
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Bevorderen van de efficiëntie van bouwteams
het opstellen van een hulpmiddel om de samenwerking binnen bouwteams te optimaliseren
en hierdoor stagnatie in het voorbereidingsproces te verminderen

Boijens, B.A.A.

Award date:
2008

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/deee4106-d44b-480f-b7be-1935702311ed


ARR 
2008 
BWK 

4189 

DRAAIBOEK 

Beryl Boijens, 0491881 

Construction Technology 
Faculteit Bouwkunde 
Technische Universiteit Eindhoven 

Sittard, augustus 2008 

In samenwerking met: 

VANWIJNEN TU/e 



DraallJoek ter b vordenng vn 1 de effect1vite1t m bouwte ms 

Afstudeergegevens 

Persoonlijke gegevens: 

Beryl Boijens 
Boschdijk 270c 
5612 HJ Eindhoven 

Tel: 06-27052818 
E-mail: berylboijens@live.nl 
Studentnummer: 0491881 

Onderwijsinstelling: 

Technische Universiteit Eindhoven 
Faculteit Bouwkunde 
Leerstoelgroep Construction T echnology 
Den Dolech 2 
5612 AZ Eindhoven 

Afstudeercommissie: 

Commissievoorzitter: 
Functie: 
E-mail: 

Commissielid 1 : 
Functie: 
E-mail: 

Commissielid 2: 
Functie : 
E-mail: 

prof. ir. F.J.M. Scheublin 
Hoogleraar Construction Technology 
F .J .M.Scheublin@tue.nl 

ing. C.M. de Bruijn 
Universitair docent 
C.M.d.Bruijn@tue.nl 

R.H.M.M. Henderix 
Regiodirecteur Van Wijnen Zuid 
r.henderix@vanwijnen.nl 

~ c.ke ..... Co~ ... 
"""l- 2.. _ 0 g - Zoo .8 

Beryl Boirens 2 



Dnaiboek ter bevorder1ng Véln ·Ie effectiviteit 1n bouwteams 

Inhoudsopgave 

Afstudeergegevens 
Inhoudsopgave 
Inleiding 

1 Takendocument 

2 Taakomschrijving 

3 Relatie-planning-model 

4 Faseverslag 

5 Advies met betrekking tot gebruik draaiboek 

Het draaiboek 

Fase 0: Voorbereidingsfase bouwteam 
Taakomschrijving 

Fase 1: Programma van Eisen 
Taakomschrijving 
Faseverslag Fase 1: Programma van Eisen 

Fase 2: Schetsontwerp 
Taakomschrijving 
Faseverslag Fase 2: Schetsontwerp 

Fase 3: Voorlopig ontwerp 
Taakomschrijving 
Faseverslag Fase 3: Voorlopig ontwerp 

Fase 4: Definitief ontwerp 
Taakomschrijving 
Faseverslag Fase 4: Definitief Ontwerp 

Fase 5: Bestek 
Taakomschrijving 
Faseverslag Fase 5: Bestek 

Fase 6: Verkoop 
Taakomschrijving 
Faseverslag Fase 6: Verkoop 

Bijlage A 

Beryl BolJens 

Input taak 1.1: Onderdelen Programma van Eisen 
Input taak 2.2: Onderdelen SO 
Input taak 3.1: Onderdelen VO 
Input taak 4 .1: Onderdelen DO 

3 

2 
3 
4 

5 

6 

6 

7 

7 

8 

9 
11 
13 
15 
18 
21 
23 
26 
29 
31 
35 
39 
41 
44 
48 
50 
52 
56 
58 
60 

63 
64 
65 
66 
68 



Inleiding 

Dit draaiboek kan bijdragen aan het bevorderen van de effectiviteit van de samenwerking 
in bouwtea ms. Hiervoor dient wel voortdurend door de opdrachtgever of zijn 
vertegenwoordiger bewaakt worden of de voortgang van de samenwerking en de 
werkwijze het draaiboek volgen. Het draaiboek kan gezien worden als een hulpmiddel dat 
een oplossing biedt voor de structurele en organisatorische oorzaken voor de problemen 
die zich voor kunnen doen binnen bouwteams. Het voornaamste doel van het draaiboek is 
om onduidelijkheden op het gebied van uitvoering van taken, eindverantwoordelijkheid van 
taken, volgorde van taken, output bij voltooide taken en communicatie aan te pakken wat 
kan bijdragen aan het behalen van de tijdsplanning van het voorbereidingsproces, het 
sluitend krijgen van het budget en het vermijden van discussies over mogelijk wel of niet 
gemaakte afspraken. 

Het draaiboek bestaat uit de volgende onderdelen: 
• Takendocument, weergegeven als stroomschema met in - en output, 

taakverantwoordelijkheid, Go/No Go momenten inclusief een taakomschrijving van 
alle taken die per fase uitgevoerd moeten worden; 

• Het relatie-planning-model dat na het invullen van doorlooptijden gebruikt kan 
worden als POF-planning (Project Ontwikkel Fase- planning); 

• Faseverslag; 
• Advies met betrekking tot gebruik draaiboek. 

In het takendocument wordt per fase een stroomschema weergegeven dat per taak de in
en output vermeldt en aangeeft wie de eindverantwoordelijke is voor welke taak. Van groot 
belang is dat tijdens het voorbereidingstraject per fase meerdere Go/No Go momenten 
worden ingevoerd waarbij het team niet verder zal gaan met het voltooien van de taken in 
het stroomschema voordat de vereiste output vóór het Go/No Go moment is bereikt. Dit 
betekent dat het team terug moet naar bijvoorbeeld de start van de fase en de taken 
nogmaals dient te doorlopen tot de gewenste output is bereikt. 

Ook dient er afgesproken te worden dat er niet aan een taak binnen een fase wordt gestart 
als de input voor die taak nog niet voorhanden is. Alle partijen binnen een bouwteam 
dienen de chronologische volgorde van het stroomschema voor de taken te volgen. Op 
deze manier wordt voorkomen dat er taken door elkaar gaan lopen en onduidelijkheden 
ontstaan over waar in het traject men zich bevind en welke output al verkregen is. Door het 
koppelen van het takendocument aan het relatie-planning-model, wat na het invullen van 
de doorlooptijden fungeert als POF-planning, wordt duidelijk wanneer welke partij over 
welke informatie moet beschikken. 

Het is vervolgens de taak van de opdrachtgever of de daarvoor aangestelde bouwmanager 
de werkwijze volgens dit draaiboek te bewaken. Hulpmiddelen hierbij zijn de faseverslagen 
die aan het eind van elke fase ingevuld worden en door alle partijen voor akkoord dienen 
te worden ondertekend. In het faseverslag wordt afgevinkt of alle taken binnen die fase zijn 
voltooid, hiermee alle gewenste output is verkregen en op basis van welke documenten 
en/of tekeningen de output is verkregen. Zo kan worden voorkomen dat een partij in een 
later stadium aangeeft dat ze het niet eens zijn met een bepaalde beslissing of niet wisten 
dat ze voor een bepaalde taak verantwoordelijk waren. Dit wordt namelijk allemaal in het 
faseverslag beschreven en zodra de partijen dit ondertekend hebben zijn ze hiervoor 
verantwoordelijk. 

In dit draaiboek is eerst per onderdeel een toelichting gegeven waarna het stappenplan 
voor de werkwijze in het bouwteam volgt. In dit stappenplan wordt per fase eerst het 
stroomschema weergegeven met vervolgens een taakomschrijving en het faseverslag als 
afsluiting van elke fase. 
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1 Takendocument 
Het takendocument, weergegeven als stroomschema per fase, dient als hulpmiddel voor 
alle bouwteampartijen om inzicht te krijgen in welke taken tijdens welke fase uitgevoerd 
dienen te worden door welke partij en wie eindverantwoordelijke is. 

De fases waarop dit document betrekking heeft zijn de fases in het voorbereidingsproces 
waarvoor het bouwteam verantwoordelijk is, namelijk: 

• Fase 0 Voorbereidingsfase 
• Fase 1 Programma van Eisen 

Fase 2 Schetsontwerp 
• Fase 3 Voorlopig ontwerp 
• Fase 4 Definitief ontwerp 
• Fase 5 Verkoop 
• Fa se 6 Bestek 

In het takendocument is, zoals hierboven wordt aangegeven, een fase 0 te vinden, 
namelijk de voorbereidingsfase van een bouwteam. Deze is ingevoerd omdat aan de hand 
van het onderzoek al snel duidelijk werd dat partijen vaak te laat betrokken worden bij het 
ontwerpproces en vaak niet op de hoogte zijn van de wijze van samenwerken en 
communiceren en taakverantwoordelijkheid in een bouwteam. In deze voorbereidingsfase 
gaat de opdrachtgever aan de hand van een opgesteld programma van wensen op zoek 
naar een geschikte architect, die door middel van het schetsen van impressiebeelden van 
het te bouwen project kan bijdragen aan het vinden van een geschikte bouwkundige 
aannemer. In een Programma van Wensen zet een opdrachtgever zijn ideeën, die hij voor 
ogen heeft met betrekking tot gebruikseisen, functies en prestaties van het te bouwen 
project op papier aangevuld door de uitkomsten van een marktonderzoek, zodat er een 
project komt waar ook daadwerkelijk vraag naar is. Het verschil met een Programma van 
Eisen is dat in een PvE de wensen van de opdrachtgever worden vertaald naar eisen en 
wensen voor het project die voldoen aan het bouwbesluit en de projectdoelstellingen met 
betrekking tot tijd, kwaliteit, esthetica en milieu worden geformuleerd. 

In de voorbereidingsfase bepaalt de opdrachtgever de voorwaarden voor de 
samenwerking in het bouwteam en stelt hij de bouwteamovereenkomst op. Nadat de 
architect en de bouwkundige aannemer hiermee akkoord zijn gegaan start de ontwerpfase 
van het project. Partijen die vervolgens in een later stadium instappen, zoals een 
constructeur en installatieadviseur dienen zich te conformeren aan de voorwaarden van de 
samenwerking binnen het bouwteam en de opgestelde bouwteamovereenkomst 

De belangrijkste reden om de bouwkundige aannemer al in fase 0 bij het ontwerpproces te 
betrekken is het voorkomen van de budgetproblemen. 
Een van de belangrijkste oorzaken, die uit het onderzoek naar de problematiek in 
bouwteams, naar voren is gekomen, is het niet sluitend krijgen van het budget. De oorzaak 
hiervan is vaak dat een opdrachtgever zelf een bepaald budget voor ogen heeft en dit laat 
controleren door een architect terwijl deze niet altijd op de hoogte is van de heersende 
marktprijzen, terwijl een bouwkundig aannemer dit wel is. Hoe eerder de opdrachtgever 
dus de bouwkundige aannemer bij het proces betrekt, hoe eerder de opdrachtgever een 
juiste indicatie krijgt van het benodigde budget om zijn wensen verwerkt te krijgen in het 
bouwproject. Dit betekent dus ook hoe eerder er ingegrepen kan worden in óf het 
beschikbare budget óf het PvE zodat budgetproblemen in latere fases, als bijvoorbeeld het 
SO al is uitgewerkt, worden voorkomen. 
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De belangrijkste reden om de architect al in fase 0 bij het ontwerpproces te betrekken is 
dat deze de ideeën van de opdrachtgever, het PvW, kan omzetten in impressieschetsen. 
Hiermee kan de opdrachtgever op zoek gaan naar een geschikte bouwkundige aannemer, 
bijvoorbeeld een bouwkundige aannemer die ervaring heeft met het type bouwproject dat 
de opdrachtgever voor ogen heeft. 

Het takendocument wordt weergegeven als een stroomschema per fase en geeft aan 
welke input vereist is voor welke taak en welke output bij welke taak verwacht wordt. Ook 
zijn er Go/No Go momenten in het document verwerkt. Dit zijn cruciale momenten in een 
fase. Zodra niet de gewenste output van de voorlaatste taak is verkregen dient het team 
terug te grijpen naar, bijvoorbeeld, de start van die fase om alle taken opnieuw uit te 
voeren totdat wel de gewenste output is verkregen. 
De loop kan meerdere malen doorlopen worden totdat de partijen overeenstemming 
bereikt hebben en ervan overtuigd zijn dat alles inzichtelijk genoeg is om door te gaan met 
de volgende taak. Wel kan het dan zo zijn dat er nog enkele punten in het SO zijn die 
aangepast moeten worden om het budget sluitend te krijgen. Deze worden dan vermeld in 
de "correctienota SO m.b.t. het budget" en deze zal meegenomen worden naar de VO-fase 
waar deze punten in de va-tekeningen verwerkt worden. Het bouwteam gaat dan niet de 
SO-tekeningen weer opnieuw tekenen als voor alle partijen helder is om welke punten het 
gaat en de laatste taken van de SO-fase ook voltooid kunnen worden met die correctienota 
erbij. 

2 Taakomschrijving 
Het onderdeel taakomschrijving is een document wat naast de stroomschema's van het 
takendocument gehanteerd dient te worden. In dit document wordt per taak van elke fase 
uitleg gegeven over de activiteiten die ondernomen dienen te worden om de gewenste 
output te verkrijgen en de taak succesvol te volbrengen. 

3 Relatie-planning-model 
Met behulp van MS-project is een model opgesteld dat de onderlinge relaties tussen de 
taken van alle fases van het voorbereidingsproces weergeeft. Uit dit model kan afgelezen 
worden welke taken parallel en welke in serie uitgevoerd dienen te worden. 

Ook dient het model als basis voor het opstellen van de POF-planning. Doordat de taken 
vanuit het takendocument al zijn ingevuld in het model en ook de onderlinge relaties 
tussen de taken al zijn aangemaakt hoeft het bouwteam alleen maar de doorlooptijden van 
de verschillende taken te berekenen en in te vullen . De taken worden vervolgens door het 
model zelf in de tijd geplaatst waardoor het bouwteam een indicatie krijgt van de 
tijdsperiode die het voorbereidingsproces in beslag gaat nemen. Het model transformeert 
tot een POF-planning. De POF-planning kan vervolgens als hulpmiddel voor de inkoop van 
materiaal en materieel en de planning van personeel voor de uitvoering van de bouw 
dienen. 

