen is niet definitief 

maar moet nog uitgewerkt worden voor het eigen project. De keuze voor een werkwijze 

in deze stap gebeurt door drie deelfuncties.  

7.3.1 Deelfuncties: potentie, beperkingen en uitwerkingen 
Voor het bepalen van de toepasbaarheid van de werkwijze worden drie vragen betref-

fende deze werkwijze beantwoord: 

 waarom zou het wel toegepast worden, ofwel: wat is de potentie voor tijdwinst?  

 waarom zou het niet toegepast worden, ofwel: wat zijn de beperkingen bij de 

toepassing? 

 hoe kan de werkwijze concreet worden uitgewerkt? 

Deze drie keuzefactoren zijn de deelfuncties. Na elke deelfunctie wordt gekozen of de 

werkwijze verder wordt meegenomen of niet. Dit wordt schematisch weergegeven in 

figuur 7.1 

Standaard werkwijzen selecteren

- Potentie tijdverkorting
- Beperkingen aan toepassing
- Uitwerkingen

Potentie bepalen

Beperkingen bepalen

Uitwerkingen bepalen

Ja? doorgaan

Nee? doorgaan

- Huidige bouwfase
- Analyse ontwerp 
- Analyse vaste gegevens

Ja? Toepassen!

 

figuur 7.1 Schematische weergave van het selecteren van werkwijzen, inclusief in- en output 

Een werkwijze is toepasbaar als hij veel potentie heeft, weinig beperkingen en een 

uitwerking mogelijk is. Deze uitwerking is door middel van een concretisering van de 

werkwijze zelf of een andere werkwijze volgens het Werkwijzen Schema uit figuur 5.4. 

Om dit te bepalen, doorloopt de gebruiker een snelkeuzemodel.  

7.3.2 Opgenomen variabelen in het snelkeuzemodel 

Afweging 

Bij het kiezen van een werkwijze speelt een aantal variabelen een rol. Deze worden niet 

allemaal opgenomen in het snelkeuzemodel. Dan zou het geen snelkeuzemodel meer 

zijn. Om te beoordelen welke variabelen wel worden opgenomen, worden zij in figuur 7.2 

beschreven en vervolgens beoordeeld.  
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Variabele Invulling Beschrijving 

Deelfuncties - Potentie 

- Beperkingen 

- uitwerkingen 

Factoren die al zijn toegespitst op een 

bepaalde situatie (bv potentie bij werkwijze A 

op elementencluster X), niet als eerste 

zoekingang maar onmisbaar bij het keuze-

model.  

Werkwijze - Fundamenten 

- Productwerkwijzen 

- Proceswerkwijzen 

Dit is het „nieuwe‟ element van dat het 

handboek brengt. Gebruikers zijn nog niet 

bekend met de termen en indeling van de 

werkwijzen. Zij zullen een werkwijze als 

output willen, niet erop zoeken. 

Elementen-

cluster 

- 1.C Bouwrijp maken 

- 1.D Slopen 

- … 

Deze elementenclusters zijn herkenbaar en 

worden in het hele project gebruik. Zij zijn 

een geschikte eerste zoekopdracht. 

Bouwfase - Programma fase 

- Ontwerpfase 

- Uitvoeringsfase 

De bouwfasen zijn richtlijnen. Informatie zou 

voor twee bouwfasen belangrijk kunnen zijn. 

Als de bouwfase in het snelkeuzemodel 

wordt gebruikt als afbakening, loopt de 

gebruiker de kans informatie mis te lopen.  

Effect op 

relevante 

factoren 

- Uitvoeringsmethode 

- Kosten 

- Duurzaamheid 

- … 

Elke gebruiker zal een andere waarde 

hechten aan deze factoren. Bovendien wordt 

het model erg uitgebreid als deze factoren 

allemaal worden opgenomen. Een betere 

plaats is in de vervolgstappen.  

figuur 7.2 Variabelen die een rol spelen bij het kiezen van een werkwijze 

Niet gekozen 

De variabele „bouwfase‟ wordt niet meegenomen in het snelkeuzemodel, omdat deze 

impliciet in andere factoren wordt meegenomen. Bijvoorbeeld de beperkingen van een 

werkwijze zijn dat de werkwijze het ontwerp verandert: een gebruiker die in de uitwer-

kingsfase bevindt weet dan dat dit voor hem niet van toepassing is. 

Ook het effect op relevante factoren wordt niet in dit deel behandeld, maar in een 

volgend deel bij de functie „Informeren over vervolgstappen‟, omdat dit te uitgebreid is 

voor een snelkeuzemodel.  

Keuze 

De inhoud van het snelkeuzemodel zal bestaan uit een beoordeling per elementenclus-

ter voor elke werkwijze of er potentie is, of er beperkingen zijn en hoe de werkwijze 

uitgewerkt kan worden.  

7.3.3 Toepassingsmogelijkheden werkwijzen op voorbeeldproject 
De selectiemethodiek is nu beschreven. De werking van het snelkeuzemodel wordt 

uitgelegd aan de hand van toepassing op een casestudy.  

Doorlopen van de functie met casestudy 

In het afstudeerproject wordt het snelkeuzemodel doorlopen met één reeds uitgevoerd 

project. Hiervoor is de casestudy DHV kantoor te Amersfoort geselecteerd.  

Voor elke werkwijze en voor elk elementencluster worden drie aspecten bepaald: de 

potentie, de beperkingen en de uitwerkingen. Dit zijn de drie deelfuncties uit figuur 7.1. 

De resultaten worden gedocumenteerd in een matrix, waarvan een gedeelte in figuur 7.3 

staat.  
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Case:  DHV Kantoor te Amersfoort 

Elementencluster:  2.D Gevel 

Fundamenten Potentie   uitwerkingen 

F1 …  … Nader te bepalen … 

…     Nader te bepalen   

Product-werkwijzen Potentie  Beperkingen Uitwerkingen  

O1 … … … … 

…         

Proces-werkwijzen Potentie  Beperkingen  Uitwerkingen  

U1 …       

…         

 

figuur 7.3 Voorbeeld van de matrix waarin de toepassingsmogelijkheden van werkwijzen op de case 
worden gedocumenteerd. Voor de fundamenten zijn de beperkingen nader te bepalen. 

Potentie werkwijzen bepalen  

In welke situaties kan de werkwijze tijdwinst opleveren, ofwel: wat is de potentie van de 

werkwijze met betrekking tot tijdwinst?  

Van werkwijze „O3 Geprefabriceerde onderdelen‟ wordt bepaald wat de po-
tentie is bij elementencluster „2.D Gevel‟.  

Bij het volledig vervangen van een gevel, kan O3 tijdwinst opleveren door 
de gevel als geheel element te plaatsen. Dit resulteert in een kortere be-
werkingstijd op de bouw dan het traditioneel opbouwen van de gevel. 

Beperkingen werkwijzen bepalen  

Waarom zou de werkwijze niet toegepast moeten worden? Antwoorden hierop zijn 

beperkende factoren, bijvoorbeeld extra overlast of kosten. Deze beperkingen hebben 

betrekking op de factoren Gebouw, Organisatie, Ligging (en komen uit de GOL analy-

sen). Een beperking kan tot resultaat hebben dat de werkwijze niet kan worden toege-

past, of dat hij moeilijk toepasbaar is. Moeilijk toepasbaar houdt in dat er nadelige 

gevolgen zijn voor bijvoorbeeld de kosten of het ontwerp.  

Er wordt weer gekeken naar werkwijze‟ O3 Geprefabriceerde onderdelen‟. 

Bij het prefabriceren van een gevel in grote elementen zijn er extra eisen 
aan de stabiliteit van het element t.b.v. transport. Deze eisen hebben gevol-
gen op het ontwerp van de gevel, zoals stijlen verzwaren.  

Voor de fundamenten worden er geen beperkingen bepaald. Deze zijn nader te bepalen, 

als het fundament wordt uitgewerkt in een concretere werkwijze.  

Uitwerkingen 

In enkele regels wordt beschreven hoe de werkwijze voor dit elementencluster uitge-

werkt kan worden. Een tweede mogelijkheid is het uitwerken van een werkwijze door 

middel van een andere werkwijze uit het schema.  

Werkwijze „O3 prefabriceren onderdelen‟ wordt uitgewerkt door het ontwerp 
aan te passen: sterkere stijlen, waardoor elementen van 3 bij 4 meter wor-
den gemaakt, met het glas al geplaatst.  

 

Fundament „F12 Niet schroeven/ boren/ hakken‟ wordt uitgewerkt in pro-
duct-werkwijze „O3 Prefabriceren van onderdelen‟ 
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Output  

Het resultaat bestaat uit een aantal ingevulde matrixen: één per elementencluster, waar 

voor elke werkwijze voor elk stapje een uitwerking beschreven staat. Na elk stapje wordt 

beoordeeld of de werkwijze verder meegenomen wordt. Zo niet, dan worden de cellen in 

de tabel betreffende deze werkwijze rood gekleurd. Verdere stappen voor deze werkwij-

ze worden niet ingevuld. Een voorbeeld staat in figuur 7.4, de volledige uitwerking staat 

in bijlage VI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figuur 7.4 Voorbeeld van een resultaat uit de case. De beperkingen zijn bij O4 te groot om de 
werkwijze toe te passen, dus wordt de rij vanaf die kolom rood en wordt de werkwijze geschrapt voor 
dit elementencluster.  

Het kan ook zijn dat een werkwijze al wordt toegepast in de case. De werkwijze kan dan 

niet voor een herontwerp worden gebruikt, maar is wel toepasbaar op de casestudy. Dit 

is waardevolle informatie voor het handboek. In dit geval wordt de rij ingevuld en groen 

gemaakt.  

7.3.4 Beoordelen van de werkwijzen 

Cijfers toekennen 

Met het doorlopen van het handboek door een casestudy is de informatie compleet 

gemaakt. Dit is per werkwijze zoveel tekst, dat deze wordt samengevat in een cijfer. Elke 

werkwijze wordt beoordeeld op toepasbaarheid voor elk elementencluster, in een cijfer 

van 1 tot en met 10. Deze schaal is gekozen omdat men daar meer gevoel bij heeft dan 

bijvoorbeeld een schaal van 1 tot en met 5.  

Een hoog cijfer wordt gegeven aan werkwijzen met veel potentiele tijdwinst, weinig 

beperkingen en goede uitwerkingsmogelijkheden.  

Niet van toepassing 

De werkwijzen die in de beoordeling een 4 of lager hebben behaald, worden bestempeld 

als „niet van toepassing op dit elementencluster‟ en weggestreept, zodat een gebruiker 

hier geen aandacht meer aan hoeft te besteden.  

De werkwijze „Prefab gevel„ is beoordeeld met een 1 op het elementenclus-
ter „W-Installatie‟ en is hiermee niet van toepassing op dit elementencluster.  

7.3.5 Ontwerpen inhoud 
Het doel is om bijna automatisch een selectie van werkwijzen te verkrijgen. De stappen 

naar het verkrijgen van deze lijst werkwijzen zijn doorlopen aan de hand van een reeds 

uitgevoerd project. Deze stappen worden aangepast op de doelgroep van het handboek: 

projecten die nog niet zijn uitgevoerd. Dit is de inhoud van deze functie.  

Case:  DHV Kantoor te Amersfoort 

Elementencluster:  2.D Gevel 

Producten werkwijzen Potentie Beperkingen Uitwerkingen  

O3 Geprefabriceerde 

onderdelen 

ja, er hoeft dan 

minder in het werk 

gemonteerd te 

worden 

Huidige ontwerp niet 

mogelijk o.a. omdat de 

stijlen te slank zijn. Met 

ander ontwerp had het 

wel gekund!  

Bijvoorbeeld 

werkwijze O4 

O4 Prefab gevel van 

buitenaf 

ja, minder in het werk 

monteren  

huidige gevel wordt 

niet gesloopt.  

De huidige gevel is niet 

transparant, de nieuwe 

wel. Daarnaast kan de 

constructie het extra 

gewicht niet dragen.  

 

Verder 

met O4 

Verder 

met … 



57 / 100 

Afstudeerrapport Bouwtijd bij het verduurzamen van bestaand vastgoed            Mayella van Vliet 0587351 

Handelingen van gebruiker 

Een gebruiker hoeft niet zelf de potentie en beperkingen te bedenken, zoals bij het 

voorbeeldproject. Er worden al mogelijke antwoorden gegeven (afkomstig uit voorbeeld-

project en eerdere analysegegevens). De gebruiker hoeft slechts zijn eigen projectgege-

vens te vergelijken met de beschreven situaties en te beslissen of deze overeenkomen.  

Kiezen van werkwijzen 

De gebruiker heeft zijn analysegegevens, waarin staat welke elementenclusters in zijn 

project zijn betrokken. Hij gaat per elementencluster de drie deelfuncties volgen. Eerst 

voor de fundamenten, vervolgens voor de product- en proceswerkwijzen bepaalt hij of er:  

 potentie tot tijdwinst is. Als de gegevens overeenkomen blijft de werkwijze „in de 

race‟ 

 beperkingen zijn. Als de gebruiker een beperking vindt die niet aansluit met zijn 

eisen (bijvoorbeeld te veel meerkosten), valt de werkwijze af. Zo niet, dan blijft 

hij „in de race‟ 

 uitwerkingen zijn. Behalve een uitwerking uit het handboek kan hij natuurlijk ook 

geïnspireerd worden om zelf een uitwerking te bedenken.  

De output is een selectie (lijstje) van standaard werkwijzen voor elk elementencluster. 

7.4 Functie ‘Informeren over vervolgstappen’ 

In deze functie ligt de nadruk op het „informeren‟. Dit houdt in dat het handboek de 

gebruiker niet in de richting van een keuze stuurt, maar documentatie aanbiedt waar hij 

zelf mee aan de slag kan. Er worden wel voorbeelden van uitwerkingen gegeven. 

7.4.1 Inrichten van de functie

Deelfuncties 

Uit de vorige functie krijgt de gebruiker een lijst 

met werkwijzen die hij kan toepassen. Om 

deze keuze te bevestigen en om het uit te 

werken op zijn project, heeft hij meer informa-

tie nodig. Deze kan hij op drie manieren 

zoeken: 

 per werkwijze informeren; 

 per elementencluster informeren; 

 per bouwfase informeren. 

