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VOORWOORD 

Voor u ligt het afstudeerrapport dat ik heb geschreven voor het 
afstudeertraject van de mastertrack Building Technology binnen de master 
Architecture, Building and Planning aan de Technische Universiteit van 
Eindhoven. Dit afstudeerrapport is het laatste onderdeel van het afstudeertraject 
van deze mastertrack. Het afstudeerrapport beschrijft het onderzoek naar een 
afstemming van de werkwijzen van Hendriks Bouw en Ontwikkeling en Hendriks 
Onderhoud en Beheer en het ontwerpen van een hulpmiddel voor deze 
afstemming. Het opstellen van dit rapport heeft plaats gevonden van december 
2015 tot en met maart 2016.  

 
Via deze weg wil ik verschillende mensen bedanken die een waardevolle 

bijdrage hebben geleverd aan dit rapport. Allereerst wil ik mijn begeleiders 
bedanken. Vanuit de Technische Universiteit te Eindhoven zijn dit docent Cor de 
Bruijn en Eric Vastert en vanuit Hendriks Bouw en Ontwikkeling ben ik begeleid 
door Jeroen van Beers. Verder wil ik mijn overige collega’s bedanken voor alle 
hulp en tijd die ze hebben vrij gemaakt om mij te helpen met het onderzoek, 
daarbij in het bijzonder Frank Coolen en Paul van Hinthum van Hendriks 
Onderhoud en Beheer. Daarnaast is de goede werksfeer en toegankelijkheid 
naar iedereen binnen het bedrijf als zeer prettig ervaren.  

 
Oss, 8 april 2016 

 
Stef Reijnders 
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SAMENVATTING 

Dit afstudeerrapport is geschreven naar aanleiding van het probleem dat 
de werkwijzen van Hendriks Bouw en Ontwikkeling en Hendriks Onderhoud en 
Beheer niet op elkaar af stemmen. HBO werkt volgens een nieuwe methode 
met BIM, terwijl HOB nog volgens de oude methode werkt zonder BIM. Daarbij 
is er geen terugkoppeling van meerjarenonderhoudsplanningen en wordt HOB niet 
betrokken in het begin van een project. Het uiteindelijke gevolg van deze 
problemen is dat de concurrentiepositie van HOB na verloop van tijd verzwakt 
ten opzichte van concurrenten. Om dit tegen te gaan is een afstudeertraject 
doorlopen met de volgende doelstelling: 

 
Om de concurrentiepositie van Hendriks Onderhoud en Beheer te versterken, wordt 

een hulpmiddel (werkmethodiek) ontwikkeld om de werkwijzen van Hendriks Bouw en 
Ontwikkeling en Hendriks Onderhoud en Beheer op elkaar af te stemmen op het gebied 
van klachtenafhandeling, meerjarenonderhoudsplanningen en terugkoppeling, waarbij 
Hendriks Onderhoud en Beheer alle benodigde informatie volgens de nieuwe werkwijze 
(BIM) kan verkrijgen met een manurenbesparing van 20% op de klachtenafhandeling en 
40% op het opstellen van meerjarenonderhoudsplanningen en waarin een terugkoppeling 
van informatie om de total cost of ownership te kunnen verlagen is opgenomen, waarbij 
de kwaliteit minimaal gelijk blijft aan de traditionele werkwijze, waardoor BIM-modellen 
na oplevering nog steeds gebruikt kunnen worden.  

 
Het onderzoek dat is uitgevoerd is tweeledig. Allereerst zijn de processen 

van HBO en HOB beschreven. Op deze manier is er een 0-situatie gecreëerd. 
Het blijkt dat Hendriks in de meeste processen een coördinerende functie heeft, 
waardoor de kosten die Hendriks maakt tijdens het proces vooral bepaald 
worden door de manuren. Daarnaast is gebleken dat het belangrijk is dat HOB 
over gegevens beschikt die exact overeen komen met het daadwerkelijke 
gebouwde gebouw. Verder blijkt dat er nog geen terugkoppeling is van HOB 
naar HBO voor de meerjarenonderhoudsplanning, iets wat wel gewenst is in de 
toekomst om op die manier de total cost of ownership te kunnen verlagen. 

 
Het tweede deel van het onderzoek is inzicht verkrijgen in welke gegevens 

gekoppeld kunnen worden aan een BIM en op wat voor manieren dit mogelijk 
is. Hierbij is eerst de structuur van BIM onderzocht. Er wordt gemodelleerd naar 
de door Hendriks gecreëerde structuur. Aan de hand van een parameterlijst 
worden alle elementen en parameters gemodelleerd. Daarnaast is gebleken dat 
de verschillen tussen het BIM en de revisietekeningen dezelfde verschillen zijn 
als tussen het BIM en het daadwerkelijke gebouw. Vervolgens is gebleken dat 
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er van de klachtenafhandeling en garantie weinig gegevens daadwerkelijk aan 
het BIM gekoppeld kunnen worden, doordat veel gegevens uit de klacht gehaald 
worden. Voor meerjarenonderhouds-planningen is het koppelen aan BIM bij bijna 
alle gegevens mogelijk. Er zijn verschillende manieren onderzocht om deze 
gegevens te koppelen, waarvan het koppelen als parameter aan een element de 
meest bruikbare methode is.  

 
Na uitvoering van dit onderzoek is het programma van eisen voor het 

hulpmiddel beschreven. Hierin zijn de eisen uit de doelstelling overgenomen. 
Daarnaast zijn er nieuwe eisen en randvoorwaarden uit het onderzoek en vanuit 
Hendriks naar voren gekomen. De belangrijkste eis vanuit Hendriks is om het 
hulpmiddel beschikbaar te maken in de cloud.  

 
Naar aanleiding van deze eisen is het hulpmiddel ontworpen. Het 

hulpmiddel is een platform welke te bereiken is via het internet. Op het gebied 
van klachtenafhandeling en garantie kunnen klanten op dit platform inloggen en 
een klacht indienen. Vervolgens wordt de klacht met behulp van het platform 
afgehandeld door de medewerker nazorg. Hij bepaalt of een klacht gegrond is, 
wie er verantwoordelijk is voor de klacht en zorgt voor informatie omtrent de 
klacht. Vervolgens stuurt hij de onderaannemers en reparateurs aan. Wanneer 
een klacht is opgelost, wordt deze via het platform weer afgemeld. Dit gehele 
proces gaat met behulp van het platform.  

Op het gebied van meerjarenonderhoudsplanningen kan binnen het platform 
een meerjarenonderhoudsplanning aangemaakt worden. Hierbij geeft de PDO aan 
welke onderdelen in de meerjarenonderhoudsplanning moeten worden opgenomen. 
Vervolgens exporteert het platform gegevens die nodig zijn voor de 
meerjarenonderhoudsplanning uit het BIM. Andere gegevens zoals prijzen of 
werkomschrijvingen kunnen op verschillende manieren achterhaald worden binnen 
het platform. Op die manier kan de gehele meerjarenonderhoudsplanning worden 
opgesteld met behulp van het platform.  

Verder kunnen er gegevens over projecten zoals handleidingen of het BIM 
worden opgevraagd met behulp van het platform. 

 
Het hulpmiddel is tot slot getoetst aan het opgestelde programma van 

eisen om te bepalen of het hulpmiddel kan voldoen. Hieruit is gebleken dat het 
hulpmiddel kan voldoen aan alle vijf de eisen die voort zijn gekomen uit de 
doelstelling en kan voldoen aan vijf van de zes eisen die vanuit Hendriks naar 
voren zijn gekomen. Er kan geconcludeerd worden dat het hulpmiddel aan tien 
van de elf eisen kan voldoen en daarmee aan de doelstelling kan voldoen. 
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SUMMARY 

This thesis was written in response to the problem that the methods of 
Hendriks Bouw en Ontwikkeling and Hendriks Onderhoud en Beheer are not 
aligned with each other. HBO uses a new method including BIM, while HOB 
still uses the old method without BIM. Furthermore, no feedback of long-term 
maintenance plans is provided and HOB is not involved at the start of a 
project. The ultimate consequence of these problems is that the competitiveness 
of HOB will weaken over time relative in comparison to their competitors. A 
graduation process with the following goal has been completed in order to 
counter this.  

 
To strengthen the position of Hendriks Onderhoud en Beheer, a tool (working 

method) will be developed to connect the methods of Hendriks Bouw en Ontwikkeling 
and Hendriks Onderhoud en Beheer in the field of handling complaints, long-term 
maintenance plans and feedback, with which Hendriks Onderhoud en Beheer will require 
all information with a man-hours savings of 20% on the complaints and 40% on the 
composing of long-term maintenance plans and where a feedback of information to 
reduce the total cost of ownership is included, in which the quality is at least equal to 
the traditional method, assuring BIM models can still be used after completion of the 
project. 

 
The research which is conducted is twofold. First of all, the processes of 

HBO and HOB have been described. In this way, a baseline was created. It 
appears that in most processes Hendriks has a coordinating role. This ensures 
that the costs Hendriks makes during the process are mainly man-hours. It 
also appeared important that HOB has information that exactly matches the 
actual built building. In addition, the research showed that there is not any 
feedback from HOB to HBO for the long-term maintenance planning, something 
that is desirable in the future to reduce total cost of ownership. 

 
The second part of the research concerns obtaining insight into which data 

can be linked to BIM and in what possible ways. First the structure of BIM 
has been researched. At Hendriks they model after the BIM-structure created 
by themselves. All elements and parameters are modelled on the basis of a 
parameter list. In addition, it has been found that the differences between the 
BIM and the revision drawings are the same differences as between the BIM 
and the actual building. It appears that there is little data from complaints 
handling and guarantee that can be linked to the BIM, because many data is 
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taken from the complaint itself. In contrast, almost all possible data for long-
term maintenance planning can be linked to BIM. There are several ways of 
linking the data, from which linking a parameter to an element is the most 
useful method.  

 
After conducting this research the program of requirements is described for 

the tool in the following chapter. The requirements are based on the goal, the 
research and Hendriks. The main requirement Hendriks expects is to make the 
tool available in the cloud. 

 
In response to these requirements the tool has been designed. The tool 

is a platform which is accessible via the Internet. In the field of handling 
complaints and guarantee customers are able to log in on the platform and 
submit a complaint. Then the complaint is dealt with by the ‘medewerker 
nazorg’ using the platform. He determines whether a complaint is justified, who 
is responsible for the complaint and he gathers information about the complaint. 
Furthermore, he contacts subcontractors and repairmen. When a complaint is 
resolved, the complaint will be completed using the platform. 

In the field of long-term maintenance planning, a long-term maintenance 
plan can be created within the platform. Here the PDO indicates which 
elements should be included in the long-term maintenance plan. Following, the 
platform exports data from the BIM required for the long-term maintenance plan. 
Other data, such as prices or job descriptions can be traced in different ways 
within the platform. In this way the entire long-term maintenance plan can be 
completed using the platform. 

In addition, data on projects such as manuals or the BIM can be 
retrieved using the platform. 

 
Finally, the tool was tested against the established program of 

requirements to determine if the tool can comply. This has shown that the 
device can meet all five requirements that emerged from the goal and can 
meet five of the six requirements that have emerged from Hendriks. It can be 
concluded that the device can meet ten of the eleven requirements and thus 
can meet the goal. 
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BEGRIPPEN EN AFKORTINGEN 

12build Een platform waar Hendriks offertes bij 
verschillende partijen aanvraagt en vergelijkt. 
Verder kunnen er op dit platform nieuwe partijen 
gevonden worden. 

 
BCF BIM Collaboration Format; bestandsformaat waar 

notes in worden opgeslagen 
 
BIM BIM staat voor Bouw Informatie Model (Building 

Information Model). BIM is een digitaal model 
van een bouwwerk dat geometrische informatie, 
maar ook andere kenmerken en eigenschappen 
van gemodelleerde objecten bevat. Het model 
wordt als soort database gebruikt door meerdere 
partijen in het bouwproces. 

 BIM kan ook staan voor de manier van 
(samen)werken met een BIM. 

 
BIM aspect Een aspect van een BIM van één discipline, 

bijvoorbeeld bouwkundig, constructief of installaties. 
Meerdere BIM aspecten vormen samen het BIM. 

  
BIM bestand Een ander bestandsformaat dan IFC, waar externe 

partijen eventueel gebruik van maken (bijvoorbeeld 
RVT, PLN, DB1 etc.) 

 
Clouddiensten Diensten die via de cloud (online) te gebruiken 

zijn voor derden 
 
DBFMO Design, Build, Finance, Maintain, Operate. Een 

contracttype waarbij een project van ontwerp tot 
en met onderhoud wordt aangenomen. 

 
HBO Hendriks Bouw en Ontwikkeling 
 
HOB Hendriks Onderhoud en Beheer 
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HIT Hendriks Installatietechniek 
 
IFC  IFC (Industry Foundation Classes) is een open 

bestandsformaat om de uitwisseling van een 
(aspect) BIM tussen verschillende software 
mogelijk te maken. (een afbeelding kan 
“naam”.jpg zijn, een BIM-aspect kan “naam”.ifc 
zijn). 

 
Meerjarenonder- Een planning voor het onderhoud en beheer van  
houdsplanning een gebouw voor een aantal jaren, variërend van 

10 jaar tot meer dan 30 jaar. 
 

Metacom ERP-software 
 
Note Opmerking binnen BIM 
 
Quantity takeoff Het genereren van hoeveelheden uit een BIM 
 
SADT Een analysemethode om processen op een 

duidelijke en logische manier te visualiseren; 
Structured Analysis and Design Technique 

 
SADT-schema Een schema opgebouwd met de SADT-methode 
 
SWOT-analyse Analyse van de ‘Strength, Weakness, 

Opportunities and Threats’ van een onderwerp 
 
Nieuwe werkwijze De werkwijze van de laatste jaren binnen HBO, 

waarbij er onder andere gebruik van BIM wordt 
gemaakt om een project te realiseren en er zeer 
intensief wordt samengewerkt met andere partijen. 

 
Parameter Een variabele van een element in een BIM. 
 
PDO Projectleider dynamisch onderhoud (functie binnen 

Hendriks Onderhoud en Beheer) 
 
TCO Total Cost of Ownership 
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Traditionele  De werkwijze die HBO hanteerde voordat er  
werkwijze gebruik gemaakt werd van BIM. Binnen deze 

werkwijze werd er vooral gebruik gemaakt van 
2D-tekeningen en werd er minder integraal 
gewerkt.  
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1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk wordt de aanleiding van het afstudeerontwerp beschreven. 
Allereerst wordt er een korte introductie van het gastbedrijf gegeven en uitgelegd 
wat er daadwerkelijk geobserveerd is. Vervolgens wordt vanuit de 
knelpuntenanalyse het probleem beschreven. Hieruit volgen de probleem- en 
doelstelling. Het hoofdstuk wordt vervolgens afgesloten met een leeswijzer. 

1.1 INTRODUCTIE 
Vanuit Hendriks Bouw en Ontwikkeling (HBO) in Oss werd er gezocht 

naar een afstudeerder die affiniteit heeft met BIM en uitvoeringstechniek om de 
verdere ontwikkeling tussen deze twee aspecten van de bouw te onderzoeken. 
Hendriks Bouw en Ontwikkeling is een bedrijf met vier dochterondernemingen 
(Figuur 1). In totaal werken er zo’n 200 personen binnen Hendriks en werd 
er in 2014 een omzet van 73,5 miljoen euro behaald. Hendriks is een bedrijf 
dat veel waarde hecht aan de nieuwe manier van werken door middel van 
ketensamenwerking, lean en BIM.  

Het is gebleken dat er binnen HBO op dit moment op twee verschillende 
manieren gewerkt wordt. Zo is er de nieuwe werkwijze, waarbij er gebruik 
gemaakt wordt van BIM om informatie te achterhalen en de traditionele 
werkwijze, waarbij er geen gebruik gemaakt wordt van BIM, maar van 
tekeningen en bestek. Binnen HBO wordt er tijdens de realisatiefase van een 
gebouw gebruik gemaakt van de nieuwe werkwijze door Hendriks Bouwbedrijf en 
Hendriks Installatietechniek. Echter wordt er tijdens de onderhoud en beheerfase 
gebruik gemaakt van de traditionele werkwijze. Dit verschil in werkwijzen tussen 
beide partijen, zorgt ervoor dat de werkwijzen niet op elkaar aansluiten. In de 
volgende paragraven wordt dit probleem uitgebreider beschreven. 

  

Figuur 1 – Dochterbedrijven Hendriks Bouw en Ontwikkeling 
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1.2 KNELPUNTEN 
Uit vooronderzoek naar het onderhoud- en beheerproces bij HOB zijn de 

volgende knelpunten naar voren gekomen. De porras stream hieronder (Figuur 
2) is een analyse die is gebaseerd op deze knelpunten.  

 

Figuur 2 - Porras Stream Hendriks Onderhoud en Beheer 
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In de porras stream van Figuur 2 zijn de gevonden knelpunten aan elkaar 
gekoppeld als oorzaken en gevolgen. De belangrijkste oorzaken en gevolgen 
staan onder- en bovenaan in de gearceerde gedeeltes. Hier tussenin staan 
knelpunten die zowel oorzaak als gevolg zijn.  

 
Uit de porras stream komen de volgende drie oorzaken als belangrijkste 

oorzaken naar voren: 
 
De werkwijzen van Hendriks Bouw en Ontwikkeling en Hendriks Onderhoud 
en Beheer sluiten niet op elkaar aan 

HBO maakt gebruik van de nieuwe werkwijze met behulp van BIM. HOB werkt 
nog op de traditionele wijze, zonder gebruik te maken van BIM. Wanneer een 
project door HBO wordt afgerond, sluit dit niet aan op de werkwijze van HOB. 
Er wordt een BIM met veel informatie overgedragen aan HOB, waar zij 
vervolgens niets mee kunnen. Informatie moet op andere wijzen worden gezocht 
en dit kost extra tijd. Ook het feit dat een BIM veel geld kost en dat er veel 
energie in een BIM moet worden gestoken om tot het eindresultaat te komen, 
zorgt ervoor dat het een soort geldverspilling is om vervolgens niets meer met 
het BIM te doen.  

 
Er is geen terugkoppeling voor de meerjarenonderhoudsplanningen 

Meerjarenonderhoudsplanningen worden op dit moment nog niet teruggekoppeld 
naar HBO. Wanneer er producten of materialen positief of negatief bevonden 
worden voor het beheer en onderhoud van een gebouw, wordt dit op geen 
enkele manier teruggekoppeld aan HBO. Wanneer dit wel zou gebeuren, kan 
HBO bij de ontwikkeling van nieuwe gebouwen deze informatie gebruiken om 
(uiteindelijk) goedkoper te bouwen en de TCO (Total Cost of Ownership) te 
verlagen. Op dit moment kan het afwezig zijn van deze informatie leiden tot 
hogere TCO.  
 

Onderhoud en beheer wordt niet betrokken tijdens het begin van een project 
Doordat HOB in het begin van een project nog niet wordt betrokken, weet men 
op dat moment niet wat nodig is in het BIM voor onderhoud en beheer. Dit 
moet worden aangegeven door HOB, echter worden zij pas betrokken bij het 
project wanneer een project gebouwd is. HOB verzorgt dan de 
klachtenafhandeling en eventueel maken ze een meerjarenonderhoudsplanning om 
het onderhoud te verzorgen. Wanneer het onderhoud eerder in het proces 
verkocht wordt, kan er tijdens de bouw rekening gehouden worden dat Hendriks 
dit voor zijn rekening neemt en kunnen er daardoor andere afwegingen gemaakt 
worden, waardoor de kwaliteit van het gebouw verbetert en het onderhoud en 
beheer minder geld kost.  
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1.3 PROBLEEMBESCHRIJVING 
De oorzaken uit de vorige paragraaf zorgen ervoor dat er verschillende 

nadelige gevolgen ontstaan voor HOB. De volgende gevolgen zijn de 
belangrijkste gevolgen uit de porras stream:  

 
Het oplossen van een klacht kost veel manuren 

Uit vooronderzoek is gebleken dat het oplossen van een klacht gemiddeld 2,75 
manuur kost (dit is tevens te vinden in hoofdstuk 2). Het verwerken van de 
klacht en het bepalen wie er verantwoordelijk is, duurt gemiddeld één manuur. 
Dan is er nog geen reparateur langs geweest. Van alle klachten wordt slechts 
30% door Hendriks zelf opgelost, de overige klachten worden door externe 
partijen opgelost. Het daadwerkelijk repareren kost daardoor voor Hendriks 
gemiddeld slechts 40% van het totaal aantal manuren van het oplossen van 
een klacht. 
 

Er ontstaat een gat tussen de werkwijzen van Hendriks Bouw en Ontwikkeling 
en Hendriks Onderhoud en Beheer 

Een van de hoofdoorzaken is het feit dat de werkwijzen van HBO en HOB niet 
op elkaar aansluiten. Een van de gevolgen die dit met zich meebrengt, is dat 
er een gat ontstaat tussen de werkwijzen van HBO en HOB. Doordat HBO 
steeds meer gebruik gaat maken van de nieuwe werkwijze de komende jaren, 
wordt het verschil van werkwijzen tussen HBO en HOB groter. Hierdoor zal het 
meer tijd gaan kosten om HOB van de juiste informatie te kunnen voorzien en 
daarmee zal de samenwerking tussen HBO en HOB vermoeilijken.  
 

BIM-modellen worden verwaarloosd na oplevering van een project 
Het kost HBO gemiddeld €20.000,- (bron: BIM/ICT-expert van Hendriks) om 
een BIM op het informatieniveau te krijgen wat zij verwachten (hoofdstuk 3). 
Wanneer HOB vervolgens geen gebruik maakt van BIM na oplevering van een 
project, worden het BIM van desbetreffend project verwaarloosd. Ze worden niet 
meer up-to-date gehouden en zullen na verloop van tijd steeds minder 
bruikbaar worden. Wanneer een eventuele verbouwing of renovatie plaats vindt, 
kan het model zo verouderd zijn, dat het niet meer goed bruikbaar is voor de 
verbouwing of renovatie. Doordat het BIM niet up-to-date gehouden is door de 
jaren heen, zullen er extra kosten gemaakt moeten worden om het model op 
orde te krijgen.  
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Het opstellen van meerjarenonderhoudsplanningen kost veel manuren 
Uit vooronderzoek is gebleken dat het opstellen van een 
meerjarenonderhoudsplanning gemiddeld 27,5 manuur kost (dit is tevens te 
vinden in hoofdstuk 2). Hiervan wordt 10 manuur besteed aan het berekenen 
en invullen van hoeveelheden en intervallen. Echter is een deel van de 
benodigde informatie al voor handen in het BIM. Werk wordt hierdoor twee keer 
gedaan, wat veel onnodige manuren en daarmee kosten met zich mee brengt. 

 
Hoge total cost of ownership 

Het laatste belangrijke gevolg is het gevolg dat de total cost of ownership (dit 
zijn de totale kosten van een gebouw (stichtingskosten en exploitatiekosten)) 
hoger wordt. De oorzaak hiervan is te vinden in het feit dat HOB op dit 
moment geen invloed uitoefent in de product en materiaalkeuze. Er is nog geen 
terugkoppeling van meerjarenonderhoudsplanningen en HOB wordt niet betrokken 
bij het bouwproces. Hierdoor kan het voorkomen dat de producten en materialen 
die worden gekozen goedkoper in aanschaf zijn, maar door meer kosten in het 
onderhoud na verloop van tijd toch duurder zijn, waardoor de TCO hoger wordt. 

 
De vijf hier boven genoemde gevolgen samen zorgen voor het uiteindelijke 

probleem;  
 
De concurrentiepositie van HOB verzwakt ten opzichte van concurrenten 

HBO heeft ondanks deze zware tijden in de bouw, toch een positief 2014 
achter de rug. Dit is volgens HBO te danken aan een vernieuwende manier 
van werken (Jaarverslag HBO 2014). Hierbij is vooral aandacht voor het 
centraal stellen van de klant en het werken door middel van ketenintegratie, 
lean bouwen en BIM. Wanneer HOB niet gaat vernieuwen en concurrerende 
partijen doen dit wel, zal dit HOB niet ten goede komen. Ten eerste is vanuit 
HBO gebleken dat de nieuwe werkwijze financiële voordelen biedt en het 
bouwproces verbetert. Verder is het zo dat concurrerende partijen een 
opdrachtgever meer te bieden hebben, wanneer zij wel een BIM-model met alle 
informatie kunnen leveren, wat bruikbaar is voor de onderhoud- en beheerfase. 
Dit zal niet ten goede komen aan de concurrentiepositie van HOB. 
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1.4 PROBLEEMSTELLING 
De probleembeschrijving uit de vorige paragraaf kan worden samengevat in 

de volgende probleemstelling:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1.5 DOELSTELLING 
Aan de hand van de probleemstelling uit paragraaf 1.4 en de gegevens 

uit paragraaf 1.2 en 1.3 kan de volgende doelstelling worden gesteld voor het 
afstudeerproject: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Doordat: 
- de werkwijzen van Hendriks Bouw en Ontwikkeling en Hendriks 

Onderhoud en Beheer niet op elkaar aansluiten 
- er geen terugkoppeling is voor de meerjarenonderhoudsplanningen 
- onderhoud en beheer niet betrokken wordt tijdens het begin van een 

project 
Ontstaan de volgende gevolgen: 

- het oplossen van een klacht kost veel manuren 
- er ontstaat een gat tussen de werkwijzen van Hendriks Bouw en 

Ontwikkeling en Hendriks Onderhoud en Beheer 
- BIM-modellen worden verwaarloosd na oplevering van een project 
- het opstellen van meerjarenonderhoudsplanningen kost veel manuren 
- hoge total cost of ownership 

Wat gezamenlijk leidt tot het feit dat de concurrentiepositie van Hendriks 
Onderhoud en Beheer verzwakt ten opzichte van concurrenten. 

Om de concurrentiepositie van Hendriks Onderhoud en Beheer te versterken, 
wordt een hulpmiddel (werkmethodiek) ontwikkeld om de werkwijzen van 
Hendriks Bouw en Ontwikkeling en Hendriks Onderhoud en Beheer op elkaar 
af te stemmen op het gebied van klachtenafhandeling, meerjarenonderhouds-
planningen en terugkoppeling, waarbij Hendriks Onderhoud en Beheer alle 
benodigde informatie volgens de nieuwe werkwijze (BIM) kan verkrijgen met 
een manurenbesparing van 20% op de klachtenafhandeling en 40% op het 
opstellen van meerjarenonderhoudsplanningen en waarin een terugkoppeling van 
informatie om de total cost of ownership te kunnen verlagen is opgenomen, 
waarbij de kwaliteit minimaal gelijk blijft aan de traditionele werkwijze, 
waardoor BIM-modellen na oplevering nog steeds gebruikt kunnen worden.  
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1.6 AFSTUDEERTRAJECT 
Het afstudeertraject bestaat grofweg uit drie onderdelen: probleem 

definiëren, onderzoek en ontwerp. Dit is gevisualiseerd in Figuur 3. Het 
probleem is al eerder gedefinieerd en staat in voorgaande paragraven 
beschreven. Het onderzoek is al eerder uitgevoerd en in het vorige verslag 
beschreven. In de volgende hoofdstukken zal dit onderzoek samenvattend worden 
behandeld. In de laatste hoofdstukken van dit rapport wordt het te ontwerpen 
en toetsen ontwerp behandeld, daar ligt de focus op in dit rapport. 

Het doel van het onderzoek dat is uitgevoerd, is het vergaren van 
informatie voor het oplossen van de probleemstelling van paragraaf 1.4 om 
vervolgens de daarbij behorende doelstelling van paragraaf 1.5 te behalen door 
middel van een hulpmiddel. In deze paragraaf wordt beschreven welke 
onderdelen hiervoor onderzocht zijn en met behulp van welke methodieken de 
benodigde informatie is verkregen.  

1.6.1 ONDERDELEN ONDERZOEK 
Het uiteindelijke doel van het afstuderen is om een hulpmiddel te 

ontwikkelen om de werkwijzen van HBO en HOB op elkaar aan te laten sluiten 
op het gebied van klachtenafhandeling, meerjarenonderhoudsplanningen en 
terugkoppeling. Om deze doelstelling te behalen is het onderzoek verdeeld in 
twee verschillende onderdelen: processen HBO en HOB en aansluiting processen 
met BIM. Vervolgens wordt er een conclusie gegeven van deze onderdelen en 
beschreven waar het hulpmiddel aan moet voldoen (programma van eisen voor 
het hulpmiddel). 

1.6.2 ONDERZOEKSMETHODIEKEN 
Voor het onderzoek zijn verschillende methoden van dataverzameling 

toegepast. Deze methoden verschillen echter (gedeeltelijk) per onderdeel. De 
gebruikte methodes zijn observatie, het voeren van gesprekken met betrokken 
personen en het analyseren van gegevens (binnen Hendriks). Deze methoden 
zullen in het desbetreffende hoofdstuk nog verder behandeld worden. 

Figuur 3 - Afstudeertraject 
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1.7 LEESWIJZER 
In hoofdstuk 2 worden de processen van HBO en HOB beschreven. In dit 

hoofdstuk wordt vooral de processen klachtenafhandeling en garantie, 
meerjarenonderhoudsplanningen en terugkoppeling van HOB uitgebreid beschreven. 
Tot slot sluit dit hoofdstuk af met een conclusie van het hoofdstuk. 

 
Het 3de hoofdstuk beschrijft de aansluiting van de processen met BIM. 

Allereerst wordt de structuur van BIM binnen Hendriks behandeld. Vervolgens 
wordt er beschreven welke gegevens gekoppeld kunnen worden en op wat voor 
manier dit mogelijk is. Tot slot wordt er weer afgesloten met een conclusie. 

 
In hoofdstuk 4 wordt het ontwerpen van het hulpmiddel beschreven. Dit 

begint met het programma van eisen, gevolgd door een idee van het 
hulpmiddel. Vervolgens wordt beschreven op wat voor manier het hulpmiddel 
ontwikkeld is en wordt dit alles uitgebreid omschreven. 

 
Hoofdstuk 5 beschrijft de evaluatie van het hulpmiddel. In dit hoofdstuk 

wordt het hulpmiddel getoetst aan de eisen uit hoofdstuk 4, wordt een conclusie 
gegeven over deze toetsing en worden er aanbevelingen gegeven voor een 
vervolg(onderzoek). 

 
Tot slot wordt er afgesloten met een nawoord over het gehele 

afstudeertraject. 
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2 PROCESSEN HBO EN HOB 

In dit hoofdstuk zijn de processen van HBO en HOB beschreven. Dit 
begint met het beschrijven van de aanpak van het onderzoek, waarna een 
beknopte beschrijving van het proces van HBO volgt. Vervolgens wordt de 
verschillende processen binnen HOB in kaart gebracht (klachtenafhandeling en 
garantie, het opstellen en onderhouden van meerjarenonderhoudsplanningen en 
de terugkoppeling). Dit alles wordt afgesloten met een deelconclusie. 

2.1 ONDERZOEKSAANPAK 
Allereerst zijn de processen van HBO en HOB in kaart gebracht. Hierbij 

is er bepaald welke activiteiten worden uitgevoerd, wie hierbij betrokken zijn en 
wat ze hier voor nodig hebben. Verder is gekeken hoelang men hier mee bezig 
is en wat de kosten hiervoor zijn. Op deze manier is een 0-situatie ontstaan 
van hoe de processen nu zijn. Later in het onderzoek is bepaald wat 
daadwerkelijk moet veranderen en wat uiteindelijk het verschil is met de 0-
situatie.  

Verder is er onderzocht welke gegevens nodig zijn en welke eisen aan 
deze gegevens worden gesteld voor de processen van HOB. Ook is onderzocht 
waar deze gegevens op dit moment vandaan worden gehaald. Deze gegevens 
zijn nodig om later te kunnen bepalen hoe deze gegevens op een andere 
manier (volgens de nieuwe werkwijze / BIM) verkregen kunnen worden.  

 
Het doel van dit onderdeel is het beschrijven van de 0-situatie van hoe 

de processen op dit moment zijn. Aan de hand van deze 0-situatie kunnen 
eventuele veranderingen in het proces om de werkwijzen van HBO en HOB op 
elkaar aan te laten sluiten bepaald worden. Verder is het van belang te weten 
welke gegevens benodigd zijn bij de verschillende processen, om later te 
bepalen hoe deze op een andere manier (volgens de nieuwe werkwijze / 
BIM) verkregen kunnen worden. 

 
Om al deze informatie te kunnen verkrijgen, is er vooral geobserveerd en 

zijn er gesprekken gevoerd met betrokken personen. Tevens zijn de gegevens 
behorende bij de processen geanalyseerd. Omdat het onderzochte onderdeel de 
processen van Hendriks zelf betrof, is er voor deze methoden gekozen om de 
informatie te verzamelen. 
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2.2 PROCES HENDRIKS BOUW EN ONTWIKKELING 
De volgende sub paragrafen omschrijven achtereenvolgens het 

calculatieproces, het werkvoorbereidingsproces, het uitvoeringsproces en de 
overdracht naar onderhoud en beheer. Binnen deze paragrafen wordt iedere keer 
tekstueel uitleg gegeven over het bijbehorende deelproces. Het gaat hier om 
een beknopte uitleg; de totale uitleg is te vinden in bijlage I: Proces HBO. 
Deze informatie is namelijk al tijdens het vooronderzoek verkregen. 

2.2.1 CALCULATIE 
Een project begint met de calculatie van het desbetreffende project. 

Allereerst is er informatie over het project benodigd. Deze informatie wordt 
binnengehaald en verwerkt. Er wordt gekeken of er een BIM aanwezig is en 
anders laat Hendriks Bouwbedrijf deze een maken. Vanuit dit model worden 
hoeveelheden uitgetrokken. Vervolgens worden bij verschillende onderaannemers 
en leveranciers prijzen opgevraagd van waaruit een begroting gemaakt wordt. 
Vanuit deze begroting wordt de prijs vastgesteld. Deze prijs wordt vervolgens 
besproken met de directie. Deze bepalen voor welke prijs er uiteindelijk wordt 
ingeschreven. Wanneer alles gaat zoals gewenst, wordt het project een opdracht 
en kan de werkvoorbereiding beginnen. 

2.2.2 WERKVOORBEREIDING 
Bij de werkvoorbereiding wordt er opnieuw gestart met het binnenhalen 

van informatie. Informatie wordt overgenomen vanuit de calculatie en de 
informatie wordt uitgebreid en geconcretiseerd. Er worden nieuwe BIM-modellen 
opgevraagd bij verschillende partijen om zo een meer gedetailleerd BIM te 
krijgen. Vervolgens worden verschillende partijen (eventueel opnieuw) benaderd 
om een nieuwe prijs op te stellen met de nieuwe informatie die aanwezig is. 
Ook wordt verwacht van de partijen dat ze informatie toe voegen aan het 
project. Hierna worden deze partijen ingekocht en worden er contracten 
opgesteld. Deze informatie wordt gecontroleerd en wanneer alles goed gaat 
kunnen de partijen starten met de productie en levering van materialen. De 
bouw van het project kan vanaf dit moment starten. Echter zijn de 
werkvoorbereiders nog niet klaar met hun taak. Zij herhalen het 
werkvoorbereidingsproces net zolang het hele project voltooid is. 
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2.2.3 UITVOERING 
Vervolgens komt het deelproces uitvoering in beeld. Binnen dit deelproces 

zijn vooral de taken van de uitvoerder geobserveerd en niet zozeer het bouwen 
van het gebouw zelf. Hier is voor gekozen omdat de taken van de uitvoerder 
een leidende functie in dit proces hebben. Ook is het zo dat wanneer er BIM 
binnen de uitvoering wordt gebruikt, de uitvoerder degene is die hier 
voornamelijk gebruik van maakt en deze informatie doorgeeft op zijn 
bouwplaatspersoneel.  

De hoofdtaak binnen dit deelproces is het fysiek realiseren van het 
project. Daarnaast zijn er allerlei taken voor de uitvoerder naast het fysiek 
realiseren van het project. Deze taken bestaan uit het maken en bewaken van 
planningen en het afstemmen en aansturen van onderaannemers en 
bouwplaatspersoneel. Tot slot wordt het project opgeleverd als het helemaal 
voltooid is. Daarna vindt de overdracht naar onderhoud en beheer plaats.  

2.2.4 ONDERHOUD EN BEHEER 
Aan het einde van een project van Hendriks Bouw en Ontwikkeling, wordt 

dit project overgedragen naar HOB. Dit gebeurt door middel van een gesprek 
tussen beide partijen. In dit gesprek wordt het project besproken tussen de 
projectleider van HBO, de projectleider dynamisch onderhoud (PDO) en de 
bedrijfsleider van HOB. Alle projectgegevens ((revisie)-tekeningen, bestek, BIM, 
overzichten etc.) worden hierbij overgedragen en voorzien van mondelinge 
toelichting waar nodig. Op deze manier kan HOB een goede start maken met 
hun inbreng aan het project binnen het gehele proces. Voor HOB is dit de 
klachtenafhandeling en garantie, eventueel het opstellen en onderhouden van 
meerjarenonderhoudsplanningen en de terugkoppeling.  

 
 
 
Het gehele proces van HBO is weergegeven in het overzicht in Figuur 4 

op de volgende pagina.  
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Figuur 4 - SADT proces HBO 
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Figuur 5 - SADT Klachtenafhandeling en garantie 

 

2.3 PROCES HENDRIKS ONDERHOUD EN BEHEER 
De volgende sub paragrafen omschrijven achtereenvolgens de processen 

van klachtenafhandeling en garantie, het opstellen en onderhouden van 
meerjarenonderhoudsplanningen en de terugkoppeling. In deze paragraven wordt 
een uitgebreide samenvatting gegeven van de totale processen. De totale 
processen met bijbehorende gegevens zijn te vinden in bijlage II: Proces HOB.  

2.3.1 KLACHTENAFHANDELING EN GARANTIE 
Het eerste onderdeel dat behandeld wordt van HOB is de 

klachtenafhandeling en garantie (zie Figuur 5). Dit onderdeel is in feite de 
service naar de klant toe nadat een project is opgeleverd. Klachten van de 
klant die binnenkomen na oplevering worden behandeld en opgelost door HOB.  
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Proces klachtenafhandeling en garantie 
De deelprocessen die in Figuur 5 te zien zijn worden in deze paragraaf stap 
voor stap behandeld. De gegevens uit de volgende paragraven zijn verkregen 
door middel van observatie van het desbetreffende onderdeel en gesprekken met 
de medewerker nazorg. Wanneer de gegevens op een andere manier zijn 
verkregen, wordt dit aangegeven. 

 
Ontvangen klacht (4.2.1) 

Het onderdeel klachtenafhandeling en garantie begint uiteraard met het ontvangen 
van een klacht. Deze klacht kan op verschillende manieren en door 
verschillende personen worden gemeld. Zo kan een klacht via de mail of via de 
telefoon worden doorgegeven aan de receptie (die de klacht doorgeeft aan de 
medewerker nazorg) of direct worden doorgegeven aan de medewerker nazorg. 
De melder van de klacht bestaat uit vier verschillende (type) personen. Het 
kan de eigenaar (bewoner), huurder (bewoner), opdrachtgever/project-
ontwikkelaar of woningbouwvereniging/verhuurder zijn. Om in het verdere rapport 
verwarring te voorkomen is de eigenaar tevens de melder van de klacht. De 
relatie tussen deze eigenaar en HOB is vergelijkbaar met die van opdrachtgever 
en opdrachtnemer. De eigenaar geeft namelijk opdracht aan HOB om de klacht 
op te lossen.  

 
Verwerken klacht (4.2.2) 

In Figuur 5 is te zien dat het verwerken van de klacht bestaat uit acht 
verschillende deelprocessen. Deze deelprocessen worden in deze subparagraaf 
behandeld. 

 
Gegevens klacht verzamelen (4.2.2.1) 

Om de klacht te verwerken, moeten er eerst bepaalde gegevens verzameld 
worden over de klacht. Dit deelproces loopt parallel met het volgende 
deelproces: ‘Gegevens klacht in Metacom zetten (4.2.2.2)’. Binnen dit 
deelproces (Gegevens klacht verzamelen (4.2.2.1)) verzamelt de medewerker 
nazorg gegevens omtrent de klacht. Dit zijn gegevens die benodigd zijn voor de 
administratie van de klacht in Metacom. Specifieke informatie omtrent deze 
gegevens staan in de bijlage onder het kopje: ‘benodigde gegevens’. De 
medewerker nazorg heeft voor het verzamelen van de gegevens geen hulp van 
andere partijen nodig of van bepaald materieel. Hij kan de gegevens allemaal 
zelf achterhalen uit verschillende bronnen. 
 

Gegevens klacht in Metacom zetten (4.2.2.2) 
Tegelijkertijd met het verzamelen van de gegevens van de klacht, worden deze 
gegevens door de medewerker nazorg in Metacom gezet. In Metacom wordt een 
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nieuwe klacht aangemaakt. Vervolgens dienen alle verzamelde gegevens op de 
juiste plek in Metacom ingevuld te worden. Dit is voor iedere klacht een 
standaard template. Binnen Metacom worden deze klachten geordend per project, 
jaar, klacht etc.  
 

Locatiebezoek om te bepalen of klacht gegrond is (4.2.2.3) 
Wanneer het uit de (mail van de) klacht niet duidelijk is wat de oorzaak is 
van een klacht en/of de klacht gegrond is (is het de schuld van Hendriks of 
een van zijn onderaannemers of leveranciers?), dan volgt er een bezoek aan 
de desbetreffende locatie. De medewerker nazorg gaat op locatie bekijken wat 
de oorzaak van de klacht zou kunnen zijn en of deze eventueel door Hendriks 
of een van zijn onderaannemers of leveranciers veroorzaakt kan zijn. Deze 
informatie wordt door de medewerker nazorg ingevuld in Metacom na zijn 
bezoek op locatie. Door de expertise van de medewerker nazorg, kan hij 
bepalen wie de eventuele veroorzaker van een bepaalde klacht is (eigenaar of 
uitvoerende partij) en of de klacht al dan niet gegrond is. In principe heeft de 
medewerker nazorg voor dit subproces alleen een auto nodig om op locatie te 
komen.  
 

Bepalen of klacht gegrond is (4.2.2.4) 
Vanuit de (mail van de) klacht of vanuit een eventueel bezoek op locatie 
wordt er bepaald of de klacht gegrond is. Er wordt door de medewerker nazorg 
bepaald wie er verantwoordelijk is voor de klacht. Wanneer dit Hendriks of een 
van zijn onderaannemers of leveranciers is en de klacht valt binnen de 
garantieperiode, is Hendriks verantwoordelijk om de klacht gratis te repareren en 
is de klacht voor Hendriks gegrond. Dit wordt in Metacom geregistreerd door 
achter het vakje “gegrond?” ‘ja’ in te vullen. Wanneer Hendriks niet 
verantwoordelijk is, hoeven ze de klacht niet gratis op te lossen en wordt in 
Metacom ‘nee’ ingevuld. Echter is er dan de mogelijkheid voor de klant om de 
klacht te laten repareren tegen vergoeding. In het geval van klachtenafhandeling 
en garantie wordt gericht op de gevallen die binnen de garantieperiode vallen 
en gegrond zijn met het gevolg dat Hendriks dus verantwoordelijk is. Uit de 
gegevens van de klachtenafhandeling van de laatste 10 jaar is gebleken dat dit 
95% van het totale aantal (geregistreerde) klachten betreft. 
 

Bepalen wie verantwoordelijk is voor de klacht (4.2.2.5) 
Nadat er bepaald is dat een klacht gegrond is, wordt er gekeken wie er 
verantwoordelijk is voor het ontstaan van de klacht. Dit wordt wederom bepaald 
door de medewerker nazorg. Hij bekijkt de oorzaak van de klacht en door wie 
dit op deze manier gemaakt is. Uit de gegevens van de klachtenafhandeling 
van de laatste 10 jaar is gebleken dat in 30% van de gevallen Hendriks zelf 
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de veroorzaker van de klacht is. In de overige 70% van de gevallen ligt de 
schuld bij de onderaannemers of leveranciers van Hendriks. In Metacom geeft 
de medewerker nazorg aan wie er verantwoordelijk is voor de klacht en kan er 
eventueel een inspectie gepland worden op locatie om te bekijken hoe de klacht 
opgelost kan gaan worden. Het kan voorkomen dat zo’n inspectiebezoek niet 
noodzakelijk is en dat er direct een afspraak gemaakt wordt voor de reparatie. 
Dit wordt in een later subproces behandeld.  

 
Locatiebezoek voor informatie klacht (4.2.2.6) 

Wanneer Hendriks zelf verantwoordelijk is voor de klacht, kan het nodig zijn om 
een bezoek te brengen op locatie om extra informatie over de klacht te 
achterhalen. De informatie die achterhaald wordt kan vrij divers zijn en ligt maar 
net aan wat voor soort klacht er binnen is gekomen. Gaat die over kitvoegen? 
Over kozijnen? Of misschien over de afvoer? Naar gelang de aard van de 
klacht zal er naar informatie gezocht moeten worden. De informatie die gezocht 
wordt is dan meestal gericht op de reparatie. Eerder in het proces kan het 
voor zijn gekomen dat de medewerker nazorg informatie is gaan zoeken op 
locatie om te kijken of de klacht gegrond is. In deze fase van de klacht gaat 
de medewerker nazorg en/of reparateur op locatie op zoek naar informatie om 
de klacht op te kunnen lossen. De bevindingen die hier gevonden worden en 
eventuele afspraken die gemaakt worden, worden vervolgens na het bezoek door 
de medewerker nazorg in Metacom ingevuld. 

 
Externe partij informeren over de klacht (4.2.2.7) 

Wanneer Hendriks niet zelf verantwoordelijk is voor de klacht, moet de externe 
partij worden geïnformeerd over de klacht. De medewerker nazorg licht de 
externe partij in via de telefoon of via de mail. Hij legt hierbij uit wat de 
klacht inhoudt en wat er allemaal al is gevonden aan informatie. De gegevens 
uit Metacom worden hierbij ook doorgegeven aan de externe partij, zodat zij 
niet alle informatie opnieuw hoeven te achterhalen. Vanaf dit moment ligt de 
verantwoordelijkheid om de klacht op te lossen bij de externe partij. HOB komt 
in deze situatie niet meer in beeld tot het afronden van de klacht. 

 
Oplossen klacht (4.2.2.8) 

Het laatste deelproces in het verwerken van de klacht, is het daadwerkelijk 
oplossen van de klacht. Aan de hand van wie verantwoordelijk is gebleken 
tijdens ‘Bepalen wie verantwoordelijk is voor de klacht (4.2.2.5)’, wordt dit 
gedaan door HOB of door een externe partij.  

Wanneer dit door HOB wordt gedaan, gaat er een reparateur (of 
meerdere wanneer nodig) naar de locatie om de klacht op te lossen. Hij krijgt 
vooraf een uitdraai uit Metacom mee met daarop de voor hem nuttige informatie 
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omtrent de klacht (oorzaak, bevindingen, adres etc.). Ook kan de reparateur 
op deze uitdraai beschrijven wat hij heeft gerepareerd en hoelang hij hiermee 
bezig is geweest. Om de klacht op te kunnen lossen heeft de reparateur een 
auto nodig om op locatie te komen. Vervolgens heeft hij gereedschap nodig en 
eventueel materiaal om de klacht te kunnen repareren. Wanneer de klacht 
gerepareerd is, levert hij de ingevulde uitdraai van Metacom weer in bij de 
medewerker nazorg.  

Wanneer de klacht door een externe partij opgelost wordt, zullen zij zelf, 
volgens hun eigen methode, de klacht oplossen. Wanneer zij de klacht hebben 
opgelost, koppelen ze dit door naar de medewerker nazorg. 
 

Afronden klacht (4.2.3) 
Het laatste deelproces van het proces klachtenafhandeling en garantie is het 
afronden van de klacht. In deze fase is de klacht als het goed is opgelost. 
Ook kan het voor komen dat de klacht niet is opgelost wanneer deze buiten 
de garantieperiode viel of niet gegrond was. In al deze gevallen wordt er 
uiteindelijk terug gekoppeld met de eigenaar wat er met de klacht is gebeurd. 
De medewerker nazorg meldt in Metacom dat de klacht is afgerond en 
Metacom vult hierbij dan de datum in dat dit is ingevuld. Vervolgens meldt de 
medewerker nazorg bij de eigenaar via de telefoon of mail dat de klacht is 
opgelost en wat er aan gerepareerd is, of hij meldt dat de klacht niet in 
behandeling wordt genomen omdat deze buiten de garantieperiode valt of dat de 
klacht niet gegrond is. In deze gevallen kan de eigenaar er nog voor kiezen 
om de klacht toch door HOB op te laten lossen tegen betaling. In dit geval is 
het echter geen klachtenafhandeling, maar reparatiewerkzaamheden.  
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Overzicht totaal proces 
Tabel 1 geeft een overzicht van het totale proces van klachtenafhandeling en 
garantie. De tijden en kosten die hier worden getoond gaan om gemiddelde 
tijden en kosten (te vinden in Bijlage II: Proces HOB). Hierbij is er verrekend 
dat 5% van alle klachten niet gegrond is en 70% van de klachten door andere 
bedrijven dient te worden opgelost. Daarnaast is een bezoek op locatie niet 
altijd nodig. Het eerste bezoek op locatie om te bepalen of een klacht gegrond 
is, is in zo’n 25% van de gevallen nodig. Wanneer Hendriks zelf 
verantwoordelijk is voor de klacht, wordt er in 90% van de gevallen nog op 
locatie gekeken voor extra informatie. Deze percentages komen uit de gegevens 
van de klachtenafhandeling van HOB. 

 
Proces Uren Manuren Kosten 
4.2.1 Ontvangen klacht 0.08 0.08 €5,00 
4.2.2 Verwerken klacht 2.50 2.50 €135,50 
4.2.2.1 Gegevens klacht verzamelen 0.17 0.17 €10,00 
4.2.2.2 Gegevens klacht in Metacom zetten 0.17 0.17 €10,00 
4.2.2.3 Locatiebezoek om te bepalen of klacht gegrond is 0.38 0.38 €22,50 
4.2.2.4 Bepalen of klacht gegrond is 0.08 0.08 €5,00 
4.2.2.5 Bepalen wie verantwoordelijk is voor de klacht 0.08 0.08 €5,00 
4.2.2.6 Locatiebezoek voor informatie klacht 0.36 0.36 €21,50 
4.2.2.7 Externe partij informeren over de klacht 0.12 0.12 €7,00 
4.2.2.8 Oplossen klacht 1.14 1.14 €54,50 
4.2.3 Afronden klacht 0.17 0.17 €10,00 
    
4.2 Klachtenafhandeling en garantie (totaal) 2.75 2.75 €150,50 

Tabel 1 - Gegevens klachtenafhandeling en garantie 
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Resumé klachtenafhandeling en garantie 
Het proces van klachtenafhandeling en garantie is een proces dat hoofdzakelijk 
door één persoon uitgevoerd wordt, namelijk de medewerker nazorg. De 
eigenaar, onderaannemer/leverancier en reparateur werken ook mee in het 
proces, maar de medewerker nazorg is de coördinator van dit geheel. In totaal 
duurt het proces gemiddeld 2,75 uur en kost het tevens evenveel manuur per 
klacht. Gemiddeld kost het proces zo’n €150,50 per klacht exclusief de 
eventuele reparatiekosten (materiaal). Wat opvalt bij de klachtenafhandeling is 
dat er per klacht gemiddeld slechts 1,14 uur nodig is voor het repareren van 
klacht zelf. Meer dan de helft van de tijd (1,61 uur, 58%) gaat zitten in het 
verwerken van de informatie. Het gehele proces wordt geregistreerd in Metacom 
en daardoor is er niet de mogelijkheid om het gegevens uit een BIM te 
koppelen aan de registratie van een klacht, wat wenselijk zou zijn voor Hendriks 
door gebruik van de nieuwe werkwijze. Het BIM kan wel dienen als hulpmiddel 
om gegevens op te zoeken, maar hierover wordt later in het rapport meer 
verteld. Veel van de gegevens die nodig zijn voor dit proces zijn echter 
gegevens uit de klacht zelf, deze gegevens komen van de klant af en zullen 
dus nooit in een BIM staan. Ook dit wordt verder in het rapport toegelicht.  

 
Verder zijn uit verschillende gesprekken met de medewerker nazorg enkele 

aandachtspunten bij het proces van klachtenafhandeling en garantie naar voren 
gekomen. Zo is duidelijk geworden dat niet alle klachten altijd worden 
geregistreerd. Klachten waarvan het voor de medewerker nazorg direct duidelijk 
is dat deze niet veroorzaakt worden door verkeerd bouwen, worden soms niet 
geregistreerd. Verder kunnen er meningsverschillen zijn over de oorzaak van de 
klacht tussen HOB en de eigenaar of HOB en de desbetreffende onderaannemer 
omdat er één van deze partijen voor de kosten opdraait en niemand dit graag 
voor zijn rekening neemt. Een gevolg hiervan kan zijn dat een klacht langer 
onbehandeld blijft dan gewenst. Dit kan variëren van een dag tot in een enkel 
geval vier maanden langere verwerkingstijd. Dit is voor de eigenaar vervelend, 
maar ook voor Hendriks die hierdoor geen goede service af kan leveren. Tot 
slot gaf de medewerker nazorg aan dat er in sommige gevallen problemen 
waren in de communicatie tussen de onderaannemer en HOB. Hij moet 
onderaannemers terugbellen om te vragen of een klacht al is opgelost, omdat 
ze dit zelf vergeten te doen. Extra manuren en hogere kosten zijn hier een 
gevolg van, deze extra kosten en uren zijn echter niet bijgehouden door de 
medewerker nazorg. 

 
Het doel van dit onderdeel van het onderzoek was het beschrijven van 

een 0-situatie van de verschillende processen en het achterhalen welke 
gegevens benodigd zijn voor de verschillende processen. Door het beschrijven 
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van de processen van klachtenafhandeling en garantie, en aan te geven welke 
gegevens benodigd zijn, is er een bruikbare 0-situatie beschreven voor het 
verdere afstudeertraject. Deze informatie is bruikbaar om later te bepalen wat er 
kan en moet veranderen.  
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2.3.2 HET OPSTELLEN EN ONDERHOUDEN VAN MEERJAREN-
ONDERHOUDSPLANNINGEN 

Het tweede onderdeel dat behandeld wordt van HOB is het proces 
omtrent de meerjarenonderhoudsplanningen. Wanneer een project binnen HBO is 
afgerond kan het voorkomen dat de opdrachtgever wil dat HOB een 
meerjarenonderhoudsplanning opstelt en eventueel uitvoert. Dit proces wordt in 
Figuur 6 weergegeven.  

 

  
Figuur 6 - SADT Meerjarenonderhoudsplanningen 
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Het opstellen van meerjarenonderhoudsplanningen 
De deelprocessen die in Figuur 6 te zien zijn worden in deze paragraaf stap 
voor stap behandeld. De gegevens zijn verkregen via gesprekken met de 
projectleider dynamisch onderhoud (welke verantwoordelijk is voor de 
meerjarenonderhoudsplanningen). Deze zijn gebaseerd op de laatste vier 
meerjarenonderhoudsplanningen van HOB, omdat deze vier recent zijn en qua 
achterhalen van de gegevens overeenkomen met de werkwijze die op dit 
moment gehanteerd wordt. Dit zijn projecten van 16, 24, 14 en 15 woningen, 
dus als referentie gemiddeld zo’n 17 woningen voor een meerjarenonderhouds-
planning. Wanneer de gegevens op een andere manier zijn verkregen, wordt dit 
aangegeven. 

 
Onderdelen MJOP opstellen (4.3.1.1) 

Het opstellen van de onderdelen van de meerjarenonderhoudsplanning bestaat uit 
vijf verschillende deelprocessen. Dit is te zien in Figuur 16.  

 
Onderhoudsbehoeftige onderdelen bepalen (4.3.1.1.1) 

Een meerjarenonderhoudsplanning begint met het bepalen van de 
onderhoudsbehoeftige onderdelen (en tegelijkertijd met het volgende deelproces: 
‘het bepalen van de kwaliteitseisen (4.3.1.1.2)’). Het bepalen van de 
onderhoudsbehoeftige onderdelen doet HOB samen met de opdrachtgever. De 
opdrachtgever laat weten aan de projectleider dynamisch onderhoud (PDO) 
welke onderdelen hij voor een periode van een aantal jaren wil laten 
onderhouden door HOB. Dit kan hij doen door een uitvraag op te stellen met 
de onderdelen die hij graag wil laten onderhouden, maar het kan ook zijn dat 
hij een gesprek aangaat met HOB om te bekijken welke onderdelen verstandig 
en nuttig zijn om te laten onderhouden en welke minder nuttig. De onderdelen 
die worden bepaald zijn voor HOB de basis voor de meerjarenonderhouds-
planning. Wanneer deze onderdelen aan de hand van een gesprek zijn 
opgesteld, is voor HOB precies duidelijk wat de opdrachtgever wil. Wanneer de 
onderdelen aan de hand van een uitvraag bepaald worden, kan het zijn dat 
HOB ervoor kiest meerdere onderdelen aan te bieden om te onderhouden. Op 
deze manier heeft een opdrachtgever achteraf nog een keuze om deze 
onderdelen te laten onderhouden die hij wellicht over het hoofd heeft gezien of 
om een andere reden niet in de uitvraag heeft gezet. 

 
Kwaliteitseisen bepalen (4.3.1.1.2) 

Het bepalen van de kwaliteitseisen gebeurt tegelijkertijd met het bepalen van de 
onderhoudsbehoeftige onderdelen. Er wordt door de opdrachtgever en/of PDO 
per onderhoudsbehoeftig onderdeel bepaald aan welke kwaliteitseisen deze 
moeten voldoen. Dit wordt gedaan met behulp van de methodiek NEN 2767. 
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Hierbij wordt ieder onderdeel uitgedrukt in een conditiescore van 1 t/m 6, 
waarbij 1 een uitstekende conditie betreft en 6 een zeer slechte conditie. Op 
basis van de ernst van een gebrek, de omvang van een gebrek en de 
intensiteit van een gebrek, kan deze conditiescore per onderdeel bepaald 
worden. Meer informatie hierover is te vinden in Bijlage III: Methodiek NEN 
2767. Direct na oplevering kan men er van uitgaan dat er voor ieder onderdeel 
conditiescore 1 wordt behaald, maar na verloop van jaren zal deze score 
afnemen. Tijdens dit deelproces wordt er per onderhoudsbehoeftig onderdeel 
bepaald welke conditiescore voor de opdrachtgever nog voldoende is en vanaf 
welke conditiescore de opdrachtgever onderhoudt verlangt. In de meeste gevallen 
is een conditiescore van 2 nog voldoende. Vanaf een conditiescore van 3 wordt 
dan onderhoud gepleegd. Na onderhoud is het onderdeel dan weer op 
conditiescore 1, tenzij anders wordt afgesproken.  
 

Onderhoudsbehoeftige onderdelen in Excel zetten (4.3.1.1.3) 
Wanneer bekend is welke onderdelen onderhoudsbehoeftig zijn en wat de 
gestelde kwaliteitseisen zijn, is het de taak van de PDO om deze onderdelen 
met kwaliteitseisen in Excel te zetten. Hiervoor is een standaard template 
ontworpen binnen HOB, maar deze dient per project aangepast te worden naar 
gelang de wensen van de opdrachtgever. Het Excelbestand dat in dit deelproces 
ontstaat, is het begin van de meerjarenonderhoudsplanning.  