Het relatie-planning-model is terug te vinden na het stroomschema van fase 1, waar het bij 
taak 1.6 als input vereist is. 
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4 Faseverslag 
In het takendocument wordt elke fase, met uitzondering van fase 5 afgesloten met het 
opstellen en voor akkoord ondertekenen door alle partijen van een faseverslag. In fase 5 
dienen de taken "Opstellen contractstukken" en "Sluiten aannemingsovereenkomst" als 
afsluiting van de fase. 

De functie van het faseverslag is het voorkomen van onduidelijkheden met betrekking tot 
op basis waarvan partijen tot overeenstemming zijn gekomen. Ook dient het faseverslag 
om zeker te stellen dat alle gewenste output van een fase verkregen is. In het faseverslag 
wordt afgevinkt of alle taken zijn voltooid en de output is verkregen. Aan het faseverslag 
dient ook een nog afgevinkt onderdelen -en tekeningenoverzicht behorende bij een aantal 
cruciale taken toegevoegd te worden. Zo wordt bijgehouden of bij het opstellen van de SO, 
VO en DO-tekeningen ook werkelijk alle tekeningen zijn verkregen die noodzakelijk zijn 
voor een goed verloop van het ontwerpproces. De af te vinken lijst is terug te vinden in 
bijlage A van dit draaiboek. In het faseverslag worden ook belangrijke outputdocumenten 
toegevoegd op basis waarvan beslissingen zijn genomen. Denk hierbij aan de 
bouwteamovereenkomst, de opstalexploitatie, de POF-planning, het V&G-plan, 
correctienota's m.b.t. het budget per fase. 

5 Advies met betrekking tot gebruik draaiboek 
Het draaiboek is opgesteld aan de hand van een uitgebreid onderzoek naar de 
problematiek in bouwteams. Als u gebruik maakt van dit draaiboek geldt dan ook het 
advies om de stappen in het draaiboek in chronologische volgorde te volgen. Het kan 
natuurlijk voorkomen dat bepaalde activiteiten niet tot het takenpakket van een bouwteam 
behoren omdat die taken niet van toepassing zijn op het project. Niet van toepassing zijnde 
taken kunnen overgeslagen worden zonder gevolgen voor de samenwerking in bouwteams 
met behulp van dit draaiboek. Het kan ook gebeuren dat een partij aan het bouwteam 
voorstelt om een bepaalde taak in een andere fase uit te voeren . Bijvoorbeeld een 
architect die aan de opdrachtgever voorstelt om de bouwkundige aannemer toch pas 
tijdens de SO-fase in te schakelen en dat hij in de voorgaande fases de taken van de 
aannemer overneemt. Een architect zou dit kunnen voorstellen omdat hij dan in de 
startfase meer creatieve vrijheid heeft. De volgorde van de taken en in welke fase welke 
taak uitgevoerd moet worden zijn echter zo vastgesteld om de problemen die zich 
voordeden bij de onderzochte bouwteams te minimaliseren. Er geldt dus een dringend 
advies de taken in de opgestelde volgorde uit te voeren. 
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Detailbegroting 

EJ 
Gebruikte afkortingen: 

PvW: Programma van Wensen 

PvE: Programma van Eisen 

Ideeën van de opdrachtgever met betrekking tot gebruikseisen, functie en prestaties, 
aangevuld met uitkomsten van een marktonderzoek. 

Het PvW wordt vertaald naar een PvE, waarbij de eisen met betrekking tot gebruik, functie 
en prestaties voldoen aan het bouwbesluit Ook worden de projectdoelstellingen met 
betrekking tot tijd, kwaliteit, esthetica en milieu geformuleerd. 

Het invullen van de doorlooptijden in het relatie-planning-model van alle activiteiten die door 
het bouwteam uitgevoerd moeten worden waardoor een tijdsindicatie van het 
voorbereidingstraject verkregen wordt. 

Weergave van het plan van aanpak van de ontwikkeling van het project. Het bevat de 
bouwteamovereenkomst, hettakendocument, de POF-planning, de opstalexploitatie , het 
bouwbudget en na elke fase wordt het ondertekenende faseverslag eraan toegevoegd. 

Het in kaart brengen van alle toekomstige kosten en opbrengsten die met het project 
gemoeid zijn . 

Alle onderdelen die uiteindelijk in de ramingen aan bod zullen komen worden omschreven 
in hoeveelheden, omvang en technische aspecten met betrekking tot materiaalkeuzen , 
afwerking, type vloersystemen en dergelijke. 

Na analyse van de technische omschrijving en het voorlopig gekozen bouwsysteem kunnen 
de hoeveelheden van de hoofdelementen bepaald worden waarna hiervoor een raming 
wordt opgesteld voor de SO-fase. 

In de VO-fase is het ontwerp al veel specifieker waardoor ook de raming gedetailleerder zal 
zijn. Er wordt nu een hoeveelhedenberekening van de hoofd ~n deelelementen gemaakt 
waarna hiervoor een raming kan worden opgesteld. 

In de raming van de DO-fase, de begroting, zijn alle onderdelen van het werk met 
hoeveelheden en prijzen terug te vinden. Bij het opstellen van de begroting wordt ook vaak 
informatie bij onderaannemers ingewonnen voor een goede indicatie van prijzen. 

Met behulp van het bestek, de bestektekeningen en de planning kan een detailbegroting op 
regelniveau worden gemaakt waarbij elke onderdeel begroot zal worden en waarmee de 
opdrachtgever een precieze indicatie voor de uitvoeringkosten heeft. 

Bij het opstellen van een V&G-plan wordt het definitieve DO getoetst op ARBO-risico's. 
Voor de mogelijke risico's die zich voor kunnen doen zullen oplossingen en maatregelen 
opgesteld moeten worden in een V&G-plan . 

Voor de UVF-planning wordt eerst een hoeveelheidanalyse van alle onderdelen in het 
project gemaakt waarna per onderdeel het productietempo bepaald dient te worden. Aan de 
hand hiervan kan de planning met behulp van inkoop en aanvoer van materiaal, materieel 
en personeel gemaakt worden. 

V&G-plan: Veiligheid ~n Gezondheidsplan 

SO: Schetsontwerp 

POF-planning: Project-Ontwikkel-Fase planning 

UVF-planning: Uitvoering-Voorbereidings-Fase planning 

VO: Voorlopig ontwerp 

DO: Definitief ontwerp 
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Taakomschrijving 

Taak0.1: 
Input: 

Omschrijving: 

Output: 

Taak 0.2: 
Input: 

Omschrijving: 

Output: 

Taak 0.3: 
Input: 
Omschrijving: 

Output: 

Taak 0.4: 
Input: 

Omschrijving: 

Output: 

Beryl Bo11ens 

Opstellen Programma van Wensen 
Initiatief 
Locatie 
Marktonderzoek 
De opdrachtgever zet zijn ideeën, die hij voor ogen heeft met betrekking tot 
gebruikseisen, functies en prestaties, bij het te bouwen project op papier 
aangevuld door de uitkomsten van een marktonderzoek, zodat er een project 
komt waar ook daadwerkelijk vraag naar is. 
PvW 

Selectie architect 
PvW 
Informatie met betrekking tot benodigd type architect 
De opdrachtgever zal met behulp van een mogelijke adviseur en het programma 
van wensen vaststellen over welke kennis, ervaring en capaciteiten de 
toekomstige architect voor dit project dient te beschikken waarna op zoek kan 
worden gegaan naar een geschikte kandidaat. 
Architect voor het bouwteam 

Vaststellen beeldkwaliteit 
PvW 
Met behulp van het PvW dat de opdrachtgever heeft opgesteld kan de architect 
3d impressieschetsen voor het toekomstige project maken. Deze schetsen 
worden gebruikt bij het selecteren van de overige bouwteamleden. Zij krijgen zo 
een indruk van het te bouwen project en de opdrachtgever kan dit weer 
gebruiken om te concluderen welk type aannemer of constructeur geschikt zal 
zijn voor het bouwteam. 
Impressieschetsen 

Voorwaarden bouwteam opstellen 
Draaiboek 
Capaciteiten bouwteamleden 
Voordat een overeenkomst wordt bereikt met mogelijke bouwteampartijen zal de 
opdrachtgever eerst de toekomstige werkwijze aan de hand van dit hulpmiddel 
voorleggen en toelichten. Ook de wijze van communiceren wordt voorgelegd, 
evenals het verwachtingspatroon met betrekking tot capaciteit en inbreng zal 
door de opdrachtgever worden voorgelegd. Bij het opstellen van de voorwaarden 
wordt ook de voorzitter van de bouwteamvergaderingen aangewezen. Evenals 
de juridische aspecten van de samenwerking in bouwteams met betrekking tot 
vergoeding , gunning van het werk en aansprakelijkheid vormen onderdeel van de 
voorwaarden voor de samenwerking in een bouwteam. Zodra de partijen hiermee 
instemmen, kan na selectie van de bouwkundige aannemer de 
bouwteamovereenkomst gesloten worden. 
Basis bouwteamovereenkomst 
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Draaiboe 

Taak 0.5: Selectie bouwkundig aannemer 
Input: Projectgegevens 

Informatie met betrekking tot benodigd type bouwkundig aannemer 
Omschrijving: De opdrachtgever zal met behulp van een mogelijke adviseur vaststellen over 

welke kennis, ervaring en capaciteiten de toekomstige bouwkundig aannemer 
dient te beschikken voor dit project waarna op zoek kan worden gegaan naar een 
geschikte kandidaat. 

Output: Bouwkundig aannemer voor het bouwteam 

Taak 0.6: Sluiten bouwteamovereenkomst 
Input: Voorwaarden bouwteam 

Projectgegevens 
Deelnemende partijen 

Omschrijving: Zodra alle partijen hebben ingestemd met de voorwaarden en de aangewezen 
voorzitter kan de bouwteamovereenkomst gesloten worden. De opdracht wordt 
dan officieel verstrekt aan de deelnemende partijen, de verantwoordelijkheden en 
de takenverdeling van de bouwteamleden worden gedefinieerd, er worden 
afspraken gemaakt over de frequentie en verslaggeving van 
bouwteamvergaderingen. 

Output: Bouwteamovereenkomst 

Beryl Bo1jens 12 





Taak 0.1 

Taak 0.1 

Taak 1.1 

Taak 0.1 

Taak 1.1 

Taak 1.2 

Taak 1.4 
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Taak 1.2 
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Taak 1.4 
Taak 1.5 
Taak 1.8 

Taak 1.3 
Taak1.7 
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Draaiboek ter bevordenng van de effectiviteit in bouwteams 

Taakomschrijving 

Taak 1.1: 
Input: 
Omschrijving: 

Output: 

Taak 1.2: 
Input: 

Omschrijving: 

Output: 

Taak 1.3: 
Input: 

Omschrijving: 

Output: 

Taak 1.4: 
Input: 
Omschrijving: 

Output: 

Beryl Beijens 

Opstellen voorlopig PvE 
PvW 
Het vertalen van het PvW, de wensen van de opdrachtgever, vertalen naar een 
concreet Programma van Eisen met behulp van de architect en bouwkundig 
aannemer, waarbij er ook zorg voor wordt gedragen dat de wensen en eisen voor 
het project voldoen aan het bouwbesluit 
Tenslotte dienen de projectdoelstellingen geformuleerd te worden. Dit zijn 
vereisten die behaald dienen te worden met betrekking tot tijd, kwaliteit, 
esthetica, milieu en maatschappelijke eisen vastleggen. 
Voorlopig PvE 

Vaststellen kwaliteitsniveau 
PvW 
Voorlopig PvE 
De eisen van de toekomstige doelgroep en de opdrachtgever, het opgestelde 
PvE en het voorlopige bouwsysteem vertalen naar het gewenste kwaliteitsniveau 
waarbij het materiaalgebruik, de detaillering, het niveau van sanitair en het 
niveau van de woningen zelf wordt toegelicht. Het opgestelde kwaliteitsniveau 
leidt tot kengetallen die gebruikt zullen worden voor het opstellen van het 
bouwbudget 
Kwaliteitsniveau voor het project 

Vaststellen PvE 
PvW 
Voorlopig PvE 
Kwaliteitsniveau 
Het voorlopig PvE doorlopen met de bouwkundig aannemer en de architect om 
vervolgens het PvE aan te passen en het om te zetten in een definitief PvE dat 
voldoet aan het gewenste kwaliteitsniveau en de projectdoelstellingen die bij het 
voorlopig PvE zijn opgesteld. 
Definitief PvE 

Maken opstalexploitatie 
Definitief PvE 
Het in kaart brengen van alle toekomstige kosten en opbrengsten die met het 
project gemoeid zijn. Onder de kosten vallen de kosten voor ontwikkeling, 
grondverwerving, grondsanering, infrastructuur en bouwkosten, evenals de 
kosten voor de deelnemende partijen aan het bouwteam als de architect, de 
constructeur, de bouwkundig aannemer en overige adviseurs. Onder 
opbrengsten kunnen de opbrengsten van de huurwoningen ingedeeld worden. 
Voorlopige opstalexploitatie 
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Dr"'aJboel< ter bevordenng van de ·.lfecl!VItell in bouwteams 

Taak 1.5: Opstellen bouwbudget 
Input: Kwaliteitsniveau 

Definitief PvE 
Voorlopige opsta !exploitatie 

Omschrijving: De bouwkundig aannemer gaat de bouwkosten die de opdrachtgever in de 
voorlopige opstalexploitatie heeft ingevuld controleren op haalbaarheid. Kan het 
PvE uitgevoerd worden voor de bouwkosten die de opdrachtgever gereserveerd 
heeft? Zo ja dan kan de opstalexploitatie en het budget vastgesteld worden en zo 
nee dan dienen de opdrachtgever en de bouwkundig aannemer, bijgestaan door 
adviezen van de architect, aanpassingen door te voeren in het PvE en het 
budget om het bouwbudget sluitend en haalbaar te krijgen . 

Output: Sluitend bouwbudget voor PvE-fase 

Taak 1.6: Maken POF-planning 
Input: Kwaliteitsniveau 

Definitief PvE 
Relatieschema MS-project 

Omschrijving: Na analyse van de werkzaamheden van het voorbereidingstraject kunnen de 
voorbereidingswerkzaamheden ingepland worden met behulp van het 
relatieschema opgesteld in Microsoft Project. Hierin hoeven enkel nog de 
doorlooptijden ingevuld te worden. De uit te voeren taken door het bouwteam 
worden in de tijd geplaatst. 