Deze zoekingangen zijn deelfuncties en zijn in 

figuur 7.5 geschematiseerd.  

  

figuur 7.5 Drie ingangen voor het 
zoeken van informatie 

Uit interviews met beoogde gebruikers blijkt, dat het geven van voorbeelden de meeste 

duidelijkheid verschaft. Daarom worden er twee deelfunctie toegevoegd: 

 voorbeelduitwerkingen van het handboek geven; 

 referentiegegevens uit de praktijk geven. 

Eisen aan de informatie 

Aan de informatie zijn twee eisen gesteld: 

 informatie moet bepaalde onderwerpen behandelen; 

Bij elke werkwijze wordt het onderwerp „kosten‟ behandeld 

 de informatie moet een bepaalde kwaliteit hebben. De kwaliteit van alle gege-

vens is niet cijfermatig. Dit komt omdat de cijfers altijd betrekking hebben op een 

Elementencluster 

W
e
rk

w
ijz

e
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specifieke situatie. Er zijn te veel variabelen om hier binnen dit project een uit-

spraak over te doen. De gebruiker zal deze cijfers overnemen, zonder een ver-

der onderzoek te doen naar zijn eigen situatie. Hiermee stagneert de creativiteit 

van de gebruiker.  

Bij werkwijze „O3 Geprefabriceerde kosten‟ wordt vermeldt dat er meer fa-
bricagekosten in een element zitten, meer ontwikkelingskosten maar minder 
bouw uren (minder kosten).  

Er wordt niet beschreven „Prefabriceren is 10% duurder‟ of „prefabriceren 
kost € 50, - per m

2
 meer dan in het werk bouwen‟.  

Resultaat 

De kwaliteit van de informatie wordt gegeven door het stellen van vragen bij de gespeci-

ficeerde onderwerpen. Deze vragen moeten voor onderdeel (werkwijze/ elementenclus-

ter/ bouwfase) worden beantwoord. In de komende drie paragrafen wordt voor elke 

deelfunctie de vereiste inhoud per onderdeel gegeven 

7.4.2 Inhoud per deelfunctie 

Informatie per werkwijze 

De indeling van het analyseplan uit hoofdstuk 5 wordt gebruikt. Per werkwijze wordt 

informatie gegeven over de volgende onderwerpen:  

 uitvoering: beschrijving van de werkwijze op de bouwplaats; 

 toepassing: te behalen winst per elementencluster; 

 tijd: manieren waarop de werkwijze bouwtijd verkort; 

 overlast: gevolgen voor gebouwgebruiker en omwonenden; 

 kosten: financiële gevolgen toepassing werkwijze door bijvoorbeeld extra mate-

rieel of materiaal; 

 duurzaamheid: impact van de werkwijze op People en Planet; 

 kwaliteit eindproduct: effect op de fysieke en architectonische kwaliteiten. 

Informatie per elementencluster 

In dit deel wordt de informatie uit het vorige deel per elementencluster gestructureerd en 

aangevuld met nieuwe onderwerpen. De volgende onderwerpen worden behandeld: 

 beschrijving elementencluster: welke activiteiten vallen hier wel en niet onder, 

hoe worden ingrepen in de praktijk uitgevoerd? 

Elementencluster 2.D Gevel bevat het vervangen van de hele gevel, of al-
leen de raampartijen 

 risico’s en beperkingen: dit zijn voorbeelden van situaties die risico‟s tot faaltijd 

of andere negatieve effecten op het project bevatten. De gebruiker wordt voor 

deze situaties en de mogelijke gevolgen gewaarschuwd; 

Een risico op faaltijd is het te laat ontdekken van asbest 

 potentie werkwijzen: waardering welke werkwijzen veel/weinig potentie voor 

tijdwinst hebben. Kopie van de informatie uit het vorige deel, alleen nu per ele-

mentencluster toegespitst en meer gedetailleerd uitgewerkt dan in het snelkeu-

zemodel; 

 beslissingen per bouwfase: zowel aandachtspunten als definitieve go/ no go 

momenten voor alle drie de bouwfasen binnen de afbakening van het handboek; 

 referenties en voorbeelduitwerkingen: verwijzingen naar referenties die be-

trekking hebben op dit elementencluster. 
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Informatie per bouwfase 

Dit deel heeft tot doel de gebruiker alle werkwijzen te laten overwegen vóór hij een fase 

afsluit. Informatie uit de vorige twee delen wordt gestructureerd op bouwfasen. Elke 

bouwfase bevat twee paragrafen: kansen en te nemen acties.  

 kansen: het tegenovergestelde van de risico‟s die bij het vorige deel werden 

gegeven. Kansen beschrijven of er in deze bouwfase nog meer gedaan of on-

derzocht kan worden om tijd en kosten te besparen; 

 te nemen acties: welke actie moet er genomen worden voor de betreffende 

werkwijzen?  

Voorbeelden van te nemen acties zijn „voornemen tot toepassing‟, „uitwer-
ken voor definitieve beslissing‟ en „GO/ NO GO‟ 

Referenties  

Het doel is om alle referentiegegevens die gebruikt zijn bij het opstellen van het hand-

boek beschikbaar te maken voor de gebruikers van het handboek. Er zijn drie typen te 

onderscheiden.  

 Projecten: praktijkvoorbeelden van succesvolle bouwprojecten / onderdelen van 

projecten. In de tekst is hier minstens één keer naar verwezen; 

 Marktpartijen: leveranciers, bouwbedrijven, gespecialiseerde dochteronderne-

mingen etc. die betrokken zijn bij innovaties en waarin in het handboek minstens 

één keer naar verwezen is; 

 Documentatie betreffende verduurzamen: hier hoeft niet naar verwezen te 

zijn in het handboek. Deze documentatie is nuttig gebleken bij het opstellen van 

het handboek en kan daarom ook van nut zijn voor de gebruiker. Het is niet vol-

doende deze slechts in de literatuurlijst te vermelden. In deze paragraaf wordt 

ook een omschrijving van de bron gegeven en een locatie online waar de bron 

geraadpleegd of aangeschaft kan worden. 

Voorbeelduitwerkingen  

Voorbeelduitwerkingen zijn beschrijvingen van het doorlopen van het handboek met 

casestudies. Hoe meer voorbeelden het handboek bevat, des te succesvoller zal het 

zijn. De voorbeelden worden ingedeeld in de drie hoofdfuncties van het handboek uit 

figuur 6.5. 

 voorbeelduitwerkingen van „Analyse opdracht‟; 

 voorbeelduitwerkingen van „Standaard werkwijzen selecteren‟; 

 voorbeelduitwerkingen van „Informeren over vervolgstappen‟. 

In paragraaf 7.1 is beschreven welke voorbeelden er voor de mock-up zijn uitgewerkt. 

Voor de functie „Informeren over vervolgstappen‟ is een herontwerp van elementenclus-

ter „gevel‟ van DHV Kantoor te Amersfoort gemaakt. Deze uitwerking wordt in paragraaf 

7.5 beschreven.  

7.5 Herontwerp van gedeelte casestudy  

Uit de functie „Standaard werkwijzen bepalen‟ is een lijst gekomen met werkwijzen voor 

elk elementencluster. Voor het elementencluster 2.D Gevel wordt deze lijst als input 

gebruikt om alle activiteiten binnen dit elementencluster te herontwerpen. De lijst bevat 

14 van de 32 werkwijzen.  

Uitwerking per werkwijze 

Voor elke werkwijze op de lijst is een uitwerking gemaakt op het project. Deze uitwerking 

bevat onder andere een planning van de nieuwe uitvoeringswijze en voorwaarden 

verbonden aan de toepassing. Aan de hand van deze uitwerking is bepaald wat het 



60 / 100             7   Ontwerp: inhoud van het handboek 

Afstudeerrapport Bouwtijd bij het verduurzamen van bestaand vastgoed               Mayella van Vliet 0587351 

effect van de werkwijze op de relevante factoren (uitvoering, bouwtijd, kosten en 

overlast) zou zijn. 

Beoordeling werkwijzen 

Op basis van de uitwerkingen zijn nog meer werkwijzen weggestreept. Er wordt alleen 

beoordeeld op bouwtijd, niet op bijvoorbeeld kosten. Van de 14 werkwijzen zijn er nu nog 

6 over.  

Combinaties maken 

Er zijn gevallen waarin de werkwijzen 

elkaar overlappen en/ of elkaar 

uitsluiten. Er worden mogelijke 

combinaties gemaakt door deze in 

een morfologisch overzicht te zetten. 

(Kroonenberg & Siers, 1999) Bij een 

morfologisch overzicht worden de 

werkwijzen die niet gecombineerd 

kunnen worden naast elkaar gezet, 

anders onder elkaar. Door lijnen te 

trekken door de werkwijzen worden 

geschikte combinaties gemaakt, zie 

figuur 7.6.  

Van elke combinatie is een nieuwe 

planning voor het elementencluster 

gemaakt, met behulp van plannings-

methoden. (Flapper, 2004)  

Per combinatie wordt de theoretische 

bouwtijd berekend. 

   

  

 

 

 

 

figuur 7.6 Morfologisch overzicht met combinaties 
van de werkwijzen voor case DHV kantoor te Amers-
foort, elementencluster 2.D Gevel 

werkwijze U3 werd al toegepast op het project. Er is bepaald dat dit een 
week bouwtijd heeft gescheeld. Dit geldt voor alle combinaties. De werkwij-

ze wordt niet meer apart behandeld.  

 

Combinatie blauw: O3, U1 en U9 

O3 Geprefabriceerde onderdelen 32 werkdagen  

U1 Langere dagen maken 20% minder bouwdagen 

U9 Meer mensen tegelijk inzetten 50%  

Nieuwe planning: U1 en U9 toepassen op alle activiteiten, dan is er 20% + 50% = 100-

(100-20x100-50) = 60% winst. Origineel is de bouwtijd 100%. Uitwerken door te werken 

met prefab onderdelen, zodat daar niet heel veel meer mensen voor nodig zijn. De 

geveldelen liggen niet in het kritieke pad.  

 

Combinatie rood: O3, U2, U9 

O3 Geprefabriceerde onderdelen 32 werkdagen  

U2 Processen parallel inrichten 47% minder bouwdagen 

U9 Meer mensen tegelijk inzetten 50%  

Dit betekent dat er vier keer zoveel mensen op de bouw aan het werk zijn, min de gevel 

ploeg. In deze combinatie zou er een winst van 100-((100-47)x(100-50))=73% winst.  

O3 

Geprefabriceerde 

onderdelen 

U11 Deelactivitei-

ten als aparte 

functies 

U1 Langere 

werkdagen 

U2 Processen 

parallel inrichten 

U3 Proefstuk 

uitvoeren 

U9 Meer mensen 

tegelijk inzetten 
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Combinatie groen: U11, U1, U3 

U11 Deelactiviteiten als aparte functies 23 dagen winst = 23/56 = 41% 

U1 Langere dagen maken 20% minder bouwdagen 

Elke ploeg die een deel is in het treintje zal volgens U1 een parttime opvolger hebben. 

Totale winst: 100-((100-41)x(100-20))=52% winst.  

Conclusies kosten 

De totale bouwsom was 10 miljoen. Hiervan is € 960.000 geschatte algemene uitvoe-

ringskosten. Als de winst op bouwtijd gemiddeld 50% is, levert dit een kostenbesparing 

op algemene uitvoeringskosten op van ongeveer € 480.000.  

Betrouwbaarheid van resultaten herontwerp 

Er wordt geconcludeerd dat tot wel 72% bouwtijd bespaard wordt op het uitvoeren van 

de gevelvernieuwing. In het berekenen van deze bouwtijd is niet naar de kosten gekeken 

van de werkwijzen, bijvoorbeeld bij het werken buiten de normale uren. Daarnaast is de 

aanname gedaan dat, door middel van een strakke logistiek op de bouwplaats, de 

productiviteit per persoon gelijk blijft bij het inzetten van meerdere personen.  

7.6 Conclusie 

De inhoud van het handboek wordt gedeeltelijk uit analyses en gedeeltelijk uit toetsing 

op cases gegenereerd.  

Hoe wordt de analyse van de opdracht uitgevoerd? 

De analyse bestaat uit een analyse van het ontwerp en van de vaste gegevens (GOL: 

Gebouw, Organisatie en Ligging). Er worden vragen gesteld aan de gebruiker betreffen-

de deze onderwerpen.  

Hoe wordt de selectie van werkwijzen gemaakt?  

In een snelkeuzemodel is voor elk elementencluster een aparte selectieprocedure. De 

keuze voor een werkwijze wordt gebaseerd op de potentie die deze voor tijdwinst heeft, 

waarbij de beperkingen worden gegeven op andere relevante gebieden, zoals uitvoering 

en kosten.  

De gebruiker vergelijkt zijn project met beschrijvingen en situaties. Als de situaties met 

potentie bij zijn project aanwezig zijn en hij de beperkingen als te overkomen beoordeelt, 

wordt de werkwijze geselecteerd.  

Hoe wordt de informatie over vervolgstappen verstrekt? 

Via drie ingangen verstrekken van informatie: per werkwijze, per elementencluster en 

per bouwfase. De drie delen overlappen veel, maar bevatten ook unieke informatie.  

Naast deze drie delen worden referenties en voorbeelduitwerkingen apart gedocumen-

teerd. Referenties zijn uit de praktijk, voorbeelden zijn theoretisch en in dit afstudeerpro-

ject gegenereerd.  

Wat is de uitkomst als casestudies het handboek doorlopen? 

De functies worden goed doorlopen met de casestudies. Voor het theoretische heront-

werp van het elementencluster 2.D Gevel van het DHV kantoor te Amersfoort waren zes 

werkwijzen toepasbaar. Door een combinatie van drie van deze werkwijzen is een 

bouwtijdwinst van 52% gerealiseerd.  

