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1. Inleiding

Deze handleiding kan gebruikt worden als naslagwerk bij de Voorbereidingstool iQwoning. Alle onderdelen van 
de Voorbereidingtool iQwoning zijn stapsgewijs uitgelegd in deze handleiding.

1.1 Werking Voorbereidingstool iQwoning
De Voorbereidingstool iQwoning is ontwikkeld als hulpmiddel voor het uitvoeren van het voorbereidingsproces 
van een iQwoningproject. De Voorbereidingstool iQwoning kan gebruikt worden om een  projectspecifieke 
voorbereidingsplanning op te zetten, als informatiebron tijdens het voorbereidingstraject van een 
iQwoningproject en als hulpmiddel voor het bewaken van de voortgang van het voorbereidingsproces. 
Met de Voorbereidingstool iQwoning worden een drietal documenten gemaakt:
  1. Projectgegevensdocument
  2. Voorbereidingsplanning
  3. Projectwerkboek met detailuitwerking van de activiteiten

Om deze documenten te maken en te gebruiken worden in de Voorbereidingstool iQwoning de volgende 
stappen doorlopen worden:
Initiële invoerfase:
  - Stap 1: Invoeren projectgegevens
  - Stap 2: Maken planning voorbereiding
  - Stap 3: Controle planning voorbereiding
  - Stap 4: Exporteren activiteiten naar agenda’s
  - Stap 5: Opstellen projectwerkboek
Activiteitenfase:
  - Stap 6: Opzoeken activiteiten in werkboek
  - Stap 7: Uitvoeren activiteit X
  - Stap 8: Afvinken activiteit X
  - Stap 9: Beslissen of ingrijpen noodzakelijk is
  - Stap 10: Beslissen of voorbereiding beëindigd is

De initiële invoerfase, met de stappen 1 tot en met 5, hoeft in het voorbereidingstraject maar één keer 
doorlopen te worden. De activiteitenfase met de stappen 6 tot en met 10 vindt gedurende het complete 
voorbereidingstraject herhaaldelijk plaats.

De Voorbereidingstool iQwoning is ontwikkeld om gebruikt te worden door de werknemers van iQwoning® 
tijdens het voorbereidingsproces van een iQwoningproject gedurende het voorbereidingsproces. Dit is 
hieronder weergegeven in figuur 1.1 met de rode balk.

Figuur 1.1: Schematische weergave iQwoningproces met in het rood de fase waarin de Voorbereidingtool 
iQwoning wordt gebruikt.
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1.2 Systeemvereisten
Voor het gebruik van de voorbereidingstool en bijbehorende bestanden zijn de volgende onderdelen en 
programma’s noodzakelijk:
  - Microsoft Office Excel 2010
  - Microsoft Office Outlook 2010
  - Microsoft Project 2010
  - Toegang tot Sharepointsite iQwoning® voor gekoppelde bestanden

Voor alle programma’s geldt dat een nieuwere versie van het programma ook geschikt is. 
Het hulpmiddel kan gebruikt worden zonder toegang tot de Sharepointsite van iQwoning®, al zullen enkele 
gekoppelde bestanden dan niet beschikbaar zijn.

1.3 Bestanden voorbereidingstool
De Voorbereidingstool iQwoning bestaat uit een map Voorbereidingstool_iQwoning. In deze map staan een 
aantal mappen met de benodigde bestanden voor de Voorbereidingstool iQwoning. 
De gebruiker hoeft enkel het bestand Voorbereidingstool_iQwoning te openen. 

1.4 Structuur Voorbereidingstool iQwoning
In de Voorbereidingstool iQwoning kan vanuit een centrale openingspagina gekozen worden voor het 
aanmaken van een nieuw project of het openen van een bestaand project. De structuur achter deze beide 
stappen is hieronder schematisch weergegeven in figuur 1.2.

Openingspagina

Projectgegevens Overzichtsvenster project

Afrondvenster gegevens Projectgegevens Voorbereidingsplanning Projectwerkboek

Voorbereidingsplanning

Projectwerkboek

Nieuw project Bestaand project

Figuur 1.2: Schematische weergave structuur Voorbereidingstool iQwoning
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Klik op ‘Options’ [NL: Inhoud inschakelen] om de 
macro’s in te schakelen. Er verschijnt een nieuw 
scherm (Figuur 1.4). Kies hierin voor ‘Enable this 
content’ [Inhoud inschakelen voor deze sessie] en klik 
op ‘OK’. De Voorbereidingstool iQwoning is nu klaar 
voor gebruik.

Figuur 1.3: Waarschuwing dat macro’s uitgeschakeld zijn

Figuur 1.4: Venster voor het inschakelen van macro’s

1.6 Leeswijzer handleiding
In deze handleiding is in hoofdstuk 1 een inleiding op het hulpmiddel gegeven. Het doorlopen van de 
initiële invoerfase is beschreven in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 bevat een omschrijving van het gebruik van 
het hulpmiddel tijdens de activiteitenfase. In hoofdstuk 4 is het beheer van de Voorbereidingstool iQwoning 
uiteengezet. Hier  staat beschreven hoe algemene instellingen op de agenda van de gebruiker(s) gewijzigd 
kunnen worden en hoe het hulpmiddel aangepast kan worden.

1.5 Gebruik macro’s 
In de Voorbereidingstool iQwoning wordt gebruik gemaakt van macro’s. Een macro bevat een stuk 
programmeercode die handelingen automatiseerd. Om veiligheidsreden worden macro’s niet standaard 
ingeschakeld  door de Microsoft Office programma’s. Voor de werking van de Voorbereidingstool iQwoning is 
het noodzakelijk om de macro’s in te schakelen. 

De waarschuwing dat macro’s in het bestand zijn uitgeschakeld wordt weergeven onder de menubalk en is 
weergegen in figuur 1.3:
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2. Invoeren projectgegevens en opstellen projectdocumenten

Openen Voorbereidingstool iQwoning
Om de Voorbereidingstool iQwoning te gebruiken zal altijd het bestand Voorbereidingtool_iQwoning geopend 
moeten worden. Dit bestand is te vinden in de map Voorbereidingstool_iQwoning. Door dit bestand te openen 
zal de Voorbereidingstool iQwoning opstarten en ziet u het startvenster (Figuur 2.1).

Klik voor het invullen van de projectgegevens ‘Start nieuw project’. Een nieuw venster wordt weergegeven 
waarin een toelichting op de Voorbereidingstool iQwoning wordt gegeven, zie figuur 2.2. Klik hierin op ‘Start’ 
om de projectgegevens in te vullen.

Figuur 2.1: Openingsvenster Voorbereidingstool iQwoning

Figuur 2.2: Venster met toelichting op de Voorbereidingstool iQwoning die wordt weergegeven bij de start van een 
nieuw project
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Stap 1: Invullen projectgegevens
Het invullen van de projectgegevens bestaat uit een drietal vensters waarin achtereenvolgens de 
projectgegevens en de klantkeuzes worden ingevuld. Het invullen van de klantkeuzes is daarbij verdeeld over 
twee vensters. 

Bij het venster voor het invoeren van de projectdata (Figuur 2.3) kan gebruik gemaakt worden van de 
invulvelden.  De volgende gegevens moeten worden ingevoerd:
  - Projectnaam: Invullen van de naam van het project
  - Projecttype: Keuze voor een koopwoningproject of huurwoningproject. Bij een gecombineerd project kiezen 
     voor koopwoningproject.
  - Aantal woningtypes: Invullen van het verschillende aantal woningtypes. Gespiegelde woningen tellen niet al 
     een nieuw woningtype.
  - Aantal woningen: Invullen van het aantal woningen
  - Aantal stortdagen: Invullen van het aantal stortdagen van het project. Dagelijks kunnen zes verschillende 
     iQelementen gestort worden. Dit aantal stortdagen is afhankelijk van het woningontwerp.
  - Dakvorm project: Keuze voor een schuine dakkap of een plat dak.
  - Startdatum productie fabriek: Kiezen van de gewenste startdatum van de productie in de fabriek.

Het invullen van de projectdata moet volledig gebeuren. Pas wanneer alle velden ingevuld zijn is het mogelijk 
om met de navigatieknoppen onder aan het venster door te gaan naar de volgende stap.