 
Hoeveelheden onderhoudsbehoeftige onderdelen berekenen (4.3.1.1.4) 

Nadat er bekend is welke onderdelen onderhoudsbehoeftig zijn, worden de 
hoeveelheden van deze onderdelen berekend. Dit wordt direct ingevuld in Excel 
(deelproces 4.3.1.1.5), waardoor beide deelprocessen parallel lopen. Met 
behulp van liniaal en rekenmachine worden hoeveelheden berekend uit de 
tekeningen. Ook wordt er soms gekeken in oude offertes van onderaannemers 
(tijdens bouwproces HBO) voor bepaalde onderdelen, bijvoorbeeld het aantal 
vierkante meter dakbedekking dat geplaatst is. Ook is er een enkel geval 
geweest, waarbij de hoeveelheden van enkele onderdelen door een medewerker 
van HBO uit het BIM zijn gehaald voor de PDO van HOB. Dit is echter geen 
standaard proces en eenmalig geweest als een soort test. Tot slot kan het 
voorkomen dat hoeveelheden op locatie worden opgemeten, omdat er niet 
precies duidelijk is in hoeverre de tekeningen of het BIM overeenkomen met de 
werkelijkheid. Dit is echter niet de gewenst, aangezien tekeningen en BIM zo 
veel mogelijk overeen dienen te komen met de werkelijkheid. 

Voor de installaties wordt in de meeste gevallen een uitzondering gemaakt. 
Hierbij worden de hoeveelheden niet berekend door de PDO, omdat hij hier te 
weinig kennis over heeft. Er wordt daarom gekozen dit de installateur zelf te 
laten doen in een latere fase van het project.  



  
Processen HBO en HOB 

 

 

41 
 

Hoeveelheden onderhoudsbehoeftige onderdelen in Excel zetten (4.3.1.1.5) 
Tegelijkertijd met het berekenen van de hoeveelheden van de onderhouds-
behoeftige onderdelen, worden deze hoeveelheden in de meerjarenonderhouds-
planning in Excel gezet. Dit alles wordt gedaan door de PDO. Achter ieder 
onderdeel komt de hoeveelheid van dat onderdeel te staan met daarachter de 
eenheid. Zo zijn er onderdelen zoals metselwerk die in vierkante meters worden 
berekend, maar onderdelen zoals conditiemetingen voor het gehele project 
worden als post berekend.  

 
Prijs voorbereiden (4.3.1.2) 

Nadat de verschillende onderdelen voor de meerjarenonderhoudsplanning zijn 
opgesteld, wordt de prijs voorbereid. Hierbij wordt er per onderdeel een prijs 
opgevraagd, bepaalt en in Excel gezet. Dit is te zien in Figuur 6.  

 
Prijzen en adviezen opvragen bij externe partijen (4.3.1.2.1) 

Om de prijzen te kunnen bepalen voor de meerjarenonderhoudsplanning, worden 
verschillende prijzen en adviezen opgevraagd bij externe partijen. De PDO stelt 
met behulp van Word en Excel verschillende offerteaanvragen op. Met behulp 
van de hoeveelheden uit het vorige deelproces kan hij de offerteaanvragen 
gericht opstellen. Tevens vraagt hij in de offerteaanvragen naar adviezen voor 
het onderhoud bij de verschillende partijen. Deze adviezen kunnen later van 
belang zijn bij het definitief maken van de meerjarenonderhoudsplanning. De 
partijen die gevraagd worden een offerte te maken, worden gekozen door de 
PDO/HOB zelf, waarbij de partij die het betreffende onderdeel tijdens het 
bouwproces van HBO gemaakt heeft ook gevraagd wordt een offerte te maken. 
Uit oogpunt van ketensamenwerking wordt er met deze partij samengewerkt, mits 
de prijs marktconform is. Doordat deze partij al tijdens het bouwproces heeft 
geholpen, kunnen ze de opgedane ervaring in dat project gebruiken bij het 
opstellen van een offerte voor het onderhoud.  

Voor de installaties worden de onderhoudsprijzen opgevraagd bij de 
installateurs die de installaties tijdens het bouwproces hebben gemaakt. Zij weten 
namelijk zelf hoe ze de installaties hebben gemaakt en waarom ze dit hebben 
gedaan. Ook weten zij door hun expertise op wat voor manier deze installaties 
onderhouden moeten worden.  

 
Prijzen bepalen (4.3.1.2.2) 

Wanneer de prijzen en adviezen zijn opgevraagd bij de externe partijen, kunnen 
de prijzen per onderdeel worden bepaald. Allereerst gaat de PDO de offertes 
uitsplitsen en spiegelen in Excel. Hij vergelijkt hierbij de prijzen per onderdeel 
en of de aanbieding volledig is om op die manier een goede vergelijking te 
kunnen maken tussen de verschillende onderaannemers. Hieruit kiest hij de 
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meest gunstige onderaannemer en met de prijzen van die onderaannemer wordt 
vervolgens gerekend in een later deelproces. Zoals in vorige paragraaf al 
gezegd, is dit dezelfde partij als de partij die het desbetreffende onderdeel 
gemaakt heeft, mits de prijs marktconform is. 

 
Prijzen in Excel zetten (4.3.1.2.3) 

Nadat de prijzen bepaald zijn door de PDO, kan hij deze prijzen per onderdeel 
en per eenheid in Excel zetten. Hij maakt gebruik van de meerjarenonderhouds-
planning die eerder ook al werd gebruikt en wat de basis is van de 
uiteindelijke meerjarenonderhoudsplanning. Hierin vult hij achter ieder onderdeel 
de prijs per bijbehorende eenheid in. Zoals eerder aangegeven kan dit de ene 
keer per vierkante meter zijn en de andere keer per onderhoudsbeurt. 

 
Interval bepalen (4.3.1.3) 

Nu bekend is wat de verschillende onderdelen kosten, moet er bepaald worden 
om de hoeveel jaar de verschillende onderdelen onderhouden worden, oftewel 
het interval bepalen. Dit onderdeel bestaat uit twee verschillende 
deelonderwerpen (zie Figuur 6).  

 
Interval onderhoudsbehoeftige onderdelen bepalen (4.3.1.3.1) 

Om het interval van de onderhoudsbehoeftige onderdelen te kunnen bepalen, 
moet voor alle onderdelen afzonderlijk worden bepaald om de hoeveel jaar deze 
onderhouden dienen te worden. Dit wordt gedaan door de PDO. Met behulp 
van de adviezen van de verschillende onderaannemers, bepaald hij per 
(deel)onderdeel het interval.  

 
Interval onderhoudsbehoeftige onderdelen in Excel zetten (4.3.1.3.2) 

Nadat er per onderhoudsbehoeftig (deel)onderdeel een interval is bepaald, 
kunnen deze intervallen in Excel gezet worden. In de 
meerjarenonderhoudsplanning vult hij achter ieder (deel)onderdeel het interval in 
jaren in, ook wel de cyclustijd genoemd. Dit interval kan per (deel)onderdeel 
verschillen en dient daarom voor ieder deelonderdeel apart ingevuld te worden. 
Dit is tevens van belang voor de latere berekeningen in de 
meerjarenonderhoudsplanning. 

 
Prijs opstellen (4.3.1.4) 

Na het bepalen van het interval per (deel)onderdeel, kan de prijs opgesteld 
worden. Dit proces bestaat uit twee deelprocessen (zie Figuur 6). 

 
 
 



  
Processen HBO en HOB 

 

 

43 
 

Prijzen per onderdeel opstellen (4.3.1.4.1) 
Om de definitieve prijs te kunnen bepalen, worden eerst de prijzen per 
onderdeel opgesteld. In de vorige deelprocessen zijn de hoeveelheden, de 
prijzen en de intervallen al bepaald. Tijdens dit deelproces worden deze drie 
gegevens aan elkaar gekoppeld in de meerjarenonderhoudsplanning. Per 
onderdeel wordt berekend wat de kosten zijn per onderhoudsbeurt en om de 
hoeveel jaar een dergelijke onderhoudsbeurt plaats vindt. Dit wordt in de 
meerjarenonderhoudsplanning ingevuld over een vooraf bepaald aantal jaren 
(bijvoorbeeld 30). Vervolgens worden de kosten per onderdeel over deze jaren 
bij elkaar opgeteld, om op die manier tot een totaal aantal kosten te komen 
per onderdeel. 
 

Prijzen per jaar opstellen (4.3.1.4.2) 
Nadat de prijzen per onderdeel opgesteld zijn, is de volgende stap om de 
prijzen per jaar op te stellen. Per jaar van de meerjarenonderhoudsplanning 
worden de onderhoudskosten van alle onderdelen bij elkaar opgeteld en in de 
meerjarenonderhoudsplanning gezet. Door verschillende intervallen van de 
onderdelen, verschillen de kosten per jaar. Om deze reden worden ook de 
gemiddelde kosten per jaar berekend. Door alle onderhoudskosten van alle jaren 
bij elkaar op te tellen, weet men de totale kosten voor de 
meerjarenonderhoudsplanning. Door deze door het aantal jaren van de 
meerjarenonderhoudsplanning te delen, verkrijg je de gemiddelde kosten per jaar. 
Dit is het bedrag dat door de opdrachtgever per jaar opzij gezet moet worden 
om het onderhoud van zijn gebouw te kunnen financieren.  

 
Prijs vaststellen (4.3.1.5) 

Op dit moment is de meerjarenonderhoudsplanning zo goed als klaar. Er rest 
nu alleen nog het vaststellen van de prijs. Dit proces bestaat uit drie 
deelprocessen (zie Figuur 6), die in deze paragraaf worden behandeld. 

 
Werkomschrijving opstellen (4.3.1.5.1) 

Nu de meerjarenonderhoudsplanning een feit is, moet er nog een 
werkomschrijving opgesteld worden. Ook deze wordt door de PDO opgesteld. 
Binnen HOB wordt er gebruik gemaakt van een standaard template voor de 
werkomschrijving in Word. Deze wordt door de PDO aangepast naar het 
desbetreffende project. De werkomschrijving is in feite een omschrijving van alle 
verschillende werkzaamheden die in de meerjarenonderhoudsplanning staan. Op 
deze manier weet de opdrachtgever welke werkzaamheden er precies binnen 
een onderdeel vallen en welke niet. De werkomschrijving bestaat uit 
verschillende hoofdstukken. Als eerste is er de aanbieding van de 
meerjarenonderhoudsplanning met daarin de contractuele regels (binnen 30 
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dagen betalen etc.). Vervolgens is er een hoofdstuk met de specificatie van de 
werkzaamheden. Dit is het belangrijkste hoofdstuk en in dit hoofdstuk worden 
alle werkzaamheden per onderdeel behandeld. Vervolgens sluit de 
werkomschrijving af met een soort bijlage in de vorm van een toelichting NEN 
2767 en de daarbij behorende methodiek. Op deze manier weet de 
opdrachtgever wat er met de verschillende kwaliteitseisen bedoeld wordt en waar 
deze aan voldoen.  

 
Bespreken prijs (4.3.1.5.2) 

Nu de meerjarenonderhoudsplanning en werkomschrijving helemaal klaar zijn, kan 
de prijs worden besproken. Dit gebeurt binnen HOB tussen de PDO en de 
bedrijfsleider HOB. De PDO licht de bedrijfsleider HOB in over de 
meerjarenonderhoudsplanning. Hij beschrijft de inhoud en de daarbij behorende 
prijzen. Deze worden door de bedrijfsleider HOB gecontroleerd en (wanneer 
goed bevonden) goedgekeurd. Met goedkeuring van de bedrijfsleider HOB kan 
de prijs in het volgende deelproces worden ingediend. 

 
Indienen prijs (4.3.1.5.3) 

Het laatste deelproces van het opstellen van de meerjarenonderhoudsplanning is 
het indienen van de prijs. Nadat de meerjarenonderhoudsplanning met 
bijbehorende prijs is goedgekeurd door de bedrijfsleider HOB, kan deze worden 
ingediend bij de opdrachtgever. Hierbij stuurt de PDO de 
meerjarenonderhoudsplanning en werkomschrijving met bijbehorende prijzen op 
naar de opdrachtgever, die vervolgens kan bepalen of dat hij het onderhoud 
laat uitbesteden aan HOB of niet. Verder wordt er door de PDO in Metacom 
nog geregistreerd dat er een meerjarenonderhoudsplanning is ingediend door 
HOB. Een voorbeeld van een meerjarenonderhoudsplanning is te zien in Figuur 
7. 
 
 

 Figuur 7 - Voorbeeld meerjarenonderhoudsplanning 
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Het onderhouden van meerjarenonderhoudsplanningen 
Wanneer een meerjarenonderhoudsplanning wordt aangenomen door de 
opdrachtgever, dient de meerjarenonderhoudsplanning uitgevoerd te worden door 
HOB. Dit proces bestaat uit twee deelprocessen: het uitvoeren van het jaarlijks 
onderhoud en het bijwerken van de meerjarenonderhoudsplanning.  

 
Uitvoeren jaarlijks onderhoud (4.3.2.1) 

Bij het onderhouden van de meerjarenonderhoudsplanning hoort het uitvoeren van 
het jaarlijks onderhoud aan het project. Hierbij worden de werkzaamheden uit de 
meerjarenonderhoudsplanning verricht door reparateurs (van HOB of externe 
partijen). Voorheen waren er nog meerjarenonderhoudsplanningen waarin 
bepaalde werkzaamheden door HOB zelf werden onderhouden. Tegenwoordig 
worden alle werkzaamheden uitbesteed door HOB en wordt alles door externe 
partijen uitgevoerd. HOB heeft hierbij een meer coördinerende rol gekregen. Zij 
dienen ervoor te zorgen dat de onderaannemers het onderhoud aan het project 
op tijd en op correcte wijze uitvoeren en dat ieder jaar de werkzaamheden voor 
dat betreffende jaar uitgevoerd worden.  
 

Bijwerken meerjarenonderhoudsplanning (4.3.2.2) 
Het tweede onderdeel dat hoort bij het onderhouden van meerjarenonderhouds-
planningen is het bijwerken van de meerjarenonderhoudsplanning. Hierbij past de 
PDO de meerjarenonderhoudsplanningen aan waar nodig. Dit kan noodzakelijk 
zijn door verschillende oorzaken. Allereerst kan het zijn dat er op basis van 
ervaring veranderingen plaats vinden. Na bijvoorbeeld twee keer onderhoud te 
hebben uitgevoerd, blijkt dat dit eenvoudiger, goedkoper, sneller etc. kan met 
daarbij minimaal hetzelfde resultaat. Ook kan het zijn dat blijkt dat er vaker of 
juist minder vaak onderhoud voor een bepaald onderdeel nodig is. Op basis 
van ervaring wordt dan de meerjarenonderhoudsplanning aangepast. Een tweede 
oorzaak kan liggen bij veranderingen vanuit de opdrachtgever. Hij kan 
bijvoorbeeld besluiten dat hij bepaalde onderdelen die nog niet in de 
meerjarenonderhoudsplanning staan ook door HOB wil laten onderhouden. In dit 
geval moet de meerjarenonderhoudsplanning uitgebreid worden. Of hij laat iets 
veranderen aan het project, zoals een aanbouw. Deze kan dan ook worden 
meegenomen in de meerjarenonderhoudsplanning, die hierdoor weer veranderd. 
Een derde oorzaak kan zijn dat de w  et- en regelgeving verandert. Bepaalde 
eisen worden bijvoorbeeld hoger waardoor er vaker of op een andere manier 
onderhoud benodigd is. Tot slot kan het voorkomen dat onderaannemers binnen 
de meerjarenonderhoudsplanning wijzigen. Dit kan noodzakelijk zijn doordat een 
onderaannemer failliet gaat en een andere deze dan moet vervangen. Er zijn 
dus verschillende oorzaken waardoor een meerjarenonderhoudsplanning aangepast 
moet worden. Zoals beschreven liggen de oorzaken voor deze veranderingen 
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zelden bij HOB zelf en moeten deze meestal gezocht worden bij derden, 
waardoor deze niet door HOB zijn aan te passen en waar ze slechts op 
kunnen anticiperen. Het is de taak van HOB om deze veranderingen op een 
juiste wijze op te vangen en aan te passen. 
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Overzicht totaal proces 
Tabel 2 geeft een overzicht van het totale proces van meerjarenonderhouds-
planningen. In dit overzicht wordt de verschillende processen van de 
meerjarenonderhoudsplanningen uitgesplitst in uren, manuren en kosten.  

 
Proces Uren Manuren Kosten 
4.3.1 Opstellen meerjarenonderhoudsplanningen 26.00 27.50 €1650,00 
4.3.1.1 Onderdelen meerjarenonderhoudsplanning opstellen 7.00 7.00 €420,00 
4.3.1.1.1 Onderhoudsbehoeftige onderdelen bepalen 1.00 1.00 €60,00 
4.3.1.1.2 Kwaliteitseisen bepalen 1.00 1.00 €60,00 
4.3.1.1.3 Onderhoudsbehoeftige onderdelen in Excel zetten 1.00 1.00 €60,00 
4.3.1.1.4 Hoeveelheden onderhoudsbehoeftige onderdelen 
berekenen 

3.00 3.00 €180,00 

4.3.1.1.5 Hoeveelheden onderhoudsbehoeftige onderdelen in 
Excel zetten 

1.00 1.00 €60,00 

4.3.1.2 Prijs voorbereiden 9.00 9.00 €540,00 
4.3.1.2.1 Prijzen en adviezen opvragen bij externe partijen 5.00 5.00 €300,00 
4.3.1.2.2 Prijzen bepalen 3.00 3.00 €180,00 
4.3.1.2.3 Prijzen in Excel zetten 1.00 1.00 €60,00 
4.3.1.3 Interval bepalen 3.00 3.00 €180,00 
4.3.1.3.1 Interval onderhoudsbehoeftige onderdelen bepalen 2.00 2.00 €120,00 
4.3.1.3.2 Interval onderhoudsbehoeftige onderdelen in Excel 
zetten 

1.00 1.00 €60,00 

4.3.1.4 Prijs opstellen 2.00 2.00 €120,00 
4.3.1.4.1 Prijzen per onderdeel opstellen 1.00 1.00 €60,00 
4.3.1.4.2 Prijs per jaar opstellen 1.00 1.00 €60,00 
4.3.1.5 Prijs vaststellen 5.00 6.50 €390,00 
4.3.1.5.1 Werkomschrijving opstellen 3.00 3.00 €180,00 
4.3.1.5.2 Bespreken prijs 1.50 3.00 €180,00 
4.3.1.5.3 Indienen prijs 0.50 0.50 €30,00 
4.3.2 Onderhouden meerjarenonderhoudsplanningen 8.00 8.00 €480,00 
4.3.2.1 Uitvoeren jaarlijks onderhoud Var. Var. Var. 
4.3.2.2 Bijwerken meerjarenonderhoudsplanningen 8.00 8.00 €480,00 

Tabel 2 - Gegevens meerjarenonderhoudsplanningen 
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Resumé meerjarenonderhoudsplanningen 
Het proces van meerjarenonderhoudsplanningen wordt hoofdzakelijk door één 
persoon uitgevoerd, namelijk de PDO. Hij berekent, coördineert, vraagt offertes 
op bij onderaannemers en leveranciers en maakt de uiteindelijke 
meerjarenonderhoudsplanning. Gemiddeld duurt het opstellen van een 
meerjarenonderhoudsplanning zo’n 26 uur en nog eens 8 uur per jaar om deze 
bij te werken. In manuren kost dit respectievelijk 27,5 en 8 manuur per 
meerjarenonderhoudsplanning. De kosten van het opstellen van een 
meerjarenonderhoudsplanning komen daarmee op €1650,- en €480,- per jaar 
om deze bij te werken. Dit zijn de kosten van de manuren. De kosten van het 
gebruikte materiaal of materieel zijn nihil. De gegevens die de PDO nodig heeft 
om een meerjarenonderhoudsplanning te maken haalt hij vooral uit 
bouwtekeningen en bestek. Veel van deze gegevens zijn ook in het BIM terug 
te vinden, maar dit wordt later in het rapport verder toegelicht. Verder heeft de 
PDO gegevens van externe partijen nodig, zoals offertes en onderhoudsadviezen. 

 
Een opvallend punt bij het opstellen van meerjarenonderhoudsplanningen is 

dat het soms nodig is om op locatie op te meten om de correcte gegevens te 
achterhalen. Door veranderingen tijdens het bouwproces zijn de tekeningen of 
het BIM niet meer up-to-date en daardoor niet bruikbaar om gegevens uit te 
halen. Dat de gegevens die gebruikt worden voor de 
meerjarenonderhoudsplanning overeenkomen met de werkelijkheid is cruciaal voor 
HOB. Deze gegevens bepalen namelijk de uiteindelijke kosten van een 
meerjarenonderhoudsplanning en kan daardoor te hoog of laag uitvallen. 
 

Het doel van dit onderdeel van het onderzoek was het beschrijven van 
een 0-situatie van de verschillende processen en het achterhalen welke 
gegevens benodigd zijn voor de verschillende processen. Door het beschrijven 
van de processen van meerjarenonderhoudsplanningen en aan te geven welke 
gegevens benodigd zijn, is er een bruikbare 0-situatie beschreven voor het 
verdere afstudeertraject. Deze informatie is bruikbaar om later te bepalen wat er 
kan en moet veranderen.  
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2.3.3 TERUGKOPPELING 
Het laatste onderdeel dat behandeld wordt in dit hoofdstuk is het proces 

omtrent de terugkoppeling. Hierbij wordt belangrijke informatie die door HOB 
verkregen is, teruggekoppeld 
aan HBO. Dit proces 
behoort uit twee onderdelen 
te bestaan en wordt in 
Figuur 8 weergegeven.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terugkoppeling klachtenafhandeling en garantie 

In Figuur 8 kun je zien dat het proces terugkoppeling klachtenafhandeling en 
garantie bestaat uit drie deelprocessen: het opsturen van de klachtenlijst, het 
behandelen van de klachtenlijst en de klachten doorgeven.  

 
Klachtenlijst opsturen (4.4.1.1) 

Als eerste deelproces van de terugkoppeling van de klachtenafhandeling stuurt 
de medewerker nazorg een klachtenlijst op naar de directie. Dit is een 
klachtenlijst met daarop alle klachten van de afgelopen maand. Deze klachtenlijst 
wordt met behulp van Metacom uitgedraaid. In Figuur 9 is een voorbeeld van 
een dergelijke uitdraai te zien.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 8 - SADT Terugkoppeling 

Figuur 9 - Voorbeeld uitdraai Metacom 
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Klachtenlijst behandelen (4.4.1.2) 
De klachtenlijst wordt vervolgens door de directie (algemeen directeur en 
overige directeuren) behandeld. Zij houden maandelijks een overleg met elkaar 
en hierin bespreken ze verschillende zaken. Een van deze zaken is de 
klachtenlijst. Ze bekijken wat er allemaal is binnengekomen aan klachten en in 
hoeverre deze zijn opgelost. Hierbij letten ze er vooral op of klachten 
incidenteel of structureel zijn. Wanneer klachten namelijk structureel zijn tijdens 
één zelfde project, is er waarschijnlijk iets niet goed gegaan tijdens productie 
en/of realisatie van het gebouw. In dit geval is het van belang dat HBO 
hiervan op de hoogte is en worden de klachten doorgegeven. 

 
Klachten doorgeven (4.4.1.3) 

De directie geeft klachten die structureel tijdens één zelfde project voorkomen 
door aan de bijbehorende persoon binnen HBO (meestal projectleider van het 
betreffende project). Deze kan hier dan op inspelen en (laten) onderzoeken 
en vast te stellen wat er verkeerd is gegaan. Op deze manier kan de 
projectleider er voor zorgen dat projecten in de toekomst geen last meer 
hebben van deze klacht door bijvoorbeeld desbetreffend product of materiaal niet 
meer te gebruiken. Tijdens vaste bijeenkomsten (kwaliteitstand) wordt deze 
informatie doorgegeven aan zijn collega’s, zodat ook zij deze problemen kunnen 
voorkomen.  

 
Terugkoppeling meerjarenonderhoudsplanningen 

Zoals Figuur 8 al liet zien is er op dit moment nog geen terugkoppeling van 
meerjarenonderhoudsplanningen van HOB naar HBO. De reden hiervoor is dat er 
nog geen projecten zijn die vanuit HBO zijn opgezet en welke HOB moet 
onderhouden door middel van een meerjarenonderhoudsplanning (alle projecten 
die HOB in onderhoud heeft zijn externe projecten). Hierdoor is van een 
terugkoppeling naar HBO nog geen sprake. Dit lijkt echter te gaan veranderen 
doordat er de laatste jaren meer projecten zijn waarvoor HOB een 
meerjarenonderhoudsplanning op heeft moeten stellen. Echter heeft HOB tot op 
heden nog geen opdracht gehad om voor een van deze projecten daadwerkelijk 
het onderhoud op zich te nemen. Wanneer dit wel het geval is, is een 
terugkoppeling vanuit HOB naar HBO gewenst om zo de kwaliteit van nieuwe 
bouwprojecten te kunnen verhogen en de TCO te kunnen verlagen door 
bijvoorbeeld duurzamere producten, die na verloop van tijd voordeliger zijn. 
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Resumé terugkoppeling 
De terugkoppeling van klachtenafhandeling en garantie verloopt op dit moment 
via de directie, zij bekijken de klachten en bepalen wanneer de klachten 
dermate belangrijk zijn om door te geven aan de desbetreffende projectleiders. 
Zij kunnen op hun beurt de klachten verder doorgeven aan de rest van het 
bouwbedrijf.  

Gezien het feit dat er nog geen terugkoppeling is voor 
meerjarenonderhoudsplanningen, maar deze wel gewenst is wanneer projecten 
door HBO worden gerealiseerd en door HOB worden onderhouden om zo de 
kwaliteit van nieuwe bouwprojecten te kunnen verhogen en de TCO te kunnen 
verlagen, zal er een methode ontwikkeld moeten worden om deze terugkoppeling 
naar HBO te kunnen bewerkstelligen.  

 
Het doel van dit onderdeel van het onderzoek was het beschrijven van 

een 0-situatie van de verschillende processen en het achterhalen welke 
gegevens benodigd zijn voor de verschillende processen. Door het beschrijven 
van de processen van terugkoppeling en aan te geven welke gegevens 
benodigd zijn, is er een bruikbare 0-situatie beschreven voor het verdere 
afstudeertraject. Deze informatie is bruikbaar om later te bepalen wat er kan en 
moet veranderen.  
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2.4 CONCLUSIE 
Het proces van HBO en de drie verschillende processen binnen HOB zijn 

beschreven in bovenstaande paragraven. Hieruit is gebleken dat alle drie de 
processen van HOB voornamelijk worden uitgevoerd door medewerkers van 
Hendriks, terwijl de uitvoerende rol op de bouwplaats juist bijna niet wordt 
uitgevoerd door medewerkers van Hendriks. Er kan gesteld worden dat Hendriks 
vooral als coördinator optreedt in de verschillende processen. Doordat de meeste 
processen door slechts één persoon van HOB worden uitgevoerd zijn de 
daadwerkelijke uren die het proces duurt in veel gevallen ook de manuren die 
het proces kost. Daarbij komt het gegeven dat vooral de manuren bepalend zijn 
voor de kosten en niet het materieel of materiaal. Een verlaging van deze uren 
zou daardoor van grote invloed zijn op de totale kosten van de processen.  

Verder is het opvallend dat er bij de klachtenafhandeling en garantie veel 
gegevens die nodig zijn afkomstig zijn uit de klacht zelf en niet uit gegevens 
van de bouw, terwijl de gegevens die nodig zijn bij 
meerjarenonderhoudsplanningen juist vooral uit de bouwfase komen. Hierbij is het 
gebleken dat deze gegevens up-to-date moeten zijn en overeenkomen met het 
daadwerkelijke gebouwde gebouw. Deze gegevens bepalen namelijk de 
uiteindelijke kosten van een meerjarenonderhoudsplanning en kan daardoor te 
hoog of laag uitvallen. 

Daarnaast is gebleken dat er, vooral bij de klachtenafhandeling en 
garantie, 58% van de uren besteed worden aan het verwerken van een klacht 
en niet aan het daadwerkelijk repareren/oplossen van een klacht. 

Tot slot is er voor de terugkoppeling gebleken dat de er in de toekomst 
een methode ontwikkeld moet worden om belangrijke gegevens uit de 
meerjarenonderhoudsplanningen terug te kunnen koppelen aan HBO. 

 
Het doel van dit hoofdstuk van het onderzoek was het beschrijven van 

een 0-situatie van de verschillende processen en het achterhalen welke 
gegevens benodigd zijn voor de verschillende processen. Door het beschrijven 
van de processen van HBO en HOB, en aan te geven welke gegevens 
benodigd zijn, is er een bruikbare 0-situatie beschreven voor het verdere 
afstudeertraject. Deze informatie is bruikbaar om later te bepalen wat er kan en 
moet veranderen. Dit hoofdstuk geeft als het ware een basis van de drie 
verschillende processen waarop veranderingen en vernieuwen aangebracht kunnen 
worden.  
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3 AANSLUITING PROCESSEN MET BIM 

In dit hoofdstuk is bekeken op wat voor manieren de gegevens die nodig 
zijn binnen de processen van HOB gekoppeld kunnen worden aan het BIM. 
Allereerst is er gekeken naar de structuur van een BIM, om vervolgens te 
kunnen bepalen op wat voor manier gegevens gekoppeld kunnen worden. Ook 
is er bekeken wie hier verantwoordelijk voor zou kunnen zijn en wanneer dit in 
het proces mogelijk is. Tot slot wordt er wederom afgesloten met een conclusie 
van dit hoofdstuk. 

3.1 ONDERZOEKSAANPAK 
Het tweede onderdeel gaat over de aansluiting van de processen met 

BIM. In dit onderdeel is onderzocht hoe de benodigde gegevens (onderdeel 1) 
gekoppeld kunnen worden aan een BIM. Allereerst is onderzocht hoe de 
structuur van een BIM in elkaar zit en vervolgens is er onderzocht welke 
gegevens benodigd zijn en gekoppeld kunnen worden aan een BIM. Verder is 
er onderzocht op wat voor manier deze gegevens gekoppeld kunnen worden en 
hoe de processen hierdoor zouden veranderen. 

 
Het doel van dit onderdeel is inzicht te krijgen in de structuur van een 

BIM (opbouw, detailniveau, parameters en overeenkomst met de werkelijkheid) 
om vervolgens inzicht te kunnen krijgen in welke gegevens gekoppeld kunnen 
worden aan een BIM en op wat voor manieren dit mogelijk is. Op dit moment 
sluiten de processen van HBO en HOB niet aan. Door te onderzoeken hoe de 
benodigde gegevens voor HOB gekoppeld kunnen worden aan het BIM, kan 
ervoor gezorgd worden dat de processen van HBO en HOB integraal op elkaar 
aan sluiten. Tijdens het ontwerpen van het hulpmiddel om de werkwijzen van 
HBO en HOB op elkaar af te stemmen, kan dan bepaald worden welke 
veranderingen er plaats moeten vinden. 

 
Voor het tweede onderdeel (aansluiting processen met BIM) zijn de 

gevonden gegevens uit het eerste onderdeel geanalyseerd en gecombineerd. 
Verder zijn er gesprekken gehouden met personen die veel weten van BIM 
(BIM-experts binnen Hendriks, Oadis en Root). Op deze manier is onderzocht 
hoe de benodigde gegevens gekoppeld kunnen worden aan BIM en welke 
veranderingen en besparingen van manuren in de processen dit met zich 
meebrengt. 
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3.2 STRUCTUUR VAN BIM BINNEN HENDRIKS 
Om te kunnen bepalen hoe de benodigde gegevens gekoppeld kunnen 

worden aan BIM, is het belangrijk dat eerst de structuur van BIM binnen 
Hendriks duidelijk is. Deze structuur wordt in deze paragraaf uitgelegd. 

3.2.1 WAT IS BIM VOOR HENDRIKS 
BIM staat binnen HBO centraal in een project. Vanuit het BIM worden 

verschillende elementen berekend of gecontroleerd waar voorheen vooral 
tekeningen werden gebruikt. Echter wordt het begrip BIM door iedereen anders 
geïnterpreteerd en uitgelegd. Binnen HBO wordt onder BIM het volgende 
verstaan; 

 
Het BIM is een 3D-model van het gebouw, wat niet alleen bestaat uit 

geometrische informatie, maar waar veel meer verschillende vormen van 
informatie in kunnen staan, zoals sterktes of kleuren. Het wordt gebruikt en 
uitgebreid door verschillende partijen. Op deze manier kunnen partijen als 
architect, constructeur en installateur samenwerken in één model. Hierdoor wordt 
de communicatie tussen verschillende partijen bevorderd en gaat de 
dataoverdracht veel gemakkelijker.  

 
Een BIM bestaat uit verschillende bestanden (modellen) die samen het 

BIM vormen. Deze bestanden worden gemaakt door de architect, de constructeur 
en installateurs (zie Figuur 10). Zij maken een model dat bestaat uit 
elementen. Een element is bijvoorbeeld een wand of een vloer. Aan deze 
elementen worden verschillende parameters gekoppeld, zoals de lengte, breedte 
of oppervlakte. Op deze 
manier wordt een heel 
bouwproject uitgewerkt. 
Vervolgens maken 
onderaannemers weer 
hun eigen BIM voor het 
onderdeel waar zij 
verantwoordelijk zijn, 
bijvoorbeeld kalkzandsteen 
wanden (zie Figuur 
10). Doordat personen 
in verschillende 
programma’s modelleren, 
ontstaan er ook 
verschillende 

Figuur 10 - Opbouw BIM voor Hendriks 
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bestandtypen. Een open bestandtype dat binnen HBO wordt gebruikt is IFC 
(Industry Foundation Classes). Dit bestandtype kan door de meeste 
programma’s geëxporteerd (gecreëerd) worden en is hierdoor erg toegankelijk 
om te gebruiken. Wanneer er in dit rapport expliciet een ander bestandtype 
wordt bedoeld dan IFC, zal er naar worden gerefereerd als BIM bestand.  

 
In Figuur 11 is visueel afgebeeld hoe het BIM en gebruik van BIM na 

verloop van tijd verandert binnen HBO. Hieruit is duidelijk te zien dat wanneer 
er met BIM wordt gewerkt de informatie alleen maar groeit en niet verloren 
gaat tot het moment dat HOB het project overneemt. Vanaf dan wordt het BIM 
niet meer gebruikt en verliest men als het ware de informatie. Zoals eerder in 
dit rapport al aangegeven is dit een knelpunt gebleken voor Hendriks. Verder is 
in Figuur 38 te zien dat er onderscheid wordt gemaakt tussen Big BIM en 
Little BIM. Hierbij wordt met Big BIM het gebruik van BIM in samenwerking met 
externe partijen bedoeld en met Little BIM gebruik van BIM binnen Hendriks 
zelf.  

 
In een ideaal proces breidt de informatie zich in de onderhoud en 

beheerfase verder uit en wordt het BIM dan nog steeds gebruikt. Vervolgens 
kan deze informatie op een later moment nog steeds gebruikt worden wanneer 
dit nodig is. Zo kan er bijvoorbeeld een terugkoppeling gemaakt worden naar de 
ontwerpfase over een bepaald type materiaal of product, dat na verloop van 
jaren toch niet aan de voorgespiegelde eisen blijkt te voldoen (leercyclus). 
Binnen de ontwerpfase kan deze informatie dan gebruikt worden bij een volgend 
project. Zo ontstaat er in principe een cirkel van de informatiestroom, wat alleen 
maar gunstig is voor HBO.  

Figuur 11 - Gebruik BIM binnen Hendriks Bouw en Ontwikkeling 
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3.2.2 STRUCTUUR VAN EEN BIM 
Met de structuur van een BIM worden twee verschillende structuren 

bedoeld. Allereerst is er de structuur hoe een BIM is opgebouwd door HBO. 
Dit is te vinden in Bijlage IV: Opbouw van een BIM. Dit kan als volgt 
samengevat worden: 

Een BIM model bestaat uit: 
- Bouwkundig model van architect 
- Constructief model van constructeur 
- E-installatie model van E-installateur 
- W-installatie model van W-installateur 

o Aspectmodel 1 van leverancier/onderaannemer 1 
o Aspectmodel 2 van leverancier/onderaannemer 2 
o Aspectmodel … van leverancier/onderaannemer … 
o … 

 
Dit zijn allemaal losse IFC bestanden die samen het BIM voor een project 

vormen. Om een naam te geven aan deze structuur, noemen we dit de 
modelleurs-structuur.  

 
Een tweede structuur van een BIM, die voor deze paragraaf belangrijker 

is, is de structuur van een los model zelf. Uit wat voor lagen bestaat een 
model en welke detailleringsniveaus worden gebruikt binnen zo’n model? Welke 
informatie wordt aan de verschillende elementen toegevoegd? Deze structuur 
gaat over de elementen van een BIM, de elementen-structuur. In deze 
paragraaf zal deze structuur verder uitgelegd worden. 

 
NL-SfB 

NL-SfB is in Nederland de meest gebruikte methode om bouwdelen in te 
delen. De NL-SfB codering deelt een gebouw op in elementen die elk binnen 
een eigen groep (code) worden geplaatst. SfB komt oorspronkelijk uit Zweden 
en staat voor ‘Samarbetskommitte Byggnadsfragor’, wat ‘samenwerkingscommite 
voor bouwvraagstukken’ betekent. Sinds 1977 is er een Nederlandse SfB-
commissie. Deze commissie heeft een indelingstabel voor de Nederlandse 
bouwsector ontwikkeld, de NL-SfB. Deze lijst bestaat uit de volgende 
hoofdgroepen (de hoofdgroep is het eerste getal van de NL-SfB code):  

 
0. Algemeen 
1. Onderbouw 
2. Bovenbouw 
3. Afbouw 
4. Afwerkingen 

5. Mechanische installaties 
6. Elektrische installaties 
7. Vaste inrichtingen 
8. Losse inventaris 
9. Terrein 
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Iedere hoofdgroep wordt weer verder verdeeld in subgroepen. Hieronder 

staan de subgroepen van hoofdgroep ‘2. Bovenbouw’ als voorbeeld (de 
subgroep is het tweede getal van de NL-SfB code): 

 
20. Bovenbouw 
21. Buitenwanden 
22. Binnenwanden 
23. Vloeren, galerijen 

24. Trappen, hellingen 
27. Daken 
28. Hoofddraagconstructies 

 
Nadat een element is ingedeeld in een eigen (sub)groep, wordt de 

functie en toepassing van het element nog aangegeven. Hieronder is een 
voorbeeld te zien van de subgroep ‘21. Buitenwanden’ (de functie en 
toepassing zijn de laatste twee getallen van de NL-SfB code): 

 
21.0  Algemeen 
21.1  Niet constructief 

21.10  Algemeen 
21.11  Massieve wanden 
21.12 Spouwwanden 
21.13 Systeemwanden 
21.14 Vlieswanden 
21.15 Borstweringen 
21.16 Boeiboorden 

21.17 Schoorstenen/ kanalen 
(bouwkundig) 

21.2  Constructief 
21.20 Algemeen 
21.21 Massieve wanden 
21.22 Spouwwanden 
21.23 Systeemwanden 
21.25 Borstweringen

 
De totale lijst met NL-SfB coderingen die door Hendriks gebruikt wordt is 

te vinden in Bijlage VI: NL-SfB. Deze manier van coderen is de basis voor de 
structuur van een BIM van Hendriks.  

 
Parameterlijst 

Door Hendriks is er een parameterlijst gemaakt met de NL-SfB codering als 
basis. Deze parameterlijst beschrijft welke verschillende elementen, op welke 
manier in een BIM moeten worden gemodelleerd (structuur van BIM). Omdat 
deze lijst vertrouwelijke informatie bevat, kan deze lijst in dit rapport of in de 
bijlage niet worden getoond. Om de structuur van BIM toch te kunnen 
beschrijven, wordt de parameterlijst verder uitgelegd met behulp van voorbeelden.  

 
Elementen die volgens Hendriks in een BIM noodzakelijk zijn, zijn aan de 

hand van de NL-SfB codering op volgorde gezet. Deze lijst bevat bijvoorbeeld 
‘21. Buitenwanden; Metselwerk’ of ‘31. Wandopeningen, buiten; Buiten deur’. 
Vervolgens wordt aangegeven binnen welke discipline de elementen vallen: 
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architect, constructeur, w-installateur, e-installateur of leverancier. Ook wordt er 
beschreven (wanneer mogelijk) bij welke fase het element hoort: ruwbouw, 
afbouw of gevel. Na deze vrij standaard informatie, volgt het uitgangspunt van 
modelleren. Dit zijn afspraken waar de betreffende modelleur aan moet voldoen 
bij het modelleren van desbetreffend element. Ook wordt de IFC_Class 
beschreven. Dit is de manier waarop een element wordt gemodelleerd binnen de 
modelleersoftware. Zo is er bijvoorbeeld de mogelijkheid om een dak te 
modelleren, dan is de IFC_Class: ‘Ifc_Roof’ en wordt dit automatisch als 
informatie toegevoegd aan een element. Echter is het door verschillende 
omstandigheden soms gewenst bepaalde onderdelen op een andere manier te 
modelleren, zodat deze later beter bruikbaar zijn. Om deze reden wordt de 
IFC_Class meegenomen in de parameterlijst. Hieronder worden de voorgaande 
voorbeelden verder uitgebreid met de uitgangspunten en IFC_Class. 

 
Onderdeel 
 

21. Buitenwanden; 
Metselwerk 
 
 
 

31. Wandopeningen, 
buiten; Buiten deur 
 

Uitgangspunt modelleren 
 

Metselwerk en isolatie apart 
modelleren. Metselwerk 
modelleren op koppenmaat 
en op lagenmaat. 
 

Modelleren als ‘Door’. 
Wellicht via SMARTwindow 
tool (CurtainWalls). 

IFC_Class 
 

Ifc_WallStandardCase 
 
 
 
 

Ifc_Door 
 
 

 
Tot slot worden de parameters aan de parameterlijst toegevoegd. Door 

Hendriks is bepaald van welke onderdelen welke informatie noodzakelijk is in het 
BIM. Per element kunnen de parameters dus geheel verschillen. Voorbeelden 
van parameters zijn: materiaal, oppervlakte, volume, RAL kleur, brandwerendheid 
etc. Al deze gegevens zijn later bruikbaar tijdens de bouw van het project. Een 
aantal van deze parameters kunnen tijdens het begin van het modelleren nog 
niet worden ingevuld en worden later ingevuld door bijvoorbeeld de leverancier. 
Hieronder zijn beide voorbeelden helemaal uitgewerkt met parameters erbij om 
een beeld te schetsen: 

 
21. Buitenwanden; Metselwerk 
Discipline    Architect
Fase BIM model   Gevel 
NL-SfB codering   21 
NL-SfB omschrijving  Buitenwanden 
Onderdeel    Metselwerk 
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Uitgangspunt modelleren Metselwerk en isolatie apart modelleren. 
Metselwerk modelleren op koppenmaat en 
op lagenmaat. 

IFC-Class    Ifc_WallStandardCase 
Parameter 01   Materiaal 
Parameter 02   Type steen 
Parameter 03   Breedte (mm)    
Parameter 04   Lengte (mm) 
Parameter 05   Hoogte (mm) 
Parameter 06   Oppervlak (m2) 
Parameter 07   Voegwerk/pointeren 
 
31. Wandopeningen, buiten; Buiten deur 
Discipline    Architect 
Fase BIM model   Gevel 
NL-SfB codering   31 
NL-SfB omschrijving  Wandopeningen, buiten 
Onderdeel    Buiten deur 
Uitgangspunt modelleren  Modelleren als ‘Door’. Wellicht via 

SMARTwindow tool (CurtainWalls) 
IFC-Class    Ifc_Door 
Parameter 01   Materiaal 
Parameter 02   Merk 
Parameter 03   Breedte (mm) 
Parameter 04   Dikte (mm) 
Parameter 05   Hoogte (mm) 
Parameter 06   Circa oppervlakte glas (m2) 
Parameter 07  Glas specificatie (veiligheidsglas, 

letselwerend (NEN norm?), brandwerend) 
Parameter 08   Draairichting (L1, L3, R2, R4) 
Parameter 09   Ventilatie capaciteit 
Parameter 10   RAL kleur 
Parameter 11   Zelfsluitendheid (ja, nee) 
Parameter 12   Brandwerendheid (30, 60 min/WBDBO) 
Parameter 13   Vluchtdeur (ja/nee) 
Parameter 14   Vrijheidsgraden (90, 180) 
Parameter 15   Deurnummer 
Parameter 16   Politiekeurmerk 
Parameter 17   Hoogte t.o.v. onderkant plafond 
Parameter 18   Aantal scharnieren 
Parameter 19   Slot type 
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Parameter 20   Beslag type 
Parameter 21   Gewicht 
 
Aan de hand van deze parameterlijst, dienen modelleurs te modelleren, 

zodat het BIM voor Hendriks in de vervolgprocessen goed bruikbaar is. Wanneer 
modelleurs zich niet aan deze parameterlijst houden, is het BIM voor Hendriks 
minder goed bruikbaar en zullen de vervolgprocessen meer problemen opleveren.  

 
Detaillering 

Op dit moment is duidelijk op wat voor manier een BIM wordt opgebouwd 
binnen Hendriks en welke informatie het BIM bevat. Er is echter nog niet 
duidelijk hoe gedetailleerd een BIM op welk moment van het proces moet zijn. 
Zo kan een BIM verschillende mate van detail bevatten. Een vloer kan 
bijvoorbeeld als rechthoekig element worden getekend zonder enige informatie, 
maar kan ook met sparingen en leidingen worden getekend, waarbij sterkte en 
hoeveelheid ijzer ook bekend zijn. Deze verschillen worden de levels of detail 
(LOD’s) genoemd. Er zijn zes verschillende LOD’s die hieronder kort worden 
omschreven: 

 
LOD 000:  Ruimten en volumes met globale afmetingen met daar 

eventueel gebruiksfuncties en ruimtespecificaties aan 
gekoppeld. 

 
LOD 100: Ruimten en volumes geven een beeld op het niveau van 

gebruiksfuncties, de indeling van het terrein, de indeling 
per verdieping, de hoogte, het volume en de oriëntatie. 

 
LOD 200:  Ruimten zijn gekoppeld aan gebruiksfuncties inclusief 

globale afmetingen, oriëntatie en onderlinge relaties. 
Objecten hebben globale afmetingen, hoeveelheden, vorm, 
locatie en oriëntatie. Eventueel kan niet-geometrische 
informatie aan de objecten zijn gekoppeld. 

 
LOD 300:  Ruimten hebben exacte afmetingen en oriëntatie.  

Objecten zijn gematerialiseerd en hebben exacte 
afmetingen, hoeveelheden, vorm, locatie en oriëntatie. 
Niet-geometrische informatie is aan de objecten 
gekoppeld. 

 
LOD 400: Objecten zijn gematerialiseerd en hebben exacte 

afmetingen, hoeveelheden, vorm, locatie en oriëntatie en 
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bevatten informatie ten behoeve van de detaillering, de 
fabricage van componenten in fabrieken en de 
uitvoering/montage op de bouwplaats. Niet-geometrische 
informatie is aan de objecten gekoppeld. 

 
LOD 500:  Objecten zijn gemodelleerd zoals ze daadwerkelijk zijn 

uitgevoerd en hebben exacte afmetingen, vorm, locatie, 
hoeveelheden en oriëntatie. Niet-geometrische informatie 
is aan de objecten gekoppeld. 

 
In de opbouw van deze LOD’s is duidelijk te zien hoe de informatie 

toeneemt naarmate de LOD hoger wordt. Het gaat van een schetsmatige ruimte, 
naar de exacte ruimte en van een schetsmatig object, naar een object met 
bouwinformatie, naar een object met informatie hoe dat het uiteindelijk is 
uitgevoerd op de bouwplaats.  

Hendriks heeft een schema opgesteld (wederom vertrouwelijk) waarin de 
LOD’s per fase, per element (lijst NL-SfB) en per verantwoordelijke modelleur 
worden beschreven. In dit schema zijn vijf verschillende fases omschreven: 
schetsontwerp (SO fase), voorlopig ontwerp (VO fase), definitief ontwerp (DO 
fase), technisch ontwerp (TO fase) en uitvoeringsontwerp (UO fase). Per 
fase worden de modellen gedetailleerder. HBO maakt echter pas gebruik van 
BIM vanaf de DO fase. De SO fase en VO fase worden tot op heden nog 
niet in BIM uitgewerkt.  

De verschillende LOD’s binnen de verschillende fases zijn als volgt: 
 

- (SO fase: LOD 000, 100 en 200) 
- (VO fase: LOD 000, 100 en 200) 
- DO fase: LOD 100, 200 en 300 
- TO fase: LOD 200 en 300 
- UO fase: LOD 200, 300 en 400 

 
Tijdens de DO fase wordt binnen HBO het BIM pas opgebouwd en 

krijgen objecten de juiste afmetingen en materiaalkeuze. Het ontwerp is dan 
meteen vrij specifiek en duidelijk wat er daadwerkelijk gebouwd moet worden. 
Deze fase valt tegelijk met het calculatieproces. In deze fase worden het 
bouwkundige model, het constructieve model en het E- en W-installatiemodel 
gemaakt. Vervolgens wordt het BIM tijdens de TO en UO fase verder uitgewerkt 
zodat het gebruikt kan worden voor de uitvoering van het gebouw. Dit gebeurt 
tijdens het werkvoorbereidingsproces. In deze fase worden de aspectmodellen 
van de externe partijen aan het BIM toegevoegd. Voor het onderzoek is deze 
fase de belangrijkste fase, omdat het BIM in deze fase de gedaante krijgt die 
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het heeft na oplevering van het gebouw (dus tijdens de start van het beheer 
en onderhoud). Binnen deze fase is een duidelijk verschil te zien tussen de 
eerste vijf groepen elementen: onderbouw, bovenbouw, afbouw, afwerkingen en 
mechanische installaties en de overige elementen: electrische installaties, vaste 
inrichtingen, losse inventaris en terrein. Waarbij de eerste vijf groepen allemaal 
gemodelleerd worden met LOD 300 of 400 en daarmee exact de objecten 
omschrijven. De overige vier groepen worden echter vooral gemodelleerd met 
LOD 200 en soms 300. Dit heeft vooral te maken met het feit dat deze 
onderdelen (op de elektrische installaties na) minder belangrijk zijn voor de 
bouw van het gebouw en daardoor minder belangrijk zijn voor Hendriks als 
bouwer. 

3.2.3 OVEREENKOMST MET DAADWERKELIJKE GEBOUW 
Nu de gehele opbouw en structuur van een BIM duidelijk is, blijft er nog 

één belangrijk onderdeel over, namelijk de overeenkomst van het BIM met het 
daadwerkelijke gebouw. Waarin verschilt het BIM met wat er gebouwd is en 
waarin komen deze overeen? 

 
Zoals al eerder beschreven staat BIM voor Hendriks centraal in een 

project. Projecten worden alleen nog maar uitgevoerd volgens de nieuwe 
werkwijze met BIM. BIM is door de jaren heen steeds belangrijker geworden. 
Op dit moment wordt een BIM gebruikt om te calculeren, werk voorbereiden en 
uitvoeren. Tekeningen worden uit het BIM geëxporteerd, eventueel aangevuld met 
informatie voor de bouwvakker en doorgestuurd naar de bouwplaats. Daar wordt 
het op de manier zoals het op de tekening staat uitgevoerd. Deze komt 
overeen met het BIM. Voor de fabricage van producten geldt eenzelfde 
werkwijze. Vanuit het BIM of geëxporteerde tekeningen wordt een fabriek 
aangestuurd. Producten worden daardoor exact gemaakt zoals deze in het BIM 
staan. Tijdens een gesprek met één van de werknemers van HBO werd 
aangegeven dat het BIM 100% overeenkomt met de werkelijkheid. Hiermee 
bedoelde hij dat het BIM de basis is van het project en aan de hand van BIM 
het project wordt gebouwd. Voorheen waren dit de bouwtekeningen. Echter kan 
het voor komen dat er tijdens de uitvoering onderdelen veranderen of fout gaan. 
Zo worden er bijvoorbeeld vloeren verkeerd om gelegd, waardoor sparingen op 
een andere plaats komen te zitten of kiezen bewoners op het laatste moment 
nog voor een verandering. Gezien het feit dat de modelleurs (architect) vooral 
in processen daarvoor (werkvoorbereiding) bezig zijn met het BIM en niet meer 
tijdens of na de uitvoering, worden deze veranderingen niet doorgevoerd in het 
BIM. Zo worden er na oplevering revisietekeningen gemaakt waar alle 
veranderingen in meegenomen worden, maar wordt er nog geen revisie-BIM 
gemaakt. De verschillen tussen bouwtekeningen en revisietekeningen zijn in feite 
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dezelfde verschillen als die tussen het BIM en de werkelijkheid. De verschillen 
hierin zijn per project anders, de ene keer kan dit een verschoven muur zijn, 
een andere keer is het slechts een veranderd stopcontact.  

Tot slot zijn er (vooral kleine) onderdelen in een gebouw die niet in het 
BIM staan of niet specifiek genoeg in het BIM staan (LOD < 300). Alle 
onderdelen van het BIM kunnen dan wel in de werkelijkheid worden 
teruggevonden, maar alle onderdelen in de werkelijkheid niet (exact) in het 
BIM. Denk hierbij bijvoorbeeld aan schroeven of strippen. Deze onderdelen zijn 
nodig om onderdelen aan elkaar te bevestigen, maar worden niet aan het BIM 
toegevoegd omdat ze weinig tot geen toegevoegde meerwaarde voor het BIM 
leveren. 

3.3 BENODIGDE GEGEVENS 
In hoofdstuk 2 is bepaald welke gegevens er allemaal nodig zijn in de 

processen van klachtenafhandeling en garantie en van 
meerjarenonderhoudsplanningen. Deze gegevens worden op dit moment op 
verschillende manieren verzameld, bijvoorbeeld uit mappen, tekeningen of 
offertes/inkoopcontracten. Om de werkwijzen van HBO en HOB beter op elkaar 
aan te laten sluiten met behulp van BIM, wordt er gekeken welke van deze 
gegevens via het BIM verkregen kunnen worden. Op deze manier kan dit een 
tijdsbesparing opleveren en kan aan de doelstelling van hoofdstuk 1 voldaan 
worden.  

 
Eerst is er gekeken in hoeverre alle verschillende gegevens die benodigd 

zijn voor de processen van klachtenafhandeling en garantie en van 
meerjarenonderhoudsplanningen in BIM verwerkt kunnen worden. Daarna is 
gekeken aan de hand van de opbouw en structuur van een BIM of deze 
gegevens al in het BIM staan. Hieronder is een lijst te zien van alle benodigde 
gegevens die eventueel in een BIM verwerkt kunnen worden met de daarbij 
behorende eisen. Verder staat er ook of deze al in het BIM aanwezig zijn. 
Onder de lijst volgt per onderdeel een korte uitleg. 

 
Gegevens   Eisen gegevens  Reeds in BIM?  
Project   Projectnaam en projectnummer Ja    
  
NAW gegevens bewoner Naam, adres en woonplaats Nee    
    van bewoner 
 
Klacht eerder gemeld Ja of nee   Nee    
 
Garantie   Ja, nee of ntb   Nee    
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Nazorgcode   Keuze uit lijst met  Nee    
    bouwonderdelen 
 
Op te lossen door  Onderaannemer, leverancier, Ja/nee    
    Hendriks, etc 
 
Bouwtekeningen en  Overeenkomstig met wat  Ja/nee    
bestek   gemaakt is 
 
Onderhoudsadviezen Overeenkomstig met wat Nee    
    gemaakt is 
 
Offertes/inkoopcontracten Overeenkomstig met wat Nee    
    gemaakt is 
 
Project 

De projectnaam en het projectnummer zijn reeds aan een BIM gekoppeld, 
meestal als bestandsnaam. Projectnaam en projectnummer zijn voor het gehele 
project uiteraard hetzelfde en hoeven daardoor niet aan ieder onderdeel apart 
gekoppeld te worden. 
 

NAW gegevens bewoner 
De naam, adres en woonplaats van de bewoners zijn op dit moment niet aan 
een BIM gekoppeld. Deze gegevens staan niet altijd in de klacht en wanneer 
deze gegevens aan het BIM gekoppeld zouden zijn, zou er geen extra werk 
verricht hoeven te worden om deze gegevens op te zoeken of te achterhalen. 
Echter is het de vraag of deze gegevens niet te privacy gevoelig zijn om te 
koppelen. Volgens een werknemer van Hendriks is dit de reden dat deze 
informatie nooit zal worden toegevoegd aan een BIM. 
 

Klacht eerder gemeld 
Op dit moment worden klachten geregistreerd in Metacom en niet in het 
desbetreffende BIM gezet. Omdat de medewerker nazorg de klachten in 
Metacom registreert ziet hij direct of klachten al eerder zijn gemeld. Echter is 
deze informatie niet uit het BIM te halen en voor de volledigheid van het BIM 
en terugkoppelingsmogelijkheden, zou het voordelen kunnen bieden om klachten 
te koppelen aan BIM. Hierdoor kan men in een BIM zien wat er bij een 
bepaald project allemaal fout is gegaan. Met deze informatie kan Hendriks 
bepalen om bijvoorbeeld een bepaald product of leverancier niet meer te 
gebruiken, omdat deze veel problemen oplevert.  
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Garantie 
De garantie van bepaalde onderdelen van een gebouw is op dit moment terug 
te vinden in een map van desbetreffend project. Door deze gegevens aan het 
desbetreffende materiaal in het BIM te koppelen, hoeft er niet meer in een map 
gezocht te worden, maar kan er in het BIM naar dit materiaal gezocht worden 
en kan het zoeken daardoor sneller gaan. 
 

Nazorgcode 
De nazorgcode (code voor het ordenen van de klachten, zoals beglazing of 
kitvoegen) wordt op dit moment gekozen uit een keuzelijst met 
gebouwonderdelen in Metacom. Deze codes zouden in principe aan de 
verschillende onderdelen in het BIM kunnen worden toegevoegd.  
 

Op te lossen door 
Degene die verantwoordelijk is voor de klacht en deze daarom moet oplossen, 
wordt bepaald aan de hand van de lijst met onderaannemers en leveranciers 
van een project. Hierin is te zien welke onderaannemer welk onderdeel heeft 
gemaakt. Deze gegevens staan gedeeltelijk al in het BIM. De medewerker 
nazorg kan sneller in het BIM zoeken naar een materiaal en daardoor de 
desbetreffende onderaannemer of leverancier, dan in een project map met daarin 
een lijst van verschillende onderaannemers en leveranciers. Ook geldt hier, net 
als bij het kopje ‘Klacht eerder gemeld’, dat het de volledigheid van het BIM 
en terugkoppelingsmogelijkheden bevorderd.  
 

Bouwtekeningen en bestek 
Op dit moment worden de bouwtekeningen en bestek gebruikt door HOB om te 
bekijken hoe een bepaald onderdeel in elkaar zit of om hoeveelheden te 
berekenen. Met behulp van BIM kan dit sneller en eenvoudiger. De gegevens 
van de bouwtekeningen staan allemaal in het BIM, omdat de bouwtekeningen 
een export zijn van het BIM. Echter kan het zijn dat het BIM niet up-to-date 
is, omdat de revisietekeningen niet in het BIM worden verwerkt.  

Het BIM bevat verder niet alle gegevens die in het bestek staan. Dit ligt 
aan het desbetreffende onderdeel en in hoeverre deze is uitgewerkt in het BIM 
(parameterlijst en schema LOD’s).  
 

Zoals al eerder gezegd zijn de bouwtekeningen en bestek de 
informatiedragers voor de gegevens die nodig zijn voor het opstellen van de 
meerjarenonderhoudsplanningen. Hierbij zijn eerder drie hoofdonderdelen 
geselecteerd: afwerking buitenwanden, openingen buitenwanden en dak 
(paragraaf 2.3.2.1 (Bijlage II)). Als we hierbij kijken naar de gegevens die 
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hierbij benodigd zijn en of deze al in het BIM zitten, kan het volgende lijstje 
samen worden gesteld: 

 
Afwerking buitenwanden 
 

Gegevens     Reeds in BIM? 
Type afwerking     Ja 
Productspecificaties (per afwerking)  Ja/Nee 
Oppervlakte in m2 (per afwerking)  Ja 
Leverancier/onderaannemer (per afwerking) Ja 
Levensduur (per afwerking)   Nee 

 
Openingen buitenwanden 
 

Gegevens     Reeds in BIM? 
Type afwerking     Ja 
Productspecificaties (per afwerking)  Ja 
Strekkende meters (per afwerking)  Ja 
Oppervlakte in m2 (per afwerking)  Ja 
Leverancier/onderaannemer (per afwerking) Ja 
Levensduur (per afwerking)   Nee 

 
Dak  
 

Gegevens     Reeds in BIM? 
Type materiaal     Ja 
Productspecificaties    Ja/Nee 
Oppervlakte in m2    Ja 
Hoeveelheid en positie doorvoeren  Ja 
Constructie onder het dak   Ja 
Leverancier/onderaannemer   Ja 
Levensduur     Nee 
 

Uit dit lijstje valt op te maken dat een groot deel van de benodigde 
gegevens voor de drie belangrijkste onderdelen van meerjarenonderhouds-
planningen al in het BIM staan.  
 