Echter, er zijn zo veel variabelen bij de bouw dat er geen harde bewijzen geleverd 

kunnen worden dat dit ook daadwerkelijk zo uitgevoerd kan worden. Het is vooral te 

betwisten of er zoveel mensen tegelijk op de bouwplaats efficiënt hadden kunnen 

werken.  
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8 Ontwerp: vormgeving van het handboek 

In dit hoofdstuk wordt vorm gegeven aan de 

inhoud. Hiervoor wordt het Programma van Eisen 

betreffende gebruik als leidraad genomen, 

opgesteld in paragraaf 6.4.  

Er zijn twee grote uitdagingen bij het ontwerpen 

van een vorm die aan de gebruikseisen voldoet:  

 het handboek kent niet één type gebruiker 

met één pad, maar allemaal verschillende 

typen met verschillende vragen aan het 

handboek; 

 de inhoud moet te vinden zijn via drie ver-

schillende ingangen, geschematiseerd in 

figuur 8.1. 

  

figuur 8.1 Drie ingangen voor het 
zoeken van informatie 

De volgende deelvragen zijn van toepassing: 

 Wat wordt de fysieke vorm van het handboek? 

 Hoe wordt de analyse van de opdracht vormgegeven? 

 Hoe wordt de selectie van werkwijzen vormgegeven? 

 Hoe wordt de informatie over vervolgstappen vormgegeven? 

 Hoe wordt de gebruiker geholpen in het gebruik van het handboek? 

8.1 Methode 

Papier of digitaal? 

Om de inhoud vorm te geven, wordt de afweging voor de fysieke vorm van het handboek 

gemaakt: op papier of digitaal. 

Drie hoofdfuncties en één hulpfunctie 

De drie hoofdfuncties uit paragraaf 6.5 worden vormgegeven, waarin bepaald wordt 

waar alle informatie komt te staan, in welke volgorde en met welke opmaak. 

Er wordt ook een vierde functie vormgegeven, dit is een hulpfunctie. Deze functie bevat 

het hulp bieden bij het gebruik van het handboek, hoofdzakelijk door middel van een 

gebruikswijzer. In de gebruikswijzer wordt alle theoretische informatie verzameld.  

Theorie bestaat uit omschrijvingen van gebruikte begrippen zoals „Elemen-
tencluster‟ en methodieken zoals het doorlopen van het snelkeuzemodel 

Gebruiksvriendelijkheid 

Na de vormgeving van alle aparte functies wordt het handboek als geheel aangepakt op 

gebruiksvriendelijkheid. Hiervoor worden grafische technieken gebruikt waaronder het 

vormgeven van de kaft. 

Elementencluster 

W
e
rk

w
ijz

e
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Kiezen voor vormgeving 

De ontwerpbeslissingen worden gemaakt door per (deel)functie alternatieve oplossingen 

op te stellen. Er worden verschillende bronnen gebruikt: 

 suggesties van beoogde gebruikers, voortgekomen uit interviews; 

 referentie handboeken en tools; 

 literatuur betreffende het maken van tools en handboeken. 

Er wordt gekozen tussen alternatieven aan de hand van het Programma van Eisen voor 

het gebruik uit paragraaf 6.4.  

8.2 Fysieke vorm: een boek of een tool? 

Een handboek kan de vorm aannemen van een boek of van een digitale tool, met 

selectie software. Beide mogelijkheden worden onderzocht en op basis van het Pro-

gramma van Eisen wordt een keuze gemaakt.  

Alternatieven 

De voordelen van beide vormen worden in figuur 8.2 besproken. 

Tool voordelen  Boek voordelen 

Gemakkelijk dupliceer baar en dus gemakke-

lijk te verspreiden 

 Geeft een overzicht van de aanwezige 

informatie 

Veel mogelijkheden voor navigatie door het 

product heen met bijvoorbeeld hyperlinks 

 Is een fysiek product: men krijgt dit op 

zijn bureau in plaats van in een email 

Kan ingevoerde gegevens bewerken en een 

automatische output genereren 

 Gemakkelijk in een bruikbare versie uit 

te brengen als afsluiting van dit project 

figuur 8.2 Voordelen van een digitaal en een papieren handboek 

Keuze 

De voordelen van het handboek sluiten het beste aan bij het Programma van Eisen. Het 

grootste nadeel van digitale tools in de praktijk is de ergernis van de gebruiker als een 

onderdeel niet functioneert. De hele tool wordt dan onbruikbaar. Binnen het afstudeer-

project is geen mogelijkheid om een correct functionerende tool te ontwikkelen. Hierdoor 

is de enige mogelijkheid om de doelstelling van dit project te behalen, het handboek als 

boek uit te brengen. Dit boek wordt in de eerste plaats ontworpen op papier. Om de 

voordelen van het digitale handboek te evenaren worden de volgende aspecten toege-

voegd: 

 van het boek wordt een PDF versie gemaakt, die digitaal verspreid wordt; 

 een uitneembaar overzicht wordt toegevoegd om niet te hoeven bladeren; 

 navigatie wordt door middel van tabs en paginaverwijzingen mogelijk gemaakt; 

 er worden invulbladen bijgevoegd per functie, waarop gebruiker zijn output kan 

noteren. 

Het handboek wordt verdeeld in hoofdstukken, die ´delen´ worden genoemd. De term 

´hoofdstuk´ wordt niet gebruikt, omdat de delen niet per se sequentieel hoeven worden 

gevolgd, maar ook onafhankelijk gebruikt kunnen worden. Naast de delen met inhoude-

lijke gegevens komt er een gebruikswijzer.  

8.3 Vormgeving functie ‘Analyseren opdracht’  

Deze functie wordt in één gelijknamig deel ondergebracht: Deel A. De twee deelfuncties 

worden op gelijke wijze vormgegeven, zodat dit voor de gebruiker als één analyse werkt.  
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8.3.1 Documenteren van de output 
Voor beide deelfuncties wordt de output op dezelfde wijze gedocumenteerd. 

Alternatieven 

Er zijn verschillende mogelijkheden, volgens figuur 8.3.  

Methode Beschrijving 

Eigen document Het handboek beschrijft alleen welke informatie er moet worden 

genoteerd, gebruiker dient dit zelf te documenteren op een door 

hem te kiezen medium, bijvoorbeeld een kladblok of digitaal in een 

tekstverwerkingsprogramma 

Te kopiëren 

/printen blad 

Als bijlage van het handboek wordt een blad bijgevoegd waarop 

gebruiker gestelde vragen uit het handboek kan beantwoorden. 

De gebruiker kan dit blad uitprinten en invullen.  

Digitaal in te 

vullen blad 

Door middel van bijvoorbeeld Microsoft Word wordt een digitale 

bijlage aan het handboek toegevoegd, waardoor ook de antwoor-

den van de gebruiker meteen digitaal worden vastgelegd.  

figuur 8.3 Alternatieven betreffende het noteren van de output uit de analyse 

Keuze 

De gebruikseisen schrijven voor dat het handboek gebruiksvriendelijk moet zijn, daar-

door valt de eerste optie af. Een papieren handboek en een digitale bijlage hebben een 

groot risico om van elkaar gescheiden te worden, daardoor is de derde optie ook niet 

geschikt. Er wordt gekozen voor kopieerbare bladen als bijlage aan het handboek.  

8.3.2 Analyse ontwerp 
De output wordt per elementencluster gegeven: of het van toepassing is in het bouwpro-

ject en zo ja, welke delen verwijderd worden, welke blijven staan en wat voor nieuwe 

delen erbij komen. Er moet altijd een open vraag blijven, zodat alle aspecten van het 

project aan bod komen. Er wordt richting aan de analyse gegeven, bv door het stellen 

van specifieke vragen.  

Alternatieven 

De output is per elementencluster, dus de analyse wordt ook per elementencluster 

gegeven. Mogelijkheden worden besproken in figuur 8.4.  

Methode Beschrijving 

Invulblad Bij elk elementencluster belangrijke gegevens opschrijven. 

Deze methode geeft weinig sturing aan de analyse  

Vragenlijst welke delen worden verwijderd/ geconditioneerd/ toegevoegd? 

Goede methode om sturing te geven aan de analyse, gebrui-

ker moet wel antwoorden formuleren, wat moeite kost.  

Lijst met aan te 

vinken deelactivitei-

ten 

Gebruiker vinkt aan welke stellingen van toepassing zijn 

betreffende deelactiviteiten, bijvoorbeeld (bij Gevel): 

- de gevelopeningen blijven intact; 

- er wordt isolatiemateriaal toegevoegd aan de gevel; 

- er worden delen van de gevel verwijderd. 

Het aanvinken kost weinig moeite, maar er is geen ruimte om 

uitzonderingen en extra informatie toe te voegen. 

Lijst met aan te 

vinken voorbeeldsi-

tuaties 

Voorbeelden aanvinken die van toepassing zijn 

Kost weinig moeite, maar een voorbeeld zal nooit precies 

overeenkomen met het project.  

figuur 8.4 Alternatieven betreffende het analyseren van het ontwerp 
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Keuze  

Er is niet één alternatief dat perfect is. Daarom wordt er een combinatie gebruikt, waarin 

van grof naar fijn wordt gewerkt: 

 per elementencluster wordt er aangevinkt of deze van toepassing is; 

 binnen een elementencluster worden er vragen gesteld betreffende de delen die 

blijven, de delen die vernieuwd worden en de delen die toegevoegd worden. De 

vragen worden genummerd; 

 in het handboek worden de vragen voorzien van een voorbeeldantwoord, afge-

leid uit één van de casestudies. 

Op een bijlageblad wordt een invultabel per elementencluster gegeven, met de numme-

ring van de vragen. Gebruiker kan dan op het blad kort en bondig en overzicht creëren 

van de beoogde activiteiten binnen het project.  

8.3.3 Analyse vaste gegevens 
De vorm die gekozen is voor het vastleggen van het ontwerp is ook geschikt voor het 

vastleggen van de vaste gegevens. De informatie wordt hier ingedeeld in de inmiddels 

bekende categorieën Gebouw, Organisatie en Ligging. Anders dan bij de elementenclus-

ters hoeven deze drie categorieën niet aangevinkt te worden. Zij zijn namelijk op elk 

project van toepassing. Per categorie wordt een aantal vragen gesteld, waar de gebrui-

ker op een invulblad uit de bijlage kort een antwoord op invult. Dit zijn open vragen.  

8.4 Vormgeving functie ‘Standaard werkwijzen selecteren’ 

Ook deze functie beslaat één deel in het handboek: Deel B. De output moet snel tot 

stand komen. De gebruiker hoeft nu nog niet definitief te beslissen maar wil weten wat 

zijn opties zijn, niet zozeer tot in detail de mogelijkheden uitwerken. Vandaar dat deze 

functie voor de gebruikers de benaming „snelkeuzemodel‟ krijgt.  

8.4.1 Documenteren van de output 
De output bestaat alleen uit een lijst met werkwijzen die per elementencluster geschikt 

zijn. De output is minder volumineus dan die van de vorige functie.  

Alternatieven 

De mogelijkheden voor het documenteren van de output staan in figuur 8.5. 

Methode Beschrijving 

Eigen document Gebruiker documenteert werkwijzen en eventuele aantekenin-

gen op een door hem te kiezen medium, bijvoorbeeld een 

kladblok of digitaal in een tekstverwerkingsprogramma 

Afstreepblad met 

werkwijzenschema 

Als bijlage van het handboek wordt een blad bijgevoegd met 

het schema met alle werkwijzen, per elementencluster streept 

de gebruiker werkwijzen weg. De gebruiker kan dit blad 

uitprinten en invullen.  

Afstreepblad met 

tabel werkwijzen-

elementencluster 

Als bijlage van het handboek wordt een blad bijgevoegd met 

het overzichtsschema, zonder de cijferwaardering. De gebrui-

ker kruist in de matrix geselecteerde werkwijzen aan. Hij heeft 

dan één blad voor het gehele project, maar weinig ruimte voor 

aantekeningen.  

Digitaal in te vullen 

blad 

Door middel van bijvoorbeeld Microsoft Word of Excel wordt 

een digitale bijlage aan het handboek toegevoegd, welke de 

gebruiker invult.  

figuur 8.5 Alternatieven betreffende het noteren van de output uit de analyse 
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Keuze 

Ten behoeve van het gebruiksgemak wordt niet gekozen voor een eigen document. Het 

verdient de voorkeur dat alle output op één blad past en dat dit fysiek aan het handboek 

kan worden toegevoegd. De output wordt vastgelegd op een kopie van een bijlageblad, 

waarop een matrix staat met elementenclusters, uitgezet tegen werkwijzen.  

8.4.2 Indeling snelkeuzemodel 
De belangrijkste eis bij deze functie is de snelheid en het gemak waarmee de gebruiker 

output verkrijgt. Dit botst met de hoeveelheid variabelen die in het keuzeproces betrok-

ken zijn: behalve de drie ingangen uit figuur 8.1, zijn er ook de relevante factoren waarop 

een keuze gebaseerd wordt (bv kosten, uitvoeringsmethode). Voor elke gebruiker liggen 

de prioriteiten bij andere variabelen. Daarom wordt eerst de keuzestructuur bepaald. 

Structuur 

Betreffende het indelen van de informatie zijn er twee opties, volgens figuur 8.6 

Methode Beschrijving Structuur 

Van grof naar 

fijn 

Op verschillende bladen steeds een stap 

inzoomen. Voordeel is dat informatie die 

niet relevant is, niet bekeken hoeft te 

worden. 

 

 

 

Parallel, alles 

tegelijk 

Eén blad geven van alle informatie. 

Voordeel is dat er niet doorgebladerd 

hoeft te worden, maar in één keer alles op 

tafel ligt. 

 

figuur 8.6 Alternatieven betreffende het indelen van deelfuncties voor het snelkeuzemodel 

Om gebruikers geleidelijk mee te nemen in het proces, wordt van grof naar fijn gewerkt. 

De hoogste laag kan dan tevens als naslagblad worden gebruikt. Er worden twee lagen 

gemaakt, zodat het aantal stappen beperkt blijft en de term „snelkeuze‟ van toepassing 

blijft.  

Vorm 

Er is een aantal mogelijkheden voor de opmaak van de twee stappen. De alternatieven 

worden besproken in figuur 8.7. 

