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Voorwoord 

Voor u ligt het afstudeerverslag dat is opgesteld in het kader van het afstudeerproject. Dit 
afstudeerproject is onderdeel van de vijfjarige opleiding tot bouwkundig ingenieur (Master of Science) 
aan de Technische Universiteit Eindhoven, faculteit Bouwkunde, afstudeerrichting Construction 
Technology. 

Het Masterproject Participerend Observeren ligt aan de basis van dit afstudeerproject. Om de 
observatie uit te kunnen voeren, heeft Hendriks Bouw en Ontwikkeling te Oss mij enorm geholpen 
door mij de mogelijkheid te bieden in I'Jijmegen de participerende observatie uit te kunnen voeren. Het 
uitvoeringsteam en de bouwplaatsmedewerkers van het nieuwbouwproject stijl 6 hebben mij daar 
goed opgevangen . 

De participerende observatie is gevolgd door een probleemanalyse en afstudeeronderzoek naar de 
geconstateerde knelpunten. Het afstudeeronderzoek heeft geleid tot het opstellen van een hulpmiddel. 
Het onderzoek en het hulpmiddel zijn tot stand gekomen dankzij de positieve bijdrage, ideeën en 
adviezen tijdens het afstuderen van de bedrijfsbegeleider Dhr. R.H.A. Haarmans en de 
afstudeerbegeleiders vanuit de Technische Universiteit Eindhoven, Dhr. M.M.J. Vissers en Dhr. C.M. 
de Bruijn. 

Naast de zojuist genoemde personen hebben meerdere medewerkers van Hendriks Bouw en 
Ontwikkeling mij geholpen het afstudeerproject tot een goed einde te brengen, waaronder de 
medewerkers van de materieeldienst, de organisatiedeskundige, de organisatiemedewerker, de KAM
coördinator en de directiesecretaressen. 

Daarom wil ik via deze weg iedereen enorm bedanken voor de steun, de fijne werksfeer en de 
bereidwilligheid voor het beantwoorden van vragen! 

Ik hoop dat de ontwikkelde handleidingen een bijdrage zullen leveren aan de voorbereiding van een 
nieuwbouwproject bij Hendriks Bouw en Ontwikkeling. 

Mart van der Veeren 
Eindhoven, januari 2009 

TU/e 

M L.W van der Veeren (0548938) 

Technische Universiteit 
Eindhoven 
University ofTechnology 
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Samenvatting 

Aanleiding 
De basis voor de probleemanalyse wordt gevormd door de knelpunten die zijn geconstateerd tijdens 
het uitvoeren van het Masterproject Participerend Observeren. De observatie is uitgevoerd bij 
nieuwbouwproject stijl 6 te Nijmegen, dat gerealiseerd is door Hendriks Bouw en Ontwikkeling. Tijdens 
de observatie zijn drie productieprocessen geobserveerd: het productieproces van in situ wanden, 
prefab elementen en breedplaatvloeren. Daarbij zijn in totaal 36 verschillende knelpunten 
geconstateerd. 

Probleemanalyse 
Om tot een aanpak van de problematiek te komen, is een analyse van de oorzaken uitgevoerd. De 
dataverzameling heeft plaatsgevonden door het afnemen van mondelinge, gedeeltelijk 
gestructureerde interviews met 10 personen die verschillend in de organisatiestructuur bij de 
werkmaatschappij Hendriks Bouwbedrijf staan . Per knelpunt is gevraagd naar de oorzaken. Ook is 
informatie verkregen tijdens de observatie. 
Bij meerdere knelpunten komt dezelfde oorzaak naar voren. Daarom zijn de gegevens gesorteerd op 
oorzaak en is daarbij vermeld welke knelpunten het gevolg zijn van die oorzaak. In totaal zijn er 26 
verschillende oorzaken. Door groepering en structurering van die oorzaken zijn er 7 hoofdoorzaken te 
formuleren . De hoofdoorzaken zijn : 

• geen werkmethode vastgelegd 
• onvoldoende samenwerking 
• tekenwerk onduidelijk 
• werkmethode onvoldoende 
• onvoldoende kennis over praktijkervaringen 
• verkeerd gedrag bouwplaatsmedewerkers 
• verkeerd gedrag uitvoerder 

De oorzaken zijn vervolgens geplaatst in een oorzaakgevolg diagram. De direct achterliggende 
oorzaken zijn verder geanalyseerd op achterliggende oorzaken daarvan. Het eerder opgestelde 
diagram wordt op die manier aangevuld . Alle achterliggende oorzaken worden zo inzichtelijk gemaakt. 
Het oorzaakgevolg diagram is daarna geëvalueerd. De oorzaken die zeer lastig aan te pakken zijn , 
zijn vervolgens verwijderd, zodat een nieuw oorzaakgevolg diagram ontstaat met 6 hoofdoorzaken. 