Onderhoudsadviezen 
Onderhoudsadviezen omtrent onderhoudsgevoelige elementen zijn tijdens het 
voortraject (bouwproces) al verstrekt door leveranciers of onderaannemers. 
Wanneer deze adviezen worden gekoppeld aan BIM hoeft HOB de adviezen niet 
opnieuw op te vragen of op te zoeken. Overige onderhoudsadviezen worden 
opgevraagd wanneer er een meerjarenonderhoudsplanning gemaakt moet worden 
en zullen daardoor niet in het BIM zitten en ook niet aan het BIM gekoppeld 
kunnen worden. 
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Offertes/inkoopcontracten 
Voor offertes geldt hetzelfde als voor onderhoudsadviezen, deze worden pas 
opgevraagd wanneer er een meerjarenonderhoudsplanning gemaakt moet worden. 
Echter is er altijd één inkoopcontract per gebouwonderdeel die tijdens het 
bouwproces de opdracht heeft gekregen. De informatie uit dit inkoopcontract zou 
daardoor correct moeten zijn en kan informatie bevatten die voor HOB bruikbaar 
is. Door deze informatie toe te voegen aan het BIM, hoeft HOB deze 
informatie niet ergens anders te achterhalen. 
 

Deze lijst met gegevens zijn alle gegevens die voor HOB noodzakelijk zijn 
om de processen klachtenafhandeling en garantie en 
meerjarenonderhoudsplanningen uit te kunnen voeren én in een BIM kunnen 
worden gezet. Tijdens het ontwerpen van het hulpmiddel zal bepaald worden 
welke gegevens daadwerkelijk in het BIM moeten worden gezet om de 
processen van HOB te verbeteren. Andere gegevens kunnen eventueel op een 
andere wijze verkregen worden. 

3.4 KOPPELING GEGEVENS 
Er is onderzocht welke verschillende methodes en verschillende soorten 

software er zijn om gegevens aan een BIM te koppelen. Deze verschillende 
methodes en verschillende soorten software worden hieronder als eerste 
behandeld, om duidelijk te maken welke mogelijkheden er zijn. Hierbij wordt 
tevens uitgelegd welke software binnen Hendriks beschikbaar is. Daarna wordt 
gekeken welke gegevens, op wat voor manier en met welke software gekoppeld 
kunnen worden aan het BIM. 

3.4.1 KOPPELMETHODES 
Om gegevens aan een BIM te koppelen zijn er drie verschillende 

methodes om de gegevens te koppelen: als parameter, als opmerking of als 
document. Deze worden hieronder verder toegelicht: 

 
Parameter 

De meest gebruikelijke en standaard methode om gegevens in een BIM te 
zetten is als parameter. Wanneer een BIM wordt opgebouwd uit verschillende 
elementen, bevatten al deze elementen verschillende gegevens, zoals lengte, 
breedte, oppervlakte etc. Dit zijn de parameters. Deze parameters zijn bepaald 
door de geometrie: geometrische parameters. Ook kunnen er parameters worden 
toegevoegd om bijvoorbeeld de kleur of het type materiaal aan te geven. Deze 
parameters zijn de toegevoegde parameters. Wanneer een BIM wordt 
gemodelleerd door de architect of constructeur bouwt diegene het BIM 
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automatisch geheel in elementen met parameters. Vandaar dat dit de meest 
gebruikelijke en standaard methode is om gegevens in een BIM te zetten.  

Door parameters aan te passen of toe te voegen, kunnen extra gegevens 
aan een gebouw worden toegevoegd die bruikbaar zijn voor HOB. 

Wanneer men bijvoorbeeld een bepaalde wand heeft geselecteerd in het 
BIM, zijn er de geometrische parameters zoals lengte, breedte, hoogte. Deze 
worden automatisch ingevuld door de modelleersoftware. Verder zijn er ook 
toegevoegde parameters als type afwerking, oppervlakte en brandwerendheid. 
Deze worden niet automatisch ingevuld door het BIM, maar door modelleurs. 
Door een nieuwe parameter te creëren met levensduur en deze in te vullen, is 
deze ook te zien in het BIM. In Figuur 12 is een afbeelding te zien van een 
geselecteerde wand, met daarbij enkele parameters. 

Opmerking 
Wanneer een BIM wordt geopend in bepaalde software (controlesoftware, 
paragraaf 3.4.2.2) is het mogelijk om in het BIM te communiceren tussen 
verschillende partijen door middel van notes (opmerkingen). Een note kan 
bevestigd worden aan een element of BIM aspect en eventueel gericht worden 
aan een andere persoon. Een voorbeeld (Figuur 13); een pijp zit te hoog en 
dit wordt gemeld zodat de modelleur dit aan kan passen. Deze notes worden 
vervolgens allemaal opgeslagen in 
een BIM Collaboration Format 
(BCF). Dit is een bestandstype 
gekoppeld aan een BIM model die 
de notes apart opslaat, maar wel 
aan het BIM is gekoppeld. Dit is 
een tweede manier om informatie 
en gegevens aan een BIM te 
koppelen. Echter wordt de 
opmerking niet in het BIM 
aangepast, maar in het BCF. 
 

Figuur 13 - Screenshot Tekla BIMsight Note 

Figuur 12 - Parameters (screenshot Solibri) 
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Document 
Op dezelfde wijze dat een opmerking kan worden toegevoegd aan een BIM, is 
het ook mogelijk om gehele documenten (zoals PDF) toe te voegen aan het 
BIM. Op deze manier kunnen documenten aan het BIM worden gekoppeld en 
vanuit het BIM worden geopend, op die manier hoeft er niet in verschillende 
mappen gezocht te worden, maar kunnen benodigde gegevens direct uit het 
BIM worden opgevraagd. Echter wordt het document niet aan het BIM 
toegevoegd, maar aan het BCF. 

3.4.2 SOORTEN SOFTWARE 
Om gegevens aan een BIM te koppelen zijn er drie verschillende soorten 

software om de gegevens te koppelen: modelleersoftware, controlesoftware of 
bewerksoftware. Deze worden hieronder verder toegelicht: 

 
Modelleersoftware   

Modelleersoftware is de software die, zoals de naam al zegt, gebruikt wordt om 
een BIM te modelleren. Voorbeelden van deze software zijn: Revit, Tekla 
Structures of Archicad. Deze soort software wordt gebruikt door de architecten, 
constructeurs, leveranciers etc. Met deze modelleersoftware kunnen elementen 
met parameters worden aangemaakt en zo wordt een BIM opgebouwd. 
Verschillende soorten modelleersoftware brengen ook verschillende soorten 
bestandsformaten met zich mee. Zo heeft Revit bijvoorbeeld het bestandsformaat 
.rvt. Hendriks werkt echter met IFC. Vanuit Revit kunnen IFC’s geëxporteerd 
worden, maar wanneer iets met modelleersoftware wordt veranderd, verandert 
dus het basisbestand (bij Revit .rvt) en daarna pas de export (IFC). 

Modelleersoftware is binnen Hendriks beschikbaar, zo hebben ze een 
licentie van Revit en Archicad. Echter zijn er binnen Hendriks geen modelleurs, 
die hier gebruik van maken. De licenties worden vooral gebruikt om een BIM te 
inspecteren en niet zelf te modelleren. 

 
Controlesoftware   

Naast modelleersoftware is er controlesoftware. Voorbeelden hiervan zijn Tekla 
Bimsight en Solibri. Een BIM wordt in een dergelijk programma ingeladen en 
kan vanuit hier geïnspecteerd en gecontroleerd worden. Er kunnen hoeveelheden 
en gegevens uit het model gehaald worden, maar het model kan niet aangepast 
worden (elementen en parameters). Wel is het binnen de controlesoftware 
mogelijk om opmerkingen en documenten aan het BIM te koppelen.  

Binnen Hendriks is er verschillende controlesoftware beschikbaar (Tekla 
Bimsight en Solibri). Van deze software wordt veelvuldig gebruik gemaakt door 
verschillende personen binnen Hendriks om modellen te controleren en clashen. 
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Bewerksoftware   
Tot slot wordt er een nieuwe soort software ontwikkeld door HBO en Oadis: 
bewerksoftware. Tot op heden is het niet mogelijk om IFC’s direct aan te 
passen. Een IFC is een export van een modelleerprogramma en is niet 
aanpasbaar. HBO is samen met Oadis software aan het ontwikkelen, die het 
mogelijk maakt een IFC rechtstreeks aan te passen. Zo kunnen elementen en 
parameters worden gewijzigd zonder modelleersoftware. Hierdoor kunnen bepaalde 
wijzigingen achteraf worden doorgevoerd, zonder dat hier een aparte modelleur 
aan te pas moet komen. Met deze software kan men dan bijvoorbeeld 
parameters aanpassen van een wand. Bijvoorbeeld in plaats van 30 minuten 
brandwerendheid maken ze deze dan 60 minuten brandwerend. Normaal zou 
hier modelleersoftware voor nodig zijn en moet er een nieuwe export gemaakt 
worden. Met deze software is dat niet nodig. Deze software wordt op dit 
moment nog getest en aangepast en is op dit moment exclusief beschikbaar 
voor Hendriks.  

3.4.3 OVERZICHT GEGEVENS 
Hieronder is een overzicht (Tabel 3) te zien van alle gegevens uit 

paragraaf 3.3 die nog niet of gedeeltelijk in het BIM stonden. In het overzicht 
is te zien hoe deze gegevens gekoppeld kunnen worden en met welke soort 
software dit mogelijk is (Modelleersoftware = M, Controlesoftware = C, 
Bewerksoftware = B). 

 

Gegevens Parameter Opmerking Document 
NAW gegevens bewoner M/B - C 
Klacht eerder gemeld M/B C C 
Garantie M/B - C 
Nazorgcode M/B - C 
Op te lossen door M/B C C 
Bouwtekeningen en bestek M/B - C 
Productspecificaties M/B - C 
Levensduur M/B - - 
Hoeveelheid en positie doorvoeren M/B - - 
Onderhoudsadviezen M/B - C 
Offertes/inkoopcontracten M/B - C 

          Tabel 3 - Koppeling gegevens (M = modelleersoftware, C = controlesoftware, B = bewerksoftware) 
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3.5 VERANDERINGEN PROCESSEN 
Als voorlaatste onderdeel van dit hoofdstuk, is er onderzocht wanneer in 

het proces de benodigde gegevens uit paragraaf 3.3 aan een BIM kunnen 
worden gekoppeld en wie hier dan verantwoordelijk voor is. Op deze manier 
kan later in het afstudeertraject (ontwerpen van het hulpmiddel) bepaald 
worden waar de veranderingen plaats dienen te vinden.  

Er is onderzocht vanaf wanneer de benodigde gegevens beschikbaar 
(kunnen) zijn voor Hendriks (calculatie, werkvoorbereiding, uitvoering of 
onderhoud en beheer). Verder is er onderzocht wie op dat moment 
verantwoordelijk is voor het toevoegen van deze gegevens aan het BIM 
(Hendriks of externe partij). Het resultaat is in Tabel 4 te zien. 

 
Gegevens Calc. Werkv. Uitv. O&B 
NAW gegevens bewoner - H H H 
Klacht eerder gemeld - - - H 
Garantie - E E H 
Nazorgcode - E E H 
Op te lossen door - E E H 
Bouwtekeningen en bestek E E E H 
Productspecificaties - E E H 
Levensduur - E E H 
Hoeveelheid en positie doorvoeren E E E H 
Onderhoudsadviezen H H H H 
Offertes/inkoopcontracten H H H H 

         Tabel 4 - Veranderingen processen (verantwoordelijke partij: H = Hendriks, E = Extern, - = gegevens 
nog niet aanwezig in deze fase) 

Uit deze tabel is duidelijk te zien dat bepaalde onderdelen volledig onder 
de verantwoordelijkheid van Hendriks liggen. Dit heeft te maken met het feit dat 
dit bepaalde documenten zijn die van hen zelf zijn en waar ze dus zelf 
verantwoordelijk voor zijn. Voor de overige onderdelen is het zo dat tot en met 
de uitvoering de externe partij verantwoordelijk is voor een juiste aanvoer van 
de informatie. Dus wanneer Hendriks bijvoorbeeld per product de levensduur aan 
het BIM gekoppeld wil hebben, is de externe partij die dit betreffende onderdeel 
modelleert verantwoordelijk. Wanneer het gebouw eenmaal gemaakt is, zijn deze 
externe partijen niet meer in beeld en is Hendriks zelf verantwoordelijk om deze 
gegevens eventueel toe te voegen. 
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3.6 BESPARINGEN MANUREN 
Het laatste onderdeel van dit hoofdstuk gaat over de besparing van de 

manuren voor de klachtenafhandeling en garantie en het opstellen van 
meerjarenonderhoudsplanningen bij een verandering van werkwijze. Uit 
vooronderzoek was al gebleken dat er een besparing behaald kan worden op 
de manuren voor de klachtenafhandeling en garantie en voor het opstellen van 
de meerjarenonderhoudsplanningen. Deze besparingen zijn samen met een BIM-
expert binnen Hendriks beredeneerd en opgesteld. Het betreft hier daardoor een 
onderbouwde schatting. In tabel 5 en 6 zijn de manuren voor de 
klachtenafhandeling en garantie en het opstellen en onderhouden van de 
meerjarenonderhoudsplanningen volgens de traditionele werkwijze en nieuwe 
werkwijze te zien.  

 
Proces Manuren 

traditioneel 
Manuren 
nieuw 

4.2.1 Ontvangen klacht 0.08 0.08 
4.2.2 Verwerken klacht 2.50 2.00 
4.2.2.1 Gegevens klacht verzamelen 0.17 0.08 
4.2.2.2 Gegevens klacht in Metacom zetten 0.17 0.00 
4.2.2.3 Locatiebezoek om te bepalen of klacht gegrond is 0.38 0.32 
4.2.2.4 Bepalen of klacht gegrond is 0.08 0.08 
4.2.2.5 Bepalen wie verantwoordelijk is voor de klacht 0.08 0.08 
4.2.2.6 Locatiebezoek voor informatie klacht 0.36 0.18 
4.2.2.7 Externe partij informeren over de klacht 0.12 0.12 
4.2.2.8 Oplossen klacht 1.14 1.14 
4.2.3 Afronden klacht 0.17 0.08 
   
4.2 Klachtenafhandeling en garantie (totaal) 2.75 2.17 

Tabel 5 – Besparingen manuren klachtenafhandeling en garantie 

In Tabel 5 is te zien dat het totaal aantal gemiddelde manuren voor het 
oplossen van een klacht 2,75 manuren bedraagt. In de nieuwe werkwijze zou 
dit aantal met ongeveer 20% verlaagd kunnen worden naar 2,17 manuren 
gemiddeld per klacht. Deze besparing kan behaald worden doordat het 
verzamelen van de gegevens en afronden van de klacht sneller kan gaan door 
een betere informatietoevoer van gegevens over de klacht. Verder zal het door 
deze verbeterde informatietoevoer minder vaak nodig zijn om op locatie te gaan 
kijken naar de klacht (50% minder), waardoor het gemiddeld aantal manuren 
voor deze processen zal afnemen.  



  
Aansluiting processen met BIM 

 

 

73 
 

Proces Manuren 
traditioneel 

Manuren  
nieuw 

4.3.1 Opstellen meerjarenonderhoudsplanningen 27.50 15.50 
4.3.1.1 Onderdelen meerjarenonderhoudsplanning opstellen 7.00 1.75 
4.3.1.1.1 Onderhoudsbehoeftige onderdelen bepalen 1.00 0.50 
4.3.1.1.2 Kwaliteitseisen bepalen 1.00 1.00 
4.3.1.1.3 Onderhoudsbehoeftige onderdelen in Excel zetten 1.00 0.00 
4.3.1.1.4 Hoeveelheden onderhoudsbehoeftige onderdelen 
berekenen 

3.00 0.25 

4.3.1.1.5 Hoeveelheden onderhoudsbehoeftige onderdelen in 
Excel zetten 

1.00 0.00 

4.3.1.2 Prijs voorbereiden 9.00 9.00 
4.3.1.2.1 Prijzen en adviezen opvragen bij externe partijen 5.00 5.00 
4.3.1.2.2 Prijzen bepalen 3.00 3.00 
4.3.1.2.3 Prijzen in Excel zetten 1.00 1.00 
4.3.1.3 Interval bepalen 3.00 0.25 
4.3.1.3.1 Interval onderhoudsbehoeftige onderdelen bepalen 2.00 0.25 
4.3.1.3.2 Interval onderhoudsbehoeftige onderdelen in Excel 
zetten 

1.00 0.00 

4.3.1.4 Prijs opstellen 2.00 0.00 
4.3.1.4.1 Prijzen per onderdeel opstellen 1.00 0.00 
4.3.1.4.2 Prijs per jaar opstellen 1.00 0.00 
4.3.1.5 Prijs vaststellen 6.50 4.50 
4.3.1.5.1 Werkomschrijving opstellen 3.00 3.00 
4.3.1.5.2 Bespreken prijs 3.00 1.00 
4.3.1.5.3 Indienen prijs 0.50 0.50 
4.3.2 Onderhouden meerjarenonderhoudsplanningen 8.00 8.00 
4.3.2.1 Uitvoeren jaarlijks onderhoud Var. Var. 
4.3.2.2 Bijwerken meerjarenonderhoudsplanningen 8.00 8.00 

Tabel 6 – Besparingen manuren voor meerjarenonderhoudsplanningen 

In Tabel 6 is te zien dat het totaal aantal gemiddelde manuren voor het 
opstellen van een meerjarenonderhoudsplanning 27,5 manuren bedraagt. In de 
nieuwe werkwijze zou dit aantal met ongeveer 40% verlaagt kunnen worden 
naar 15,5 manuren gemiddeld per meerjarenonderhoudsplanning. Deze besparing 
kan grotendeels behaald worden door gegevens rechtstreeks uit het BIM te 
exporteren. Hierdoor kunnen de processen ‘4.3.1.1 Onderdelen 
meerjarenonderhoudsplanning opstellen’ en ‘4.3.1.3 Interval bepalen’ een 
manurenbesparing behalen. Het opstellen en vaststellen van de prijs kan door 
een verandering in de werkmethodiek tevens een manurenbesparing behalen. 
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3.7 CONCLUSIE 
De structuur van het BIM is afgeleid van de NL-SfB codering, waarbij de 

verschillende elementen in verschillende groepen en subgroepen worden 
ingedeeld. Vanuit deze codering is een parameterlijst opgesteld, waarin per type 
element staat beschreven welke informatie op welke plek aan dit element moet 
worden toegevoegd. Het is van groot belang dat deze informatie op een juiste 
manier wordt toegevoegd. Op die manier kan deze informatie op een later 
moment door anderen correct uit het model worden gehaald. Verder is het 
gebleken dat Hendriks onderscheid maakt in het detailleringsniveau van 
verschillende elementen. Het meest opvallende hieraan is dat niet alles 
uiteindelijk wordt opgewerkt tot LOD 400 (of 300), maar er ook elementen 
LOD 200 blijven.  

Verder blijkt dat er vanuit het BIM wordt gebouwd, waardoor het BIM 
overeen dient te komen met het daadwerkelijk gebouwde gebouw. Echter wordt 
het BIM bij wijzigingen later tijdens het proces (uitvoering) niet meer aangepast 
door de modelleurs, omdat zij dan niet meer betrokken zijn bij het project. Er 
worden revisie-tekeningen gemaakt, maar geen revisie-BIM. Hierdoor kan het 
voorkomen dat er verschillen ontstaan tussen het BIM en de werkelijkheid. In 
hoofdstuk 2 is gebleken dat dit niet gewenst is en dat kloppende gegevens 
cruciaal zijn voor het correct opstellen van meerjarenonderhoudsplanningen. 

Verder is er gekeken op wat voor manieren de gegevens die nodig zijn 
binnen de processen van HOB gekoppeld kunnen worden aan het BIM.  

Wat in dit hoofdstuk meteen is opgevallen, is het feit dat er van alle 
benodigde gegevens van klachtenafhandeling en garantie slechts zes van deze 
gegevens aan het BIM gekoppeld kunnen worden. De overige gegevens komen 
uit andere bronnen die niet aan het BIM gekoppeld kunnen worden. Van de 
gegevens die benodigd zijn voor het opstellen van 
meerjarenonderhoudsplanningen kunnen juist wel de meeste gegevens aan het 
BIM gekoppeld worden.  

Het is gebleken dat deze gegevens op verschillende manieren aan een 
BIM gekoppeld kunnen worden. Vrijwel alle gegevens kunnen als parameter met 
behulp van modelleer- of bewerksoftware aan het BIM worden gekoppeld. 
Verder kunnen negen van de elf als document aan het BIM worden gekoppeld 
en slechts twee van de elf als opmerking aan het BIM. Documenten en 
opmerkingen kunnen door middel van controleersoftware aan het BIM gekoppeld 
worden.  

Verder is er onderzocht waar in het proces veranderingen plaats kunnen 
vinden om de gegevens aan het BIM te koppelen. Wat hierbij opvalt is dat de 
verantwoordelijkheid om gegevens toe te voegen van zeven van de elf 
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benodigde gegevens tot en met de uitvoering bij de externe partij ligt. Daarna 
ligt de verantwoordelijkheid wel bij Hendriks zelf. 

 
Tot slot is er gekeken welke manurenbesparing behaald kunnen worden in 

de processen klachtenafhandeling en garantie en het opstellen van 
meerjarenonderhoudsplanningen door middel van gebruik te maken van de 
nieuwe werkwijze. Het is gebleken dat er respectievelijk 20% en 40% bespaard 
kan worden in de manuren in deze processen. 

 
Het doel van dit hoofdstuk van het onderzoek was inzicht te krijgen in de 

structuur van BIM (opbouw, detailniveau, parameters en overeenkomst met de 
werkelijkheid) en daarmee inzicht te krijgen in welke gegevens gekoppeld 
kunnen worden aan een BIM, op wat voor manieren dit mogelijk is en welke 
besparing van manuren behaald kan worden voor de klachtenafhandeling en 
garantie en het opstellen van meerjarenonderhoudsplanningen. Dit is in dit 
hoofdstuk beschreven in zes paragraven en aan de hand van deze informatie 
kan later tijdens het afstudeertraject bepaald worden welke gegevens, op welke 
manier en wanneer in het proces aan het BIM toegevoegd dienen te worden en 
welke juist op een andere manier verkregen dienen te worden. 
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4 ONTWERP HULPMIDDEL 

Zoals al eerder vermeld bestaat het afstudeertraject grofweg uit drie 
onderdelen: probleem definiëren, onderzoek en ontwerp. Dit is gevisualiseerd in 
Figuur 14. Eerder in dit rapport is het probleem gedefinieerd en het onderzoek 
behandeld en vanaf dit punt wordt het ontwerp behandeld. Hierbij is een 
hulpmiddel ontwikkeld en getoetst. In dit hoofdstuk is het ontwikkelen van dit 
hulpmiddel beschreven en in het volgende hoofdstuk het toetsen van het 
hulpmiddel. 

 
In dit hoofdstuk is allereerst het programma van eisen voor het te 

ontwerpen hulpmiddel behandeld. Daarna is beschreven hoe het hulpmiddel 
ontwikkeld is en dit is vervolgens stap voor stap uitgelegd.  

  

Figuur 14 - Afstudeertraject 
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4.1 PROGRAMMA VAN EISEN 
Vanuit het onderzoek is een programma van eisen opgesteld waaraan het 

hulpmiddel moet voldoen. Dit komt voort uit de doelstelling, het uitgevoerde 
onderzoek en de wensen van Hendriks.  

 
Eisen vanuit doelstelling 
- Het hulpmiddel moet zorgen voor een afstemming van de werkwijzen 

van HBO en HOB op het gebied van dataverwerking 
- Alle benodigde informatie voor de klachtenafhandeling en garantie en 

het opstellen van meerjarenonderhoudsplanningen kan met behulp van 
het hulpmiddel verkregen worden 

- Er wordt een manurenbesparing van minimaal 20% gerealiseerd op de 
klachtenafhandeling en garantie (van gemiddeld 2.75 manuur per klacht 
naar 2.20 manuur per klacht) 

- Er wordt een manurenbesparing van minimaal 40% gerealiseerd op het 
opstellen van meerjarenonderhoudsplanningen (van gemiddeld 27.5 
manuur per meerjarenonderhoudsplanning naar 16.5 manuur per 
meerjarenonderhoudsplanning) 

- Het verlagen van de total cost of ownership van een project na 
verloop van jaren 

 
Randvoorwaarden vanuit onderzoek 
- Het BIM wordt volgens de door Hendriks opgestelde modelleerafspraken 

(parameterlijst) opgesteld, zodat de informatie op een juiste manier 
verkregen kan worden 

- Het BIM moet up-to-date zijn na oplevering van een project, zodat de 
informatie in het BIM correct is (revisie-BIM) 

 
Eisen vanuit Hendriks 
- Het hulpmiddel moet beschikbaar zijn via de cloud 
- De werknemers van HOB moeten het hulpmiddel zelfstandig kunnen 

gebruiken 
- In de nieuwe werkwijze moet een proces gemaakt en opgenomen 

worden voor het maken van een revisie-BIM dat bruikbaar is voor 
HOB 

- Klanten moeten klachten via het hulpmiddel kunnen rapporteren 
- Het hulpmiddel moet beschikbaar zijn op verschillende apparaten zoals 

tablet, telefoon en computer 
- Het hulpmiddel moet gekoppeld zijn aan Metacom  
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4.2 VERANTWOORDEN HULPMIDDEL 
Het programma van eisen kan gezien worden als doel van het hulpmiddel. 

Het hulpmiddel moet op een dergelijke wijze werken, zodat er aan het 
programma van eisen voldaan wordt. In deze paragraaf is aan de hand van de 
verschillende eisen bepaald hoe het hulpmiddel moet werken om tot deze eis te 
komen. Er is gekeken hoe het hulpmiddel moet werken, door wie het 
hulpmiddel gebruikt moet worden en wanneer in het proces het hulpmiddel 
gebruikt moet worden om te voldoen aan de eisen. Later in het verslag is 
beschreven hoe dit uiteindelijk vorm is gegeven (paragraaf 4.6). 

4.2.1 EISEN VANUIT DOELSTELLING 
Het hulpmiddel moet zorgen voor een afstemming van de werkwijzen van 
HBO en HOB op het gebied van dataverwerking 

Zoals bekend werkt HBO volgens de nieuwe werkwijze (BIM) en HOB volgens 
de traditionele werkwijze. Zoals de eis zegt moet het hulpmiddel zorgen voor 
een afstemming van de werkwijzen op het gebied van dataverwerking. Hierbij 
moet de traditionele werkwijze van HOB veranderen in een nieuwe werkwijze die 
afstemt op de nieuwe werkwijze van HBO. In de nieuwe werkwijze staat het 
gebruik van BIM om gegevens over te dragen en te achterhalen centraal in 
plaats van 2D-tekeningen. Hierbij worden gegevens één keer op de juiste wijze 
in het BIM geplaatst en vervolgens steeds gebruikt wanneer nodig. Het 
hulpmiddel moet ervoor zorgen dat gegevens uit het BIM gebruikt kunnen 
worden door HOB, zodat zij data op eenzelfde manier achterhalen en verwerken 
als HBO. Hierdoor wordt dezelfde informatie door HOB hergebruikt en kunnen 
processen met betrekking tot het achterhalen van informatie worden verminderd 
tot een minimum. Informatie die benodigd is en uit het BIM gehaald kan 
worden (zoals bijvoorbeeld strekkende meters, oppervlaktes, type materiaal 
etc.), zal via het hulpmiddel uit het BIM gehaald moeten worden om op die 
manier te zorgen voor een afstemming tussen de werkwijzen op het gebied van 
dataverwerking. Het gebruik van 2D-tekeningen als informatiedrager moet worden 
gereduceerd tot een minimum.  

 
Alle benodigde informatie voor de klachtenafhandeling en garantie en het 
opstellen van meerjarenonderhoudsplanningen kan met behulp van het 
hulpmiddel verkregen worden 

Om aan deze eis te voldoen, moet alle benodigde informatie via het hulpmiddel 
verkregen kunnen worden en hoeft er niet op de traditionele werkwijze informatie 
verkregen te worden. Een deel van de informatie zal via het BIM verkregen 
kunnen worden, maar zoals eerder onderzocht, kan een deel van de informatie 
niet via het BIM verkregen worden, maar via andere bronnen. Het hulpmiddel 
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heeft dus een functie nodig dat het deze informatie kan verkrijgen of opvragen. 
Het hulpmiddel dient hierbij als een soort database en een communicatieplatform. 
Gegevens en bestanden moeten in het hulpmiddel gezet kunnen worden en door 
het hulpmiddel gebruikt kunnen worden. Op die manier kan alle benodigde 
informatie via de nieuwe werkwijze verkregen worden. Binnen HOB zijn de 
medewerker nazorg en de PDO verantwoordelijk voor het verkrijgen van de 
gegevens voor klachtenafhandeling en garantie en het opstellen van 
meerjarenonderhoudsplanningen. Zij moeten daarom via het hulpmiddel de 
informatie kunnen verkrijgen gedurende het gehele proces. 

 
Er wordt een manurenbesparing van minimaal 20% gerealiseerd op de 
klachtenafhandeling en garantie (van gemiddeld 2.75 manuur per klacht naar 
2.20 manuur per klacht) 

Op dit moment duurt het oplossen van een klacht gemiddeld 2.75 manuur per 
klacht. Tabel 5 in paragraaf 3.6 laat zien dat er een manurenbesparing van 
20% behaald kan worden door gebruik te maken van de nieuwe werkwijze. In 
tabel 5 is verder te zien dat er manurenbesparing te behalen is bij het 
verkrijgen van de gegevens en het afronden van de klacht. Op dit moment 
worden de klachten op verschillende wijzen ingediend en de gegevens worden 
daardoor op verschillende wijzen achterhaald. Het hulpmiddel moet ervoor zorgen 
dat de klachten en gegevens op een gestructureerde wijze binnenkomen, zodat 
deze gegevens sneller verkregen worden en tevens sneller verwerkt kunnen 
worden. Verder moet het hulpmiddel ervoor zorgen dat wanneer een klacht is 
afgerond, dit automatisch gemeld wordt bij de betrokken personen. Hierdoor 
hoeft er niet na gebeld of gemaild te worden door de medewerker nazorg, 
waardoor er manuren bespaard kunnen worden. Om de manurenbesparing van 
20% te kunnen realiseren wordt het hulpmiddel zo ontwikkeld, dat op alle 
punten waarop manuren bespaard kunnen worden volgens tabel 5, deze 
manuren ook daadwerkelijk bespaard worden. 

 
Er wordt een manurenbesparing van minimaal 40% gerealiseerd op het 
opstellen van meerjarenonderhoudsplanningen (van gemiddeld 27.5 manuur 
per meerjarenonderhoudsplanning naar 16.5 manuur per 
meerjarenonderhoudsplanning) 

Op dit moment duurt het opstellen van een meerjarenonderhoudsplanning 
gemiddeld 27.5 manuur per meerjarenonderhoudsplanning. Tabel 6 in paragraaf 
3.6 laat zien dat er een manurenbesparing van 40% behaald kan worden door 
gebruik te maken van de nieuwe werkwijze. In tabel 6 is verder te zien dat er 
manurenbesparing te behalen is door het direct exporteren van gegevens en op 
die manier ook het bepalen van de prijs. Op dit moment zoekt de PDO zelf in 
verschillende bestanden (tekeningen, bestek etc.) naar gegevens die hij nodig 
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heeft en zet deze in de meerjarenonderhoudsplanning. Verder vraagt hij prijzen 
op bij verschillende onderaannemers en zet deze eveneens in de 
meerjarenonderhoudsplanning. Door het direct exporteren van deze gegevens en 
prijzen naar de meerjarenonderhoudsplanning door het hulpmiddel, kan de 
manurenbesparing van 40% worden behaald. Het hulpmiddel wordt op een 
dergelijke manier ingericht, dat de juiste gegevens direct uit het BIM in de 
meerjarenonderhoudsplanning worden gezet. Verder worden de prijzen van 
onderaannemers gekoppeld aan het hulpmiddel. Op die manier kunnen de juiste 
prijzen per onderdeel of per jaar etc. direct worden gekoppeld aan de 
meerjarenonderhoudsplanning, waardoor bij dit deelproces manuren bespaard 
kunnen worden. 

 
Het verlagen van de total cost of ownership van een project na verloop van 
jaren 

Meerjarenonderhoudsplanningen worden op dit moment nog niet teruggekoppeld 
naar HBO. Wanneer dit wel zou gebeuren, kan HBO bij de ontwikkeling van 
nieuwe gebouwen deze informatie gebruiken om (uiteindelijk) goedkoper te 
bouwen en de TCO (Total Cost of Ownership) te verlagen. Op dit moment 
kan het afwezig zijn van deze informatie leiden tot hogere TCO. Het maken 
van een terugkoppeling voor de meerjarenonderhoudsplanningen van HOB naar 
HBO, is het maken van een nieuw proces waarbij de PDO aan dient te geven 
bij HBO welke onderdelen van het project voor hem als positief en welke als 
negatief worden beschouwd. Dit moet geborgd worden in een document binnen 
Hendriks. Op deze manier kan HBO hier rekening mee houden in een volgend 
project, waardoor na verloop van verschillende projecten (en jaren) een manier 
van werken ontstaat die voor beide partijen optimaal is en waardoor de TCO 
lager wordt. Voor het borgen van deze gegevens heeft het hulpmiddel geen 
functie. Dit moet namelijk een document zijn dat voor iedereen bereikbaar is en 
niet voor de personen die met het hulpmiddel werken. Wel kan de PDO het 
hulpmiddel gebruiken om uit te leggen wat hij als positief of negatief ervaart. 

Een tweede methode om de TCO te verlagen, is om HOB eerder te 
betrekken binnen een project van HBO, om op die manier per project aan te 
kunnen geven welke onderdelen gunstig zijn op de lange termijn en welke niet. 
Op die manier kunnen projecten op andere manieren uitgevoerd worden, zodat 
het onderhoud en beheer goedkoper is op de lange termijn en de TCO 
verlagen. Echter zijn er op dit moment nog geen projecten binnen Hendriks 
waarbij het onderhoud en beheer aan het begin van een project wordt 
aangenomen. Om deze reden wordt het eerder betrekken van HOB niet in het 
verslag behandeld, maar slechts als aanbeveling gegeven in hoofdstuk 5.4. 
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4.2.2 EISEN VANUIT HENDRIKS 
Het hulpmiddel moet beschikbaar zijn via de cloud 

Het hulpmiddel en de daarbij behorende onderdelen, zoals bestanden met 
gegevens en het BIM, moeten beschikbaar zijn via de cloud, zodat men ten 
alle tijden het hulpmiddel kan gebruiken en niet alleen binnen het gebouw van 
Hendriks. Dit houdt in dat het gehele hulpmiddel beschikbaar moet zijn via het 
internet. Hiervoor dient het hulpmiddel op een webserver geplaatst te worden en 
dienen bestanden geüpload te worden naar deze webserver, zodat ze later 
beschikbaar zijn via de cloud. 

 
De werknemers van HOB moeten het hulpmiddel zelfstandig kunnen 
gebruiken 

Binnen HOB zijn de medewerker nazorg en de PDO de gebruikers van het 
hulpmiddel. Beide personen hebben veel ervaring in de bouw, maar nauwelijks 
ervaring met BIM of ICT. Het hulpmiddel moet dus op een dergelijke wijze 
ingericht worden dat het bruikbaar is voor de medewerker nazorg en de PDO. 
Met een korte uitleg moet het voor hen duidelijk zijn hoe het hulpmiddel werkt 
en moeten zij het hulpmiddel zelfstandig kunnen gebruiken. Het is belangrijk dat 
het hulpmiddel voor zichzelf spreekt en dat alle knoppen en functies duidelijk en 
logisch zijn voor de medewerker nazorg en de PDO.  

 
In de nieuwe werkwijze moet een proces gemaakt en opgenomen worden voor 
het maken van een revisie-BIM dat bruikbaar is voor HOB 

Op dit moment wordt er nog geen revisie-BIM gemaakt, terwijl deze in het 
nieuwe proces wel nodig zal zijn (paragraaf 4.3.3). Het revisie-BIM zal aan 
het einde van een project van HBO gemaakt moeten worden. Hierbij moet 
bekeken worden of alle gegevens zoals deze in het BIM staan, ook zo in 
werkelijkheid op de bouwplaats zijn gemaakt. Het hulpmiddel heeft hierbij geen 
functie, aangezien dit revisie-BIM daarna pas in het hulpmiddel wordt gezet.  

 
Klanten moeten klachten via het hulpmiddel kunnen rapporteren 

Door het creëren van een inlogfunctie voor klanten, kunnen zij persoonlijk 
klachten rapporteren via het hulpmiddel. Op die manier zijn de gegevens van 
de klant direct bekend bij Hendriks en kunnen de gegevens die Hendriks moet 
weten over de klacht direct door de klant ingevuld worden bij het rapporteren 
van de klacht. Verder kan contact via de klant plaats vinden via het 
hulpmiddel. Op die manier zijn alle gegevens over het project en over de klacht 
aanwezig.  
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Het hulpmiddel moet beschikbaar zijn op verschillende apparaten zoals tablet, 
telefoon en computer 

Doordat het hulpmiddel beschikbaar is via het internet is het hulpmiddel 
bereikbaar vanaf verschillende apparaten met een internetverbinding, zoals een 
tablet, telefoon of computer. 

 
Het hulpmiddel moet gekoppeld zijn aan Metacom 

Binnen Hendriks wordt gebruik gemaakt van het ERP-programma Metacom. Alle 
projecten en gegevens met betrekking tot deze projecten worden in Metacom 
ingevoerd. Hierdoor is het noodzakelijk dat de gegevens die uit het hulpmiddel 
komen in Metacom gezet worden. Door het hulpmiddel te koppelen aan 
Metacom, kunnen de benodigde gegevens voor Metacom direct gekoppeld 
worden. De mogelijkheid om externe programma’s te koppelen aan Metacom is 
aanwezig (https://www.vanmeijel.nl/product/metacom), echter is dit ICT-
technisch dermate lastig, dat het binnen dit afstudeerrapport bij een beschrijving 
blijft van een koppeling met Metacom.  
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4.3 ONTWIKKELEN HULPMIDDEL 
Het ontwikkelen van het hulpmiddel bestaat uit vier stappen (Figuur 15). 

Deze vier stappen worden in deze paragraaf verder toegelicht.  

4.3.1 BEPALEN BENODIGDE GEGEVENS 
Tijdens het ontwikkelen van het hulpmiddel/werkwijze is bepaald wat de 

beste manier is om de gegevens uit het onderzoek beschikbaar te maken voor 
HOB. Welke gegevens moeten via het BIM beschikbaar zijn? Welke gegevens 
moeten op een andere wijze beschikbaar zijn? Op deze manier ontstaat een 
overzicht van alle gegevens die nodig zijn en op welke wijze ze beschikbaar 
moeten zijn voor HOB. 

4.3.2 ONTWIKKELEN PROCESSEN HOB 
Vervolgens zijn voor HOB nieuwe processen ontwikkeld voor de 

klachtenafhandeling en garantie, het opstellen van de meerjarenonderhouds-
planningen en de terugkoppeling van meerjarenonderhoudsplanningen. Door de 
nieuwe methode van informatievoorziening kunnen deze processen sneller 
doorlopen worden. Door klachten op een meer gestructureerde manier in te 
laten dienen, kunnen deze sneller afgehandeld worden. Ook kan de informatie 
die nodig is voor meerjarenonderhoudsplanningen voor een deel rechtstreeks 
geëxporteerd worden en op die manier kan op dit proces een manurenbesparing 
behaald worden. Hoe deze processen er uit gaan zien wordt bepaald tijdens het 
ontwerpen van het hulpmiddel in samenwerking met personen binnen Hendriks. 
De uitkomst van deze stap, is een stappenplan van de verschillende nieuwe 
processen. 

4.3.3 ONTWIKKELEN PLATFORM 
In deze stap is het platform ontwikkeld in hoeverre dit mogelijk is. Met 

behulp van Excel wordt een voorbeeld gemaakt van het hulpmiddel, zoals het 
zou moeten werken in de praktijk. In deze stap wordt uitgelegd hoe het 
hulpmiddel werkt en waar in de processen van HOB het hulp biedt. 

Figuur 15 - Ontwikkelen hulpmiddel 
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4.3.4 AANPASSINGEN PROCESSEN HBO 
Wanneer bekend is op wat voor manier de gegevens beschikbaar moeten 

zijn voor HOB en hoe deze gegevens binnen het platform op de juiste plek 
komen, zijn de aanpassingen in de processen van HBO bepaald, zodat de 
gegevens op de juiste plek komen te staan. Wie is hier verantwoordelijk voor 
en wanneer in het proces gaat dit gebeuren? In deze stap is het proces van 
HBO dermate aangepast dat deze gegevens na oplevering beschikbaar zijn voor 
HOB via het nieuwe platform.   
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4.4 BEPALEN BENODIGDE GEGEVENS 
In deze paragraaf wordt bekeken welke gegevens benodigd zijn voor de 

klachtenafhandeling en garantie en het opstellen van meerjarenonderhouds-
planningen en op welke wijze deze beschikbaar moeten zijn voor HOB. 

4.4.1 GEGEVENS KLACHTENAFHANDELING EN GARANTIE 
Uit het onderzoek (paragraaf 3.3) zijn de volgende gegevens naar voren 

gekomen die benodigd zijn voor de klachtenafhandeling en garantie met daarbij 
de herkomst van deze gegevens en of deze gegevens mogelijk via het BIM 
verkregen kunnen worden (mits het BIM tijdens realisatie wordt aangepast 
wanneer nodig). 

 
Benodigde gegevens  Herkomst gegevens   BIM? 
Project    Klacht (mail)    Ja 
Meldingnummer   Automatisch    Nee 
Korte klachtomschrijving  Klacht (mail)    Nee 
Klachtomschrijving   Klacht (mail)    Nee 
Status    Automatisch    Nee 
Datum melding   Automatisch    Nee 
Melding door   Klacht (mail)    Nee  
NAW gegevens bewoner  Klacht (mail)    Ja 
Tel. Nr. melder   Klacht (mail)    Nee 
Klacht eerder gemeld Metacom/automatisch   Ja 
Geregistreerd door  Automatisch    Nee 
Meldingsfase   Projectgegevens (map)   Nee 
Garantie    Projectgegevens (map)   Ja 
Inspectie gepland op  Afspraak eigenaar   Nee 
Oorzaak klacht   Klacht (mail) of achterhalen  Nee 
Aanvullende afspraken  Afspraak eigenaar   Nee 
Klachtoorsprong   Klacht (mail) of achterhalen  Nee 
Nazorgcode   Klacht (mail) of achterhalen  Ja 
Op te lossen door  Projectgegevens (map) of achterhalen Ja 
Bouwtekeningen en bestek Projectgegevens (map) of achterhalen  Ja 
 

 
Al deze gegevens zijn op een bepaald punt nodig tijdens het afhandelen 

van een klacht. Het is een eis om deze gegevens allemaal volgens de nieuwe 
werkwijze (via het hulpmiddel) te verkrijgen en daarbij een manurenbesparing 
van 20% te realiseren. Uit de besparing manuren van hoofdstuk 3.6 is te zien 
dat er vooral tijd te besparen valt in het verzamelen van de gegevens 
(inclusief het verminderen van de locatiebezoeken). Door de gegevens op een 
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structurele en eenduidige manier te verzamelen, kan er hierin tijd bespaard 
worden.  

 
Zoals te zien is, kunnen deze gegevens op vijf verschillende manieren 

verkregen worden: klacht, automatisch, projectgegevens, afspraak eigenaar en 
wanneer nodig achterhalen. Op wat voor manier deze gegevens binnen het 
hulpmiddel bereikbaar moeten zijn, wordt in de volgende subparagraven 
aangegeven. 

 
Klacht 

Alle gegevens die voortkomen uit de klacht, zijn gegevens die Hendriks zelf niet 
kan achterhalen zonder behulp van de indiener van de klacht (denk aan het 
stellen van vragen over de klacht of op locatie gaan kijken naar de klacht). 
Op dit moment worden klachten ingediend via de mail of telefoon en geeft de 
indiener aan wat de klacht ongeveer inhoudt, hierdoor krijgt Hendriks niet altijd 
alle benodigde gegevens. Door een gestructureerde manier te ontwikkelen, kan 
ervoor gezorgd worden dat Hendriks wel alle benodigde gegevens krijgt bij het 
indienen van een klacht. Een standaard template bij het indienen van een 
klacht kan ervoor zorgen dat Hendriks de benodigde gegevens op een 
gestructureerde manier krijgt. 
 

Automatisch 
Gegevens die automatisch worden verkregen bij het behandelen van een klacht, 
zullen in de toekomst ook automatisch verkregen worden, aangezien dit de 
meest efficiënte methode is. 
 

Projectgegevens 
De projectgegevens zijn gegevens die Hendriks nodig heeft en zelf kunnen 
achterhalen vanuit hun gegevens. Deze gegevens worden op dit moment 
opgezocht in een map, wat het daardoor tijdrovend maakt. Door deze gegevens 
op een andere manier bereikbaar te maken, kan er tijd bespaard worden op 
het achterhalen van deze gegevens. Er zijn vier verschillende projectgegevens: 
garantie, meldingsfase, op te lossen door en bouwtekeningen en bestek. Voor 
deze vier gegevens wordt hieronder apart bepaald op wat voor manier deze 
bereikbaar moeten zijn in de nieuwe werkwijze. 

 
Meldingsfase 

De meldingsfase is de fase waarin het project zit, wanneer de klacht wordt 
ingediend. Deze bestaat uit de volgende vijf fases: aanloopfase naar contract, 
bouwfase , garantietermijn, serviceperiode, verlopen garantietermijn/serviceperiode. 
Op dit moment wordt er door de medewerker nazorg gekeken in welke fase 
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een project zich bevind en aan de hand daarvan bepaald wat de meldingsfase 
is. Zoals al aangegeven kan dit gegeven niet aan een BIM gekoppeld worden, 
gezien het iets is wat na verloop van tijd veranderd. Wel kan er in het 
hulpmiddel per project aangegeven worden in welke fase het zich bevindt. Dit 
kan op een slimme manier, waarbij het hulpmiddel dit herkent en automatisch 
invult, of op een niet slimme manier, waarbij dit in een digitale omgeving 
opgezocht kan worden. Uiteraard gaat de voorkeur uit naar de eerste, slimme, 
manier.  

 
Garantie 

De garantietermijn is voor ieder onderdeel van een gebouw anders en wordt in 
veel gevallen bepaald door de onderaannemer de verantwoordelijk is voor het 
betreffende onderdeel. Deze termijnen worden op dit moment bewaard in een 
map en worden daarin opgezocht bij een melding van een klacht. Een eerste 
verbetering van dit proces zou zijn om deze map digitaal op het platform 
aanwezig te maken, waardoor opzoeken sneller gaat. Echter kan het op een 
nog efficiëntere manier door alle garantietermijnen als parameter te koppelen aan 
de verschillende onderdelen van het BIM. Door de klant aan te laten geven 
waar de klacht zit, kan het BIM bepalen of er nog garantie op dit onderdeel 
zit of niet. In de volgende paragraven wordt dit principe verder uitgelegd. 

 
Op te lossen door 

Het gegeven ‘op te lossen door’ is in feite de betreffende onderaannemer die 
hoort bij een bepaald onderdeel van een gebouw. Hoe deze informatie wordt 
verkregen is vergelijkbaar met hoe het gegeven ‘garantie’ op dit moment wordt 
verkregen: via een map. Ook de oplossing om dit efficiënter te maken is gelijk 
aan die van de garantie. Er kan een digitale map worden gemaakt, maar het 
kan ook gekoppeld worden als parameter aan het BIM en op die manier 
automatisch verkregen worden. Ook dit wordt in de volgende paragraven verder 
uitgelegd. 

 
Bouwtekeningen en bestek 

Tot slot zijn er bouwtekeningen en bestek nodig voor de reparateurs (en 
eventueel de medewerker nazorg) om te kijken hoe iets in elkaar zit om het 
vervolgens te kunnen repareren. Deze bouwtekeningen en bestek zijn op dit 
moment digitaal en op papier aanwezig. In de nieuwe werkwijze zullen deze 
ook nog via het BIM aanwezig zijn, om op die manier te kunnen helpen bij 
het oplossen van de klacht. 
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Afspraak eigenaar 
Sommige gegevens komen voort uit afspraken met de eigenaar (indiener van 
de klacht). Dit zijn het plannen van een inspectie en de aanvullende 
afspraken. Deze gegevens kunnen niet op een andere manier verkregen worden,  
dan door een afspraak met de eigenaar zelf. In de nieuwe werkwijze zou het 
maken van deze afspraken wel meer gestructureerd kunnen worden door de 
eigenaar bijvoorbeeld in een vroeg stadium aan te laten geven wanneer hij tijd 
heeft voor een eventuele inspectie. Op deze manier kan een afspraak sneller 
gemaakt worden.  
 

Achterhalen 
Het achterhalen van bepaalde gegevens (op locatie gaan kijken of terugbellen 
van de indiener) is nooit gewenst. Deze gegevens kunnen namelijk ook op een 
andere (minder tijd rovende) wijze verkregen worden. Echter zijn er sommige 
gevallen wanneer een locatiebezoek onvermijdelijk is (bijvoorbeeld een lekkage, 
waar niet duidelijk is waar de lekkage precies zit). De nieuwe werkwijze moet 
er voor zorgen dat de gegevens die later achterhaald dienen te worden tot een 
minimum blijven, om op die manier met zo min mogelijk manuren, en daarmee 
kosten, een klacht op te lossen.  

4.4.2 GEGEVENS MEERJARENONDERHOUDSPLANNINGEN 
Uit het onderzoek zijn de volgende gegevens naar voren gekomen die 

benodigd zijn voor het opstellen van meerjarenonderhoudsplanningen: 
- NEN 2767 
- Bouwtekeningen en bestek 
- Verantwoordelijke onderaannemers 
- Onderhoudsadviezen 
- Offertes/inkoopcontracten 

 
Met behulp van deze gegevens kan de PDO een 

meerjarenonderhoudsplanning opstellen. Het is een eis om deze gegevens 
allemaal volgens de nieuwe werkwijze (via het hulpmiddel) te verkrijgen en 
daarbij een manurenbesparing van 40% te realiseren. Uit de besparing manuren 
van hoofdstuk 3.6 is te zien dat er vooral tijd te besparen valt in het 
achterhalen en opstellen van de gegevens (hoeveelheden, intervallen en 
prijzen). Door dit proces meer te automatiseren met behulp van BIM, kunnen 
er verschillende manuren bespaard worden per meerjarenonderhoudsplanning. In 
de volgende vijf subparagraven wordt uitgelegd op wat voor manier deze 
gegevens in het nieuwe hulpmiddel beschikbaar moeten zijn. 
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NEN 2767 
NEN 2767 is een methodiek om de conditiescore van een bepaald onderdeel 
van een gebouw te bepalen. Via deze methodiek worden gebreken (conditie) 
per onderdeel vertaald in een score van 1 tot 6. In het nieuwe hulpmiddel 
moet NEN 2767 beschikbaar zijn (als tekstbestand), zodat de PDO deze 
methodiek kan toepassen bij het bepalen van de kwaliteitseisen. 
 

Bouwtekeningen en bestek 
Uit de bouwtekeningen en bestek haalt de PDO hoeveelheden, typen 
afwerkingen, oppervlaktes, constructies etc. De gegevens die hij hiervoor nodig 
heeft zijn zeer divers per onderdeel en daarom is er eerder in het onderzoek 
al bepaald om dit voor de volgende drie onderdelen te bepalen en daarmee 
verder te werken. Hieronder staan deze onderdelen met de daarbij benodigde 
gegevens. Deze gegevens zullen daarna per stuk behandeld worden hoe deze 
in het hulpmiddel bereikbaar zijn. 

 
Afwerking buitenwanden 

Het schoonmaken en vervangen van de afwerking van de 
buitenwanden, benodigde gegevens: 
- Type afwerking 
- Productspecificaties (per afwerking) 
- Oppervlakte in m2 (per afwerking) 
- Leverancier/onderaannemer (per afwerking) 
- Levensduur (per afwerking) 

 
  Openingen buitenwanden 

Het schilderen van de openingen van de buitenwanden 
zoals kozijnen en deuren, benodigde gegevens: 
- Type afwerking 
- Productspecificaties (per afwerking) 
- Strekkende meters (per afwerking) 
- Oppervlakte in m2 (per afwerking) 
- Leverancier/onderaannemer (per afwerking) 
- Levensduur (per afwerking) 

 
  Dak  
   Het vervangen van het dak, benodigde gegevens: 

- Type materiaal 
- Productspecificaties 
- Oppervlakte in m2 
- Hoeveelheid en positie doorvoeren 
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- Constructie onder het dak 
- Leverancier/onderaannemer 
- Levensduur 

 
Type afwerking/materiaal 

Ieder type afwerking/materiaal wordt als parameter aan het BIM toegevoegd en 
kan daardoor eenvoudig geëxporteerd worden en is op die manier bereikbaar 
voor het hulpmiddel. 

 
Productspecificaties (per afwerking) 

Productspecificaties worden aan het BIM toegevoegd, maar zijn zeer 
productafhankelijk. Zo is bij het ene onderdeel de kleur van iets belangrijk, 
terwijl bij een ander onderdeel het typenummer van bijvoorbeeld een slot 
belangrijk is. Deze gegevens staan in het BIM en zijn daardoor uit het BIM te 
halen door de PDO wanneer hij deze nodig heeft bij een bepaald onderdeel. 
Echter is het niet (goed) mogelijk om deze te exporteren. Er zijn namelijk 
zoveel verschillende productspecificaties dat het een grote lijst met gegevens zal 
worden, waarvan slechts een enkel gegeven bruikbaar is bij het opstellen van 
een meerjarenonderhousdplanning. Wel is het mogelijk voor de PDO om in het 
BIM te zoeken naar de productspecificatie die hij op dat moment nodig heeft. 
Hij kan in het BIM zoeken naar het betreffende onderdeel en ziet dan een lijst 
met de parameters (productspecificaties). 

 
Oppervlakte in m2 (per afwerking) 

Oppervlaktes worden niet als parameter aan een element toegevoegd, maar 
worden door het BIM zelf berekend (uit lengte, breedte en hoogte). Deze 
oppervlaktes kunnen (per afwerking) uit het BIM geëxporteerd worden en direct 
gebruikt worden als hoeveelheden voor bepaalde onderdelen. 
 

Leverancier/onderaannemer (per afwerking) 
Dit gegeven komt uitgebreider aan bod in de volgende subparagraaf (4.3.2.3). 
 

Levensduur (per afwerking) 
Om de onderhoudscyclus (interval) van een onderdeel of product te bepalen, 
moet de PDO weten hoe lang de levensduur van dit onderdeel of product is. 
Op dit moment wordt dit nog niet toegevoegd aan het BIM en kan daardoor 
niet geëxporteerd worden. In de nieuwe werkwijze moet de levensduur als 
parameter aan ieder element gekoppeld worden, zo kan deze door het 
hulpmiddel geëxporteerd worden en is deze direct bruikbaar door de PDO. 
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Strekkende meters (per afwerking) 
Strekkende meters staan als parameter in het BIM en kunnen daardoor direct 
(net zoals oppervlakte) geëxporteerd worden uit het BIM en gebruikt worden 
door de PDO. 

 
Hoeveelheid en positie doorvoeren 

Alle doorvoeren van het dak worden in het BIM gemodelleerd. De PDO moet 
weten hoeveel dit er zijn en waar deze zitten om te kunnen bepalen hoeveel 
vierkante meter dakoppervlak er is. Omdat deze gemodelleerd zijn, kunnen deze 
meegenomen worden bij het berekenen van het dakoppervlak door het 
hulpmiddel. 

 
Constructie onder het dak 

Uit de constructie van het dak worden geen gegevens gehaald die benodigd zijn 
om een meerjarenonderhoudsplanning op te stellen. De constructie van het dak 
is nodig om te kunnen bepalen hoe het dak in elkaar zit en of er eenvoudig 
onderhoud gepleegd kan worden, of dat er complicaties zijn. De PDO moet 
hiervoor de constructie kunnen inzien, wat mogelijk is in het BIM, aangezien de 
constructie van het dak gemodelleerd wordt. 
 

Verantwoordelijke onderaannemers 
Bijna ieder onderdeel van een gebouw is gemaakt door een bepaalde 
onderaannemer. Tijdens het opstellen van een meerjarenonderhoudsplanning 
worden deze onderaannemers benaderd om het onderhoud te verzorgen voor het 
gebouw. Om deze reden moet er bekend zijn welke onderaannemers 
verantwoordelijk zijn per onderdeel. Dit gegeven is ook noodzakelijk voor de 
klachtenafhandeling en garantie. In de vorige paragraaf werd aangegeven deze 
als parameter toe te voegen aan ieder element, zodat deze eenvoudig uit het 
BIM geëxporteerd kan worden. Voor het opstellen van een meerjaren-
onderhoudsplanning kan deze methode ook gebruikt worden. 
 

Onderhoudsadviezen 
Tijdens de realisatiefase worden er door verschillende onderaannemers 
onderhoudsadviezen gegeven voor verschillende onderdelen van het gebouw. 
Deze onderhoudsadviezen kan de PDO gebruiken tijdens het opstellen van een 
meerjarenonderhoudsplanning en moeten daarom bereikbaar zijn via het 
hulpmiddel. Dit zijn tekstbestanden die slechts aan het BIM gekoppeld kunnen 
worden via een hyperlink. Aan ieder element zou dan een hyperlink gekoppeld 
moeten worden met het desbetreffende onderhoudsadvies. Een andere methode 
is om de onderhoudsadviezen als hyperlink te koppelen aan de desbetreffende 
onderdelen in het hulpmiddel tijdens het opzetten van een meerjarenonderhouds-
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planning. Dan hoeft ieder onderhoudsadvies maar één keer gekoppeld te worden 
in plaats van gekoppeld te worden aan ieder element. In de volgende 
paragraven wordt dit principe verder uitgelegd. 
 

Offertes/inkoopcontracten 
Tijdens de realisatiefase wordt er voor ieder onderdeel een inkoopcontract 
opgesteld met daarin de werkomschrijving en prijs. De PDO kan deze gebruiken 
bij het opstellen van een meerjarenonderhoudsplanning. Voor deze 
inkoopcontracten geldt precies hetzelfde principe als voor de onderhoudsadviezen 
en zullen dus gekoppeld worden in het hulpmiddel tijdens het opzetten van een 
meerjarenonderhoudsplanning. 

4.4.3 CORRECTE GEGEVENS 
Uit het onderzoek is gebleken dat het cruciaal is, dat alle gegevens uit 

het BIM overeenkomen met wat er daadwerkelijk gebouwd is. Er moet een 
revisie-BIM ontwikkeld worden om dit te kunnen garanderen. Dit onderdeel zal 
verder behandeld worden in paragraaf 4.7. 
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4.5 ONTWIKKELEN PROCESSEN HOB 
Aan de hand van de benodigde gegevens (paragraaf 4.3) en de 

verantwoording van het hulpmiddel (paragraaf 4.4) zijn in deze paragraaf de 
nieuwe processen van HOB beschreven. Deze nieuwe processen zijn gecreëerd 
vanuit de traditionele processen. Er zijn aanpassingen gedaan in deze processen 
en beschreven waar het hulpmiddel helpt. In paragraaf 4.6 wordt beschreven 
hoe het hulpmiddel ontwikkeld is. 