Methode Beschrijving 

Beslissingsboom Gebruiker wordt duidelijk door het proces heen geleid, maar kan 

niet zelf beslissen waar hij start.  

Keuzematrix Geschikt als het gaat om combinaties van factoren. In één matrix 

kunnen twee functies worden vervuld: het zoeken via de kolom en 

via de rij. Nadeel is de grote hoeveelheid informatie op één blad.  

Vetolijst Lijst met stellingen, als er één of meerdere van toepassing zijn is 

een bepaalde werkwijze niet toe te passen. Het handboek beslist 

dan al voor de gebruiker in welke situaties een werkwijze niet 

gebruikt kan worden, er is geen nuance.  

Morfologisch 

overzicht 

Een schema met elementenclusters en werkwijzen. Er worden 

lijnen getrokken tussen de gekozen werkwijzen, elke lijn is een 

combinatie. (Kroonenberg & Siers, 1999) Nadeel is dat de 

gebruiker geen handvat krijgt voor de keuze en er is niet één 

werkwijze mogelijk maar een combinatie.  

figuur 8.7 Alternatieven betreffende de opmaak van deelfuncties voor het snelkeuzemodel 
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Overwegingen 

Door de verschillende gebruikers moet er vrijheid zijn betreffende instroommoment en 

interpretatie van de gegevens. Hierdoor vallen de beslissingsboom en de vetolijst af. Het 

morfologisch overzicht geeft onvoldoende ondersteuning voor een keuze. 

Beide lagen worden in een keuzematrix vormgegeven, zodat er op twee wijzen gezocht 

kan worden en er optimaal van bladruimte gebruik gemaakt wordt.  

Alternatieven 

Uit paragraaf 7.3 komt de inhoud voor deze twee functies. Er moet een selectie gemaakt 

kunnen worden per elementencluster, per werkwijze en per keuzefactor (potentie, 

beperkingen en uitwerkingen). De keuzefactoren komen pas in de tweede stap, wat 

betekent dat er twee mogelijk indelingen van het snelkeuzemodel zijn, zie figuur 8.8 en 

figuur 8.9. 

Overzicht:  

werkwijzen - 

elementenclusters

Elementencluster 1.C:

Werkwijzen - 

keuzefactoren

Elementencluster 1.D:

Werkwijzen - 

keuzefactoren

Elementencluster ...:

Werkwijzen - 

keuzefactoren
 

figuur 8.8 Alternatief 1 voor de indeling van 
het snelkeuzemodel: tweede functie per 
elementencluster

Overzicht:  

werkwijzen - 

elementenclusters

Werkwijze F1:

Elementencluster - 

keuzefactoren

Werkwijze F2:

Elementencluster - 

keuzefactoren

Werkwijze ...:

Elementencluster - 

keuzefactoren
 

figuur 8.9 Alternatief 2 voor de indeling van het 
snelkeuzemodel: tweede functie per werkwijze  

Er wordt gekozen voor alternatief 1, omdat gebruikers al bekend zijn met de elementen-

clusters en hier gemakkelijker op kunnen zoeken dan op werkwijze.  

Keuze 

De twee deelfuncties die apart worden vormgegeven in het snelkeuzemodel zijn: 

 overzicht met alle werkwijzen en alle elementenclusters; 

 beschrijving per elementencluster van potentie, beperkingen en uitwerkingen 

voor elke werkwijze. 

De tweede deelfunctie is een niveau ingezoomd van de eerste functie. 

8.4.3 Overzicht toepasbaarheid alle werkwijzen 

Eisen aan overzicht 

De globale vorm en inhoud voor deze deelfunctie zijn bepaald: er komt een matrix met 

werkwijzen, uitgezet tegen elementenclusters. Het doel is een eerste selectie van 

werkwijzen die van toepassing zijn. Hiervoor wordt de waardering van 1-10 gegeven uit 

paragraaf 7.3.  

Vormgeving 

De werkwijzen die een 4 of lager scoren zijn gelabeld als „niet van toepassing‟. Deze 

worden gearceerd. Er wordt nog een aantal elementen aan de matrix toegevoegd: 

 een verwijzing naar de pagina waar meer informatie betreffende het elementen-

cluster of werkwijze staat; 

 een kolom met een korte toelichting op de werkwijze. 

Het overzicht wordt vormgegeven op een A3 blad, een gedeelte van het overzicht is 

gegeven in figuur 8.10. Voor het gehele overzicht wordt verwezen naar het handboek in 

bijlage VIII.  
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1.C 2.D … 
 Pagina informatie element > 

 

210 230 256 … Toelichting werkwijze 

Fundamenten             

F1 Minder handelingen op 
bouwplaats  

34 
  5 8 7 

Inspiratie voor het uitvoeren waarbij zo veel 
mogelijk handelingen op de bouwplaats 
worden weggestreept of bv in de fabriek 
worden gedaan.  

F2 … 43     8   …. 

Product-werkwijzen            

… … 56     6   … 

O5 Leidingen naar buiten 
brengen 

89 
8       

(Verticaal) leidingwerk in de gebouwschil 
integreren zodat er binnen geen 
vloerdoorbraken plaats hoeven te vinden en 
volumineuze ventilatiekanalen ingepast 
hoeven te worden.  

O6 … 99 8       … 

Proces-werkwijzen            

U1 Langere werkdagen  106 
  8 8 7 

Productie wordt niet 8 uur per dag gedraaid, 
maar bv 12 of zelfs 24 uur, of in weekenden. 
In tijden waarop de gebouwgebruiker niet 
aanwezig is, is er meer vrijheid in activiteiten 
(m.b.t. geluid) 

U2 Processen parallel 
inrichten 

116 
10 7 8 8 

Door deelprocessen tegelijk uit te voeren in 
plaats van na elkaar wordt de totale bouwtijd 
korter: ploegen wachten niet op elkaar. 
Aansluitend met Lean principe.  

… … 140 9 9 8 8 … 

figuur 8.10 Gedeelte van het overzicht als eerste functie van het snelkeuzemodel 

 

8.4.4 Keuzeblad per elementencluster 

Eisen aan keuzebladen 

Elk blad behandelt de toepassingsmogelijkheden van alle werkwijzen die een 5 of hoger 

hebben gescoord op het overzichtsblad, voor het betreffende elementencluster. Het blad 

is dus eigenlijk een uitwerking van de betreffende kolom uit het overzichtsblad in een 

nieuwe matrix.  

Indeling matrix 

De rijen (met werkwijzen) zijn net als bij het overzicht verdeeld in drie typen: fundamen-

ten, product- en proceswerkwijzen.  

De kolom uit het overzichtsblad wordt in drie deelfuncties uitgesplitst: situaties waarin 

potentie is, wat beperkingen kunnen zijn en hoe de werkwijze kan worden uitgewerkt. Dit 

is schematisch weergegeven in figuur 8.11.  
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Mogelijke product-ww bepalen

Mogelijke proces-ww bepalen

Mogelijke fundamenten bepalen

Potentie bepalen Uitwerkingen bepalen
Ja? doorgaan

Potentie bepalen Beperkingen bepalen Uitwerkingen bepalen

Ja? doorgaan Nee? doorgaan

Potentie bepalen Beperkingen bepalen Uitwerkingen bepalen

Ja? doorgaan Nee? doorgaan

 

figuur 8.11 Functieschema van het bepalen van werkwijzen 

De fundamenten hebben geen beperkingen, omdat ze nog niet concreet zijn. Beperkin-

gen zijn pas van toepassing bij product- en proceswerkwijzen. De drie functies worden 

hieronder ingevuld.  

Potentie bepalen 

Bij het bepalen van de inhoud zijn er situaties gekomen, waarbij en werkwijze veel 

potentie heeft tot tijdwinst. Deze situaties worden in de betreffende cel gezet, samenge-

vat tot enkele woorden.  

De gebruiker bekijkt de situatie, beslist (aan de hand van de output bij de functie 

„Analyseren opdracht‟) of deze overeenkomt met zijn project. Zo ja, dan gaat hij door 

naar de rechterkolom. Zo nee, dan streept hij de werkwijze weg op zijn output formulier 

en gaat hij verder met de volgende werkwijze.  

Beperkingen bepalen 

Vergelijkbaar met het potentie bepalen, maar dan omgedraaid. Hier worden situaties 

gegeven waarin de werkwijze niet of moeilijk toepasbaar is. Met moeilijk toepasbaar 

wordt bedoeld: er zijn negatieve effecten op kosten of gemak van de uitvoeringsmetho-

de. 

De werkwijze O4 Prefab gevel van buitenaf op elementencluster 2.D Gevel: 
kan niet worden toegepast als de bestaande constructie de extra belasting 
niet aankan. Negatief effect op voorbereidingstijd: meer nodig voor het uit-
werken van een geprefabriceerd systeem.  

De gebruiker bekijkt de situatie, beslist net zoals bij de vorige stap of deze overeenkomt 

met zijn project. Zo ja, dan gaat hij door naar de rechterkolom. Zo nee, dan streept hij de 

werkwijze weg op zijn output formulier en gaat hij verder met de volgende werkwijze.  

Uitwerkingen bepalen 

Dit wordt uitgesplitst in twee kolommen: uitwerkingen via andere werkwijzen in het 

handboek en uitwerkingen van de werkwijze zelf. In het eerste geval worden de codes 

van werkwijzen gegeven en kan de gebruiker hiernaar doorgaan. In het tweede geval 

worden er voorbeeldsituaties gegeven van uitwerkingen. 

Werkwijze U4 Deelactiviteiten als aparte functies is op zichzelf concreet: 
een mogelijke uitwerking is elke deeltaak door een aparte ploeg laten doen. 
Maar deze kan ook alleen uitgewerkt worden door U11 Smart Building Lo-
gistics, waar de logistiek als aparte functie van de ploeg wordt weggehaald.  
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Als een werkwijze alleen wordt aangehouden door middel van uitwerking in een andere 

werkwijze, wordt de huidige werkwijze weggestreept op het outputblad. Als men verder 

wil met de uitwerking van de werkwijze zelf blijft deze staan op het outputblad.  

Tijdwinst 

Als extra aspect wordt er een kolom toegevoegd, waarin wordt beschreven hoe deze 

methode tijdwinst oplevert. Deze informatie helpt de werkwijze concreter te maken voor 

de gebruiker. 

Werkwijze U4 Deelactiviteiten als aparte functies: er kunnen meer mensen 
tegelijk aan de gevel werken in een trein achter elkaar.  

8.4.5 Resultaat snelkeuzemodel 
Het snelkeuzemodel is een boekwerk in A3 formaat dat bestaat uit één overzichtsblad en 

14 keuzebladen (één voor elk elementencluster). De gebruiker krijgt een aanbevolen pad 

door de matrixen heen, maar zodra hij meer bekend is met het handboek kan hij ook 

direct navigeren naar gezochte informatie.  

Het snelkeuzemodel wordt uitneembaar gemaakt, zodat de gebruiker niet hoeft te 

bladeren tussen dit model en de uitwerkingen van andere functies.  

8.5 Vormgeving functie ‘Informeren over vervolgstappen’ 

Vier delen 

In tegenstelling tot de vorige functie, doorloopt de gebruiker deze functie gedetailleerd en 

rustig. Er is al een lijst met werkwijzen, de gebruiker zoekt nu meer informatie betreffen-

de de toepassing. Om deze informatie te structureren wordt de functie vervuld in vier 

delen: 

Deel C Informatie per werkwijze 

Deel D Informatie per element 

Deel E Informatie per bouwfase 

Deel F Referenties en voorbeelduitwerkingen 

Praktische informatie 

In de delen wordt alleen praktische informatie gegeven. Theoretische informatie zoals 

leeswijzers en omschrijvingen van bijvoorbeeld het begrip „elementencluster‟, wordt 

onder de gebruikswijzer geschaard.  

Tabellen of kopjes 

De inhoud bestaat telkens uit een kopje met maximaal één alinea tekst. Uit testen met 

beoogde gebruikers is gebleken dat de informatie het best leesbaar is in een tabel met 

twee kolommen, in plaats van elke keer een kopje en een paar regels tekst. Dit komt 

omdat men niet de hele tekst leest, maar zoekt naar een kopje. Deze kopjes zijn 

gemakkelijker vindbaar als zij allemaal in een kolom staan, dan dat zij om en om met de 

toelichting in de tekst verschijnen. Waar mogelijk wordt de tekst in een tabel gezet.  

8.5.1 Documenteren van de output 
De functie is om te informeren. De gebruiker creëert op eigen kracht output door 

werkwijzen uit te werken en zal output zelf documenteren. Het wordt de gebruiker 

aangeraden dit direct in bestaande projectdocumenten te doen.  

In een Programma van Eisen kan bijvoorbeeld worden opgenomen dat men 
ernaar streeft zoveel mogelijk te prefabriceren, met alle gevolgen beschre-
ven (werkwijze O3) 

In de komende paragrafen wordt de vormgeving van de vier delen besproken.  
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8.5.2 Informatie per werkwijze 
De inhoud van dit deel is bepaald in hoofdstuk 7. Het werkwijzen hoofdstuk is het 

belangrijkste deel van de hoofdfunctie „Informeren over vervolgstappen‟. De werkwijzen 

zijn immers de toevoeging van het handboek aan de praktijk.  

Overzichtsblad 

Er wordt gestart met een overzichtsblad. Op deze pagina worden de belangrijkste 

eigenschappen van de werkwijze samengevat en bevat: 

 principeschets / foto; 

 Wheel of Potentials (zie onder); 

 lijst met potentie en beperkingen, samengevat uit de snelkeuze-modellen; 

 lijst met situaties waarin de werkwijze wel of niet geschikt is, afkomstig uit case-

studies; 

 vereiste acties per bouwfase, bijvoorbeeld een GO/ NO GO fase; 

 verwijzingen naar case studies en referenties waar de werkwijze in voorkomt. 

Wheel of Potentials 

Dit is een grafische wijze om veel eigenschappen weer te geven: de potentie van de 

werkwijze. Deze methode is gebaseerd op het proefschrift van Thiemo Ebbert, waarin 

het gebruikt wordt voor het beoordelen van verschillende technieken van gevelrenovatie. 