Figuur 2.3: Venster voor het invullen van de projectdata
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Het invullen van de klantkeuze kan met behulp van de selectievakjes op de twee vensters voor het invullen van 
de klantkeuzes. Er zijn meerdere keuzes mogelijk bij het selecteren van klantkeuzes.
Op beide vensters is het mogelijk om met de knoppen alle keuzes te selecteren of te deselecteren.

Figuur 2.4: Venster voor het invullen van de klantkeuzes deel 1 van 2.

Figuur 2.5: Venster voor het invullen van de klantkeuzes deel 2 van 2.
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Na het doorlopen van de drie vensters voor het invullen van de projectgegevens wordt het afsluitingsvenster 
geopend (figuur 2.6). In dit venster heeft de gebruiker twee opties: 
  - Het opslaan van de projectgegevens en sluiten van de Voorbereidingstool iQwoning
  - Het opslaan van de projectgegevens en maken van de voorbereidingsplanning 

Figuur 2.6: Afrondingsvenster na het invullen van de projectgegevens.

Stap 2: Maken planning voorbereiding
De planning van de voorbereiding kan aangemaakt worden met de knop in het afrondvenster na het invullen 
van de projectgegevens. Klik op ‘Opslaan en maken voorbereidingsplanning voor het aanmaken van de 
voorbereidingsplanning. Zie ook figuur 2.7.

Figuur 2.7: Afrondingsvenster na het invullen van de projectgegevens met rood omcirkeld de knop ‘Opslaan en 
maken voorbereidingsplanning’
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Figuur 2.8: Melding voor het opstellen van de voorbereidingsplanning.

Door het klikken op de knop ‘Opslaan en maken voorbereidingsplanning’ worden de projectgegevens 
opgeslagen en wordt  in het programma MS-Project de voorbereidingsplanning opgesteld. 
Op het venster verschijnt een melding dat het opstellen van de voorbereidingsplanning enige tijd kan duren 
(figuur 2.8). Klik op ‘OK’ om de voorbereidingsplanning op te stellen. 

De Voorbereidingstool iQwoning stelt nu de voorbereidingsplanning op. Wanneer dit proces is afgerond is het 
excelbestand met de projectgegevens opgeslagen en afgesloten en is de voorbereidingsplanning in MS-Project 
zichtbaar, zie figuur 2.9.
Op het scherm is een melding weergegeven met de tijdsduur van de voorbereidingsperiode (40 dagen is 
standaard) en de productietijd in de fabriek. Op deze manier kan snel gecontroleerd worden of aanpassingen 
aan de voorbereidingsplanning noodzakelijk zijn om de gewenste voorbereidingsperiode te halen.

Figuur 2.9: Voorbereidingsplanning in MS-Project met weergave van de tijdsduur van het voorbereidingsperiode 
en de productieduur.
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Stap 3: Controleren planning voorbereiding
De melding over de tijdsduur van de voorbereidingsperiode en de productieduur in de fabriek kan worden 
gesloten door op ‘OK’ te klikken. Vervolgens is de voorbereidingsplanning in MS-Project zichtbaar (figuur 2.10).

Figuur 2.10: Voorbereidingsplanning in MS-Project

Gegevens activiteiten
Alle activiteiten in de voorbereidingsplanning bevatten een aantal eigenschappen:
  - Task Name: Naam van de activiteit
  - Code: Codering voor de activiteit
  - Duration: Tijdsduur die de activiteit in beslag neemt
  - Start: Startdatum van de activiteit
  - Finish: Einddatum van de activiteit
  - Predecessors: Activiteiten die voorafgaan aan de activiteit, eventueel met een wachtperiode. Het 
    weergegeven nummer correspondeerd met het rij nummer van de gekoppelde activiteit
  - Successors: Activiteiten die de activiteit opvolgen, eventueel met een wachtperiode Het  weergegeven 
     nummer correspondeerd met het rij nummer van de gekoppelde activiteit
  - Agenda: Uitvoerende persoon van iQwoning
  - Resources: Betrokken partijen en personen

De naam en code van de activiteit mogen niet gewijzigd worden, de overige gegevens wel. Hieronder is het 
aanpassen van de verschillende velden kort toegelicht: 
  - Duration: Intypen nieuwe tijdsduur. De einddatum van de activiteit verschuift naar achteren
  - Start: Selecteren nieuwe startdatum. De einddatum verschuift mee
  - Finish: Selecteren nieuwe einddatum. De startdatum verschuift mee
  - Predecessors: Typ een nieuwe koppeling tussen activiteiten door het rijnummer van de te koppelen activiteit 
     in te voeren. Meerdere koppelingen worden gescheiden door een puntkomma. Een wachttijd kan ingevoerd 
     worden door het rijnummer van de te koppelen activiteit, het type relatie (FS: Finish-Start, SS: Start-Start, FF: 
     Finish-Finish, SF: Start-Finish) en de tijdsduur. Bijv. 135FS+2d (= 2 dagen later dan het einde van act. 135 
     starten)
  - Successors: Zie predecessors
  - Agenda: Intypen naam
  - Resource: Selecteren resource uit keuzelijst. Resources kunnen ook getypt worden. Meerdere resources 
     scheiden met een puntkomma.

Wanneer een datum, tijdsduur of relaties van een activiteit wordt aangepast worden de andere activiteiten die 
hierdoor veranderen ook direct aangepast. 
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Tip: Verschuif de scheidingsbalk naast de planning om meer kolommen met gegevens op het scherm weer te 
geven, zie ook figuur 2.11:

Stap 4: Exporteren activiteiten naar agenda’s
Voor het gebruik van het werkboek moeten de activiteiten naar de Outlook agenda’s van de betrokken 
werknemers van iQwoning geëxporteerd worden. Er is een macro die deze taak uitvoert en deze kan gestart 
worden vanaf het besturingslint.
Klik in het besturingslint op ‘Hulpmiddelen’, figuur 2.12:

Figuur 2.11: MS-Project met rood omcirkeld de scheidingsbalk van het venster. Door deze naar links of rechts te 
schuiven wordt meer zichtbaar van de planning of de activiteiteigenschappen.

Figuur 2.12: MS-Project met rood omcirkelt het tabblad ‘Hulpmiddelen’ in het besturingslint. Hier staan de 
knoppen om de macro’s van de Voorbereidingstool iQwoning uit te voeren.
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In dit tabblad van het besturingslint zijn de verschillende opties weergegeven:
  - Exporteren Agenda’s: Aanmaken van afspraken in de agenda’s van de betrokken werknemers
  - Updaten Agenda’s: Updaten of toevoegen van afspraken in de agenda’s van de betrokken werknemers
  - Selectie naar agenda: De geselecteerde taken als afspraak in de eigen agenda plaatsen
  - Selectie naar taken: De geselecteerde taken als taak in de eigen Outlook plaatsen
  - Selectie naar notities: De geselecteerde taken als notitie in de eigen Outlook plaatsen
  - Opstellen voorbereidingstool: Opstellen  van een projectspecifieke voorbereidingstool
  - Updaten voorbereidingstool: Updaten bestaande projectspecifieke voorbereidingstool (N.B. > 30 min)

Klik op de gewenste optie om deze uit te voeren. Omdat de functies veel tijd in beslag kunnen nemen verschijnt 
er een voortgangsbalk in het scherm. Bij de functies met een selectie is dit niet het geval.

Kies voor het exporteren van activiteiten naar de Outlook agenda’s ‘Exporteren Agenda’s’. De activiteiten 
worden geëxporteerd en een voortgangsbalk verschijnt (figuur 2.13).

Detailweergave van het tabblad ‘Hulpmiddelen’ in het besturingslint van MS-Project.

Figuur 2.13: Voortgangsbalk van het exporteren van de activiteiten naar de Outlook agenda’s van de betrokken 
werknemers van iQwoning.
Wanneer het de voortgangsbalk is verdwenen zijn de activiteiten naar de agenda’s geëxporteerd.
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Stap 5: Opstellen projectwerkboek
De laatste stap van het de initiële fase is het opstellen van een projectwerkboek. 
Klik hiervoor in het tabblad ‘Hulpmiddelen’ bij de voorbereidingsplanning op ‘Opstellen projectwerkboek’, zie 
figuur 2.14:

Figuur 2.14: MS-Project met rood omcirkeld de knop voor het opstellen van het projectwerkboek.
Tijdens het opstellen van het projectwerkboek wordt een voortgangsbalk getoont, zoals weergegeven in figuur 
2.15:

Figuur 2.15: Voortgangsbalk van het opstellen van het projectwerkboek.
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Na het opstellen van het projectwerkboek wordt het werkboek weergegeven op het scherm (figuur 2,16).