Output: POF-planning (onderdeel van het projectdraaiboek) 

Taak 1.7: Maken projectdraaiboek 
Input: Kwaliteitsniveau 

Definitief PvE 
Omschrijving: Na analyse van de werkzaamheden van het voorbereidingstraject kan een plan 

van aanpak voor de ontwikkeling van het project worden opgesteld. Het 
projectdraaiboek bestaat uit de bouwteamovereenkomst het takendocument, de 
POF-planning, de opstalexploitatie, het bouwbudget en na elke fase wordt het 
voor akkoord ondertekenende faseverslag aan toegevoegd, waarmee getoetst 
kan worden of de ontwikkeling van het plan voldoet aan de opgestelde 
projectdoelstellingen . 

Output: Projectdraaiboek 

Taak 1.8: Vaststellen opstalexploitatie 
Input: Voorlopige opstalexploitatie 

Projectdraaiboek 
Omschrijving: De voorlopige opstalexploitatie kan vastgesteld worden nadat er een sluitend 

bouwbudget is verkregen na taak 1.5. Voordat de opstalexploitatie vastgesteld 
kan worden dient echter ook nog gecontroleerd te worden of de gereserveerde 
kosten na het opstellen van de planning en het projectdraaiboek nog steeds 
haalbaar zijn. 

Output: Definitieve opstalexploitatie 
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Draallloekt r IJevordenng van de eftecriviteilJn bouwteams 

Taak 1.9: 
Input: 

Omschrijving: 

Output: 

Taak 1.10: 
Input: 
Omschrijving: 

Output: 

Taak 1.11: 
Input: 
Omschrijving: 

Output: 

Beryl BOlJens 

Selecteren constructeur en installatieadviseur 
PvE 
Draaiboek 
Informatie met betrekking tot type deelnemers 
De opdrachtgever zal met behulp van een mogelijke adviseur en het voorlopige 
gekozen bouwsysteem en het SO vaststellen over welke kennis , ervaring en 
capaciteiten de toekomstige constructeur en installatieadviseur dient te 
beschikken, waarna op zoek kan worden gegaan naar een geschikte kandidaat 
die voor het gereserveerde budget zijn werk kan uitvoeren. 
Bouwteam compleet 

Opstellen faseverslag 
Alle output PvE-fase 
Alle gebruikte documenten waarop de partijen tot overeenstemming zijn 
gekomen, maken onderdeel uit van het faseverslag. Om het faseverslag te 
kunnen afronden dient het takendocument doorlopen te worden om te 
controleren of alle gewenste output is verkregen. Ook worden in het faseverslag 
de aandachtspunten, die in de volgende fase aan bod dienen te komen, 
genoteerd . 
Faseverslag PvE-fase 

Ondertekenen faseverslag voor akkoord 
Faseverslag PvE-fase 
Het faseverslag voorleggen aan alle betrokken partijen en voor akkoord laten 
ondertekenen . Zodra alle partijen voor akkoord hebben getekend kan er gestart 
worden met de SO-fase. 
Door alle partijen ondertekend faseverslag PvE-fase 
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Oraarboek ter bevordering van de effectrvrte it rn bouwteams 

Faseverslag Fase 1: Programma van Eisen 

Datum: !·········· ············· ·· ··· ······· ·· ··· ··· · ······ · ·· ·· ·· ··············· · · · · ·· · ·· ·· ··· · · · · ·· 

Algemene gegevens 

Projectnaam: 

Projectnummer: 

Omschrijving werk: 

Deelnemende partijen aan betreffende fase 

Opdrachtgever: 

Bouwkundig aannemer: 

Architect: 

Beryl Beijens 18 



DraaJboek ter bevordenng van de effectlvlteJt rn bouwteams 

Taken en verantwoordelijkheden 

Fase Taak van: Verantw. Vereiste output Voldaan Datum 

1. Programma van Eisen 

1.1 Opstellen PvE 0 0 Voorlopig PvE 

1.2 Vaststellen kwaliteitsniveau 0, BA 0 
Voorlopig 
kwaliteitssysteem 

1.3 Vaststellen PvE definitief 0, BA 0 Definitief PvE 

1.4 Maken opstal exploitatie 0 0 
Voorlopige 
opstalexploitatie 

1.5 Opstellen bouwbudget BA BA 
Sluitend 
bouwbudget 

1.6 Maken POF planning BA,O,A BA POF-planning 

1.7 Maken projectdraaiboek BA BA,O Projectdraaiboek 

1.8 Vaststellen opstalexploitatie 0 0 
Definitieve 
opstalexploitatie 

1.9 
Selecteren constructeur en 

0 0 
Bouwteam 

installatieadviseur compleet 

1.10 Opstellen faseverslag 0 0 
Faseverslag PvE-
fase 

Alle 
Voor akkoord 

1.11 Ondertekenen faseverslag 
partijen 

0 faseverslag PvE-
fase 

0 Opdrachtgever 
BA Bouwkundig aannemer 
A Architect 
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Draa1boek ter bevordenng van de effecttvttetlrn bouwteams 

Toegevoegd aan faseverslag 

Afegvinkt onderdelen -en 
tekeningenoverzicht PvE: 

POF-planning: 

Opstalexploitatie: 

............ ............................... .. ...... Datum: ............... . 

... ...... ..... ............. .... ....... . ............ Datum: .. ............. . 

... ..... ... ... ... ............. .... .. ......... ...... Datum: ............... . 

Tekenen voor akkoord faseverslag PvE 

Akkoord opdrachtgever 
Getekend door: 

Akkoord bouwkundig aannemer 
Getekend door: 

Akkoord architect 
Getekend door: 

Beryl Boijens 

.. ........ .. ... ........... .. .... . .. ... . .......... .. . Datum: .. .... .... ..... . 

........ .. ... .... ............. .... ... .............. Datum: .. ............. . 

.. ... .. ... .... ............. ... . ..... ............... Datum: .. ............ . . 
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Taak 1.3 

Taak 1.3 

Taak 1.3 

Taak 1.3 
Taak1 .7 
Taak 2.1 

Taak 1.2 
Taak 1.3 
Taak 2.2 

Taak 1.3 
Taak 2.1 
Taak 2.3 
Taak 2.2 

Taak 1.3 
Taak 2.1 
Taak 2.2 
Taak 2.4 

Onderzoek locale 
eisen 

Taak 2.1.2 

Bodemonderzoek 

Taak 2.1.3 

Onderzoek 
Geluidsbelasting 

Maken 
SC-tekeningen 

~----------------------------------------------
' ' 

Onderzoek 
bouwsysteem 

Taak 2.4 

Maken 
technische 
omschrijving 

Taak 2.5 

Toetsen en 
aanpassen SO 1 

.. --- ----
:' -~ervotg blad~-- :• 
', ----

Technische 
omschrijving 1 
(T01) 

' ' ' ' ' ' ' ' 

Architect 

Bouwkundig aannemer 

Architect 

Architect 

Bouwkundig aannemer 

Architect 

Architect 



Taak 1.3 
Taak 2.4 

Taak 2.5 

Taak 1.5 
Taak 2.5 
Taak 2.6 

Alle output 
SO-fase 

Taak 2.8 • Faseverslag 
sa -fase 

,- ' 
•: Vervolg fase 2 :• 

' --____ ... 

Raming maken 
S02 

Raming SO 2 
toetsen aan 
budget 

Opstellen 
faseverslag 

Ondertekenen 
faseverslag 
voor akkoord 

Hoofdelementen
raming 

Correctienota SO 
mbt budget 

NoGa , 

-----------------------------------------~ 

Faseverslag 
sa fase 

Bouwkundig aannemer 

Opdrachtgever en 
Bouwkundig aannemer 

Opdrachtgever 

Opdrachtgever 



Draaiboek ter bevordenng van de effectiviteit 1n bouwteams 

Taakomschrijving 

Taak 2.1.1: 
Input: 
Omschrijving: 

Output: 

Taak 2.1.2: 
Input: 
Omschrijving: 

Output: 

Taak 2.1.3: 
Input: 
Omschrijving: 

Output: 

Taak 2.2: 
Input: 

Omschrijving: 

Output: 

Taak 2.3: 
Input: 

Omschrijving: 

Output: 

Beryl Bol(ens 

Onderzoek locale eisen 
Definitief PvE 
De opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger in de vorm van een bouwmanager 
en de architect dienen overleg te plegen met overheidsinstanties en 
nutsbedrijven om zo de eisen en gegevens die samenhangen met de beoogde 
locatie in beeld te krijgen. Deze zullen meegenomen moeten worden gedurende 
het project en zullen van pas komen bij het opstellen van een funderingsadvies. 
Nota locale eisen 

Bodemonderzoek 
Definitief PvE 
De projectgegevens die beschreven staan in het PvE dienen geanalyseerd te 
worden die zullen dienen als basis voor het bodemonderzoek. Met behulp van de 
uitkomsten van het grondonderzoek kan een funderingsadvies afgegeven 
worden. 
Nota bodemonderzoek 

Onderzoek geluidsbelasting 
Definitief PvE 
De projectgegevens die beschreven staan in het PvE dienen geanalyseerd te 
worden die zullen dienen als basis voor het onderzoek van de geluidsbelasting. 
Met behulp van de uitkomsten van het onderzoek naar de geluidsbelasting kan 
een maatregelenadvies voor de geluidsbelasting afgegeven worden. 
Nota maatregelenadvies geluidsbelasting 

Maken 50-tekeningen 
Definitief PvE 
Projectdraaiboek 
Onderzoeksnota's 
De architect zal met behulp van het PvE en de onderzoeksnota's een weergave 
schetsen van het de functionele en structurele opbouw, vorm en omvang van de 
bouwmassa. 
so 1 

Onderzoek bouwsysteem 
Kwaliteitsniveau 
Definitief PvE 
so 1 
Aan de hand van het PvE, het bodemonderzoek en de SO tekeningen kan de 
bouwkundig aannemer een onderzoek doen naar mogelijke bouwsystemen 
waarmee dit project uitgevoerd kan worden. Na afweging van de alternatieven op 
basis van kosten en kwaliteit volgt hieruit een voorlopig bouwsysteem. 
Voorlopig bouwsysteem 
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Dr~a,boek ter oevCirdenng van Je effectlVIlelt in bouwteams 

Taak 2.4: Maken technische omschrijving 
Input: Definitief PvE 

Onderzoeksnota's 
so 1 
Voorlopig bouwsysteem 

Omschrijving: Met behulp van het PvE, de onderzoeksnota's, de SO-tekeningen en het 
voorlopig gekozen bouwsysteem kunnen alle onderdelen die uiteindelijke ook in 
de raming aan bod zullen komen omschreven worden in hoeveelheden, omvang 
en technische aspecten met betrekking tot materiaalkeuzen, afwerking, type 
vloersystemen en dergelijke. In deze fase zal de technische omschrijving 
bestaan uit de schriftelijke vastlegging van de gegevens met betrekking tot het 
bouwsysteem, locale gegevens en materialisering. Naarmate het project vordert 
en de tekeningen gedetailleerder worden, zal de technische omschrijving voltooid 
worden. 

Output: Technische omschrijving 1 (T01) 

Taak 2.5: Toetsen en aanpassen SO 1 
Input: Definitief PvE 

Onderzoeksnota's 
so 1 
TO 1 

Omschrijving: De technische omschrijving (T01 ), opgesteld door de architect, zal door 
de bouwkundig aannemer getoetst worden aan het PvE, het funderingsadvies en 
het kwaliteitsniveau. De kennis van de bouwkundig aannemer kan namelijk 
aspecten boven water brengen waar de architect niet aan heeft gedacht. 

Output: SO 2 

Taak 2.6: Raming maken SO 2 
Input: Definitief PvE 

TO 1 
so 2 

Omschrijving: Na een analyse van de technische omschrijving en het voorlopig gekozen 
bouwsysteem kan het aantal hoofdelementen berekend worden. Vervolgens 
kunnen prijzen aan de hoeveelheden gekoppeld worden. 

Output: Hoofdelementenraming 

Taak 2.7: Raming SO 2 toetsen aan budget 
Input: Bouwbudget 

so 2 
Hoofdelementenraming 

Omschrijving: De hoofdelementenraming die opgesteld is aan de hand van SO 2 dient getoetst 
te worden aan het beschikbare budget van de opdrachtgever. Waar zich 
verschillen voordoen zullen deze in een nota vastgelegd dienen te worden. Dit is 
een GO/No GO moment, zolang er verschillen blijven bestaan kan het bouwteam 
niet verder met taak 2.10. SO en de SO raming zullen dus aangepast en getoetst 
moeten worden tot het overeenkomt met het budget. Nadat de voornaamste 
verschillen zijn aangepast zullen er waarschijnlijk nog een aantal kleine uit te 
voeren correcties open staan. Deze worden vastgelegd in een nota en deze 
zullen bij het opstellen van de VO-tekeningen meegenomen moeten worden. 