(Ebbert, 2010) In figuur 8.12 wordt een voorbeeld van het Wheel gegeven.  

  

figuur 8.12 Voorbeeld van een Wheel Of Potentials 

Elk punt wordt beoordeeld met een -1 t/m 3. De termen „winst‟ en „verlies‟ zijn econo-

misch bedoeld: als het punt „Maninzet‟ een -1 scoort, betekent dit dat er meer man 

ingezet moet worden (hogere kosten betekent verlies), niet een verlies in het aantal man 

dat ingezet moet worden.  

Uitleg van het overzichtsblad 

Elk onderwerp dat in het overzichtsblad aan de orde komt wordt in de pagina´s daarop-

volgend uitgelegd. De tekst wordt waar mogelijk geïllustreerd met foto´s en plannings-

schema´s.  
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8.5.3 Informatie per elementencluster 
Het deel bestaat uit kleine alinea´s tekst betreft vaste onderwerpen. Er worden verwijzin-

gen gebruikt voor informatie die al in het vorige deel aan bod is gekomen.  

Beschrijving elementencluster 

Bevat activiteiten die tot dit elementencluster behoren, met een toelichting. De activitei-

ten worden gecodeerd volgens de Elementenmethode ´91. Een tweede tabel bevat 

activiteiten die niet in de Elementenmethode ‟91 staan maar wel uit de casestudies als 

belangrijke deelactiviteiten zijn gekomen.  

Bij elementencluster 2.D Gevel zijn dit het saneren van asbest en de sloop 
van oude gevelelementen.  

Risico´s en beperkingen 

Er wordt over elk risico een alinea geschreven, waar mogelijk ondersteund met referen-

ties en illustraties.  

Potentie werkwijzen 

Drie tabellen: fundamenten, product- en proceswerkwijzen. Elke tabel heeft drie kolom-

men: geschikte werkwijze, beschrijving en paginanummer waar meer informatie betref-

fende deze werkwijze te vinden is. Er worden illustraties gebruikt om zeer geschikte 

werkwijzen te benadrukken.  

8.5.4 Informatie per bouwfase 
Het deel bestaat uit alinea‟s met kansen in de bouwfase. Per werkwijze wordt in een 

tabel aangegeven wat de te nemen acties in deze bouwfase zijn. Er worden verwijzingen 

gebruikt voor informatie die al in vorige delen aan bod is gekomen.  

8.5.5 Referenties en voorbeelduitwerkingen 
Dit deel bevat vier typen referenties. Elk type wordt in het handboek in een aparte 

paragraaf ingedeeld. De vormgeving van deze paragrafen wordt hieronder toegelicht.  

Voorbeelduitwerkingen handboek 

Voor de functies „Analyse opdracht‟ en „Standaard werkwijzen selecteren‟ worden de 

uitwerkingen uiteraard in de bijbehorende output bladen aangeboden.  

De uitwerking van de derde functie „Informeren over vervolgstappen‟ heeft geen voorge-

schreven format. Elke geschikte werkwijze wordt uitgewerkt in een concrete uitvoe-

ringsmethode, met daarbij een tabel waarin het effect van toepassing op de 16 relevante 

factoren (tijd, kosten, overlast etc.) wordt beschreven. Deze uitwerking wordt waar 

mogelijk ondersteund met schema‟s en andere figuren. Ter afsluiting worden combina-

ties van werkwijzen gegeven. Per combinatie wordt de gerealiseerde bouwtijdverkorting 

gegeven.  

Om de gebruiker te verleiden tot het bekijken van het voorbeeld, wordt er aan het begin 

van elk voorbeeld een samenvatting geplaatst, met daarin: 

 een alinea beschrijving van het gebouw en de verduurzaming; 

 trefwoordenlijst bij het project; 

 gerealiseerde bouwtijdverkorting; 

 een foto of bouwtekening. 

Projecten 

Tabel met praktijkvoorbeelden van succesvolle verduurzamings- of renovatieprojecten. 

Naar elk project is minstens één keer verwezen in de handboektekst. Hier worden ze bij 

elkaar gezet, met een alinea beschrijving van het project.  
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Marktpartijen 

Tabel met leveranciers, bouwbedrijven, gespecialiseerde dochterondernemingen etc. 

waarin in het handboek minstens één keer naar verwezen is. Dezelfde vorm als de 

Projecten: naam en een alinea toelichting.  

Documentatie betreffende verduurzamen 

Tabel met beschrijving en locatie van nuttige documenten. 

8.6 Vormgeving hulpfunctie ‘helpen bij gebruik’ 

Om te voldoen aan de gebruikseisen is een vierde functie aan het handboek toege-

voegd: het helpen bij het gebruik. Deze functie wordt zowel expliciet vervuld door het 

toevoegen van een gebruikswijzer en zoekfuncties, als impliciet door het optimaliseren 

van het gebruiksgemak.  

8.6.1 Gebruikswijzer 
De gebruikswijzer wordt aan het begin geplaatst, maar niet als deel genummerd omdat 

er geen technische informatie instaat. De gebruikswijzer zal bij de eerste paar keer nodig 

zijn, daarna hoeft de gebruiker er niet meer naar te kijken. De gebruikswijzer bestaat uit 

een aantal onderdelen, dat hieronder toegelicht wordt. Alle informatie wordt „normaal‟ in 

alinea‟s met kopjes aangeboden.  

 onderwerp en toepassingsgebied: afbakening van de bruikbaarheid van het 

handboek; 

 structuur handboek: beschrijving van de drie functies die het handboek bezit 

en daarmee de stappen die de gebruiker dient te doorlopen; 

 termen en definities: beschrijving van niet alleen onbekende termen, maar ook 

wijzen waarop de termen in het handboek worden gebruikt; 

„Gebruiker‟ is degene die het handboek gebruikt, niet de „gebouwgebruiker‟ 
waarmee rekening gehouden moet worden tijdens een verduurzaming 

 beschrijving van de drie hoofdvariabelen: dit beschrijft de indeling die het 

handboek hanteert bij werkwijzen, elementenclusters en bouwfasen; 

 Leeswijzer: beschrijving van de kopjes die gehanteerd worden in de delen die 

de werkwijzen, elementenclusters en bouwfasen gedetailleerd beschrijven.  

8.6.2 Zoekfuncties  
Er kan op verschillende wijzen informatie gezocht worden. Deze wijzen zijn opgesteld 

met behulp van suggesties van beoogde gebruikers.  

 op deel: informatie is in aparte delen gebundeld per werkwijze, per elementen-

cluster, per bouwfase en per referentie/voorbeeld; 

 op trefwoord: er wordt een index opgenomen met verwijzingen naar alle tref-

woorden in het handboek; 

 via de inhoudsopgave: deze wordt op drie niveaus weergegeven. Bij het schrij-

ven van het handboek zijn alle trefwoorden op één van deze niveaus gezet, 

maar dubbele verwijzingen weggelaten. 

Bij elke werkwijze worden dezelfde kopjes gebruikt (Uitvoering, Tijd, etc.). 
Deze komen niet elke keer in de inhoudsopgave. 

8.6.3 Optimaliseren van het gebruiksgemak 
Naast het vormgeven van individuele functies is nog een aantal technieken toegevoegd 

om het vinden van informatie gemakkelijker te maken en de gebruiksvriendelijkheid en 

leesbaarheid van het handboek als geheel te optimaliseren.  
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Kaft 

Een eerste indruk bepaalt voor een groot deel het succes van het handboek. De kaft 

moet meteen duidelijk maken wat het handboek kan. Daarom wordt er op de kaft 

beschreven welke delen het handboek bevat. Daarnaast bevat de kaft illustraties en 

kreten die de gebruiker tot gebruik verleiden.  

Navigatiemogelijkheden 

Elk deel krijgt een gecodeerd tabje, waar op de kaft en inhoudsopgave naar verwezen 

wordt. Elk deel krijgt een titelblad, waar een inhoudsopgave voor dat deel in staat. 

Verder wordt bij elke verwijzing in de tekst een paginanummer gegeven.  

Werkwijzen schema uitklapbaar 

Gebruikers hebben in interviews aangegeven dat zij behoefte hebben aan één schema 

dat de volledige inhoud weergeeft. Dit is het schema met de werkwijzen erin (zie figuur 

5.4 op p.39). Dit schema wordt aan de binnenzijde van de kaft uitklapbaar gedrukt, zodat 

het uitgeklapt zichtbaar blijft tijdens het lezen van het handboek.  

Snelkeuzemodel 

Het snelkeuzemodel uit deel B is de kern van het handboek; de andere informatie wordt 

daarnaast gebruikt. Dit deel wordt uitneembaar gemaakt en er wordt extra nadruk op 

gelegd door een andere kleur tab en vermelding op de kaft.  

Triggers 

Manier waarop het onweerstaanbaar is gemaakt. De reeds besproken kaft motiveert de 

gebruiker het handboek open te slaan. Daarnaast komt de trigger uit de inhoud: de te 

behalen winst door gebruik en een handig naslagwerk voor op het bureau.  

Tekst en toelichting scheiden 

Het handboek bevat een grote hoeveelheid informatie. Om de gebruiker hiermee niet te 

verwarren, is de hoofdtekst zo simpel en strak mogelijk gemaakt en alleen op de rechter 

pagina‟s geplaatst. Op de linker pagina staat, waar nodig, een toelichting.  

De toelichting krijgt een aparte opmaak om het verschil te benadrukken. Daarnaast 

wordt theoretische informatie niet in de delen gegeven, maar in de Gebruikswijzer 

geplaatst.  

Symbolen 

“Een plaatje zegt meer dan 1000 woorden”, wordt vaak gezegd. Er wordt dan ook 

gebruik gemaakt van symbolen. Het gebruik van symbolen heeft ook grenzen, een 

symbool moet een directe associatie oproepen met de eigen ervaring. Een gebruiker 

moet deze niet eerst uit zijn hoofd leren of een verklarende lijst erbij houden.  

Als bijvoorbeeld alle (32) werkwijzen een symbool zouden krijgen, zou de 
gebruiker verward zijn: hij is niet bekend met de werkwijzen. Bovendien zijn 
het er te veel om onderscheid te maken.  

Symbolen worden gebruikt voor de elementenclusters. De symbolen worden nieuw 

ontworpen, waar mogelijk op basis van de Elementenmethode ´91. (BNA, 2005) Alle 

ontworpen symbolen staan in figuur 8.13.  
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figuur 8.13 Symbolen ontworpen voor de weergave van de verschillende elementenclusters 

 

Dubbel vermelden of verwijzen 

De delen die informatie verstrekken hebben veel overlap met elkaar. Dit is zo ontworpen 

zodat een gebruiker gemakkelijk de informatie kan vinden. In plaats van de informatie 

overal te kopiëren kan er ook een verwijzing gemaakt worden naar een ander deel.  

Er is voor gekozen om in één zin de essentie van de tekst te geven en vervolgens te 

verwijzen. De zogenaamde „spaghetti tekst‟ is in een handboek acceptabel, omdat dit 

niet een boek is dat van voor tot achter wordt gelezen. (Lagendijk, 2008) 
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Verspreiding 

Het handboek wordt op papier geproduceerd, in een beperkte oplage. Om alle 

beoogde gebruikers te bereiken wordt een PDF versie uitgebracht. De tabjes 

worden vervangen door een markering op de paginarand, zie het voorbeeld in 

figuur 8.14 op deze pagina. Alle kleuren zijn zo gekozen dat een zwart-wit 

versie geen informatie verliest.  

8.7 Conclusie 

Met dit hoofdstuk is het ontwerp van het handboek en het creëren van de mock-up 

versie afgerond. Deze is toegevoegd aan dit rapport als bijlage VIII.  

Wat wordt de fysieke vorm van het handboek? 

Het handboek is niet als functionerende digitale tool te realiseren binnen dit afstudeer-

project. Daarom wordt het in boekvorm ontworpen, de mock-up wordt op papier en in 

PDF vorm uitgebracht. De volledige versie zal in de eerste plaats ook in boekvorm 

uitgewerkt worden. Wellicht dat in een vervolgversie een digitale tool wordt ontwikkeld. 

Publicatie van een dergelijke tool is alleen geoorloofd als de versie helemaal vrij is van 

softwarefouten.  

Hoe wordt de analyse van de opdracht vormgegeven? 

De analyse bestaat uit een gestructureerde vragenlijst, die behalve het op een rijtje 

zetten van de gegevens ook controleert of de gebruiker over alle gegevens beschikt.  

Hoe wordt de selectie van werkwijzen vormgegeven? 

Bij het snelkeuzemodel staat gebruiksgemak voorop. Keuze in twee stappen: eerst een 

overzicht met een cijferwaardering, dan een selectie op basis van potentie en beperkin-

gen per elementencluster.  

Hoe wordt de informatie over vervolgstappen vormgegeven? 

Volumineus en zo uitgebreid mogelijk, als tegenhanger van de vorige functie. Deze 

documentatie is in vier delen gegeven: per werkwijze, per elementencluster, per bouwfa-

se en per referentie/voorbeeld. Referenties komen uit de praktijk, voorbeelden zijn 

theoretisch gegenereerd.  

Hoe wordt de gebruiker geholpen in het gebruik van het handboek? 

In een gebruikswijzer wordt alle theoretische informatie over het handboek gegeven. 

Daarnaast zijn verschillende technieken toegepast om de gebruiksvriendelijkheid te 

optimaliseren.  

Alle technische informatie is hoofdtekst en staat alleen op rechterpagina‟s. 
Linker pagina‟s zijn gereserveerd voor toelichting 

 

figuur 8.14 
tab bij PDF 
versie A 
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9 Toetsing van het handboek 

Voldoet het ontworpen handboek nu aan de vraag? Dit wordt getoetst aan de hand van 

drie deelvragen: 

 Zullen gebruikers het handboek gebruiken bij hun projecten? 

 Voldoet het handboek aan het Programma van Eisen? 