4.5.1 KLACHTENAFHANDELING EN GARANTIE 
De nieuwe processen voor klachtenafhandeling en garantie moeten de 

problemen die in de traditionele werkwijze aanwezig waren voorkomen en 
voldoen aan het gestelde programma van eisen (paragraaf 4.1).  

 
Er is gebleken dat 58% van de manuren gemaakt worden bij het 

verzamelen van de gegevens. Door gegevens op een meer gestructureerde 
manier te verzamelen, kan hier tijd bespaard worden. Door de indiener van de 
klacht een template in te laten vullen met de gegevens die HOB nodig heeft, 
kan de medewerker nazorg de klacht sneller verwerken. Tevens kan het 
hulpmiddel hierbij een koppeling maken met Metacom en BIM. De koppeling met 
Metacom zorgt ervoor dat de medewerker nazorg de gegevens niet hoeft over 
te nemen in Metacom, maar automatisch worden ingevuld. De koppeling met 
BIM zorgt ervoor dat de medewerker nazorg hier gegevens uit kan halen 
wanneer nodig. Hoe deze gegevens bereikbaar zijn is in paragraaf 4.3.1 
uitgelegd. In Figuur 16 is de traditionele werkwijze te zien. Door de indiener 
van de klacht de gegevens in te laten vullen, vervallen stap 4.2.2.1 en 
4.2.2.2 grotendeels.  

Figuur 16 - SADT Klachtenafhandeling en garantie 
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Vervolgens moet er bepaald worden of de klacht gegrond is. Doordat de 
indiener van de klacht de template heeft ingevuld met alle gegevens die 
Hendriks nodig heeft, is het sneller duidelijk of de klacht gegrond is. Wanneer 
dit niet duidelijk is kan een locatiebezoek uitkomst bieden, maar door de 
gestructureerde manier van informatie verzamelen, zal dit minder vaak nodig zijn.  

Daarna moet er bepaald worden wie er verantwoordelijk is voor de klacht. 
Voorheen werd het betreffende bouwonderdeel opgezocht in een lijst en bekeken 
welke onderaannemer hiervoor verantwoordelijk is. Doordat de onderaannemer 
aan het BIM gekoppeld is en door het hulpmiddel aan het BIM te koppelen, 
kan de verantwoordelijke onderaannemer door het hulpmiddel bepaald worden.  

Nadat bekend is wie er verantwoordelijk is, moet diegene de klacht nog 
oplossen. Het kan voorkomen dat er nog niet genoeg informatie is om de 
klacht daadwerkelijk op te lossen, echter is er door de gestructureerde manier 
van indienen meer informatie over de klacht aanwezig en daardoor zal het 
minder vaak voorkomen dat er nog informatie achterhaald moet worden.  

Wanneer er genoeg informatie voor handen is kan de klacht opgelost 
worden door een reparateur. Voorheen deed het probleem zich voor dat de 
medewerker nazorg onderaannemers moest terugbellen om te vragen of de 
klacht al is opgelost. Om dit op te lossen moet de reparateur de klacht 
afmelden in het hulpmiddel wanneer deze opgelost is. Op deze manier krijgt 
Hendriks direct een melding dat de klacht is afgehandeld en hoeft deze de 
onderaannemers niet persoonlijk terug te gaan bellen.  

Om de terugkoppeling van klachtenafhandeling en garantie te verbeteren is 
ervoor gekozen om, wanneer de klacht is afgerond, de indiener van de klacht 
een enquête in te laten vullen. Op die manier komt er feedback binnen van 
buiten Hendriks, waar Hendriks dan op in kan spelen. Op dit moment komt 
deze informatie nog niet binnen. 

 
Zoals te zien is het proces grotendeels hetzelfde gebleven, maar kan het 

hulpmiddel helpen om het proces te versnellen en meer te structureren. Op de 
volgende pagina wordt het nieuwe proces van klachtenafhandeling en garantie 
schematisch afgebeeld (Figuur 17). In de grote lijnen wijkt dit proces weinig af 
van het traditionele proces, echter moet het hulpmiddel helpen om het proces te 
verbeteren. Dit wordt in de volgende paragraaf (4.6) verder uitgelegd waar in 
het proces het hulpmiddel helpt. 
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Figuur 17 – Nieuwe proces klachtenafhandeling en garantie 
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4.5.2 OPSTELLEN VAN MEERJARENONDERHOUDSPLANNINGEN 
De nieuwe processen voor het opstellen van meerjarenonderhouds-

planningen moeten de problemen die in de traditionele werkwijze aanwezig 
waren voorkomen en voldoen aan het gestelde programma van eisen (paragraaf 
4.1).  

 
De grootste problemen die er in de traditionele werkwijze waren bij het 

opstellen van meerjarenonderhoudsplanningen waren dat het proces niet aansloot 
op de werkwijze van HBO en dat het proces veel manuren kostte, doordat alle 
informatie met de hand achterhaald moest worden terwijl deze informatie ook 
(voor een groot gedeelte) in het BIM staat. In Figuur 18 is het traditionele 
proces van het opstellen van meerjarenonderhoudsplanningen weergegeven. 

In het nieuwe proces moet er uiteraard ook begonnen worden met het 
bepalen van de onderhoudsbehoeftige onderdelen en kwaliteitseisen door de 
opdrachtgever met HOB samen. Door deze direct in het hulpmiddel in te vullen 
en het hulpmiddel uitwisselbaar te maken met Excel, wordt stap 4.3.1.1.3 
overbodig. Verder kunnen de hoeveelheden direct uit het BIM geëxporteerd 

Figuur 18 - SADT Meerjarenonderhoudsplanningen 
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worden en ingevuld worden. Hierdoor worden ook stap 4.3.1.1.4 en 4.3.1.1.5 
overbodig, maar veranderen deze in het controleren van de hoeveelheden. Een 
fout in het BIM (bijvoorbeeld een verkeerd ingevulde parameter), zorgt namelijk 
ook voor een fout in de meerjarenonderhoudsplanning.  

De volgende stap is het bepalen van de prijzen. Hiervoor dienen offertes 
opgevraagd te worden bij verschillende onderaannemers en worden deze 
uiteindelijk vergeleken. Door deze offertes op te vragen met behulp van het 
hulpmiddel, is het mogelijk om de prijzen direct in te laden in de 
meerjarenonderhoudsplanning. Stap 4.3.1.2.3 kan hierdoor vervallen. 

Het bepalen van het interval kan vervolgens vervangen worden door het 
controleren van de onderhoudscyclussen. Doordat deze gegevens direct uit het 
BIM geëxporteerd kunnen worden, hoeft men alleen te bekijken of deze 
overeenkomen met wat gewenst is door de opdrachtgever (kwaliteitseisen) en 
of deze overeenkomt met het onderhoudsplan van de betreffende 
onderaannemer.  

Vervolgens hoeven de prijzen per onderdeel en per jaar niet opgesteld te 
worden, aangezien deze door het hulpmiddel gegenereerd kunnen worden. 

Het laatste onderdeel van het opstellen van een 
meerjarenonderhoudsplanning is het maken van een werkomschrijving. Deze werd 
voorheen in zijn geheel gemaakt 
door de PDO, waarbij hij stukken 
uit offertes van onderaannemers 
overnam. Doordat de offertes 
direct naar het hulpmiddel 
gestuurd kunnen worden, hoeft de 
werkomschrijving niet in zijn 
geheel door de PDO opgesteld te 
worden. Het hulpmiddel kan een 
standaard werkomschrijving 
genereren, die dan wordt 
nagekeken door de PDO. Tot slot 
dient de gehele meerjaren-
onderhoudsplanning gecontroleerd 
te worden samen met de 
bedrijfsleider en kan deze 
ingediend worden. 

 
In Figuur 19 wordt het 

nieuwe proces voor het opstellen 
van een meerjarenonderhouds-
planning schematisch afgebeeld. Figuur 19 – Nieuwe proces opstellen van 

meerjarenonderhoudsplanningen 
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4.5.3 TERUGKOPPELING VAN MEERJARENONDERHOUDSPLANNINGEN 
Doordat er nog geen projecten zijn geweest die door Hendriks zijn 

gerealiseerd en vervolgens ook door Hendriks worden onderhouden, is er nog 
geen terugkoppeling geweest hiervoor. Echter lijkt het erop dat deze projecten er 
wel aankomen, waardoor een proces voor de terugkoppeling gewenst is, zodat 
HOB HBO kan inlichten over wat nuttig is om te weten voor meerjaren-
onderhoudsplanningen.  

 
In de knelpuntenanalyse van paragraaf 1.2 staat beschreven dat men niet 

weet wat er nodig is in een BIM voor de onderhoudsfase. In het onderzoek is 
dit tot een bepaalde hoogte uitgezocht en is er bepaald welke gegevens in het 
BIM moeten staan voor het onderhoud en beheer. Wanneer HOB na een 
project terug koppelt aan HBO wat er voor hen voordelig en gunstig was van 
het project en wat juist niet, dan kan HBO dit meenemen in het volgende 
project. Een effectievere methode zou zijn om aan de start van een project aan 
te geven wat voor HOB voordelig en gunstig is. Echter is dit niet mogelijk, 
omdat men van tevoren niet weet of projecten wel of niet worden onderhouden 
door HOB. Vandaar dat er alleen achteraf teruggekoppeld kan worden. 

 
Bij de terugkoppeling van de klachtenafhandeling en garantie worden de 

klachten behandeld door het bestuur, welke deze eventueel doorgeven aan de 
desbetreffende projectleider, die deze weer verder doorgeeft. Deze structuur van 
communiceren is bij Hendriks standaard om het per laag door te geven. Voor 
het nieuwe proces van terugkoppelen voor de meerjarenonderhoudsplanning is 
een dergelijke structuur daarom gewenst. Om deze reden is voor de volgende 
methode gekozen: 

 
Wanneer een project van HBO ook door HOB in onderhoud wordt 

genomen, wordt er een meerjarenonderhoudsplanning gemaakt door de PDO. Als 
hij deze heeft voltooid, volgt een gesprek met de persoon die alles weet van 
het desbetreffende project: de projectleider van HBO. Samen met deze 
projectleider bespreekt de PDO welke onderdelen voor hem voordelig en gunstig 
uitvielen en welke onderdelen beter op een andere manier uitgevoerd zouden 
kunnen worden. Deze gegevens worden beschreven in een intern document op 
de server van Hendriks, zodat deze gegevens voor iedereen beschikbaar zijn en 
aangepast kunnen worden. Dit document wordt een groeidocument waar iedere 
keer nieuwe informatie aan wordt toegevoegd die van belang is voor nieuwe 
projecten. Op die manier is het document altijd up-to-date en kunnen deze 
gegevens gebruikt worden door medewerkers van Hendriks. De projectleider deelt 
de nieuwe gegevens vervolgens met de andere projectleiders, die dit weer 
verder delen met hun projectteams. Op deze manier kan deze informatie in een 
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volgend project meegenomen worden en kan er een afweging gemaakt worden 
wat het meest voordelig is voor de gehele levensduur van een gebouw 
(TCO). In Figuur 20 wordt het nieuwe proces schematisch afgebeeld. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Door dit steeds opnieuw te doen (en op die manier het document uit te 

breiden), breidt de kennis binnen HBO over meerjarenonderhoudsplanningen zich 
steeds verder uit, waardoor er steeds meer rekening gehouden kan worden met 
het eventuele onderhoud na een project.  

 
Voor projecten waar van tevoren al bekend is dat HOB het onderhoud 

ook gaat doen, is het natuurlijk verstandiger om van tevoren met elkaar te 
bespreken wat er voordelig en gunstig is voor het onderhoud, maar gezien deze 
projecten er (nog) niet zijn binnen Hendriks, is dit niet meegenomen. 

  

Figuur 20 - SADT nieuwe proces terugkoppeling meerjarenonderhoudsplanningen 
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4.6 ONTWIKKELEN PLATFORM 
Aan de hand van de nieuwe processen van HOB is een platform 

ontwikkeld dat helpt om de processen van klachtenafhandeling en garantie en 
het opstellen van meerjarenonderhoudsplanningen aan te laten sluiten op de 
nieuwe manier van werken binnen HBO. Het ontwikkelde platform is slechts een 
voorbeeld in Excel, waarbij het idee is dat het een online platform is, waarop 
verschillende personen in kunnen loggen. Tevens is het de bedoeling dat het 
platform gekoppeld wordt aan Metacom en dat BIM-modellen behorende bij de 
verschillende projecten gekoppeld zijn aan en bereikbaar zijn via het platform. In 
deze paragraaf wordt het platform stap voor stap behandeld en wordt er 
uitgelegd hoe het platform werkt en waarom het op die manier moet werken 
voor het doorlopen van de processen. In Bijlage VII en VIII zijn twee 
overzichten te vinden. Bijlage VII laat het totale proces van het platform zien. 
Bijlage VIII laat alle koppelingen binnen het platform zien. Deze bijlagen zijn ter 
verduidelijking van deze paragraaf (4.6).  

4.6.1 KLACHTENAFHANDELING EN GARANTIE 
Als eerste wordt het proces van klachtenafhandeling en garantie 

behandeld. Het proces wordt stap voor stap behandeld en er wordt duidelijk 
gemaakt op wat voor manier het platform helpt bij het proces. 

 
Inloggen 

Voordat de indiener een klacht kan 
melden moet hij of zij zich eerst 
registreren en inloggen op het 
platform (Figuur 21). Bij het 
registreren vult de indiener gegevens 
over zichzelf in en aan de hand van 
die gegevens kan Hendriks bepalen in 
hoeverre diegene toegang krijgt tot het 
platform. Op die manier wordt er een onderscheid gemaakt tussen vier 
verschillende typen personen: klant, medewerkers Hendriks, onderaannemers en 
reparateurs (van Hendriks). Al deze personen hebben verschillende 
mogelijkheden binnen het platform. Zo kan een medewerker van Hendriks alle 
projecten bekijken en kan deze meerjarenonderhoudsplanningen aanmaken, terwijl 
een klant slechts de projecten kan bekijken waar hij of zij bij betrokken is. De 
klant kan wel klachten indienen.  

Voor het indienen van een klacht moet een klant zich inloggen met zijn 
gebruikersnaam en wachtwoord.  

 

Figuur 21 – Inloggen platform (Inloggen) 



  
Ontwerp hulpmiddel 

 

 

103 
 

Melden klacht 
Wanneer de klant is ingelogd komt hij 
in het startmenu (Figuur 22) en kan 
hier selecteren om een klacht te 
melden (Figuur 23). Hier kiest hij 
het project en bijbehorende adres. 
Verder geeft hij de naam en het 
telefoonnummer van de bewoner zodat 
Hendriks de bewoner altijd kan 
bereiken. Vervolgens beschrijft de 
klant de klacht en de oorzaak mits 
deze bekend is. Tevens voegt hij 
daar een of meerdere foto’s aan toe 
om de klacht te verduidelijken. 
Daarna kiest hij uit een lijst onder 
welk bouwonderdeel de klacht valt en 
vult hij de ruimte in waar de klacht 
zich voordoet. Hierdoor kan binnen 
het hulpmiddel bepaald worden om 
welk gebouwonderdeel het gaat. 
Doordat er aan ieder project een BIM 
gekoppeld is, kan er op basis van 
het adres bepaald worden om welk 
huis of appartement het gaat. Doordat 
ieder element een NL-SfB codering 
heeft, kan er een koppeling gemaakt 
worden wanneer het bouwonderdeel 
ingevuld wordt. Wanneer er 
bijvoorbeeld pannendak wordt ingevuld 
bij bouwonderdeel, kan dit gekoppeld 
worden met alle elementen die 
beginnen met code 47.12: hellende 
dakafwerkingen. Door vervolgens de ruimte in te vullen weet het platform dat 
het bijvoorbeeld gaat om het pannendak boven de badkamer. In de volgende 
subparagraven wordt duidelijker waarom dit van belang is. Tot slot vult de klant 
in of hij de klacht al eerder gemeld heeft en wanneer hij eventueel tijd heeft 
voor een bezoek. Daarna kan hij de klacht melden. Vervolgens krijgt de klant 
een melding dat de klacht is verzonden en in behandeling genomen wordt door 
Hendriks.  

  

Figuur 22 – Startmenu klant (1001) 

Figuur 23 – Klacht melden (KK1) 
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Verwerken klacht 
 

Klacht accepteren 
Nadat de klacht is ingediend krijgt de 
medewerker nazorg een melding dat 
er een nieuwe klacht is en opent de 
klacht (Figuur 24). De medewerker 
nazorg ziet hierin alle ingevulde 
gegevens. Doordat het platform 
precies weet om welk 
gebouwonderdeel het gaat, kan de 
parameter garantie uit het BIM die 
behoort bij dat specifieke 
gebouwonderdeel (element) gebruikt 
worden en ingevuld worden. Zo is 
meteen duidelijk of iets binnen de 
garantieperiode valt of niet. Verder 
wordt er een link gemaakt met de 
bijbehorende garantiebepaling, zodat er 
direct bekeken kan worden wat die 
garantiebepaling inhoudt.  

Vervolgens vult de medewerker 
nazorg de klachtoorsprong in. De 
meldingsfase wordt bepaald doordat 
per project is ingevuld in het platform 
in welke fase het project zich 
bevindt. Verder kan de medewerker 
nazorg een notitie maken als hij dat 
nodig vindt. Vervolgens moet hij 
bepalen of hij de klacht accepteert en 
hoe urgent deze is. Hierbij kan hij 
kiezen of deze per se binnen 24 of 
48 uur opgelost moet worden, of dat 
deze noodzaak er niet is. Wanneer de klacht niet wordt geaccepteerd, kan de 
medewerker nazorg via het platform een mail versturen naar de klant waarin hij 
uitlegt waarom de klacht niet in behandeling wordt genomen. Hierin kan hij 
bijvoorbeeld aangeven dat de klacht buiten de garantieperiode valt, maar dat de 
klacht eventueel tegen een vergoeding wel opgelost zou kunnen worden. 
Wanneer hij de klacht echter wel accepteert, kan de medewerker nazorg verder 
gaan met de klacht.  

 
  

Figuur 24 – Geopende klacht (KH2) 
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Bepalen of klacht gegrond is 
Nadat de klacht geaccepteerd is, kan 
bepaald worden of de klacht gegrond 
is (Figuur 25). De medewerker 
nazorg heeft hier drie mogelijkheden; 
de klacht is gegrond, de klacht is 
niet gegrond of hij moet dit nog 
nader bepalen. Wanneer de klacht 
gegrond is, kan hij verder gaan met de volgende stap, wanneer de klacht niet 
gegrond is kan hij de klacht wederom via een mail afmelden bij de klant. 
Wanneer hij nog moet bepalen of de klacht gegrond is (niet genoeg 

informatie), dan komt er een menu waarin hij drie 
mogelijkheden heeft; de klant mailen, de klant bellen 
of een locatiebezoek plannen (Figuur 26). Op die 
manier kan hij bepalen hoeveel informatie hij nodig 
heeft en bepalen op wat voor manier hij deze 
informatie wil verkrijgen. Aan de hand van de keuze 
doorloopt het platform een aantal stappen. Deze 
stappen kunnen gemaakt en bekeken worden in het 
hulpmiddel, maar worden hier niet verder toegelicht. 

Nadat de medewerker nazorg heeft bepaald of een klacht wel of niet gegrond 
is, kan hij verder gaan met het verwerken van de klacht.  
 

Bepalen verantwoordelijke van klacht 
De volgende stap in de verwerking 
van de klacht is het bepalen van de 
verantwoordelijke van de klacht 
(Figuur 27). Doordat het platform 
weet om welk gebouwonderdeel het 
gaat, kan de verantwoordelijke onderaannemer op dezelfde manier gekoppeld 
worden als de garantie eerder in het proces. In dit geval bepaalt het platform 
dat Dak & Co de verantwoordelijke is van het pannendak. Het kan echter 
voorkomen dat bepaalde onderdelen buiten de garantiebepaling vallen. De 
medewerker nazorg moet daarom zelf controleren of de aangegeven partij 
daadwerkelijk de verantwoordelijke is of dat dit een andere partij is. Wanneer 
een onderaannemer verantwoordelijk is, krijgen zij een melding dat er een klacht 
is voor hen en kunnen zij deze via het hulpmiddel afhandelen op dezelfde 
manier als HOB. Voor het voorbeeld wordt HOB als verantwoordelijke 
aangewezen, zodat duidelijk is hoe de klacht verder afgehandeld wordt.  

  

Figuur 25 – Klacht gegrond (KH3) 

Figuur 26 – Menu (KH9) 

 

Figuur 27 – Bepalen verantwoordelijke (KH6) 
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Oplossen klacht 
 

Maken afspraak 
Nadat er bepaald is wie er 
verantwoordelijk is voor de klacht, 
moet deze bepalen of er genoeg 
informatie is om de klacht op te lossen (Figuur 28). Wanneer dit niet het 
geval is, kan er informatie verkregen worden op eenzelfde manier als eerder bij 
het bepalen of de klacht gegrond is. Wanneer er genoeg informatie aanwezig is 
om de klacht op te lossen, kan een afspraak gemaakt worden (Figuur 29). 

Hierin kan een datum gekozen worden en om 
dit proces sneller te doorlopen kan de datum 
gebruikt worden die eerder door de klant is 
aangegeven dat hij tijd had (5 februari in het 
voorbeeld). Vervolgens kan gekozen worden of 
er ’s ochtens of ’s middags iemand langs 
komt. Hierna krijgt de klant een melding of het 
uitkomt dat er op dit tijdstip iemand langs komt 
om de klacht te repareren en hij kan het 

accepteren. Voor de medewerker nazorg volgt dan nog de taak om de 
reparateur(s) te selecteren die de 
klacht gaat repareren (Figuur 30). 
Hierbij is een koppeling aanwezig 
tussen de agenda van de reparateurs 
en het platform. Op die manier kan 
de medewerker nazorg slechts de 
reparateurs selecteren die op de 
gekozen datum beschikbaar zijn.  
 

Repareren en afmelden klacht 
Wanneer de reparateurs zijn gekozen om de klacht te repareren, krijgen zij zelf 
een melding van de desbetreffende klacht. Zij kunnen deze openen en zien dan 
hetzelfde scherm als Figuur 24 in 
paragraaf 4.6.1.3. Echter hebben zij 
de mogelijkheid om de klacht af te 
melden. Op de afgesproken datum 
gaan zij namelijk naar de klant toe 
en repareren daar de klacht. Wanneer 
dit gebeurd is, laten zij de klant een 
handtekening zetten en melden 
daarmee de klacht af (Figuur 31).  

Figuur 28 – Genoeg informatie (KH19) 

Figuur 29 – Maken afspraak (KH7) 

Figuur 30 – Selecteren reparateurs (KH22) 

 

Figuur 31 – Handtekening (KR4) 

 



  
Ontwerp hulpmiddel 

 

 

107 
 

Afronden klacht 
Wanneer de klacht is afgemeld, krijgt 
iedere betrokken partij een melding 
dat de klacht is afgemeld. Vervolgens 
krijgt de klant een bericht met daarin 
de vraag of de klacht naar behoren 
is verholpen (Figuur 32). Het kan 
natuurlijk voorkomen dat er 
bijvoorbeeld een lekkage is 
gerepareerd, maar dat dit fout is 
gebeurd en het al weer lekt als de 
reparateurs weg zijn. De klacht kan 
dan opnieuw gemeld worden en zal 
herkend worden door de medewerker 
nazorg, aangezien bij het vakje 
“Klacht eerder gemeld” dan “Ja” 
staat ingevuld. Wanneer de klacht wel 
goed verholpen is, kan de klant een 
enquête invullen over de service van 
Hendriks (Figuur 33). Op deze manier kan de klant aangeven of in hoeverre 

hij tevreden is met de service van 
Hendriks en krijgt Hendriks feedback 
terug van klanten waarmee ze hun 
eigen service kunnen aanpassen naar 
de behoefte van de klanten. Op deze 
manier ontstaat een methode van 
terugkoppelen die nieuw is voor 
Hendriks, maar volgens personen 
binnen Hendriks wel gewenst is voor 
een betere service. 

  

Figuur 32 – Klacht afgehandeld (KK11) 

 

Figuur 33 – Enquête (KK13) 
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4.6.2 OPSTELLEN VAN MEERJARENONDERHOUDSPLANNINGEN 
Het tweede proces dat behandeld wordt is het opstellen van 

meerjarenonderhoudsplanningen. Het proces wordt stap voor stap behandeld en 
er wordt duidelijk gemaakt op wat voor manier het platform helpt bij het proces. 

 
Inloggen 

Zoals bij het proces van de klachtenafhandeling en garantie, dient er bij dit 
proces ook ingelogd te worden. Echter dient 
deze keer ingelogd te worden door een 
medewerker van Hendriks (de PDO). Hij 
is namelijk degene die de meerjaren-
onderhoudsplanningen aanmaakt, opstelt en 
bijwerkt. Hij kan inloggen met zijn 
gebruikersnaam en wachtwoord om op die 
manier in het startmenu voor een 
medewerker van Hendriks te komen (Figuur 
34). Hierin kiest hij het voor meerjaren-
onderhoudsplanningen en vervolgens voor 
het aanmaken van een meerjaren-
onderhoudsplanning.  
 

Aanmaken meerjarenonderhoudsplanning 
 

Invullen gegevens 
Wanneer de PDO een 
meerjarenonderhoudsplanning 
aanmaakt (Figuur 35), dient hij 
als eerste het project te 
selecteren, waarna hij de naam 
van de opdrachtgever invult. 
Vervolgens wordt samen met de 
opdrachtgever bepaald welke 
gebouwonderdelen 
onderhoudsbehoeftig zijn. 
Hiervoor kiest hij eerst het 
gebouwdeel (in het voorbeeld 
buitenwanden) en daarna het 
onderdeel (in het voorbeeld 
constructief; metselwerk). Deze lijst met gebouwdelen en onderdelen komt 
overeen met de NL-SfB codering. Ieder gebouwonderdeel dat wordt gekozen 
heeft daardoor een aparte code (in het voorbeeld is deze code 21.20.03). Dit 

Figuur 34 – Menu Hendriks (1002) 

Figuur 35 – Aanmaken MJOP (MH1) 
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is later belangrijk voor de koppeling met het BIM. Verder vult de PDO op deze 
manier alle gebouwonderdelen in en drukt op de knop “Volgende”.  
PS: De gebouwdelen en onderdelen die in het BIM zitten behorende bij het 
gekozen project, worden in de keuzelijst dik gedrukt. Op die manier weet de 
PDO uit welke gebouwonderdelen het gebouw is opgebouwd, zonder dat hij zich 
in het project hoeft te verdiepen. Verder kan hij gebouwonderdelen selecteren 
die niet in het BIM zitten, wanneer deze bijvoorbeeld niet gemodelleerd worden 
zoals het vervangen van CV-ketels. 
 

Invullen kwaliteitseisen 
Nadat alle gebouwonderdelen ingevuld zijn, is het tijd om de kwaliteitseisen in 
te vullen (Figuur 36). Door op de knop “Uitleg kwaliteitseisen” te drukken, 
opent het pdf-bestand NEN 2767 zichzelf. Hier staat in beschreven hoe de 
kwaliteitseisen worden bepaald. Aan de hand van deze norm kan de PDO 
samen met de opdrachtgever bepalen wat de kwaliteit van de gebouwonderdelen 
op dit moment is (in het geval van nieuwbouw hoort dit allemaal kwaliteit 1 te 
zijn). Vervolgens kan samen met de opdrachtgever bepaald worden welke 
kwaliteit per gebouwonderdeel maximaal toelaatbaar is, zodat de opdrachtgever 
nog tevreden is met zijn gebouw. Hoe hoger de conditiescore is, hoe langer er 
met het onderhouden van dat gebouwonderdeel gewacht wordt.  

 
Prijs voorbereiden 
 

Controleren hoeveelheden 
Nadat de kwaliteitseisen zijn bepaald, wordt de meerjarenonderhoudsplanning 
aangemaakt (Figuur 37). In de meerjarenonderhoudsplanning worden alle 
gebouwonderdelen onder elkaar gezet en worden er gegevens behorende bij 
deze gebouwonderdelen geëxporteerd uit het BIM en in de 
meerjarenonderhoudsplanning gezet. Doordat ieder ingevuld gebouwonderdeel een 
bepaalde NL-SfB codering heeft die overeen komt met de NL-SfB coderingen 
van de elementen in het BIM, kunnen de elementen met dezelfde code als het 
ware geselecteerd worden en kunnen de bijbehorende parameters hiervan 

Figuur 36 – Kwaliteitseisen bepalen (MH2) 
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geëxporteerd worden. Zo kunnen alle oppervlaktes van bijvoorbeeld de 
buitenwanden; constructief; metselwerk automatisch bij elkaar opgeteld worden. In 
het voorbeeld is te zien dat dit in totaal 400 m2 is. Tevens worden de 
onderhoudscyclussen op dezelfde manier geëxporteerd. Gegevens die niet in het 
BIM staan, worden niet geëxporteerd en moeten door de PDO zelf worden 
achterhaald. Verder was in paragraaf 4.3.2 beschreven dat de reeds bestaande 
onderhoudsadviezen en inkoopcontracten/ offertes gekoppeld werden aan de 
bijbehorende gebouwonderdelen. Wanneer deze aanwezig zijn, veranderen de 
“Nee’s” onder “Offerte” en “Onder.adv.” in “Ja’s” en kunnen deze geopend 
worden. 

Tijdens dit proces is het van belang dat de hoeveelheden gecontroleerd 
worden. Wanneer het BIM correct is gemodelleerd en alle coderingen en 
parameters juist zijn, klopt de meerjarenonderhoudsplanning ook. Echter kan het 
natuurlijk voorkomen dat er fouten zijn gemaakt in het modelleren. Om deze 
reden is het verstandig dat de PDO de hoeveelheden controleert. Door op een 
hoeveelheid te klikken, wordt het BIM geopend. Hierin zijn de geselecteerde 
onderdelen gemarkeerd en hierdoor heeft de PDO snel een overzicht of dit 
de/alle juiste onderdelen zijn. Wanneer het nodig is om meer of minder 
onderdelen te selecteren kan hij dit hier doen en past de hoeveelheid zich aan. 
Ook kan hij de hoeveelheid zelf aanpassen, zonder onderdelen te selecteren 
wanneer hij dit wil (denk hierbij aan afronden).  

Offertes aanvragen 
Wanneer de hoeveelheden kloppen, kunnen de offertes voor het onderhoud 
opgevraagd worden. Per gebouwonderdeel kan er op de knop onder “Offerte” 
gedrukt worden en dan opent zich een menu (Figuur 38). Het is gewenst om 
de offertes binnen het platform op te vragen. Op die manier kunnen de 
opgegeven prijzen automatisch in de meerjarenonderhoudsplanning ingevuld 

Figuur 37 – Meerjarenonderhoudsplanning (MH3) 
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worden. Verder wordt er binnen Hendriks gebruik gemaakt van 12build. Een 
platform waarmee offertes tegelijkertijd aangevraagd kunnen worden bij 
verschillende partijen. Om deze twee redenen is ervoor gekozen om de offertes 
aan te vragen binnen het platform op de wijze van 12build.  

In Figuur 38 is het 
geopende menu te zien om 
een offerte aan te vragen. In 
dit voorbeeld gaat het om de 
buitenwanden. In het menu 
kunnen onderaannemers 
toegevoegd worden en kunnen 
er offertes aangevraagd worden. 
In het volgende menu kan een 
offerteaanvraag toegevoegd/ 
opgesteld worden en kunnen er 
documenten geselecteerd worden 
van het platform, die de 
gekozen onderaannemers 
eventueel nodig hebben om een 
prijs op te stellen. Vervolgens 
worden de offerteaanvragen 
verstuurd en krijgt de 
onderaannemer een melding van 
een nieuwe offerteaanvraag. 
Deze offerteaanvraag is te zien 
in Figuur 39. De 
onderaannemer ziet hier de 
offerteaanvraag en de 
bijbehorende documenten. 
Vervolgens stelt hij een 
onderhoudsadvies en offerte op. 
Deze kan hij uploaden naar het 
platform. Vervolgens dient hij 
het onderhoudsadvies en de 
werkomschrijving met de daarbij 
behorende prijs apart in te 
vullen in de offerteaanvraag. Dit 
is noodzakelijk voor later in het 
proces. Wanneer hij dit heeft 
gedaan kan hij de offerte 
verzenden naar Hendriks. 

Figuur 38 – Offertemenu (MH6) 

Figuur 39 – Offerteaanvraag (MO1) 
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Offertes selecteren 
Wanneer de PDO de offertes heeft aangevraagd en heeft ontvangen, verandert 
de “Nee” bij het onderdeel “Offerte aanwezig?” in het menu van Figuur 39 in 
een “Ja”. Hij kan hier de offertes bekijken en kan de meest gunstige offerte 
selecteren. Wanneer hij dit heeft gedaan wordt de prijs automatisch ingevuld in 
de voorlopige meerjarenonderhoudsplanning (Figuur 40). Dit dient hij voor ieder 
onderdeel te doen. Op deze manier vult de meerjarenonderhoudsplanning zichzelf 
in zijn geheel. 
 
 
 
 

 
Meerjarenonderhoudsplanning controleren 
 

Onderhoudscyclussen controleren 
Wanneer er voor ieder gebouwonderdeel een prijs bekend is, dient de PDO de 
onderhoudscyclussen te controleren. Zoals eerder gezegd zijn deze geëxporteerd 
uit het BIM en kloppen deze dus. Echter kan het voorkomen dat de 
opdrachtgever hoge of juist lage kwaliteitseisen stelt en daarom vaker of minder 
vaak onderhoud wenst dan de onderaannemer aangeeft. Het is de taak van de 
PDO om hier een goede cyclus voor te maken. 
 

Gehele meerjarenonderhoudsplanning controleren 
Wanneer de gebouwonderdelen met hoeveelheden, de prijzen en de onder-
houdscyclussen gecontroleerd zijn, is het tijd om de gehele meerjarenonder-
houdsplanning te controleren (Figuur 41). Zo dient er een winst- en 
onkostenpercentage bepaald te worden door de PDO.  

Figuur 40 – Voorlopige meerjarenonderhoudsplanning (MH3) 

Figuur 41 – Meerjarenonderhoudsplanning (MH3) 
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Verder kan er op de knop “Uitbreiding MJOP” geklikt worden. Dan krijgt 
men de uitgebreide meerjarenonderhoudsplanning te zien. In deze meerjaren-
onderhoudsplanning zijn alle prijzen per jaar uitgesplitst. Verder is er bepaald 
hoeveel er ieder jaar door de opdrachtgever opzij moet worden gezet om het 
onderhoud te kunnen bepalen. Daarnaast is de gehele meerjarenonderhouds-
planning netto contant gemaakt. Dat wil zeggen dat er uitgerekend is hoe de 
prijzen door de jaren heen veranderen door middel van inflatie en rente. Door 
de rentevoet in te vullen (in het voorbeeld 4%) wordt er voor de gehele 
meerjarenonderhoudsplanning uitgerekend hoe de prijzen na verloop van jaren 
zullen veranderen en hoe ook het bedrag dat opzij gelegd moet worden na 
verloop van jaren veranderd. Verder kunnen er bij de uitgebreide meerjaren-
onderhoudsplanning grafieken getoond worden. Deze geven de kosten duidelijk 
weer. Een voorbeeld van de uitgebreide meerjarenonderhoudsplanning is 
hieronder te zien in Figuur 42. In het voorbeeld van het platform (Excel-
bestand) is beter te zien hoe de uitgebreide meerjarenonderhoudsplanning eruit 
ziet. 

Figuur 42 – Uitgebreide meerjarenonderhoudsplanning (MH4) 
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Meerjarenonderhoudsplanning afronden 
 

Bestanden exporteren en op orde maken 
Wanneer alles door de PDO is gecontroleerd, kan begonnen worden met het 
afronden van de meerjarenonderhoudsplanning. Hiervoor dient hij de meerjaren-
onderhoudsplanning te exporteren naar excel, zodat hij deze in kan dienen bij 
de opdrachtgever. Vervolgens kan hij de werkomschrijving exporteren. Doordat de 
onderaannemers de werkomschrijvingen hebben ingevuld in de offerteaanvraag, 
kunnen deze werkomschrijvingen geëxporteerd worden naar een tekstbestand 
(Word). Op die manier is de gehele werkomschrijving met één druk op de 
knop zo goed als af. Aan de PDO rest de taak om deze te controleren en 
aanpassen waar hij vindt dat het nodig is. Echter hoeft hij deze niet in zijn 
geheel zelf op te stellen.  

 
Meerjarenonderhoudsplanning controleren en indienen 

Wanneer alles is afgerond, wordt de meerjarenonderhoudsplanning met 
werkomschrijving gecontroleerd door de PDO en de bedrijfsleider van HOB. 
Wanneer hij zijn goedkeuring heeft gegeven over de meerjarenonderhoudsplanning 
kan deze ingediend worden bij de opdrachtgever. 
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4.6.3 OVERIGE FUNCTIES PLATFORM 
Tijdens het ontwikkelen van het platform zijn verschillende gesprekken 

gehouden met personen binnen Hendriks waar zij het platform beoordeelde en 
lieten weten welke zaken nuttig waren om toe te voegen en welke zaken 
minder nuttig waren. Op die manier is met behulp van deze personen het 
platform ontstaan. In de vorige twee paragraven is het platform beschreven aan 
de hand van de twee onderzochte processen. In deze paragraaf wordt er 
uitgelegd waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt en worden overige functies van 
het platform uitgelegd. 

 
Allereerst is er voor gekozen om de gebruiker zo min mogelijk met BIM 

in aanraking te laten komen. In een gesprek met Oadis werd uitgelegd dat het 
helemaal niet nodig is om de gebruikers met BIM in aanraking te laten komen, 
omdat alles automatisch geëxporteerd kan worden. De gebruikers voor wie het 
hulpmiddel bestemd is, hebben geen ervaring met BIM. Door hen te ontlasten 
van het gebruiken van BIM, is de overstap naar dit platform eenvoudiger dan 
wanneer zij moeten weten hoe je met BIM kunt werken. Echter is het niet 
verkeerd voor hen om de basis te begrijpen, zodat ze onderdelen in BIM 
kunnen opzoeken of aanpassen wanneer nodig.  

 
Verder is het belangrijk dat er een koppeling tussen het platform en 

Metacom is. Alle gegevens die in Metacom nodig zijn, worden ook in het 
platform ingevuld. Door de koppeling kunnen deze gegevens automatisch met 
Metacom gesynchroniseerd worden. Op die manier hoeft de klacht niet 
overgenomen te worden in Metacom, maar gebeurt dit automatisch en wordt er 
tijd bespaard. Tevens wordt er meer informatie omtrent de klacht verzameld dan 
voorheen. Zo ontstaat er bijvoorbeeld data wanneer klachten binnen komen, 
worden behandeld, worden doorgegeven aan een onderaannemer en worden 
afgerond. Voorheen was alleen duidelijk wanneer de klacht werd ingevoerd en 
werd afgerond. Op deze manier krijgt Hendriks veel meer inzicht hoe een klacht 
wordt afgehandeld en wat lang duurt. Hier kan Hendriks dan op inspelen 
wanneer dit nodig is. 

 
Een van de overige functies van het platform is dat alle gegevens 

behorende bij een project via het platform bereikbaar zijn. Zo is het BIM 
gekoppeld en kan dit vanuit het platform geopend worden om informatie uit te 
halen wanneer nodig. Verder kunnen klanten hier documenten vinden omtrent 
hun woning, een voorbeeld is de handleiding van de verwarming. Ook zijn er 
overzichten van klanten, klachten, onderaannemers en reparateurs te vinden. Het 
functioneert dus als een grote database voor HOB. 
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Een van de functies bij het proces van het opstellen van een meerjaren-
onderhoudsplanning, is de functie om verschillende scenario’s te creëren. Door 
de PDO is aangegeven dat het gewenst is om een opdrachtgever verschillende 
scenario’s te laten zien. Zo kan de PDO de onderhoudscyclussen aanpassen 
om zo het verloop van de kosten aan te passen. Dit alles wordt weergegeven 
in grafieken. Door een export te maken van de meerjarenonderhoudsplanning en 
vervolgens de onderhoudscyclussen te veranderen en wederom een export te 
maken, kunnen er verschillende scenario’s gecreëerd worden. Deze scenario’s 
kunnen bijvoorbeeld laten zien wat een normale meerjarenonderhoudsplanning 
gaat kosten, maar ook wat het gaat kosten als er vaker of juist minder vaak 
onderhoud wordt gepleegd dan gewenst is. Hierdoor heeft de opdrachtgever 
meer keuzemogelijkheden met slechts een kleine moeite. 

 
Tot slot is het mogelijk dat het platform ook direct aan het begin van 

een project bruikbaar is voor het opstellen van een meerjarenonderhoudsplanning. 
Het doel was om een platform te ontwikkelen voor meerjarenonderhouds-
planningen nadat een project gerealiseerd was, maar het platform kan wanneer 
gewenst ook eerder in een project gebruikt worden om afwegingen te maken. 
Zo kan een BIM op ieder moment geüpload worden en worden gegevens die 
reeds in het BIM staan gebruikt binnen het platform. Over deze gegevens kan 
dus ook een meerjarenonderhoudsplanning opgesteld worden. Als men 
bijvoorbeeld weet dat er 30 m2 hout op een gevel komt en men een afweging 
moet maken welk type hout, kan er met behulp van het platform bekeken 
worden wat het meest gunstig is met het oog op de toekomst.  
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4.7 AANPASSINGEN PROCESSEN HBO 
Nu er bekend is hoe gegevens nodig zijn voor HOB om bruikbaar te zijn 

binnen het platform, moeten er enkele aanpassingen in de processen van HBO 
plaats vinden om deze gegevens daadwerkelijk op de juiste plek te krijgen. 
Allereerst moet het platform op een juiste manier ingericht worden per project. 
Vervolgens worden de algemene gegevens uit paragraaf 4.3 behandeld. Tot slot 
worden de overige zaken behandeld, zoals bijvoorbeeld het revisie-BIM. 

4.7.1 INRICHTING PLATFORM 
Wanneer een project is afgerond bij HBO dient het overgedragen te 

worden aan HOB. De gegevens uit het project worden hierbij op papier en 
digitaal overgedragen van projectleider HBO naar een projectleider van HOB. Bij 
gebruik van het platform moeten deze gegevens tevens op het platform worden 
ingeladen. Gezien het feit dit bij de overdracht hoort, is dit de taak van de 
projectleider HBO. Hij moet ervoor zorgen dat de mappen die overgedragen 
worden en nu bij Hendriks lokaal opgeslagen staan, op het platform worden 
gezet, zodat dit bruikbaar is voor HOB. Bestanden die hierbij vooral van belang 
zijn, zijn de bestanden die eerder in het rapport zijn besproken; het (revisie-
)BIM, garantiebepalingen, inkoopcontracten en onderhoudsadviezen. Deze worden 
namelijk gekoppeld binnen het platform. De overige bestanden worden gebruikt 
als online database binnen het platform en worden niet direct gekoppeld. 

4.7.2 ALGEMENE GEGEVENS 
De algemene gegevens worden verdeeld in de gegevens die nodig zijn 

voor de klachtenafhandeling en garantie en in de gegevens die nodig zijn voor 
de meerjarenonderhoudsplanningen. 

 
Gegevens voor klachtenafhandeling en garantie 

De gegevens voor klachtenafhandeling en garantie kunnen op vijf verschillende 
manieren verkregen worden: klacht, automatisch, projectgegevens, afspraak 
eigenaar en wanneer nodig achterhalen (paragraaf 4.3.1). Van deze vijf 
manieren van gegevens verkrijgen, is HBO slechts verantwoordelijk voor de 
projectgegevens. Deze projectgegevens bestaan uit: meldingsfase, garantie, op te 
lossen door en bouwtekeningen en bestek.  

 
Meldingsfase 

Zoals in paragraaf 4.3.1 beschreven dient de meldingsfase per project in het 
platform aangegeven te worden. Wanneer een project op het platform wordt 
gezet (aan het einde van de realisatiefase, bij de overdracht), dient de 
projectleider aan te geven in welke fase het project zich bevindt (op dat 
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moment is dat de garantietermijn). Wanneer dit verandert, is het de taak aan 
HOB om dit aan te passen. Op die manier kan dit gegeven automatisch 
ingevuld worden bij de klachtenafhandeling. 

 
Garantie 

In paragraaf 4.3.1 is bepaald dat de garantie als parameter aan de elementen 
binnen het BIM gekoppeld moet worden. Doordat onderaannemers en 
leveranciers verantwoordelijk zijn voor hun eigen BIM-aspecten, wordt het hun 
verantwoordelijkheid om de garantietermijn als datum aan ieder element te 
koppelen als parameter. In de parameterlijst dient bij elk onderdeel een 
parameter toegevoegd te worden met de garantietermijn. Onderaannemers dienen 
zich aan deze methode van modelleren te houden en daardoor wordt de 
garantietermijn automatisch toegevoegd als parameter.  

Verder moeten alle garantiebepalingen (tekstbestanden) op het platform 
aanwezig zijn. Deze moeten benoemd worden naar het gebouwonderdeel waar 
ze garantie aan bieden, zodat er koppelingen gemaakt kunnen worden wanneer 
klachten ingediend worden over dat betreffende gebouwonderdeel. Op die manier 
kan de medewerker nazorg de bijbehorende garantiebepaling direct openen. 
 

Op te lossen door 
Het gegeven ‘op te lossen door’ is in feite de betreffende onderaannemer die 
hoort bij een bepaald onderdeel van een gebouw. Zoals eerder gezegd, kan dit 
gegeven op dezelfde manier worden toegevoegd als het gegeven “garantie”; er 
dient een nieuwe parameter aangemaakt te worden voor ieder element met 
daarin de naam van de onderaannemer, zodat deze automatisch naar voren 
komt bij een klacht. Voor HBO is dit een aanpassing maken in de 
parameterlijst en de onderaannemer voegt vervolgens de parameter toe. 
 

Bouwtekeningen en bestek 
Uit de bouwtekeningen en bestek worden gegevens gehaald door de medewerker 
nazorg of reparateur om te controleren hoe iets gemaakt is. Deze gegevens 
worden op het platform geplaatst door de projectleider in de vorm van 
bouwtekeningen en bestek, maar tevens als BIM, waar ze via het platform in 
kunnen kijken hoe iets gemaakt is. 
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Gegevens voor meerjarenonderhoudsplanningen 
Uit het onderzoek zijn de volgende gegevens naar voren gekomen die benodigd 
zijn voor het opstellen van meerjarenonderhoudsplanningen: NEN 2767, 
bouwtekeningen en bestek, verantwoordelijke onderaannemers, onderhoudsadviezen 
en offertes/inkoopcontracten. Bijna al deze gegevens worden in een eerdere 
fase (realisatiefase) verkregen door HBO (alleen NEN 2767 niet, die is al 
aanwezig bij HOB). HBO is om deze reden de verantwoordelijke om deze 
gegevens op de juiste plaats te krijgen: 

 
Bouwtekeningen en bestek 

Eerder in het rapport (paragraaf 4.3.2) wordt beschreven welke gegevens uit 
de bouwtekeningen en bestek nodig zijn voor het opstellen van meerjaren-
onderhoudsplanningen. In deze subparagraaf wordt beschreven hoe deze 
gegevens op de juiste plek komen. 

 
Type afwerking/materiaal 

Ieder type afwerking/materiaal wordt al als parameter aan het BIM toegevoegd 
en is daardoor op een juiste manier bereikbaar in het platform. 

 
Productspecificaties (per afwerking) 

De productspecificaties worden al als parameters aan het BIM toegevoegd en 
zijn daardoor op een juiste manier bereikbaar in het platform. 

 
Oppervlakte in m2 (per afwerking) 

De oppervlaktes worden door het BIM berekend uit lengte, hoogte en breedte 
en zijn daardoor op een juiste manier bereikbaar in het platform. 

 
Leverancier/onderaannemer (per afwerking) 

Voor dit gegeven wordt de oplossing in de vorige subparagraaf gegeven. 
 

Levensduur (per afwerking) 
De levensduur moet als parameter aan ieder element gekoppeld worden, zo kan 
deze door het hulpmiddel geëxporteerd worden en is deze direct bruikbaar door 
de PDO. Net zoals de “garantie” eerder dient dit gegeven in de parameterlijst 
opgenomen te worden, op die manier wordt het automatisch gemodelleerd als 
parameter door de verantwoordelijke onderaannemer. 

 
Strekkende meters (per afwerking) 

De strekkende meters worden al als parameter aan het BIM toegevoegd en zijn 
daardoor op een juiste manier bereikbaar in het platform. 
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Hoeveelheid en positie doorvoeren 
Alle doorvoeren worden op dit moment al in het BIM gemodelleerd door de 
verantwoordelijke onderaannemer en zijn daardoor op een juiste manier 
bereikbaar in het platform. 

 
Constructie onder het dak 

De constructie van het dak wordt op dit moment al in het BIM gemodelleerd 
door de verantwoordelijke onderaannemer en is daardoor op een juiste manier 
bereikbaar in het platform. 
 

Verantwoordelijke onderaannemers 
Voor dit gegeven wordt de oplossing in de vorige subparagraaf gegeven. 

 
Onderhoudsadviezen 

De onderhoudsadviezen dienen op eenzelfde manier bereikbaar te zijn als de 
garantiebepalingen. Deze moeten benoemd worden naar het bouwonderdeel waar 
ze betrekking op hebben, zodat er een koppeling gemaakt kan worden tijdens 
het opstellen van de meerjarenonderhoudsplanning. De onderhoudsadviezen 
worden tijdens de overdracht op het platform geplaatst en om deze reden is de 
projectleider verantwoordelijk dat deze op een juiste manier op het platform 
staan. 
 

Offertes/inkoopcontracten 
De offertes/inkoopcontracten dienen eveneens op eenzelfde manier bereikbaar te 
zijn als de garantiebepalingen en de onderhoudsadviezen (zie 
“Onderhoudsadviezen”).  

4.7.3 OVERIGE 
Op dit moment is er duidelijk welke gegevens nodig zijn en hoe die op 

de juiste plek komen te staan. Er is echter nog één cruciaal punt wat in de 
randvoorwaarden van paragraaf 4.1 staat; het BIM moet up-to-date zijn na 
oplevering van een project, zodat de informatie in het BIM correct is (revisie-
BIM).  

Op dit moment wordt een BIM niet meer aangepast na de realisatie van 
een project, omdat het BIM hierna niet meer wordt gebruikt. Er worden echter 
wel revisie-tekeningen gemaakt die up-to-date zijn. Omdat gegevens 
rechtstreeks uit het BIM worden geëxporteerd en dat aan de hand van die 
gegevens prijzen worden bepaald, is het van belang dat er een methode wordt 
ontwikkeld om tevens een revisie-BIM te creëren. Dit was ook een van de 
wensen van Hendriks. Echter is er samen met mijn begeleider afgesproken om 
dit onderdeel niet verder uit te werken binnen dit rapport, omdat het 
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afstudeerrapport zonder dit gedeelte al een behoorlijke omvang heeft. Het 
ontwikkelen van een proces om een revisie-BIM te creëren, vergt dermate veel 
nieuw onderzoek, terwijl slechts de uitkomst (het revisie-BIM) van belang is 
voor dit afstudeerrapport. Om deze reden wordt de randvoorwaarden gesteld dat 
het BIM na oplevering up-to-date in. Dit houdt in dat de onderdelen die in het 
BIM staan overeenkomen met wat er werkelijk is gebouwd en dat er in het 
BIM onderscheidt gemaakt wordt tussen verschillende woningen en ruimtes (voor 
de klachtenafhandeling). Verder moet het BIM voldoen aan de door Hendriks 
opgestelde eisen (parameterlijst) inclusief de nieuwe parameters uit dit rapport. 
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5 EVALUATIE HULPMIDDEL 

Het laatste onderdeel van het afstudeertraject bestaat uit de evaluatie van 
het hulpmiddel. Omdat het hulpmiddel slechts een voorbeeld is, kan het 
hulpmiddel niet in de praktijk getoetst worden, maar slechts theoretisch. Hierdoor 
kan er niet getoetst worden of het hulpmiddel aan de eisen voldoet, maar 
slechts of het aannemelijk is dat er aan de eisen voldaan kan worden. Door 
met verschillende medewerkers van Hendriks in gesprek te gaan (waaronder de 
medewerker nazorg en de PDO) is er per eis bepaald en onderbouwd waarom 
het hulpmiddel wel of niet kan voldoen aan de gestelde eis. Op deze manier 
ontstaat een totaalbeeld in hoeverre het hulpmiddel kan voldoen aan de gestelde 
eisen en daarmee een oplossing geeft voor de probleemstelling van paragraaf 
1.4. Als afsluiting is in dit hoofdstuk een algemene conclusie gegeven van dit 
afstudeerrapport. Verder zijn er aanbevelingen gedaan over het afstudeertraject 
en eventuele vervolgonderzoeken.  

5.1 TOETSEN EISEN VANUIT DOELSTELLING 
Het hulpmiddel moet zorgen voor een afstemming van de werkwijzen van 
HBO en HOB op het gebied van dataverwerking 
 (KAN VOLDOEN) 

Door de medewerkers van Hendriks is aangegeven dat het hulpmiddel kan 
zorgen voor een afstemming van de werkwijzen van HBO en HOB op het 
gebied van dataverwerking met behulp van BIM. Binnen het hulpmiddel staat 
BIM centraal en worden gegevens uit het BIM geëxporteerd. Het BIM dat wordt 
gebruikt binnen HBO kan worden geüpload in het hulpmiddel en daar kan 
vervolgens mee worden gewerkt binnen HOB. Hierdoor is er een afstemming 
van de werkwijzen van HBO en HOB op het gebied van databewerking en is 
het aannemelijk dat aan deze eis wordt voldaan.  

 
Alle benodigde informatie voor de klachtenafhandeling en garantie en het 
opstellen van meerjarenonderhoudsplanningen kan met behulp van het 
hulpmiddel verkregen worden (KAN VOLDOEN) 

Het hulpmiddel verzorgt de gehele processen van klachtenafhandeling en garantie 
en het opstellen van meerjarenonderhoudsplanning van begin tot eind. Zo wordt 
een klacht via het platform gemeld en ook weer afgehandeld en wordt een 
meerjarenonderhoudsplanning binnen het platform aangemaakt, opgebouwd en 
vervolgens afgerond. Dit gehele proces is doorgenomen met de medewerker 
nazorg en de PDO en beiden concludeerden dat alle benodigde informatie om 
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klachten af te handelen of een meerjarenonderhoudsplanning op te stellen voor 
handen is met behulp van het hulpmiddel, mits het daadwerkelijk werkt. Er kan 
gesteld worden dat alle benodigde informatie via de nieuwe werkwijze verkregen 
kan worden en is het aannemelijk dat aan deze eis wordt voldaan. Wel zijn er 
door de medewerker nazorg en PDO enkele aanbevelingen gegeven om toe te 
voegen aan het hulpmiddel, zodat dit beter kan functioneren. Deze 
aanbevelingen zijn te vinden in paragraaf 5.4. 

 
Er wordt een manurenbesparing van minimaal 20% gerealiseerd op de 
klachtenafhandeling en garantie (van gemiddeld 2.75 manuur per klacht naar 
2.20 manuur per klacht) (KAN VOLDOEN) 

Doordat het hulpmiddel niet in de praktijk kan worden getest op manuren, is er 
met de medewerker nazorg een aanname gemaakt of de manurenbesparing van 
20% op de klachtenafhandeling en garantie behaald kan worden met behulp van 
het hulpmiddel. De medewerker nazorg heeft aangegeven dat de besparing van 
20% gerealiseerd kan worden doordat er tijd bespaard wordt bij het verkrijgen 
van de gegevens door de gestructureerde manier van het verkrijgen van de 
gegevens via het hulpmiddel. Verder gaf hij aan dat het afronden van de klacht 
aanzienlijk tijd bespaard, omdat een klacht wordt afgerond door de klant bij het 
oplossen van de klacht in plaats van door de onderaannemer na het oplossen 
van de klacht. Volgens de medewerker nazorg is het daardoor aannemelijk dat 
er minimaal 20% manuren bespaard worden. 
 

Er wordt een manurenbesparing van minimaal 40% gerealiseerd op het 
opstellen van meerjarenonderhoudsplanningen (van gemiddeld 27.5 manuur 
per meerjarenonderhoudsplanning naar 16.5 manuur per 
meerjarenonderhoudsplanning) (KAN VOLDOEN) 

Doordat het hulpmiddel niet in de praktijk kan worden getest op manuren, is er 
met de PDO aanname gemaakt of de manurenbesparing van 40% op het 
opstellen van meerjarenonderhoudsplanningen behaald kan worden met behulp 
van het hulpmiddel. De PDO heeft aangegeven dat er veel tijd bespaard wordt 
door het direct exporteren van gegevens en op die manier ook het bepalen van 
de prijs. Hierdoor hoeft hij zelf deze gegevens niet te bepalen en in te vullen 
in Excel. Ook het bepalen van het interval zal sneller gaan, doordat deze 
gegevens uit het BIM naar voren komen en slechts gecontroleerd hoeven te 
worden. Tot slot worden er volgens de PDO nog manuren bespaard bij het 
opstellen van de werkomschrijving, omdat deze door het hulpmiddel geëxporteerd 
wordt. Een manurenbesparing van minimaal 40% is volgens de PDO aannemelijk 
wanneer het hulpmiddel daadwerkelijk wordt gebruikt.  
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Het verlagen van de total cost of ownership van een project na verloop van 
jaren (KAN VOLDOEN) 

In paragraaf 4.5.3 is een methode gemaakt en opgenomen in de nieuwe 
werkwijze voor de terugkoppeling van meerjarenonderhoudsplanningen. Hierbij 
wordt door de PDO aangegeven welke onderdelen hij als gunstig heeft ervaren 
bij het opstellen van de meerjarenonderhoudsplanning. Door dit te blijven 
terugkoppelen is het de bedoeling dat de total cost of ownership na enkele 
jaren verlagen. Volgens de medewerkers van Hendriks zullen de total cost of 
ownership dalen na verloop van jaren, doordat de informatie die naar voren 
komt via de terugkoppeling, gebruikt zal worden om projecten in de toekomst 
op een dergelijke manier te realiseren zodat de total cost of ownership lager 
zullen zijn. Hiermee is het aannemelijk dat aan deze eis kan worden voldaan. 

5.2 TOETSEN EISEN VANUIT HENDRIKS 
Het hulpmiddel moet beschikbaar zijn via de cloud (KAN VOLDOEN O.V.) 

Omdat het ICT-technisch niet haalbaar is gebleken om het platform zelf op 
internet te zetten, is er in paragraaf 4.6 beschreven dat het een online platform 
betreft. Hiermee is het hulpmiddel beschikbaar via de cloud wanneer het 
daadwerkelijk gemaakt wordt en niet slechts een voorbeeld betreft. Daarmee kan 
onder voorbehoud aan de eis worden voldaan. 

 
De werknemers van HOB moeten het hulpmiddel zelfstandig kunnen 
gebruiken (KAN VOLDOEN) 

Het hulpmiddel is met behulp van de werknemers van HOB ontworpen. Verder 
is het hulpmiddel aan de werknemers uitgelegd en met hen doorgenomen. 
Echter is het slechts een voorbeeld en kan het hulpmiddel daardoor niet in de 
praktijk getoetst worden. Wel is er door de medewerkers (medewerker nazorg 
en PDO) aangegeven dat het hulpmiddel op een dergelijke wijze in elkaar zit, 
dat zij er zelfstandige mee zouden kunnen werken, wanneer het daadwerkelijk 
werkt. Verder gaven zij aan dat het van toegevoegde waarde zou zijn en het 
proces zal vergemakkelijken. Hiermee kan aangenomen worden dat, wanneer het 
hulpmiddel daadwerkelijk gemaakt is, aan de eis kan worden voldaan. 
 