Output: Correctienota SO met betrekking tot budget 
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Draatboek ter bevardenng van de effecttvitett 111 bouwteams 

Taak 2.8: 
Input: 
Omschrijving: 

Output: 

Taak 2.9: 
Input: 
Omschrijving: 

Output: 

Beryl BoiJens 

Opstellen faseverslag 
Alle output SO-fase 
Alle gebruikte documenten waarop de partijen tot overeenstemming zijn 
gekomen noteren en het takendocument doorlopen of alle gewenste output is 
verkregen. Noteren van afspraken en gebruikte gegevens. 
Faseverslag SO-fase 

Ondertekenen faseverslag voor akkoord 
Faseverslag SO-fase 
Het faseverslag voorleggen aan alle betrokken partijen en voor akkoord laten 
ondertekenen. Zodra alle partijen voor akkoord hebben getekend kan er gestart 
worden met de VO-fase. 
Door alle partijen ondertekend faseverslag SO-fase 
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Draalboek ter bevordenng van de effectiVIteit in bouwteams 

Faseverslag Fase 2: Schetsontwerp 

Datum: 

Algemene gegevens 

Projectnaam: 

Projectnummer: 

Omschrijving werk: 

Deelnemende partijen aan betreffende fase 

Opdrachtgever: 

Bouwkundig aannemer: 

Architect: 

Constructeur: 

lnstallatieadviseur: 

Bouwfysisch adviseur: 

Overige 

Bedrijf: 

Bedrijf: 

Bedrijf: 
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Draa1boek ter bevordenng van de effectiviteit In bouwteams 

Taken en verantwoordelijkheden 

Fase Taak van: Verantw. Vereiste output Voldaan Datum 

2. Schetsontwerp 

2.1 .1 Onderzoek locale eisen A, BA 0 Nota locale eisen 

2.1.2 Bodemonderzoek BA 0 Nota 
bodemonderzoek 

2.1.3 Onderzoek geluidsbelasting AD 0 Nota maatregelen 
geluidsbelasting 

2.2 Maken SO-tekeningen A A so 1 

2.3 Onderzoek bouwsysteem BA BA 
Voorlopig 
bouwsysteem 

2.4 
Maken technische 

A A TO 1 
omschrijving 

2.5 Toetsen en aanpassen SO 1 A,BA,O A 802 

2.6 Raming maken SO 2 BA BA 
Hoofdelementen-
raming 

2.7 Raming SO 2 toetsen aan BA en 0 BA en 0 Correctienota SO 
budget m.b.t. budget 

2.8 Opstellen faseverslag 0 0 
Faseverslag PvE-
fase 

Alle 
Voor akkoord 

2.9 Ondertekenen faseverslag 
partijen 

0 faseverslag PvE-
fase 

0 Opdrachtgever 
BA Bouwkundig aannemer 
A Architect 
AD Adviseur 
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Draarboek ter bevordenng van de effectlVIteil in bouwteams 

Toegevoegd aan faseverslag 

Afegvinkt onderdelen -en 
tekeningenoverzicht SO: 

Correctienota SO mbt budget: 

.. . .. .. .... ....... ..... . .... ... .. ... ... .. .. .. ...... Datum: ... .... .. ... ... . 

....... .. .... .... ..... .... .... .. ... .. ... .. .. .. .. ... Datum: ... .. .. .... .... . 

Tekenen voor akkoord faseverslag SO 

Akkoord opdrachtgever 
Getekend door: 

Akkoord bouwkundig aannemer 
Getekend door: 

Akkoord architect 
Getekend door: 

Akkoord constructeur 
Getekend door: 

Akkoord installatieadviseur 
Getekend door: 

Akkoord overige partijen 

Bedrijf: ....... .. ... .. ..... .......... ... ... . 
Getekend door: 

Bedrijf: 
Getekend door: 

Beryl Barjens 

.. . ... . .. ... . ....... ... . ... .... ... .. ... ... . ... . .. .. Datum: ......... ... ... . 

..... ..... .. .. ... ... ... .. .... ... ........ .. ..... .... Datum: .......... ... .. . 

.. ... .... ... ... ... ....... ... ... ... ... ....... ..... .. Datum: .. ... .......... . 

.. ......... ... .. . .... ... ... ... .... .. .. ............ . Datum: ... .. ....... .. . . 

.... ... ..... .. ....... ........ .. ... .. .... .. .... ... .. Datum: .... ... .. ... ... . 

.... ... . .. .. .......... ..... ... ...... .. ............. Datum: . ...... ..... ... . 

........ ....... ........ ........ ....... .. ....... .... Datum: . ....... .. ..... . 
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Taak 1.3 
Taak 1.7 
Taak 2.5 
Taak 2.7 

Taak 1.2 
Taak 1.3 
Taak 1.7 
Taak 3.1 

Taak 1.2 
Taak 1.3 
Taak 1.7 
Taak 3.1 

Taak 1.4 
Taak1.7 
Taak 3.1 

Taak 1.3 
Taak 1.7 
Taak 3.1 

Taak 3.1 

Taak 1.7 
Taak 3.1 

Taak1.7 
Taak 3.1 

Taak 1.7 
Taak 3.2 
Taak 3.3 
Taak 3.6 
Taak 3.1 

· V01 

• PlojKtdnJalboek 

Maken 
va-tekeningen 

Taak 3.2 

Maken 
principe-ontwerp 
constructie 

Taak 3.3 

Opstellen 
installatieconcept 

Taak 3.4 
Bouwvergunnings-
verplichte 
kopersopties 
bepalen 

Taak 3.5 

Opstellen 
V&G-plan 
ontwerpfase 

Taak 3.6.1 

Toetsen VO 1 aan 
welstand 

Taak 3.6.2 

Overleg 
brandweer 

Taak 3.6.3 

Overleg 
nutsbedrijven 

Bijweri<en 
technische 
omschrijving 

..... ---
( Vervolg blad 2 ':, -- , 

vo 1 

Prinetpe-ontwerp 
constructie 

:r- -
I i'' .. ' . 
l . -. - -- I 

Voorlopig 
V&G-plan 
ontwerpfase 

Techniscbe 
omschrijving 2 
(T02) 

Architect 

Constructeur 

Installatieadviseur 

Bouwkundig aannemer 

Architect 

Architect 

Architect 

Architect 

Architect 



Taak 1.3 
Taak 3.7 
Taak 3.1 

Taak 1.3 
Taak 3.7 
Taak 3.1 

Taak 3.6.1 
Taak 3.6.2 
Taak 3.6.3 
Taak 3.8 
Taak 3.9 

Taak 3.3 
Taak 3.6.2 
Taak 3.6.3 
Taak 3.8 

Taak 2.6 
Taak 3.7 
Taak 3.8 

Taak 1.4 
Taak 1.6 
Taak 3.11 

Alle output 
VO-fase 

Taak 3.18 • Faseverslag 
VO -fase 

---
( Vervolg fase 3 '; - -----

Toetsen VO 1 aan 1-----------
EPCen 
bouwbesluit 

Vooroverleg 
bouwvergunning 
1• fase 

Taak 3.10 

Aanpassen VO 1 

Taak3.11 

Maken 
installatieontwerp 

Taak 3.12 

Raming VO 2 
maken 

Taak 3.13 

Toetsen 
elementenraming 
aan budget 

Correctienota VO 
mbt budget 

----- - --- - ------------ !'J_o_ Çlfl_------------- ~ 

Opstellen 
faseverslag 

Taak 3.15 

Ondertekenen 
faseverslag 
voor akkoord 

Faseverslag 
VO-fase 

ArchitecVInstallatieadviseur 

Architect 

Architect 

Installatieadviseur 

Bouwkundig aannemer 

Opdrachtgever en 
Bouwkundig aannemer 

Opdrachtgever 

Opdrachtgever 



Draalboek ter bevordenng van de ettec iv1Le1t 1n bouwteams 

Taakomschrijving 

Taak 3.1: Maken VO-tekeningen 
Input: Definitief PvE 

Projectdraaiboek 
Correctienota SO 
802 

Omschrijving: Bij het maken van de VO-tekeningen wordt een voorstelling gegeven van de 
situering, de indeling, de structurele en constructieve opzet en het 
architectonische uiterlijk wordt vormgegeven. 

Output: VO 1 

Taak 3.2: Maken principe-ontwerp constructie 
Input: Kwaliteitsniveau 

Omschrijving: 

Output: 

Taak 3.3: 
Input: 

Omschrijving: 

Output: 

Taak 3.4: 
Input: 

Omschrijving: 

Output: 

Beryl Botjens 

Definitief PvE 
Projectdraaiboek 
Voorlopig bouwsysteem 
vo 1 
De wensen en eisen met betrekking tot de constructie worden vertaald naar een 
mogelijke ontwerp voor de constructie dat in te passen is in het beschikbare 
budget, het VO 1 en het voorlopig gekozen bouwsysteem bij taak 2.3. 
Principe-ontwerp constructie 

Opstellen installatieconcept 
Kwaliteitsniveau 
Definitief PvE 
Projectdraaiboek 
vo 1 
De wensen en eisen met betrekking tot de installaties worden vertaald naar een 
mogelijke installatieconcept dat in te passen is in het beschikbare budget en het 
vo 1. 
Installatieconcept 

Grote kopersopties bepalen 
Bouwbudget 
Projectdraaiboek 
vo 1 
In deze fase van het project dienen de beeldbepalende en hierdoor meestal ook 
vergunningsplichtige kopersopties bepaald te worden. Hierbij kan je denken aan 
de indeling van de woning, een uitbouw of dakkapel .De opties dienen wel te 
vallen binnen de richtlijnen van het PvE, de kwaliteitseisen, de technische 
aspecten, het SO, VO 2 en het beschikbare budget. 
Nota grote kopersopties 

31 



Draaiboek ter bevordenng van de effectiviteit m bouwteams 

Taak 3.5: 
Input: 

Omschrijving: 

Output: 

Taak 3.6.1: 
Input: 
Omschrijving: 

Output: 

Taak 3.6.2: 
Input: 

Omschrijving: 

Output: 

Taak 3.6.3: 
Input: 

Omschrijving: 

Output: 

Taak 3.7: 
Input: 

Omschrijving: 

Output: 

Beryl Boi jens 

Opstellen V&G-plan ontwerpfase 
Definitief PvE 
Projectdraaiboek 
vo 1 
Bij het opstellen van een V&G-plan wordt het definitieve VO getoetst op ARBO
risico's. Voor de mogelijke risico's die zich voor kunnen doen zullen oplossingen 
en maatregelen opgesteld moeten worden in een V&G-plan. 
V&G-plan ontwerpfase 

Toetsen VO 1 aan welstand 
vo 1 
Bij deze taak wordt getoetst of de resultaten van de VO-tekeningen 
overeenkomen met de gemeentelijke eisen met betrekking tot de esthetica. Deze 
zijn niet uniform per gemeente. 
Nota 1 VO, correcties met betrekking tot welstand 

Overleg brandweer 
Projectdraaiboek 
vo 1 
Het VO 2 wordt getoetst aan de regelgeving met betrekking tot vluchtwegen en 
brandveiligheid. Deze zijn niet uniform per gemeente. 
Nota 2 VO, correcties met betrekking tot eisen brandveiligheid 

Overleg nutsbedrijven 
Projectdraaiboek 
vo 1 
Het VO 2 wordt getoetst aan de regelgeving met betrekking tot gas, water en 
elektra. Ook deze zijn niet uniform per gemeente. 
1\lota 3 VO, correcties met betrekking tot eisen water, elektra, gas enz. 

Bijwerken technische omschrijving 
Projectdraaiboek 
Principe-ontwerp constructie 
Installatieconcept 
Correctienota's 1, 2 en 3 
vo 1 
Nadat de eerste VO tekeningen zijn gemaakt en deze zijn getoetst aan door de 
brandweer, welstand en nutsbedrijven en het principe-ontwerp voor de 
constructie en installaties zijn gemaakt kan de opstelde technische omschrijving 
uit de SO-fase uitgebreid worden met informatie met betrekking tot de omvang, 
hoeveelheden en soorten installaties en constructie. 
Technische omschrijving 2 
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Draalboek ter· bevordermg v-an de effecl1V1le1t 111 bouwteam -

Taak 3.8: 
Input: 

Omschrijving: 

Output: 

Taak 3.9: 
Input: 

Omschrijving: 

Output: 

Taak 3.10: 
Input: 
Omschrijving: 

Output: 

Taak 3.11: 

Input: 

Omschrijving: 

Output: 

Beryl Boijens 

Toetsen VO 1 aan EPC en bouwbesluit 
Definitief PvE 
T02 
vo 1 
Het VO 2 en TO 2 worden getoetst aan het bouwbesluit, waaruit een nota zal 
volgen met uit te voeren correcties om het ontwerp te laten voldoen aan de 
regels van het bouwbesluit Ook wordt er een voorlopige EPC-berekening 
gemaakt waarna energiebesparende maatregelen bedacht moeten/kunnen 
worden indien nodig. 
Nota 4 VO, correcties met betrekking tot bouwbesluit en EPC-berekening 

Vooroverleg bouwvergunning 1e fase 
Definitief PvE 
T02 
vo 1 
Bij het vooroverleg bouwvergunning 1e fase gaat het om het verkrijgen van 
goedkeuring van de gemeente met betrekking tot welstand en dus het uiterlijk 
van het te bouwen project. Het VO dient hierbij als uitgangspunt en na verkrijgen 
van de vergunningen zal het uiterlijk van het project niet meer aangepast worden. 
Nota 5 VO, correcties met betrekking tot verkrijgen bouwvergunning 1e fase 

Aanpassen VO 1 
Correctienota's 1 Um 5 
De voorlopige VO-tekeningen opgesteld bij taak 3.1 zullen door de architect 
aangepast worden op de correctienota's die uit de taken 3.6 Um 3.9 zijn 
voortgekomen. 
V02 

Maken installatieontwerp 

Installatieconcept 
Nota 2, 3 en 4 
Na het opstellen van het installatieconcept dient dit vertaald te worden naar een 
installatieontwerp dat binnen het VO 2 en het beschikbare budget past en voldoet 
aan de eisen van brandweer, de nutsbedrijven, het bouwbesluit en de EPe
berekening. Nu kan blijken dat het voorlopig gekozen bouwsysteem toch niet in 
overeenstemming is met het budget, het VO en het daarbij gemaakt 
constructieontwerp past. Dan kan er in deze fase voor gekozen worden om of het 
bouwsysteem aan te passen, of het budget of het constructieontwerp. Dit 
geschiedt in de GO/NO GO cirkel van de VO-fase. 
Installatieontwerp 
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Draatbeek ter bevordenn_ van de effectlvilelt in bouwt~am~ 

Taak 3.12: 
Input: 

Omschrijving: 

Output: 

Taak 3.13: 
Input: 

Omschrijving: 

Output: 

Taak 3.14: 
Input: 
Omschrijving: 

Output: 

Taak 3.15: 
Input: 
Omschrijving: 

Output: 

Beryl Boijens 

Raming maken VO 
Hoofdelementenraming 
T02 
V02 
Tijdens de SO-fase is een raming gemaakt van de hoofdelementen na analyse 
van het gekozen bouwsysteem en de technische omschrijving. Omdat het 
ontwerp nu al veel specifieker is is het mogelijk om een meer gedetailleerde 
raming te maken, namelijk een elementenraming. De werkwijze blijft gelijk: na 
analyse van het ontwerp, de bijgewerkte technische omschrijving en het 
bouwsysteem kan een hoeveelhedenberekening worden gemaakt waarna 
hieraan prijzen kunnen worden gekoppeld. 
Elementenraming 