Van de toetsing bij experts en beoogde gebruikers wordt in dit hoofdstuk niet volledig 

verslag gedaan. De methode wordt samengevat en de belangrijkste resultaten worden 

gegeven, zodat daar conclusies uit getrokken kunnen worden. De volledige toetsings-

rapportage staat in bijlage VII. 

9.1 Methode 

Respondentenlijst opstellen 

Er is een document opgesteld met vragen aan de experts en beoogde gebruikers. De 

toetsing is uitgevoerd bij 5 beoogde gebruikers. Daarnaast is het handboek voorgelegd 

aan prof. Jos Lichtenberg. Hij heeft expertise in het starten van innovaties in de bouw en 

is bedenker van de visie Slimbouwen.  

Opstellen vragenlijst 

Het Programma van Eisen wordt omgezet in een vragenlijst die aan de respondenten 

voorgelegd zal worden. De vragen zijn gesloten, zij bestaan uit ja/ nee vragen en 

eens/oneens stellingen met een gradatie in vier stappen. Er is een open ruimte voor 

opmerkingen en uitleg. Bij het opstellen van de vragenlijst is gebruik gemaakt van 

informatie betreffende enquêteren. (Newcom Research & Consultancy , 2012)  

De vragen worden door de onderzoeker gesteld en ingevuld. Met de expert zijn de 

vragen niet beantwoord, maar zijn ze als rode draad gebruikt voor het gesprek. 

Voorbeeldstelling: Ik zie de toegevoegde waarde van het snelkeuzemodel. 
Antwoorden: Geheel mee eens / Deels mee eens  / Deels mee oneens / 
Geheel mee oneens / Geen mening 

De tweeminuten-test 

Er wordt een test uitgevoerd bij de toetsing door beoogde gebruikers. Uit interviews blijkt 

dat de eerste indruk cruciaal is voor het succes. Daarom is de tweeminuten-test opge-

steld.  

Beoogde gebruikers wordt van te voren gevraagd een project (fictief of echt, nu of ooit 

uitgevoerd) in gedachten te nemen. Zonder uitleg bladeren ze twee minuten door het 

handboek. Na deze twee minuten worden vragen gesteld, maar gaat het vooral om de 

beoordeling in eigen woorden.  

Voorbeeldstelling: Na deze twee minuten zou ik het handboek verder gaan 
bestuderen.  
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Vervulling van Programma van Eisen 

De eisen aan de inhoud worden getoetst door een beschrijving hoe het handboek 

hieraan voldoet, bijvoorbeeld in welk deel de informatie staat. Voor gebruikseisen wordt 

dit niet door de onderzoeker, maar door experts en beoogde gebruikers beoordeeld. 

Deze informatie komt uit de afgenomen toetsingsinterviews.  

De onderzoeker kan niet beoordelen of er wordt voldaan aan bijvoorbeeld 
Eis G4: Gebruiker ziet eenvoudig hoe hij het handboek moet gebruiken.  

9.2 Resultaten toetsing door respondenten 

Hieronder de belangrijkste opinies van de respondenten uit de toetsingsgesprekken.  

Kaft 
 

De kaft bestaat uit een titel, subtitel en korte inhoudsopgave met verwijzing 
naar de tabs van de zes delen, zonder afbeeldingen. Er staan enkele regels 
met speerpunten van het handboek op.  

De respondenten zouden graag een meer aansprekende kaft willen. Over het algemeen 

willen ze minder tekst, toevoeging van sprekende afbeeldingen en een goede tekstuele 

trigger.  

Tweeminuten-test 

Het werkwijzen schema aan de binnenzijde van de kaft wordt door geen van de respon-

denten gevonden. Er is te veel tekst en informatie om gemakkelijk te doorgronden. De 

hoofdlijnen zijn wel duidelijk, maar twee minuten vinden alle respondenten te kort om de 

toegevoegde waarde bij hun project te beoordelen.  

Vier respondenten zijn het geheel en één deels met de stelling eens dat zij na de twee 

minuten het handboek verder zouden bestuderen.  

Snelkeuzemodel  
 

Het snelkeuzemodel is deel B in het handboek. Het bestaat uit één over-
zichtsblad met alle werkwijzen en elementenclusters erop en 14 bladen, 
één per elementencluster, waarop alle werkwijzen worden beoordeeld voor 
dat elementencluster.  

Alle respondenten vinden het overzichtsblad op het eerste gezicht veel, ingewikkeld en 

het bevat te veel cijfers. Alle respondenten zijn het er geheel of deels mee eens dat zij 

de toegevoegde waarde van het snelkeuzemodel inzien.  

Algemeen 

Afhankelijk van de achtergrond van de respondent variëren de opmerkingen betreffende 

het product, het handboek, enorm. Er zijn veel opmerkingen geplaatst over het belang 

van sprekend beeldmateriaal en het meer compact maken van de teksten.  

Waar alle gebruikers het wel over eens zijn is dat zij de toegevoegde waarde van het 

handboek inzien en dat ze er allemaal graag verder in zouden willen bladeren als het af 

is. Ook zijn alle respondenten enthousiast over het feit dat er onderzoek gedaan is naar 

dit onderwerp.  
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9.3 Toetsing aan Programma van Eisen 

9.3.1 Inhoudseisen 
In figuur 9.1 wordt per eis beoordeeld in hoeverre aan de eis is voldaan en in welk deel 

van het handboek dit tot uiting komt.  

Code  Inhoud Voldaan? 

Eis I1 Output: Lijst met ontwerpgegevens, 

(vergelijkbaar met referenties) 

Ja, in deel A wordt deze lijst gegenereerd 

betreffende ontwerp en vaste gegevens 

(GOL analyse) 

Eis I2 Output: Per project(deel) wordt gegeven 

welke werkwijzen veel potentie voor 

tijdwinst hebben 

Ja, dit staat in deel B – snelkeuzemodel  

Eis I3 Output: Per project(deel) wordt gegeven 

wat de beperkingen zijn bij het toepassen 

van een werkwijze 

Ja, in deel B – snelkeuzemodel staat dit. 

Beperkingen betreffende uitvoering, kosten 

en overlast 

Eis I4 Output in kwalitatieve gevolgen (zonder 

cijfers) bij toepassing op het gebied van 

uitvoering/tijd/ kosten/ overlast/ duurzaam-

heid 

Ja, in deel C per werkwijze behandeld 

Eis I5 Output in voorbeelduitwerkingen van 

werkwijzen 

Ja, in deel F komen voorbeelden. Er is nu 

één voorbeeld uitgewerkt 

Eis I6 Output in referentiegegevens uit de praktijk Ja, in deel F staan alle referenties uit de 

onderzoeksfase 

Eis I7 Input: meerdere niveaus van informatie 

mogelijk, dit kan van lijst met maatregelen 

tot uitgewerkt ontwerp en bestek zijn.  

Ja, in deel A worden vragen gesteld, het is 

aan de gebruiker hoe gedetailleerd hij die 

invult. Het gaat erom dat hij enige uitspra-

ken doet over het onderwerp.  

Eis I8 Er komt geen vertrouwelijke informatie in 

het handboek 

Ja, hiervoor is zorg gedragen.  

Wens 

I9 

Output in faaltijd risico‟s bij het ingevoerde 

project 

Gedeeltelijk, bij de elementenclusters zijn 

risico‟s geplaatst die zijn gevonden, maar 

er is niet gecontroleerd op volledigheid 

Wens 

I10 

Gebruikers kunnen het handboek uitbrei-

den met referenties en evaluaties  

Gedeeltelijk, er is geen speciaal platform 

voor gemaakt, maar doordat deel F in 

referenties is ingedeeld kunnen projecten 

hier gewoon achter „geplakt‟ worden.  

Wens 

I11 

Er komen antwoorden op veel gestelde 

vragen in het handboek 

Gedeeltelijk, een gedeelte van de ge-

bruikswijzer is in vraag- antwoordvorm 

opgesteld, betreffende de structuur van het 

handboek. Vragen die tijdens het ontwerp 

van gebruikers kwamen zijn niet expliciet 

vermeld, maar wel in het handboek 

verwerkt.  

figuur 9.1 Verantwoording van het voldoen aan de inhoudseisen uit het PvE 
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9.3.2 Gebruikseisen 
In figuur 9.2 wordt per eis beoordeeld in hoeverre aan de eis is voldaan en in welk deel 

van het handboek dit tot uiting komt.  

Code  Gebruik Voldaan aan eis? 

Eis G1 Bruikbaar voor elk kantoorgebouw dat zijn 

functie en gebouwgebruikers behoudt 

Ja, ze zijn toepasbaar op de casestudies 

en deze zijn representatief volgens de 

selectiemethode.  

Eis G2 Bruikbaar vanaf de programmafase t/m de 

uitwerkingsfase 

Ja, het handboek kan werken met alle 

input die in deze fasen geleverd wordt.  

Eis G3 Bruikbaar voor personen die tijdens de 

voorbereidende fasen beslissingen maken 

betreffende het ontwerp of de uitvoering: 

(adviseur van) Architect, Technisch 

Ontwikkelaar, Projectleider etc. 

Ja, het handboek kan werken met alle 

input die deze gebruikers kunnen leveren.  

Eis G4 Gebruiker ziet eenvoudig hoe hij het 

handboek moet gebruiken. (binnen twee 

minuten) 

Ja, volgens toetsing geslaagd 

Eis G5 Specifieke informatie kan gezocht worden 

per werkwijze, per elementencluster, per 

bouwfase en op trefwoord 

Ja, in deel C, D en E kan dit.  

Eis G6 Gebruiker wordt bekend gemaakt met de 

mogelijkheden en beperkingen van het 

handboek  

Ja, in de gebruikswijzer staat een afbake-

ning.  

Volgens toetsing geslaagd 

Wens 

G7 

Het gebruiken van het handboek onweer-

staanbaar maken 

Volgens toetsing gedeeltelijk geslaagd. Op 

de kaft komen prestaties in de vorm van 

gerealiseerde bouwtijdverkorting en 

kostenbesparingen op reeds uitgevoerde 

projecten (in de mock-up zijn deze 

gegevens er nog niet en wordt met het 

theoretische voorbeeld gewerkt) 

Wens 

G8 

Verschillende typen gebruikers kunnen 

gemakkelijk navigeren naar/ tussen 

informatie 

Volgens toetsing gedeeltelijk geslaagd. 

Door middel van tabs, paginaverwijzingen, 

een goede inhoudsopgave.  

Wens 

G9 

Verspreiding van het handboek: toeganke-

lijk voor alle beoogde gebruikers (gemak-

kelijk te dupliceren) 

Ja, Er is een versie gemaakt die digitaal 

verspreid wordt (in PDF formaat) en die 

alle functies van het handboek bevat. 

Gebruikers kunnen deze printen.  

figuur 9.2 verantwoording van het voldoen aan de gebruikseisen van het PvE.  

Veel gebruiseisen kan de onderzoeker niet goed beoordelen. Voor deze eisen worden 

de toetsingsresultaten gebruikt uit de gesprekken met experts en beoogde gebruikers.  
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9.4 Conclusie 

Alle respondenten zijn enthousiast over het feit dat er onderzoek gedaan is naar dit 

onderwerp. De beoogde gebruikers geven in de toetsingsgesprekken aan dat zij behoef-

te hebben aan meer concrete informatie. De informatie waar zij behoefte aan hebben 

bevat succesverhalen van toegepaste werkwijzen en kengetallen. Tegelijkertijd geven 

dezelfde respondenten aan dat er te veel tekst en cijfers in het handboek staan om 

gemakkelijk te doorgronden.  

Deze tegenstelling bevestigt dat in het handboek altijd een middenweg moet worden 

gekozen tussen overzichtelijkheid en volledigheid. De informatie waarnaar de beoogde 

gebruikers vragen vergt veel meer onderzoek dan binnen dit afstudeerproject mogelijk is.  

Zullen gebruikers het handboek toepassen bij hun projecten? 

Deze vraag is beantwoord door beoogde gebruikers een reactie te vragen op aantal 

stellingen. Zij zijn erg enthousiast over het handboek en missen alleen bepaalde 

informatie in de gepresenteerde mock-up. Deze informatie wordt volgens het ontwerp in 

de volledige versie van het handboek opgenomen. Alle respondenten zien de toege-

voegde waarde van het handboek en zouden een volledige versie graag gebruiken.  

Voldoet het handboek aan het Programma van Eisen? 

Het handboek voldoet aan alle acht de inhoudseisen en alle zes de gebruikseisen.  

Het handboek voldoet aan de gebruikswens G9. 

Het handboek voldoet gedeeltelijk aan de drie inhoudswensen en gebruikseisen G7 en 

G8.  
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10 Conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk worden conclusies getrokken uit de resultaten van het afstudeerproject. 

Voor zowel de praktijk als de theorie zijn de resultaten en conclusies beschreven. Deze 

resultaten en conclusies worden gerelativeerd door de beperkingen van het uitgevoerde 

afstudeerproject aan te geven. Op basis van de conclusies worden aanbevelingen 

gedaan voor praktijkacties en vervolgonderzoek. Er wordt afgesloten met een reflectie 

op het doorlopen proces door de onderzoeker.  

10.1 Resultaten 

10.1.1 Huidige wijze van verduurzamen 

Complexiteit projecten 

Door de bestaande situatie is het werken met bestaande bouw complexer dan nieuw-

bouw. Deze complexiteit van een verduurzamingsproject vraagt dan ook een andere 

aanpak van de voorbereiding van het project.  

Ten eerste zijn er veel extra variabelen, voortkomende uit deze bestaande situatie, die 

moeten worden geïnventariseerd en vastgelegd. Ten tweede moeten al deze variabelen 

meegenomen worden in het maken van een passend concept en een uitvoeringsplan. 

Door al deze variabelen moeten standaard werkwijzen altijd aan het project worden 

aangepast. Het handboek kan daarom niet alleen een selectie van standaardwerkwijzen 

aanbieden.  

Uitvoeringstechniek 

De vier grootste uitdagingen bij de uitvoering van bestaande bouw zijn schilvernieuwing, 

installaties, maatbeheersing en logistiek. De oorzaak ligt bij alle punten in de omgang 

met de bestaande situatie.  