Figuur 2.16: Openingsvenster van het opgestelde projectwerkboek.

n het werkboek zitten een aantal koppelingen naar bestanden op de projectensite. Om deze koppelingen 
specifiek voor het project te maken moet de naam van de map van het project op de projectensite ingevuld 
worden. Klik hiervoor op de knop ‘Invoeren projectmap’ op het opening (figuur 2.17)

Figuur 2.17: Openingsvenster met de knop ‘Invoeren projectmap’
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Het werkboek is nu klaar voor gebruik. 
Zowel het werkboek en de voorbereidingsplanning kunnen gesloten worden. Kies bij eventuele vragen voor het 
opslaan van wijzigingen op ‘Ja’.

Een invulscherm voor het invullen van de projectmap. (figuur 2.18)

Figuur 2.18: Openingsvenster met de knop ‘Invoeren projectmap’

Vul de naam in van de projectmap op Sharepoint, zie figuur 2.19.
 Let op, deze naam moet exact gelijk zijn voor het gedeelte van de projectensite voor gedeelde documenten en 
voor de bestanden van iQwoning.

Figuur 2.19: Invullen van de naam van de projectmap op Sharepoint.
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3. Beheersen voorbereidingsproces met de Voorbereidingstool iQwoning

De Voorbereidingstool iQwoning kan in het voorbereidingstraject gebruikt worden bij alle 
voorbereidingsactiviteiten. De verschillende stappen die doorlopen worden voor het uitvoeren van een 
activiteit zijn in dit hoofdstuk uitgewerkt.

Waarschuwing agenda afspraak

Stap 6: Opzoeken activiteit in werkboek
Open de Voorbereidingstool iQwoning en kies voor ‘Openen bestaand project’ (figuur 3.2).

Het resultaat van stap 4 zijn afspraken in 
de Outlook agenda’s van medewerkers 
van iQwoning. Op de dag dat een 
voorbereidingsactiviteit uitgevoerd moet 
worden volgens de voorbereidingsplanning 
verschijnt er een melding op het 
computerscherm van de medewerker, zie 
figuur 3.1. De melding bevat de naam van de 
activiteit, de code en de projectnaam.

Deze melding moet de aanleiding zijn om de 
‘Voorbereidingstool iQwoning’ te openen en 
de activiteit op te zoeken

LET OP: Het is niet de bedoeling om de 
waarschuwing te verwijderen (‘Dismiss’ 
[Verwijderen]) zonder de activiteit uit te 
voeren.  Wanneer je de activiteit later wilt 
uitvoeren kies dan voor ‘Snooze’ [Uitstellen]. 
De waarschuwing komt dan op een later 
moment weer terug.

Figuur 3.1: Waarschuwing van een uit te voeren activiteit in Outlook.

Figuur 3.2: Openingsvenster Voorbereidingstool iQwoning. Rood omcirkeld is de knop ‘Openen bestaand project’.
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Een nieuw venster verschijnt waarin het juiste project geselecteerd kan worden, zie figuur 3.3. Selecteer dit 
project en klik op ‘Open’ [Openen].

Figuur 3.3: Venster voor het openen van een project in de Voorbereidingstool iQwoning.

In de Voorbereidingstool iQwoning wordt het juiste project wordt geopend.
Kies bij de melding voor het opslaan van wijzigingen in de Voorbereidingstool iQwoning voor ‘Nee’.
Het startvenster van het geopende project verschijnt, zoals zichtbaar in figuur 3.4. Kies hierin voor ‘Openen 
werkboek’ om het werkboek met de activiteiten details te openen.

Figuur 3.4: Startvenster van het geopende project met rood omcirkeld de knop voor het openen van het werkboek.
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Het werkboek opent op het openingsvenster. Gebruik de knoppen op het venster om naar de juiste 
hoofdactiviteit te navigeren. De waarschuwing ging om activiteit 1.1.2. Hiervoor klikken we eerst op 1.1, zie 
figuur 3.5:

Figuur 3.5: Openingsvenster werkboek. Rood omcirkeld is de knop naar het venster voor activiteit ‘Uitwerken HSB-
elementen (1.1)’.
Het venster van hoofdactiviteit ‘Uitwerken HSB-elementen (1.1)’ verschijnt. Hier kan in het menu rechts de 
juiste activiteit geselecteerd worden (figuur 3.6):

Figuur 3.6: Venster werkboek activiteit ‘Uitwerken HSB-elementen (1.1); . Rood omcirkeld is de knop naar het 
venster voor activiteit ‘Accorderen offerte de Mâr (1.1.2)’.
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Het venster van de activiteit ‘Accorderen offerte de Mâr (1.1.2)’ wordt nu weergegeven (figuur 3.7):

Overzicht activiteit X
Voor iedere activiteit is in het bijbehorende venster overzicht met de volgende activiteitgegevens weergegeven:
  - Naam
     Naam van de activiteit
  - Code
     Codering van de activiteit
  - Uit te voeren door
     Werknemer van iQwoning die de activiteit moet uitvoeren
  - Deadline
     Datum waarop de activiteit volgens de opgestelde voorbereidingsplanning afgerond moet zijn
  - Omschrijving
     Omschrijving van de uit te voeren handelingen binnen de activiteit
  - Hulpmiddelen
     Een overzicht van de bestanden of programma’s die gebruikt kunnen worden bij het uitvoeren van de 
     activiteit. Wanneer een omschrijving onderstreept is de omschrijving gekoppeld aan het bestand.
  - Resultaat
     Omschrijving van het resultaat van de activiteit en wat daarmee moet gebeuren. Voor documenten is 
     aangegeven waar ze opgeslagen moeten worden en onder welke naam. Ook hier geldt dat een onderstreepte 
     omschrijving een koppeling naar de desbetreffende locatie bevat.
  - Vervolgactiviteiten
     Lijst met activiteiten die volgen op deze activiteit volgens de basis voorbereidingsplanning. Deze lijst geeft 
     inzicht in de prioriteit die aan de activiteit toegekent moet worden.

Naast deze gegevens zijn drie gebruikselementen toegevoegd:
  - Selectievak: Te gebruiken voor het afvinken van de activiteit
  - ‘Print’-knop: Te gebruiken om het gedeelte met de activiteit gegevens af te drukken
  - ‘Opslaan en sluiten’-knop: ‘Te gebruiken om het werkboek op te slaan en af te sluiten’

Noot: Het aanpassen van de uitvoerende persoon of deadline kan door dit aan te passen in de 
voorbereidingsplanning en vervolgens het werkboek en de agenda afspraken te updaten.

Figuur 3.7: Venster werkboek activiteit ‘Accorderen offerte de Mâr (1.1.2)’.



24

Stap 7: Uitvoeren activiteit X
Aan de hand van de eigenschappen van de activiteit kan deze uitgevoerd worden. Het is daarbij belangrijk dat 
het resultaat verwerkt wordt volgens de omschrijving uit het werkboek (figuur 3.8).

Stap 8: Afvinken activiteit X
Wanneer een activiteit is afgerond moet deze afgevinkt worden voor het overzicht van de voortgang van het 
voorbereidingsproces.
Onderaan het informatieblad staat een selectievak, klik deze aan om de activiteit als afgerond te markeren, zie 
ook figuur 3.9:

Figuur 3.8: Venster werkboek activiteit ‘Accorderen offerte de Mâr (1.1.2)’.

Figuur 3.9: Venster werkboek activiteit ‘Accorderen offerte de Mâr (1.1.2)’. Rood omcirkeld is het selectievakje voor 
het afvinken van de activiteit.
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Stap 9: Beslissen of ingrijpen noodzakelijk is
Door het afvinken van de activiteit veranderd de status van de activiteit en kleurt het statusvakje in het menu 
groen. De hoofdactiviteiten kleuren oranje wanneer een of meerdere deelactiviteiten afgerond zijn. Wanneer 
alle deelactiviteiten afgerond zijn kleur de hoofdactiviteit automatisch groen.