In de nieuwe werkwijze moet een proces gemaakt en opgenomen worden voor 
het maken van een revisie-BIM dat bruikbaar is voor HOB (VOLDOET NIET) 

In de nieuwe werkwijze is geen proces gemaakt en opgenomen voor het maken 
van een revisie-BIM. In paragraaf 4.7.3 is beschreven dat hiervoor een nieuw 
onderzoek nodig is, buiten dit afstudeerproject om. Aan deze eis wordt om 
deze reden niet voldaan.  
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Klanten moeten klachten via het hulpmiddel kunnen rapporteren (KAN 
VOLDOEN) 
In het hulpmiddel is een functie opgenomen waarbij klanten zich kunnen 
registreren en klachten kunnen rapporteren binnen het hulpmiddel. Dit is 
bevestigt door de medewerker nazorg, waarbij ook werd aangegeven dat de 
manier van klachten rapporteren duidelijk is. Hiermee is het aannemelijk dat het 
hulpmiddel aan de gestelde eis kan voldoen. 

 
Het hulpmiddel moet beschikbaar zijn op verschillende apparaten zoals tablet, 
telefoon en computer (KAN VOLDOEN O.V.) 

Omdat het hulpmiddel slechts een voorbeeld is, is het hulpmiddel op dit 
moment slechts beschikbaar voor de computer. Wanneer het hulpmiddel 
daadwerkelijk online staat en via internet bereikbaar is, is het hulpmiddel 
beschikbaar voor verschillende apparaten zoals een tablet, telefoon of computer, 
aangezien men via deze apparaten gewoon naar de website kan gaan. Hiermee 
kan onder voorbehoud aan de eis worden voldaan. 

 
Het hulpmiddel moet gekoppeld zijn aan Metacom (KAN VOLDOEN O.V.) 

Omdat het ICT-technisch niet haalbaar is gebleken om het platform zelf te 
koppelen aan Metacom, is er in paragraaf 4.6 beschreven dat deze koppeling 
wel aanwezig dient te zijn wanneer het hulpmiddel daadwerkelijk gemaakt wordt 
en niet slechts een voorbeeld betreft. Daarmee kan onder voorbehoud aan de 
eis worden voldaan. 
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5.3 CONCLUSIE 
Het doel van het afstudeertraject is het ontwikkelen van een hulpmiddel 

om de werkwijzen van HBO en HOB op elkaar aan te laten sluiten op het 
gebied van klachtenafhandeling en garantie en het opstellen van 
meerjarenonderhoudsplanningen. Om dit doel te bereiken is een platform 
ontwikkeld welke te bereiken is via het internet. Op het gebied van 
klachtenafhandeling en garantie kunnen klanten via dit platform een klacht 
indienen. Vervolgens wordt de klacht met behulp van het platform afgehandeld 
door de medewerker nazorg. Hij doorloopt de klacht in zijn geheel met behulp 
van het platform en stuurt vanuit hier ook onderaannemers en reparateurs aan. 
Op het gebied van meerjarenonderhoudsplanningen kan de PDO binnen het 
platform een meerjarenonderhoudsplanning aanmaken. De gegevens die hij nodig 
heeft om de meerjarenonderhoudsplanning te voltooien, kan hij op verschillende 
manieren achterhalen binnen het platform. Met behulp van het platform kunnen 
eveneens gegevens over projecten zoals handleidingen of het BIM worden 
opgevraagd. 

 
Het hulpmiddel is daarna getoetst aan het opgestelde programma van 

eisen om te bepalen of het hulpmiddel voldoet. Echter is het hulpmiddel slechts 
een voorbeeld en kan daardoor niet in de praktijk getoetst worden. Om deze 
reden is er per eis onderbouwd met behulp van medewerkers van Hendriks 
waarom het hulpmiddel wel of niet kan voldoen aan de gestelde eis. Hieruit is 
gebleken dat het hulpmiddel kan voldoen aan alle vijf de eisen die voort zijn 
gekomen uit de doelstelling. Van de zes eisen die vanuit Hendriks naar voren 
zijn gekomen kan het hulpmiddel voldoen aan vijf van de zes eisen. Doordat er 
voor de laatste eis (revisie-BIM) een nieuw onderzoek nodig is, voldoet het 
hulpmiddel niet aan deze eis. Er kan geconcludeerd worden dat het hulpmiddel 
aan tien van de elf eisen kan voldoen en daarmee kan voldoen aan de 
doelstelling. 
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5.4 AANBEVELINGEN 
Platform maken 

Het platform dat op dit moment gemaakt is, is slechts een voorbeeld. Om de 
voordelen van het platform te kunnen benutten, moet het platform daadwerkelijk 
gemaakt worden door een softwareprogrammeur. Hierbij moet het hulpmiddel 
online bereikbaar zijn en moet het gekoppeld worden aan BIM en aan 
Metacom. Verder zijn er enkele verbeterpunten naar voren gekomen tijdens de 
gesprekken met de medewerkers van Hendriks: 

- Klachtenafhandeling en garantie: bij klachtenoverzicht met 
verschillende kleuren aangeven wanneer een klacht te lang 
onbehandeld blijft in plaats van alleen aangeven of een klacht in 
behandeling is of niet of dat deze is afgerond. 

- Meerjarenonderhoudsplanning: in plaats van één percentage voor 
winst en onkosten, hiervan verschillende percentages maken en deze 
aanpasbaar maken per onderdeel. 

- Meerjarenonderhoudsplanning: bedragen inclusief en exclusief BTW 
maken. 

- Meerjarenonderhoudsplanning: NL-SfB coderingen toevoegen in de 
meerjarenonderhoudsplanning zelf voor duidelijker overzicht. 

- Meerjarenonderhoudsplanning: mogelijkheid om zelf regels toe te 
voegen met overige kosten van de meerjarenonderhoudsplanning, 
zoals: algemene bouwplaats kosten, coördinatie kosten, 
keuringskosten etc. 

- Meerjarenonderhoudsplanning: mogelijkheid om meerdere versies op te 
slaan in plaats van alleen te exporteren, zodat men verder kan 
gaan met rekenen met verschillende versies. 

 
Platform onderzoeken buiten Hendriks 

Op dit moment is het platform getoetst binnen Hendriks en is het ontworpen 
voor Hendriks. Wanneer het platform daadwerkelijk gebruikt wordt, dient het 
echter ook buiten Hendriks getoetst te worden, zoals bij klanten e.d. Op die 
manier kan het platform steeds beter functioneren voor alle partijen. 
 

Meerjarenonderhoudsplanningen-template gebruiken 
Het platform is een voorbeeld in Excel, maar in dit platform zit een werkende 
template voor de meerjarenonderhoudsplanningen. In deze template kunnen de 
gegevens op dit moment nog niet geëxporteerd worden, maar wel worden 
ingevuld door de PDO met de hand. Deze template kan op dit moment 
gebruikt worden om het opstellen van de meerjarenonderhoudsplanningen te 
vereenvoudigen. 
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HOB eerder betrekken in het bouwproces 
In hoofdstuk 1.2 wordt al aangegeven dat het een knelpunt is dat HOB niet 
wordt betrokken tijdens het begin van een project van HBO. Hierdoor wordt een 
project gerealiseerd zonder de kennis van HOB en kan het zijn dat een project 
op de lange termijn (Total Cost of Ownership) duurder is. Tijdens het 
afstudeertraject is gebleken dat HBO op dit moment geen projecten aanneemt 
waarbij het onderhoud en beheer tegelijkertijd wordt aangenomen. Het heeft 
daarom geen nut voor Hendriks om projecten voor de lange termijn goedkoper 
te maken, wanneer ze zelf het onderhoud en beheer niet verrichten. Om deze 
reden is dit knelpunt niet verder onderzocht en behandeld in het afstudeertraject.  

Wanneer Hendriks echter projecten heeft waarbij vooraf bekend is dat zij 
ook het onderhoud en beheer van dat project mogen verrichten, wordt 
aanbevolen om HOB eerder te betrekken in het bouwproces. Zij kunnen 
aangeven welke onderdelen en materialen gunstig zijn op de lange termijn voor 
het onderhoud en beheer. Op die manier kunnen de TCO verlaagd worden. 
Zoals in paragraaf 4.6.3 wordt beschreven, kan er in het begin van een 
project al gebruik gemaakt worden van het hulpmiddel om verschillende 
meerjarenonderhoudsplanningen te maken. Op die manier kunnen scenario’s al in 
een vroegtijdig stadium vergeleken worden om zo een goede afweging te 
kunnen maken over de te gebruiken materialen en onderdelen in een project.  
 

Standaardiseren BIM 
Op dit moment is het BIM gestandaardiseerd voor Hendriks door middel van de 
parameterlijst. Echter wordt deze lijst op dit moment niet altijd nageleefd door 
alle partijen, waardoor er als randvoorwaarde in dit afstudeerrapport is gesteld 
dat dit wel moet gebeuren. Om het platform op correcte wijze te laten werken 
is het noodzakelijk dat deze parameterlijst door alle partijen wordt nageleefd en 
dat alle gegevens van het BIM in deze lijst worden ondervangen; het 
standaardiseren van het BIM. 

 
Onderzoek revisie-BIM 

Tijdens het afstudeertraject is gebleken dat een revisie-BIM cruciaal is om het 
platform op een correcte wijze te laten werken. Echter is tijdens het 
afstudeertraject gebleken dat er voor het maken van een revisie-BIM meer 
onderzoek nodig is. Het onderzoek zou moeten beschrijven hoe een BIM zoals 
het nu wordt opgeleverd na een project aangepast moet worden aan de 
wijzigingen die hebben plaatsgevonden op de bouwplaats, zodat het nieuwe BIM 
bruikbaar is voor het platform. Hierbij moet vooral onderzocht worden welke 
onderdelen op een bouwplaats nog worden aangepast en hoe onderdelen die 
worden aangepast op een bouwplaats worden gemeld om ze later aan te 
kunnen passen in het revisie-BIM.  
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NAWOORD 

Dit is het laatste hoofdstuk van mijn afstudeerrapport en daarmee het 
laatste hoofdstuk van mijn studie Bouwkunde en master Building Technology. Na 
ruim zes en een half jaar komt er een einde aan mijn studententijd, welke 
eindigt met dit afstudeerrapport.  

Met het afstudeertraject ben ik in januari 2014 begonnen en heeft 
uiteindelijk ruim twee jaar geduurd. Ik ben met het Participerend Observeren 
begonnen en daarbij heb ik eerst een hele tijd kunnen oriënteren binnen 
Hendriks welke richting ik uiteindelijk op wilde gaan met afstuderen. Uiteindelijk 
heeft het ruim een jaar geduurd voordat er een plan lag om af te studeren. 
Hierna heb ik in ongeveer twee keer een half jaar een onderzoek verricht en 
een hulpmiddel ontwikkeld. Ook heb ik binnen Hendriks de gehele periode van 
mijn afstuderen de ruimte gehad om mee te werken binnen Hendriks en op de 
bouwplaats, wat ik lange tijd twee dagen in de week heb gedaan. Dit is me 
zeer goed bevallen om zo verschillende ervaringen op te kunnen doen binnen 
een bouwbedrijf.  

Tot aan het afstuderen gingen projecten en vakken op de universiteit bij 
mij vrij vlot. Tijdens het afstuderen veranderde dit. Dit was de eerste keer dat 
ik op sommige momenten echt veel moeite had om het geheel af te ronden. Ik 
had vooral moeite met het blijven concentreren op hetzelfde onderwerp voor 
zo’n lange tijd. Een voordeel was dat er om de zoveel maanden een nieuw 
onderdeel aanbrak, waardoor het toch weer net iets anders was. Uiteindelijk 
heeft het me behoorlijk wat moeite en energie gekost om ieder verslag te 
voltooien. Het is daardoor wel een zeer leerzaam en interessant proces 
geweest, aangezien ik dit op dergelijke wijze nog nooit had meegemaakt.  

Ondanks dat het soms wat moeite kostte, was het een leuke periode. Ik 
vond BIM een leuk onderwerp om in te duiken en nieuwe oplossingen in te 
zoeken, omdat het zo vernieuwend is en de mogelijkheden oneindig zijn. Verder 
heb ik Hendriks als een fijn gastbedrijf beschouwd om bij te werken. Er was 
veel mogelijk en iedereen stond er open om te helpen bij het onderzoek. Ook 
de innovatieve werkwijze van Hendriks spreekt me erg aan.  

Tot slot wil ik nog een keer mijn begeleiders Cor de Bruijn, Eric Vastert 
en Jeroen van Beers bedanken voor hun hulp en expertise met betrekking tot 
het afstuderen. De gesprekken waren altijd zeer kritisch, waardoor ik zelf naar 
nieuwe oplossingen moest zoeken, iets wat misschien niet altijd was waar ik op 
dat moment op hoopte, maar waar ik wel altijd zeer veel van leerde! 

 
Bedankt!   
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1 PROCES HBO 

1.1 CALCULATIEPROCES 
Het calculatieproces bestaat uit drie deelprocessen. Deze bestaan uit het 

binnenhalen van project informatie, het maken van een begroting en het 
vaststellen van de prijs (Figuur 1). Deze verschillende deelprocessen worden in 
de volgende sub paragrafen beschreven.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1 BINNENHALEN PROJECT INFORMATIE 1.1 
Zoals aangegeven begint het calculatieproces met het binnenhalen van 

project informatie. Als eerste worden BIM aspecten opgevraagd bij de architect 
en de constructeur en wanneer van toepassing ook bij de installateurs. BIM-
aspecten zijn onderdelen van het BIM van één discipline. Een BIM-aspect is 
bijvoorbeeld het constructieve model van een constructeur. Wanneer deze BIM 
aspecten nog niet aanwezig zijn laat Hendriks Bouwbedrijf dergelijke aspecten 
maken. Deze aspecten samen vormen het BIM. Dit BIM met daarin de BIM 
aspecten wordt vervolgens gecontroleerd op fouten en onvolledigheden aan de 
hand van de tekeningen en het bestek. Op deze manier ontstaat er een lijst 
met zaken die ontbreken in het BIM. Er kan dan eventueel nog een vragenlijst 
worden verzonden naar de opdrachtgever over deze onduidelijkheden. Hierna kan 
er begonnen worden met het aanvragen van de offertes. Hierbij wordt er 
onderscheid gemaakt tussen voorkeurspartijen en overige partijen. 
Voorkeurspartijen zijn over het algemeen partijen waar al vaker op een positieve 
manier mee is samengewerkt en die met BIM kunnen werken. Aan deze 

Figuur 1 - Beknopt overzicht calculatieproces 
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partijen wordt bij de aanvraag dan ook het BIM, of een deel van het BIM in 
de vorm van BIM aspect(en), mee opgestuurd. Bij de overige partijen gebeurt 
dit alleen als deze partijen er gebruik van kunnen maken. Het aanvragen van 
de offertes gaat met behulp van Metacom. Dit is een ERP-programma dat 
Hendriks gebruikt voor relatiebeheer, administratie en correspondentie. Nadat er 
offertes zijn aangevraagd, gaat Hendriks Bouwbedrijf zelf hoeveelheden uittrekken. 
Dit gebeurt voor zover dat kan uit het BIM en de overige hoeveelheden worden 
uit de tekeningen en het bestek en dergelijke gehaald. Deze hoeveelheden 
worden daarna nog opgestuurd naar de externe partijen. De reden dat de 
offertes eerst worden opgevraagd en daarna pas de hoeveelheden worden 
opgestuurd is de tijd die nodig is om alles uit te werken. Externe partijen 
kunnen in deze tussentijd informatie betreffende het project dan al eerder 
bekijken en eventueel zelf hoeveelheden uittrekken. Hierdoor kunnen offertes later 
sneller worden opgesteld. Wel is de vraag in hoeverre externe partijen in de 
praktijk zelf hoeveelheden gaan uittrekken, wanneer ze de hoeveelheden later 
toch nog toegezonden krijgen. Vervolgens worden er nog eigen calculaties 
gemaakt op de onderdelen die Hendriks Bouwbedrijf zelf wil uitvoeren en 
hiermee is alle benodigde informatie om een begroting te kunnen maken 
compleet. Dit gehele proces is weergegeven in Figuur 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 2 - SADT 1.1 Binnenhalen project informatie 
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1.1.2 MAKEN BEGROTING 1.2 
Na het binnenhalen van de informatie kan er begonnen worden met het 

maken van de begroting. Het SADT-schema hiervan is te vinden in Figuur 3. 
Eerst worden de offertes gespiegeld en wordt er gekeken welke partijen de 
meest gunstige zijn. Hierbij wordt gekeken naar verschillende onderdelen zoals 
prijs, kwaliteit en BIM competenties van de betreffende partijen. Hierna worden 
de verschillende kosten en hoeveelheden gekoppeld met elkaar en ontstaat er 
een conceptbegroting van het project. Deze conceptbegroting is als het ware de 
basis voor het opstellen van de directe kosten. Vervolgens wordt er door de 
werkorganisator een uitvoeringsplanning gemaakt met daarbij een 
bouwplaatsindeling. Het maken van de uitvoeringsplanning en bouwplaatsindeling 
is het enige gedeelte van het maken van de begroting, waarbij op dit moment 
het BIM wordt gebruikt. Er wordt hierbij met behulp van het BIM bekeken wat 
de beste volgorde is voor de bouw van het project. Met behulp van de 
uitvoeringsplanning, bouwplaatsindeling en conceptbegroting kunnen de algemene 
bouwplaatskosten op worden gesteld. Met al deze gegevens (begroting directe 
kosten, uitvoeringsplanning, bouwplaatsindeling, algemene bouwplaatskosten) kan 
de inschrijfbegroting worden opgesteld. Deze inschrijfbegroting moet vervolgens 
goedgekeurd worden door de directie of het hoofd bedrijfsbureau alvorens deze 
ingediend mag worden. Hierbij wordt gekeken of er nog bezuinigd kan worden 
op verschillende onderdelen om zo een lagere prijs te kunnen indienen. Zo 
worden onderdelen goedkoper meegenomen in de berekening dan wat door de 
externe partij is opgegeven. Deze partij zal men later in het traject opnieuw 
moeten benaderen en ervoor zorgen dat de prijs nog omlaag gaat om winst te 
kunnen maken op het project. Door de directie wordt uiteindelijk een definitieve 
prijs bepaald die dan ingediend kan worden. 
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Figuur 3 - SADT 1.2 Maken begroting  

1.1.3 PRIJS VASTSTELLEN 1.3 
Wanneer de inschrijfbegroting is goedgekeurd, kan het vaststellen van de 

prijs gebeuren (te zien in Figuur 4). Dit gebeurt door middel van een 
inschrijfbiljet. Dit inschrijfbiljet wordt gemaakt en gecontroleerd. Vervolgens wordt 
dit verzonden naar de opdrachtgever. Vervolgens wordt er een archiefdocument 
van de calculatie samengesteld. Dit archiefdocument bevat alle documenten die 
tijdens de calculatiefase zijn verzameld. Tot slot wordt het calculatieproces 
afgesloten met een evaluatie van het calculatieproces.  

 
 

 
 

  

Figuur 4 - SADT 1.3 Prijs vaststellen 
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1.2 WERKVOORBEREIDINGSPROCES 
Wanneer het calculatieproces is voltooid en het project een opdracht is 

geworden, kan het werkvoorbereidingsproces beginnen. Dit bestaat globaal uit vijf 
verschillende onderdelen: uitbreiden / concretiseren van informatie, benaderen 
van onderaannemers, inkopen van onderaannemers, controleren van informatie en 
het accorderen van producten en materieel voor de uitvoering. Een overzicht 
hiervan is te zien in Figuur 5. 

 
 

 
 
Deze stappen binnen het werkvoorbereidingsproces zijn chronologisch, 

echter moeten deze stappen per bouwproduct opnieuw worden doorlopen. Ieder 
bouwproduct moet namelijk apart gecontroleerd, geaccordeerd en geproduceerd 
worden. Hierdoor is het vaak zo dat het uitvoeringsproces al start met bepaalde 
bouwproducten, wanneer het werkvoorbereidingsproces nog bezig is met andere 
bouwproducten. Wanneer er bijvoorbeeld bouwproducten voor de derde verdieping 
worden besteld, kan het goed zijn dat men in de uitvoeringsfase al met die 
zelfde bouwproducten op de eerste verdieping bezig is.  

Figuur 5 - Beknopt overzicht werkvoorbereidingsproces 
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1.2.1 UITBREIDEN / CONCRETISEREN INFORMATIE 2.1 
Het werkvoorbereidingsproces begint met het uitbreiden en concretiseren 

van de project informatie. Hierbij wordt er altijd gestart met een kick-off sessie 
waar verschillende BIM-doelen worden bepaald. Hier komen verschillende partijen 
samen om te bepalen wat de BIM-doelen worden voor het betreffende project. 
De BIM-coördinator leidt dit gesprek en wil weten in hoeverre andere partijen 
met BIM kunnen werken. Dit houdt in; 

- met welke software er wordt gewerkt. 
- op wat voor manier er met elkaar wordt gecommuniceerd (uitwisseling 

van data en documenten).  
- het niveau van verschillende BIM aspecten (toekennen van objecten 

en eigenschappen per object aan verschillende partijen).  
Op deze manier weet iedere partij waar die aan toe is met betrekking tot 

BIM. Vervolgens worden de verschillende BIM aspecten door de verschillende 
partijen aangepast of gemodelleerd en worden deze opgevraagd. Het kan zijn 
dat deze vanuit calculatie al op een dergelijk hoog niveau zijn, dat deze ook 
bruikbaar zijn voor de werkvoorbereiding. Verder worden er naast het 
bouwkundig aspect en het constructief aspect, ook het W-installaties aspect en 
het E-installaties aspect opgevraagd om toe te voegen aan het BIM (als deze 
bij de calculatiefase nog niet aanwezig waren). Met dit BIM en de bestanden 
die door calculatie zijn gemaakt (offertespiegels, inkoopspecificaties etc.), 
kunnen de keuze elementen worden bepaald. De keuze elementen zijn de tien 
belangrijkste onderdelen van het project. Dit wordt aan de hand van de 
GOTICK-methode bepaald. Hierbij wordt gekeken welke onderdelen van de bouw 
op basis van Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Communicatie en Kwaliteit het 
meest belangrijk zijn. Vervolgens wordt er een planning gemaakt voor de inkoop 
en werkvoorbereiding. Aan de hand van deze planningen en met behulp van de 
focusonderdelen wordt de inkoopbehoefte bepaald. Over de inkoopbehoefte wordt 
iedere maandag een supply chain management overleg gehouden tussen de 
verschillende werkvoorbereiders, de supply chain medewerker, de 
informatiemanager en hoofd inkoop. Dit overleg dient ervoor dat men elkaar op 
de hoogte houdt over de in te kopen onderdelen in combinatie met BIM van 
ieder zijn eigen project (informatiedeling). Hier wordt bijvoorbeeld besproken dat 
de ene staalleverancier veel goedkoper is, maar de andere juist goed met BIM 
kan werken. Op deze manier weet men van elkaar waar ze mee bezig zijn en 
kunnen ze kennis en relaties delen en wanneer nodig hulp bij elkaar vragen.  

 
Op de volgende pagina is het SADT-schema te vinden dat betrekking 

heeft op dit proces (Figuur 6). 
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1.2.2 BENADEREN ONDERAANNEMERS 2.2 
Een volgende stap is het benaderen van de onderaannemers en 

leveranciers. Tijdens het calculatieproces waren al offertes aangevraagd aan 
verschillende partijen. Deze keer worden deze partijen opnieuw benaderd om 
een offerte op te stellen. Deze keer is er namelijk meer specifieke informatie 
voor handen en kunnen de verschillende partijen dus een meer precieze prijs 
maken. Dit hoeft niet voor alle partijen. Het graafwerk zal bijvoorbeeld zo weinig 
zijn veranderd dat hier niet opnieuw een offerte voor aangevraagd hoeft te 
worden. Wel kan het verder voorkomen dat er offertes worden aangevraagd bij 
andere partijen. Dit kan zijn om verschillende redenen. Zo kan het bijvoorbeeld 
voorkomen dat de calculator niet bekend is met die andere partijen. Vervolgens 
kunnen de BIM aspecten van de partijen worden verbeterd. Een staalleverancier 
kan nu bijvoorbeeld de staalsterkte en de grootte van de bouten in zijn 
staalconstructie modelleren. Dit voegt weer extra informatie toe aan het BIM. 

Figuur 6 - SADT 2.1 Uitbreiden / concretiseren informatie 
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Wanneer de offertes zijn gemaakt, worden deze weer vergeleken op gebied van 
kosten, kwaliteit en BIM competenties en wordt er met de verschillende partijen 
onderhandeld over onduidelijkheden of de prijs. Het kan voorkomen dat een 
partij een gedeelte van de offerte vergeten is om te maken. De 
werkvoorbereider bespreekt dit met de partijen en zorgt dat alle offertes 
compleet en daardoor vergelijkbaar zijn. Binnen dit proces zoekt de supply chain 
medewerker naar nieuwe partijen en kijkt naar hun BIM competenties. Op deze 
manier zoekt Hendriks Bouwbedrijf steeds naar nieuwe partijen die kunnen of 
willen werken met BIM. De reden hiervoor is dat Hendriks Bouwbedrijf een 
aantal vaste ketenpartners wil hebben, die goed met BIM kunnen werken en 
met wie de samenwerking prettig verloopt. 

 
Het benaderen van de onderaannemers en leveranciers is weergegeven in 

Figuur 7. Ook is hierin de rol van de supply chain medewerker weergegeven. 
 

  

Figuur 7 - SADT 2.2 Benaderen onderaannemers 
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1.2.3 INKOPEN ONDERAANNEMERS 2.3 
Wanneer de onderaannemers en leveranciers benaderd en vergeleken zijn, 

moeten deze worden ingekocht (zie SADT in Figuur 8). Als eerste worden 
deze gekozen. Hierbij wordt vooral gelet op de prijs en kwaliteit, maar ook 
wordt er erg veel waarde gehecht aan partijen die met BIM kunnen werken en 
partijen die het nog niet (of slechts beperkt) kunnen, maar wel graag willen 
werken met BIM. Op deze manier wordt een afweging gemaakt en worden er 
onderaannemers en leveranciers voor de producten gekozen. Er moeten 
contracten op worden gesteld en vervolgens moeten de partijen nog worden 
aan- en afgeschreven. Hiermee wordt bedoeld dat Hendriks Bouwbedrijf aan alle 
partijen die een offerte hebben gemaakt laten weten waarom zij de opdracht wel 
of niet hebben gekregen. Op die manier weten partijen die de opdracht niet 
hebben gekregen wat ze ‘fout’ hebben gedaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D 
 

  

Figuur 8 - SADT 2.3 Inkopen onderaannemers 
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1.2.4 CONTROLEREN INFORMATIE 2.4 
Na het bepalen van de onderaannemers en leveranciers wordt de nieuwe 

informatie gecontroleerd. Hiermee wordt vooral het BIM bedoeld. Dit proces is 
weergegeven in Figuur 9. Doordat verschillende partijen nieuwe BIM aspecten 
hebben aangeleverd, is het nog maar de vraag of deze aspecten wel allemaal 
op elkaar aansluiten. Allereerst wordt het BIM gecheckt. Hierbij wordt gekeken 
of het BIM voldoet aan de gestelde eisen van het BIM protocol. Vervolgens 
laat men het BIM clashen. Hierbij worden verschillende BIM aspecten als het 
ware over elkaar heen gelegd in Tekla BIMsight of Solibri en wordt er gekeken 
of er nergens clashes zijn. Een clash zijn twee objecten die elkaar raken of 
door elkaar heen gaan. Een clash kan bijvoorbeeld een stalen kolom zijn die in 

plaats van voor de wand in de wand staat. Op deze manier zie je in het BIM 
al wat er allemaal niet past of niet op de goede plaats staat. Deze clashes 
worden vervolgens gerapporteerd door middel van zogenaamde notes 
(opmerkingen). Deze notes kan men binnen Tekla BIMsight of Solibri 
aanmaken. Al deze notes worden per BIM aspect verzameld en teruggestuurd 
naar de onderaannemer of leverancier. Deze kan op zijn beurt het model 
aanpassen. Dit blijft doorgaan tot het BIM honderd procent in orde is. Wanneer 
dit het geval is, wordt het model goedgekeurd voor productie. 

  

Figuur 9 - SADT 2.4 Controleren informatie 
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1.2.5 ACCORDEREN PRODUCTEN/MATERIEEL VOOR UITVOERING 2.5 
Wanneer het BIM goed bevonden wordt door de werkvoorbereider, kan er 

begonnen worden met het accorderen van producten en materieel voor de 
uitvoering (Figuur 10). Met de onderaannemers en leveranciers worden 
specifieke afspraken gemaakt omtrent levering en wanneer de productie afgerond 
moet zijn. Een deel van deze afspraken is tijdens de contractvorming al 
gemaakt, op dit moment worden echter specifiekere afspraken gemaakt. Hierna 
kan de productie van de verschillende materialen en producten beginnen. 

  

Figuur 10 - SADT 2.5 Accorderen producten / materieel voor 
uitvoering 
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1.3 UITVOERINGSPROCES 
Het uitvoeringsproces bestaat uit het uitbreiden / concretiseren en 

bewaken van de planning(en), het afstemmen van de onderaannemers, het 
aansturen van het bouwplaatspersoneel, het realiseren van het project en het 
opleveren van het project (zie Figuur 11). De eerste vier stappen zijn steeds 
repeterende taken die terugkomen totdat het gebouw kan worden opgeleverd.  

 

 

1.3.1 UITBREIDEN / CONCRETISEREN EN BEWAKEN PLANNING 3.1 
Het uitvoeringsproces is verdeeld in een viertal taken van de uitvoerder 

dat samen tot doel heeft; het opleveren van het project. Een van de taken van 
de uitvoerder is het uitbreiden / concretiseren en bewaken van planningen 
(Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. 12). De uitvoeringsplanning die door de 
erkorganisator is gemaakt, kan verder worden uitgebreid en gespecificeerd met 
de informatie die op dat moment aanwezig is. Vanuit deze planning maakt de 
uitvoerder een zes weken planning. Deze planning is al op een vrij hoog detail 
niveau. Zo staat in de globale planning bijvoorbeeld dat de vloeren worden 
gelegd in week 35 en 36. In de zes weken planning kan dit al op hele of 
halve dagen worden gespecificeerd. Vervolgens wordt er vanuit de zes weken 
planning een wekelijkse planning gemaakt en vanuit de wekelijkse planning wordt 
een dagelijkse planning gemaakt. Iedere planning natuurlijk weer iets specifieker 
dan de vorige. Ook wordt er door de uitvoerder een planning over de 
kraaninzet gemaakt. Deze planning wordt opgesteld vanuit de zes weken 
planning, de wekelijkse planning en de dagelijkse planning. Vervolgens worden 
er ook nog een agenda en dagboek bijgehouden waarin bijvoorbeeld afspraken 

Figuur 11 - Beknopt overzicht uitvoeringsproces 
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met onderaannemers staan. Bij het maken en bijhouden van al deze planningen 
wordt het BIM door de uitvoerder zo goed als niet gebruikt en wordt de 
planning dus ook niet aan het BIM gekoppeld. De reden hiervoor is dat de 
uitvoerders binnen Hendriks Bouwbedrijf op dit moment nog niet op het niveau 
zitten om planningen te koppelen aan het BIM. Wel wordt er onderzoek gedaan 
naar de mogelijkheden om dit in de toekomst te gebruiken.   

 

  

Figuur 12 - SADT 3.1 Uitbreiden / concretiseren en bewaken planning 
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1.3.2 AFSTEMMEN ONDERAANNEMERS 3.2 
Een andere taak van de uitvoerder is het afstemmen met de 

onderaannemers. Hierbij kan gedacht worden aan het plannen van en 
deelnemen aan vergaderingen om alle onderaannemers met elkaar te laten 
afstemmen en te voorzien van 
dezelfde informatie. Verder 
worden er ook afspraken 
gemaakt met onderaannemers 
over allerlei verschillende 
facetten. Zo is er met een 
groep onderaannemers 
besproken op welke manier de 
steigers het beste geplaatst 
kunnen worden. Ook kan het 
gaan over de manier van 
werken op de bouwplaats. Het 
afstemmen met de 
onderaannemers is visueel 
afgebeeld in Figuur 13. 

1.3.3 AANSTUREN BOUWPLAATSPERSONEEL 3.3 
De derde taak van de uitvoerder is het aansturen van het 

bouwplaatspersoneel (Figuur 14). Dit begint elke dag om zeven uur ’s 
ochtends in de bouwkeet. Hierbij vertelt de uitvoerder wat er die dag moet 
gebeuren. Hierbij kan hij gebruik maken van een groot scherm met het BIM om 
zijn verhaal te verduidelijken. Dit scherm met BIM moet dan echter wel 
aanwezig zijn, wat nu nog niet op iedere bouwplaats het geval is. Toch valt op 
dat er tijdens de observatieperiode, er op steeds meer bouwplaatsen gebruik 
wordt gemaakt van zo’n scherm. Wanneer er nieuw personeel op de bouwplaats 
komt (van een ander bedrijf), worden deze eerst ingeschreven op een lijst. Er 
wordt een kopie van het identiteitsbewijs gemaakt en vervolgens worden de 
regels van de bouwplaats met betrekking tot openingstijden, gedrag op de 
bouwplaats en veiligheid uitgelegd. Wanneer er vragen of bouwtechnische 
problemen vanuit het bouwplaatspersoneel zijn, komen deze naar de uitvoerder 
toe. Hij helpt in dat geval met het desbetreffende probleem. Hierbij kan gebruik 
gemaakt worden van de televisie met het BIM om bepaalde zaken duidelijk te 
maken. Verder is de uitvoerder met betrekking tot het personeel nog 
verantwoordelijk voor de manurenbewaking, veiligheid van zijn personeel en voor 
de registratie en het hulp verlenen van (bijna) ongevallen.  

Figuur 13 - SADT 3.2 Afstemmen onderaannemers 
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1.3.4 REALISEREN PROJECT 3.4 
De voorlaatste taak binnen uitvoering is het realiseren van het project. Dit 

is tevens ook de hoofdtaak van de uitvoerder. Het echte realiseren (bouwen) 
gebeurt door het bouwplaatspersoneel. Hier wordt dan ook beschreven welke 
taken de uitvoerder doet met betrekking tot het realiseren van het project. Een 
van deze taken is het uittrekken van materiaal en materieel. De uitvoerder gaat 
vanuit zijn werktekeningen na hoeveel hij nodig heeft van een desbetreffend 
materiaal. In sommige gevallen maakt de uitvoerder hierbij gebruik van het BIM, 
maar in de meeste gevallen gebruikt hij dit niet en wordt alles vanaf de 
tekening geteld. Let wel op; dit geldt niet voor alle materialen. Het aantal 
steigerplanken moet bijvoorbeeld op deze manier uitgeteld worden, maar het 
aantal kanaalplaatvloeren is vanuit de werkvoorbereiding al bekend. Wanneer de 
uitvoerder de betreffende hoeveelheden heeft uitgerekend of opgezocht, moet er 
voor het materieel nog een planning worden gemaakt, omdat niet al het 
materieel tegelijk nodig is. Vervolgens kan het benodigde materiaal en materieel 
besteld worden en wordt er samen met de leverancier een leverschema 
opgesteld. Wanneer het materiaal en materieel op de bouwplaats aankomt, wordt 
het door de uitvoerder gecontroleerd en opgeslagen op de bouwplaats. Verder 
inspecteert de uitvoerder de bouwplaats een paar keer per dag en controleert 

Figuur 14 - SADT 3.3 Aansturen bouwplaatspersoneel 
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hij deze ook op veiligheid. Dit gebeurt aan de hand van standaard 
controleformulieren die hij in dient te vullen.  

 
Het realiseren van het project is in Figuur 15Fout! Verwijzingsbron niet 

evonden. visueel afgebeeld door middel van een SADT-schema. 

 
  

Figuur 15 - SADT 3.4 Realiseren project 



  
Proces HBO 

21 
 

1.3.5 OPLEVEREN PROJECT 3.5 
Als laatste stap wordt het project nog opgeleverd (zie Figuur 16). Dit 

opleveren bestaat in principe uit drie fases. Als eerste fase is er de 
vooropname. Hierbij loopt de uitvoerder een aantal weken voor oplevering het 
gebouw na op gebreken aan de hand van een gebrekenlijst (eventueel digitaal 
op een tablet). Deze gebreken vermeldt hij en zorgt ervoor dat deze opgelost 
worden. Vervolgens doet hij dit bij de tweede fase nog een keer; de interne 
opname. Hierbij kijkt de uitvoerder minimaal één week voor oplevering het 
gebouw nog een keer na op gebreken aan de hand van de gebrekenlijst. Als 
het goed is, zijn de meeste gebreken nu opgelost. De gebreken die nog niet 
zijn opgelost en nieuwe gebreken worden genoteerd en wanneer mogelijk nog 
opgelost. Als dit niet meer haalbaar is voor oplevering wordt dit doorgegeven en 
wordt dit na oplevering nog opgelost. Bij de oplevering (de laatste fase) geeft 
de projectleider het gebouw als het ware aan de opdrachtgever. Hierbij heeft hij 
alle documenten verzameld en worden deze officieel aan de opdrachtgever 
gegeven. Dit alles wordt schriftelijk bevestigd. Op zijn beurt stelt de 
opdrachtgever een proces-verbaal op en geeft deze aan de projectleider. Dit is 
de (juridische) oplevering van een project.  

 
 

 
  

Figuur 16 - SADT 3.5 Opleveren project 
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Figuur 17 - SADT Klachtenafhandeling en garantie 

 

2 PROCES HOB 

2.1 KLACHTENAFHANDELING EN GARANTIE 
Het eerste onderdeel dat behandeld wordt van HOB is de 

klachtenafhandeling en garantie (zie Figuur 17). Dit onderdeel is in feite de 
service naar de klant toe nadat een project is opgeleverd. Klachten van de 
klant die binnenkomen na oplevering worden behandeld en opgelost door HOB.  
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2.1.1 PROCES KLACHTENAFHANDELING EN GARANTIE 
De deelprocessen die in Figuur 17 te zien zijn worden in deze paragraaf 

stap voor stap behandeld. De gegevens uit de volgende paragraven zijn 
verkregen door middel van observatie van het desbetreffende onderdeel en 
gesprekken met de medewerker nazorg. Wanneer de gegevens op een andere 
manier zijn verkregen, wordt dit aangegeven. 

2.1.1.1 ONTVANGEN KLACHT (4.2.1) 
 Het onderdeel klachtenafhandeling 

en garantie begint uiteraard met het 
ontvangen van een klacht (zie Figuur 
18). Deze klacht kan op verschillende 
manieren en door verschillende personen 
worden gemeld. Zo kan een klacht via 
de mail of via de telefoon worden 
doorgegeven aan de receptie (die de 
klacht doorgeeft aan de medewerker 
nazorg) of direct worden doorgegeven 
aan de medewerker nazorg. De melder 
van de klacht bestaat uit vier 
verschillende (type) personen. Het kan 
de eigenaar (bewoner), huurder 
(bewoner), opdrachtgever/project-ontwikkelaar of 
woningbouwvereniging/verhuurder zijn. Om in het verdere verslag verwarring te 
voorkomen is de eigenaar tevens de melder van de klacht. De relatie tussen 
deze eigenaar en HOB is vergelijkbaar met die van opdrachtgever en 
opdrachtnemer. De eigenaar geeft namelijk opdracht aan HOB om de klacht op 
te lossen.  

 
Tijd en kosten 

Het ontvangen van een klacht duurt gemiddeld 5 minuten. Dit is de tijd die 
nodig is voor het lezen en reageren op een mail of het houden van een 
telefoongesprek en vervolgens eventueel doorgeven van de receptie aan de 
medewerker nazorg. Doordat het ontvangen van de klacht door één persoon 
gebeurd (receptie of medewerker nazorg), zijn er 0,08 manuur per klacht 
nodig. Qua kosten komt dit neer op €5,- per klacht (kosten uurloon 
medewerker nazorg zijn €60,- per uur). 

 
  

Figuur 18 - 4.2.1 Ontvangen klacht 
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Benodigde gegevens 
Voor het ontvangen van een klacht zijn nog geen specifieke gegevens benodigd 
om dit te kunnen bewerkstelligen. Een deel van de gegevens die later in het 
proces nodig zijn, worden door middel van de klacht doorgegeven. 

 
Voorbeeld 

Via de mail komt een klacht binnen over een lekkage op het toilet in een 
woning in Milheeze. De klacht is afkomstig van Stef Reijnders. 

2.1.1.2 VERWERKEN KLACHT (4.2.2) 
In Figuur 17 is te zien dat het verwerken van de klacht bestaat uit acht 

verschillende deelprocessen. Deze deelprocessen worden in deze paragraaf 
behandeld. 

 
Gegevens klacht verzamelen (4.2.2.1) 

Om de klacht te verwerken, moeten er 
eerst bepaalde gegevens verzameld 
worden over de klacht (zie Figuur 19). 
Dit deelproces loopt parallel met het 
volgende deelproces: ‘4.2.2.2 Gegevens 
klacht in Metacom zetten’.  

Binnen dit deelproces verzamelt de 
medewerker nazorg gegevens omtrent de 
klacht. Dit zijn gegevens die benodigd 
zijn voor de administratie van de klacht 
in Metacom. Specifieke informatie omtrent 
deze gegevens staan in de paragraaf: 
‘benodigde gegevens’.  

 
De medewerker nazorg heeft voor 

het verzamelen van de gegevens geen hulp van andere partijen nodig of van 
bepaald materieel. Hij kan de gegevens allemaal zelf achterhalen uit 
verschillende bronnen. 
 

Tijd en kosten 
Het verzamelen van de gegevens van een klacht duurt gemiddeld 10 minuten. 
Dit is de tijd die nodig is voor het zoeken van alle gegevens uit de volgende 
paragraaf. Doordat het verzamelen van de gegevens door één persoon gebeurd, 
zijn er 0,17 manuur per klacht nodig. Qua kosten komt dit neer op €10,- per 
klacht. 

 

Figuur 19 - 4.2.2.1 Gegevens klacht verzamelen 
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Benodigde gegevens 
Tijdens het verzamelen van de gegevens, zijn er veel verschillende gegevens 
nodig voor de administratie van de klacht in Metacom. Echter is een groot deel 
van deze gegevens in de klacht (mail) te vinden. Sommige gegevens worden 
automatisch gegenereerd door Metacom en andere gegevens moeten worden 
opgezocht in mappen. Hieronder is een lijst te vinden met de benodigde 
gegevens, de eisen van deze gegevens en de herkomst van de gegevens:  
 
Benodigde gegevens  Eisen gegevens  Herkomst gegevens 
Project    Projectnr. en projectnaam Klacht (mail) 
 
Meldingnummer   Nummer van klacht per  Automatisch 

project per jaar 
 
Korte klachtomschrijving  Adres van klacht met nr. Klacht (mail) 
     van klacht per jaar 
 
Klachtomschrijving   Omschrijving van de klacht Klacht (mail) 
 
Status    Geregistreerd(, in   Automatisch 
     behandeling of opgelost) 
 
Datum melding   Dag, maand, jaar  Automatisch 
 
Melding door   - Bewoner eigenaar  Klacht (mail) 
     - Bewoner huurder   
     - Opdrachtgever/projectontw.  
     - Woningbouwv./verhuurder  
 
NAW gegevens bewoner  Naam, adres en woonplaats Klacht (mail) 
 
Tel. Nr. melder   Telefoonnummer melder  Klacht (mail) 
 
Klacht eerder gemeld  Ja of nee   Metacom (klachten-   

     bestand) 
Geregistreerd door  Registreerder van de klacht Automatisch 
 
Meldingsfase   - Aanloopfase naar contract Projectgegevens 

- Bouwfase   (map) 
- Garantietermijn 
- Serviceperiode 
- Verlopen garantietermijn/ 
serviceperiode 
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Benodigde gegevens  Eisen gegevens  Herkomst gegevens 
Garantie    Ja, nee of ntb   Projectgegevens 
         (map) 
 

Deze lijst met gegevens zijn gegevens die voor iedere klacht te 
achterhalen zijn vanuit kantoor (Oudbouw Hendriks te Oss). Echter zijn er ook 
gegevens waarbij er eventueel op locatie gekeken moet worden, zoals:  
 
Benodigde gegevens  Eisen gegevens  Herkomst gegevens 
Inspectie gepland op  Dag, maand, jaar  Afspraak eigenaar 
 
Oorzaak klacht   Omschrijving van de  Klacht (mail) 
     oorzaak van de klacht 
 
Aanvullende afspraken  Omschrijving aanvullende Afspraak eigenaar 
     afspraken 
 
Klachtoorsprong   - Gebruik   Klacht (mail) 

- Ontwerp 
- Uitvoering afbouw 
- Uitvoering ruwbouw 
- Uitvoering t/m fundering 

 
Nazorgcode   - Alu/kunststof deuren,  Klacht (mail) 
     ramen, kozijnen 
     - Beglazing  

- Bitumineuze dakbedekking 
- Diversen overig 
- E-installatie 
- Gevelbekleding/ 
gevelafwerking 
- Hang- en sluitwerk 
- Houten deuren, ramen,  
kozijnen 
- Keukeninrichting 
- Kitvoegen 
- Loodaansluitingen 
- Metselwerk/voegwerk 
- Pannendak 
- Sanitair 
- Scheurvorming binnen- 
wanden 
- Schilderwerk 
- Stucwerk 
- Tegelwerk 
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- Uitvoering afbouw 
- Ventilatie of W-installatie 

  
Voorbeeld 

Over de binnengekomen klacht wordt naar informatie gezocht. De volgende 
informatie wordt daarbij gevonden:  
 
Project    N000123 – Nazorg 50 woningen Milheeze 
Meldingnummer   K150001 

 
Korte klachtomschrijving  Lankveld 18, Milheeze (025) 
Klachtomschrijving  Lekkage op toilet 
Status    Geregistreerd 
Datum melding   19-3-15 
Melding door   Bewoner eigenaar 
NAW gegevens bewoner Dhr. Stef Reijnders, Lankveld 18, Milheeze 
Tel. Nr. melder   06-34139804 

 
Klacht eerder gemeld  Nee 
Geregistreerd door  ‘Medewerker nazorg’ 
Meldingsfase   Garantietermijn 
Garantie    Ja 

 
Inspectie gepland op  26-3-15 
Klachtoorsprong   Uitvoering afbouw 
Nazorgcode   W-installatie 

 
Aangezien de oorzaak (Hoe is de lekkage ontstaan?) nog niet bekend is, 
maar kan uit de mail wel gehaald worden wat de oorsprong (tijdens de 
uitvoering afbouwfase) van de klacht is, wordt er een inspectie gepland op 26 
maart 2015 om te bekijken wat de oorsprong van de klacht is en te bepalen 
of de klacht gegrond is. 
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Gegevens klacht in Metacom zetten (4.2.2.2) 
Tegelijkertijd met het verzamelen van de 
gegevens van de klacht, worden deze 
gegevens door de medewerker nazorg in 
Metacom gezet (zie Figuur 20). In 
Metacom wordt een nieuwe klacht 
aangemaakt. Vervolgens dienen alle 
verzamelde gegevens op de juiste plek 
in Metacom ingevuld te worden. Dit is 
voor iedere klacht een standaard 
template. Binnen Metacom worden deze 
klachten geordend per project, jaar, 
klacht etc.  
 
 

Tijd en kosten 
Het in Metacom zetten van de gegevens van een klacht duurt gemiddeld 10 
minuten. Dit is de tijd die nodig is voor verwerken van alle gegevens uit het 
vorige deelproces in Metacom. Doordat het in Metacom zetten van de gegevens 
door één persoon gebeurd, zijn er 0,17 manuur per klacht nodig. Qua kosten 
komt dit neer op €10,- per klacht. 
 

Benodigde gegevens 
De benodigde gegevens die in Metacom gezet moeten worden, zijn in de vorige 
paragraaf al benoemd. Ook zijn er gegevens die later in het proces nog in 
Metacom gezet worden, maar hier wordt later in het verslag nog op ingegaan. 

 
Voorbeeld 

Alle gevonden gegevens uit de vorige paragraaf worden door de medewerker 
nazorg in Metacom gezet. 
 

  

Figuur 20 - 4.2.2.2 Gegevens klacht in 
Metacom zetten 
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Locatiebezoek om te bepalen of klacht gegrond is (4.2.2.3) 
Wanneer het uit de (mail van de) 
klacht niet duidelijk is wat de oorzaak is 
van een klacht en/of de klacht gegrond 
is (is het de schuld van Hendriks of 
een van zijn onderaannemers of 
leveranciers?), dan volgt er een bezoek 
aan de desbetreffende locatie (zie 
Figuur 21). De medewerker nazorg gaat 
op locatie bekijken wat de oorzaak van 
de klacht zou kunnen zijn en of deze 
eventueel door Hendriks of een van zijn 
onderaannemers of leveranciers 
veroorzaakt kan zijn. Deze informatie 
wordt door de medewerker nazorg 
ingevuld in Metacom na zijn bezoek op 
locatie. Door de expertise van de 
medewerker nazorg, kan hij bepalen wie de eventuele veroorzaker van een 
bepaalde klacht is (eigenaar of uitvoerende partij) en of de klacht al dan niet 
gegrond is. In principe heeft de medewerker nazorg voor dit subproces alleen 
een auto nodig om op locatie te komen.  
 

Tijd en kosten 
De tijd die een locatiebezoek duurt is zeer divers. Een locatiebezoek in Tilburg 
duurt natuurlijk veel langer (qua reistijd) dan een locatiebezoek in Oss. 
Gemiddeld genomen duurt een locatiebezoek met onderzoek naar de klacht 
ongeveer 1,5 uur. Doordat ook dit door één persoon gedaan kan worden, kost 
het tevens 1,5 manuur en daarmee €90,- per klacht. De reiskosten bedragen 
gemiddeld €10,- per klacht. Hiermee komt er een totaal uit van €100,- per 
klacht.  

 
Benodigde gegevens 

De gegevens die nodig zijn om een locatiebezoek te brengen om te bepalen of 
de klacht gegrond is, is het adres van de bewoner waar de klacht is 
ingediend. Ook zijn de gegevens die voortkomen uit de (mail van de) klacht 
benodigd om te weten om wat voor soort klacht het gaat. Al deze gegevens 
staan in deze fase al in Metacom. 

De gegevens die op locatie verzameld dienen te worden, zijn verschillend. 
Het ligt aan het feit hoeveel gegevens uit de (mail van de) klacht kunnen 
worden gehaald. Na het bezoek zal echter duidelijk moeten zijn wat de oorzaak 
van de klacht is, wat de klachtoorsprong is en welke nazorgcode hier bij hoort. 

Figuur 21 - 4.2.2.3 Locatiebezoek om te 
bepalen of klacht gegrond is 
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Hierbij worden de bevindingen ter plaatse genoteerd en kunnen er eventuele 
aanvullende afspraken gemaakt worden met de eigenaar. 

 
Voorbeeld 

Op 26 maart bezoekt de medewerker nazorg Milheeze om te kunnen bepalen 
of de klacht gegrond is. Hij maakt een notitie van wat hij ziet: “een lekkage 
rondom de afvoer van het toilet”. Door dit gegeven is het voor hem duidelijk 
dat de afvoer van het toilet verkeerd is gemonteerd en dat dit de oorzaak is 
achter de lekkage. 

 
Bepalen of klacht gegrond is (4.2.2.4) 

Vanuit de (mail van de) klacht of 
vanuit een eventueel bezoek op locatie 
wordt er bepaald of de klacht gegrond 
is (Figuur 22). Er wordt door de 
medewerker nazorg bepaald wie er 
verantwoordelijk is voor de klacht. 
Wanneer dit Hendriks of een van zijn 
onderaannemers of leveranciers is en de 
klacht valt binnen de garantieperiode, is 
Hendriks verantwoordelijk om de klacht 
gratis te repareren en is de klacht voor 
Hendriks gegrond. Dit wordt in Metacom 
geregistreerd door achter het vakje 
“gegrond?” ‘ja’ in te vullen. Wanneer Hendriks niet verantwoordelijk is, hoeven 
ze de klacht niet gratis op te lossen en wordt in Metacom ‘nee’ ingevuld. 
Echter is er dan de mogelijkheid voor de klant om de klacht te laten repareren 
tegen vergoeding. In het geval van klachtenafhandeling en garantie wordt gericht 
op de gevallen die binnen de garantieperiode vallen en gegrond zijn met het 
gevolg dat Hendriks dus verantwoordelijk is. Uit de gegevens van de 
klachtenafhandeling van de laatste 10 jaar is gebleken dat dit 95% van het 
totale aantal (geregistreerde) klachten betreft. 
 

Tijd en kosten 
Het daadwerkelijk bepalen of een klacht gegrond is, dus exclusief het bekijken 
op locatie, maar inclusief het invullen in Metacom duurt zo’n 5 minuten. Dit 
wordt gedaan door de medewerker nazorg, waardoor het 0,08 manuur per 
klacht kost. Dit komt neer op €5,- per klacht. 

 
 
 

Figuur 22 - 4.2.2.4 Bepalen of klacht gegrond is 
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Benodigde gegevens 
Om te bepalen of een klacht gegrond is, zijn geen specifieke gegevens nodig. 
Echter moeten uit de (mail van de) klacht of uit het bezoek op locatie 
gegevens en/of bevindingen naar voren komen, waaruit op te maken is of de 
klacht gegrond is of niet.  

 
Voorbeeld 

Uit het verkeerd monteren van de afvoer van het toilet blijkt dat dit een fout is 
van Hendriks of onderaannemers/leveranciers. Dat zorgt ervoor dat de klacht 
gegrond is. 

 
Bepalen wie verantwoordelijk is voor de klacht (4.2.2.5) 

Nadat er bepaald is dat een klacht 
gegrond is, wordt er gekeken wie er 
verantwoordelijk is voor het ontstaan van 
de klacht (Figuur 23). Dit wordt 
wederom bepaald door de medewerker 
nazorg. Hij bekijkt de oorzaak van de 
klacht en door wie dit op deze manier 
gemaakt is. Uit de gegevens van de 
klachtenafhandeling van de laatste 10 
jaar is gebleken dat in 30% van de 
gevallen Hendriks zelf de veroorzaker 
van de klacht is. In de overige 70% 
van de gevallen ligt de schuld bij de 
onderaannemers of leveranciers van 
Hendriks. In Metacom geeft de 
medewerker nazorg aan wie er 
verantwoordelijk is voor de klacht en kan er eventueel een inspectie gepland 
worden op locatie om te bekijken hoe de klacht opgelost kan gaan worden. Het 
kan voorkomen dat zo’n inspectiebezoek niet noodzakelijk is en dat er direct 
een afspraak gemaakt wordt voor de reparatie. Dit wordt in een later subproces 
behandeld.  

 
Tijd en kosten 

Het bepalen wie verantwoordelijk is voor de klacht, met daarbij het invullen in 
Metacom, duurt ongeveer 5 minuten. Ook dit subproces wordt door de 
medewerker nazorg alleen gedaan, waardoor dit subproces zo’n 0,08 manuur 
kost, wat neerkomt op €5,- per klacht. 

 
 

Figuur 23 – 4.2.2.5 Bepalen wie 
verantwoordelijk is voor de klacht 
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Benodigde gegevens 
De gegevens die nodig zijn om te bepalen wie verantwoordelijk is voor de 
klacht, zijn dezelfde gegevens die ook nodig zijn voor het bepalen of een 
klacht gegrond is. Zo moet de oorzaak van de klacht bekend zijn om te 
kunnen beoordelen wie er verantwoordelijk is voor de klacht. Ook is er een lijst 
van onderaannemers en leveranciers per project nodig om te kijken welke 
onderaannemer of leverancier er per project iets heeft gemaakt. De juiste 
onderaannemer of leverancier kan dan eenvoudig bij de klacht worden gezocht. 
Deze lijst bevindt zich in de map met projectinformatie op het kantoor of in het 
archief van de medewerker nazorg. 

 
Voorbeeld 

Voor het monteren van de afvoer van het toilet was Hendriks Installatietechniek 
verantwoordelijk. Hierdoor is Hendriks Installatietechniek verantwoordelijk voor de 
klacht en het repareren hiervan. 

 
Locatiebezoek voor informatie klacht (4.2.2.6) 

Wanneer Hendriks zelf verantwoordelijk is 
voor de klacht, kan het nodig zijn om 
een bezoek te brengen op locatie om 
extra informatie over de klacht te 
achterhalen (Figuur 24). De informatie 
die achterhaald wordt kan vrij divers zijn 
en ligt maar net aan wat voor soort 
klacht er binnen is gekomen. Gaat die 
over kitvoegen? Over kozijnen? Of 
misschien over de afvoer? Naar gelang 
de aard van de klacht zal er naar 
informatie gezocht moeten worden. De 
informatie die gezocht wordt is dan 
meestal gericht op de reparatie. Eerder 
in het proces kan het voor zijn gekomen 
dat de medewerker nazorg informatie is 
gaan zoeken op locatie om te kijken of 
de klacht gegrond is. In deze fase van de klacht gaat de medewerker nazorg 
en/of reparateur op locatie op zoek naar informatie om de klacht op te kunnen 
lossen. De bevindingen die hier gevonden worden en eventuele afspraken die 
gemaakt worden, worden vervolgens na het bezoek door de medewerker nazorg 
in Metacom ingevuld. 

 
 

Figuur 24 - 4.2.2.6 Locatiebezoek voor 
informatie klacht 
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Tijd en kosten 
Evenals het locatiebezoek om te kijken of de klacht gegrond is, is de tijd die 
een locatiebezoek duurt zeer divers. Gemiddeld genomen duurt een locatiebezoek 
met onderzoek naar de klacht ongeveer 1,5 uur. Dit bezoek kan echter door 
meerdere personen gedaan worden. Hierdoor kost het tussen de 1,5 manuur en 
drie manuren per klacht en daarmee €90,- tot €180,- per klacht. De 
reiskosten bedragen gemiddeld €10,- per klacht. Hiermee komt er een totaal uit 
van €100,- tot €190,- per klacht.  

 
Benodigde gegevens 

De gegevens die nodig zijn om een locatiebezoek te brengen om informatie 
omtrent de klacht te achterhalen, is het adres van de bewoner waar de klacht 
is ingediend. Ook zijn de gegevens die reeds in Metacom staan omtrent de 
klacht benodigd om te weten om wat voor soort klacht het gaat en wat er 
allemaal al bekend is.  

De gegevens die op locatie verzameld dienen te worden, zijn zeer divers. 
Het ligt ten eerste aan het type klacht en ook aan het feit welke gegevens al 
bekend zijn (binnen Metacom). Na het bezoek zal echter duidelijk moeten zijn 
hoe de klacht opgelost en gerepareerd kan worden. Hierbij worden de 
bevindingen ter plaatse genoteerd en kunnen er eventuele aanvullende afspraken 
gemaakt worden met de eigenaar. 

 
Voorbeeld 

Door HOB is er geen bezoek op locatie nodig, gezien de klacht verder 
afgehandeld dient te worden door Hendriks Installatietechniek. 
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Externe partij informeren over de klacht (4.2.2.7) 
Wanneer Hendriks niet zelf 
verantwoordelijk is voor de klacht, moet 
de externe partij worden geïnformeerd 
over de klacht (Figuur 25). De 
medewerker nazorg licht de externe partij 
in via de telefoon of via de mail. Hij 
legt hierbij uit wat de klacht inhoudt en 
wat er allemaal al is gevonden aan 
informatie. De gegevens uit Metacom 
worden hierbij ook doorgegeven aan de 
externe partij, zodat zij niet alle 
informatie opnieuw hoeven te 
achterhalen. Vanaf dit moment ligt de 

verantwoordelijkheid om de klacht op te 
lossen bij de externe partij. HOB komt 
in deze situatie niet meer in beeld tot 
het afronden van de klacht. 