Bij het openbreken van de schil of het afsluiten van installaties moeten er noodvoorzie-

ningen voor de gebouwgebruiker worden gemaakt. De logistiek wordt beperkt door de 

goederen- en personenstromen van de gebouwgebruiker zelf. Maatbeheersing betreft de 

aansluiting van nieuwe elementen op bestaande. Deze aansluiting is een uitdaging 

omdat bestaande elementen vaak relatief grote maatafwijkingen bevatten, waar de 

nieuwe elementen op moeten worden aangepast.  

Deze uitdagingen bij bestaande bouw zijn ook aangestipt in diverse literatuur. In de 

casestudies zijn zij uitgediept, waardoor details en praktijkvoorbeelden van uitvoerings-

problemen zijn beschreven. Door de uitdagingen voor de gebruiker te illustreren wordt 

deze getriggerd om in zijn project problemen op deze gebieden te voorkomen.  

Kennis en ervaring benutten 

Bij het opstellen van het uitvoeringsplan gebruiken betrokken personen (of partijen) 

hoofdzakelijk kennis en ervaring uit eigen kring. In vroege bouwfasen kan bijvoorbeeld 

onvoldoende kennis betreffende het uitvoeringsproces aanwezig zijn. Het beschikbaar 
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maken van kennis en ervaring uit andere kringen kan ervoor zorgen dat er kansen 

worden benut betreffende het minimaliseren van de bouwtijd.  

Echter, de betrokken personen bij het bouwproject bezitten veel technische kennis en 

ontwerpkunde. Het hoeft hen niet voorgeschreven te worden hoe ze hun project uit 

moeten voeren. Zij moeten geïnspireerd worden om werkwijzen zelf uit te werken. 

Daarvoor moeten zij ruimte krijgen om mogelijke verbeteringen te onderzoeken.  

Handboek 

Bovenstaande geeft richting aan de wijze waarop het handboek moet functioneren. 

Gebruikers hebben geen revolutionaire technieken nodig, maar een revolutionair proces. 

Daarom krijgen zij de gelegenheid om een standaard werkwijze te kiezen en te interpre-

teren. Zij hebben handvatten nodig om alle mogelijkheden te kunnen onderzoeken en 

deze met gebruik van hun eigen creativiteit uit te werken. De handvatten waaraan deze 

personen behoefte hebben, bestaan uit informatie. Deze informatie betreft onder meer 

referenties naar uitgevoerde projecten en het effect op de kosten.  

10.1.2 Werkwijzen in het handboek om bouwtijd te verkorten  

Criteria om in het handboek opgenomen te worden 

Bouwtijd kan op drie manieren verkort worden. Men kan de daadwerkelijke procestijd 

inkorten, de relaties tussen de activiteiten en daarmee de planning optimaliseren of de 

risico´s op faaltijd reduceren.  

Is tijdens de analyse aangetoond dat de werkwijze op één of meerdere van deze 

manieren bouwtijd verkort en toepasbaar is op een verduurzaming, dan wordt deze in 

het handboek opgenomen.  

Gelaagdheid werkwijzen 

Het hoogste niveau werkwijzen is nog niet concreet genoeg voor een toepassing op de 

bouwplaats. De werkwijzen op dit niveau richten zich op het bestrijden van een bepaalde 

factor die tijd kost, bijvoorbeeld het aanvoeren van materiaal. Deze werkwijzen worden 

fundamenten genoemd. Een fundament is bedoeld als inspiratie voor een meer concre-

te werkwijze. Deze meer concrete werkwijzen worden in twee typen ingedeeld: werkwij-

zen die betrekking hebben op een verandering van het product en werkwijzen die 

betrekking hebben op een verandering van het proces.  

Handboek 

Er zijn 12 fundamenten onderscheiden. In het handboek worden deze uitgewerkt in 10 

product-werkwijzen en 11 proces-werkwijzen. Op basis van de fundamenten kan de 

gebruiker aan de slag, om nieuwe werkwijzen te ontwerpen of de gegeven werkwijzen 

aan te passen. Zo wordt optimaal gebruik gemaakt van de creativiteit van de gebruiker 

en de informatie in het handboek. Door deze vrije structuur is het handboek geen 

eindproduct, maar een aanzet tot een leercurve in het vakgebied.  

10.1.3 Werkwijzen selecteren in het handboek 

In drie stappen 

Het selecteren van een werkwijze kan niet in één stap, hiervoor zijn de projecten te 

complex. Dat is wel logisch, maar het verschil met nieuwbouw is groter dan aan het 

begin van dit afstudeerproject gedacht. Er zijn drie stappen gedefinieerd: 

1. analyseren opdracht; 

2. standaard werkwijze selecteren; 

3. uitwerken aan de hand van informatie.  

Elke stap heeft een compleet andere rol voor de gebruiker. De eerste twee stappen 

worden begeleid door het handboek. De tweede stap is de kern van het handboek omdat 

deze de selectiemethodiek en de meeste nieuwe informatie bevat die het handboek aan 
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de praktijk toevoegt. In de derde stap moet de gebruiker het zelf doen maar krijgt hij 

hiervoor informatie.  

Selectie standaardwerkwijzen 

Er zijn verschillende gebruikers. Dat maakt dat het handboek aan verschillende behoef-

ten moet voldoen. Eén aspect hebben alle gebruikers gemeen: voor het selecteren van 

een standaardwerkwijze vragen zij zich twee dingen af. Zij willen weten waarom de 

werkwijze wél en waarom hij niet moet worden toegepast.  

Werkwijzen moeten wel worden toegepast wanneer zij potentie hebben voor bouwtijd-

verkorting op het project. De bouwtijdverkorting wordt gegeven in vergelijking met 

traditionele werkwijzen.  

Werkwijzen moeten niet worden toegepast, wanneer er beperkingen zijn op het gebied 

van kosten, uitvoering overlast of duurzaamheid waar de gebruiker niet mee kan leven. 

Belangrijk hierin zijn kostenreferenties bij werkwijzen en referenties in het algemeen. 

Deze referenties komen voort uit gebruik in de praktijk.  

10.1.4 Geproduceerde versie 
De mock-up versie is in de vorm van een fysiek boek gemaakt en is tevens digitaal te 

verspreiden via een zogenaamde PDF versie. Een alternatief is om het handboek in een 

digitale tool om te zetten. Voorwaarde voor het lanceren van een dergelijke tool is dat 

deze helemaal vrij van softwarefouten is.  

Het maken van een functionerende tool valt niet binnen de mogelijkheden van dit 

afstudeerproject. Het wordt echter wel aangeraden om een vervolgversie in deze vorm te 

ontwikkelen.  

Gebruikers hebben allemaal andere wensen voor het handboek en vinden andere 

dingen handig. Methodieken en schema‟s zijn al snel te gecompliceerd voor de gebrui-

ker. Doordat veel aandacht naar gebruiksvriendelijkheid is gegaan wordt de mock-up in 

de toetsing over het algemeen goed beoordeeld.  

10.2 Behalen van doelstelling 

Is de doelstelling van het afstudeerproject nu behaald? Het antwoord op deze vraag is 

gebaseerd op de toetsing uit hoofdstuk 9 en de resultaten uit de vorige paragraaf. Eerst 

worden de aanleiding, de probleem- en doelstelling herhaald.  

Aanleiding 

De aanleiding voor dit afstudeerproject is de verschuiving van marktinteresse van 

nieuwbouw naar het verduurzamen van bestaand vastgoed. Door deze verschuiving is 

een behoefte ontstaan aan manieren om het bouwproces van verduurzamingen te 

optimaliseren, om zodoende meer van deze projecten tot uitvoering te brengen. Hiervoor 

zijn een probleem- en een doelstelling opgesteld.  

Probleemstelling 
De ontwerpers van het uitvoeringsplan beschikken over onvoldoende middelen om de 
bouwtijd van een verduurzaming en hiermee de duur van de overlast voor de ge-

bouwgebruiker, te minimaliseren. 

Doelstelling  
Het ontwerpen van een handboek waarmee werkwijzen geselecteerd kunnen worden 
om de verduurzaming van een bestaand kantoorgebouw in een minimale bouwtijd uit 
te voeren.  
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10.2.1 Handboek 

Afgeleverd eindproduct  

Er is een handboek ontworpen waarmee werkwijzen geselecteerd kunnen worden. De 

methodiek in de mock-up is compleet en kan bij projecten gebruikt worden.  

Werkwijzen 

Er is aannemelijk gemaakt dat de werkwijzen, zoals beschreven in het handboek, de 

bouwtijd van een verduurzaming verkorten. Dit door middel van een analyse van elke 

werkwijze en een theoretische toepassing van enkele werkwijzen op een casestudy. 

Hiermee is de doelstelling behaald dat met deze werkwijzen een bestaand kantoorge-

bouw in een zo kort mogelijke bouwtijd uitgevoerd wordt binnen de (financiële) mogelijk-

heden van het project. Echter, de praktijk heeft de werking van het handboek en de 

kwaliteiten van de werkwijzen nog niet bewezen. Hier wordt in paragraaf 10.3 dieper op 

ingegaan.  

10.2.2 Toetsing 

Respondenten 

De kwaliteit van het handboek is beoordeeld door experts en beoogde gebruikers. Zij 

bevestigen het beeld dat in het onderzoek geschetst is: elke respondent beoordeelt de 

diverse onderdelen anders. De één vindt een tabel overzichtelijk, waar de ander hem 

onbegrijpelijk vindt.  

Over één ding zijn alle respondenten het eens. De visie achter het handboek klopt en het 

product dat er ligt voegt kennis en methodiek toe aan de praktijk.  

Programma van Eisen 

Het handboek wordt theoretisch getoetst aan de hand van het opgestelde Programma 

van Eisen van het handboek uit hoofdstuk 6. Het handboek voldoet volledig aan alle 14 

gestelde eisen en vervult twee van de zes wensen. De overige vier wensen worden 

gedeeltelijk vervuld.  

10.2.3 Rol duurzaamheid in het project 

Techniek en duurzaamheid 

Een onderliggend doel van het afstudeerproject is een brug te slaan tussen duurzaam-

heid en techniek. In de bouwsector bevinden zich veel technisch onderlegde mensen, 

maar deze zijn vooral geïnteresseerd in praktische zaken zoals bouwtijd. In het afstu-

deerproject is gezocht naar een technisch middel voor een duurzaam doel. Het hand-

boek is dit technisch middel. 

Oog op de toekomst 

Door het optimaliseren van het bouwproces wordt een stap gedaan richting het duurza-

me doel. Dit doel is om bestaande gebouwen een tweede leven te geven, in plaats van 

deze af te breken of te verwaarlozen, om vervolgens een nieuw gebouw te produceren.  

In de markt worden veel duurzame concepten ontwikkeld, die op dit moment nog niet 

rendabel zijn. Als de drempel voor het uitvoeren van verduurzamingen lager wordt zal er 

meer ruimte komen voor uitwerking en toepassing van deze concepten.  

10.2.4 Conclusie 
De gewenste situatie is in paragraaf 3.2 op drie niveaus beschreven. Het afstudeerpro-

ject opereert op het laagste niveau. Hier heeft de ontwerper van het uitvoeringsplan de 

middelen om de meest efficiënte werkwijzen voor zijn project kiezen op het gebied van 

bouwtijd. Met het produceren van de mock-up is de doelstelling van het afstudeerproject 

behaald en daarmee de gewenste situatie op het laagste niveau.  
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De hoop wordt uitgesproken dat toepassing van het handboek in de praktijk op lange 

termijn zal leiden tot de gewenste situatie op de twee hogere niveaus. Hier realiseert de 

aannemer een verduurzaming met minimale duur van de overlast. Op het hoogste 

niveau kiest een opdrachtgever voor verduurzaming van zijn kantoorpand, mede doordat 

zijn bedrijfsprocessen minimaal gehinderd worden. Zo bestrijdt hij leegstandproblematiek 

en bevordert hij kennis en ervaring met bestaande bouw.  

10.3 Begrenzingen aan het geproduceerde eindproduct 

10.3.1 Betrouwbaarheid informatie over werkwijzen 
De informatie in de mock-up is gebaseerd op internetbronnen, interviews met leveran-

ciers, adviseurs, projectleiders etc. Daarnaast bestaat de informatie uit voorbeelden die 

tijdens dit afstudeerproject theoretisch zijn gegenereerd. Het is aannemelijk dat deze 

informatie de realiteit goed benadert door de betrouwbaarheid van de gebruikte bronnen. 

Echter, een absolute zekerheid kan op basis van theorie niet worden gegeven. Voor een 

werkende versie van het handboek zijn voorbeelden nodig die niet theoretisch zijn, maar 

die projecten bevatten die door middel van het handboek zijn uitgevoerd. Deze praktijk-

test ligt niet binnen de mogelijkheden van het afstudeerproject.  

10.3.2 Innovatie van de werkwijzen  
Bij de start van het onderzoek was er de ambitie om revolutionaire werkwijzen te 

ontwerpen. Het zwaartepunt van het onderzoek is verschoven van de ontwikkeling van 

nieuwe werkwijzen naar een selectiemethodiek. De werkwijzen in het handboek zijn 

daarom niet zo vernieuwend als was geambieerd. Hier staat tegenover dat er een 

handboek ligt dat op alle activiteiten van een verduurzaming toepasbaar is.  

10.3.3 Uitgewerkte voorbeelden 
Er is nu één voorbeeld uitgewerkt van de derde stap van het handboek. Dit is het 

vernieuwde uitvoeringsplan voor gevelvernieuwing van één casestudy. Het zou de 

kwaliteit van het product zeer ten goede komen als er meerdere voorbeelden uitgewerkt 

waren.  

Verklaring 

Zoals al vaker in dit rapport uiteengezet, zijn er ontzettend veel variabelen die voor een 

uitvoeringsplan relevant zijn. Omdat de casestudy al uitgevoerd is kunnen de meeste 

variabelen niet meer geobserveerd worden. De details van de uitvoering zijn vaak ook 

niet te vinden in documenten en moeten via interviews worden achterhaald.  

Doordat het herontwerp zo tijdrovend bleek was het niet mogelijk om dit proces binnen 

de afstudeertijd meerdere keren te doorlopen. Dit is extra spijtig doordat meerdere 

respondenten dit bij de toetsing als een nadeel van de mock-up hebben beschreven.  