Onderzoek 
Aan de hand van de probleemanalyse is de doelstelling voor het afstudeerproject opgesteld. Daarbij 
zijn 8 probleemstellingen opgesteld op basis van het opgestelde oorzaakgevolg diagram. 

Doelstelling: 'Het ontwikkelen van een hulpmiddel ter voorkoming van de geconstateerde problematiek 
bij het bouwproces van een nieuwbouwproject bij Hendriks Bouw en Ontwikkeling.' 

Probleemstelling A : de gekozen werkmethode moet worden vastgelegd. 
Probleemstelling 81 :de samenwerking tussen de organisatiedeskundigel-medewerker en de 

materieeldienst moet worden verbeterd. 
Probleemstelling 82 : de samenwerking tussen de organisatiedeskundigel-medewerker en de 

onderaannemer moet worden verbeterd. 
Probleemstelling 83 : de samenwerking tussen de onderaannemers onderling moet worden 

verbeterd. 
Probleemstelling D 
Probleemstelling E 
Probleemstelling F 
Probleemstelling G 

: het keuzeproces voor een werkmethode moet worden verbeterd. 
: de kennis over praktijkervaringen moet worden verbeterd. 
: de bouwplaatsmedewerkers mogen geen verkeerd gedrag vertonen. 
: de uitvoerder mag geen verkeerd gedrag vertonen. 

Per probleemstelling zijn vervolgens onderzoeksvragen opgesteld. Voor het opstellen daarvan is 
gebruik gemaakt van het oorzaakgevolg diagram. In totaal zijn er 31 onderzoeksvragen geformuleerd. 
Het antwoord op deze vragen is verkregen door het afnemen van mondelinge, gedeeltelijk 
gestructureerde interviews met de 10 personen die eerder zijn geïnterviewd. Ook is gebruik gemaakt 
van bestaande gegevens bij Hendriks Bouw en Ontwikkeling en van literatuur aanwezig op de 
Technische Universiteit Eindhoven en het internet. 

M.L.W. van der Veeren (0548938) 5 
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Daarnaast zijn gegevens verkregen door gedurende de onderzoeksperiade te letten op de dagelijkse 
gebeurtenissen op kantoor en door verhalen en informatie van door opgevangen verhalen en 
informatie van overige (kantoor)medewerkers. 

Per probleemstelling zijn conclusies getrokken aan de hand van de gevonden antwoorden op de 
onderzoeksvragen. De onderzoeksconclusie die getrokken is , is dat er behoefte is aan een hulpmiddel 
ter begeleiding van de organisatiedeskundigel-medewerker met de te nemen stappen, om te komen 
tot een uitgewerkte werkmethode, na keuze voor een bepaalde werkmethode, die wordt vastgelegd. 
Het hulpmiddel bevat: uitgewerkte voorbeeldwerkmethoden , kennis en informatie met betrekking tot 
werkmethoden, bijgewerkte informatie door feedback uit de praktijk en het verwijst naar beschikbare 
kennis bij andere medewerkers of onderaannemers. Het aanpassen en aanvullen van dit hulpmiddel 
wordt de verantwoordelijkheid en taak worden van de organisatiedeskundigel-medewerker van het 
betreffende project. 

Hulpmiddel 
Om het hulpmiddel op te stellen zijn uitgangspunten en een programma van eisen opgesteld. Het 
programma van eisen is gebaseerd op de onderzoeksconclusie. VeNolgens is literatuur verzameld die 
aanwezig is bij Hendriks Bouw en Ontwikkeling, de Technische Universiteit Eindhoven, leveranciers 
en op internet. 

De hoofdstructuur van het hulpmiddel is gebaseerd op de Elementenmethode 2005. De 
Elementenmethode is een classificatiemethode, bedoeld voor het gebruik tijdens het ontwerpen, 
realiseren en beheren van bouwprojecten. Er ontstaat op die manier een indeling op basis van 
bouwdelen waarbij elk bouwdeel voorzien wordt van een code. Per bouwdeel is dan een handleiding 
op te stellen. Er is een eerste selectie gemaakt van 408 bouwdelen waar een handleiding voor 
opgesteld kan worden . 