Het werkboek controleert direct of er activiteiten 
zijn die achter liggen op de opgestelde 
voorbereidingsplanning of niet. 

Wanneer er geen achterstallige activiteiten 
zijn verschijnt de melding zoals in figuur 3.10 
weergegeven. Dit betekend dat voorbereiding nog 
volgens planning verloopt en ingrijpen niet nodig is.

Figuur 3.10: Melding geen achterstallige activiteiten.

Wanneer er achterstallige activiteiten zijn verschijnt 
de melding zoals in figuur 3.11 weergegeven. Uit 
de melding is af te lezen welke activiteiten achter 
liggen op de voorbereidingsplanning. 
Om problemen te voorkomen kan het nodig zijn dat 
er actie ondernomen wordt. Onthoudt daarvoor de 
activiteit en/of code om deze op te zoeken.

Het is ook mogelijk om deze controle uit te voeren 
vanaf het openingsvenster van het werkboek. Klik 
daarvoor op ‘Controleer achterstallige activiteiten’, 
zie ook figuur 3.12: Figuur 3.11: Melding achterstallige activiteiten.

Figuur 3.12: Openingsvenster werkboek. Rood omcirkeld is de knop voor het controleren op achterstallige 
activiteiten.
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Zoek de achterstallige activiteiten op in het werkboek. In het overzicht kan bekeken worden wie de activiteit 
moet uitvoeren en wanneer de activiteit afgerond moest zijn. Aan de hand van de vervolgactiviteiten kan 
ingeschat worden wat de gevolgen van het te laat uitvoeren van de activiteit zijn. 

In onderstaande figuren 3.13 en 3.14 is te verschil te zien in de vervolgactiviteiten. De gebruiker moet zelf 
bepalen welke achterstallige activiteit de hoogste prioriteit heeft en of ingrijpen noodzakelijk is.

Figuur 3.13: Venster werkboek activiteit ‘Controle wapeningstekeningen (1.2.4)’. Rood omcirkeld is het overzicht 
met vervolgactiviteiten.

Figuur 3.14: Venster werkboek activiteit ‘Invullen bestelschema (2.1.4.1)’. 
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Stap 10: Beslissen of voorbereiding beëindigd is
Op het openingsvenster zijn alle hoofdprocessen weergegeven met een statusvakje. Wanneer alle statusvakjes 
groen gekleurd zijn, zijn alle hoofdactiviteiten afgerond en is de voorbereiding van het project afgerond (figuur 
3.15). Het werkboek  van het project kan opgeslagen worden en afgesloten worden.

Figuur 3.15: Openingsvenster werkboek met een volledig afgerond voorbereidingsproces. Dit is te herkennen aan 
alle groene  statusvakjes.
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4. Beheer van de Voorbereidingstool iQwoning

4.1 Aanpassen instellingen Microsoft  Office Outlook
Voor het maken afspraken aan in Outlook-agenda’s van de gebruiker en collega’s in hetzelfde netwerk is het 
noodzakelijk dat de gebruiker van de voorbereidingstool rechten heeft om afspraken te maken en aan te passen 
in de Outlook agenda’s van de desbetreffende collega(‘s). 
LET OP: Deze instelling moet niet in de agenda van de gebruiker van de voorbereidingstool gedaan worden, 
maar in de agenda(‘s) van de overige werknemers

Agenda delen
Open de agenda in Outlook.  Aan de linkerzijde van het scherm staat een menubalk, onder de kleine kalenders 
staat een kopje  ‘My Calendars’ [Mijn agenda’s]. Klik hierin met de rechtermuisknop op ‘Agenda’ [Agenda].  

Er verschijnt een keuzemenu, zie figuur 4.2. Kies hierin voor  “Share Agenda” [‘Agenda delen’]:

Figuur 4.1: Agenda weergave in Outlook. Rood omcirkeld de agenda van de gebruiker.

Figuur 4.2: Keuzemenu met agenda opties in Outlook. Rood omcirkeld de optie ‘Share Agenda’.
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In het volgende scherm is het mogelijk de agenda te delen met andere gebruikers (figuur 4.3).
Vul de naam van degene die de voorbereidingstool gaat gebruiken in en klik op ‘Send’ [Verzenden].

De gebruiker die nu toegang heeft gekregen tot de agenda ontvangt een e-mail met de mededeling dat hij 
toegang heeft ontvangen tot de gedeelde agenda. Hier hoeft verder niets mee te gebeuren

Aanpassen instellingen gedeelde agenda
De instellingen voor de gedeelde agenda moeten aangepast worden om het mogelijk te maken voor de 
gebruiker van de voorbereidingstool om daadwerkelijk afspraken te plannen.
Klik in de agenda nogmaals met de rechtermuisknop op  ‘Agenda’ [Agenda] onder ‘My Calendars’ [Mijn 
agenda’s] (figuur 4.4).

Figuur 4.3: Scherm voor het delen van de agenda. Rood omcirkeld de locatie om de gebruiker toe te voegen.

Figuur 4.4: Agenda weergave in Outlook. Rood omcirkeld de agenda van de gebruiker.
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Kies in het keuzemenu voor ‘Properties’ [Eigenschappen], zoals zichtbaar in figuur 4.5:

Er verschijnt een scherm met instellingen. Kies hierin het tabblad  ‘Permissions’ [Machtigingen] (figuur 4.6).

Bovenin het scherm staat een lijst met gebruikers. Selecteer hierin de gebruiker die zojuist toegang heeft 
gekregen tot deze agenda.

Vink vervolgens bij het gedeelte ‘Write’ [Schrijven] aan:
- ‘Create items’ [Items maken]
- ‘Edit own’ [Eigen bewerken]

Sluit het scherm af door op ‘OK’ te klikken. De instellingen in Outlook zijn nu in orde.

Figuur 4.5: Keuzemenu met agenda opties in Outlook. Rood omcirkeld de optie ‘Properties’.

Figuur 4.6: Scherm met de opties voor de gedeelde agenda’s. Rood omcirkeld het tabblad ‘Permissions’.
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4.2 Wijzigen Voorbereidingstool iQwoning
Het is mogelijk om de Voorbereidingstool iQwoning aan te passen. In deze handleiding is het aanpassen van 
de drie basisbestanden van de Voorbereidingstool iQwoning uitgewerkt. Wijzigingen aan projectspecifieke 
documenten kunnen op exact dezelfde wijze verwerkt worden, maar worden niet meegenomen in toekomstige 
projecten.

Er zijn twee situaties uitgewerkt:
  - Het toevoegen van activiteiten aan de Voorbereidingstool iQwoning
  - Het aanpassen van het werkboek van de Voorbereidingstool iQwoning

4.2.1 Toevoegen van activiteiten aan de Voorbereidingstool iQwoning
Het toevoegen van activiteiten aan de Voorbereidingstool moet op drie plaatsen gebeuren:
  - Voorbereidingstool iQwoning.xlsm
  - Planning_Basis.mpp
  - Werkboek_Basis.xlsm (beschreven in paragraaf 4.2.2)

In de map Basisbestanden zijn de basis planning en werkboek te vinden.

Toevoegen activiteit aan Voorbereidingstool iQwoning.xlsm
Open het bestand Voorbereidingstool iQwoning. De Voorbereidingstool iQwoning opent op het startvenster. 
Standaard zijn het besturingslint en de werkblad-tabbladen verborgen.  Dit moet eerst aangepast worden.

Klik met de rechtermuisknop boven in de menubalk. Een keuzemenu met drie opties verschijnt, zie figuur 4.7, 
waarbij de onderste optie ‘Minimize the Ribbon’ [Het lint minimaliseren] ingeschakeld is. Klik hierop om het 
besturingslint weer zichtbaar te maken.

Figuur 4.7: Startvenster Voorbereidingstool iQwoning. Weergegeven is het keuzemenu dat verschijnt na een 
rechtermuisklik in de menubal. Rood omcirkeld de optie ‘Minimize the Ribbon’.
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Het inschakelen van de tabbladen gaat via de algemene instellingen van Excel. Klik op de Officeknop in de 
linkerbovenhoek van Excel en kies vervolgens rechtsonderin het keuzemenu voor ‘Excel Options’ [Excel opties] 
zoals weergeven in figuur 4.8.

Figuur 4.8: Keuzemenu van de Officeknop in Excel. Rood omcirkeld de optie ‘Excel Options’.