Betrouwbaarheid van resultaten herontwerp 

In de uitwerking van het herontwerp van de casestudy wordt geconcludeerd dat er tot 

wel 72% bouwtijd bespaard wordt op het uitvoeren van de gevelvernieuwing. Waar-

schijnlijk zal dit in de praktijk niet reëel blijken. Ten eerste is niet naar de kosten gekeken 

van de werkwijzen, bijvoorbeeld bij het werken buiten de normale uren. Ten tweede is 

niet onderzocht of de productiviteit per persoon gelijk blijft bij het inzetten van meerdere 

personen. Hoogstwaarschijnlijk zal er dan minder efficiënt gewerkt worden. De conclusie 

van de bouwtijdverkorting is aangehouden omdat er in dit onderzoek is afgebakend dat 

keuzes in herontwerp gemaakt worden op basis van alleen bouwtijd.  

10.3.4 Faaltijd minimaliseren 
Het minimaliseren van de faaltijd tijdens de uitvoering is niet expliciet binnen de afbake-

ning meegenomen. Dit is gedaan omdat het voorkomen van faaltijd niet meetbaar is op 

de bouwplaats. De faaltijd was niet meetbaar, doordat men het in de casestudies vaak 
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nog met allerlei kunstgrepen heeft opgelost en de bouw niet daadwerkelijk heeft stilgele-

gen. Bovendien moet worden bewezen dat de faaltijd met de toegepaste werkwijze 

daadwerkelijk was voorkomen.  

Het voorkomen van ongeplande bouwtijd is echter wel een belangrijk onderdeel van het 

optimaliseren van het bouwproces. Daarom zijn, per elementencluster, risico‟s gegeven 

in het handboek. 

10.4 Aanbevelingen voor de toekomst 

Dit onderzoek is meer in de breedte van het onderwerp uitgevoerd dan dat er delen zijn 

uitgediept. Door deze brede aanpak kunnen er aanbevelingen gedaan worden betreffen-

de de onderwerpen waar meer in de diepte onderzoek naar gedaan kan worden. Een 

onvoorzien maar belangrijk resultaat van dit afstudeerproject is dan ook meer het 

omkaderen van problemen dan het aandragen van oplossingen.  

10.4.1 Vervolgonderzoek technische oplossingen 
Uit het onderzoek naar werkwijzen is een aantal punten naar voren gekomen, waar veel 

winst op gemaakt zou kunnen worden. Deze punten zijn stuk voor stuk goede onderwer-

pen om nader te onderzoeken. In een dergelijk vervolgonderzoek kan dieper ingegaan 

worden op de techniek, normeringen van tijd en kosten en het effect op de bouwplaats.  

Andere tijden gaan werken 

Het is een persoonlijke overtuiging dat de bouw zich flexibeler moet gaan opstellen 

betreffende haar tradities en gebruikte methoden. Zij moet zich bijvoorbeeld net als 

andere branches gaan richten op ploegendiensten en meer flexibele werktijden. In de 

weg- en waterbouw was dit vroeger ook ondenkbaar, maar inmiddels is het in die 

branche volkomen normaal om ‟s nachts te werken om overlast voor derden te voorko-

men. Een dergelijke omslag zou ook in de utiliteitsbouw gemaakt kunnen worden.  

Leidingwerk uit kritieke pad 

Het plaatsen van leidingwerk is al meerdere keren als knelpunt in de uitvoering aange-

stipt. Er kan grote winst behaald worden als onderzocht wordt hoe het plaatsen van 

leidingwerk onafhankelijk van bouwkundige activiteiten gemaakt kan worden. Een 

veelbelovende oplossingsrichting is het naar buiten plaatsen van leidingwerk, of het 

decentraal beheersen van het binnenklimaat.  

Een dergelijke oplossing zou een enorme verlichting zijn op de complexiteit van de 

uitvoering en de vereiste communicatie en tussen deze twee disciplines.  

Logistiek aanpassen: Smart Building Logistics 

Door alle logistieke activiteiten op de bouwplaats uit het takenpakket van het bouwper-

soneel te halen kunnen er meer mensen tegelijk op hetzelfde oppervlak werken. Dit is 

slechts één van de voordelen van Smart Building Logistics. Desondanks zijn veel 

opdrachtgevers nog huiverig. Er zijn harde cijfers betreffende de te behalen winst nodig 

om het vertrouwen van deze consumenten te winnen.  

Gevel van buitenaf aanpassen 

Er zijn nog geen volledige praktijktoepassingen van deze werkwijze gevonden. Wanneer 

deze methode verder is uitgewerkt en getoetst, is er naar verwachting veel winst te 

behalen op zowel bouwtijd als het reduceren van de ernst van de overlast. Met het 

uitgangspunt dat werkzaamheden alleen buiten plaatsvinden ondervindt het binnenkli-

maat geen hinder. 
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10.4.2 Verder ontwikkelen van handboek 

Volledige versie uitwerken 

Aanbevolen wordt om het ontwerp te werken in een volledige versie van het handboek. 

Deze volledige versie is al meerdere malen beschreven in dit hoofdstuk. Voor het 

uitwerken van een volledige versie wordt het snelkeuzemodel uitgewerkt voor alle 

elementenclusters. Daarnaast wordt het handboek doorlopen met praktijk projecten en 

aangevuld met (kosten) referenties uit die projecten. 

Koppelen aan bestaande methoden 

Gebruikers staan meer open voor toevoegingen aan bestaande modellen dan de 

lancering van een nieuw model. Het huidige handboek voldoet hier deels aan door waar 

mogelijk NEN-normen voor indelingen te gebruiken. Bestaande methoden die goed 

kunnen aansluiten zijn bijvoorbeeld het Kansen en Bedreigingen model en het Attente 

Bouwers Plan van BAM Utiliteitsbouw. Deze twee modellen worden gebruikt om risico‟s 

te analyseren en te beheersen.  

10.4.3 Gebruik van het handboek 
Niet alleen de mock-up, maar ook de volledige versie van het handboek is een lerend 

product: het wordt beter met elk project dat wordt toegepast. Er kunnen werkwijzen en 

toepassingsmogelijkheden toegevoegd en aangescherpt worden en vooral goede 

referentieprojecten zullen het handboek tot een succes maken.  

In het begin zal elke gebruiker de methodiek onder de knie moeten krijgen en veel 

gebruik maken van de gebruikswijzer. In de toekomst zal een belangrijk deel van de 

kennis in het handboek gemeengoed zijn geworden. Veel potentiële gebruikers zullen 

door hun persoonlijke praktijkervaring niet alle informatie meer nodig hebben. Er wordt 

dan hoofdzakelijk nog gebruikgemaakt van het snelkeuzemodel om het overzicht te 

houden.  

10.5 Zelfreflectie 

Deze paragraaf bevat reflectie van de onderzoeker op zichzelf en wordt daarom in de 

eerste persoon geschreven.  

10.5.1 Verkennen van een nieuw gebied 
Naar het werken met bestaande bouw wordt veel minder onderzoek gedaan dan naar 

nieuwbouw. Ik vond het enorm interessant om deze tak van de bouwkunde te bestude-

ren en spreek de hoop uit dat dit rapport anderen zal motiveren om met de resultaten 

verder te werken. Doordat het verduurzamen nog zo onderbelicht is was er eerst veel 

algemene kennis te vergaren. Als gevolg daarvan ben ik meer aan de oppervlakte van 

het onderwerp gebleven dan ik gewild zou hebben.  

10.5.2 Onderschatten van de praktijk 
In mijn onderzoek heb ik me verkeken op de hoeveelheid tijd die het zou kosten om 

informatie betreft een project boven tafel te krijgen. Tegelijkertijd is dit een belangrijk 

onderzoeksresultaat: een gebruiker van mijn handboek moet niet dezelfde moeite 

hoeven doen om referenties te vinden.  

10.5.3 Lerende organisatie 
Naast onderzoek naar het verduurzamen zelf werd gedurende het afstudeerproject 

steeds belangrijker hoe opgedane kennis succesvol aangeboden kon worden aan de 

praktijk. Hiermee is ook kennis opgedaan over wat er voor nodig is om een verandering 

teweeg te brengen, personen zo ver krijgen om een product te gaan gebruiken en door 

middel van dit product een lerende organisatie te stimuleren.  
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Gesprekkenlijst 

Persoon Functie Onderwerp gesprek Datum 

Frank Derks Projectleider bij BAM 

Utiliteitsbouw Eindhoven 

Project de Lage Landen: 

Place2be te Eindhoven 

13-dec-

12 

Hans Schallig Adviseur klimaatinstalla-

ties bij BAM A&E 

Verbouwing VTN kantoor 

te Culemborg 

15-mrt-12 

Jitske van Helden- 

Jongstra (1/2) en Alex 

van Hulst 

Jitske is technisch 

ontwikkelaar bij BAM 

Utiliteitsbouw. Alex is 

projectleider bij BAM 

Gebouwservices. Beiden 

te Utrecht 

Duurzaamheid op de 

bouw 

16-apr-12 

Rienk Oosterhof (1/2) Regiomanager bij BAM 

Gebouwservices, Utrecht 

Diverse ontwikkelingen 

betreffende verduurza-

ming 

16-apr-12 

Frank van Rooden Regiomanager BAM 

Gebouwservices 

Amsterdam 

Cases en innovaties 

verduurzamen van 

bestaand vastgoed 

19-apr-12 

Ton Geerts Technische Binnendienst 

bij Shüco Nederland 

Shüco gevelsysteem 

voor renovatie ERC50 

3-mei-12 

Sjoerd Talsma (1/3) Projectleider BAM 

Gebouwservices Utrecht 

project Rabobank New 

Dealingroom te Utrecht 

4-mei-12 

Ruud Schapendonk Projectleider BAM 

Gebouwservices 

Eindhoven 

Diverse projecten van 

BAM Utiliteitsbouw 

Eindhoven 

9-mei-12 

Leo Janssen (incl. 

bezoek DHV kantoor) 

Directeur Projecten bij 

DHV 

Project DHV kantoor te 

Amersfoort 

15-mei-

12 

Willem Weeda Acquisiteur bij Mostert 

De Winter 

Groene gevels en 

groene daken, cases en 

werkwijzen 

25-mei-

12 

Jeffrey Ossendrijver Projectleider bij Dura 

Vermeer Houten 

Project verduurzaming 

DHV kantoor te Amers-

foort 

1-jun-12 

Harro van der Leeden en 

Gerben Broekhuijsen 

Harro is projectleider bij 

BAM Gebouwservices 

Utrecht, Gerben is 

projectleider bij Wolter & 

Dros Amersfoort 

Het gebruik van verhui-

zer UTS bij het project 

renovatie Rabobank 

UC18 te Utrecht 

7-jun-12 

Gerben Broekhuijsen Projectleider bij Wolter & 

Dros Amersfoort 

Project verduurzamen 

DHV kantoor te Amers-

foort 

7-jun-12 

Frans Pieterse Uitvoerder bij BAM 

Utiliteitsbouw Rotterdam 

Project verduurzamen 

kantoor BAM Civiel te 

Gouda 

12-jun-12 

Jaap Cederhout (1/2) Senior adviseur bouw-

technieken bij BAM A&E 

Bespreken diverse 

mogelijkheden bouwtijd-

verkorting 

14-jun-12 
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Sjoerd Talsma (2/3) Projectleider BAM 

Gebouwservices Utrecht 

project Rabobank New 

Dealingroom te Utrecht 

26-jun-12 

Sean Vos en Doris de 

Bruijn 

Beide oprichters Slim-

renoveren 

Hun afstudeerproject en 

de huidige werkzaamhe-

den van Slimrenoveren 

6-jul-12 

Jos Lichtenberg (1/2) Professor op de TU/e, 

auteur Slimbouwen 

Oriënterend gesprek 

betreffende mijn afstude-

ren en enkele werkwij-

zen 

9-aug-12 

Wouter van de Siep-

kamp 

Senior Adviseur Arcadis, 

contactpersoon Ra-

bobank New 

Dealingroom 

New Dealingroom 

Rabobank 

14-aug-

12 

Peter van der Eijk Partner 

Pro6management, 

Projectleider Rabobank 

New Dealingroom 

New Dealingroom 

Rabobank 

20-aug-

12 

Andre Donker Werkvoorbereider 

Hermeta Gevelbouw 

Gevel DHV Kantoor te 

Amersfoort 

3-sep-12 

Jaap Cederhout (2/2) Senior adviseur bouw-

technieken bij BAM A&E 

Vorderingen handboek; 

brainstorm 

1-okt-12 

Wil Zantman Kostendeskundige bij 

BAM A&E 

Herontwerp gevel DHV 

Kantoor 

2-okt-12 

Willem van Rijn Projectleider BAM Grote 

Projecten 

Toetsing handboek 24-okt-12 

Rienk Oosterhof (2/2) Regiomanager bij BAM 

Gebouwservices, Utrecht 

Toetsing handboek 26-okt-12 

Jos Lichtenberg (2/2) Professor op de TU/e, 

auteur Slimbouwen 

Toetsing handboek 30-okt-12 

Sjoerd Talsma (3/3) Projectleider BAM 

Gebouwservices Utrecht 

Toetsing handboek 5-nov-12 

Gerard Meijvogel Technisch Ontwikkelaar 

BAM Eindhoven 

Toetsing handboek 7-nov-12 

Jitske van Helden- 

Jongstra (2/2)  

Technisch ontwikkelaar 

BAM Utiliteitsbouw 

Utrecht 

Toetsing handboek 16-nov 
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Bijlagen (apart gebundeld) 

Bijlagenbundel:  

I. Probleemanalyse 
II. Selectieprocedure casestudies 

III. Indeling elementenclusters 
IV. Casestudies: analyseplan en -uitvoering  

V. Werkwijzen: analyseplan en -uitvoering  
VI. Voorbeelduitwerking werkwijzen op DHV Kantoor te 

Amersfoort 
VII. Toetsingsrapportage 
 

Apart toegevoegd: 

VIII. Handboek 
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