De indeling van de werkmethode-handleidingen ligt ook vast, zodat iedere handleiding dezelfde 
indeling heeft. Dit schept duidelijkheid en maakt vergelijking van de werkmethoden mogelijk. Zo begint 
iedere handleiding met een beschrijving van het gebruik van de handleiding en een inhoudsopgave. 
Daarna volgen de drie hoofdstukken: het productieproces, de ontwerpaspecten en de voorbereiding 
van de gekozen werkmethode. 

Vanwege de omvang van het hulpmiddel is een selectie gemaakt voor de uit te werken werkmethode
handleidingen. Kijkende naar de huidige bouwsystematiek van Hendriks Bouw en Ontwikkeling blijkt 
dat het casco van een woningbouwproject voor 66 %van de projecten bestaat uit in situ wanden (met 
behulp van een aluminium grootvlak wandbekisting) en in situ vloeren (met behulp van 
breedplaatschillen) . Daarom is gekozen voor de uitwerking van deze twee werkmethoden. Ook is een 
werkmethode-handleiding opgesteld die als basis dient voor het uitwerken van andere werkmethoden. 

Eindconclusie 
Het opgestelde hulpmiddel is geëvalueerd aan de hand van het opgestelde programma van eisen . Per 
eis is gekeken of het hulpmiddel daar aan voldoet. De conclusie uit de evaluatie is dat het hulpmiddel 
voldoet aan het programma van eisen. 

Na de evaluatie is het hulpmiddel getoetst. De ultieme toetsing bestaat uit het toepassen van de 
opgestelde handleidingen in de bouwvoorbereidingsfase en te onderzoeken of de eerder 
geconstateerde knelpunten zich nog voordoen . Vanwege de omvang hieNan is het ultieme bewijs van 
de werking van het hulpmiddel niet mogelijk. De werking van het hulpmiddel is wel aannemelijk te 
maken met behulp van een zogenaamde review. Hiertoe zijn de organisatiedeskundige, 
organisatiemedewerker en de materieelbeheerder gevraagd de handleidingen kritisch door te nemen 
en te voorzien van commentaar. Het commentaar dat voornamelijk naar voren kwam was de 
onduidelijkheid in de structuur van de handleiding en de wens van de opname van meerdere 
voorbeelden in de handleiding. Dit commentaar is verwerkt in de handleidingen, waarna de 
handleidingen zijn doorlopen aan de hand van een voorbeeldproject. De conclusie na het doorlopen 
van de handleidingen is dat beide handleidingen alle benodigde informatie bevatten om de gekozen 
werkmethoden volledig uit te werken en de gemaakte keuzes daarbij vast te leggen en op een 
gestructureerde manier over te dragen aan het uitvoeringsteam. De handleidingen zijn daarna 
aangevuld met de uitgewerkte documenten van het voorbeeldproject. 

Door de controle van het hulpmiddel aan de hand van het opgestelde programma van eisen en door 
de toetsing van het hulpmiddel door middel van een review en een voorbeeldproject is aangetoond dat 
de doelstelling van het afstudeerproject behaald is. 
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Inleiding 
Het afstudeertraject van de Mastertrack Construction Technology (uitvoeringstechniek) aan de 
Technische Universiteit Eindhoven bestaat uit het Masterproject Participerend Observeren en het 
afstudeerproject. Dit is op te delen in de onderzoeksfase en de ontwerpfase. 

Tijdens het uitvoeren van de participerende observatie worden productieprocessen geobserveerd. De 
processen worden omschreven in stappen (activiteiten) . De knelpunten die zich daarbij voorgedaan 
hebben, worden vastgelegd. 

De geconstateerde knelpunten worden in de onderzoeksfase van het afstudeerproject grondig 
geanalyseerd om de oorzaak/oorzaken aan te kunnen pakken . 

De conclusie uit de onderzoeksfase vormt het begin van de ontwerpfase. In deze fase wordt een 
hulpmiddel ontwikkeld om de oorzaak/oorzaken aan te kunnen pakken. 