Er verschijnt een venster waar de instellingen voor Excel gewijzigd kunnen worden. Kies aan de linkerkant 
voor het tabblad ‘Advanced’ [Geavanceerd] (Figuur 4.9)

Figuur 4.9: Venster voor het aanpassen van de instellingen voor Excel. Rood omcirkeld het tabblad ‘Advanced’.
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Scroll in het tabblad ‘Advanced’ [Geavanceerd] naar beneden tot het gedeelt ‘Display options for this workbook’ 
[Weergaveopties voor deze werkmap] en vink daar de optie ‘Show sheet tabs’ [Bladtabs weergeven] aan, zoals in 
figuur 4.10.

Figuur 4.10: Venster voor het aanpassen van de instellingen voor Excel. Rood omcirkeld de optie ‘Show sheet tabs’.

Sluit het venster af door op ‘OK’ te klikken. De werkblad-tabbladen zijn nu zichtbaar (figuur 4.11).

Figuur 4.11: Startvenster Voorbereidingstool iQwoning met onderaan de tabbladen voor  de werkbladen.
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Open het werkblad ‘Tijdsduur’ door op het tabblad te klikken, zoals aangegeven in figuur 4.12.

Er verschijnt een lijst met activiteiten en hun tijdsduur.  
Zoek hierin de hoofdactiviteit waar een activiteit aan toegevoegd moet worden en selecteer de rij eronder door 
het rijnummer aan te klikken (figuur 4.13).

Figuur 4.12: Startvenster Voorbereidingstool iQwoning met onderaan de tabbladen voor  de werkbladen. Rood 
omcirkeld het tabblad ‘Tijdsduur’.

Figuur 4.13: Tabblad ‘Tijdsduur’ waarin een rij is geselecteerd. Rood omcirkeld is het rijnummer dat aangeklikt is 
om de rij te selecteren.
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Klik met de rechtermuisknop op het regelnummer om een nieuwe regel in te voegen. Klik in het verschenen 
menu op ‘Insert’ [Invoegen] zoals weergegeven in figuur 4.14.

Een nieuwe rij is ingevoegd in de tabel (figuur 4.15).

Figuur 4.14: Keuzemenu met de opties voor een rij. Rood omcirkeld is de optie ‘Insert’.

Figuur 4.15: Nieuwe rij ingevoegd in het bestand.
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In de nieuwe regel kunnen de naam, factor, tijdsduur en eenheid ingevuld worden.
Als de tijdsduur niet afhankelijk is van het aantal woningen, woningtypes of stortdagen is de factor 1. Gebruik 
in de andere gevallen 1 van de volgende formules:
  - Aantal woningen: ‘=Start!C7’
  - Aantal woningtypes: ‘=Start!C6’
  - Aantal stortdagen: ‘=Start!C9’

Uiteindelijk kan de nieuwe, ingevulde regel er zo uit zien als in figuur 4.16 is weergegeven. De kolommen F en G 
hoeven niet ingevuld te worden.

Figuur 4.16: Ingevulde nieuwe regel.

De nieuwe activiteit is nu toegevoegd. Vervolgens moet de Voorbereidingstool iQwoning weer goed ingesteld 
worden. Selecteer het tabblad ‘Openen’ en klik hier weer op de Officeknop om de tabbladen te verbergen bij de 
‘Excel options’ [Excel opties] (figuur 4.17).

Figuur 4.17: Startvenster en het Excel keuzemenu met de knop ‘Excel options.
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Zoek de optie ‘Show sheet tabs’ [Bladtabs weergeven] op en vink deze uit (figuur 4.18). Sluit het venster door op 
‘OK’te klikken.

Minimaliseer het besturingslint door met de rechtermuisknop te klikken in de menubalk en te kiezen voor 
‘Minimize the Ribbon’ [Het lint maximaliseren] (figuur 4.19).

Alle wijzigingen in het bestand Voorbereidingstool iQwoning zijn nu verwerkt. Het bestand kan opgeslagen 
worden en gesloten.
Let op: De nieuwe activiteit moet ook toegevoegd worden aan de planning! 
Hierna is eerst beschreven hoe een nieuwe klantkeuze aan de Voorbereidingstool iQwoning toegevoegd kan 
worden. Op pagina 52  is beschreven hoe een nieuwe activiteit aan de planning wordt toegevoegd.

Figuur 4.18: Optie ‘Show sheet tabs’ uitgeschakeld.

Figuur 4.19: Optie ‘Minimalize the Ribbon’.
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Toevoegen van een selectievak voor een klantkeuze
Wanneer er een nieuwe klantkeuze toegevoegd moet worden moet deze niet alleen als activiteit op het 
werkblad ‘Tijdsduur’ toegevoegd worden, maar moet er ook een selectievak gemaakt worden.

Voeg eerst de activiteit toe als hiervoor beschreven. Volg vervolgens het onderstaande proces voor het 
toevoegen van een selectievak.

Open daarvoor het gewenste werkblad met klantkeuzes. Het beeld ziet er uit zoals in figuur 4.20.

Figuur 4.20: Klantkeuzevenster.

Druk de toetsencombinatie Ctrl+Shift+O in om de tool te ontgrendelen. In het invulscherm (figuur 4.21) kan het 
wachtwoord ingevuld worden dat beschikbaar is bij het hoofd bedrijfsbureau. 

Figuur 4.21: Invulscherm voor het wachtwoord voor het ontgrendelen van de Voorbereidingstool.
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Het werkblad is nu ontgrendeld en aanpasbaar. Dit is te herkennen doordat cel A1 nu geselecteerd is (figuur 
4.22).

Figuur 4.22: Ontgrendeld werkblad Klantkeuze met geselecteerde cel A1.

Figuur 4.23: Het inschakelen van de ‘Design Mode’ op het tabblad ‘Developer’ van het besturingslint. De optie is 
rood omcirkeld.

Klik in het tablad ‘Developer’ [Ontwikkelaars] in het besturingslint op ‘Design Mode’ [Ontwerpmodus] om een 
selectievak te kunnen selecteren (figuur 4.23).
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Selecteer vervolgens een bestaand selectievak door er op te klikken (figuur 4.24)

Figuur 4.24: Geselecteerd selectievak.

Kopieer het selectievak door achtereenvolgens op Ctrl+C en Ctrl+V in te toetsen en sleep het selectievak naar de 
juiste positie. Het werkblad ziet er nu uit zoals op figuur 4.25 te zien is.

Figuur 4.25: Klantkeuzevenster met nieuw selectievak.
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Klik met de rechtermuisknop op het selectievak en klik in het menu op ‘Properties’ [Eigenschappen], zie figuur 
4.26.

Figuur 4.26: De optie ‘Properties’ in het keuzemenu van een selectievak is rood omcirkeld.

Het eigenschappenvenster van het selectievak verschijnt. Dit is weergegeven in figuur 4.27.

Figuur 4.27: Eigenschappenvenster van het selectievak.
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Vul een passende naam en omschrijving in in het eigenschappen venster (figuur 4.28).

Figuur 4.28: De invulvelden voor de naam en omschrijving in het eigenschappenvenster van het selectievak zijn 
rood omcirkeld.
Sluit het eigenschappenvenster van het selectievak door op het kruisje in rechterbovenhoek te kikken. Het 
klantkeuzevenster heeft nu een nieuw selectievak met de juiste naamgeving (figuur 4.29).

Figuur 4.29: Klantkeuzevenster met nieuw selectievak met naamgeving.
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Open het werkblad ‘Keuzes’ (figuur 4.30).

Figuur 4.30: Werkblad ‘Keuzes’.

Vul de juiste positie naam van de nieuwe klantkeuze in, zoals weergegeven in figuur 4.31.

Figuur 4.31: Nieuwe klantkeuze toegevoegd aan het tabblad ‘Keuzes’..
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In de cel achter de naam van de nieuwe klantkeuze moet een 1 of 0 geplaatst worden als de klantkeuze in- of 
uitgeschakeld wordt. Onthoud welke cel dit is (in het voorbeeld H15) en ga terug naar het tabblad waar het 
selectievak is toegevoegd. Klik hier nogmaals met de rechtermuisknop op het selectievak en klik op ‘View Code’  
[Programmacode weergeven] (figuur 4.32).