 
Tijd en kosten 

Het informeren van de externe partij over de klacht duurt zo’n 10 minuten. 
Vanuit HOB wordt dit gedaan door alleen de medewerker nazorg en kost 
daardoor 0,17 manuur. Qua kosten komt dit overeen met ongeveer €10,- per 
klacht. 

 
Benodigde gegevens 

De gegevens die benodigd zijn bij het informeren van de externe partij, zijn alle 
gegevens die tot nu toe binnen het afhandelingsproces zijn gevonden en in 
Metacom gezet. Deze worden allemaal doorgegeven aan de externe partij. Ook 
zijn de NAW-gegevens van de externe partij nodig om deze te kunnen 
bereiken. Deze gegevens staan in de lijst van onderaannemers en leveranciers 
in de map met projectinformatie. 

 
Voorbeeld 

De medewerker nazorg belt naar Hendriks Installatietechniek om hen in te 
lichten over de klacht en wat daarbij allemaal aan informatie is gevonden. 
Vervolgens stuurt hij nog een mailtje met alle informatie uit Metacom. Hendriks 
Installatietechniek is vanaf dit moment verantwoordelijk voor de afronding van de 
klacht. 

 
  

Figuur 25 - 4.2.2.7 Externe partij informeren 
over de klacht 
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Oplossen klacht (4.2.2.8) 
Het laatste deelproces in het verwerken 
van de klacht, is het daadwerkelijk 
oplossen van de klacht (Figuur 26). 
Aan de hand van wie verantwoordelijk is 
gebleken tijdens ‘Bepalen wie 
verantwoordelijk is voor de klacht 
(4.2.2.5)’, wordt dit gedaan door HOB 
of door een externe partij.  

Wanneer dit door HOB wordt 
gedaan, gaat er een reparateur (of 
meerdere wanneer nodig) naar de 
locatie om de klacht op te lossen. Hij 
krijgt vooraf een uitdraai uit Metacom 

mee met daarop de voor hem nuttige 
informatie omtrent de klacht (oorzaak, 
bevindingen, adres etc.). Ook kan de reparateur op deze uitdraai beschrijven 
wat hij heeft gerepareerd en hoelang hij hiermee bezig is geweest. Om de 
klacht op te kunnen lossen heeft de reparateur een auto nodig om op locatie 
te komen. Vervolgens heeft hij gereedschap nodig en eventueel materiaal om de 
klacht te kunnen repareren. Wanneer de klacht gerepareerd is, levert hij de 
ingevulde uitdraai van Metacom weer in bij de medewerker nazorg.  

Wanneer de klacht door een externe partij opgelost wordt, zullen zij zelf, 
volgens hun eigen methode, de klacht oplossen. Wanneer zij de klacht hebben 
opgelost, koppelen ze dit door naar de medewerker nazorg. 
 

Tijd en kosten 
Gemiddeld duurt het 4 uur om een klacht op te lossen voor de reparateur. Er 
zijn klachten die snel zijn opgelost, maar er kunnen ook klachten zijn waar een 
dag voor nodig is. Qua manuren komt dit overeen met gemiddeld 4 manuren 
per klacht minimaal (het kan namelijk voorkomen dat meerdere reparateurs 
nodig zijn). Per klacht kost het dan zo’n €160,- aan manuren om de klacht 
op te lossen (uurloon van reparateur kost €40,-). Samen met de reiskosten 
van €10,- per klacht, komt dit neer op een totaal van gemiddeld €170,- per 
klacht. 

 
Benodigde gegevens 

De gegevens die nodig zijn om een klacht op te lossen, zijn de gegevens die 
eerder in dit proces gevonden zijn. Belangrijk hierin zijn de oorsprong en 
oorzaak van de klacht en vooral de bevindingen op locatie. Hieruit is op te 
maken hoe een klacht gerepareerd kan worden. Verder heeft de reparateur 

Figuur 26 - 4.2.2.8 Oplossen klacht 
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eventueel de oorspronkelijke bouwtekeningen en bestek nodig, zodat hij weet 
hoe het onderdeel in eerste instantie gemaakt is tijdens de bouw. De reparateur 
kan met deze gegevens de klacht op gaan lossen. 

 
Voorbeeld 

Op 7 april bezoekt een reparateur van Hendriks Installatietechniek Milheeze om 
de klacht te repareren. Er wordt door de reparateur een nieuwe afvoer 
gemonteerd, op een zelfde, maar deze keer correcte, manier als tijdens de 
bouw en daarmee is het lek aan de afvoer verholpen. Vervolgens licht Hendriks 
Installatietechniek de medewerker nazorg van HOB in, om te laten weten dat de 
klacht is opgelost. 

2.1.1.3 AFRONDEN KLACHT (4.2.3) 
Het laatste deelproces van het 

proces klachtenafhandeling en garantie is 
het afronden van de klacht (Figuur 
27). In deze fase is de klacht als het 
goed is opgelost. Ook kan het voor 
komen dat de klacht niet is opgelost 
wanneer deze buiten de garantieperiode 
viel of niet gegrond was. In al deze 
gevallen wordt er uiteindelijk terug 
gekoppeld met de eigenaar wat er met 
de klacht is gebeurd. De medewerker 
nazorg meldt in Metacom dat de klacht 
is afgerond en Metacom vult hierbij dan 
de datum in dat dit is ingevuld. 
Vervolgens meldt de medewerker nazorg 
bij de eigenaar via de telefoon of mail dat de klacht is opgelost en wat er aan 
gerepareerd is, of hij meldt dat de klacht niet in behandeling wordt genomen 
omdat deze buiten de garantieperiode valt of dat de klacht niet gegrond is. In 
deze gevallen kan de eigenaar er nog voor kiezen om de klacht toch door 
HOB op te laten lossen tegen betaling. In dit geval is het echter geen 
klachtenafhandeling, maar reparatiewerkzaamheden.  

 
Tijd en kosten 

Het invullen in Metacom en het inlichten van de eigenaar duurt zo’n 10 
minuten voor de medewerker nazorg. Gezien het feit dat dit door één persoon 
wordt gedaan, komt dit overeen met 0,17 manuur. De kosten die hieraan 
gekoppeld zijn, zijn dan €10,- per klacht. 

 

Figuur 27 - 4.2.3 Afronden klacht 
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Benodigde gegevens 
Voor het afronden van de klacht zijn geen nieuwe gegevens benodigd. Het 
enige wat bekend moet zijn, is het feit dat de klacht is afgerond of waarom de 
klacht is afgekeurd (geen garantie of niet gegrond). Aan de hand van deze 
gegevens kan de medewerker nazorg de eigenaar inlichten. 

 
Voorbeeld 

De medewerker nazorg heeft van Hendriks Installatietechniek te horen gekregen 
dat de klacht is opgelost. Hij verwerkt dit in Metacom en mailt de eigenaar dat 
de klacht is opgelost en wat er aan de klacht is gerepareerd. Hiermee is de 
klacht afgerond voor HOB. 
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2.2 HET OPSTELLEN EN ONDERHOUDEN VAN 
MEERJARENONDERHOUDSPLANNINGEN 

Het tweede onderdeel dat behandeld wordt van HOB is het proces 
omtrent de meerjarenonderhoudsplanningen. Wanneer een project binnen HBO is 
afgerond kan het voorkomen dat de opdrachtgever wil dat HOB een 
meerjarenonderhoudsplanning opstelt en eventueel uitvoert. Dit proces wordt in 
Figuur 28 weergegeven.  

 

  Figuur 28 - SADT Meerjarenonderhoudsplanningen 
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2.2.1 HET OPSTELLEN VAN MEERJARENONDERHOUDSPLANNINGEN 
De deelprocessen die in Figuur 28 te zien zijn worden in deze paragraaf 

stap voor stap behandeld. De gegevens (tijd en kosten etc.) zijn gemiddelden 
en verkregen via gesprekken met de projectleider dynamisch onderhoud (welke 
verantwoordelijk is voor de meerjarenonderhoudsplanningen). Deze zijn gebaseerd 
op de laatste vier meerjarenonderhoudsplanningen van HOB, omdat deze vier 
recent zijn en qua achterhalen van de gegevens overeenkomen met de 
werkwijze die op dit moment gehanteerd wordt. Dit zijn projecten van 16, 24, 
14 en 15 woningen, dus als referentie gemiddeld zo’n 17 woningen voor een 
meerjarenonderhoudsplanning. Wanneer de gegevens op een andere manier zijn 
verkregen, wordt dit aangegeven. 

2.2.1.1 ONDERDELEN MJOP OPSTELLEN (4.3.1.1) 
Het opstellen van de onderdelen van de meerjarenonderhoudsplanning 

bestaat uit vijf verschillende deelprocessen. Dit is te zien in Figuur 28.  
 
Onderhoudsbehoeftige onderdelen bepalen (4.3.1.1.1) 

Een meerjarenonderhoudsplanning begint 
met het bepalen van de 
onderhoudsbehoeftige onderdelen (en 
tegelijkertijd met het volgende deelproces: 
‘het bepalen van de kwaliteitseisen 
(4.3.1.1.2)’). Het bepalen van de 
onderhoudsbehoeftige onderdelen (Figuur 
29) doet HOB samen met de 
opdrachtgever. De opdrachtgever laat 
weten aan de projectleider dynamisch 
onderhoud (PDO) welke onderdelen hij 
voor een periode van een aantal jaren 
wil laten onderhouden door HOB. Dit 
kan hij doen door een uitvraag op te 
stellen met de onderdelen die hij graag 
wil laten onderhouden, maar het kan ook zijn dat hij een gesprek aangaat met 
HOB om te bekijken welke onderdelen verstandig en nuttig zijn om te laten 
onderhouden en welke minder nuttig. De onderdelen die worden bepaald zijn 
voor HOB de basis voor de meerjarenonderhoudsplanning. Wanneer deze 
onderdelen aan de hand van een gesprek zijn opgesteld, is voor HOB precies 
duidelijk wat de opdrachtgever wil. Wanneer de onderdelen aan de hand van 
een uitvraag bepaald worden, kan het zijn dat HOB ervoor kiest meerdere 
onderdelen aan te bieden om te onderhouden. Op deze manier heeft een 
opdrachtgever achteraf nog een keuze om deze onderdelen te laten onderhouden 

Figuur 29 - 4.3.1.1.1 Onderhoudsbehoeftige 
onderdelen bepalen 
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die hij wellicht over het hoofd heeft gezien of om een andere reden niet in de 
uitvraag heeft gezet. 

 
Tijd en kosten 

Het deelproces onderhoudsbehoeftige onderdelen bepalen duurt gemiddeld één 
uur per meerjarenonderhoudsplanning. Wanneer het een gesprek met de 
opdrachtgever betreft zal dit deelproces iets langer duren, wanneer het een 
uitvraag betreft wat korter. Qua manuren komt dit ook overeen met gemiddeld 
één manuur voor HOB, aangezien dit deelproces in zijn geheel door de PDO 
wordt uitgevoerd, eventueel in samenwerking met een opdrachtgever. Dit 
deelproces kost daardoor gemiddeld €60,- per meerjarenonderhoudsplanning 
(kosten uurloon PDO zijn €60,- per uur). 

 
Benodigde gegevens 

De gegevens die benodigd zijn voor dit deelproces bestaan uit tekeningen en 
bestek die beide overeenkomstig zijn met wat er gemaakt is (revisie). Deze 
gegevens worden aangeleverd door HBO. Aan de hand van deze gegevens 
kunnen de opdrachtgever en/of PDO bepalen welke onderdelen van het project 
onderhoudsbehoeftig zijn en waarvan het onderhoud wordt uitbesteed. 

 
Voorbeeld 

Uit een gesprek tussen opdrachtgever en PDO blijkt dat een van de te 
onderhouden onderdelen voor de komende 30 jaar het schilderwerk van 50 
woningen te Milheeze is. Hierbij gaat het om al het buitenschilderwerk 
(kozijnen, beplating, dakranden etc.). 
 

Kwaliteitseisen bepalen (4.3.1.1.2) 
Het bepalen van de kwaliteitseisen 
(Figuur 30) gebeurt tegelijkertijd met 
het bepalen van de onderhoudsbehoeftige 
onderdelen. Er wordt door de 
opdrachtgever en/of PDO per 
onderhoudsbehoeftig onderdeel bepaald 
aan welke kwaliteitseisen deze moeten 
voldoen. Dit wordt gedaan met behulp 
van de methodiek NEN 2767. Hierbij 
wordt ieder onderdeel uitgedrukt in een 
conditiescore van 1 t/m 6, waarbij 1 
een uitstekende conditie betreft en 6 
een zeer slechte conditie. Op basis van 
de ernst van een gebrek, de omvang Figuur 30 - 4.3.1.1.2 Kwaliteitseisen bepalen 



  
Afstudeerrapport 

 

42 
 

van een gebrek en de intensiteit van een gebrek, kan deze conditiescore per 
onderdeel bepaald worden. Meer informatie hierover is te vinden in Bijlage II: 
Methodiek NEN 2767. Direct na oplevering kan men er van uitgaan dat er voor 
ieder onderdeel conditiescore 1 wordt behaald, maar na verloop van jaren zal 
deze score afnemen. Tijdens dit deelproces wordt er per onderhoudsbehoeftig 
onderdeel bepaald welke conditiescore voor de opdrachtgever nog voldoende is 
en vanaf welke conditiescore de opdrachtgever onderhoudt verlangt. In de 
meeste gevallen is een conditiescore van 2 nog voldoende. Vanaf een 
conditiescore van 3 wordt dan onderhoud gepleegd. Na onderhoud is het 
onderdeel dan weer op conditiescore 1, tenzij anders wordt afgesproken.  
 

Tijd en kosten 
Voor het deelproces kwaliteitseisen bepalen staat gemiddeld ook één uur per 
meerjarenonderhoudsplanning (wat neerkomt op gemiddeld twee uur voor het 
bepalen van onderhoudsbehoeftige onderdelen (4.3.1.1.1) inclusief 
kwaliteitseisen(4.3.1.1.2)). Tevens geldt dat wanneer het een gesprek met de 
opdrachtgever betreft, dit deelproces iets langer duren, dan wanneer het een 
uitvraag betreft. Qua manuren komt dit deelproces ook overeen met gemiddeld 
één manuur voor HOB, aangezien dit deelproces in zijn geheel door de PDO 
wordt uitgevoerd, eventueel in samenwerking met een opdrachtgever. Dit 
deelproces kost daardoor gemiddeld €60,- per meerjarenonderhoudsplanning. 

 
Benodigde gegevens 

De gegevens die nodig zijn om de kwaliteitseisen per onderdeel te bepalen zijn 
allereerst de onderhoudsbehoeftige onderdelen die in het vorige deelproces zijn 
bepaald. Daarbij moet HOB weten wat de opdrachtgever wil; welke conditiescore 
voor hem toelaatbaar is en vanaf wanneer hij onderhoud verlangt. Om dit te 
kunnen bepalen is de methodiek van NEN 2767 nodig. Tot slot is de huidige 
conditiescore van de onderhoudsbehoeftige onderdelen nodig om later in het 
proces te kunnen bepalen vanaf wanneer en om de hoeveel jaar vervanging 
nodig is. Deze conditiescore wordt in het geval van HBO echter altijd op 1 
gesteld, omdat het nieuwe, opgeleverde projecten betreft.  

 
Voorbeeld 

Uit een gesprek tussen opdrachtgever en PDO blijkt dat een conditiescore van 
niveau 2 voor de opdrachtgever nog toelaatbaar is voor het schilderwerk. Hierbij 
mag incidenteel wat beginnende veroudering te zien zijn, echter is het niet meer 
toelaatbaar als er plaatselijk veroudering te zien is. Op dat moment moet er 
opnieuw geschilderd worden.  
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Onderhoudsbehoeftige onderdelen in Excel zetten (4.3.1.1.3) 
Wanneer bekend is welke onderdelen 
onderhoudsbehoeftig zijn en wat de 
gestelde kwaliteitseisen zijn, is het de 
taak van de PDO om deze onderdelen 
met kwaliteitseisen in Excel te zetten 
(Figuur 31). Hiervoor is een standaard 
template ontworpen binnen HOB, maar 
deze dient per project aangepast te 
worden naar gelang de wensen van de 
opdrachtgever. Het Excelbestand dat in 
dit deelproces ontstaat, is het begin van 
de meerjarenonderhoudsplanning.  

 
 
Tijd en kosten 

Het invullen van de onderhoudsbehoeftige gegevens met kwaliteitseisen en het 
aanpassen van de standaard template duurt gemiddeld één uur. Dit alles wordt 
gedaan door de PDO en kost daardoor tevens één manuur, wat neerkomt op 
een kostenplaatje van €60,- per meerjarenonderhoudsplanning. 

 
Benodigde gegevens 

De gegevens die nodig zijn om de onderhoudsbehoeftige onderdelen in Excel te 
zetten zijn de standaard template van HOB en de onderhoudsbehoeftige 
onderdelen met kwaliteitseisen uit de vorige deelprocessen. 

 
Voorbeeld 

De PDO past de standaard template aan voor het project ’50 woningen 
Milheeze’. Vervolgens zet hij hier het schilderwerk in met de daarbij huidige 
conditiescore van 1 en de toelaatbare conditiescore van 2.  
 

  

Figuur 31 - 4.3.1.1.3 Onderhoudsbehoeftige 
onderdelen in Excel zetten 
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Hoeveelheden onderhoudsbehoeftige onderdelen berekenen (4.3.1.1.4) 
Nadat er bekend is welke onderdelen 
onderhoudsbehoeftig zijn, worden de 
hoeveelheden van deze onderdelen 
berekend (Figuur 32). Dit wordt direct 
ingevuld in Excel (deelproces 
4.3.1.1.5), waardoor beide 
deelprocessen parallel lopen. Met behulp 
van liniaal en rekenmachine worden 
hoeveelheden berekend uit de 
tekeningen. Ook wordt er soms gekeken 
in oude offertes van onderaannemers 
(tijdens bouwproces HBO) voor 
bepaalde onderdelen, bijvoorbeeld het 
aantal vierkante meter dakbedekking dat 
geplaatst is. Ook is er een enkel geval 
geweest, waarbij de hoeveelheden van 
enkele onderdelen door een medewerker van HBO uit het BIM zijn gehaald voor 
de PDO van HOB. Dit is echter geen standaard proces en eenmalig geweest 
als een soort test. Tot slot kan het voorkomen dat hoeveelheden op locatie 
worden opgemeten, omdat er niet precies duidelijk is in hoeverre de tekeningen 
of het BIM overeenkomen met de werkelijkheid. Dit is echter niet de gewenst, 
aangezien tekeningen en BIM zo veel mogelijk overeen dienen te komen met 
de werkelijkheid. 

Voor de installaties wordt in de meeste gevallen een uitzondering gemaakt. 
Hierbij worden de hoeveelheden niet berekend door de PDO, omdat hij hier te 
weinig kennis over heeft. Er wordt daarom gekozen dit de installateur zelf te 
laten doen in een latere fase van het project.  

 
Tijd en kosten 

Het berekenen van de hoeveelheden van de onderhoudsbehoeftige onderdelen 
duurt gemiddeld drie uur per meerjarenonderhoudsplanning. Ook dit deelproces 
neemt de PDO in zijn geheel voor zijn rekening, waardoor dit tevens drie 
manuren kost. De kosten die dit met zich meebrengt zijn €180,- per 
meerjarenonderhoudsplanning. 

 
Benodigde gegevens 
Om de hoeveelheden van de onderhoudsbehoeftige onderdelen te 

berekenen zijn verschillende gegevens nodig. Allereerst zijn de laatste tekeningen 
(revisie) en bestek nodig vanuit HBO. Uit deze tekeningen en bestek kunnen 
maten en hoeveelheden worden berekend voor verschillende onderdelen en 

Figuur 32 - 4.3.1.1.4 Hoeveelheden 
onderhoudsbehoeftige onderdelen berekenen 
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productgegevens worden achterhaald om te bepalen wat er daadwerkelijk 
onderhouden dient te worden. Dat de gegevens die gebruikt worden voor de 
meerjarenonderhoudsplanning overeenkomen met de werkelijkheid is cruciaal voor 
HOB. Deze gegevens bepalen namelijk de uiteindelijke kosten van een 
meerjarenonderhoudsplanning en kan daardoor te hoog of laag uitvallen. 
Tevens zijn de inkoopcontracten nodig van de onderaannemers of ketenpartners 
die in het bouwproces gecontracteerd zijn. Hieruit kunnen tevens hoeveelheden 
en producten gehaald worden die toentertijd gebruikt zijn. Tot slot, zoals eerder 
aangegeven, kan het voorkomen dat er op locatie gemeten moet worden voor 
bepaalde gegevens, omdat het niet zeker is in hoeverre de tekeningen 
overeenkomen met de gebouwde werkelijkheid. Dit is geen gewenste situatie, 
maar wel de praktijk.  

De gegevens die nodig zijn voor de installaties, zijn de tekeningen en het 
installatiebestek. Aan de hand hiervan kan een installateur zijn berekeningen 
maken. Dit volgt echter pas later in het proces. 

 
Hierboven is beschreven waar de hoeveelheden en gegevens vandaag 

gehaald worden (informatiedragers), maar de gegevens die daadwerkelijk 
benodigd zijn verschillen per onderdeel. Omdat het onderzoek te uitgebreid zou 
worden wanneer alle gegevens voor alle onderdelen van een gebouw apart 
behandeld zouden worden, is er in overleg met de PDO een drietal onderdelen 
bepaald. Dit zijn drie onderdelen die in bijna iedere meerjarenonderhoudsplanning 
opgenomen worden en daardoor bruikbaar voor het ontwerp later in het 
afstudeertraject. Het gaat om de volgende onderdelen: afwerking buitenwanden, 
openingen buitenwanden en het dak. Deze drie onderdelen zijn later in het 
onderzoek gebruikt als bepalende onderdelen binnen de 
meerjarenonderhoudsplanningen. Hieronder wordt er per onderdeel verder 
ingegaan op de gegevensbehoefte van deze onderdelen. 

 
  Afwerking buitenwanden 

Het schoonmaken en vervangen van de afwerking van de 
buitenwanden, benodigde gegevens: 
- Type afwerking 
- Productspecificaties (per afwerking) 
- Oppervlakte in m2 (per afwerking) 
- Leverancier/onderaannemer (per afwerking) 
- Levensduur (per afwerking) 

 
  Openingen buitenwanden 

Het schilderen van de openingen van de buitenwanden 
zoals kozijnen en deuren, benodigde gegevens: 
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- Type afwerking 
- Productspecificaties (per afwerking) 
- Strekkende meters (per afwerking) 
- Oppervlakte in m2 (per afwerking) 
- Leverancier/onderaannemer (per afwerking) 
- Levensduur (per afwerking) 

 
  Dak  
   Het vervangen van het dak, benodigde gegevens: 

- Type materiaal 
- Productspecificaties 
- Oppervlakte in m2 
- Hoeveelheid en positie doorvoeren 
- Constructie onder het dak 
- Leverancier/onderaannemer 
- Levensduur 

 
Voorbeeld 

De PDO berekent uit de tekeningen het aantal vierkante meters rabatdelen voor 
de 50 woningen te Milheeze. Deze rabatdelen staan in de 
meerjarenonderhoudsplanning omdat ze om de paar jaar geschilderd dienen te 
worden. Er is berekend dat de 50 woningen 550 m2 rabatdelen bevatten die 
onderhouden dienen te worden. 

 
Hoeveelheden onderhoudsbehoeftige onderdelen in Excel zetten (4.3.1.1.5) 

Tegelijkertijd met het berekenen van de 
hoeveelheden van de 
onderhoudsbehoeftige onderdelen, worden 
deze hoeveelheden in de 
meerjarenonderhoudsplanning in Excel 
gezet (Figuur 33). Dit alles wordt 
gedaan door de PDO. Achter ieder 
onderdeel komt de hoeveelheid van dat 
onderdeel te staan met daarachter de 
eenheid. Zo zijn er onderdelen zoals 
metselwerk die in vierkante meters 
worden berekend, maar onderdelen zoals 
conditiemetingen voor het gehele project 
worden als post berekend.  

 
 

Figuur 33 - 4.3.1.1.5 Hoeveelheden 
onderhoudsbehoeftige onderdelen in Excel 

zetten 
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Tijd en kosten 
De PDO doet er gemiddeld één uur over om alle hoeveelheden van de 
onderhoudsbehoeftige onderdelen in Excel te zetten. Doordat hij dit in zijn eentje 
doet, kost het tevens één manuur. De kosten die daarmee gepaard gaan zijn 
€60,- per meerjarenonderhoudsplanning. 
 

Benodigde gegevens 
Alle gegevens die nodig zijn om de hoeveelheden van de onderhoudsbehoeftige 
onderdelen in Excel te zetten worden in het vorige deelproces berekend. Het 
gaat hier om hoeveelheden van de verschillende onderdelen in de 
meerjarenonderhoudsplanning met daarbij de eenheden per onderdeel. 

 
Voorbeeld 

De PDO zet in de meerjarenonderhoudsplanning van de 50 woningen te 
Milheeze achter het onderdeel ‘Schilderwerk; Rabatdelen’ dat het 550 m2 
schilderwerk betreft.  

2.2.1.2 PRIJS VOORBEREIDEN (4.3.1.2) 
Nadat de verschillende onderdelen voor de meerjarenonderhoudsplanning 

zijn opgesteld, wordt de prijs voorbereid. Hierbij wordt er per onderdeel een 
prijs opgevraagd, bepaalt en in Excel gezet. Dit is te zien in Figuur 28.  

 
Prijzen en adviezen opvragen bij externe partijen (4.3.1.2.1) 

Om de prijzen te kunnen bepalen voor 
de meerjarenonderhoudsplanning, worden 
verschillende prijzen en adviezen 
opgevraagd bij externe partijen (Figuur 
34). De PDO stelt met behulp van 
Word en Excel verschillende 
offerteaanvragen op. Met behulp van de 
hoeveelheden uit het vorige deelproces 
kan hij de offerteaanvragen gericht 
opstellen. Tevens vraagt hij in de 
offerteaanvragen naar adviezen voor het 
onderhoud bij de verschillende partijen. 
Deze adviezen kunnen later van belang 
zijn bij het definitief maken van de 
meerjarenonderhoudsplanning. De partijen 
die gevraagd worden een offerte te maken, worden gekozen door de PDO/HOB 
zelf, waarbij de partij die het betreffende onderdeel tijdens het bouwproces van 
HBO gemaakt heeft ook gevraagd wordt een offerte te maken. Uit oogpunt van 

Figuur 34 - 4.3.1.2.1 Prijzen en adviezen 
opvragen bij externe partijen 
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ketensamenwerking wordt er met deze partij samengewerkt, mits de prijs 
marktconform is. Doordat deze partij al tijdens het bouwproces heeft geholpen, 
kunnen ze de opgedane ervaring in dat project gebruiken bij het opstellen van 
een offerte voor het onderhoud.  

Voor de installaties worden de onderhoudsprijzen opgevraagd bij de 
installateurs die de installaties tijdens het bouwproces hebben gemaakt. Zij weten 
namelijk zelf hoe ze de installaties hebben gemaakt en waarom ze dit hebben 
gedaan. Ook weten zij door hun expertise op wat voor manier deze installaties 
onderhouden moeten worden.  

 
Tijd en kosten 

De PDO doet er gemiddeld zo’n 5 uur over om bij alle partijen de prijzen en 
adviezen op te vragen. Deze tijd gaat zitten in het opstellen van 
offerteaanvragen, maar ook in het na-mailen of -bellen van onderaannemers en 
het beantwoorden van onduidelijkheden voor de onderaannemers. Dit alles wordt 
afgehandeld door de PDO en kost daardoor tevens 5 manuren. De kosten per 
meerjarenonderhoudsplanning bedragen hierdoor €300,-. 

 
Benodigde gegevens 

Om de prijzen en adviezen op te kunnen vragen zijn de gegevens uit het 
vorige deelproces nodig. De PDO moet namelijk weten welke onderdelen 
onderhoudsbehoeftig zijn en waarvoor dus een offerte moet worden opgevraagd. 
Ook moet hij per onderdeel de hoeveelheden en eenheden weten, zodat hij 
deze in de offerteaanvraag mee kan nemen. Verder zal de PDO de tekeningen 
en het bestek meesturen, zodat de betreffende onderaannemer zelf ook alles 
kan bekijken en narekenen. Om de betreffende onderaannemer te kunnen 
bereiken zijn de NAW-gegevens van deze onderaannemer benodigd. Deze zijn 
meestal al bekend bij HOB of kunnen eenvoudig gevonden worden, bijvoorbeeld 
via internet. 

 
Voorbeeld 

De PDO stuurt verschillende schilders een offerteaanvraag om het schilderwerk 
voor de komende 30 jaar voor de 50 woningen te Milheeze te onderhouden. In 
deze aanvraag staat onder andere de 550 m2 rabatdelen. Ook wordt er in 
deze offerteaanvraag gevraagd naar een advies om de hoeveel jaar het 
schilderwerk geschilderd dient te worden.  

Een van de schilders geeft in zijn offerte een prijs van €62.750,- per 
onderhoudsbeurt, waarvan €16.500,- voor de rabatdelen. Hij geeft hierbij het 
advies om het schilderwerk één keer per zes jaar te vervangen. 
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Prijzen bepalen (4.3.1.2.2) 
Wanneer de prijzen en adviezen zijn 
opgevraagd bij de externe partijen, 
kunnen de prijzen per onderdeel worden 
bepaald (Figuur 35). Allereerst gaat de 
PDO de offertes uitsplitsen en spiegelen 
in Excel. Hij vergelijkt hierbij de prijzen 
per onderdeel en of de aanbieding 
volledig is om op die manier een goede 
vergelijking te kunnen maken tussen de 
verschillende onderaannemers. Hieruit 
kiest hij de meest gunstige 
onderaannemer en met de prijzen van 
die onderaannemer wordt vervolgens 
gerekend in een later deelproces. Zoals 
in vorige paragraaf al gezegd, is dit dezelfde partij als de partij die het 
desbetreffende onderdeel gemaakt heeft, mits de prijs marktconform is. 

 
Tijd en kosten 

Het bepalen van de prijs duurt voor de PDO gemiddeld drie uur per 
meerjarenonderhoudsplanning. Dit houdt dan vooral het spiegelen van de 
verschillende offertes in. Omdat de PDO dit alleen doet, kost dit ook drie 
manuren en daarmee €180,- per meerjarenonderhoudsplanning. 

 
Benodigde gegevens 

De gegevens die de PDO nodig heeft om dit deelproces te kunnen doorlopen, 
zijn de gegevens en prijzen die hij krijgt uit de offertes van de onderaannemers 
en de gegevens die hij al had gevonden of berekend in de eerdere processen 
zoals de onderhoudsbehoeftige onderdelen met daarbij de hoeveelheden en 
eenheden.  

 
Voorbeeld 

Uit de offerte blijkt dat het schilderen van de rabatdelen €16.500,- per 
onderhoudsbeurt kost. Voor 550 m2 rabatdelen, komt dit neer op €30,- per 
m2. 

 
  

Figuur 35 - 4.3.1.2.2 Prijzen bepalen 
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Prijzen in Excel zetten (4.3.1.2.3) 
Nadat de prijzen bepaald zijn door de 
PDO, kan hij deze prijzen per onderdeel 
en per eenheid in Excel zetten (Figuur 
36). Hij maakt gebruik van de 
meerjarenonderhoudsplanning die eerder 
ook al werd gebruikt en wat de basis is 
van de uiteindelijke 
meerjarenonderhoudsplanning. Hierin vult 
hij achter ieder onderdeel de prijs per 
bijbehorende eenheid in. Zoals eerder 
aangegeven kan dit de ene keer per 
vierkante meter zijn en de andere keer 
per onderhoudsbeurt. 

 
Tijd en kosten 

Het kost de PDO gemiddeld één uur om alle prijzen per onderdeel in Excel te 
zetten. Omdat hij ook dit deelproces alleen uitvoert, kost dit deelproces één 
manuur en daarmee €60,- per meerjarenonderhoudsplanning. 

 
Benodigde gegevens 

De enige gegevens die benodigd zijn om de prijzen per onderdeel in Excel te 
zetten, zijn de prijzen per onderdeel die voort zijn gekomen uit het vorige 
deelproces. 

 
Voorbeeld 

De PDO zet in de meerjarenonderhoudsplanning van de 50 woningen te 
Milheeze achter het onderdeel ‘Schilderwerk; Rabatdelen’ dat de 550 m2 
rabatdelen €30,- per m2 kosten.  

  

Figuur 36 - 4.3.1.2.3 Prijzen in Excel zetten 
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2.2.1.3 INTERVAL BEPALEN (4.3.1.3) 
Nu bekend is wat de verschillende onderdelen kosten, moet er bepaald 

worden om de hoeveel jaar de verschillende onderdelen onderhouden worden, 
oftewel het interval bepalen. Dit onderdeel bestaat uit twee verschillende 
deelonderwerpen (zie Figuur 28).  

 
Interval onderhoudsbehoeftige onderdelen bepalen (4.3.1.3.1) 

Om het interval van de 
onderhoudsbehoeftige onderdelen te 
kunnen bepalen (Figuur 37), moet voor 
alle onderdelen afzonderlijk worden 
bepaald om de hoeveel jaar deze 
onderhouden dienen te worden. Dit wordt 
gedaan door de PDO. Met behulp van 
de adviezen van de verschillende 
onderaannemers, bepaald hij per 
(deel)onderdeel het interval.  

 
 
 
 
 
Tijd en kosten 

Het bepalen van het interval voor de onderhoudsbehoeftige onderdelen, kost de 
PDO gemiddeld twee uur per meerjarenonderhoudsplanning. Wederom voert hij 
dit onderdeel in zijn eentje uit, waardoor het twee manuren kost. Qua kosten 
komt dit neer op €120,- per meerjarenonderhoudsplanning. 

 
Benodigde gegevens 

Om het interval te bepalen voor de onderhoudsbehoeftige onderdelen maakt de 
PDO gebruik van de adviezen van de externe partijen. Zij geven aan om de 
hoeveel jaar onderhoud benodigd is en wat voor type onderhoud dan benodigd 
is. De PDO maakt met behulp van deze adviezen een afweging om de hoeveel 
jaar onderhoud nodig is per onderdeel. 

 
Voorbeeld 

Het advies van de schilder was om de rabatdelen één keer per zes jaar te 
schilderen. De PDO volgt dit advies op en bepaalt daarmee een interval van 
zes jaar voor het schilderen van de rabatdelen. 

 
 

Figuur 37 - 4.3.1.3.1 Interval 
onderhoudsbehoeftige onderdelen bepalen 
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Interval onderhoudsbehoeftige onderdelen in Excel zetten (4.3.1.3.2) 
Nadat er per onderhoudsbehoeftig 
(deel)onderdeel een interval is bepaald, 
kunnen deze intervallen in Excel gezet 
worden (Figuur 38). In de 
meerjarenonderhoudsplanning vult hij 
achter ieder (deel)onderdeel het interval 
in jaren in, ook wel de cyclustijd 
genoemd. Dit interval kan per 
(deel)onderdeel verschillen en dient 
daarom voor ieder deelonderdeel apart 
ingevuld te worden. Dit is tevens van 
belang voor de latere berekeningen in 
de meerjarenonderhoudsplanning. 

 
Tijd en kosten 

Het kost de PDO gemiddeld één uur om alle intervallen per (deel)onderdeel in 
te vullen in Excel. Hierdoor kost dit deelproces gemiddeld één manuur en 
€60,- per meerjarenonderhoudsplanning. 

 
Benodigde gegevens 

De gegevens die benodigd zijn om het interval van de onderhoudsbehoeftige 
onderdelen in Excel te zetten, zijn de gegevens die zijn voortgekomen uit het 
vorige deelproces. In dat deelproces is het interval per (deel)onderdeel door 
de PDO bepaald. Deze intervallen zijn in dit deelproces benodigd om in Excel 
in te kunnen vullen. 

 
Voorbeeld 

De PDO zet in de meerjarenonderhoudsplanning van de 50 woningen te 
Milheeze achter het onderdeel ‘Schilderwerk; Rabatdelen’ dat de 550 m2 
rabatdelen om de zes jaar opnieuw geschilderd dienen te worden (cyclus van 
6 jaar).  

  

Figuur 38 - 4.3.1.3.2 Interval 
onderhoudsbehoeftige onderdelen in Excel zetten 
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2.2.1.4 PRIJS OPSTELLEN (4.3.1.4) 
Na het bepalen van het interval per (deel)onderdeel, kan de prijs 

opgesteld worden. Dit proces bestaat uit twee deelprocessen (zie Figuur 28). 
 
Prijzen per onderdeel opstellen (4.3.1.4.1) 

Om de definitieve prijs te kunnen 
bepalen, worden eerst de prijzen per 
onderdeel opgesteld (Figuur 39). In de 
vorige deelprocessen zijn de 
hoeveelheden, de prijzen en de 
intervallen al bepaald. Tijdens dit 
deelproces worden deze drie gegevens 
aan elkaar gekoppeld in de 
meerjarenonderhoudsplanning. Per 
onderdeel wordt berekend wat de kosten 
zijn per onderhoudsbeurt en om de 
hoeveel jaar een dergelijke 
onderhoudsbeurt plaats vindt. Dit wordt 
in de meerjarenonderhoudsplanning 
ingevuld over een vooraf bepaald aantal 
jaren (bijvoorbeeld 30). Vervolgens 
worden de kosten per onderdeel over deze jaren bij elkaar opgeteld, om op die 
manier tot een totaal aantal kosten te komen per onderdeel. 
 

Tijd en kosten 
Het opstellen van de prijzen per onderdeel duurt gemiddeld één uur per 
meerjarenonderhoudsplanning. Dit wordt wederom uitgevoerd door de PDO, 
waardoor het één manuur per meerjarenonderhoudsplanning kost. De kosten 
bedragen daardoor €60,- per meerjarenonderhoudsplanning. 

 
Benodigde gegevens 

Om de prijzen per onderdeel te kunnen opstellen, zijn drie verschillende 
gegevens benodigd: de hoeveelheden, de prijzen en de intervallen. Alle drie zijn 
eerder in het proces van de meerjarenonderhoudsplanningen bepaald en staan al 
verwerkt in de betreffende meerjarenonderhoudsplanning. 

 
Voorbeeld 

Per onderhoudsbeurt moet er 550 m2 rabatdelen worden geschilderd. Dit kost 
€30,- per m2 en komt daarmee op een totaal van €16.500,- per 
onderhoudsbeurt. Het interval van dit onderdeel is zes jaar. In 30 jaar tijd 

Figuur 39 – 4.3.1.4.1 Prijzen per onderdeel 
opstellen 
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worden de rabatdelen daarom 5x opnieuw geschilderd (na 6, 12, 18, 24 en 
30 jaar). Dit kost in totaal €82.500,- over 30 jaar. 

 
Prijzen per jaar opstellen (4.3.1.4.2) 

Nadat de prijzen per onderdeel opgesteld 
zijn, is de volgende stap om de prijzen 
per jaar op te stellen (Figuur 40). Per 
jaar van de meerjarenonderhoudsplanning 
worden de onderhoudskosten van alle 
onderdelen bij elkaar opgeteld en in de 
meerjarenonderhoudsplanning gezet. Door 
verschillende intervallen van de 
onderdelen verschillen de kosten per 
jaar. Om deze reden worden ook de 
gemiddelde kosten per jaar berekend. 
Door alle onderhoudskosten van alle 
jaren bij elkaar op te tellen, weet men 
de totale kosten voor de 
meerjarenonderhoudsplanning. Door deze door het aantal jaren van de 
meerjarenonderhoudsplanning te delen, verkrijg je de gemiddelde kosten per jaar. 
Dit is het bedrag dat door de opdrachtgever per jaar opzij gezet moet worden 
om het onderhoud van zijn gebouw te kunnen financieren.  

 
Tijd en kosten 

Om de prijzen per jaar op te stellen, heeft de PDO gemiddeld één uur de tijd 
nodig. Doordat hij ook deze taak alleen doet, kost dit deelproces één manuur 
en daarmee €60,- per meerjarenonderhoudsplanning.  

 
Benodigde gegevens 

De prijzen per jaar kunnen worden opgesteld met behulp van de prijzen per 
onderdeel. In het vorige deelproces zijn deze prijzen in de 
meerjarenonderhoudsplanning ingevuld. Met deze gegevens kan de PDO de 
prijzen per jaar uitrekenen. Hier zijn geen extra gegevens voor nodig. 

 
Voorbeeld 

Het schilderen van de rabatdelen kost €16.500,- per onderhoudsbeurt en deze 
worden iedere zes jaar geschilderd. Dit zorgt voor een kostenpost van 
€16.500,- om de zes jaar en een gemiddelde kostenpost van €2.750,- per 
jaar. 
 

Figuur 40 - 4.3.1.4.2 Prijzen per jaar opstellen 
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2.2.1.5 PRIJS VASTSTELLEN (4.3.1.5) 
Op dit moment is de meerjarenonderhoudsplanning zo goed als klaar. Er 

rest nu alleen nog het vaststellen van de prijs. Dit proces bestaat uit drie 
deelprocessen (zie Figuur 28), die in deze paragraaf worden behandeld. 

 
Werkomschrijving opstellen (4.3.1.5.1) 

Nu de meerjarenonderhoudsplanning een 
feit is, moet er nog een 
werkomschrijving opgesteld worden 
(Figuur 41). Ook deze wordt door de 
PDO opgesteld. Binnen HOB wordt er 
gebruik gemaakt van een standaard 
template voor de werkomschrijving in 
Word. Deze wordt door de PDO 
aangepast naar het desbetreffende 
project. De werkomschrijving is in feite 
een omschrijving van alle verschillende 
werkzaamheden die in de 
meerjarenonderhoudsplanning staan. Op 
deze manier weet de opdrachtgever 
welke werkzaamheden er precies binnen een onderdeel vallen en welke niet. De 
werkomschrijving bestaat uit verschillende hoofdstukken. Als eerste is er de 
aanbieding van de meerjarenonderhoudsplanning met daarin de contractuele 
regels (binnen 30 dagen betalen etc.). Vervolgens is er een hoofdstuk met de 
specificatie van de werkzaamheden. Dit is het belangrijkste hoofdstuk en in dit 
hoofdstuk worden alle werkzaamheden per onderdeel behandeld. Vervolgens sluit 
de werkomschrijving af met een soort bijlage in de vorm van een toelichting 
NEN 2767 en de daarbij behorende methodiek. Op deze manier weet de 
opdrachtgever wat er met de verschillende kwaliteitseisen bedoeld wordt en waar 
deze aan voldoen.  

 
Tijd en kosten 

Het kost de PDO gemiddeld drie uur om een werkomschrijving op te stellen. 
Gezien het feit dat dit alleen door de PDO gedaan wordt, kost het tevens drie 
manuren. De kosten om een werkomschrijving op te stellen komen daarmee op 
€180,-. 

 
Benodigde gegevens 

Om een werkomschrijving op te stellen, moet de PDO weten wat de 
werkzaamheden per onderdeel zijn. Deze kan hij vinden in de offertes van de 
onderaannemers. Hierin staat beschreven wat ze precies aan werkzaamheden 

Figuur 41 - 4.3.1.5.1 Werkomschrijving opstellen 
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verrichten en tegen welke prijs. Verder heeft hij de standaard template nodig 
voor de werkomschrijving. Deze heeft hij zelf op zijn eigen computer of in de 
digitale map van HOB. 

 
Voorbeeld 

Hieronder staat een deel van de werkomschrijving omtrent het schilderen van de 
rabatdelen: 
 

Hoofdstuk 2: Specificatie werkzaamheden 
2.1 Gevel 

Werkzaamheden schilderwerk 
- Plaatselijk schrapen 
- Loszittende kit verwijderen 
- Intacte verflagen reinigen en geheel schuren 
- Plaatselijk aanbrengen van 1 laag grondverf 
- Plaatselijk uitstoppen en aanstoppen/afkitten 
- Aanbrengen van 2 lagen dekverf 

 
 
Bespreken prijs (4.3.1.5.2) 

Nu de meerjarenonderhoudsplanning en 
werkomschrijving helemaal klaar zijn, kan 
de prijs worden besproken (Figuur 42). 
Dit gebeurt binnen HOB tussen de PDO 
en de bedrijfsleider HOB. De PDO licht 
de bedrijfsleider HOB in over de 
meerjarenonderhoudsplanning. Hij beschrijft 
de inhoud en de daarbij behorende 
prijzen. Deze worden door de 
bedrijfsleider HOB gecontroleerd en 
(wanneer goed bevonden) goedgekeurd. 
Met goedkeuring van de bedrijfsleider 
HOB kan de prijs in het volgende 
deelproces worden ingediend. 

 
Tijd en kosten 

Het gesprek om de prijs van de meerjarenonderhoudsplanning te bespreken, 
duurt gemiddeld anderhalf uur. Doordat er twee personen deelnemen aan dit 
gesprek, kost dit deelproces drie manuren per meerjarenonderhoudsplanning en 
daardoor €180,- per meerjarenonderhoudsplanning. 

 

Figuur 42 - 4.3.1.5.2 Bespreken prijs 



  
Proces HOB 

57 
 

 
Benodigde gegevens 

Om de meerjarenonderhoudsplanning te kunnen bespreken zijn geen nieuwe 
gegevens nodig. De enige gegevens die nodig zijn, zijn de gegevens die in de 
meerjarenonderhoudsplanning staan en eventueel de daarbij horende offertes van 
onderaannemers. 

 
Voorbeeld 

Tijdens het gesprek wordt het schilderen van de rabatdelen met de daarbij 
behorende prijs van €16.500,- per onderhoudsbeurt besproken en goedgekeurd 
door de bedrijfsleider HOB. 

 
Indienen prijs (4.3.1.5.3) 

Het laatste deelproces van het opstellen 
van de meerjarenonderhoudsplanning is 
het indienen van de prijs (Figuur 43). 
Nadat de meerjarenonderhoudsplanning 
met bijbehorende prijs is goedgekeurd 
door de bedrijfsleider HOB, kan deze 
worden ingediend bij de opdrachtgever. 
Hierbij stuurt de PDO de 
meerjarenonderhoudsplanning en 
werkomschrijving met bijbehorende prijzen 
op naar de opdrachtgever, die 
vervolgens kan bepalen of dat hij het 
onderhoud laat uitbesteden aan HOB of 
niet. Verder wordt er door de PDO in Metacom nog geregistreerd dat er een 
meerjarenonderhoudsplanning is ingediend door HOB. Een voorbeeld van een 
meerjarenonderhoudsplanning is te zien in Figuur 44. 

 

Figuur 43 - 4.3.1.5.3 Indienen prijs 

Figuur 44 - Voorbeeld meerjarenonderhoudsplanning 



  
Afstudeerrapport 

 

58 
 

Tijd en kosten 
Het indienen van de meerjarenonderhoudsplanning met prijs kost voor de PDO 
gemiddeld 0,5 uur. Omdat hij dit alleen doet, kost het ook 0,5 manuur. De 
kosten voor het indienen van de prijs bedragen daardoor €30,- per 
meerjarenonderhoudsplanning. 

 
Benodigde gegevens 

Uit het vorige deelproces is een meerjarenonderhoudsplanning met gecontroleerde 
prijs naar voren gekomen. Dit zijn alle gegevens die nodig zijn om de prijs in 
te kunnen dienen. 

 
Voorbeeld 

De PDO stuurt de meerjarenonderhoudsplanning en werkomschrijving met prijzen 
naar de opdrachtgever en dient daarmee de prijs in. 

2.2.2 HET ONDERHOUDEN VAN MEERJARENONDERHOUDSPLANNINGEN 
Wanneer een meerjarenonderhoudsplanning wordt aangenomen door de 

opdrachtgever, dient de meerjarenonderhoudsplanning uitgevoerd te worden door 
HOB. Dit proces bestaat uit twee deelprocessen: het uitvoeren van het jaarlijks 
onderhoud en het bijwerken van de meerjarenonderhoudsplanning.  

2.2.2.1 UITVOEREN JAARLIJKS ONDERHOUD (4.3.2.1) 
Bij het onderhouden van de 

meerjarenonderhoudsplanning hoort het 
uitvoeren van het jaarlijks onderhoud aan 
het project (Figuur 45). Hierbij worden 
de werkzaamheden uit de 
meerjarenonderhoudsplanning verricht door 
reparateurs (van HOB of externe 
partijen). Voorheen waren er nog 
meerjarenonderhoudsplanningen waarin 
bepaalde werkzaamheden door HOB zelf 
werden onderhouden. Tegenwoordig 
worden alle werkzaamheden uitbesteed 
door HOB en wordt alles door externe 
partijen uitgevoerd. HOB heeft hierbij een 

meer coördinerende rol gekregen. Zij 
dienen ervoor te zorgen dat de 
onderaannemers het onderhoud aan het project op tijd en op correcte wijze 
uitvoeren en dat ieder jaar de werkzaamheden voor dat betreffende jaar 
uitgevoerd worden.  

Figuur 45 - 4.3.2.1 Uitvoeren jaarlijks onderhoud 
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Tijd en kosten 
Het uitvoeren van het jaarlijks onderhoud verschilt ieder jaar in tijd en kosten. 
Het ene jaar kan er veel onderhoud nodig zijn, terwijl er een ander jaar bijna 
geen onderhoud nodig is voor een bepaald project. Voor andere projecten kan 
dit dan weer helemaal andersom zijn. Over de tijd en kosten omtrent het 
uitvoeren van het jaarlijks onderhoud valt dus weinig te zeggen.  

 
Benodigde gegevens 

Van de gegevens die benodigd zijn om het jaarlijks onderhoud te kunnen 
uitvoeren, is de eerste de meerjarenonderhoudsplanning zelf. Hieruit kan HOB 
opmaken op welk moment bepaalde werkzaamheden noodzakelijk zijn en wie 
hiervoor verantwoordelijk is. Wanneer het onderhoud daadwerkelijk uitgevoerd 
wordt, zijn eventueel de (revisie)tekeningen en (revisie)bestek nodig om te 
kunnen zien wat er onderhouden moet worden en op wat voor manier. Dit kan 
echter ook al in de meerjarenonderhoudsplanning (werkomschrijving) zijn 
beschreven voor bepaalde werkzaamheden. 

 
Voorbeeld 

Iedere zes jaar worden de rabatdelen opnieuw geschilderd. De eerste keer vind 
dit plaats in 2021. Dan wordt de aangenomen schilder door HOB benaderd en 
wordt er een afspraak gemaakt wanneer deze het schilderwerk gaat uitvoeren. 
HOB controleert vervolgens of dit schilderwerk op een correcte wijze is 
uitgevoerd. In 2027 zal dan de volgende schilderbeurt plaats vinden en op een 
zelfde manier gaan. 
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2.2.2.2 BIJWERKEN MEERJARENONDERHOUDSPLANNING (4.3.2.2) 
Het tweede onderdeel dat hoort bij 

het onderhouden van 
meerjarenonderhoudsplanningen is het 
bijwerken van de 
meerjarenonderhoudsplanning (Figuur 
46). Hierbij past de PDO de 
meerjarenonderhoudsplanningen aan waar 
nodig. Dit kan noodzakelijk zijn door 
verschillende oorzaken. Allereerst kan het 
zijn dat er op basis van ervaring 
veranderingen plaats vinden. Na 
bijvoorbeeld twee keer onderhoud te 
hebben uitgevoerd, blijkt dat dit 
eenvoudiger, goedkoper, sneller etc. kan 
met daarbij minimaal hetzelfde resultaat. 
Ook kan het zijn dat blijkt dat er vaker 
of juist minder vaak onderhoud voor een bepaald onderdeel nodig is. Op basis 
van ervaring wordt dan de meerjarenonderhoudsplanning aangepast. Een tweede 
oorzaak kan liggen bij veranderingen vanuit de opdrachtgever. Hij kan 
bijvoorbeeld besluiten dat hij bepaalde onderdelen die nog niet in de 
meerjarenonderhoudsplanning staan ook door HOB wil laten onderhouden. In dit 
geval moet de meerjarenonderhoudsplanning uitgebreid worden. Of hij laat iets 
veranderen aan het project, zoals een aanbouw. Deze kan dan ook worden 
meegenomen in de meerjarenonderhoudsplanning, die hierdoor weer veranderd. 
Een derde oorzaak kan zijn dat de w  et- en regelgeving verandert. Bepaalde 
eisen worden bijvoorbeeld hoger waardoor er vaker of op een andere manier 
onderhoud benodigd is. Tot slot kan het voorkomen dat onderaannemers binnen 
de meerjarenonderhoudsplanning wijzigen. Dit kan noodzakelijk zijn doordat een 
onderaannemer failliet gaat en een andere deze dan moet vervangen. Er zijn 
dus verschillende oorzaken waardoor een meerjarenonderhoudsplanning aangepast 
moet worden. Zoals beschreven liggen de oorzaken voor deze veranderingen 
zelden bij HOB zelf en moeten deze meestal gezocht worden bij derden, 
waardoor deze niet door HOB zijn aan te passen en waar ze slechts op 
kunnen anticiperen. Het is de taak van HOB om deze veranderingen op een 
juiste wijze op te vangen en aan te passen. 

 
Tijd en kosten 

Het bijwerken van een meerjarenonderhoudsplanning duurt gemiddeld acht uur 
per jaar per meerjarenonderhoudsplanning. Dit is het bijwerken van de 
meerjarenonderhoudsplanning zelf, maar ook de tijd die men nodig is met 

Figuur 46 - 4.3.2.2 Bijwerken 
meerjarenonderhoudsplanningen (1x per jaar) 
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overleggen tussen klanten en externe partijen en het laten uitvoeren van 
conditiemetingen. Dit deelproces wordt uitgevoerd door de PDO, hierdoor kost dit 
deelproces acht manuren per jaar per meerjarenonderhoudsplanning. Qua kosten 
komt dit neer op €480,- per jaar per meerjarenonderhoudsplanning. 

 
Benodigde gegevens 

De gegevens die nodig zijn voor het bijwerken van de 
meerjarenonderhoudsplanning zijn de gegevens die behoren bij een verandering. 
Deze zijn niet specifiek te omschrijven, omdat het gaat om onbekende 
veranderingen. Zo is er bij een verandering in de wet de nieuwe wet nodig als 
gegeven en zijn bij een verandering vanuit de opdrachtgever nieuwe tekeningen 
en bestek met daarin de aanpassingen nodig. Bij het bijwerken van de 
meerjarenonderhoudsplanning zijn dus wel degelijk gegevens nodig. Echter 
variëren deze gegevens en zijn deze niet specifiek te benoemen.  

 
Voorbeeld 

Nadat de rabatdelen voor de eerste keer opnieuw geschilderd zijn in 2021, blijkt 
dat het schilderwerk er in 2021 slechter aan toe is, dan werd verwacht in 
2015. Op basis van deze ervaring wordt er een aanpassing gedaan aan de 
meerjarenonderhoudsplanning. In plaats van één keer per zes jaar twee lagen te 
schilderen, wordt er één keer per vier jaar twee laag geschilderd. Hierdoor 
worden de rabatdelen vaker geschilderd.  
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2.3 TERUGKOPPELING 
Het laatste onderdeel dat behandeld wordt in dit hoofdstuk is het proces 

omtrent de terugkoppeling. Hierbij wordt belangrijke informatie die door HOB 
verkregen is, teruggekoppeld 
aan HBO. Dit proces 
behoort uit twee onderdelen 
te bestaan en wordt in 
Figuur 47 weergegeven.  

 
 
 
 
 

2.3.1 TERUGKOPPELING KLACHTENAFHANDELING EN GARANTIE 
In Figuur 47 kun je zien dat het proces terugkoppeling klachtenafhandeling 

en garantie bestaat uit drie deelprocessen: het opsturen van de klachtenlijst, het 
behandelen van de klachtenlijst en de klachten doorgeven.  

2.3.1.1 KLACHTENLIJST OPSTUREN (4.4.1.1) 
Als eerste deelproces van de terugkoppeling van de klachtenafhandeling 

stuurt de medewerker nazorg een klachtenlijst op naar de directie. Dit is een 
klachtenlijst met daarop alle klachten van de afgelopen maand. Deze klachtenlijst 
wordt met behulp van Metacom uitgedraaid. In Figuur 48 is een voorbeeld van 
een dergelijke uitdraai te zien.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 47 - SADT Terugkoppeling 

Figuur 48 - Voorbeeld uitdraai Metacom 
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2.3.1.2 KLACHTENLIJST BEHANDELEN (4.4.1.2) 
De klachtenlijst wordt vervolgens door de directie (algemeen directeur en 

overige directeuren) behandeld. Zij houden maandelijks een overleg met elkaar 
en hierin bespreken ze verschillende zaken. Een van deze zaken is de 
klachtenlijst. Ze bekijken wat er allemaal is binnengekomen aan klachten en in 
hoeverre deze zijn opgelost. Hierbij letten ze er vooral op of klachten 
incidenteel of structureel zijn. Wanneer klachten namelijk structureel zijn tijdens 
één zelfde project, is er waarschijnlijk iets niet goed gegaan tijdens productie 
en/of realisatie van het gebouw. In dit geval is het van belang dat HBO 
hiervan op de hoogte is en worden de klachten doorgegeven. 

2.3.1.3 KLACHTEN DOORGEVEN (4.4.1.3) 
De directie geeft klachten die structureel tijdens één zelfde project 

voorkomen door aan de bijbehorende persoon binnen HBO (meestal projectleider 
van het betreffende project). Deze kan hier dan op inspelen en (laten) 
onderzoeken en vast te stellen wat er verkeerd is gegaan. Op deze manier kan 
de projectleider er voor zorgen dat projecten in de toekomst geen last meer 
hebben van deze klacht door bijvoorbeeld desbetreffend product of materiaal niet 
meer te gebruiken. Tijdens vaste bijeenkomsten (kwaliteitstand) wordt deze 
informatie doorgegeven aan zijn collega’s, zodat ook zij deze problemen kunnen 
voorkomen.  

2.3.2 TERUGKOPPELING MEERJARENONDERHOUDSPLANNINGEN 
Zoals Figuur 47 al liet zien is er op dit moment nog geen terugkoppeling 

van meerjarenonderhoudsplanningen van HOB naar HBO. De reden hiervoor is 
dat er nog geen projecten zijn die vanuit HBO zijn opgezet en welke HOB 
moet onderhouden door middel van een meerjarenonderhoudsplanning (alle 
projecten die HOB in onderhoud heeft zijn externe projecten). Hierdoor is van 
een terugkoppeling naar HBO nog geen sprake. Dit lijkt echter te gaan 
veranderen doordat er de laatste jaren meer projecten zijn waarvoor HOB een 
meerjarenonderhoudsplanning op heeft moeten stellen. Echter heeft HOB tot op 
heden nog geen opdracht gehad om voor een van deze projecten daadwerkelijk 
het onderhoud op zich te nemen. Wanneer dit wel het geval is, is een 
terugkoppeling vanuit HOB naar HBO gewenst om zo de kwaliteit van nieuwe 
bouwprojecten te kunnen verhogen en de TCO te kunnen verlagen door 
bijvoorbeeld duurzamere producten, die na verloop van tijd voordeliger zijn. 
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3 METHODIEK NEN 2767 

3.1 BOUWKUNDIG 
Het resultaat van de conditie wordt weergegeven in conditiescores. In de 

onderstaande tabel zijn de conditiescores van de NEN 2767 weergegeven met 
de daarbij behorende globale omschrijving en toelichting. 