Het gastbedrijf waar het afstudeerproject is 
uitgevoerd, is het bedrijf Hendriks Bouw en 
Ontwikkeling, gevestigd in Oss. Dit bedrijf bestaat 
uit vier werkmaatschappijen: Installatietechniek, 
Bouwbedrijf, Gebieds- en projectontwikkeling en 
Onderhoud & Beheer. Hendriks Bouwbedrijf is 
gespecialiseerd in woningbouw (voornamelijk 
gietbouw) met gemiddeld 8 nieuwbouwprojecten 
per jaar en een omzet van ongeveer 50 miljoen 
euro. Informatie over de geschiedenis van 
Hendriks Bouw en Ontwikkeling is te vinden in 
bijlage 1. 

Dit afstudeerverslag bestaat uit 5 hoofdstukken. In 
hoofdstuk 1 wordt de aanleiding voor het 
afstudeerproject verklaard . Er wordt daarin een Afbeelding 1: nieuwbouwkantoor Hendriks Bouw en 
beschrijving gegeven van de locatie van de Ontwikkeling te Oss. 

participerende observatie. Daarin komen de 
knelpunten naar voren die tijdens de uitvoering 
daarvan zijn geconstateerd . 

De probleemanalyse wordt weergegeven in hoofdstuk 2. De aanpak en het resultaat van die analyse 
zijn daar beiden in te vinden. 

Het uitgevoerde onderzoek is te vinden in hoofdstuk 3. De aanpak, zoals de doelstelling, 
probleemstellingen en onderzoeksvragen worden daarin weergegeven. Dit wordt afgesloten met een 
conclusie. 

De conclusie is het begin van de ontwikkeling van het hulpmiddel. Die ontwikkeling, bestaande uit de 
aanpak en een beschrijving van het resultaat, is te vinden in hoofdstuk 4. 

Het afstudeerverslag wordt afgesloten met een eindconclusie. In dit laatste hoofdstuk wordt de 
evaluatie en toetsing van het hulpmiddel behandeld, gevolgd door een aanbeveling voor het 
gastbed rijf. 
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1. Aanleiding afstudeerproject 
Het afstudeerproject bestaat uit een onderzoeksfase en een ontwerpfase. De basis voor het 
onderzoek wordt gevormd door de knelpunten die zijn geconstateerd tijdens het uitvoeren van de 
participerende observatie. 

1.1 Masterproject Participerend Observeren 

Voor het Masterproject Participerend Observeren is een observatie uitgevoerd bij het nieuwbouw
project stijl 6 te Nijmegen. Tijdens de uitvoering er van zijn 3 productieprocessen geobserveerd. 

1.1.1 Projectbeschrijving nieuwbouwproject stijl 6 te Nijmegen 

Allereerst een overzicht van de belangrijkste projectgegevens van het nieuwbouwproject stijl 6 [1] : 

~rojectaegevens nieuwbouwproject stijl 6 te Nijmegen 
Projectontwikkeling 
Architect 
Bouwtechnisch advies 
Aannemer 
Makelaars 

Opgeleverd 

Het nieuwbouwproject stijl 6, dat gerealiseerd is 
door Hendriks Bouw en Ontwikkeling, bevindt 
zich in de wijk Hatert te Nijmegen. 
Het project bestaat uit zes woonblokken en 
omvat onder meer 44 koopappartementen en 9 
vrije sector huurappartementen met eigen 
loggia of dakterras. Een woonblok bestaat uit 6 
lagen . De onderste laag wordt gebruikt voor 
bergingen en parkeergelegenheid. De overige 5 
lagen bevatten appartementen en penthouses. 
Vrijwel elk appartement heeft een uniek 
karakter door de diversiteit van de indeling en 
de verspringende raampartijen . De woningen 
beschikken over twee of drie slaapkamers, 
bergruimte en een loggia. De penthouses 
hebben een groot dakterras met uitzicht op de 
stad aan de ene zijde en het aangrenzende 
bosgebied aan de andere zijde. 

Als ondergrond voor het gebouw is gekozen 
voor een fundering op staal. De 
hoofddraagconstructie van het gebouw bestaat 
uit in situ betonnen wanden. De wanden 
worden geproduceerd met behulp van een 
aluminium grootvlak wandbekisting . De kern 
van het gebouw wordt gevormd door prefab 
wand- en trapelementen . De verdiepingsvloeren 
zijn breedplaatvloeren. Aan twee zijden van het 
blok vindt gevelvulling plaats door het plaatsen 
van prefab betonnen binnenspouwbladen . 