Figuur 4.32: De optie ‘View Code’ in het keuzemenu van een selectievak is rood omcirkeld.

De Visual Basic Editor wordt geopend. Het scherm ziet er nu uit zoals figuur 4.33.

Figuur 4.33: Visual Basic Editor met de code van het werkblad ‘Klantkeuze2’.
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Scroll in het rechtervenster naar beneden en kopieer de regels code bij een bestaande knop (figuur 4.34). 
De code ziet er ongeveer zo uit:
   If DichteTrap.Value = True Then Sheets(“Keuzes”).range(“H12”).Value = 1
   If DichteTrap.Value = False Then Sheets(“Keuzes”).range(“H12”).Value = 0

Figuur 4.34: Visual Basic Editor met de te kopieren code geselecteerd.

Plak deze code boven tussen de omschrijving Private Sub Naamvanhetselectievak_Click() en End Sub (figuur 
4.35).

Figuur 4.35: Visual Basic Editor met de gekopieerde code voor de uit te voeren handeling na het selecteren van het 
selectievak.



47

Verander de omschrijving van in de code door de naam van het selectievak in te typen en vul de cel in het 
tabblad ‘Keuzes’ waar de 1 of 0 geplaatst moet worden in.  

Heet het selectievak Nieuwekeuze en moet de 1 of 0 naar cel H15 dan wordt de code (figuur 4.36):
   If Nieuwekeuze.Value = True Then Sheets(“Keuzes”).range(“H15”).Value = 1
   If Nieuwekeuze.Value = False Then Sheets(“Keuzes”).range(“H15”).Value = 0

Figuur 4.36: Volledig aangepaste code voor het selectievak.

Als laatste moet nu de code aangepast worden die de gegevens omzet naar de voorbereidingsplanning.  Klik 
daarvoor in de Visual Basic Editor op het +-teken naast map Modules in het linkervenster (figuur 4.37).

Figuur 4.37: Visual Basic Editor met in het linkergedeelte de map ‘Modules’ rood omcirkeld.
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Open de code van de module ‘Project’ door hier dubbel op te klikken (figuur 4.38).

Figuur 4.38: Visual Basic Editor met module ‘Project’ geopend. Rood omcirkeld de module.

In de macro moeten we de volgende handelingen doen:
  - De nieuwe klantkeuze definieren
  - Een waarde toevoegen aan de klantkeuze
  - De nieuwe klantkeuze meenemen in het wel of niet verwerken van de klantkeuzes.

De macro begint met een rijtje definities van begrippen. Voeg hier de nieuwe klantkeuze aan toe zoals te zien in 
figuur 4.39.

Figuur 4.39: Nieuwe klantkeuze gedefinieerd met de code ‘Dim Nieuwekeuze’.
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In het stuk code hierna worden waarden toegekent. Doe dit ook voor de nieuwe klantkeuze met de code:
Nieuwekeuze = Sheets(“Keuzes”).range(“H15”) (zie figuur 4.40).
De waarde achter range is de cel waar een 1 of 0 geplaatst wordt.

Figuur 4.40: Waarde aan het begrip ‘Nieuwekeuze’ gekoppeld.

Vervolgens kan verder naar beneden gescrollt worden waar de verwerking van de klantkeuze plaats vindt. Zoek 
het stuk code op waar de nieuwe keuze bij hoort en selecteer de code van een andere klantkeuze. Deze code 
begint met  ‘If ’ en eindigt met ‘End If ’ (figuur 4.41).

Figuur 4.41: Voorbeeld van een geselecteerde code voor het verwerken van de klantkeuze.
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Kopieer deze code en plak hem eronder. 
Vervang de naam van de keuze door de definitie van de nieuwe keuze, zoals in figuur 4.42.
Let op: Dit moet op twee plaatsen!
  If Nieuwekeuze = “0” Then
     Sheets(“Tijdsduur”).Select
     ActiveSheet.range(“Nieuwekeuze”).Value = “Nee”
   End If

Figuur 4.42: Aangepaste code voor het verwerken van de nieuwe keuze.

Voeg de nieuwe keuze toe aan de code voor de categorie door And Nieuwekeuze = “0” toe te voegen (figuur 
4.43).

Figuur 4.43: Aangepaste code van de categorie.
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Alle code is nu aangepast. Onthoudt de gedefinieerde naam van de nieuwe klantkeuze en sluit de Visual Basic 
Editor met het kruisje rechtsboven., zie figuur 4.44.

Figuur 4.44: Sluiten van de Visual Basic Editor met het kruisje rechtsboven.

Open nogmaals het tabblad ‘Tijdsduur’ en zoek de toegevoegde activiteiten op (figuur 4.45).

Figuur 4.45: Werkblad ‘Tijdsduur’ met de activiteiten van de nieuwe klantkeuze.
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Selecteer de cellen van de activiteiten van de nieuwe klantkeuze in kolom H (figuur 4.46).

Figuur 4.46: Geselecteerde cellen in kolom H van de nieuwe klantkeuze.

Typ de definitie van de klantkeuze in in de ‘Name Box’ [Naamvak] linksboven in het scherm en bevestig deze 
door op ‘Enter’ te drukken. Mogelijk moet de ‘Formula bar’ [Formulebalk] ingeschakeld worden via het tabblad 
‘View’ [Beeld] op het besturingslint (figuur 4.47).

Figuur 4.47: Invullen van de definitie van de nieuwe klantkeuze in de ‘Name Box’. Daarnaast is ook het inschakelen 
van de ‘Formula Bar’ rood omcirkeld.
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Alle aanpassingen aan het document Voorbereidingstool iQwoning zijn nu klaar.  Om het bestand weer goed af 
te sluiten moeten de ontgrende werkbladen opnieuw beveiligd worden.

Selecteer een werkblad dat zojuist gewijzigd is, zoals in figuur 4.48.

Figuur 4.48: Werkblad voor het beveiligen van de tool. 

Druk op de toetsencombinate Ctrl+Shift+V om alle werkbladen te vergrendelen. Het openingsvenster verschijnt 
(figuur 4.49).

Verberg indien nodig de tabbladen zoals beschreven is op pagina 35 en sla het bestand op.

Figuur 4.49: Openingsvenster dat verschijnt na het beveiligen van de tool.
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Toevoegen activiteit aan het planning-bestand
Zoals vermeld moet een nieuwe activiteit in de voorbereidingstool ook aan het bestand van de planning 
toegevoegd worden. 

Open het bestand ‘Planning_Basis.mpp’ in de map Basisbestanden en selecteer de regel waar je een activiteit 
boven wil toevoegen door te klikken op het regelnummer, zie figuur 4.50.
Let op: De regel moet op dezelfde plek worden toegevoegd als in de Voorbereidingstool iQwoning!

Druk op de ‘Insert’-toets. Er wordt een nieuwe regel ingevoegd (figuur 4,51).

Figuur 4.50: Geselecteerde regel in MS-Project door op het rijnummer te klikken.

Figuur 4.51: Nieuwe regel toegevoegd in MS-Project.
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Vul de eigenschappen, tijdsduur en relaties van de taak in, zoals in figuur 4.52.

Het aanpassen van de planning is nu klaar. Sla het bestand op en sluit MS-Project af.

Figuur 4.52: Nieuwe activiteit met eigenschappen ingevuld in MS-Project.
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4.2.2 Aanpassen van het werkboek
Het werkboek van de Voorbereidingstool iQwoning kan aangepast worden om informatie te veranderen, 
koppelingen aan te passen of activiteiten toe te voegen.

Er zijn twee situaties uitgewerkt:
  - Wijzigen van de informatie op een activiteitenblad
  - Toevoegen nieuw activiteitenblad

Wijzigen informatie op een activiteitenblad
Open het bestand Werkboek_basis.xlsm in de map Basisbestanden. 
(LET OP: wijzigingen aan een ander bestand zullen niet meegenomen worden bij nieuwe projecten!)

Op de activiteitenpagina’s kunnen in principe alle cellen aangepast worden. Het wordt echter afgeraden 
informatie die niet in een kader staat aan te passen. Deze cellen bevatten formules die verloren kunnen gaan bij 
het wijzigen van de informatie. Om deze reden is het werkboek beveiligd. 