 

Conditiescore Omschrijving Toelichting 

1 Uitstekende conditie Incidenteel geringe gebreken 

2 Goede conditie 
Incidenteel beginnende 
veroudering 

3 Redelijke conditie 
Plaatselijk zichtbare veroudering, 
functievervulling van bouw- en 
installatiedelen niet in gevaar 

4 Matige conditie 
Functievervulling van bouw- en 
installatiedelen incidenteel in 
gevaar 

5 Slechte conditie De veroudering is onomkeerbaar 

6 Zeer slechte conditie Technisch rijp voor sloop 
 

Verder worden door de NEN 2767 de globale omschrijvingen verder 
uitgewerkt in de navolgende definities: 

 
Conditiescore 1: Geen of zeer beperkte veroudering 

Gebreken aan afwerklagen, materialen, onderdelen en constructies als gevolg 
van veroudering komen niet voor. Installaties functioneren storingsvrij waardoor de 
bedrijfszekerheid is gewaarborgd. Bedrijfsonderbrekingen als gevolg van uitval van 
installaties enz. vinden niet plaats. Gebreken in de vorm van lichte mechanische 
beschadigingen of van esthetische aard kunnen incidenteel worden aangetroffen. 
Verder kunnen goed uitgevoerde reparaties voorkomen.  

Ten aanzien van het totale gebrekenbeeld geldt dat bouw- en 
installatiedelen in een uitstekende en vakkundig uitgevoerde staat verkeren. 
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Conditiescore 2: Beginnende veroudering 
Gebreken aan bouw- en installatiedelen in de vorm van materiaalaantasting en 
veroudering van afwerklagen, materialen, onderdelen en constructies komen 
incidenteel voor. Installaties functioneren, op een enkele uitzondering na, 
storingsvrij waardoor de bedrijfszekerheid is gewaarborgd. Bedrijfsonderbrekingen 
als gevolg van uitval van installaties enz. vinden nagenoeg niet plaats. 
Gebreken, zoals verweringsverschijnselen, worden slechts plaatselijk gesignaleerd. 
De bouw- of installatiedelen kunnen zichtbare vuilaanslag (milieu) vertonen. 
Ten aanzien het totale gebrekenbeeld geldt dat de bouw- en installatiedelen als 
goed kunnen worden beoordeeld. Dit duidt op een goed ontwerp, goede 
detaillering, alsook een gedegen uitvoering en montage. 

 
Conditiescore 3: Verouderingsproces is plaatselijk op gang gekomen 

Bouw- en installatiedelen vertonen plaatselijk gebreken aan afwerklagen, 
materialen, onderdelen en constructies. Een enkel probleem met vocht en tocht 
kan het gevolg zijn. Het functioneren van de installaties kan een enkele keer 
worden verstoord. De gebreken hebben geen invloed op het functioneren van 
het bouw- of installatiedeel. Het bedrijfsproces wordt niet geschaad. Gebreken, 
in de vorm van verwering enz., kunnen plaatselijk tot regelmatig voorkomen. 
Regelmatig kunnen goed uitgevoerde en duurzame reparaties worden vastgesteld. 
Ook kunnen plaatselijk reparaties met minder geschikte middelen zijn uitgevoerd. 
Een bouw- of installatiedeel kan in zijn geheel een zichtbare vuilaanslag 
(milieu) vertonen. Ten aanzien van het totale gebrekenbeeld wordt de 
technische staat als redelijk gekwalificeerd. De kwaliteit van de toegepaste 
materialen en/of gebreken in ontwerp, detaillering en uitvoering speelt hierin een 
rol van betekenis. 

 
Conditiescore 4: Het verouderingsproces heeft het bouw- of installatiedeel 

regelmatig in zijn greep 
Bouw- en installatiedelen vertonen regelmatig gebreken aan afwerklagen, 
materialen, onderdelen en constructies. Plaatselijk kunnen storingen in het 
functioneren van het bouw- of installatiedeel optreden. Overlast en 
onbruikbaarheid van bouw- en installatiedelen (bijvoorbeeld als gevolg van 
lekkages) kunnen zich per jaar enkele keren voordoen.  

Het aantal storingen bij de installaties neemt toe. De bedrijfszekerheid van 
installaties is matig gewaarborgd. Er kunnen bedrijfsonderbrekingen voorkomen. 
Ten aanzien van het totale gebrekenbeeld worden de bouw- en installatiedelen 
als matig beoordeeld. Dit kan mede worden veroorzaakt door fouten in 
materiaalkeuze, ontwerp en/of uitvoering. 
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Conditiescore 5: Het verouderingsproces is min of meer onomkeerbaar 
geworden 

Bouw- en installatiedelen vertonen in aanzienlijke mate gebreken aan 
afwerklagen, materialen, onderdelen en constructies. De primaire functies van 
onderdelen die het functioneren van bouw- of installatiedelen beïnvloeden, zijn 
dan niet meer gewaarborgd. Het functioneren van de installaties is niet meer 
gewaarborgd. Regelmatig kunnen bedrijfsonderbrekingen plaatsvinden. Het totale 
gebrekenbeeld van de bouw- en installatiedelen is slecht. Oorzaak zijn de 
structurele gebreken in de materialen, het ontwerp en/of de uitvoering. Er 
treden regelmatig storingen op in het functioneren van het bouw- of 
installatiedeel. 

 
Conditiescore 6: Maximaal gebrekenbeeld 

De conditie van bouw- en installatiedelen is zo slecht dat het niet meer te 
classificeren is onder conditie 5. Er is sprake van een maximaal gebrekenbeeld 
en voortdurend treden storingen op in de functievervulling van bouw- en 
installatiedelen. 
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De conditie uitgedrukt in een conditiescore moet worden vastgelegd op 
basis van aanwezige gebreken. De conditiemeting is gebaseerd op het kunnen 
kwantificeren van gebreken. Hiertoe wordt een drietal  gebrekenparameters 
onderscheiden: de ernst van een gebrek (1), de omvang van een gebrek (2) 
en de intensiteit van een gebrek (3). Met deze parameters kunnen alle 
gebreken, inclusief de visueel te  constateren verouderingsaspecten en 
oppervlaktedegradaties, worden vastgelegd. 

 
Ernst 

Binnen de conditiemeting wordt een driedeling naar de ernst van gebreken 
toegepast: ernstige, serieuze en geringe gebreken. De ernst van het gebrek 
bepaalt welke matrix in tabel 4 moet worden gebruikt voor de bepaling van de 
conditiescore van een bouw- of installatiedeel. De algemene typering van de 
ernst van gebreken is als volgt: 

- ernstige gebreken doen direct afbreuk aan de functie van het bouw- 
of installatiedeel, bijvoorbeeld houtrot of een defecte ventilator van een 
luchtbehandelingskast. 

- serieuze gebreken betekenen een degradatie van het bouw- of 
installatiedeel, zonder de functionaliteit direct aan te tasten, bijvoorbeeld 
verwering of lekkage bij installaties. 

- geringe gebreken doen geen afbreuk aan de functionaliteit van het 
bouw- of installatiedeel, bijvoorbeeld vervuiling of ondeugdelijke 
bevestiging van componenten. 

 
Omvang 

In de conditiemeting moet voor bepaling van de omvang van een gebrek de 
volgende onderverdeling worden gehanteerd, conform onderstaande tabel: 
 

Omvangscore Percentage Beschrijving 

omvang 1 < 2% het gebrek komt incidenteel voor 

omvang 2 2 % tot 10 % het gebrek komt plaatselijk voor 

omvang 3 10 % tot 30% het gebrek komt regelmatig voor 

omvang 4 30 % tot 70 % het gebrek komt aanzienlijk voor 

omvang 5 ≥ 70 % het gebrek komt algemeen voor 
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Intensiteit 
De conditiemeting gaat uit van een onderverdeling van de degradatiestadia van 
gebreken in drie Intensiteitscores, conform onderstaande tabel. 

Intensiteitscore Benaming Beschrijving 

Intensiteit 1 laag (begin stadium) het gebrek is nauwelijks waarneembaar 

Intensiteit 2 midden (gevorderd stadium) het gebrek is duidelijk waarneembaar 

Intensiteit 3 hoog (eindstadium) 
het gebrek is zeer duidelijk 
waarneembaar; het gebrek kan niet of 
nauwelijks toenemen 

 

Op basis van de drie hierboven aangegeven gebrekenparameters is de 
conditie van het bouw- of installatiedeel eenduidig vast te leggen. De matrix 
geeft in de volgende tabellen de resulterende condities aan: 

Ernstige gebreken 

Omvang 
Intensiteit 

1) incidenteel 
(< 2%) 

2) Plaatselijk 
(2% tot 10%) 

3) Regelmatig 
(10% tot 30%) 

4) Aanzienlijk 
(30% tot 70%) 

5) 
Algemeen 
(≥ 70% 

1) Laag 
(beginstadium) 

1 1 2 3 4 

2) Midden 
(gevorderd 
stadium) 

1 2 3 4 5 

3) Hoog 
(eindstadium) 

2 3 4 5 6 

 

Serieuze gebreken 

Omvang 
Intensiteit 

1) incidenteel 
(< 2%) 

2) Plaatselijk 
(2% tot 10%) 

3) Regelmatig 
(10% tot 30%) 

4) Aanzienlijk 
(30% tot 70%) 

5) 
Algemeen 
(≥ 70% 

1) Laag 
(beginstadium) 

1 1 1 2 3 

2) Midden 
(gevorderd 
stadium) 

1 1 2 3 4 

3) Hoog 
(eindstadium) 

1 2 3 4 5 
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Geringe gebreken 

Omvang 
Intensiteit 

1) incidenteel 
(< 2%) 

2) Plaatselijk 
(2% tot 10%) 

3) Regelmatig 
(10% tot 30%) 

4) Aanzienlijk 
(30% tot 70%) 

5) 
Algemeen 
(≥ 70% 

1) Laag 
(beginstadium) 

1 1 1 1 2 

2) Midden 
(gevorderd 
stadium) 

1 1 1 2 3 

3) Hoog 
(eindstadium) 

1 1 2 3 4 
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3.2 WERKTUIGBOUWKUNDIGE INSTALLATIES 
 

Het doelmatig en objectief inspecteren van de nader genoemde 
gebouwinstallaties met het doel gegevens te verzamelen ten behoeve van: 

- het op een bepaald conditieniveau (afhankelijk van toepassing)     
houden van de betreffende installaties; 

- het geven van adviezen voor vervangingsonderhoud; 
- het geven voor adviezen voor investering / verbeterend onderhoud; 
- het herstellen van geconstateerde schade. 
 

De installaties worden voornamelijk visueel op onderhoudstechnische 
aspecten geïnspecteerd. Voor de inspectie wordt geen demontage en/of 
destructief onderzoek verricht. Indien aanwezig zullen ook meetresultaten 
meegenomen worden in het onderzoek. 

Indien een element niet kan worden geïnspecteerd, is aan dit element een 
conditie 0 gegeven en de vervanging met vier jaren vooruitgeschoven. 
Aangezien het element niet is geïnspecteerd, is het niet uitgesloten dat 
vervanging eerder dan na vier jaren aan de orde is. 

Voor geïnspecteerde elementen waarbij het bouwjaar niet bekend is en 
waaraan geen gebreken geconstateerd zijn, wordt de resterende theoretische 
levensduur aan de hand van de conditie bepaald conform de 
verouderingskromme als opgenomen in NEN 2767 deel 1. 
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4 OPBOUW VAN EEN BIM 

Zoals hiervoor al wordt vermeld, is gebleken dat een BIM zich binnen 
Hendriks gedurende een project opbouwt. Er wordt steeds meer informatie aan 
toegevoegd en het BIM wordt steeds uitgebreider. In Figuur 49 is een 
samenvatting van dit processchema weergegeven. Allereerst wordt een BIM-
protocol opgezet, vervolgens worden de disciplinemodellen gemaakt. In deze fase 
wordt de basis van het BIM gemaakt. Vervolgens worden 
leveranciers/onderaannemers ingekocht en aspectmodellen gemaakt. Tot slot 
wordt het project uitgevoerd.   

 
 

  

Figuur 49 - Opbouw van een BIM 
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4.1 BIM-PROTOCOL OPZETTEN 

De opbouw van een BIM begint allereerst met het opzetten van een 
BIM-protocol (zie Figuur 50). Het BIM-protocol is een protocol dat geschreven 
is/wordt om te dienen als leidraad bij het realiseren van een project middels 
BIM. Een voorbeeld van een BIM-protocol is te vinden in Bijlage V: BIM-
protocol. Hierbij wordt eerst de inkoopbehoefte voor het model gespecificeerd. Er 
wordt bekeken welke onderdelen er nog gemodelleerd moeten worden en welke 
onderdelen er (eventueel) al gemodelleerd zijn. Zo kan het voorkomen dat de 
architect en/of constructeur al een BIM heeft gemaakt, wat gebruikt zou kunnen 
worden als bouwkundig en/of constructief model. Er wordt dan gecontroleerd in 
hoeverre het model dat eventueel aanwezig is, bruikbaar is voor Hendriks of dat 
het nog aangepast dient te worden. Aan de hand van deze informatie wordt er 
bepaald welke (andere) (voorkeurs)modelleurs nodig zijn om het BIM op orde 
te maken voor Hendriks: architect, constructeur, E-installateur en/of W-
installateur. Het niveau waaraan het BIM moet voldoen, wordt in de volgende 
paragraaf beschreven (3.2 Structuur van een BIM). Wanneer externe 
modelleurs nodig zijn, worden er offerteaanvragen naar hen verzonden. Bij deze 
offerteaanvragen stuurt HBO tevens de bestekstukken, 2D-tekeningen, het BIM-
protocol en de parameterlijst mee. De parameterlijst is een lijst met alle 
elementen die in het BIM moeten komen met daarbij de verantwoordelijke en 
het verwachtte detailleringsniveau (zie paragraaf 3.2 Structuur van een BIM). 
Door alles mee te sturen, weten de modelleurs waar hun BIM aan moet 
voldoen. De offertes die HBO terugkrijgen worden beoordeeld. Vervolgens wordt 
er met verschillende modelleurs onderhandeld tot er één overblijft voor het 
bouwkundig model, één voor het constructief model, één voor de E-installaties 
en één voor de W-installaties. Met deze modelleurs wordt dan een contract 
afgesloten en de andere modelleurs worden afgewezen. De modelleurs van de 
E- en W-installaties zijn in principe de E-installateur en W-installateur die 
beide onderdelen ook gaan realiseren op de bouwplaats.  

Het gehele proces van het opzetten van het BIM-protocol wordt vanuit 
HBO gedaan door de werkvoorbereider. Hij is verantwoordelijk voor het verloop 
van dit proces en daarbij het aanstellen van de modelleurs. 

Figuur 50 - BIM-protocol opzetten 
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4.2 DISCIPLINEMODELLEN MAKEN 

Een volgende stap in de opbouw van een BIM is het maken van 
disciplinemodellen (zie Figuur 51). Nadat de modelleurs aangesteld zijn, krijgen 
zij de actuele bestekstukken en 2D-tekeningen. Het kan namelijk voorkomen dat 
deze veranderd zijn in de periode van offerteaanvraag en aanstelling van de 
modelleurs. Met deze gegevens en aan de hand van het BIM-protocol en de 
parameterlijst kunnen zij de modellen gaan modeleren. Deze modellen worden 
opgestuurd naar HBO en vanuit daar worden deze modellen gecontroleerd. 
Allereerst door middel van een visuele controle. Hierbij wordt er gekeken of de 
modellen overeenkomen met de tekeningen, of de aansluitingen en nulpunten 
kloppen en of het gebruikte detailniveau voldoet. Tevens vinden er bij de 
controle clashsessies plaats. Dit houdt in dat de verschillende modellen over 
elkaar heen gelegd worden in één BIM er wordt vervolgens gekeken of de 
modellen met elkaar overeenkomen en of er geen zaken zijn die in 
werkelijkheid niet kunnen, zoals een luchtkoker die door een vloer gaat waar 
geen gat in de vloer zit. Deze controle vindt plaats met behulp van 
zogenaamde rulesets. Dit zijn regels in de BIM-software (Solibri) die bepaalde 
elementen kunnen controleren. Een voorbeeld van een ruleset; onder iedere 
vloer dienen aan twee kanten dragende/constructieve elementen te zijn. De 

Figuur 51 - Disciplinemodellen maken 
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BIM-software controleert dan bij iedere vloer of deze gedragen wordt door 
dragende/constructieve elementen. Iedere foute oplegging wordt in dit geval door 
de BIM-software weergegeven. Na het uitvoeren van deze controles wordt het 
BIM goedgekeurd of afgekeurd. Wanneer een BIM wordt afgekeurd wordt de 
clashlist en andere opmerkingen door gecommuniceerd naar de modelleurs. Zij 
passen hun model daarop aan en de controle begint weer van vooraf aan. Dit 
proces herhaalt zich totdat het model 100% klopt (clean-order model); 
daarmee wordt bedoeld dat het overeenkomt met de tekeningen, het detailniveau 
klopt met de parameterlijst en de modellen niet met elkaar clashen. Wanneer 
het model 100% klopt, gaat het door naar het volgende deelproces: Inkopen 
leveranciers/onderaannemers.  

Dit gehele proces wordt wederom gecoördineerd door de werkvoorbereider. 
Hij zorgt voor het verzenden van de stukken naar de modelleurs en het 
uitvoeren van de controlesessies.  

 
Door tijdsdruk kan het echter voorkomen dat modellen nog niet 100% 

kloppen maar al wel gebruikt worden voor het volgende deelproces: Inkopen 
leveranciers/onderaannemers. Dit is niet gewenst, maar kan noodzakelijk zijn 
doordat het project in zijn geheel vooruit zal moeten. In zo’n geval zullen de 
controlesessies echter gewoon doorgaan en eventuele veranderingen in de 
modellen later doorgegeven worden aan leveranciers/onderaannemers. 
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4.3 INKOPEN LEVERANCIERS/ONDERAANNEMERS 

Wanneer de disciplinemodellen zijn goedgekeurd kan begonnen worden met 
het volgende deelproces: Inkopen leveranciers/onderaannemers (zie Figuur 52). 
In dit deelproces wordt het BIM echter niet aangepast, maar dit deelproces is 
wel van belang voor het vervolg van het BIM, aangezien er tijdens dit 
deelproces leveranciers en onderaannemers ingekocht worden.  

Allereerst wordt hiervoor de inkoopbehoefte gespecificeerd. Er wordt een 
specificatie gemaakt over wat ingekocht moet worden en waar dat aan moet 
voldoen. Ook worden er deliverables gecreëerd, bestaande uit 2D-tekeningen en 
het clean-order model. Vervolgens wordt er bekeken waar aanvullende offertes 
aangevraagd worden. Met behulp van prijsspiegels en resume offertes uit de 
calculatiefase wordt gekeken welke onderaannemers/leveranciers interessant zijn 
om een aanvullende offerte bij aan te vragen. Ook kan het zijn dat de 
werkvoorbereider zelf nog bij andere onderaannemers/leveranciers offertes 
opvraagt. Bij deze aanvragen worden de gecreëerde deliverables, 
projectspecificatie en algemene voorwaarden voor inkoop en onderaannemer 
meegestuurd. Met behulp van de gecreëerde deliverables kunnen 
leveranciers/onderaannemers hun offerte opstellen. Vervolgens worden de offertes 
beoordeeld, wordt er wederom onderhandeld en per onderdeel een 
leverancier/onderaannemer gekozen. Hiervoor wordt een contract opgesteld en de 
overige partijen met offertes worden afgewezen. 

Wederom wordt dit deelproces in zijn geheel uitgevoerd en gecoördineerd 
door de werkvoorbereider. Bij het onderhandelen van grote onderdelen kan het 
zijn dat hoofd inkoop meehelpt, aangezien hij uiteindelijk verantwoordelijk is voor 
de inkoop van leveranciers/onderaannemers. 

  

Figuur 52 - Inkopen leveranciers/onderaannemers 
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4.4 ASPECTMODELLEN 

Nadat de leveranciers/onderaannemers zijn ingekocht, worden de 
aspectmodellen gemodelleerd (zie Figuur 53). Dit deelproces geldt voor de 
leveranciers/onderaannemers die met BIM kunnen werken. Echter zijn er ook 
leveranciers/onderaannemers die dit (nog) niet kunnen en willen, maar uit 
andere overwegingen ingekocht zijn. Deze doorlopen de realisatiefase via de 
traditionele werkwijze (tekeningen).  

Om de aspectmodellen te kunnen modelleren, worden als eerste de 
deliverables opnieuw opgestuurd naar de ingekochte leveranciers/onderaannemers 
met daarbij eventueel het BIM-protocol en de parameterlijst. Op die manier 
hebben de leveranciers/onderaannemers de meest actuele tekeningen en clean-
order model en weten ze waaraan hun aspectmodel moet voldoen. Vanuit deze 
gegevens kunnen zij hun aspectmodel modelleren van het onderdeel waarvoor zij 
verantwoordelijk zijn, bijvoorbeeld kalkzandsteen wanden. Wanneer het 
aspectmodel klaar is, wordt deze allereerst visueel gecontroleerd. Hierbij wordt er 
gekeken naar: passing, installaties, aansluiting, oplegging, locatie, hoogte en 
vorm. Knelpunten die hierbij naar voren komen, worden door gecommuniceerd 
naar de leverancier/ onderaannemer. Verder kan er naar aanleiding van het 
betreffende onderdeel nog een handeling nodig zijn in deze fase. Een 
voorbeeld: het doorsturen van de sparingsopgave voor vloeren naar 
desbetreffende leverancier/onderaannemer. Deze stap is echter afhankelijk van 
het desbetreffende onderdeel en daardoor niet exact te specificeren in het 
schema (Figuur 53). Nadat de opmerkingen zijn doorgestuurd gaat de 
leverancier/onderaannemer deze aanpassen in zijn aspectmodel. Na deze 
aanpassing volgt een grotere controle. Zo wordt het aspectmodel gecontroleerd 
met de W- en E-installateur en constructeur. Ook vindt er een nieuwe visuele 
controle plaats. Aan de hand van deze controle wordt een aspectmodel 

Figuur 53 - Aspectmodellen 
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goedgekeurd of niet. Wanneer het niet wordt goedgekeurd worden de 
opmerkingen opnieuw door gecommuniceerd naar de leverancier/installateur. Hij 
past zijn aspectmodel dan weer aan en dit wordt opnieuw gecontroleerd. 
Wanneer het aspectmodel goed wordt bevonden, kan er door worden gegaan 
met het volgende deelproces: Uitvoering.  

Ook dit gehele deelproces wordt gecoördineerd door de werkvoorbereider. 
Hij verzorgt de controlesessies en stuurt alle betrokken partijen de benodigde 
gegevens en zorgt dat hij de aspectmodellen op tijd binnenkrijgt.  

4.5 UITVOERING 
Wanneer de aspectmodellen zijn 

goedgekeurd, kan begonnen worden met de 
uitvoering (zie Figuur 54). Het BIM wordt 
in deze fase niet meer verder opgebouwd, 
maar wordt wel gebruikt. De 
werkvoorbereider ontvangt van de 
leverancier/onderaannemer eventueel het 
leverschema van de producten die zijn 
ingekocht. Ook worden de deliverables voor 
de bouwplaats beschikbaar gemaakt. Denk hierbij aan de werktekeningen die 
nodig zijn op de bouwplaats. Deze worden gegenereerd uit de aspectmodellen 
en eventueel nog aangepast zodat ze bruikbaar zijn voor de bouwplaats 
medewerkers. Dit wordt gedaan door de werkvoorbereider. De leveranciers 
maken vervolgens hun producten aan de hand van de aspectmodellen die ze 
hebben gemaakt. Zo maakt de kalkzandsteenleverancier kalkzandsteenblokken in 
de maten die in het aspectmodel staan. Op die manier is er op de bouwplaats 
geen afval en worden de blokken (als het goed is) goed aangeleverd voor de 
lijmer. De lijmer moet op zijn beurt aan de hand van de gemaakte tekeningen 
de wanden lijmen. Wanneer er bij de levering zaken fout gaan, wordt er door 
de werkvoorbereider overlegt met de leverancier hoe dit heeft kunnen gebeuren 
en wie de schuldige is.  

Nadat de uitvoering voltooid is en daarmee het project is opgeleverd, is 
tevens de opbouw van het model voltooid voor HBO.  
  

Figuur 54 - Uitvoering 
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5 BIM-PROTOCOL 
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Inhoud 

INHOUD  

1. INLEIDING  

1.1 BASISPRINCIPES VOOR SUCCESVOL BIM  

1.2 BIM STAPPENPLAN  

2. BIM DOELEN  

2.1 MAKEN VAN 3D BIM T.B.V. VISUALISATIE EN COMMUNICATIE.  

2.2 HET CREËREN VAN EEN INTEGRAAL BIM MET CONSISTENT 2D TEKENWERK ALS AFGELEIDE.  

2.3 HOEVEELHEDEN EXTRACTIE VANUIT HET BIM.  

2.4 INFORMATIE EXTRACTIE VANUIT HET BIM.  

2.5 KETENDIGITALISATIE.  

2.6 INFRA EN TERREININRICHTING  

2.7 BEGROTING CONTROLE  

2.8 BOUWFYSISCHE BEREKENINGEN  

2.9 OUTPUT  

3. ORGANISATIE  

3.1 TEAM  

3.2 COMMUNICATIE  

3.2.1 BIM Xperience : Interactief, fysiek samenwerken  

3.2.2 E-mail  

3.2.3 Sharepoint berichten  

3.5 PLANNING  

4. TOOLS  

4.1 BIM MODELLEER SOFTWARE  

4.2 MODEL CHECK SOFTWARE  

4.3 DATA DELEN  
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5. BIM WORKFLOW  

5.1 AFSPRAKEN  

5.2 ASPECT MODELLEN  

5.2.1 Digitale onderleggers  

5.2.2 Shared coördinaties  

5.3 UITGANGSPUNTEN VOOR HET MODELLEREN VAN HET BIM MODEL  

5.4 “DROOG ZWEMMEN”  

5.5 MODEL-CHECKS & CLASH-SESSIES  

5.5.1 Data formaten voor clash-sessie  

5.5.2 Model-check sessie  

5.5.3 Clash-sessie 

6. DE STRUCTUUR VAN HET B.I.M. (HET OBJECT)  

6.1 ELEMENTEN  

6.2 PARAMETERS  

6.3 CODERING VAN ELEMENTEN  

6.3.1 NLsfb codering (Assembly code)  

6.3.2 Kozijnen, staal en prefab coderingen  

6.3.3 Ruimte coderingen  

6.3.4 WBS coderingen  

6.4 2D DETAILS  
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Inleiding 

Het BIM protocol 1 dat voor u ligt is geschreven om te dienen als leidraad bij het realiseren 

van het project Alde Steeg middels een Building Information Modeling, het proces om te 

komen tot een Building Information Model. Het bevat de minimale afspraken die gelden 

tussen de verschillende projectpartijen.  

Het BIM protocol vormt een gezamenlijke leidraad voor alle betrokken BIM 

projectpartners waar zij op kunnen teruggrijpen gedurende het BIM proces. Na het lezen 

van dit uitvoeringsplan zou voor iedere betrokken partij duidelijk moeten zijn wat er van 

hun verwacht wordt en hoe de projectpartners met elkaar gaan samenwerken.  

Het kan voorkomen dat tijdens het doorlopen van het BIM project de uitgangspunten in dit 

protocol bijgesteld en geoptimaliseerd worden.  

1.1 Basisprincipes voor succesvol BIM 

Dit BIM protocol gaat uit van de BIM basisprincipes in Figuur 1.  

 

 

Figuur 1 - BIM basisprincipes. 

                                                             
1 Dit BIM protocol is samengesteld met kennis van deBIMspecialist, Balance & Result, ZEEP architecten, Dick Spekkink, TNO 

en AAN Bouw & Ontwikkeling.  
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1.2 BIM stappenplan 

Building Information Modelling is het proces om te komen tot een Building Information 

Model. Om dit proces succesvol te laten verlopen is het noodzakelijk om afspraken te 

maken tussen de betrokken project partners voor alle stappen in Figuur 2. De inhoud van 

dit BIM protocol geeft hier concreet invulling aan. 

 

Figuur 2 - Stappenplan voor Building Information Modelling. 
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2. BIM doelen 

Voorafgaand aan het project hebben de project partners gezamenlijk hun eigen ambities 

en doelen vastgesteld. Hieruit zijn de volgende project doelen en ambities geformuleerd. 

2.1 Maken van 3D BIM t.b.v. visualisatie en communicatie. 

Vanuit het BIM kunnen visualisaties gehaald worden t.b.v. de communicatie met 

opdrachtgever, projectpartners en co-makers. Ook gaat communiceren m.b.v. een 3D BIM 

makkelijker en duidelijker, dan met 2D tekeningen.  

2.2 Het creëren van een integraal BIM met consistent 2D tekenwerk als afgeleide. 

Het BIM wordt opgebouwd uit de volgende aspect modellen: bouwkundig, constructief en 

installaties. 2D tekeningen (plattegronden, doorsneden, aanzichten en details) worden 

alleen automatisch en consistent uit het (aspect) BIM gehaald. De 2D output voldoen aan 

bijlagen 2a, 2b, 3a en 3b. 

2.3 Hoeveelheden extractie vanuit het BIM. 

Het BIM wordt gebruikt om hoeveelheden te bepalen van verschillende elementen. 

Hiervoor is het van belang dat elementen in het BIM voldoen aan het juiste LOD en de 

juiste parameters bevatten conform Bijlage 4. 

2.4 Informatie extractie vanuit het BIM. 

Het BIM wordt gebruikt om informatie te herleiden van verschillende elementen. Deze 

staan beschreven in Bijlage 4. Alle benoemde parameters zijn gebaseerd op de informatie 

behoefte vanuit de levenscyclus van het bouwwerk. Daarmee zijn de parameters van 

directe toegevoegde waarde, en van belang voor het verdere verloop van het project in de 

fase realisatie en service.  

2.5 Ketendigitalisatie. 

Sommige elementen uit het BIM model worden gebruikt om co-makers mee aan te sturen. 

Dit vereist een aantal specifieke parameters binnen de elementen van het BIM en een goed 

en correct IFC model.  

We onderscheiden de volgende focusonderdelen: 

Constructie staal (kolommen, liggers) 

Kanaalplaatvloer  

Prefab beton elementen 

Aluminiumkozijnen met stelkozijn 

Onderdelen “Berkvens” (binnendeuren, schuifdeuren)  
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H&S (alleen parameters, geen geometrie) 

Ytong scheidingswanden (Xella) 

*) Nader te bepalen elementen door voortschrijdend inzicht. 

 

2.6 Infra en terreininrichting 

Voor dit project geld dat ook de omgeving volledig en correct in 3D gemodelleerd moet 

worden. Deze kan van grote toegevoegde waarde in de communicatie richting gemeente, 

omwonenden en opdrachtgever. In een latere fase wordt onderzocht in hoeverre de 

ondergrondse infra en bovengrondse terreininrichting als aspectmodel worden 

gemodelleerd en door wie dit gebeurt.  

2.7 Begroting controle 

Door hoeveelheden uit het BIM model te halen en hier een codering aan te hangen willen 

we m.b.v. Solibri een Information Take Off doen waarmee vervolgens de begroting 

gecontroleerd kan worden. 

2.8 Bouwfysische berekeningen 

Door hoeveelheden uit het BIM model te halen zoals volume van ruimten, Rc waarden van 

gevels en oppervlakten van kozijnen en glas kunnen we deze gebruikern als directe input 

voor het maken van ventilatie overschrijdingsberekening d.m.v. BINK software.  

2.9 Output 

Vanuit de BIM-doelen specificeren we de deliverables vanuit de verschillende aspect BIM 

modellen. Hierbij is het van belang om afspraken te maken over de manier waarop deze 

deliverables tot stand komen, met welke applicaties dit gebeurt en in welk bestandformaat 

de deliverables worden aangeleverd.  
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In Figuur 3 staan de deliverables en hun data formaat, inclusief aanvullende wensen en 

eisen per discipline aangegeven.  

Deliverable R

V

T 

I

F

C 

D

W

G 

D 

W 

F 

X 

P

D

F 

X

L

S 

       

Aspect BIM X X  X   

Plattegronden   X X X  

Doorsneden   X X X  

Aanzichten   X X X  

Details X  X X X  

Kozijn tekening   X X X  

Prefab tekening   X X X  

Hekwerk tekening   X X X  

BB toetsing     X X 

Informatie*      X 

Figuur 3 - overzicht van de deliverables en bijbehorende data formaten. 

Uitgangspunt 2.10#1/4:  

Deliverables zijn altijd directe afgeleiden vanuit een aspect BIM model. Alleen op deze 

manier wordt de consistentie tussen het BIM model en de (2D) afgeleiden gewaarborgd. 

Uitgangspunt 2.10#2/4:  

2D tekenwerk deliverables voldoet aan bijlage 2a, 2b, 3a en 3b. 

RVT versie 2013. 

DWG versie 2012. 

IFC versie 2x3. 

 



  
BIM-protocol 

89 
 

Uitgangspunt 2.10#3/4:  

De specificaties van de informatie die uit het BIM model gehaald moet kunnen worden is 

vermeld in bijlage 4. 

Uitgangspunt 2.10#4/4:  

T.b.v. de onderdelen die in 2.6 zijn benoemd als Focusonderdelen is het noodzakelijk dat 

de kwaliteit van de IFC export voldoet en is afgestemd met de betreffende leverancier. 

Zaken die hierbij belangrijk zijn: IFC_assembly (via IFC_aggregate -> decompose). 
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3. Organisatie 

Project naam: 16 Woningen StrijpR 

Opdrachtgever: Amvest 

Type:    

Fasering:  

Start BIM project:  wk 21 2014 t/m wk 26 2014 

3.1 Team 

Het onderstaande projectteam draagt gezamenlijk zorg voor het opstellen en coördineren 

van de aspect- modellen van het project. 

Bedrijf Voornaam Achternaam Rol E-mail 

H&R Radboud Hulshof Modelleur bouwk r.hulshof@hr-bin.nl 

Vd Laar Daan De Jager Projectl constr d.dejager@vandelaar.info 

HBB John Gabriels Werkvoornbereider jgabriels@hb-oss.nl 

HIT Paul Laurensse Projectleider plaurensse@hb-oss.nl 

Schrijvers ???    

     

     

Figuur 4 - Rollen in het BIM projectteam. 

Uitgangspunt 3.1#1/2:  

Het uitgangspunt is dat de team samenstelling niet verandert gedurende het BIM traject. 

Dit geld in het bijzonder voor de modelleurs van de aspect BIM modellen, omdat de kennis 

van de specifieke opbouw van een BIM zeer lastig is om (intern) over te dragen.  

Uitgangspunt 3.1#2/2:  

Uiteraard kan het voorkomen dat de team samenstelling verandert, hierover wordt 

vroegtijdig, openlijk en duidelijk gecommuniceerd. 
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3.2 Communicatie 

Binnen het projectteam wordt gecommuniceerd conform 

 

 

Figuur 5 - Communicatie organogram. 

Uitgangspunt 3.2#1/2:  

De procesmanager wordt op de hoogte gehouden van alle communicatie tussen 

projectteam partners onderling.  

Uitgangspunt 3.2#2/2:  

Basis principes van communiceren: 

Beslissingen centraal (en formeel) vastleggen ten tijde van het (BIM) projectteam 

overleg, de model-checks en clashsessies. 

Streven moet zijn om binnen 1 dag te reageren op vragen gesteld per E-mail of 

telefoon. 

Afspraken tussen partners vastleggen via E-mail. 
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Zeer regelmatig (fysiek) overleg. 

3.2.1 BIM Xperience : Interactief, fysiek samenwerken 

Het fysiek samenbrengen van de projectpartners gedurende korte periode in een 

‘pressure cooker’ zorgt ervoor dat het ontwerp snel en efficiënt kan worden opgezet of 

uitgewerkt. Met name aan het begin van het BIM traject is deze manier van samenwerken 

een absolute meerwaarde. 

N.B. Wanneer vanuit een clash-sessie blijkt dat er nog erg veel clashes aanwezig zijn 

tussen de disciplines, dan kan de BIM coördinator , na overleg met alle betrokken partijen, 

de beslissing nemen om het BIM projectteam fysiek bij elkaar te brengen. 

Uitgangspunt 3.2.1#1/1:  

Alle project partners onderschrijven de meerwaarde van deze manier van samenwerken, 

en zijn derhalve bereid om fysiek, op locatie met elkaar samen te werken. Door een groep 

gemotiveerde mensen fysiek bij elkaar te brengen wordt een aanzet gedaan voor ‘het 

nieuwe werken’ waarin plezieriger, in minder tijd, een betere kwaliteit wordt gerealiseerd.  

3.2.2 E-mail 

Uitgangspunt 3.2.2#1/1:  

Binnen het BIM project heerst de intentie om E-mail uitsluitend te gebruiken om 

afspraken te bevestigen.  

3.2.3 Sharepoint berichten 

Via de Sharpoint portal kunnen naast bestanden ook berichten naar elkaar worden 

verstuurd. 

Uitgangspunt 3.2.3#1/1:  

Alle project partners melden dagelijks via een bericht op de Sharepoint portal of ze wel of 

niet de afgesproken LEAN planning gaan halen.  

3.5 Planning 

De planning voor het BIM traject staat concreet weergegeven in Bijlage 6. 

Uitgangspunt 3.5#1/1:  

De planning van het project wordt in overleg met de project partners gemaakt door de  

procesleider van AAN. Deze planning zal ook door de ontwerpmanager worden bewaakt. 

Hierbij wordt gestuurd op de vooraf afgesproken deadlines voor de deliverables en de 

einddatum van de output.  
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4. Tools 

4.1 BIM modelleer software 

In Figuur 6 staat welke partijen met welke (BIM) software en versie daarvan werken.  

 

Aspect BIM Project partner BIM software Versie 

Bouwkundig  Revit Architecture 2014 

Constructief   Revit Structure 2014 

W-installaties  Stabicad 8 + Revit MEP 2014 

E-installaties  Stabicaf 8 + Revit MEP  2014 

Figuur 6 - overzicht van aspect BIM, inhoud en software. 

Uitgangspunt 4.1#1/1:  

Tijdens het project mag geen van de project partners de versie van de software aanpassen! 

Dit kan namelijk voor erg veel conversie problemen zorgen. Sommige BIM software is 

namelijk niet ‘backwards compatible’ (o.a. Revit).  

4.2 Model check software 

Binnen dit project wordt de software in Figuur 7 gebruikt voor modelchecks: 

Software Versie Functie VO DO B W U 

Solibri Modelchecker 
 

8 

Automatische modelcheck 

 
X X X X X 

Tekla BIMsight  
 

1.7.1 

Handmatige modelcheck / plaatsen 

van opmerkingen X X X X X 

Autodesk Design review 
 

? 

Check van 2D sheet output 

3D geometrie 
   X X 

Blue Beam Revu ? Check van 2D PDF tekenwerk    X X 

Figuur 7 - Modelcheck software 
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4.3 Data delen 

Om ervoor te zorgen dat alle betrokken partijen kunnen beschikken over real-time 

informatie worden data bestanden gedeeld met elkaar. 

Uitgangspunt 4.3.#1/2:  

Nadere afspraken maken hoe dit wordt ingevuld! 
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5. BIM workflow 

5.1 Afspraken 

Binnen het project gelden de volgende uitgangspunten voor de workflow tussen de 

betrokken partijen.  

Uitgangspunt 5.1#1/6:  

Middels een “droogzwem sessie” wordt getest of alle BIM aspect modellen, software 

technisch op elkaar afgestemd kunnen worden. Er wordt getest of de uitwisseling van 

geometrie en data foutloos verloopt tussen verschillende BIM software. Met name wordt 

getest of de export-import van IFC formaten werkt in alle te gebruiken software. Deze 

sessie wordt gehouden in het BIM lab en geleid door de BIM manager. 

Uitgangspunt 5.1#2/6:  

Eerst het BIM model op orde, daarna pas de 2D en andere afgeleiden.  

Eerst volledig het voor de proces fase relevante BIM model uitwerken. Waarna deze 100% 

integraal is mag er pas begonnen worden met het maken van 2D afgeleiden.  

Dit voorkomt dat er teveel focus ligt op de 2D output, immers is deze een resultaat van een 

correct 3D BIM model. 

Uitgangspunt 5.1#3/6:  

BIM workflow: 

BWK  zorgen voor de 2D input (schetsvorm) van het bouwkundig ontwerp. 

CON modelleert de geometrie van de constructie. 

BWK modelleert het bouwkundig aspect model. 

AAN zorgt voor de 2D input (schetsvorm) van het constructieve ontwerp. 

BWK neemt geometrie van de hoofddraagconstructie over van CON. 

AAN verzorgt de clashsessies en de modelchecks waarbij interoperabiliteit tussen 

BIM software en IFC wordt getest. 

BWK voegt de benodigde data toe aan het BIM aspect model in de vorm van 

eigenschappen van elementen conform bijlage 4.  

CON voegt de benodigde data toe aan het BIM model in de vorm van 

eigenschappen van elementen conform bijlage 4. 

AAN verzorgt toetsing van model met verschillende leveranciers van Focus 

elementen (zie hoofdstuk 2.6). 
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BWK zorgt voor de 2D output van het bouwkundig tekenwerk (o.a. plattegronden, 

doorsneden, aanzichten, details, etc.). 

CON zorgt voor de 2D output van het constructieve tekenwerk (o.a. palenplan, 

wapeningstekeningen, details, etc.). 

Uitgangspunt 5.1#4/6: 

Werken met ‘aspectmodellen’; deze wekelijks afstemmen via een centraal model in model-

checks en clash-sessies. 

1. Elke partij werkt met zijn eigen (BIM) software pakket. 

2. Uitwisselen van data via IFC, 3D DWG, DWG of RVT (native) bestandformaat. 

3. Wekelijkse (minimaal) Integrale clashcontrole  met hieruit voortvloeiend een lijst met 

aanpassingen op de aspect BIMs. 

4. De BIM coördinator is verantwoordelijk voor voorbereiding en uitvoering van de Model-

check, begeleid de clash-sessie en bewaakt de actielijst met issues en clashes.  

Uitgangspunt 5.1#5/6: 

BIM model wordt per verdieping opgebouwd. 

1. Partij start met modelleren.  

2. Bij gereedkomen van de verdieping stuurt partij het model naar de BIM coördinator. 

3. Er vindt op dezelfde dag een test plaats waarbij wordt geverifieerd of het aspect model 

een correcte IFC export heeft en de verschillende software (Solibri, BIMsight) deze correct 

interpreteert. 

Uitgangspunt 5.1#6/6: 

BIM model wordt in 4 fasen opgebouwd: 1.ruwbouw; 2.gevel; 3.afbouw; 4.installaties. 

1. Partij start met modelleren van fase 1. Ruwbouw 

2. Bij gereedkomen van fase 1 stuurt partij het model naar de BIM coördinator. 

3. Er vindt op dezelfde dag een test plaats waarbij wordt geverifieerd of het aspectmodel 

een correcte IFC export heeft en de verschillende software (Solibri, BIMsight) deze IFC 

export correct interpreteert. 

4. Wanneer BIM coördinator goedkeuring geeft kan worden aangevangen met het 

modelleren van fase 2, 3 en 4. Hierbij worden stap 1 t/m 3 iedere keer opnieuw herhaald.  
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5.2 Aspect modellen 

Binnen dit BIM project wordt gebruik gemaakt van aspect modellen (Figuur 8). Door op 

deze manier samen te werken blijven de juridische verantwoordelijkheden altijd bij de 

juiste partijen.  

 

 

Figuur 8 – Aspect modellen: elke discipline heeft een eigen BIM. 

Volgens de BIM workflow (Figuur 9) worden de aspect BIM’s samengevoegd tot een 

Centraal model door de BIM coördinator en er vindt er een gezamenlijk clash sessie plaats. 

Uit die clash sessie komt een actielijst met verbeteringen van de aspect BIMs. De BIM 

coördinator zal de voortgang van deze actielijst bewaken.  
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Figuur 9 - BIM workflow met aspect modellen. 

5.2.1 Digitale onderleggers 

Voorafgaand aan het BIM proces is het noodzakelijk een aantal digitale onderleggers vast 

te stellen die als input dienen voor de werkzaamheden van de betrokken partijen in het 

BIM projectteam.  

Uitgangspunt 5.2.1#1/4:  

CON levert de eerste digitale onderlegger aan in RVT formaat en toetst deze vooraf op 

uitgangspunten (plan optimalisaties).  

Uitgangspunt  5.2.1#2/4:  

BWK ‘gebruikt de geometrie uit de digitale onderlegger van CON. Op basis van deze 

digitale onderlegger kan BWK starten met het modelleren van het bouwkundig aspect BIM 

model. 

Uitgangspunt  5.2.1#3/4:  

BWK levert de digitale onderlegger aan voor E en W in RVT/IFC/DWG formaat. Dit 

bestand voldoet aan de wensen en eisen gesteld in bijlage 5 en is nader af te stemmen met 

de BIM modelleur van de betreffende installateur. 

Uitgangspunt  5.2.1#4/4:  

Bij bestaande bouw, verbouw of renovatie dient de bestaande situatie ‘compleet’ te zijn 

ingemeten via een 3D scan. 
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5.2.2 Shared coördinaties 

Om te garanderen dat alle aspectmodellen zijn opgebouwd vanuit dezelfde oorsprong en 

zodoende makkelijk gecombineerd kunnen worden in Tekla BIM sight, Solibri Model 

checker of Revit wordt vooraf een oorsprong bepaald. 

Oorsprong = coördinaat (x,y,z,) 0,0,0 = linker onderhoek - waar het verticale (A1) en het 

horizontale (AA) stramien elkaar kruisen = (A1,AA).  

Peil = bovenkant cementdekvloer Begane Grond. 

Uitgangspunt 4.1.2#1/2:  

De “world coördinates” van de gebruikte BIM software mag onder geen enkele 

voorwaarde worden verplaatst! Dit veroorzaakt veel problemen tijdens het BIM traject! 

Uitgangspunt 4.1.2#2/2:  

N.B. let bij deelmodellen (fasering) van een project op de samenhang t.o.v. het nulpunt 

tussen de deelmodellen. Tip: Baseer dit altijd op een kadastrale onderlegger. 

5.3 Uitgangspunten voor het modelleren van het BIM model 

Het BIM wordt gemodelleerd ‘as built’ conform bijlagen 4 – parameterlijst. Daarnaast 

gelden de volgende uitgangspunten: 

Uitgangspunt 5.3#1/10:  

Alle elementen in het BIM per bouwlaag modelleren conform Bijlage 4. 

Uitgangspunt 5.3#2/10:  

Alle elementen bestaan uit het correcte materiaal. 

Uitgangspunt 5.3#3/10:  

Alle elementen hebben een netto geometrie (lengte, breedte, hoogte) die parametrisch 

vanuit het BIM te herleiden is conform Bijlage 4. Stelruimten en opleggingen worden niet 

in het BIM gemodelleerd, maar in de werktekeningen fase bepaald en gecommuniceerd 

met co-makers (leveranciers). 

Uitgangspunt 5.3#4/10:  

Constructieve elementen hebben altijd een “Load Bearing” parameter met waarde “True”. 

Uitgangspunt 5.3#5/10:  

Metselwerk gevels en penanten zijn gemodelleerd op koppenmaat en lagenmaat.  
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Uitgangspunt 5.3#6/10:  

Plattegronden, doorsneden, aanzichten en visualisaties zijn directe afgeleiden uit het BIM 

model. 

Uitgangspunt 5.3#7/10:  

Details zijn direct ‘gelinkt’ aan (snedes in) het BIM model.  

Uitgangspunt 5.3#8/10:  

Annotaties op 2D tekeningen zijn directe afgeleiden uit het BIM model.  

Deze zijn in basis ‘intelligent’ en corresponderen altijd met informatie in het 3D BIM object 

(wand, vloer, kozijn, etc.). Alleen op deze manier is 100% consistentie gewaarborgd tussen 

elementen in het model en de annotaties op 2D afgeleide tekeningen.  

N.B. Deze consistentie is de verantwoordelijkheid van de projectpartner die de annotatie 

op 2D tekening plaatst. 

Uitgangspunt 5.3#9/10: 

Een ander belangrijk aandachtspunt zijn de 2D details van het bouwwerk. Vanuit praktijk 

ervaringen blijkt dat het voor zowel de bestek- als de werktekeningen fasen van belang is 

om integraal overleg te hebben over de detaillering van knooppunten en 

bouwsystematiek. Het is hierbij aan te raden om de detail principes vast te leggen van 

deze detailleringen, voordat wordt begonnen met het maken van het BIM. 

Hiervoor zetten we voor dit project de volgende acties in: 

AAN communiceert voor de start van het VO modelleren welke planoptimalisaties 

definitief akkoord zijn, zodat BWK en CON deze mee kunnen nemen tijdens het 

modelleren van de eerste digitale onderlegger.  

Uitgangspunt 5.3#10/10: 

Constructieve STAAL elementen (liggers, kolommen, geveldragers, lateien, 

windverbanden, hulpstaal, etc.) altijd modeleren vanuit ‘standaard’ profielen. 

5.4 “Droog zwemmen” 

Uit ervaring is inmiddels gebleken dat het essentieel is voor het BIM proces om de 

verschillende BIM modellen tussen de disciplines ‘BIM-technisch’ goed op elkaar af te 

stemmen. Hiervoor is het van belang dat er een sessie wordt georganiseerd waarbij ten 

minste alle modelleurs van alle project partners aanwezig zijn.  

Tijdens deze sessie moeten de volgende zaken ingeregeld en getest worden:  
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Uitgangspunt 5.4#1/3: 

De BIM coördinator zal een ‘droogzwem sessie’ organiseren. Hierbij zijn alle betrokken 

modelleurs van alle project partners die middels BIM werken aanwezig.  

Uitgangspunt 5.4#2/3: 

Modellen van partners die beiden in Revit werken moeten worden ‘gelinked’. 

Uitgangspunt 5.4#3/3: 

Er moet een gestructureerde test plaatvinden om de kwaliteit van de IFC export te 

garanderen. Dit houdt in dat per object type (wand, deur, kozijn, vloer, MEP, etc.) er 

gekeken moet worden of deze objecten: 

a)correct worden geëxporteerd vanuit Revit (e.d.),  

b)deze correct worden geïnterpreteerd door Solibri Model Checker en  

c)deze correct worden geïnterpreteerd door Tekla BIMsight.  

De verantwoordelijkheid van een correcte IFC export ligt bij de modelleur van het 

betreffende aspect model. De BIM coördinator draagt er zorg voor dat deze manier van 

testen gedurende het gehele project blijft gebeuren. 

5.5 Model-checks & Clash-sessies 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen model-check (checken van de aspect modellen op 

issues en clashes) en clash-sessie (bespreken issues en clashes).  

Om ervoor te zorgen dat de aspect modellen integraal op elkaar zijn afgestemd worden er 

gedurende het BIM traject wekelijks model-check sessies gehouden. Bij deze wekelijkse 

model-check sessies dienen de juiste mensen die beslissing bevoegd zijn aan tafel te zitten 

vanuit alle, opdat moment relevante partijen (b.v. opdrachtgever, gemeente, ontwikkelaar, 

installateur, architect, constructeur, bouwer, adviseur, etc.). 

De frequentie van deze model-check sessies zijn aan het begin van het BIM traject hoger 

(minimaal wekelijks), omdat het van belang is de BIM modellen goed op elkaar af te 

stemmen. Wanneer dit is gebeurt kan de frequentie worden afgebouwd. Tijdens het BIM 

traject wordt door de BIM coördinator de frequentie van de clash-sessies bepaald.  

Uitgangspunt 5.5#1/4:  

Voorafgaand aan de clash-sessie stelt de BIM coördinator het centrale model samen op 

basis van de aangeleverde aspect BIM modellen vanuit alle disciplines. Deze aspect BIM 

modellen dienen vooraf door de project partners zelf te zijn gecontroleerd op een correcte 

structuur (IFC, elementen, codering, etc.). Deze stappen zijn te zien in Figuur 10. 
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Figuur 10 - Stappenplan clash-sessie. 

 

Uitgangspunt 5.5#2/4:  

Verifiëren van aspectmodel dient te gebeuren door de modelleur van het aspect model 

(CON, BWK, W, E), voordat het aspect model wordt verstuurd naar de BIM coördinator.  

Deze export is op basis van IFC (zie figuur 1, principe 2).  

Uitgangspunt 5.5#3/4:  

Welke partijen er aanwezig moeten zijn bij een clash sessie word bepaal door de BIM-

coördinator.  
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Uitgangspunt 5.5#4/4:  

De aanwezige personen bij de clash-sessie moeten beslissing bevoegd zijn om ad-hoc en 

ter plaatse beslissingen te kunnen nemen over inhoudelijke en technische zaken van het 

project. Dit is van belang voor de voortgang van het project. 

5.5.1 Data formaten voor clash-sessie 

Voorafgaand aan de clash-sessie moeten de data formaten worden aangeleverd aan de 

BIM coördinator in IFC/RVT/DWG formaat. Dit is bedoeld om te kunnen valideren dat de 

IFC en de DWG bestanden correct zijn. Deze bestanden worden namelijk verder in de 

keten gebruikt om ketendigitalisatie te bewerkstelligen met co-makers. De correctheid 

van al deze bestanden is dus van groot belang.  

5.5.2 Model-check sessie 

Een Model-check wordt gedaan door de BIM-coördinator en is bedoeld om de aspect 

modellen van de projectteam leden met elkaar te clashen. Hiermee wordt de 

interoperabiliteit tussen de BIM software af te stemmen alsook bouwtechnische issues en 

clashes te identificeren. Tijdens deze sessie wordt bewaakt dat het ontwerp tussen 

ARCH/CON/INSTAL 100% integraal op elkaar zijn afgestemd. 

Uitgangspunt 5.5.2#1/1:  

Alle projectteam partners leveren iedere week op woensdag om 16:00uur hun aspect 

model aan in RVT/DWG en IFC 2x3 formaat. 

5.5.3 Clash-sessie 

Een clash-sessie vindt plaats met het projectteam in het bijzijn van de opdrachtgever en is 

bedoeld om de issues en clashes, afkomstig uit de model-check te bespreken en concrete 

(ad-hoc) beslissingen te nemen en te toetsen of de wensen en eisen vanuit de 

opdrachtgever correct worden vervuld. De momenten voor de formele clash-sessie zijn 

vastgelegd in Bijlage 6 - planning. Dit komt er op neer dat er iedere vrijdag ochtend een 

clash-sessie plaatvind. 

Uitgangspunt 5.5.3#1/1:  

De clash-sessie vindt iedere week op donderdag plaats van 13:00-16:30uur in de BIM 

Xperience.  
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6. De structuur van het B.I.M. (het object) 

Een BIM bestaat uit objecten. 

Objecten hebben geometrie en eigenschappen. 

Eigenschappen hebben een waarde en een status. 

De waarde en status worden per fase ingevuld door een verantwoordelijke partij. 

Objecten =  elementen / attributen 

Eigenschappen = parameters / properties 

Door parameters aan deze elementen te hangen, kan vanuit het BIM ten allen tijde, up-to-

date en eenduidige informatie worden opgevraagd (het BIM is immers een database 

waarop queries of filters toegepast kunnen worden).  

De informatie in de vorm van parameters moet gedurende het proces geleidelijk en logisch 

worden toegevoegd aan het BIM. De informatie in het BIM bouwt zich gedurende het 

proces dan ook op van functioneel naar technische specificaties tot product specificaties 

zoals te zien is in Figuur 11. 

Voor de elementen vermeld in hoofdstuk 2.6 kan het logisch, wenselijk of essentieel zijn 

om in de bestekfase reeds product specifieke informatie toe te voegen! Hierover zullen 

tussen de BIM projectteam partners aanvullende afspraken moeten worden gemaakt. De 

BIM coördinator neemt hierin het voortouw. 

 

 

Figuur 11 - informatie opbouw van een BIM door de tijd heen en per fase. 
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6.1 Elementen 

Binnen dit BIM project zijn elementen (zoals wanden, vloeren, daken, kolommen, gevels, 

deuren en ramen) geclassificeerd volgens de NLsfb systematiek. 

Alle elementen zijn toegekend aan een projectpartner. Per element is aangegeven welk 

BIM Informatie Niveau van toepassing is. Zie hiervoor Bijlage 4 - parameterlijst. 

Het toekennen van de elementen in het BIM is op een dusdanige manier dat de 

‘traditionele’ disciplines ook juridisch verantwoordelijk zijn voor deze onderdelen. De 

constructeur is dus verantwoordelijk voor de draagconstructie, de architect voor het 

bouwkundig ontwerp en de W&E-installateurs voor de installaties.  

Hiermee vallen de verantwoordelijkheden voor de te modelleren elementen per discipline 

samen met de verantwoordelijkheden conform standaard contract vormen, zoals de DNR 

2009.  

Uitgangspunt 6.1#1/1:  

Uiteraard kan overeen gekomen worden dat projectpartners specifieke elementen 

modelleren, die in afwijking zijn met hun ‘normale’ elementen.  

Een voorbeeld hiervan zijn de lichtpunten in een breedplaatvloer; vaak is het slimmer om 

deze te laten modelleren door de constructeur dan door de installateur of architect.  

6.2 Parameters 

Voor het behalen van de gestelde doelen in hoofdstuk 2 is het noodzakelijk om bepaalde 

informatie uit het BIM te kunnen halen. Er geld in een BIM altijd: input = output. Door per 

element de parameters en de waarden van de parameters te specificeren kan de kwaliteit 

van de output uit het BIM worden getoetst en bewaakt. 

Uitgangspunt 6.2#1/1: 

Gemodelleerde elementen in het BIM worden voorzien van de parameters conform Bijlage 

4.  

6.3 Codering van elementen 

Aan elementen binnen het BIM kunnen verschillende type coderingen gehangen worden. 

Door met de juiste partijen, afspraken te maken over de codering en op welke manier deze 

tot stand komt ontstaat er een BIM waarin elementen zitten die een logische nummering 

hebben, en daarmee van directe meerwaarde zijn voor alle betrokken partijen in het 

(integrale) proces. 

Voorbeelden van verschillende type coderingen zijn: 

NLsfb codering 
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Kozijnen en prefab codering 

Ruimte codering 

WBS codering 

Uitgangspunt 6.3#1/2:  

Voor het Project geldt in beginsel dat alleen de NLsfb codering, Ruimte codering en 

Kozijn/ Prefab Codering wordt toegepast op elementen in het BIM.  

Uitgangspunt 6.3#2/2:  

De WBS codering hoeft alleen als parameter te worden toegevoegd aan alle elementen in 

het BIM. Het invullen van deze codering gebeurt in een latere fase door AAN. 

6.3.1 NLsfb codering (Assembly code) 

Een belangrijke codering die aan elementen/objecten gehangen wordt is de NLsfb 

codering.  Deze codering is gebaseerd op de standaard NLSfb codering of STABU element 

codering (deze beide coderingen zijn op 6 cijfer exact gelijk). 

6.3.2 Kozijnen, staal en prefab coderingen 

De codering van kozijnen, staal en prefab onderdelen moet in samenspraak tussen de BIM 

coördinator en de BIM modelleur van de architect en de constructeur en de co-maker 

worden afgesproken.  

6.3.3 Ruimte coderingen 

Ruimten binnen een gebouw dienen gecodeerd te zijn via een opeenvolgende en unieke 

codering. Het mag nooit zo zijn dat verschillende ruimten in hetzelfde project dezelfde 

ruimte codering hebben. De codering van ruimten moet in samenspraak tussen de BIM 

coördinator en de architect worden afgesproken.  

Bij de ruimte codering horen ook de parameters:m2 BVO, m3 inhoud, benaming en 

bezetting. 

6.3.4 WBS coderingen 

Wanneer het de bedoeling is om vanuit een BIM ook een 4D planning te kunnen 

genereren, dan moeten de elementen in het BIM voorzien zijn van een Work Breakdown 

Structure (WBS) codering. Op deze manier is duidelijk wat de bouwvolgorde is van de 

verschillende elementen.  
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6.4 2D Details 

Het is van belang om tijdens de kick-off van het project, principe afspraken te maken over 

de meest belangrijke details. Het verdient de voorkeur om voor alle details af te spreken 

welke partij ‘de voorzet’ doet voor de detaillering. Deze voorzet kan vervolgens ‘getoetst’ 

worden door de andere projectpartners.  