M.L.W. van der Veeren (0548938) 
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Afbeelding 2: nieuwbouwproject stijl 6 te Nijmegen 
gerealiseerd door Hendn·ks Bouw en Ontwikkeling. 

Afbeelding 3: nieuwbouwproject stijl 6 te Nijmegen 
gerealiseerd door Hendriks Bouw en Ontwikkeling. 
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De gevels zijn opvallend door de verspringende 
gevelopeningen en de bekleding. De bekleding 
onder de uitkraging bestaat uit geglazuurd 
mozaïek. Het overige geveloppervlak bestaat uit 
antracietgrijs metselwerk in combinatie met 
aluminium beplating en hekwerken. In het 
metselwerk zijn stelkozijnen opgenomen waar de 
aluminium kozijnen in zijn geplaatst. Het 
metselwerk is gepointmasterd. Dit betekent dat de 
voegen voller zijn gemetseld en dat deze direct na 
het metselen worden doorgestreken. Zodoende 
hoeft het metselwerk niet meer gevoegd te 
worden. 

Afbeelding 4: nieuwbouwproject stijl 6 te Nijmegen 
gerealiseerd door Hendriks Bouw en Ontwikkeling. 

1.1.2 Participerende observatie van: in situ wanden, prefab elementen en breedplaatvloeren 

Gedurende 5 werkweken zijn bij nieuwbouwproject stijl 6 drie productieprocessen participerend 
geobserveerd : 

• in situ wanden 
• prefab betonnen wand- en trapelementen 
• breedplaatvloeren 

Per productieproces is een indeling gemaakt in activiteiten. Per activiteit worden de eventuele 
geconstateerde knelpunten vermeld die daarop betrekking hebben. 

Ruwbouwproces nieuwbouwproject stijl 6 

---------------------.... ----·--· 
Productie in situ wand 

,...._ 

A 

4 

Ruwbouwproces 
nieuwbouwproject stijl 6 

(1 blok, 1 verdieping) 

Prefab elementen 
positioneren 

B 

·•······· ... 
' 

-

... 

"~ .... , 
'• ' . .. 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' .. ' ' 

Productie 
breedplaatvloer 

. 
' ' '• 

c 

Afbeelding 5: ruwbouwproces nieuwbouwproject stijl 6 te Nijmegen. De weergegeven stappen zijn participerend geobserveerd. 
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1.2 Geconstateerde problematiek tijdens de participerende 
observatie 

De problematiek die is geconstateerd, is vermeld bij de activiteit waarop het betrekking heeft. De drie 
productieprocessen worden achtereenvolgend behandeld. 

1.2.1 Knelpunten bij het productieproces van in situ wanden 

Het productieproces van in situ wanden is op te delen in acht hoofdactiviteiten en 49 deelactiviteiten. 
Hieronder volgt een beschrijving van alle activiteiten met bijbehorende geconstateerde knelpunten. 
Sommige knelpunten komen meerdere malen voor. De knelpunten zijn ook te vinden in bijlage 2. 

Activiteit A1: verdiepingsvloer gereed maken 

-Activiteit A 1.1 : randbekisting vloer verwijderen. 
Knelpunt 1: geschroefde ankerrails in plaats van gespijkerd. 
Bij het entkisten van de vloer wordt de vloerrandbekisting verwijderd. Tegen de 
vloerrandbekisting is op enkele plaatsen een ankerrail bevestigd die in de vloer wordt mee 
gestort ten behoeve van de metselwerkdragers. Bevestiging van de ankerrails moet gebeuren 
met spijkers, zodat de vloerrandbekisting gemakkelijker te verwijderen is. Doordat eenmalig 
de ankerrails zijn vastgezet met schroeven was het lastig de vloerrandbekisting te verwijderen. 

-Activiteit A 1.2: randbeveiliging kopgevel en dichte voor- en achtergevel verwijderen. 
Knelpunt 2: onhandige en zware randbevei/iging. 
Tijdens het aanbrengen van de randbeveiliging van het vloerveld blijkt hoe zwaar de 
ontworpen randbeveiliging is en dat het lastig is deze aan te brengen. Tijdens de uitvoering is 
het ontwerp van de randbeveiliging verbeterd. 

Afbeelding 6: knelpunt 2, onhandige en zware 
randbeveiliging. 

Afbeelding 7: knelpunt 4, provisorische oplossing ter 
ondersteuning van de hangsteiger. 