Toetsen elementenraming aan budget 
Definitief PvE 
Bouwbudget 
Elementenraming 
De elementenraming die opgesteld is aan de hand van VO 2 dient getoetst te 
worden aan het beschikbare budget van de opdrachtgever. Waar zich verschillen 
voordoen zullen deze in een nota vastgelegd dienen te worden. Dit is een GO/No 
GO moment, zolang er verschillen blijven bestaan kan het bouwteam niet verder 
met taak 3.14. VO 2 en VO-raming zullen dus aangepast en getoetst moeten 
worden tot het overeenkomt met het budget. Nadat de voornaamste verschillen 
zijn aangepast zullen er waarschijnlijk nog een aantal kleine uit te voeren 
correcties open staan. Deze worden vastgelegd in een nota en deze zullen bij het 
opstellen van de VO-tekeningen meegenomen moeten worden 
Correctienota VO met betrekking tot budget 

Opstellen faseverslag 
Alle output VO-fase 
Alle gebruikte documenten waarop de partijen tot overeenstemming zijn 
gekomen noteren en het takendocument doorlopen of alle gewenste output is 
verkregen. Noteren van afspraken en gebruikte gegevens. 
Faseverslag VO-fase 

Ondertekenen faseverslag voor akkoord 
Faseverslag VO-fase 
Het faseverslag voorleggen aan alle betrokken partijen en voor akkoord laten 
ondertekenen. Zodra alle partijen voor akkoord hebben getekend kan er gestart 
worden met de DO-fase. 
Door alle partijen ondertekend faseverslag VO-fase 

34 



Dra 1bOPk ter bevordenng van de effect1vtte1t in bouwteam~ 

Faseverslag Fase 3: Voorlopig ontwerp 

Datum: !··········· ·· ··· ·· ···· ········ ················ · ······· · ·· ··· ·· ········ ·· ··· ······· ·········· 

Algemene gegevens 

Projectnaam: 

Projectnummer: 

Omschrijving werk: 

Deelnemende partijen aan betreffende fase 

Opdrachtgever: 

Bouwkundig aannemer: 

Architect: 

Constructeur: 

lnstallatieadviseur: 

Bouwfysisch adviseur: 

Overige 

Bedrijf: 

Bedrijf: 

Bedrijf: 

35 



Draaiboek ter bevordering van cJe effectiviteit in bouwteams 

Taken en verantwoordelijkheden 

Fase Taak van: Verantw. Vereiste output Voldaan Datum 

3. Voorlopig ontwerp_ 

3.1 Maken VO-tekeningen A A vo 1 

3.2 
Maken principe-ontwerp c c Principe-ontwerp 
constructie Constructie 

3.3 Opstellen installatieconcept IAD IAD Installatieconcept 

3.4 Grote kopersopties bepalen BA BA 
Nota grote 
kopersopties 

3.5 
Opstellen V&G-plan 

A A 
Voorlopig V&G-plan 

ontwerpfase ontwerpfase 

3.6.1 Toetsen VO 1 aan welstand A A 
Nota 1 VO correcties 
m.b.t. welstand 

Nota 2 VO correcties 
3.6.2 Overleg brandweer A, BA A m.b.t. eisen 

brandveiligheid 
Nota 3 VO correcties 

3.6.3 Overleg nutsbedrijven A, BA A m.b.t eisen water, 
elektra 

3.7 
Bijwerken technische 

A A T02 
omschrijving 

Toetsen VO 1 aan EPC en 
Nota 4 VO correcties 

3.8 
bouwbesluit 

IAD, A IAD m.b.t. EPC, 
bouwbesluit 

Vooroverleg 
Nota 5 VO correcties 

3.9 O,A O,A m.b.t. verkrijgen bouwvergunning 1 e fase vergunning 1e fase 

3.10 Aanpassen VO 1 A A V02 

3.11 Maken installatieontwerp I ad I ad Installatieontwerp 

3.12 Raming maken VO 2 BA BA Elementenraming 

3.13 Toetsen elementenraming 
BA BA 

Correctienota VO 
aan budget m.b.t. budget 

3.14 Opstellen faseverslag 0 0 
Faseverslag PvE-
fase 

3.15 Ondertekenen faseverslag 
Alle 

0 
Voor akkoord 

partijen faseverslag PvE-fase 
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Draé11boek ter t.Jevordenna van de eff ctiviteit in bouwleams 

Toegevoegd aan faseverslag 

Afegvinkt onderdelen -en 
tekeningenoverzicht VO: 

Voorlopig V&Gplan ontwerpfase: 

Bouwvergunning 18 fase: 

Correctienota VO mbt budget: 

.......... .. .... .... ..... ..... ..... . .... ........... Datum: .... ........... . 

...... .. ... .. ..... .. .. .... ..... .. .. .. ... .. .... .... . Datum: ... ... .... ..... . 

... ... .. .. ... ..... . .. ...... ... .......... .. ......... Datum: .. ............. . 

.... .... ... . ... .... ...... .... . ...... .. .... ..... ... . Datum: .. .. ..... ...... . 

Tekenen voor akkoord faseverslag VO 

Akkoord opdrachtgever 
Getekend door: 

Akkoord bouwkundig aannemer 
Getekend door: 

Akkoord architect 
Getekend door: 

Akkoord constructeur 
Getekend door: 

Akkoord installatieadviseur 
Getekend door: 

Beryl Boijens 

..... ...... . ... ... ... ..... .. .... ..... .. .. .. .. ...... Datum: ... .. .... ...... . 

. ... ... .... . ..... ....... .... ..... ..... ... . ..... .... Datum: .............. . . 

....................... ... .... ... .. .......... ...... Datum: .. ............. . 

......... ... ...... ..... ..... ........ ........ ...... . Datum: .. ..... ....... . . 

.. .... ....... ... ..... ..... ...... .... .... ...... ... .. Datum: .......... ..... . 

37 



Tekenen voor akkoord faseverslag VO 

Akkoord overige partijen 

Bedrijf: ................... ................ . 
Getekend door: 

........................................... ........ Datum: ...... ......... . 

Bedrijf: ................................... . 
Getekend door: 

.............. . ....... ........... . .. ... . ........... Datum: ...... ......... . 
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Taak 1.4 
Taak 1.8 
Taak 3.10 
Taak 3.13 

Taak 1.8 
Taak 4.1 

Taak 1.4 
Taak 4.1 
Taak 4.2 

Taak 1.4 
Taak 4.1 
Taak 4.2 
Taak 4.3 

Taak 4.4 

Taak 3.12 
Taak 4.2 
Taak 4.4 

Taak 1.4 
Taak 1.6 
Taak 4.5 

---------------------------------------------. 

Maken 
DO-tekeningen 

Bijwerken 
technische 
omschrijving 

Technische 
omschrijving 3 
(T03) 

Toetsen DO 1 aan 1----------+ 
bouwbesluit en 
EPC 

Aanpassen DO 1 
aan nota EPC en 
bouwbesluit 

Taak 4.6 

Raming maken 
DO 2 (begroting) 

Taak 4.7 

Toetsen 
DO-raming aan 
budget 

002 

----------------------~g_Gq ______________ • 

ArchitecVconstructeur 

Installatieadviseur 

Architect 

ArchitecV 
Installatieadviseur 

Architect 

Bouwkundig aannemer 

Bouwkundig aannemer 

Opdrachtgever en 
Bouwkundig aannemer 



Taak 1.4 
Taak 4.4 

Taak 4.4 

Taak 4.4 
Taak 4.9 

Taak 4.4 

Taak 3.5 
Taak 4.2 
Taak 4.4 

•002 

Alle output 
DO-fase 

Taak 4.15 • Faseverslag 
DO -fase 

.... - ....... 
:' Vervolg fase 4 ~· 
' , ---

Vaststellen alle 
kopersoplies 

Taak 4.9 

Kiezen showroom 
badkamer/keuken/ 
tegels 

Taak 4.10 

Afprijzen opties 

Taak 4.11 

VerkOOP· 
tekeningen 
maken 

Taak 4.12 

Bijwerken 
V&G-plan 
ontwerpfase 

Ii!i!k 4.13 

Opstellen 
faseverslag 

Taak 4.14 

Ondertekenen 
faseverslag 
voor akkoord 

Sanitair voor 
badkamers en 

Kostenlijst 
kopersopties 

Verkoop-
tekeningen 

Faseverslag 
DO-fase 

Opdrachtgever/ 

Bouwkundig aannemer 

Bouwkundig aannemer 

Bouwkundig aannemer 

Opdrachtgever 

Architect 

Opdrachtgever 

Opdrachtgever 



o,.aaibo_k ter bevordering van cfe effectiviteit in bouwteams 

Taakomschrijving 

Taak 4.1: 
Input: 

Maken DO-tekeningen 
Definitief PvE 
Projectdraaiboek 
V02 
Correctienota VO 

Omschrijving: Bij het maken van de DO-tekeningen wordt de vorm, de afmeting van de 
bouwdelen, de plaats en het materiaafgebruik vastgelegd. Ook worden hier de 
constructie -en installatietekeningen vervaardigd. 

Output: DO 1, inclusief constructie -en installatietekeningen. 

Taak 4.2: Bijwerken technische omschrijving 
Input: Projectdraaiboek 

DO 1 
Omschrijving: De nieuwe bevindingen die zijn opgedaan in de VO-fase dienen verwerkt te 

worden in de technische omschrijving zodat deze up-ta-date blijft. 
Output: Technische omschrijving 3 

Taak 4.3: Toetsen DO 1 aan bouwbesluit en EPC 
Input: Definitief PvE 

DO 1 
TO 3 

Omschrijving: Het D01 en TO 4 worden getoetst aan het bouwbesluit, waaruit een nota zal 
volgen met uit te voeren correcties om het ontwerp te laten voldoen aan de 
regels van het bouwbesluit Ook wordt er een nieuwe EPC-berekening gemaakt 
waarna energiebesparende maatregelen bedacht moeten/kunnen worden indien 
nodig. 

Output: Nota 1 DO, correcties met betrekking tot bouwbesluit en EPC-berekening. 

Taak 4.4: Aanpassen DO 1 aan nota bouwbesluit en EPC-berekening 
Input: Definitief PvE 

DO 1 
TO 3 
Nota 1 DO (correcties mbt bouwbesluit en EPC-berekening) 

Omschrijving: De voorlopige DO-tekeningen opgesteld bij taak 4.1 zullen door de architect 
aangepast worden op de correctienota met betrekking tot het bouwbesluit en de 
EPC-berekening. 

Output: DO 2 

Taak 4.5: Maken voorlopige uitvoeringsplanning 
Input: DO 2 

Gewenste opleverdatum 
Omschrijving: Met behulp van het definitief DO en de gewenste opleverdatum kan de 

bouwkundig aannemer aan de slag met het opstellen van een voorlopige 
planning voor de uitvoering van het bouwproject. Er worden doorlooptijden 
gekoppeld aan de onderdelen die tijdens de uitvoering van het bouwproject aan 
bod komen: het inrichten van de bouwplaats, maken fundering, opbouw 
constructie, vervaardigen gevel en dak, de afbouw, ontmantelen van de 
bouwplaats en alle taken die onder deze hoofdtaken in te delen zijn. 

Output: Voorlopig bouwschema 
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Draalboek ter L1evordering van de effeclivlleilln lJouwteams 

Taak 4.6: Raming maken DO (= begroting) 
Input: Elementenraming 

T03 
D02 

Omschrijving: De raming in de DO-fase wordt ook wel een begroting genoemd. Hierin zijn alle 
onderdelen van het werk met hoeveelheden en prijzen terug te vinden. Ook 
wordt bij het opstellen van een begroting vaak informatie bij onderaannemers 
ingewonnen voor een goede indicatie van prijzen. 

Output: Begroting 

Taak 4.7: Toetsen DO-raming (=begroting) aan budget 
Input: Definitief PvE 

Bouwbudget 
Begroting 

Omschrijving: De begroting die opgesteld is aan de hand van DO 1 dient getoetst te worden 
aan het beschikbare budget van de opdrachtgever. Waar zich verschillen 
voordoen zullen deze in een nota vastgelegd dienen te worden. 

Output: Nota 2 DO, correcties met betrekking tot budget 

Taak 4.8: Vaststellen alle kopersopties 
Input: Definitief PvE 

D02 
Omschrijving: In de DO-fase worden kopersopties vastgesteld waaruit kopers in de verkoopfase 

kunnen kiezen met betrekking tot sanitair, apparatuur en afwerking bepaald. De 
opties dienen wel te vallen binnen de richtlijnen van het PvE, de kwaliteitseisen, 
de technische aspecten, het DO 2 en het beschikbare budget. 

Output: Overzicht alle kopersopties 

Taak 4.9: Kiezen showroom badkamers/keukens/tegels 
Input: DO 2 

Wensen/eisen doelgroep 
Omschrijving: Bij producenten en leveranciers wordt een keuze gemaakt uit het sanitair en 

overige installaties in badkamer en keuken en het type tegels dat binnen het 
budget mogelijk is. Deze opties worden vervolgens verwerkt in de koperopties. 