Uitgangspunt 6.4#1/2:  

Details in een BIM worden altijd in 2D uitgewerkt. Hierbij worden snedes uit het BIM 

gebruikt als onderlegger, zodat het detail altijd in zijn context past.  

Uitgangspunt 6.4#2/2:  

Details in een Revit model worden 2D gemaakt, met een ‘snede’  uit het BIM als 

onderlegger.  
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6 NL-SFB 

0 INDIRECTE PROJECTVOORZIENINGEN 
0.0 ALGEMEEN 
0.1 WERKTERREININRICHTING 
0.10 ALGEMEEN 
0.11 BIJKOMENDE WERKEN 
0.12 PERSONEN/ 

MATERIAALVOORZIENINGEN 
0.13 ENERGIEVOORZIENINGEN 
0.14 BEVEILIGINGSVOORZIENINGEN 
0.15 DOORWERKVOORZIENINGEN 
0.16 VOORZIENINGEN BELENDENDE 

PERCELEN 
0.17 ONDERHOUDSVOORZIENINGEN 
0.2 MATERIEELVOORZIENINGEN 
0.20 ALGEMEEN 
0.21 TRANSPORT 
0.22 GEREEDSCHAPPEN 
0.3 RISICODEKKING E.D. 
0.30 ALGEMEEN 
0.31 VERZEKERINGEN 
0.32 WAARBORGEN 
0.33 PRIJSSTIJGINGEN 
0.4 PROJECTORGANISATIE 
0.40 ALGEMEEN 
0.41 ADMINISTRATIE 
0.42 UITVOERING 
0.43 DOCUMENTATIE 
0.5 BEDRIJFSORGANISATIE 
0.50 ALGEMEEN 
0.51 BESTUUR EN DIRECTIE 
0.52 WINSTREGELINGEN 
 
11 BODEMVOORZIENINGEN 
11.0 ALGEMEEN 
11.1 GROND 
11.10 ALGEMEEN 
11.11 ONTGRAVEN 
11.12 AANVULLINGEN 
11.13 SLOOP- EN ROOIWERKZAAMHEDEN 
11.15 DAMWANDEN 
11.2 WATER 
11.20 ALGEMEEN 
11.24 BEMALINGEN 
11.25 DAMWANDEN 
 

13 VLOEREN OP GRONDSLAG 
13.0 ALGEMEEN 
13.1 NIET CONSTRUCTIEF 
13.10 ALGEMEEN 
13.11 BODEMAFSLUITINGEN 
13.12 VLOEREN ALS GEBOUWONDERDEEL 
13.13 VLOEREN ALS BESTRATING 
13.2 CONSTRUCTIEF 
13.20 ALGEMEEN 
13.21 BODEMAFSLUITINGEN 
13.22 VLOEREN ALS GEBOUWONDERDEEL 
13.25 GRONDVERBETERINGEN 
 
16 FUNDERINGSCONSTRUCTIES 
16.0 ALGEMEEN 
16.1 VOETEN EN BALKEN 
16.10 ALGEMEEN 
16.11 FUNDATIE VOETEN 
16.12 FUNDATIE BALKEN 
16.13 FUNDATIE POEREN 
16.14 GEVELWANDEN (-200) 
16.15 GRONDVERBETERINGEN 
16.2 KEERWANDEN 
16.20 ALGEMEEN 
16.21 GRONDKERENDE WANDEN 
16.22 WATERKERENDE WANDEN 
16.23 GEVELWANDEN (-200) 
16.25 GRONDVERBETERINGEN 
 
17 PAALFUNDERINGEN 
17.0 ALGEMEEN 
17.1 NIET GEHEID 
17.10 ALGEMEEN 
17.11 DRAGENDE PALEN; GEBOORD 
17.12 DRAGENDE PALEN; GESCHROEFD 
17.13 TREKVERANKERINGEN 
17.14 PIJLER-PUTRING FUNDERINGEN 
17.15 BODEMINJECTIES 
17.2 GEHEID 
17.20 ALGEMEEN 
17.21 DRAGENDE PALEN 
17.22 INGEHEIDE BEKISTING 
17.23 TREKVERANKERINGEN 
17.25 DAMWANDEN FUNDERINGEN 
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21 BUITENWANDEN 
21.0 ALGEMEEN 
21.1 NIET CONSTRUCTIEF 
21.10 ALGEMEEN 
21.11 MASSIEVE WANDEN 
21.12 SPOUWWANDEN 
21.13 SYSTEEMWANDEN 
21.14 VLIESWANDEN 
21.15 BORSTWERINGEN 
21.16 BOEIBOORDEN 
21.17 SCHOORSTENEN/KANALEN 

(BOUWKUNDIG) 
21.2 CONSTRUCTIEF 
21.20 ALGEMEEN 
21.21 MASSIEVE WANDEN 
21.22 SPOUWWANDEN 
21.23 SYSTEEMWANDEN 
21.25 BORSTWERINGEN 
 
22 BINNENWANDEN 
22.0 ALGEMEEN 
22.1 NIET CONSTRUCTIEF 
22.10 ALGEMEEN 
22.11 MASSIEVE WANDEN 
22.12 SPOUWWANDEN 
22.13 SYSTEEMWANDEN VAST 
22.14 SYSTEEMWANDEN VERPLAATSBAAR 
22.17 SCHOORSTENEN/KANALEN 

(BOUWKUNDIG) 
22.2 CONSTRUCTIEF 
22.20 ALGEMEEN 
22.21 MASSIEVE WANDEN 
22.22 SPOUWWANDEN 
22.23 SYSTEEMWANDEN VAST 
 
23 VLOEREN 
23.0 ALGEMEEN 
23.1 NIET CONSTRUCTIEF 
23.10 ALGEMEEN 
23.11 VRIJDRAGENDE VLOEREN 
23.12 BALKONS 
23.13 GALERIJEN 
23.14 BORDESSEN 
23.15 VLOEREN T.B.V. TECHN. 

VOORZIENINGEN 
23.2 CONSTRUCTIEF 
23.20 ALGEMEEN 
23.21 VRIJDRAGENDE VLOEREN 
23.22 BALKONS 
23.23 GALERIJEN 

23.24 BORDESSEN 
23.25 VLOEREN T.B.V. TECHNISCHE 

VOORZIENINGEN 
 
24 TRAPPEN EN HELLINGEN 
24.0 ALGEMEEN 
24.1 TRAPPEN 
24.10 ALGEMEEN 
24.11 RECHTE STEEKTRAPPEN 
24.12 NIET RECHTE STEEKTRAPPEN 
24.13 SPILTRAPPEN 
24.15 BORDESSEN 
24.2 HELLINGEN 
24.20 ALGEMEEN 
24.21 BELOOPBARE HELLINGEN 
24.22 BERIJDBARE HELLINGEN 
24.25 BORDESSEN 
24.3 LADDERS EN KLIMIJZERS 
24.30 ALGEMEEN 
24.31 LADDERS 
24.32 KLIMIJZERS 
24.35 BORDESSEN 
 
27 DAKEN 
27.0 ALGEMEEN 
27.1 NIET CONSTRUCTIEF 
27.10 ALGEMEEN 
27.11 VLAKKE DAKEN 
27.12 HELLENDE DAKEN 
27.13 LUIFELS 
27.14 OVERKAPPINGEN 
27.16 GOOTCONSTRUCTIES 
27.2 CONSTRUCTIEF 
27.20 ALGEMEEN 
27.21 VLAKKE DAKEN 
27.22 HELLENDE DAKEN 
27.23 LUIFELS 
27.24 OVERKAPPINGEN 
27.26 GOOTCONSTRUCTIES 
 
28 HOOFDDRAAGCONSTRUCTIES 
28.0 ALGEMEEN 
28.1 KOLOMMEN EN LIGGERS 
28.10 ALGEMEEN 
28.11 KOLOM-/LIGGERCONSTRUCTIES 
28.12 SPANTEN 
28.2 WANDEN EN VLOEREN 
28.20 ALGEMEEN 
28.21 WAND-/VLOERCONSTRUCTIES 
28.3 RUIMTE-EENHEDEN 
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28.30 ALGEMEEN 
28.31 DOOSCONSTRUCTIES 
 
31 BUITENWANDOPENINGEN 
31.0 ALGEMEEN 
31.1 NIET GEVULD 
31.10 ALGEMEEN 
31.11 DAGLICHTOPENINGEN 
31.12 BUITENLUCHTOPENINGEN 
31.2 GEVULD MET RAMEN 
31.20 ALGEMEEN 
31.21 GESLOTEN RAMEN 
31.22 RAMEN DRAAIEND AAN ╔╔N KANT 
31.23 SCHUIFRAMEN 
31.24 RAMEN DRAAIEND OP VERT. OF 

HOR. AS 
31.25 COMBINATIERAMEN 
31.3 GEVULD MET DEUREN 
31.30 ALGEMEEN 
31.31 DRAAIDEUREN 
31.32 SCHUIFDEUREN 
31.33 TUIMELDEUREN 
31.34 TOURNIQUETS 
31.4 GEVULD MET PUIEN 
31.40 ALGEMEEN 
31.41 GESLOTEN PUIEN 
 
32 BINNENWANDOPENINGEN 
32.0 ALGEMEEN 
32.1 NIET GEVULD 
32.10 ALGEMEEN 
32.11 OPENINGEN ALS DOORGANG 
32.12 OPENINGEN ALS DOORZICHT 
32.2 GEVULD MET RAMEN 
32.20 ALGEMEEN 
32.21 GESLOTEN RAMEN 
32.22 RAMEN DRAAIEND AAN ╔╔N KANT 
32.23 SCHUIFRAMEN 
32.24 RAMEN DRAAIEND OP HOR. OF 

VERT. AS 
32.25 COMBINATIERAMEN 
32.3 GEVULD MET DEUREN 
32.30 ALGEMEEN 
32.31 DRAAIDEUREN 
32.32 SCHUIFDEUREN 
32.33 TUIMELDEUREN 
32.34 TOURNIQUETS 
32.4 GEVULD MET PUIEN 
32.40 ALGEMEEN 
32.41 GESLOTEN PUIEN 

 
33 VLOEROPENINGEN 
33.0 ALGEMEEN 
33.1 NIET GEVULD 
33.10 ALGEMEEN 
33.11 OPENINGEN ALS DOORGANG 
33.12 OPENINGEN ALS DOORZICHT 
33.2 GEVULD 
33.20 ALGEMEEN 
33.21 BELOOPBARE VULLINGEN 
33.22 NIET BELOOPBARE VULLINGEN 
 
34 BALUSTRADES EN LEUNINGEN 
34.0 ALGEMEEN 
34.1 BALUSTRADES 
34.10 ALGEMEEN 
34.11 BINNENBALUSTRADES 
34.12 BUITENBALUSTRADES 
34.2 LEUNINGEN 
34.20 ALGEMEEN 
34.21 BINNENLEUNINGEN 
34.22 BUITENLEUNINGEN 
 
37 DAKOPENINGEN 
37.0 ALGEMEEN 
37.1 NIET GEVULD 
37.10 ALGEMEEN 
37.11 DAGLICHTOPENINGEN 
37.12 BUITENLUCHTOPENINGEN 
37.2 GEVULD 
37.20 ALGEMEEN 
37.21 GESLOTEN RAMEN 
37.22 RAMEN DRAAIEND AAN EEN KANT 
37.23 SCHUIFRAMEN 
37.24 RAMEN DRAAIEND OP EEN AS 
37.25 COMBINATIERAMEN 
 
38 INBOUWPAKKETEN 
38.0 ALGEMEEN 
38.1 INBOUWPAKKETEN 
38.10 ALGEMEEN 
38.11 INBOUWPAKKETTEN MET TE OPENEN 

DELEN 
38.12 INBOUWPAKKETTEN MET GESLOTEN 

DELEN 
 
41 BUITENWANDAFWERKINGEN 
41.0 ALGEMEEN 
41.1 BUITENWANDAFWERKINGEN 
41.10 ALGEMEEN 
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41.11 AFWERKLAGEN 
41.12 BEKLEDINGEN 
41.13 VOORZETWANDEN 
 
42 BINNENWANDAFWERKINGEN 
42.0 ALGEMEEN 
42.1 BINNENWANDAFWERKINGEN 
42.10 ALGEMEEN 
42.11 AFWERKLAGEN 
42.12 BEKLEDINGEN 
42.13 VOORZETWANDEN 
 
43 VLOERAFWERKINGEN 
43.0 ALGEMEEN 
43.1 VERHOOGD 
43.10 ALGEMEEN 
43.11 PODIUMS 
43.12 INSTALLATIEVLOEREN 
43.2 NIET VERHOOGD 
43.20 ALGEMEEN 
43.21 AFWERKLAGEN 
43.22 BEKLEDINGEN 
43.23 SYSTEEMVLOERAFWERKINGEN 
 
44 TRAP- EN HELLINGAFWERKINGEN 
44.0 ALGEMEEN 
44.1 TRAPAFWERKINGEN 
44.10 ALGEMEEN 
44.11 AFWERKLAGEN 
44.12 BEKLEDINGEN 
44.13 SYSTEEMAFWERKINGEN 
44.2 HELLINGAFWERKINGEN 
44.20 ALGEMEEN 
44.21 AFWERKLAGEN 
44.22 BEKLEDINGEN 
44.23 SYSTEEMAFWERKINGEN 
 
45 PLAFONDAFWERKINGEN 
45.0 ALGEMEEN 
45.1 VERLAAGD 
45.10 ALGEMEEN 
45.11 VERLAAGDE PLAFONDS 
45.12 SYSTEEMPLAFONDS 
45.14 KOOFCONSTRUCTIES 
45.15 GORDIJNPLANKEN 
45.2 NIET VERLAAGD 
45.20 ALGEMEEN 
45.21 AFWERKINGEN 
45.22 BEKLEDINGEN 
45.23 SYSTEEMAFWERKINGEN 

45.24 KOOFCONSTRUCTIES 
45.25 GORDIJNPLANKEN 
 
47 DAKAFWERKINGEN 
47.0 ALGEMEEN 
47.1 AFWERKINGEN 
47.10 ALGEMEEN 
47.11 VLAKKE DAKAFWERKINGEN 
47.12 HELLENDE DAKAFWERKINGEN 
47.13 LUIFELAFWERKINGEN 
47.14 OVERKAPPINGSAFWERKINGEN 
47.15 BELOOPBARE AFWERKINGEN 
47.16 BERIJDBARE AFWERKINGEN 
47.2 BEKLEDINGEN 
47.20 ALGEMEEN 
47.21 VLAKKE DAKBEKLEDINGEN 
47.22 HELLENDE DAKBEKLEDINGEN 
47.23 LUIFELBEKLEDINGEN 
47.24 OVERKAPPINGSBEKLEDINGEN 
47.25 BELOOPBARE BEKLEDINGEN 
47.26 BERIJDBARE BEKLEDINGEN 
 
48 AFWERKINGSPAKKETTEN 
48.0 ALGEMEEN 
48.1 AFWERKINGSPAKKETTEN 
48.10 ALGEMEEN 
48.11 NAADLOZE AFWERKINGEN 
48.12 OVERIGE AFWERKINGEN 
 
51 WARMTE OPWEKKING 
51.0 ALGEMEEN 
51.1 LOKAAL 
51.10 ALGEMEEN 
51.11 INSTALLATIE MET GASVORMIGE 

BRANDSTOFFEN 
51.12 INSTALLATIE MET VLOEIBARE 

BRANDSTOFFEN 
51.13 INSTALLATIE MET VASTE 

BRANDSTOFFEN 
51.14 SCHOORSTENEN/KANALEN (NIET 

BOUWKUNDIG) 
51.15 INSTALLATIE MET ELEKTRICITEIT 
51.16 GECOMBINEERDE 

TAPWATERVERWARMING 
51.19 BRANDSTOFFEN OPSLAG 
51.2 CENTRAAL 
51.20 ALGEMEEN 
51.21 INSTALLATIE MET GASVORMIGE 

BRANDSTOFFEN 
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51.22 INSTALLATIE MET VLOEIBARE 
BRANDSTOFFEN 

51.23 INSTALLATIE MET VASTE 
BRANDSTOFFEN 

51.24 SCHOORSTENEN/KANALEN (NIET 
BOUWKUNDIG) 

51.25 INSTALLATIE MET ELEKTRICITEIT 
51.26 GECOMBINEERDE 

TAPWATERVERWARMING 
51.27 WARMTECIRCUIT 
51.29 BRANDSTOFFEN OPSLAG 
51.3 TOEGELEVERDE WARMTE 
51.30 ALGEMEEN 
51.31 WATER TOT 140░ C 
51.32 WATER BOVEN 140░ C 
51.33 STOOM 
51.36 GECOMBINEERDE 

TAPWATERVERWARMING 
51.37 WARMTECIRCUIT 
51.4 WARMTE-KRACHTKOPPELING 
51.40 ALGEMEEN 
51.41 TOTAL-ENERGY 
51.44 SCHOORSTENEN/KANALEN (N. 

BOUWK.) 
51.46 GECOMBINEERDE 

TAPWATERVERWARMING 
51.47 WARMTE-/ELEKTRISCH CIRCUIT 
51.49 BRANDSTOFFENOPSLAG 
51.5 BIJZONDER 
51.50 ALGEMEEN 
51.51 WARMTEPOMP 
51.52 ZONNECOLLECTOREN 
51.53 ACCUMULATIE 
51.54 AARDWARMTE 
51.55 KERNENERGIE 
 
52 AFVOEREN 
52.0 ALGEMEEN 
52.1 REGENWATER 
52.10 ALGEMEEN 
52.11 AFVOERINSTALLATIES IN HET 

GEBOUW 
52.12 AFVOERINSTALLATIES BUITEN HET 

GEBOUW 
52.16 POMPSYSTEEM 
52.2 FAECALIEN 
52.20 ALGEMEEN 
52.21 STANDAARD SYSTEEM 
52.22 VACUUMSYSTEEM 
52.23 OVERDRUKSYSTEEM 

52.26 POMPSYSTEEM 
52.3 AFVALWATER 
52.30 ALGEMEEN 
52.31 HUISHOUDELIJK AFVAL 
52.32 BEDRIJFSAFVAL 
52.36 POMPSYSTEEM 
52.4 GECOMBINEERD 
52.40 ALGEMEEN 
52.41 GEINTEGREERD SYSTEEM 
52.46 POMPSYSTEEM 
52.5 SPECIAAL 
52.50 ALGEMEEN 
52.51 CHEMISCH VERONTREINIGD 

AFVALWATER 
52.52 BIOLOGISCH BESMET AFVALWATER 
52.53 RADIO-ACTIEF BESMET AFVALWATER 
52.56 POMPSYSTEEM 
52.6 VAST VUIL 
52.60 ALGEMEEN 
52.61 STORTKOKERS 
52.62 VACUUMSYSTEEM 
52.63 PERSLUCHTSYSTEEM 
52.64 VERDICHTINGSSYTEEM 
52.65 VERBRANDINGSSYTEEM 
 
53 WATER 
53.0 ALGEMEEN 
53.1 DRINKWATER 
53.10 ALGEMEEN 
53.11 NETAANSLUITING 
53.12 BRONAANSLUITING 
53.13 REINWATERKELDERAANSLUITING 
53.14 DRUKVERHOGING 
53.18 VERDELER/VERZAMELAAR 
53.19 OPSLAGTANKS 
53.2 VERWARMD TAPWATER 
53.20 ALGEMEEN 
53.21 DIRECT VERWARMD MET VOORRAAD 
53.22 INDIRECT VERWARMD MET 

VOORRAAD 
53.23 DOORSTROOM; DIRECT VERWARMD 
53.24 DOORSTROOM; INDIRECT 

VERWARMD 
53.25 SCHOORSTENEN/KANALEN (NIET 

BOUWKUNDIG) 
53.27 DISTRIBUTIESYSTEMEN 
53.28 VERDELER/VERZAMELAAR 
53.3 BEDRIJFSWATER 
53.30 ALGEMEEN 
53.31 ONTHARD-WATERSYSTEEM 
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53.32 DEMI-WATERSYSTEEM 
53.33 GEDISTILLEERD-WATERSYSTEEM 
53.34 ZWEMBAD-WATERSYSTEEM 
53.4 GEBRUIKSSTOOM EN CONDENS 
53.40 ALGEMEEN 
53.41 LAGE DRUK STOOMSYSTEEM 
53.42 HOGE DRUK STOOMSYSTEEM 
53.44 CONDENSVERZAMELSYSTEEM 
53.5 WATERBEHANDELING 
53.50 ALGEMEEN 
53.51 FILTRATIE-SYSTEEM 
53.52 ABSORBTIE-SYSTEEM 
53.53 ONTGASSINGSSYSTEEM 
53.54 DESTILLATIE-SYSTEEM 
 
54 GASSEN 
54.0 ALGEMEEN 
54.1 BRANDSTOF 
54.10 ALGEMEEN 
54.11 AARDGASVOORZIENING 
54.12 BUTAANVOORZIENING 
54.13 PROPAANVOORZIENING 
54.14 LPG-VOORZIENING 
54.18 VERDELER/VERZAMELAAR 
54.19 OPSLAG 
54.2 PERSLUCHT EN VACUUM 
54.20 ALGEMEEN 
54.21 PERSLUCHTVOORZIENING 
54.22 VACUUMVOORZIENING 
54.27 DRUKVERHOGING/-VERLAGING 
54.28 VERDELER/VERZAMELAAR 
54.29 OPSLAG 
54.3 MEDISCH 
54.30 ALGEMEEN 
54.31 ZUURSTOFVOORZIENING 
54.32 CARBOGEENVOORZIENING 
54.33 LACHGASVOORZIENING 
54.34 KOOLZUURVOORZIENING 
54.35 MEDISCHE LUCHTVOORZIENING 
54.38 VERDELER/VERZAMELAAR 
54.39 OPSLAG 
54.4 TECHNISCH 
54.40 ALGEMEEN 
54.41 STIKSTOFVOORZIENING 
54.42 WATERSTOFVOORZIENING 
54.43 ARGONVOORZIENING 
54.44 HELIUMVOORZIENING 
54.45 ACYTELEENVOORZIENING 
54.46 PROPAANVOORZIENING 
54.47 KOOLZUURVOORZIENING 

54.48 VERDELER/VERZAMELAAR 
54.49 OPSLAG 
54.5 BIJZONDER 
54.50 ALGEMEEN 
54.51 VOORZIENING; ZUIVERE GASSEN 
54.52 VOORZIENING; MENGGASSEN 
54.58 VERDELER/VERZAMELAAR 
54.59 OPSLAG 
 
55 KOUDE-OPWEKKING EN DISTRIBUTIE 
55.0 ALGEMEEN 
55.1 LOKAAL 
55.10 ALGEMEEN 
55.11 RAAMKOELERS 
55.12 SPLITSSYSTEMEN 
55.13 COMPACTSYSTEMEN 
55.14 WARMTEPOMPSYSTEMEN 
55.2 CENTRAAL 
55.20 ALGEMEEN 
55.21 COMPRESSORENSYSTEMEN 
55.22 ABSORBTIESYSTEMEN 
55.23 GRONDWATERSYSTEMEN 
55.24 OPPERVLAKTESYSTEMEN 
55.25 AARDWARMTE 
55.26 WARMTEPOMPSYSTEMEN 
55.27 TOEGELEVERDE KOUDE 
55.28 VERDELER/VERZAMELAAR 
55.3 DISTRIBUTIE 
55.30 ALGEMEEN 
55.31 DISTRIBUTIE-SYSTEMEN 
55.33 CONVECTORENSYSTEMEN 
55.34 VLOERKOELINGSYSTEMEN 
55.35 WANDKOELINGSYSTEMEN 
55.36 PLAFONDKOELINGSYSTEMEN 
 
56 WARMTEDISTRIBUTIE 
56.0 ALGEMEEN 
56.1 WATER 
56.10 ALGEMEEN 
56.11 RADIATORSYSTEMEN 
56.12 CONVECTORSYSTEMEN 
56.13 VLOERVERWARMINGSSYSTEMEN 
56.14 WANDVERWARMINGSSYSTEMEN 
56.15 PLAFONDVERWARMINGSSYSTEMEN 
56.16 LUCHTVERWARMERSYSTEMEN 
56.18 DISTRIBUTIESYSTEMEN 
56.2 STOOM 
56.20 ALGEMEEN 
56.21 RADIATORSYSTEMEN 
56.22 CONVECTORSYSTEMEN 



  
NL-SfB 

115 
 

56.24 STRALINGSPANELEN 
56.26 LUCHTVERWARMERSYSTEMEN 
56.28 DISTRIBUTIESYSTEMEN 
56.3 LUCHT 
56.30 ALGEMEEN 
56.31 DIRECT DISTRIBUTIESYSTEMEN 
56.32 SYSTEMEN MET 

STRALINGSOVERDRACHT 
56.35 LUCHTAFGIFTESYSTEMEN 
56.4 BIJZONDER 
56.40 ALGEMEEN 
56.41 ZONNEWARMTESYSTEMEN 
56.42 AARDWARMTESYSTEMEN 
56.43 CENTRAAL WARMTE-POMPSYSTEMEN 
 
57 LUCHTBEHANDELING 
57.0 ALGEMEEN 
57.1 NATUURLIJKE VENTILATIE 
57.10 ALGEMEEN 
57.11 REGELBAAR 
57.12 NIET REGELBAAR 
57.15 LUCHTDISTRIBUTIESYSTEMEN 
57.16 LUCHTINNAME-/AFGIFTESYSTEMEN 
57.2 LOKALE MECHANISCHE AFZUIGING 
57.20 ALGEMEEN 
57.21 AFZUIGINSTALLATIES 
57.24 LUCHTDISTRIBUTIESYSTEMEN 
57.25 LUCHTINNAME-/AFGIFTESYSTEMEN 
57.3 CENTRALE MECHANISCHE AFZUIGING 
57.30 ALGEMEEN 
57.31 AFZUIGINSTALLATIES 
57.34 LUCHTDISTRIBUTIESYSTEMEN 
57.35 LUCHTINNAME-/AFGIFTESYSTEMEN 
57.4 LOKALE MECHANISCHE VENTILATIE 
57.40 ALGEMEEN 
57.41 VENTILATIE-INSTALLATIES 
57.42 WARMTETOEVOERSYSTEMEN, LBK 
57.44 LUCHTDISTRIBUTIESYSTEMEN 
57.45 LUCHTINNAME-/AFGIFTESYSTEMEN 
57.5 CENTRALE MECHANISCHE 

VENTILATIE 
57.50 ALGEMEEN 
57.51 VENTILATIE-INSTALLATIES 
57.52 VENTILATIE-INSTALLATIE MET 

WARMTETERUGWINNING 
57.53 WARMTETOEVOERSYSTEMEN, LBK 
57.55 LUCHTDISTRIBUTIESYSTEMEN 
57.56 LUCHTINNAME-/AFGIFTESYSTEMEN 
57.6 LOKAAL 
57.60 ALGEMEEN 

57.61 LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES 
57.62 WARMTETOEVOERSYSTEMEN, LBK 
57.63 KOUDETOEVOERSYSTEMEN, LBK 
57.64 LUCHTDISTRIBUTIESYSTEMEN 
57.65 LUCHTINNAME-/AFGIFTESYSTEMEN 
57.7 CENTRAAL 
57.70 ALGEMEEN 
57.71 LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES 
57.72 WARMTETOEVOERSYSTEMEN, LBK 
57.73 KOUDETOEVOERSYSTEMEN, LBK 
57.74 LUCHTDISTRIBUTIESYSTEMEN 
57.75 LUCHTINNAME-/AFGIFTESYSTEMEN 
 
58 REGELING KLIMAAT EN SANITAIR 
58.0 ALGEMEEN 
58.1 SPECIFIEKE REGELINGEN 
58.10 ALGEMEEN 
58.11 SPECIFIEKE REGELING 
58.12 GECOMBINEERDE REGELING 
58.13 REGELING OPWEKKING, DISTRIBUTIE, 

AFGIFTE 
58.2 CENTRALE MELDING, METING EN 

STURING 
58.20 ALGEMEEN 
58.21 SPECIFIEKE REGELING 
58.22 GECOMBINEERDE REGELING 
 
61 CENTRALE ELEKTROTECHNISCHE 

VOORZIENINGEN 
61.0 ALGEMEEN 
61.1 ENERGIE, NOODSTROOM 
61.10 ALGEMEEN 
61.11 EIGEN ENERGIE OPWEKKING 
61.2 AARDING 
61.20 ALGEMEEN 
61.21 VEILIGHEIDSAARDING 
61.22 MEDISCHE AARDING 
61.23 SPECIALE AARDING 
61.24 AFVOER T.B.V. STATISCHE 

ELEKTRICITEIT 
61.25 AFVOER T.B.V. BLIKSEMAFLEIDING 
61.26 POTENTIAALVEREFFENING 
61.3 KANALISATIE 
61.30 ALGEMEEN 
61.31 T.B.V. INSTALLATIES VOOR HOGE 

SPANNING 
61.32 T.B.V. INSTALLATIES VOOR LAGE 

SPANNING 
61.33 T.B.V. INST. V. COMMUNICATIE OF 

BEVEILIG. 
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61.4 ENERGIE, HOOGSPANNING 
61.40 ALGEMEEN 
61.41 1 KV EN HOGER 
61.5 ENERGIE, LAAGSPANNING 
61.50 ALGEMEEN 
61.51 HOGER DAN 100 V 
61.6 ENERGIE, ZEER LAGE SPANNING 
61.60 ALGEMEEN 
61.61 LAGER DAN 100 V 
61.7 BLIKSEMAFLEIDING 
61.70 ALGEMEEN 
61.71 VOLGENS NEN 1014 
 
62 KRACHTSTROOM 
62.0 ALGEMEEN 
62.1 HOOGSPANNING 
62.10 ALGEMEEN 
62.11 1 T/M 3 KV 
62.12 BOVEN 3 KV 
62.2 LAAGSPANNING, ONBEWAAKT 
62.20 ALGEMEEN 
62.21 220 V - 380 V 
62.22 380 V - 660 V 
62.23 660 V - 1 KV 
62.3 LAAGSPANNING, BEWAAKT 
62.30 ALGEMEEN 
62.31 220 V - 380 V 
62.32 380 V - 660 V 
62.33 660 V - 1 KV 
62.4 LAAGSPANNING, GESTABILISEERD 
62.40 ALGEMEEN 
62.41 220 V - 380 V 
62.42 380 V - 660 V 
62.43 660 V - 1 KV 
62.5 LAAGSPANNING, GECOMPENSEERD 
62.50 ALGEMEEN 
62.51 220 V - 380 V 
62.52 380 V - 660 V 
62.53 660 V - 1 KV 
 
63 VERLICHTING 
63.0 ALGEMEEN 
63.1 STANDAARD, ONBEWAAKT 
63.10 ALGEMEEN 
63.11 220 V 
63.12 115 V 
63.13 42 V 
63.14 24 V 
63.2 CALAMITEITEN, DECENTRAAL 
63.20 ALGEMEEN 

63.23 42 V 
63.24 24 V 
63.3 BIJZONDER, ONBEWAAKT 
63.30 ALGEMEEN 
63.31 220 V 
63.32 115 V 
63.33 42 V 
63.34 24 V 
63.4 STANDAARD, BEWAAKT 
63.40 ALGEMEEN 
63.41 220 V 
63.42 115 V 
63.43 42 V 
63.44 24 V 
63.5 CALAMITEITEN, CENTRAAL 
63.50 ALGEMEEN 
63.51 220 V 
63.52 115 V 
63.53 42 V 
63.54 24 V 
63.6 BIJZONDER, BEWAAKT 
63.60 ALGEMEEN 
63.61 220 V 
63.62 115 V 
63.63 42 V 
63.64 24 V 
63.7 RECLAME 
63.70 ALGEMEEN 
63.71 220 V 
63.72 115 V 
63.73 42 V 
63.74 24 V 
63.75 1 KV EN HOGER 
 
64 COMMUNICATIE 
64.0 ALGEMEEN 
64.1 SIGNALEN 
64.10 ALGEMEEN 
64.11 ALGEMENE SIGNALERINGEN 
64.12 ALGEMENE PERSONENOPROEP 
64.13 TIJDSIGNALERING 
64.14 AANWEZIGHEIDS-/BELETSIGNALERING 
64.2 GELUIDEN 
64.20 ALGEMEEN 
64.21 TELEFOON 
64.22 INTERCOM 
64.23 RADIO/MOBILOFOON 
64.24 GELUIDDISTRIBUTIE 
64.25 VERTAALSYSTEMEN 
64.26 CONFERENTIE-SYSTEMEN 
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64.3 BEELDEN 
64.30 ALGEMEEN 
64.31 GESLOTEN TELEVISIECIRCUITS 
64.32 BEELDREPRODUCTIE 
64.33 DIA-/FILMPROJECTIE 
64.4 DATA 
64.40 ALGEMEEN 
64.41 GESLOTEN DATA-NET 
64.42 OPENBAAR DATA-NET 
64.5 GEINTEGREERDE SYSTEMEN 
64.50 ALGEMEEN 
64.51 GESLOTEN NETWERKEN 
64.52 OPENBARE NETWERKEN 
64.6 ANTENNE INRICHTINGEN 
64.60 ALGEMEEN 
 
65 BEVEILIGING 
65.0 ALGEMEEN 
65.1 BRAND 
65.10 ALGEMEEN 
65.11 DETECTIE EN ALARMERING 
65.12 DEURGRENDELINGEN EN 

ONTGRENDELINGEN 
65.13 BRANDBESTRIJDING 
65.2 BRAAK 
65.20 ALGEMEEN 
65.21 DETECTIE EN ALARMERING 
65.22 TOEGANGSCONTROLE 
65.3 OVERLAST, DETECTIE EN 

ALARMERING 
65.30 ALGEMEEN 
65.31 ZONWERINGINSTALLATIE 
65.32 ELEKTRO-MAGNETISCHE 

VOORZIENINGEN 
65.34 OVERSPANNINGSBEVEILIGIGING 
65.35 GASSENBEVEILIGING 
65.36 VLOEISTOFFENBEVEILIGING 
65.37 STRALINGSBEVEILIGING 
65.39 OVERIGE BEVEILIGINGEN 
65.4 SOCIALE ALARMERING 
65.40 ALGEMEEN 
65.41 GESLOTEN SYSTEMEN 
65.42 OPEN SYSTEMEN 
65.5 MILIEU-OVERLAST, DETECTIE EN 

ALARMERING 
65.50 ALGEMEEN 
 
66 TRANSPORT 
66.0 ALGEMEEN 
66.1 LIFTEN 

66.10 ALGEMEEN 
66.11 ELEKTRISCHE LIFTEN 
66.12 HYDRAULISCHE LIFTEN 
66.13 TRAPLIFTEN 
66.14 HEFTABLEAU'S 
66.2 ROLTRAPPEN EN ROLPADEN 
66.20 ALGEMEEN 
66.21 ROLTRAPPEN 
66.22 ROLPADEN 
66.3 GOEDEREN 
66.30 ALGEMEEN 
66.31 GOEDERENLIFTEN 
66.32 GOEDERENHEFFERS 
66.33 BAANTRANSPORT 
66.34 BANDTRANSPORT 
66.35 BAKTRANSPORT 
66.36 HIJSWERKTUIGEN 
66.37 VRIJE BAAN TRANSPORT-

VOERTUIGEN 
66.4 DOCUMENTEN 
66.40 ALGEMEEN 
66.41 BUIZENPOST 
66.42 RAILCONTAINERTRANSPORT 
66.44 BANDTRANSPORT 
 
67 GEBOUWBEHEERSVOORZIENINGEN 
67.0 ALGEMEEN 
67.1 BEDIENING EN SIGNALERING 
67.10 ALGEMEEN 
67.11 ELEKTROTECHNISCHE SYSTEMEN 
67.12 OPTISCHE SYSTEMEN 
67.13 PNEUMATISCHE SYSTEMEN 
67.14 GEINTEGREERDE SYSTEMEN 
67.2 AUTOMATISERING 
67.20 ALGEMEEN 
67.21 ELEKTROTECHNISCHE SYSTEMEN 
67.22 OPTISCHE SYSTEMEN 
67.23 PNEUMATISCHE SYSTEMEN 
67.24 GEINTEGREERDE SYSTEMEN 
67.3 REGELINSTALLATIES 

KLIMAAT/SANITAIR (OP AFSTAND) 
67.30 ALGEMEEN 
67.31 ELEKTROTECHNISCHE SYSTEMEN 
67.32 OPTISCHE SYSTEMEN 
67.33 PNEUMATISCHE SYSTEMEN 
67.34 GEINTEGREERDE SYSTEMEN 
 
71 VASTE VERKEERSVOORZIENINGEN 
71.0 ALGEMEEN 
71.1 STANDAARD 
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71.10 ALGEMEEN 
71.11 MEUBILERINGEN 
71.12 BEWEGWIJZERINGEN 
71.13 KUNSTWERKEN 
71.14 DECORATIES E.D. 
71.2 BIJZONDER 
71.20 ALGEMEEN 
71.21 MEUBILERINGEN 
71.22 BEWEGWIJZERINGEN 
71.23 SPECIFIEKE VOORZIENINGEN (O.A. 

LOOPLEUNINGEN) 
 
72 VASTE GEBRUIKERSVOORZIENINGEN 
72.0 ALGEMEEN 
72.1 STANDAARD 
72.10 ALGEMEEN 
72.11 MEUBILERING 
72.12 LICHTWERINGEN 
72.13 GORDIJNVOORZIENINGEN 
72.14 BESCHERMENDE VOORZIENINGEN 
72.2 BIJZONDER 
72.20 ALGEMEEN 
72.21 MEUBILERING VOOR SPEC. 

FUNCTIE-DOELEINDEN 
72.22 INSTRUMENTEN/APPARATUUR 
 
73 VASTE KEUKENVOORZIENINGEN 
73.0 ALGEMEEN 
73.1 STANDAARD 
73.10 ALGEMEEN 
73.11 KEUKENMEUBILERING 
73.12 KEUKENAPPARATUUR 
73.2 BIJZONDER 
73.20 ALGEMEEN 
73.21 KEUKENMEUBILERING 
73.22 KEUKENAPPARATUUR 
 
74 VASTE SANITAIRE VOORZIENINGEN 
74.0 ALGEMEEN 
74.1 STANDAARD 
74.10 ALGEMEEN 
74.11 SANITAIRE TOESTELLEN; NORMAAL 
74.12 SANITAIRE TOESTELLEN; AANGEPAST 
74.13 ACCESSOIRES 
74.2 BIJZONDER 
74.20 ALGEMEEN 
74.21 SANITAIRE TOESTELLEN VOOR BIJZ. 
TOEPASSING 
74.22 INGEBOUWDE SANITAIRE 
VOORZIENINGEN 

75 VASTE 
ONDERHOUDSVOORZIENINGEN 

75.0 ALGEMEEN 
75.1 STANDAARD 
75.10 ALGEMEEN 
75.11 GEBOUWONDERHOUDS-

VOORZIENINGEN 
75.12 INTERIEUR 

ONDERHOUDSVOORZIENINGEN 
75.13 GEVELONDERHOUDSVOORZIENINGEN 
75.2 BIJZONDER 
75.20 ALGEMEEN 
75.21 GEBOUWONDERHOUDS-

VOORZIENINGEN 
75.22 INTERIEUR 

ONDERHOUDSVOORZIENINGEN 
75.23 GEVELONDERHOUDSVOORZIENINGEN 
 
76 VASTE OPSLAGVOORZIENINGEN 
76.0 ALGEMEEN 
76.1 STANDAARD 
76.10 ALGEMEEN 
76.11 MEUBILERINGEN 
76.2 BIJZONDER 
76.20 ALGEMEEN 
76.21 GEMECHANISEERDE VOORZIENINGEN 
76.22 SPECIFIEKE VOORZIENINGEN 
 
81 LOSSE VERKEERSINVENTARIS 
81.0 ALGEMEEN 
81.1 STANDAARD 
81.10 ALGEMEEN 
81.11 MEUBILERING 
81.12 BEWEGWIJZERING 
81.13 KUNSTWERKEN 
81.14 DECORATIES E.D. 
81.2 BIJZONDER 
81.20 ALGEMEEN 
81.21 MEUBILERING 
81.22 BEWEGWIJZERING 
81.23 SPECIFIEKE VOORZIENINGEN 
 
82 LOSSE GEBRUIKERSINVENTARIS 
82.0 ALGEMEEN 
82.1 STANDAARD 
82.10 ALGEMEEN 
82.11 MEUBILERING 
82.12 LICHTWERINGEN/VERDUISTERINGEN 
82.13 STOFFERINGEN 
82.2 BIJZONDER 
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82.20 ALGEMEEN 
82.21 MEUBILERING VOOR SPECIF. 

FUNCTIE-DOELEINDEN 
82.22 INSTRUMENTEN/APPARATUUR 
 
83 LOSSE KEUKENINVENTARIS 
83.0 ALGEMEEN 
83.1 STANDAARD 
83.10 ALGEMEEN 
83.11 KEUKENMEUBILERING 
83.12 KEUKENAPPARATUUR 
83.13 KLEIN KEUKENINVENTARIS 
83.2 BIJZONDER 
83.20 ALGEMEEN 
83.21 KEUKENINRICHTING 
83.22 KEUKENAPPARATUUR 
83.23 KLEIN KEUKENINVENTARIS 
83.24 TRANSPORT 
 
84 LOSSE SANITAIRE INVENTARIS 
84.0 ALGEMEEN 
84.1 STANDAARD 
84.10 ALGEMEEN 
84.11 AFVALVOORZIENINGEN 
84.12 VOORZIENINGEN T.B.V. HYGIENE 
84.13 ACCESSOIRES 
84.2 BIJZONDER 
84.20 ALGEMEEN 
84.21 SANITAIRE TOESTELLEN VOOR BIJZ. 

TOEPASSING 
 
85 LOSSE SCHOONMAAKINVENTARIS 
85.0 ALGEMEEN 
85.1 STANDAARD 
85.10 ALGEMEEN 
85.11 SCHOONMAAKAPPARATUUR 
85.12 VUILOPSLAG 
85.13 VUILTRANSPORT 
85.2 BIJZONDER 
85.20 ALGEMEEN 
85.21 SCHOONMAAKAPPARATUUR 
85.22 VUILOPSLAG 
85.23 VUILTRANSPORT 
 
86 LOSSE OPSLAGINVENTARIS 
86.0 ALGEMEEN 
86.1 STANDAARD 
86.10 ALGEMEEN 
86.11 MEUBILERINGEN 
86.2 BIJZONDER 

86.20 ALGEMEEN 
86.21 GEMECHANISEERDE VOORZIENINGEN 
86.22 SPECIFIEKE VOORZIENINGEN 
 
90 TERREIN 
90.0 ALGEMEEN 
90.1 GRONDVOORZIENINGEN 
90.10 ALGEMEEN 
90.11 VERWIJDEREN OBSTAKELS 
90.12 GRONDWATERVERLAGINGEN 
90.13 DRAINAGEVOORZIENINGEN 
90.2 OPSTALLEN 
90.20 ALGEMEEN 
90.21 GEBOUWTJES MET SPECIALE 

FUNCTIE 
90.22 OVERKAPPINGEN 
90.3 OMHEININGEN 
90.30 ALGEMEEN 
90.31 MUREN 
90.32 HEKWERKEN 
90.33 OVERIGE AFSCHEIDINGEN 
90.34 TOEGANGEN 
90.4 TERREINAFWERKINGEN 
90.40 ALGEMEEN 
90.41 VERHARDINGEN 
90.42 BEPLANTINGEN 
90.43 WATERPARTIJEN 
90.44 KEERWANDEN/BALUSTRADES 
90.45 PERGOLA'S 
90.5 WERKTUIGKUNDIG 
90.50 ALGEMEEN 
90.51 VERWARMINGSVOORZIENINGEN 
90.52 AFVOERVOORZIENINGEN 
90.53 WATERVOORZIENINGEN 
90.54 GASVOORZIENINGEN 
90.55 KOUDE-OPWEKKINGSVOORZIENINGEN 
90.56 WARMTE-DISTRIBUTIEVOORZIENINGEN 
90.57 LUCHTBEHANDELINGSVOORZIENINGEN 
90.58 REGELINGSVOORZIENINGEN 
90.6 ELEKTROTECHNISCH 
90.60 ALGEMEEN 
90.61 ELEKTROTECHN./ 

AARDINGSVOORZIENINGEN 
90.62 KRACHTVOORZIENINGEN 
90.63 LICHTVOORZIENINGEN 
90.64 COMMUNICATIEVOORZIENINGEN 
90.65 BEVEILIGINGSVOORZIENINGEN 
90.66 TRANSPORTVOORZIENINGEN 
90.67 BEHEERSVOORZIENINGEN 
90.7 STANDAARD 
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90.70 ALGEMEEN 
90.71 TERREINMEUBILERING 
90.72 BEWEGWIJZERING 
90.73 KUNSTWERKEN 
90.74 DECORATIES E.D. 

90.8 BIJZONDER 
90.80 ALGEMEEN 
90.81 TERREINMEUBILERING 
90.82 SPECIFIEKE VOORZIENINGEN 
90.83 BIJZONDERE VERHARDINGEN 
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7 PROCES PLATFORM 

Zie bijgevoegde A0 pagina “Proces platform”. 
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8 KOPPELINGEN PLATFORM 

Zie bijgevoegde A0 pagina “Koppelingen platform”. 
 



Start

Heeft u een 
account?

Openen platform

Weet u uw 
wachtwoord?

Ja

Registreer uzelfNee
Controleren 
registratie

Persoon 
bevoegd voor 

account?
Persoon weigerenNee

Persoon accepteren

Ja

HendriksKlant OnderaannemerWillekeurig Reparateur

Einde

Vraag wachtwoord 
op

Nee

Bent u een 
klant?

Ja

Bent u van 
Hendriks?

Bent u een OA?Nee Nee Nee

Log in als klant Log in als Hendriks Log in als OA Log in als reparateur

Ja Ja Ja

H OA R

Wilt u een klacht 
melden?

Wilt u het 
overzicht van 
klachten zien?

Nee
Wilt u 

projectgegevens 
zien?

Wilt u account-
gegevens zien?

Nee Nee Nee Afmelden Einde

Ja Ja Ja Ja

Bekijk klachten Kies een project

Bekijk 
projectgegevens

Bekijk 
accountgegevens

Vul gegevens klacht 
in

Meld klacht

Open klacht

Vul gegevens klacht 
in

Klacht 
accepteren?

Ja

Klacht afmelden

Bekend of klacht 
gegrond is?

Klacht gegrond?

Ja

Nee

Nee

Wilt u de klant 
mailen?

Wilt u de klant 
bellen?

Nee Nee

Ja Ja

Mail de klant een 
vraag

Geef antwoord op 
de vraag

Bel met de klant

Maak eventueel een 
notitie

Plan een 
locatiebezoek met 

de klant

Ga op locatiebezoek 
bij de klant

Maak eventueel een 
notitie

Bekend wie 
verantwoorde-

lijk is?

Ja

Nee

Wilt u de klant 
mailen?

Wilt u de klant 
bellen?

Mail de klant een 
vraag

Geef antwoord op 
de vraag

Bel met de klant

Maak eventueel een 
notitie

Plan een 
locatiebezoek met 

de klant

Ga op locatiebezoek 
bij de klant

Maak eventueel een 
notitie

Nee Nee Nee

Is Hendriks 
verantwoordelij

k

Ja

Selecteer Hendriks 
als 

verantwoordelijke

Selecteer de juiste 
OA als 

verantwoordelijke

Ja

Nee

Is er genoeg 
informatie voor 
de klacht op te 

lossen?

Open klacht

Ja

Wilt u de klant 
mailen?

Wilt u de klant 
bellen?

Mail de klant een 
vraag

Geef antwoord op 
de vraag

Bel met de klant

Maak eventueel een 
notitie

Plan een 
locatiebezoek met 

de klant

Ga op locatiebezoek 
bij de klant

Maak eventueel een 
notitie

Nee Nee

Nee

Plan een 
reparatiebezoek 

met de klant

Selecteer 
reparateurs

Open klacht

Repareer klacht

Ondertekenen 
afmelding klacht

Meld klacht af

Klacht opgelost? Nee

Invullen enquête

Ja

H

Klachtenafhande
ling en garantie?

Ja

Wilt u het 
overzicht van 
klachten zien?

Wilt u het 
overzicht van OA 

zien?

Wilt u het 
overzicht van 
reparateurs 

zien?

Wilt u 
projectgegevens 

zien?

Bekijk 
onderaannemers

Bekijk reparateurs

Bekijk 
projectgegevens

Kies een projectBekijk klachten

Ja Ja Ja Ja

Nee Nee Nee Nee

MJOP’s?
Wilt u account-
gegevens zien?

Afmelden EindeNee Nee Nee Nee

Bekijk 
accountgegevens

Ja

Ja

Wilt u een MJOP 
aanmaken?

Wilt u een 
overzicht van de 

MJOP’s zien?

Wilt u het 
overzicht van 
klanten zien?

Nee

Ja

Bekijk klanten

Wilt u het 
overzicht van 
klanten zien?

Wilt u het 
overzicht van OA 

zien?

Wilt u 
projectgegevens 

zien?
NeeNee Nee Nee Nee

Ja Ja Ja Ja Ja

Kies een project
Bekijk 

onderaannemers

Bekijk 
projectgegevens

Bekijk klantenBekijk MJOP’s
Vul gegevens MJOP 

in

Vul kwaliteitseisen 
MJOP in

Maak MJOP aan

Controleer 
hoeveelheden

Vraag offertes op

Maak offertes

Vergelijk offertes

Selecteer offertes

Controleer 
onderhouds-

cyclussen

Controleer gehele 
MJOP

Exporteer MJOP 
naar Excelbestand

Exporteer 
werkomschrijving 

naar Wordbestand

Maak 
werkomschrijving 

compleet

Controleer MJOP en 
werkomschrijving 
met bedrijfsleider

Dien MJOP en 
werkomschrijving in

R

Wilt u het 
overzicht van 
klachten zien?

Wilt u het 
overzicht van 
klanten zien?

Nee
Wilt u 

projectgegevens 
zien?

Wilt u account-
gegevens zien?

Nee Nee Nee Afmelden Einde

Ja Ja Ja Ja

Bekijk klanten Kies een project

Bekijk 
projectgegevens

Bekijk 
accountgegevens

Bekijk klachten

OA

Klachtenafhande
ling en garantie?

Ja

Wilt u het 
overzicht van 
klachten zien?

Wilt u het 
overzicht van 
reparateurs 

zien?

Wilt u 
projectgegevens 

zien?

Bekijk reparateurs

Bekijk 
projectgegevens

Kies een projectBekijk klachten

Ja Ja Ja

Nee Nee Nee

MJOP’s?
Wilt u account-
gegevens zien?

Afmelden EindeNee Nee Nee Nee

Bekijk 
accountgegevens

Ja

Ja

Wilt u een 
overzicht van de 

offerteaan-
vragen?

Wilt u een 
overzicht van de 

offertes zien?

Wilt u het 
overzicht van 
klanten zien?

Nee

Ja

Bekijk klanten

Wilt u het 
overzicht van 
klanten zien?

Wilt u 
projectgegevens 

zien?
NeeNee Nee Nee

Ja Ja Ja Ja

Kies een project

Bekijk 
projectgegevens

Bekijk klantenBekijk offertes
Bekijk 

offerteaanvragen

7 Proces platform



Inloggen

1

2

3

4

5

6

7

8

Registreren

Terug Registreren

Inloggen >

Accepteren
Weigeren

Bevestigen

Inloggen

>

Wachtwoord 
vergeten?

Annuleren
Verzenden

Inloggen

1001 1002 1003 1004

Inloggen

Klant Hendriks Onderaannemer Reparateur

Afmelden Afmelden Afmelden Afmelden

KK1 1001k 1001p 1001g

Accountgegevens

Projectgegevens

Overzicht klachten
Klacht

melden

Opslaan TerugTerugTerugTerug

1001pbo

Veghel,
Dorsveld

Boekel,
De Donk

Terug

1001pbobim 1001pbodoc

DocumentenBIM

Terug Terug

1001kv

Boekel, De Donk

TerugOpslaan

KK2

Meld klacht

Platform

KH1

>

KH2

Open klacht

1002a (kopie)

Platform

"Extern 
document"

Document

KH3 KH4

Verder “Ja”
Verder “Nee”

Terug

KH5

Verstuur

Platform

KK3

>

1001 (kopie)

Platform

Document
Platform

Verder “Nee”

KH6

Verder “Ja”

KH9

Verder “Nader te bepalen”

Terug

KH3/KH6/KH19 
(kopie)

KH10

Mailen

KH13

Bellen

KH7

Locatiebezoek

KH11

Verstuur

Terug Terug

KH14

Eventuele notitie

Opslaan

1002a (kopie)

KH14 (kopie)

“Telefoonnummer 1 & 2"

Platform

KK5

>

KK6

Beantwoorden

1001 (kopie)

Platform

KH12

>

KH3/KH6/KH19 
(kopie)

Open klacht

Terug

KH9/KH19 (kopie)

KH8

Verstuur

KK4

>

Platform

KK8 KK7

Nee
Ja

Platform

KH15/KH21 
(kopie)

>

KH15

>

1002a (kopie)

Platform

Terug

KK9

Verstuur

Platform

KH16

>

Selecteer “Andere datum”

KH17

Selecteer “datum”

KH18

Verstuur

Platform

KK10

>

KH3/KH6/KH19/
KH23 (kopie)

Platform

>

Verder 
“Nader te
bepalen”

Eventuele notitie

Document

Platform

KH19

Verder “Hendriks Onderhoud en Beheer”

KH20

Verder “Externe partij”

Document

Eventuele
notitie

Platform

KH9 (kopie) KH7 (kopie)

Verder “Ja”

Verder “Nee”

KH23

KH21

KH22

Selecteer reparateurs

KH24

Selecteer

KH25

Selecteer

PlatformPlatform

KR1 KR2

>
>

KR3

Open klacht Open klacht

Document

1004 (kopie)

Platform

KR4

Handtekening

Terug

KR5

Klacht afmelden

Platform

KH26

>

1002a (kopie)

Platform

KK11

>

KK12 KK13

Klacht melden Enquête

Terug

KK2 (kopie)

Meld klacht

KK14

Verstuur

Platform

KH27

>

KH28

Ingevulde enquête

Platform

Nee Ja

KO1

>

KO2

Open klacht

KO3

Eventuele notitie

Opslaan

"Extern 
document"

Document

KO5 KO10

Verder “Nee” Verder “Ja”

Terug Locatiebezoek

KO6 KO9

Mailen Bellen

Terug

KO7

Verstuur

1003a (kopie)

“Telefoonnummer 1 & 2"

Terug

Platform

KK15

>

KK16

Beantwoorden

KO8

>Platform

KO2 (kopie)

Open klacht

KO2/KO5 (kopie)

Terug

KO11

Verstuur

KK17

Platform
>

KK18 KK19

Ja Nee

Platform

KO4/KO12 (kopie)

>

>

1003a (kopie)

Platform

Terug

KK20

Verstuur

Platform

KO13KO12

>

Selecteer “Andere datum”

KO14

Selecteer
“Datum”

KO15

Verstuur

KK21

Platform >

Platform

KO2/KO17 (kopie)

>

KO10 (kopie)

KO4

KO16 KO17

Selecteer reparateurs

KO18 KO19

Selecteer Selecteer

KO20 KO21 1003a (kopie)

> >
Platform Platform

KO22

Open klachtOpen klacht

"Extern 
document"

Document Platform

KO23

Handtekening

Terug

KO24

Klacht afmelden

Platform

KH26 (kopie)

>

1002a 1002b

Klachtenafhandeling
en garantie

1002g

Meerjarenonderhouds-
planningen

Accountgegevens

1002ka 1002kla 1002ola 1002ra 1002pa MH1

Overzicht
klachten

Klanten

Onderaannemers & leveranciers

Reparateurs

Projectgegevens

Terug Terug

1002kav

Boekel, De Donk

TerugOpslaan

Terug

1002klav

Stef Reijnders

Terug

Terug

1002olav

Dak & Co

Terug

1002olat

 + Voeg toe

TerugOpslaan

Terug

1002rav

“Reparateur 1”

Terug

Terug

1002pabo

1002pabobim 1002pabodoc

Documenten
BIM

Terug Terug

Terug

Terug

Boekel,
De Donk

Gemert,
Doonheide

Veghel,
Dorsveld

1002mb 1002klb 1002olb 1002pb

MH2

MH3

Aanmaken MJOP

Overzicht MJOP’s

Klanten

Onderaannemers & leveranciers

Projectgegevens

Terug Terug Terug Terug Terug

1002klbv

Stef Reijnders

Terug

1002olbv

Dak & Co

Terug

1002olbt

 + Voeg toe

TerugOpslaan

1002pbbo

1002pbbobim 1002pbbodoc

Documenten
BIM

Terug Terug

Terug

Boekel,
De Donk

Gemert,
Doonheide

Veghel,
Dorsveld

Volgende

Boekel,
De Donk

"Extern 
document"

Terug

Uitleg kwaliteitseisen

Aanmaken MJOP

MH6MH4 MH15 MH16

Platform

 + Voeg toe

Uitbreiding MJOP

Nee/Ja

Opslaan MJOP

Exporteren MJOP

Exporteren werkomschrijving

MH5

Grafieken

Terug

Terug

Terug naar MJOP ExporterenTerug

MH10MH7

 + Toevoegen
partij Volgende “Offerte aanvragen?: Ja”

MH8

 + Voeg toe

MH9

Opslaan Terug

Dak & Co

TerugOpslaan Terug

MH11

Terug

MH12

 + Selecteren
offerteaanvraag

 + Selecteren
documenten

Verzenden

Openen

Terug naar MJOP

MO1

>

MO2

 + Uploaden
onderhoudsadvies

 + Uploaden
offerte

Openen

Documenten

1003b (kopie)

MO3

Platform Verzenden offerte
“Totale prijs”

Platform

MH13

>

MH6 (kopie)

Open offerteaanvragen

MH14

Ja “Offerte aanwezig?”

Terug

MH18

MH3 (kopie)

Prijs accepteren
Documenten

Onderhoudsadvies

Offerte

Openen

MH17

Hvh. “Getal”

Terug

Opslaan Terug

1003a 1003b

Klachtenafhandeling
en garantie

1003g

Meerjarenonderhouds-
planningen

Accountgegevens

1003ka 1003kla 1003ra 1003pa 1003ob

Overzicht
klachten

Klanten

Reparateurs

Projectgegevens

Terug Terug

1003kav

Boekel, De Donk

TerugOpslaan

Terug

1003klav

Stef Reijnders

Terug

Terug

1003rav

“Reparateur 1”

Terug

Terug

1003pabo

1003pabobim 1003pabodoc

DocumentenBIM

Terug Terug

Terug

Terug

Boekel,
De Donk

Veghel,
Dorsveld

1003ofb 1003klb 1003pb

MO1 (kopie)

Offerteaanvragen

Overzicht offertes

Klanten

Projectgegevens

Terug Terug Terug Terug

1003klbv

Stef Reijnders

Terug

1003pbbo

1003pbbobim 1003pbbodoc

DocumentenBIM

Terug Terug

Terug

Boekel,
De Donk

Veghel,
Dorsveld

“Gebouwonderdeel”

Opslaan Terug

1003rat

 + Voeg toe

Opslaan Terug

1003ofbv

Terug

Buitenwanden...

1003ofbvd

Documenten

Onderhoudsadvies

Offerte

Openen

1004k 1004kl 1004p

Overzicht
klachten

Klanten

Projectgegevens

1004kv

Gemert, Doonheide

TerugOpslaan

Terug

1004klv

Stef Reijnders

Terug

Terug

1004pbo

1004pbobim 1004pbodoc

DocumentenBIM

Terug Terug

Terug

Terug

Boekel,
De Donk

Gemert,
Doonheide

Veghel,
Dorsveld

1004g

Accountgegevens

Opslaan Terug

"Extern 
document"

Document

"Extern 
document"

Document

"Extern 
document"

Document

HendriksKlant OnderaannemerWillekeurig Reparateur

8 Koppelingen platform
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