-Activiteit A1 .3: randbeveiliging kopgevel en dichte voor- en achtergevel plaatsen . 
Geen knelpunten geconstateerd. 

-Activiteit A1.4 : hangsteiger een verdieping omhoog hangen. 
Knelpunt 3: valgevaar tijdens hijsen hangsteiger. 
Bouwplaatsmedewerkers blijven staan op de hangsteiger tijdens het omhoog hijsen ervan. Dit 
levert gevaarlijke situaties op. 
Knelpunt 4: slechte afstemming tussen hangsteiger en geve/ontwerp. 
Op enkele plaatsen worden tijdelijke, provisorische oplossingen bedacht ter ondersteuning 
van de hangsteiger. Dit komt doordat het gevelontwerp veel raamopeningen heeft waardoor 
het lastig is om voldoende conussen op te nemen ter bevestiging van de ophangconsoles. 
Naast de hangsteigers worden er ook omloopsteigers toegepast die soms een belemmering 
vormen voor de hangsteigers. 
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-Activiteit A 1.5: verdiepingsvloer maatvoeren. 
Knelpunt 5: geen sparingen voor Mous-punten in de breedplaatschil. 
Tijdens het aanbrengen van de sparingen op de breedplaatschil blijkt dat er geen 
gasbetonsparing of polystyreensparing is opgenomen ter plaatse van het oplaadpunt 
Knelpunt 6: onbruikbaarheid kimankers door stortproces. 
De kimankers worden gebruikt om de onderzijde van de wandbekisting op de juiste maat te 
positioneren. Van te voren worden de kimankers op maat gedraaid. Tijdens het maatvoeren 
kwam naar voren dat enkele kimankers half in het beton zaten waardoor ze onbruikbaar 
waren geworden. 

Activiteit A2: stelkist positioneren 

-Activiteit A2.1: stelkist schoonmaken. 
Geen knelpunten geconstateerd. 

-Activiteit A2 .2: stelkist oliën . 
Knelpunt 7: olie verhindert aanbrengen markeringen. 
Ontkistingsolie wordt in enkele gevallen eerder aangebracht op de sluitkist dan de installatie. 
Hierdoor kan de elektricien geen markeringen op de sluitkist aanbrengen . 

-Activiteit A2.3: stelkist plaatsen. 
Knelpunt 8: uitstekende wandbekisting door wijzigen stortvolgorde. 
De stortvolgorde is tijdens de uitvoering enkele keren veranderd. Zo ontstonden er 
onvoorziene problemen. De wandbekisting stak hierdoor ver over de vloerrand heen. 

-Activiteit A2.4: stelkist stellen. 
Knelpunt 9: scheluwe en niet te lood staande wanden. 
Controle van de maatnauwkeurigheid van de wanden laat zien dat enkele wanden scheluw 
zijn en/of niet te lood staan. 

-Activiteit A2.5: hoogtelat aanbrengen. 
Geen knelpunten geconstateerd. 

Activiteit A3: installatie aanbrengen 

-Activiteit A3 .1: maatvoering aanbrengen. 
Knelpunt 7: olie verhindert aanbrengen markeringen. 
Ontkistingsolie wordt in enkele gevallen eerder aangebracht op de sluitkist dan de installatie. 
Hierdoor kan de elektricien geen markeringen op de sluitkist aanbrengen. 

-Activiteit A3.2 : bevestigingsgaten boren. 
Geen knelpunten geconstateerd. 

-Activiteit A3.3: leidingklemmen plaatsen. 
Geen knelpunten geconstateerd. 

-Activiteit A3.4: elektriciteitsleidingen en -dozen plaatsen. 
Geen knelpunten geconstateerd. 

Activiteit A4: sparingen en kopschotten aanbrengen 

-Activiteit A4.1: maatvoering sparingen aanbrengen. 
Geen knelpunten geconstateerd. 

-Activiteit A4.2: kopschot monteren. 
Knelpunt 10: slechte kwaliteit kopse kant van de wand. 
De gerealiseerde kwaliteit van de kopse kant van de betonnen wand is niet altijd zuiver. 

-Activiteit A4.3: hoogtelat onderzijde sparing aanbrengen. 
Geen knelpunten geconstateerd. 