De beveiliging van het werkboek kan opgeheven worden met de macro AlleWerkbladenOntgrendelen. Druk 
daarvoor op de toetsencombinatie Ctrl+Shift+O. Een invulscherm voor het invoeren van het wachtwoord 
om het werkboek te ontgrendelen verschijnt (figuur 4.53). Dit wachtwoord is beschikbaar bij het hoofd 
bedrijfsbureau van iQwoning. 
Vul het wachtwoord in en klik op ‘OK’. Het werkboek is nu ontgrendeld. Dit is te zien in het besturingslint 
waarin de verschillende opties geactiveerd zijn.

Figuur 4.53: Invulscherm voor het invoeren van het wachtwoord voor het ontgrendelen van het werkboek.
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Op sommige werkbladen wordt een macro uitgevoerd wanneer het werkblad wordt geopend. Doordat er geen 
projectgegevens in het werkboek ingevuld zijn werken deze macro’s niet correct. Het is daarom gemakkelijk 
om de ‘Design Mode’ in te schakelen. Dit voorkomt het weergeven van foutmeldingen.

Klik in het tabblad ‘Developer’ [Ontwikkelaars] van het besturingslint op ‘Design Mode’ [Ontwerpmodus] om 
deze te activeren (figuur 4.54).

Figuur 4.54: Het inschakelen van de ‘Design Mode’ op het tabblad ‘Developer’ van het besturingslint.

Navigeer met de knoppen van de werkboek naar het activiteitenblad dat aangepast moet worden, bijvoorbeeld 
activiteit 1.1.2. Het activiteitenblad is nu zichtbaar (figuur 4.55)

Figuur 4.55: Activiteitenblad van activiteit 1.1.2.
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De tekst die gekoppeld is aan het maken van een e-mail, vaak in het gedeelte resultaten, kan gewijzigd worden 
door de cel langdurig ingedrukt te houden en vervolgens de gewenste tekst te typen.

Voor de koppelingen naar documenten of Sharepoint is gebruik gemaakt van een verwijzing naar koppelingen 
op het werkblad ‘Links’. Wanneer een koppeling geselecteerd is, is de formule weergegeven in de formulebalk, 
zoals te zien in figuur 4.57.

Alle tekst op het werkblad kan aangepast worden door de met de tekst te selecteren en de tekst te veranderen.

Let op: Wijzig de tekst van de onderdelen ‘Uit te voeren door’ en ‘Deadline’ niet. Deze veranderd met het 
opstellen van een projectwerkboek.

In figuur 4.56 is een voorbeeld gegeven van een gewijzigde omschrijving op het activiteitenblad.

Figuur 4.56: Activiteitenblad met gewijzigde omschrijving van de activiteit.

Figuur 4.57: Geselecteerde koppeling met de verwijzingsformule in de fomulebalk.
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De verwijzingsfomule luidt: =HYPERLINK(Links!$C$22;”Contactenlijst: De Mâr”)
Dit zorgt ervoor dat er een link wordt gemaakt met de waarde uit cel C22 van het werkblad ‘Links’ met de 
omschrijving ‘Contactenlijst: De Mâr’

De omschrijving kan aangepast worden door het stuk tussen de aanhalingstekens aan te passen, zoals te zien in 
figuur 4.58. Bevestig de wijziging door op ‘Enter’ te drukken.

De naam van de koppeling is nu gewijzigd. De koppeling wordt automatisch blauw, zoals zichtbaar in figuur 
4.59.

Figuur 4.58: Gewijzigde omschrijving in de verwijzingsformule.

Figuur 4.59: Gewijzigde koppeling die blauw gekleurd is.
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Wijzig de kleur van de koppeling via het ‘Home’ [Start] tabblad van het besturingslint met de optie ‘Font color’ 
[Tekstkleur] (figuur 4.60).

Het wijzigen van het doel van de koppeling kan via het werkblad ‘Links’, het laatste werkblad van het bestand. 
Dit kan bereikt worden met het ‘>|’-icoon in de tabbladenbalk (figuur 4.61).

Wanneer de tabbladen verborgen zijn kunnen deze zichtbaar gemaakt worden via de excel-opties zoals 
beschreven op pagina 31.

Figuur 4.60: De gewijzigde koppeling zwart kleuren.

Figuur 4.61: Selecteren van het laatste tabblad via de tabbladenbalk.
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Op het tabblad ‘Links’ kan de betreffende cel aangepast worden om de koppeling te wijzigen.

De koppelingen zijn opgebouwd met de formule (figuur 4.62): 
=$C$6&”Basisbestanden\Gekoppelde bestanden\NieuwBestand.xlsx”
Cel C6 bevat de bestandslocatie en hierachter wordt vervolgens de rest van de bestandslocatie gedefinieerd.

Figuur 4.62: Cel met koppeling naar een bestand. De gebruikte formule is zichtbaar in de formulebalk.

De link kan aangepast worden door de naam van het nieuwe bestand in typen. Let erop dat ook het 
bestandstype (de extensie) ingevoerd moet worden (figuur 4.63).

Figuur 4.63: Wijzigen van een gekoppeld bestand door de bestandsnaam aan te passen.
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Bevestig de wijziging van de koppeling door op ‘Enter’ te drukken. De koppeling is nu gewijzigd (figuur 4.64).

Figuur 4.64: Gewijzigde koppeling is aangepast op het werkblad.

De wijzigingen in het werkboek zijn nu afgerond. Druk de toetsencombinatie Ctrl+Shift+V in om alle 
werkbladen weer te vergrendelen en terug te gaan naar het openingsvenster.

Doordat er geen projectgegevens zijn ingevuld geeft het werkboek een foutmelding zoals te zien in figuur 4.65. 
Druk hier op ‘End’ [Beëindigen] om deze foutmelding te verwijderen.

Figuur 4.65: Foutmelding na het vergrendelen van alle werkbladen in het werkboek.
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Vervolgens wordt automatisch het openingsvenster getoont, zie figuur 4.66. 

Verberg indien nodig de tabbladen volgens de uitleg op pagina 35, sla het werkboek op en sluit het werkboek 
af.

Figuur 4.66: Openingsscherm zoals dat automatisch getoont wordt na het vergrendelen van alle werkbladen.



64

Toevoegen nieuw activiteitenblad
Wanneer er een nieuwe activiteit aan de Voorbereidingstool iQwoning wordt toegevoegd moet er ook een 
activiteitenblad toegevoegd worden, bijvoorbeeld activiteit 2.1.3.2. 

Open het bestand ‘Werkboek_basis’, ontgrendel het werkboek met de toetsencombinatie Ctrl+Shirt+O, schakel 
de ‘Design Mode’ in en  maak de tabbladen zichtbaar indien nodig. 
Zoek de locatie op waar een werkblad ingevoegd moet worden.  
Tip: Navigeer met de menuknoppen naar een werkblad net voor de plek waar het werkblad ingevoegd moet 
worden en kies vervolgens een werkblad van de hoofdactiviteit waar de nieuwe activiteit bij hoort.

Figuur 4.67: Activiteitenblad 2.1.3.1. Hierna willen we activiteitenblad 2.1.3.2 invoegen.

Klik met de rechtermuisnknop op het tabblad zodat het tabblad keuzemenu verschijnt. Selecteer hier ‘Move or 
Copy...’  [Verplaatsen of kopiëren...] (figuur 4.68).

Figuur 4.68: Keuzemenu tabbladen met de optie ‘Move or Copy...’geselecteerd.
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Selecteer vervolgens het nummer van het tabblad waarvoor je het tabblad wilt invoegen en vink de optie 
‘Create a copy’ [Kopie maken] aan, zoals in figuur 4.69,  en klik vervolgens op ‘OK’:

Er is nu een  gekopieerd werkblad aangemaakt zoals in figuur 4.70.

Figuur 4.69: Keuzemenu ‘Move or Copy’.

Figuur 4.70: Gekopieerd werkblad 2.1.3.1.
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Hernoem het werkblad door te dubbelklikken op de naam en een nieuwe naam in te typen, zie figuur 4.71.

Verander de eigenschappen op het werkblad zoals uitgelegd op pagina 54 en verder. 
Het nieuwe activiteitenblad is nu ingevuld met de correcte eigenschappen zoals in figuur 4.72.

Figuur 4.71: Hernoemen van een werkblad.