Output: Sanitair voor badkamers/keukens en soort tegels 

Taak 4.10: Afprijzen opties 
Input: DO 2 

Overzicht kopersopties 
Omschrijving: Van de vastgestelde kopersopties dient een kostenoverzicht gemaakt te worden 

met betrekking tot de meer -of minder prijs voor de toekomstige koper. 
Output: Kostenlijst kopersopties 
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Draatbeek ter bevordenng van de effectiviteit 111 b0uwteams 

Taak4.11: 
Input: 
Omschrijving: 

Output: 

Taak 4.12: 
Input: 

Omschrijving: 

Output: 

Taak 4.13: 
Input: 
Omschrijving: 

Output: 

Taak 4.14: 
Input: 
Omschrijving: 

Output: 

Beryl BolJens 

Verkooptekeningen maken 
D02 
Het DO compleet wordt door de architect omgezet in de voor de mogelijke 
ge·lnteresseerde koper leesbare, heldere en aantrekkelijke tekeningen. 
Verkooptekeningen 

Bijwerken V&G-plan ontwerpfase 
V&G-plan ontwerpfase 
T04 
DO compleet 
Het V&G-plan ontwerpfase dient aangepast te worden aan DO compleet om 
vervolgens weer getoetst te worden aan de ARBO-risico's en het voor de laatste 
keer bij te stellen. 
Definitief V&G-plan ontwerpfase 

Opstellen faseverslag 
Alle output DO-fase 
Alle gebruikte documenten waarop de partijen tot overeenstemming zijn 
gekomen noteren en het takendocument doorlopen of alle gewenste output is 
verkregen. Noteren van afspraken en gebruikte gegevens. 
Faseverslag DO-fase 

Ondertekenen faseverslag voor akkoord 
Faseverslag DO-fase 
Het faseverslag voorleggen aan alle betrokken partijen en voor akkoord laten 
ondertekenen. Zodra alle partijen voor akkoord hebben getekend kan er gestart 
worden met de bestek -en verkoopfase. 
Door alle partijen ondertekend faseverslag DO-fase 
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Draalboek ter bevordering v~n d effectivit.,il In bouwteams 

Faseverslag Fase 4: Definitief Ontwerp 

Datum: 

Algemene gegevens 

Projectnaam: 

Projectnummer: 

Omschrijving werk: 

Deelnemende partijen aan betreffende fase 

Opdrachtgever: 

Bouwkundig aannemer: 

Architect: 

Constructeur: 

lnstallatieadviseur: 

Bouwfysisch adviseur: 

Overige 

Bedrijf: 

Bedrijf: 

Bedrijf: 
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Draaiboek ter bevordermg van de errectiviteit in bouwteams 

Taken en verantwoordelijkheden 

Fase Taak van: Verantw. Vereiste output Voldaan Datum 

4. Definitief ontwerp 

4.1 Maken DO-tekeningen A A DO 1 

4.2 
Bijwerken technische 

A A T02 
omschrijving 

Toetsen DO 1 aan EPe en 
Nota 1 DO correcties 

4.3 
bouwbesluit 

IAD,A IAD m.b.t. EPC, 
bouwbesluit 

4.4 
Aanpassen DO 1 aan EPC 

IAD,A A D02 
en bouwbesluit 

4.5 
Raming maken DO 2 

BA BA Begroting 
(begroting) 

4.6 
Toetsen DO-raming aan 

BA BA 
Nota 2 DO correcties 

budget m.b.t. budget 

4.7 
Maken voorlopige 

BA BA 
Voorlopig 

uitvoeringsplanning bouwschema 

4.8 Vaststellen alle kopersopties BA,O BA,O 
Overzicht alle 
kopersopties 

Kiezen showroom 
Sanitair voor 

4.9 
badkamer/sanitair/tegels 

BA, A BA badkamer/keuken en 
tegels 

4.10 Afprijzen opties BA BA 
Kostenlijst 
kopersopties 

4.11 Verkooptekeningen maken A A,O Verkooptekeningen 

4.12 Bijwerken V&G-plan A A 
Definitief V&G-plan 
ontwerpfase 

4.13 Opstellen faseverslag 0 0 
Faseverslag PvE-
fase 

4.14 Ondertekenen faseverslag 
Alle 

0 
Voor akkoord 

partijen faseverslag PvE-fase 

0 Opdrachtgever 
BA Bouwkundig aannemer 
A Architect 
C Constructeur 
IAD Installatie Adviseur 
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Draalboek ter b vordenng van de etfectivlt8il in bouwteams 

Toegevoegd aan faseverslag 

Afegvinkt onderdelen -en 
tekeningenoverzicht DO: 

Correctienota DO mbt budget: 

Overzicht kopersopties: 

Definitief V&G-plan ontwerpfase: 

.. .... ...... ..... ...... ... ... ... ..... .. ... ......... Datum: ....... ........ . 

......... ... ... .... ... ............................. Datum: ......... .. ... . . 

... ........ . .. .. .......... .. ... .................... Datum: ........ ... .... . 

....... ........... . ..... .. ...... ... . ... ... ..... .... Datum: ...... .... .... . 

Tekenen voor akkoord faseverslag DO 

Akkoord opdrachtgever 
Getekend door: 

Akkoord bouwkundig aannemer 
Getekend door: 

Akkoord architect 
Getekend door: 

Akkoord constructeur 
Getekend door: 

Akkoord installatieadviseur 
Getekend door: 

Beryl Bo1jens 

..... ......... ... ... .................. ... .... ...... Datum: ... ............ . 

... ... ............................................. Datum: .. . .. .. ....... . . 

.. ... ... ...... . .... .. ... .. ......................... Datum: ........ .. .. ... . 

..... .. .. .... .... .. .. ... ........ .... ............... Datum: .. .. ... .... .... . 

........ ... . ... ..... ..... ... ....... ....... . ........ Datum: ........... .... . 
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Draaiboek ter bevordf' 1r g v1n de eflecuvllPIIII, bouwteams 

Tekenen voor akkoord faseverslag DO 

Akkoord overige partijen 

Bedrijf: ...... ........... . .... ....... .... .. . 
Getekend door: 

..................................... ... ........... Datum: .. ............. . 

Bedrijf: ........ ........... ........ ... . .... . 
Getekend door: 

.. .. .. . ....... ........... ............ .. ....... ..... Datum: .... ....... .... . 
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Taak 4 .2 
Taak 4.4 
Taak 4.6 
Taak 4.7 

Taak 1.4 
Taak 4.2 
Taak 5.1 

Taak 5.1 
Taak 5.2 

Taak 5.1 
Taak 5.2 
Taak 5.3 

Taak 1.8 
Taak 5.4 

Taak 5.4 
Taak 5.5 

Taak 1.6 
Taak 5.4 
Taak 5.6 

...., 

Maken concept 
bestektekeningen 

Maken concept 
bestek 

Controle bestek en 1----------+1 be•killlt 
bestektekeningen 

Aanpassen 
bestek en 
bestektekeningen 

Maken 
UVF-planning 

Maken 
detailbegroting 

Toetsen 
detailbegroting 

.... .. ..... 
:' Vervolg blad 2 :• 
' -

Detailbegroting 

Nota 1 bestek. 
correcties 
mbt budget 

' ' NoGo ' 
--- -- ------- - -- - ------------------- -- - ---~ 

Architect/constructeur 

Installatieadviseur 

Architect/constructeur 

Installatieadviseur 

Opdrachtgever 

Architect/constructeur 

Installatieadviseur 

Bouwkundig aannemer 

Bouwkundig aannemer 

Bouwkundig aannemer 



Taak 4.13 
Taak 4.3 
Taak 5.7 

Taak 4.14 
Taak 4.3 
Taak 5.8 

Taak 5.8 

Taak 5.10 

~- - -1 
I ... : .... '~ , --_:J 

I J 
t<"-..4 . . 

:,'_' ~:rvolg fase 6, ~ :• 
---

Afronden 
bestek en 
bestektekeningen 

Aanvragen 
bouwvergunning 
2• fase 

Contractstukken 
uitvoering maken 

Sluiten 
aannemings
overeenkomst 

Bouwvergunning 

Contract voor de 
uitvoering van de 
bouw 

In de voorgaande fases is het faseverslag als afronding van elke fase gebruikt. In de bestekfase, heeft de 
aannemingsovereenkomst deze functie. 

Architect/constructeur 
Installatieadviseur 

Opdrachtgever 

Opdrachtgever 

Opdrachtgever 



Draatbeek ter bevordering van de effecttvite tl in bouwteams 

Taakomschrijving 

Taak 5.1: 
Input: 

Omschrijving: 

Output: 

Taak 5.2: 
Input: 

Omschrijving: 

Output: 

Taak 5.3: 
Input: 
Omschrijving: 

Output: 

Taak 5.4: 
Input: 

Omschrijving: 

Output: 

Taak 5.5: 
Input: 

Omschrijving: 

Output: 

Beryl Botjens 

Maken conceptbestektekeningen 
TO 3 
002 
Correctienota DO 
De DO-compleet tekeningen dienen uitgewerkt te worden tot bestektekeningen 
met hierbij aandacht voor een helder materiaalgebruik, detaillering en afwerking 
voor een eenduidige prijsvorming. De constructie -en installatietekeningen 
maken ook onderdeel uit van de bestektekeningen. 
Concept bestektekeningen 

Maken conceptbestek 
Definitief PvE 
TO 3 
Concept bestektekeningen 
De definitieve technische omschrijving wordt omgezet in een bestek waarbij voor 
alle onderdelen het materiaalgebruik, de detaillering, de afwerking, de maten en 
de hoeveelheden beschreven staan. 
Conceptbestek 

Controle bestek en bestektekeningen 
Constructietekeningen 
De constructietekeningen worden gecontroleerd door de bouwkundig aannemer 
op maakbaarheid en getoetst aan het bestek en het DO. Er moet gecontroleerd 
worden of de bestektekeningen, het bestek en het DO-compleet met elkaar 
stroken. De afwijkingen dienen genoteerd te worden. 
Nota correcties bestek en bestektekeningen 

Aanpassen bestek en bestektekeningen 
Bestek 
Bestektekeningen 
1\lota correcties bestek en bestektekeningen 
De nota met door te voeren correcties op de tekeningen dienen uitgevoerd te 
worden. 
Concept 2 bestek en bestektekeningen 

Maken UVF-planning (uitvoerings-voorbereidings-fase planning) 
Projectdraaiboek 
Concept 2 bestek en bestektekeningen 
Ten eerste dient een constructieanalyse gemaakt moeten worden waaruit de 
hoeveelheden bepaald kunnen worden. Vervolgens dient het productietempo per 
onderdeel bepaald te worden. Aan de hand hiervan kan de planning met behulp 
van inkoop en aanvoer van materiaal, materieel en personeel gemaakt worden. 
Deze planning bepaald waneer er gestart dient te worden met de 
werkvoorbereiding, de tijdsduur die gemoeid is met de inkoop en wanneer 
bepaalde werktekeningen naar leveranciers verstuurd dienen te worden. 
UVF-planning 
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Dfaa1t1oek ter t)evord 11n9 van de errecliVIIelt In bouwteams 

Taak 5.6: 
Input: 

Omschrijving: 

Output: 

Taak 5.7: 
Input: 

Omschrijving: 

Output: 

Taak 5.8: 
Input: 

Omschrijving: 

Output: 

Taak 5.9: 
Input: 

Omschrijving: 

Output: 

Taak 5.10: 
Input: 
Omschrijving : 

Output: 

Taak5.11: 
Input: 
Omschrijving: 

Output: 

Beryl Boljens 

Maken detailbegroting 
Concept 2 bestek en bestektekeningen 
UVF-planning 
Met behulp van het bestek, de bestektekeningen en de planning kan een 
detailbegroting op regelniveau worden gemaakt waarbij elke onderdeel begroot 
zal worden . Met behulp van deze detailbegroting kan de bouwkundig aannemer 
ook aan de slag met het opstellen van de werkbegroting . 
Detailbegroting 

Toetsen detailbegroting 
Bouwbudget 
Concept 2 bestek en bestektekeningen 
Detailbegroting 
De begroting die opgesteld is aan de hand van het bestek dient getoetst te 
worden aan het beschikbare budget van de opdrachtgever. Waar zich verschillen 
voordoen zullen deze in een nota vastgelegd dienen te worden. 
Nota 1 bestek, correcties met betrekking tot budget 

Afronden bestek en bestektekeningen 
Concept 2 bestek en bestektekeningen 
EPC-berekening 
Nota 1 bestek , correcties met betrekking tot budget 
De nota met betrekking tot het budget de detailbegroting wordt meegenomen in 
de GO/NO GO van deze fase. Zodra de begroting, tekeningen, bestek en het 
beschikbare budget met elkaar in overeenstemming zijn kunnen de definitieve 
bestektekeningen en bestek geleverd worden. 
Definitief bestek en bestektekeningen 

Aanvragen bouwvergunning 2e fase 
V&G-plan 
EPC-berekening 
Definitief bestek en bestektekeningen 
Er zal overleg gepleegd worden met Bouw -en woningtoezicht, waarna alle 
gegevens voor de bouwvergunning verzameld en ingevuld kunnen worden. 
Bouwvergunning 

Contractstukken uitvoering maken 
Definitief bestek en bestektekeningen 
De contractstukken bevatten onder meer de onderdelen waarop 
overeenstemming is bereikt, zoals het bestek, de bestektekeningen , het 
beschikbare budget met ernaast de detailbegroting, de uitgewerkte 
uitvoeringsplanning en de gewenste opleverdatum. De contractstukken hebben 
ook de functie van faseverslag. 
Contractstukken 

Sluiten aannemingsovereenkomst 
Contractstukken 
Zodra het opgestelde contract van de opdrachtgever door de bouwkundig 
aannemer wordt ondertekend betekend dit een GO voor de start van de bouw en 
de afronding van het voorbereidingstraject. 
Contract voor de uitvoering van de bouw 
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Draaihoek ter bevordenng van de effecl1V1teil1n bouwteams 

Faseverslag Fase 5: Bestek 

Datum: !···························································································· 

Algemene gegevens 

Projectnaam: 

Projectnummer: 

Omschrijving werk: 

Deelnemende partijen aan betreffende fase 

Opdrachtgever: 

Bouwkundig aannemer: 

Architect: 

Constructeur: 

lnstallatieadviseur: 

Bouwfysisch adviseur: 

Overige 

Bedrijf: 

Bedrijf: 

Bedrijf: 
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Draa1boek ter bevordering van de effectiviteit in bouwteams 

Taken en verantwoordelijkheden 

Fase Taak van: Verantw. Vereiste output Voldaan Datum 

5. Bestek 

5.1 Maken concept 
A,C, IAD A,C, IAD 

Concept 
bestektekeningen bestektekeningen 

5.2 Maken concept bestek A,C, IAD A,C, IAD Concept bestek 

Controle bestek en Nota correcties 
5.3 

bestektekeningen 
0, BA 0 bestek en 

bestektekeningen 

5.4 Aanpassen bestek en 
A,C, IAD A,C, IAD 

Concept 2 bestek en 
bestektekeningen bestektekeningen 

5.5 Maken UVF-planning BA BA UVF-planning 

5.6 Maken detailbegroting BA BA Detailbegroting 

Nota 1 bestek 
5.7 Toetsen detailbegroting BA BA correcties m.b.t. 

budget 

5.8 Afronden bestek en 
A,C, IAD A,C, IAD 

Definitief bestek en 
bestektekeningen Bestektekeningen 

5.9 Aanvragen 
BA BA 

Bouwvergunning 
bouwvergunning 2e fase 2e fase 

5.10 Contractstukken uitvoering 
0 0 Contractstukken 

maken 

Contract sluiten met 
Gesloten contract 

5.11 
bouwkundig aannemer 0 0 voor de uitvoering 

van de bouw 

0 Opdrachtgever 
BA Bouwkundig aannemer 
A Architect 
C Constructeur 
IAD Installatie Adviseur 
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Draatbaek ter bevordmtng van de effectivtlett tn bouwteams 

Toegevoegd aan faseverslag 

Bestek en bestektekeningen: 

.. ...... ..... ... ........ .. .. ..... .... ....... ...... . Datum: .......... .... . . 

Bouwvergunning 2e fase: 

.... ........ ....... .... ........ ......... ........ .. . Datum: .... ... ........ . 

Contractstukken: 

.. ..... .. .... .......... . .. .. ... .................... Datum: ... .. ........ .. . 

Tekenen voor akkoord faseverslag Bestek 

Akkoord opdrachtgever 
Getekend door: 

Akkoord bouwkundig aannemer 
Getekend door: 

Akkoord architect 
Getekend door: 

Akkoord constructeur 
Getekend door: 

Akkoord installatieadviseur 
Getekend door: 

Beryl Botjens 

........... . ....... ........ ..... ... .... .......... .. Datum: .... .. ......... . 

.. ......... . ... ...... ..... ..... ..... .... .......... . Datum: .. .... .... ... .. . 

........................... .... ........... ... ...... Datum: . .. .... ........ . 

.............................. ... .... ........ ...... Datum: ............... . 

.......... ..... .... ......... .. ... . ......... ........ Datum: ...... ......... . 
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Draaiboek ter bevordenng van de effectMte1t in bouwteams 

Tekenen voor akkoord faseverslag VO 

Akkoord overige partijen 

Bedrijf: .... .. ..... ............ . .... .... ... . 
Getekend door: 

..... ..... .......... . .. ....... ..... ... .... ......... Datum: ...... ..... .... . 

Bedrijf: .... ... ...... .... ... ............... . 
Getekend door: 

... .... .................. .. ........ . ... .... .... .... Datum: .. ... ... ..... .. . 
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Taak 4.4 
Taak4.12 

Taak 6.2 

Taak 6.3 

Taak 6.5 

Taak 6.4 

Taak 6.4 
Taak 5.7 

• Info over type 
makelaar(s) en 
notaris 

·Concept 
verkoopbrochure 

Alle output 
verkoop-fase 

• Faseverslag 
verkoop-fase 

• Gedrukte 
verkoopbrochure 

Selecteren 
makelaar(s) en 
notaris 

Concept 
verkoopbrochure 
maken 

Taak 6.3 

Controle en 
aanpassen 
verkoopbrochure 

Taak 6.4 

Drukken 
verkoopbrochure 

Opstellen 
faseverslag 

Ondertekenen 
Faseverslag 
voor akkoord 

Verkoop 

Makelaar en 
notaris die hulp 
bieden tijdens 
de verkoopfase 

Concept 
verkoopbrochure 

Te drukken 
verkoopbrochure 

Gedrukte 
verkoopbrochure 

Faseverslag 
verkoop-fase 

Mogelijk verkochte 
woningen 
(vereiste voor 
start bouw) 

~-I~============~-Ï ,------- -------. ~---------------~ 
: ·Gedrukte : : : Taak 6.7.2 : 
: verkoopbrochure : : • : 1 A Ir 
' • Correcties bestek •, - T----------------..; Indien van L-------------------..; anvu mg , 
• , :, : verkoopbrochure • : en bestektekenin~.-- , toepassing: : 
• -- --- : Erratum : 
L •• _ ___ ~------- -------J 

• Vastgestelde 
verkoopdrempel 

Taak 6.7.1 • Aantal verkochte 
Toetsen 
verkoopdrempel 

Behaald% 
verkochte 
woningen: 
Eis start bouw 

Opdrachtgever 

Opdrachtgever 

Opdrachtgever 

Opdrachtgever 

Opdrachtgever 

Opdrachtgever 

Opdrachtgever 

Opdrachtgever 

Opdrachtgever 



Draarboek ter bevorclenn~ v 

Taakomschrijving 

Taak 6.1: 
Input: 
Omschrijving: 

Output: 

Taak 6.2: 
Input: 

Omschrijving: 

Output: 

Taak 6.3: 
Input: 
Omschrijving: 

Output: 

Taak 6.4: 
Input: 
Omschrijving: 
Output: 

Taak 6.5: 
Input: 
Omschrijving: 

Output: 

Taak 6.6: 
Input: 
Omschrijving: 

Output: 

Beryl BolJens 

Selecteren makelaar(s) en notaris 
Informatie met betrekking tot type makelaar(s) en notaris 
De opdrachtgever zal met behulp van een mogelijke adviseur vaststellen over 
welke kennis, ervaring en capaciteiten de makelaar(s) en notaris dienen te 
beschikken voor de verkoop van de woningen van dit project waarna op zoek kan 
worden gegaan naar een geschikte kandidaat. 
Geselecteerd makelaar(s) en notaris die hulp bieden in de verkoopfase 

Concept verkoopbrochure maken 
D02 
Verkooptekeningen 
Het DO compleet zal vertaald worden naar een verkoopbrochure die opgesteld 
worden met de mogelijke wensen van de doelgroep voor ogen. 
Concept verkoopbrochure 

Controle en aanpassen verkoopbrochure 
Concept verkoopbrochure 
De concept verkoopbrochure wordt gecontroleerd op overeenstemming met het 
DO compleet en taalfouten. Ook zal de borchure bekeken moeten worden vanuit 
de ogen van de toekomstige doelgroep om vast te stellen of deze brochure de 
beoogde doelgroep weet te interesseren. Mocht dit niet het geval zijn dan zal de 
brochure aangepast moeten worden. 
Te drukken verkoopbrochure 

Drukken verkoopbrochure 
Te drukken verkoopbrochure 
De gecontroleerde en aangepaste verkoopbrochure dient gedrukt te worden. 
Gedrukte verkoopbrochure 

Opstellen faseverslag 
Alle output verkoop-fase 
Alle gebruikte documenten waarop de partijen tot overeenstemming zijn 
gekomen noteren en het takendocument doorlopen of alle gewenste output is 
verkregen. Noteren van afspraken en gebruikte gegevens. 
Faseverslag verkoop-fase 

Ondertekenen faseverslag voor akkoord 
Faseverslag verkoop-fase 
Het faseverslag voorleggen aan alle betrokken partijen en voor akkoord laten 
ondertekenen. Zodra alle partijen voor akkoord hebben getekend kan er gestart 
worden met de verkoop. 
Door alle partijen ondertekend faseverslag verkoop-fase 
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Dr a1tloek lt'!r bevr rd&r 1ng van de effeclivitelt In bouwtearns 

Taak 6.7.1: 
Input: 
Omschrijving: 

Output: 

Taak 6.7.2: 
Input: 

Omschrijving: 

Output: 

Taak 6.8: 
Input: 

Omschrijving: 

Output: 

Beryl BoiJens 

Verkoop 
Gedrukte verkoopbrochure 
Zodra de definitieve verkoopbrochure klaar is kan gestart worden met het 
aanschrijven van mogelijke kopers en het op de markt brengen van de 
verkoopbrochure om een zo groot mogelijke groep te bereiken om zo de 
woningen te verkopen. Er dient hier echter nog met rekening te worden 
gehouden met het wel of niet verkrijgen van de bouwvergunning op basis van het 
bestek. De opdrachtgever kan ervoor kiezen om te wachten met de verkoop 
totdat de bouwvergunning is verkregen of de verkoop geschiedt onder bepaalde 
voorwaarden met betrekking tot voortgang van het werk, of ontbindende 
voorwaarden. 
Mogelijk percentage verkochte woningen wat een vereiste is voor de start van de 
bouw. 

Erratum 
Gedrukte verkoopbrochure 
Correcties op bestek en bestektekeningen 
Het kan gebeuren dat tijdens de besteksfase toch nog een aantal 
noemenswaardige wijzigingen worden aangebracht. Dan zal aan de gedrukte 
verkoopbrochure een aanvulling toegevoegd moeten worden waarin de 
wijzigingen worden toegelicht en uitgetekend. 
Aanvulling verkoopbrochure 

Toetsen verkoopdrempel 
Vastgestelde verkoopdrempel 
Aantal verkochte woningen 
Er dient een bepaald percentage aan te bouwen woningen verkocht te zijn 
voordat een opdrachtgever start met de bouw. Dit percentage wordt vooraf 
vastgesteld aan de hand van kostenanalyse. Zodra het vastgestelde percentage 
verkochte woningen, de verkoopdrempel, behaald is kan er gestart worden met 
de bouw. 
Behaald percentage verkochte woningen, eis voor start bouw 
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Draalboek er bevordanng van de effectlviteil an bouwteams 

Faseverslag Fase 6: Verkoop 

Datum: ! ··············· ······· · ···· · ··· ······ ················································· · · · ··· 

Algemene gegevens 

Projectnaam: 

Projectn ummer: 

Omschrijving werk: 

Deelnemende partijen aan betreffende fase 

Opdrachtgever: ......... ..... ...... .. ...... . .... .... ... ......... .. .... .................... .. ............. . 

Bouwkundig aannemer: 

Architect: 

Constructeur: 

lnstallatieadviseur: 

Bouwfysisch adviseur: 

Overige 

Bedrijf: 

Bedrijf: 

Bedrijf: 
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Taken en verantwoordelijkheden 

Fase Taak van: Verantw. Vereiste output Voldaan Datum 

6.Verkoop 

6.1 Selecteren makelaar(s) en 0 0 
Makelaar en notaris 

notaris voor verkoopfase 
r---

6.2 Concept verkoopbrochure 
A,O 0 

Concept 
maken verkoopbrochure 

6.3 Controle en aanpassen 
O,A, BA 0 

Te drukken 
verkoopbrochure verkoopbrochure 

6.4 Drukken verkoopbrochure 0 0 
Gedrukte 
verkoopbrochure 

6.5 Opstellen faseverslag 0 0 
Faseverslag 
verkoop-fase 

Alle 
Voor akkoord 

6.6 Ondertekenen faseverslag 
partijen 

0 faseverslag 
verkoop-fase 

6.7.1 Verkoop 0 0 
Mogelijk verkochte 
woningen 

6.7.2 Indien van toepassing: 
0 0 

Aanvulling 
Erratum verkoopbrochure 

-
6.8 Toetsen verkoopdrempel 0 0 

Behaalde eis voor 
start bouw 

0 Opdrachtgever 
BA Bouwkundig aannemer 
A Architect 
C Constructeur 
IAD Installatie Adviseur 
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Toegevoegd aan faseverslag 

Gedrukte verkoopbrochure: 

.......................... . .. .. ..... . .............. Datum: ........ ... .... . 

Tekenen voor akkoord faseverslag Verkoop 

Akkoord opdrachtgever 
Getekend door: 

Akkoord bouwkundig aannemer 
Getekend door: 

Akkoord architect 
Getekend door: 

Akkoord constructeur 
Getekend door: 

Akkoord installatieadviseur 
Getekend door: 

Akkoord overige partijen 

Bedrijf: .................. . .. .............. . 
Getekend door: 

Bedrijf: ................ . .. .. .. .. .......... . 
Getekend door: 

Beryl Boljens 

................................................... Datum: ............... . 

................................................... Datum: ............... . 

................................................... Datum: ............... . 

................................................... Datum: ............... . 

................................................... Datum: ............... . 

... . .. ....... ..... . .. ... .... ................... . ... Datum: ........ .. ..... . 

... . ... ........... . .. .... ...................... . ... Datum: ............... . 
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Draalboek ter bevordering va11 de effectiviteit in bouwteams 

Bijlage A 

In deze bijlage wordt voor een aantal taken uit het takendocument een overzicht gegeven van de 
onderdelen die tot deze cruciale taak behoren en van de tekeningen die hierbij gemaakt moeten 
worden. De onderdelen en tekeningen worden in deze bijlage aangegeven omdat er tussen de 
verschillende partijen in een bouwteam vaak andere gedachten bestaan over welke onderdelen 
uitgewerkt dienen te worden en welke tekeningen op welke schaal getekend moeten worden. 
Deze bijlage wordt gebruikt als input bij taak 1.1, taak 2.2, taak 3.1 en taak 4.1. 

De taken waarvoor een onderdelen -en tekeningenoverzicht is gegeven zijn: 
• Taak 1.1: Opstellen Programma van Eisen; 
• Taak 2.2: Opstellen Schetsontwerp; 
• Taak 3.1: Opstellen Voorlopig ontwerp; 
• Taak 4.1: Opstellen Definitief ontwerp. 
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Input taak 1.1: Onderdelen Programma van Eisen 

Nr. Omschrijving Voldaan 
1.1 Projectdefiniëring 
1.1.1 Project: naam, plaats, locatie 
1.1.2 Realisatie: Wat is er al gerealiseerd en moet er nog gerealiseerd worden? 
1.1.3 Organisatie: gekozen samenwerkingsvorm 

1.2 Locatie uitgangspunten 
1.2.1 Gebieds -en stadsontwikkeling bestaande uit: 
1.2.1.1 Beschrijving gebouwontwikkeling omgeving 
1.2.1.2 Infrastructuur 
1.2.1.3 Koppeling aan stedenbouwkundig plan 
1.2.2 Ontsluiting gebied 
1.2.3 Parkeren 

1.3 Beschikbaar bud!get opstellen 

1.4 Verschijningsvorm gebouw 
1.4.1 Beschrijving marktgebonden uitgangspunten mbt. bijv. wensen huurder 
1.4.2 Beschrijving koppelinQ Qebouw met omÇJevinQ 
1.4.3 Uitstraling gebouw 

1.5 Materiaalkeuze 
1.5.1 Uitgangspunten en randvoorwaarden 
1.5.2 Kwaliteit 
1.5.3 Relatie beschikbare budget en materiaalgebruik 

1.6 Omvang gebouw 
1.6.1 BeschrijvinQ brutovloeroppervlak 

1.7 Huurdervoorwaarden (bij verhuurpoject) 
1.7.1 Voorwaarden mbt huurder: indeling gebouwen, extra voorzieningen 
1.7.2 Grootte units 

1.8 Routing/ontsluiting 
1.8.1 Bereikbaarheid vleugels/toiletgroepen 
1.8.2 Routing (liften en trappen) 

1.9 Verticale en horizontale indeling gebouw 
1.9.1 Stramien 
1.9.2 Gevelindeling 
1.9.3 HooQte ruimtes 

1.10 Gebouweisen 
1.1 0.1 Parkeernorm 
1.10.2 Gebouwhoogte 
1.10.3 Hoofdentree 
1.1 0.4 Sanitaire ruimten 
1.10.5 Liften 
1.10.6 Technische ruimte 

1.11 Tijdsbestek voor oplevering 
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Draalboe ter bevordenng van d e1fecttvite1t 111 bouwteams 

Input taak 2.2: Onderdelen SO 

Nr. Omschrijving Voldaan 

2.1 Algemeen 
2.1.1 De architect zal een weergave schetsen van het de functionele en 

structurele opbouw, vorm en omvang van de bouwmassa. 