Figuur 4.72: Eigenschappen op het nieuwe activiteitenblad zijn aangepast aan de nieuwe activiteit.
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Het nieuwe activiteitenblad moet bereikbaar gemaakt worden. Daarvoor moet het menu aangepast worden.

Selecteer over de breedte van de menuknoppen 4 regels, zoals te zien in figuur 4.73.

Figuur 4.73: Selectie van 4 rijen en de 3 kolommen waarin het menu geplaatst is.

Klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde cellen en kies ‘Insert’ [Invoegen] in het keuzemenu (figuur 
4.74).

Figuur 4.74: De optie ‘Insert’ bij het keuzemenu van de geselecteerde cellen.
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Kies de optie ‘Shift cells down’ [Cellen naar beneden verplaatsen] en klik op ‘OK’ (figuur 4.75).

Omdat de onderste blauwe balk van de werkboeken uit een samengevoegde cel bestaat kan er een melding 
verschijnen voor het opheffen van de samenvoeging. Klik in deze melding op ‘OK’ (figuur 4.76).

Figuur 4.75: De optie ‘Shift cells down’ bij het keuzemenu voor het invoegen van cellen.

Figuur 4.76: De melding voor het opheffen van een samenvoeging van cellen. Klik op ‘OK’
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Er zijn nieuwe cellen ingevoerd zoals zichtbaar in figuur 4.77.

Selecteer een bestaande knop en kopieer deze  met de toetsen Crtl+C (figuur 4.78).

Figuur 4.77: Nieuwe cellen ingevoegd op het activiteitenblad.

Figuur 4.78: Selecteren van een bestaande knop van het menu.
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Selecteer de cel twee regels onder de linkerhoek van de menuknop en plak de nieuwe knop met Ctrl+V. Een 
extra knop is ingevoegd zoals in figuur 4.79.

Verander de omschrijving van de knop (figuur 4.80).

Figuur 4.79: Nieuwe knop toegevoegd aan het menu.

Figuur 4.80: Veranderen van de omschrijving van de knop.
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Selecteer de cel achter het statusvakje van de menubalk en typ hierin de code van de activiteit. Je ziet deze tekst 
niet verschijnen, maar hij is noodzakelijk voor de statusupdate (figuur 4.81).

Selecteer 4 rijen met de breedte van de menubalk om de blauwe balk onder aan het scherm te herstellen, zie 
figuur 4.82.

Figuur 4.81: Veranderen van de inhoud van de cel achter het statusvakje van de menuknop.

Figuur 4.82: Selectie van 4 rijen en de 3 kolommen waarin het menu geplaatst is.
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Klik met de rechtermuisknop in de selectie om het keuzemenu te laten verschijnen. Kies hierin voor ‘Delete...’ 
[Verwijderen...] (figuur 4.83).

Kies de optie ‘Shift cells up’ [Cellen omhoog verplaatsen] en klik op ‘OK’ (figuur 4.84).

Figuur 4.83: Keuzemenu voor de geselecteerde cellen met de optie ‘Delete...’.

Figuur 4.84: De optie ‘Shift cells up’ bij het keuzemenu voor het verwijderen van cellen.
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Klik met de rechtermuisknop op de tekst van de aangemaakte nieuwe knop en kies ‘Edit Hyperlink’ [Hyperlink 
bewerken], zie figuur 4.85.

Een venster met werkbladen verschijnt. Zoek hierin de naam van het nieuwe werkblad en klik op ‘OK’ (figuur 
4.86).

Figuur 4.85: Keuzemenu voor de geselecteerde knop met de optie ‘Edit Hyperlink’.

Figuur 4.86: Venster om werkblad te selecteren dat het doel wordt van de hyperlink.
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Verander de kleur van de tekst en de onderstreping met de opmaakhulpmiddelen in het besturingslint, zie 
figuur 4.88.

De nieuwe hyperlink is aangemaakt. Dit is te herkennen aan de blauwe gekleurde en onderstreepte tekst op de 
knop (figuur 4.87).

Figuur 4.87: Hyperlink voor de geselecteerde knop is aangepast.

Figuur 4.88: Aanpassen van de opmaak van de knop met de opmaakhulpmiddel in het besturingslint.
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Op dit werkblad is het nieuwe menu klaar en ziet het er uit zoals in figuur 4.89.

Figuur 4.89: Volledig opgemaakt nieuw menu.

Selecteer het volledige menu en kopieer het met de toetsen Ctrl+C (figuur 4.90).

Figuur 4.90: Menu geselecteerd en gekopieerd.
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Open het andere werkblad waar het menu moet komen en plak het op de juiste plek met de toetsen Crtl+V, 
zoals in figuur 4.91.

Herhaal dit proces van het plakken van het menu voor alle werkbladen waar het menu bij hoort.

Het nieuwe werkblad is nu in principe toegevoegd aan de voorbereidingstool. De statusupdate werkt echter 
nog niet correct. Hiervoor zal een stukje van de Visual Basic code aangepast moeten worden. 

Open de Visual Basic editor door op Alt+F11 te drukken:

Figuur 4.91: Nieuwe menu geplakt op een ander werkblad waar het van toepassing is.

Figuur 4.92: Visual Basic Editor.
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Zoek het oude werkblad in het menu links en open deze door er dubbel op te klikken (figuur 4.93).

Figuur 4.93: Visual Basic Editor met de code van het oude werkblad.
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Pas de code in het onderste stuk script aan. 

Er staat een vergelijking die begint met If Sheets(“...... 
In deze code wordt gegeken of de statuswaardes van alle activiteiten in het menu op 0 of 1 staan. Deze waardes 
staan in Kolom E. De regelnummers moeten met 4 verhoogt worden per regel.
Menubalk 1: E7
Menubalk 2: E11
Menubalk 3: E15 etc.

Alle menubalken met een statusvakje moeten terugkomen. Voeg daarom voor ‘Then’ de volgende code toe:
‘And Sheets (“Sheetnaam algemeen”).Range(“Cel”) = 1’
Hierin is Sheetnaam algemeen de naam van het hoofdblad van het menu. Cel is de nieuwe menucel die 
meegerekend moet worden. (Hier staat immers ook de status van de nieuwe activiteit)
Doe hetzelfde in de tweede vergelijking:
‘And Sheets (“Sheetnaam algemeen”).Range(“Cel”) <> 1’

LET OP: Als er meer menucellen zijn gewijzigd moet je deze allemaal aanpassen.

Er staat nu een nieuwe, langere code zoals te zien in figuur 4.94.

Figuur 4.94: Gewijzigde code in de Visual Basic Editor.
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Kopieer de code vanaf de regel Call herberekenen tot het einde door de tekst te selecteren en Ctrl+C in te 
drukken, zie figuur 4.95.

Open het nieuwe sheet door deze in het menu links te zoeken. Doordat de nieuwe pagina een nieuw nummer 
heeft zal deze niet direct bij de andere pagina’s staan (figuur 4.96).

Figuur 4.95: Aangepaste code geselecteerd in de Visual Basic Editor.

Figuur 4.96: Visual Basic Editor met de code van het nieuwe werkblad.



80

Selecteer de laatste regel van de code ‘Call herbereken’ tot het einde (figuur 4.97).

Plak de nieuwe code door op Ctrl+V te drukken, zie figuur 4.98.

Herhaal dit proces van het plakken van code voor alle werkbladen waarin het menu is veranderen.
Sluit vervolgens de Visual Basic editor met het kruisje in de rechterbovenhoek.

Figuur 4.97: Oude code geselecteerd in de Visual Basic Editor.

Figuur 4.98: Code van het nieuwe werkblad aangepast.
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Vervolgens wordt automatisch het openingsvenster getoont, zie figuur 4.100. 

Verberg indien nodig de tabbladen volgens de uitleg op pagina 35, sla het werkboek op en sluit het werkboek 
af.

Figuur 4.100: Openingsvenster zoals dat automatisch getoont wordt na het vergrendelen van alle werkbladen.

Het werkboek wordt weer getoont. Alle wijzigingen voor het nieuwe activiteitenblad zijn nu klaar. 
Beveilig alle tabbladen weer door op Ctrl+Shift+V te drukken.  De foutmelding van de code, zoals te zien in 
figuur 4.99, verschijnt. Sluit de foutmelding door op ‘End’ te klikken.

Figuur 4.99: Foutmelding bij het vergrendelen van alle werkbladen.