2.2 Bouwkundig 
2.2.1 Plattegronden (1:200) met daarop: 
2.2.1.1 Hoofdmaatvoering beukbreedte en -diepte. 
2.2.1.2 Indeling woningen en niet-woonfuncties. 
2.2.2 Gevels en doorsneden (1:200) met daarop: 
2.2.2.1 Hoofdmaatvoering verdiepings -en dakrandhoogte. 
2.2.2.2 De gevelindeling. 
2.2.2.3 Beschrijving van de essentiële materialisering en overige esthetische 

'speerpunten'. 

2.3 Constructief 
2.3.1 Schatting lengte van funderingspalen. 
2.3.2 Advies over eventueel benodigde damwanden en bemaling (nodig 

ja/nee). 

2.4 U itvoeri ngstech n isch 
2.4.1 Situatietekening met globale gegevens over beschikbaar bouwterrein. 
2.4.2 Globale gegevens over bodemgesteldheid en grondwaterstand. 
2.4.3 Globale gegevens over grondbalans en kwaliteit aanwezige grond. 
2.4.4 Advies over skeletstructuur en bouwsysteem 

2.5 Installatietechnisch 
2.5.1 CV-installatie: Individueel of stadsverwarming, traditioneel of anders. 
2.5.2 MV-installatie: Al dan niet gebalanceerd, al dan niet met 

warmteterugwinning. 
2.5.3 Warmwatervoorziening geïntegreerd met CV of separaat. 
2.5.4 Passieve of actieve zonne-energie. 
2.5.5 Warmtekrachtkoppeling. 

2.6 Bouwfysisch 
2.6.1 Gegevens over eventuele geluidwerende voorzieningen in de gevel. 
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Draalbo~k ter bevordFmng van de effecl1vtte11 1n bouwteams 

Input taak 3.1: Onderdelen VO 

Nr. Omschrijving Voldaan 

3.1 Algemeen 
3.1.1 Bij het maken van de VO-tekeningen wordt een voorstelling gegeven van 

de situering, de indeling, de structurele en constructieve opzet en het 
architectonische uiterlijk wordt vormgegeven. 

3.2 Bouwkundig 
3.2.1 Materialisatie van esthetisch essentiële onderdelen. 
3.2.2 Plattegronden 1:100 met daarop: 
3.2.2.1 Hoofdmaatvoering beukbreedte en -diepte. 
3.2.2.2 Meetbaar indelinÇJ woninÇJen en niet-woonfuncties. 
3.2.3 Gevels en doorsneden 1:100 met daarop: 
3.2.3.1 Hoofdmaatvoering verdiepings-, borstwerings-en dakrandhooÇJte. 
3.2.3.2 Meetbaar alle kozijnen en alle eventuele overstekken, uitkragingen en 

andere bijzondere elementen. 
3.2.3.3 Aanduiding wel/geen glazenwasinstallatie. 
3.2.4 Principedetaillering negge bij kozijnen, ventilatieroosters, dakrand en/of 

eventuele gootbetimmering en overige esthetisch essentiële onderdelen. 

3.3 Constructief 
3.3.1 Dimensie van funderingspalen (voorlopig aan te houden aantal, lengte 

en diameter). 
3.3.2 Dimensie van (funderings)balken, vloeren, kolommen en wanden 

(eventueel inQetekend op tekeninÇJen architect). 
3.3.3 Eventuele bijzondere/essentiële constructie-principedetails. 
3.3.4 Wapeningshoeveelheden. 
3.3.5 Advies over eventueel benodigde damwanden en bemaling. 

3.4 Uitvoeringstechnisch 
3.4.1 Situatietekening met grenzen bouwterrein en markering scheiding t.b.v. 

budget bouwkosten en terreininrichting. 
3.4.2 Globale gegevens over beschikbaar bouwterrein en bouwwegen 
3.4.3 Globale gegevens over bodemgesteldheid en grondwaterstand. 
3.4.4 Globale Qegevens over grondbalans en kwaliteit aanwezige grond. 
3.4.5 Advies over uitwerking skeletstructuur, bouwsysteem en 

basisdetaillering, evenals over logistiek en bouwtijd 
3.4.6 Gegevens over directiekeet, verstrekkingen en reclame t.b.v. 

opdrachtQever. 
3.4.7 Inbreng van specialisme via co-makers en/of leveranciers en 

onderaannemers. 
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Draaibo~::k ter bevordering van de effecllvite!t 1n bouwteams 

3.5 Installatietechnisch Voldaan 
3.5.1 Globale technische omschrijving met eventuele stelposten voor 

specifieke onderdelen (bv sanitair) en uitgangspunten m.b.t. nuts-
invoeren, -leidingen en bemetering (onderscheid tussen kosten binnen 
en buiten bestek (aansluitkosten)). 

3.5.2 Plaats en afmetingen leidingschachten en meterkasten (eventueel 
ingetekend op tekeningen architect). 

3.5.3 Globaalleidingtracé bij appartementengebouwen, inclusief eventueel 
benodigde droge blusleiding, hydrafoor en installatie-kasten en -putten 
(eventueel ingetekend op tekeningen architect). 

3.5.4 Uitgangspunten m.b.t. type cv-installatie (individueel of stadsverwarming, 
radiatoren I convectoren I vloerverwarming), ventilatiesysteem (al dan 
niet gebalanceerd, al dan niet met warmteterugwinning) . 

3.5.5 Passieve of actieve zonne-energie. 
3.5.6 Warmtekrachtkoppeling. 
3.5.7 Capaciteit en afwerkingsniveau van de lift. 

3.6 Bouwfysisch 
3.6.1 Gegevens over eventuele geluidwerende voorzieningen in de gevel 

(eventueel aangegeven op tekeningen architect). 
3.6.2 Gegevens over eventuele brandwerende voorzieningen m.b.t. gevels en 

binnenpuien (eventueel aangegeven op tekeningen architect) . 
3.6.3 Overige specifieke bouwfysische gegevens. 
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Dma1boek ter t)evordering van de etfectivlleil in bouwteams 

Input taak 4.1: Onderdelen DO 

Nr. Omschrijving Voldaan 

4.1 Algemeen 
4.1.1 Bij het maken van de DO-tekeningen wordt de vorm, de afmeting van de 

bouwdelen, de plaats en het materiaalgebruik vastgelegd . Ook worden 
hier de constructie -en installatietekeningen vervaardigd . 

4.2 Bouwkundig 
4.2.1 Materialisatie van alle esthetisch belangrijke onderdelen. 
4.2.2 Plattegronden 1:100 met daarop: 
4.2.2.1 Hoofdmaatvoering beukbreedte en -diepte. 
4.2.2.2 Maatvoering indeling woningen en niet-woonfuncties. 
4.2.3 Gevels en doorsneden 1:100 met daarop: 
4.2.3.1 Hoofdmaatvoering verdiepings-, borstwerings- en dakrandhoogte. 
4.2.3.2 Meetbaar alle kozijnen met bewegende delen en alle eventuele 

overstekken, uitkragingen en andere bijzondere elementen. 
4.2.3.3 Eventueel benodigde glazenwasinstallatie. 
4.2.4 Principedetaillering negge bij kozijnen, ventilatieroosters, dakrand en/of 

eventuele goot-betimmering, alsmede alle overige estetisch belangrijke 
principedetails en alle overige principedetails die een relatief grote 
invloed hebben op de bouwkosten. 

4.3 Constructief 
4.3.1 Sonderingsrapport en dimensie van funderingspalen (aantal, lengte en 

diameter). 
4.3.2 Constructietekeningen 1:1 00 met dimensie van (funderings )balken, 

vloeren , kolommen en wanden, inclusief principedetails en inclusief 
onderscheid tussen prefab beton en in het werk gestorte beton (evt. 
ingetekend op tek . architect). 

4.3.3 Wapeningshoeveelheden. 
4.3.4 Advies over eventueel benodigde damwanden en bemaling. 

4.4 Uitvoerin_g_stechnisch 
4.4.1 Situatietekening met grenzen bouwterrein en markering scheiding t.b .v. 

budget bouwkosten en terreininrichting. 
4.4.2 Nauwkeurige gegevens over beschikbaar bouwterrein en bouwwegen 
4.4.3 Nauwkeurige gegevens over bodemgesteldheid en grondwater. 
4.4.4 Nauwkeurige gegevens over grondbalans en kwaliteit aanwezige grond 

(eventueel saneringsrapport). 
4.4.5 Advies over optimalisatie skeletstructuur, bouwsysteem en 

principedetaillering, evenals over logistiek en bouwtijd 
4.4.6 Gegevens over directiekeet, verstrekkingen en reclame t.b.v. 

opdrachtgever. 
4.4.7 Inbreng van specialisme via co-makers en/of leveranciers en 

onderaannemers. 
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Draaiboek ter bevordering van de el eetlviteil rn bouwteams 

4.5 Installatietechnisch Voldaan 
4.5.1 Technische omschrijving: 
4.5.1.1 Uitgebreide technische omschrijving met eventuele stelposten voor 

specifieke onderdelen (bv sanitair) en uitgangspunten m.b.t. nuts-
invoeren, -leidingen en bemetering (onderscheid tussen kosten binnen 
en buiten bestek (aansluitkosten)). 

4.5.1.2 Al het meerdere dat wordt verlangd t.o.v. het bouwbes luit, NEN 1010 en 
GIW-regeling dient te zijn beschreven. 

4.5.1.3 Type hydrofoorinstallatie, pomp-, olie-, zand- en vetvangputten. 
4.5.1.4 Type cv-ketel (doorstroomsnelheid in combinatie met watertemperatuur) 

of stadsverwarminQsunit. 
4.5.1.5 Type radiatoren/convectoren, alsmede de uitgangspunten mbt plaatsing 

verwarm-ingselement in geval van glazen puien en/of glazen borstwering 
onder kozijn. 

4.5.1.6 Type mv-unit (gelijkstroom of wisselstroom, gebalanceerde ventilatie, 
warmteterugwinning). 

4.5.1.7 Type mv- en rookgaskanalen en dakkappen. 
4.5.1.8 Passieve of actieve zonne-energie. 
4.5.1.9 Warmtekrachtkoppeling. 
4.5.1.10 Type lift, capaciteit en afwerkingsniveau van de lift. 
4.5.2 Schematisch op tekening aangegeven (ingetekend op tekeningen 

architect): 
4.5.2.1 Nutsbedrijven en stadsverwarming: 
4.5.2.1.1 Plaats invoeren in het gebouw. 
4.5.2.1.2 Tracé vanaf invoer Um de plaats waar de installatie als huisinstallatie 

beschouwd wordt. Daarbij dient vermeld te zijn welke technische 
onderdelen en bouwkundige voorzieningen door de 
aannemer/installateur verzorgd dienen te worden (onderscheid tussen 
kosten binnen en buiten bestek (aansluitkosten)), zoals mantelbuizen, 
kabelgoten, leidingschachten, kasten, putten, meters, etc, alsmede de 
eisen die daaraan gesteld worden, zoals materiaaltoepassing, 
afmetingen, bereikbaarheid, mogelijkheid van instorten in 
betonconstructies, brandwerende voorzieningen, etc. 

4.5.2.1.3 Plaats en afmeting meter- en installatiekasten. 
4.5.2.2 Riolering, hemelwaterafvoeren, water en droge blusleidingen: 
4.5.2.2.1 Plaats van de aansluiting op het gemeenteriool en de eisen die aan de 

aansluiting gesteld zijn. 
4.5.2.2.2 Tracé vanaf de aansluiting tot de leidingschacht, rekening houdend met 

het benodigde afschot en eventueel benodigd warmtelint 
4.5.2.2.3 Plaats en afmeting van eventuele pomp-, olie-, zand- en vetvangputten. 
4.5.2.2.4 Tracé en afmeting van hemelwaterafvoeren langs de gevel en in 

schachten, rekening houdend met het benodigde afschot van platte 
daken en terrassen. 

4.5.2.2.5 Plaats en afmeting van watermeters en hydrofoorinstallatie. 
4.5.2.2.6 Tracé, afmeting en eisen gesteld aan droge blusleidingen. 
4.5.2.3 Liften: 
4.5.2.3.1 Plaats van liftmachinekamer. 
4.5.2.4 Mechanische ventilatie niet-woonfuncties: 
4.5.2.4.1 Plaats en afmeting kanalen, ventilatoren, roosters en (dak)kappen. 
4.5.2.5 Algemene coördinatie van leidinQen: 
4.5.2.5.1 Doorsnedetekeningen (schematisch) van leidingen onder plafonds, 

inclusief eventuele isolatie en beugelvoorzieningen, zodat inzicht wordt 
verkregen in de (on)mogelijkheden van tracés en kruising van leidingen. 

4.5.2.5.2 Plaats en afmeting van leidingschachten. 
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4.5 Vervolg installatietechnisch Voldaan 
4.5.2.5.3 Plaats en afmeting dakkappen, afgestemd op de bouwkundige situatie 

(bv dakranden en dakopbouwen) en afgestemd op de eventuele 
aanwezigheid van een pluvia-systeem. 

4.6 Bouwfysisch 
4.6.1 Gegevens over eventuele geluidwerende voorzieningen in de gevel 

(geluidsrapport en ter verduidelijking aangegeven op tekeningen 
architect). 

4.6.2 Gegevens over eventuele brandwerende voorzieningen m.b.t. gevels en 
binnenpuien (ter verduidelijkinÇJ aanÇJeÇJeven op tekeninÇJen architect). 

4.6.3 Overige specifieke bouwfysische gegevens. 
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