-Activiteit A4.4: raamsparing monteren. 
Knelpunt 11: slechte levering, opslag en communicatie betreffende raamsparingen. 
Bouwplaatsmedewerkers waren lang bezig met het zoeken naar de juiste sparing . 

-Activiteit A4.5: deursparing monteren. 
Knelpunt 12: slechte kwaliteit deuropeningen in de wand. 
De gerealiseerde deuropening in de wand is in enkele gevallen van mindere kwaliteit. Zo is er 
in enkele gevallen een maatafwijking geconstateerd die niet binnen de maattoleranties valt en 
is een deursparing door de betondruk verplaatst. 
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Afbeelding 8: knelpunt 12, deursparing is verplaatst door de 
betondruk. 

Afbeelding 9: knelpunt 12, detail van de deursparing die 
verplaatst is door de betond ruk. 

Activiteit A5: wapening aanbrengen 

-Activiteit A5.1: stekkenbakken monteren tegen de stelkistzijde. 
Geen knelpunten geconstateerd. 

-Activiteit A5.2: stekkenbakwapening uitbuigen. 
Geen knelpunten geconstateerd. 

-Activiteit A5.3: wapeningsnet stelkistzijde aanbrengen. 
Knelpunt 13: scherp uiteinde wapeningsnet. 
Bouwplaatsmedewerkers verwondden zich enkele malen aan het scherpe uiteinde van het 
wapeningsnet. Vooral wanneer het wapeningsnet op maat wordt geknipt, ontstaan zeer 
scherpe uiteinden. 

-Activiteit A5.4: wapeningsnet sluitkistzijde aanbrengen. 
Knelpunt 13: scherp uiteinde wapeningsnet. 
Bouwplaatsmedewerkers verwondden zich enkele malen aan het scherpe uiteinde van het 
wapeningsnet. Vooral wanneer het wapeningsnet op maat wordt geknipt, ontstaan zeer 
scherpe uiteinden. 

-Activiteit A5.5: wapeningsbeugels en -korven aanbrengen. 
Geen knelpunten geconstateerd. 

-Activiteit A5.6: afstandhouders aanbrengen. 
Geen knelpunten geconstateerd. 

-Activiteit A5.7: centerpennen doorvoeren. 
Knelpunt 13: scherp uiteinde wapeningsnet. 
Bouwplaatsmedewerkers verwondden zich enkele malen aan het scherpe uiteinde van het 
wapeningsnet. Vooral wanneer het wapeningsnet op maat wordt geknipt, ontstaan zeer 
scherpe uiteinden. 

-Activiteit A5.8: stekkenbakken monteren aan de sluitkistzijde. 
Knelpunt 14: moeizame montage stekkenbakken 
Het aanbrengen van de stekkenbakken gaat moeizaam. 

-Activiteit A5.9: uitsparingen voor installatie aanbrengen. 
Knelpunt 15: onjuiste maatvoering leidingwerk vloerveld. 
Gedurende het positioneren van de wandbekistingen blijkt dat leidingwerk niet op de juiste 
positie uit het vloerveld steekt. 

-Activiteit A5.1 0: overige instortvoorzieningen aanbrengen. 
Geen knelpunten geconstateerd. 

Activiteit AG: sluitkist positioneren 

-Activiteit A6.1: sluitkist schoonmaken. 
Geen knelpunten geconstateerd. 
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-Activiteit A6.2: sluitkist oliën. 
Geen knelpunten geconstateerd. 

-Activiteit A6.3: sluitkist plaatsen. 
Knelpunt 16: onjuiste maatvoering elektriciteitsleidingen en -dozen op bekisting. 
Elektriciteitsleidingen en -dozen zijn enkele malen verkeerd gepositioneerd op de bekisting . 
Tijdens het plaatsen van de sluitkist komt het voor dat de aangebrachte elektriciteitsleidingen 
en -dozen in een sparing uitkomen. 

-Activiteit A6.4: centerpennen doorvoeren en aandraaien. 
Geen knelpunten geconstateerd. 

-Activiteit A6.5: stelpoten aandraaien. 
Geen knelpunten geconstateerd. 

-Activiteit A6.6: naden dichten. 
Geen knelpunten geconstateerd. 

-Activiteit A6. 7: sparingen en kopschotten vastschroeven. 
Geen knelpunten geconstateerd. 

Afbeelding 10: knelpunt 16, de installatieleidingen en -dozen 
zijn aan de verkeerde kant van de wand aangebracht. 

Activiteit A7: beton storten 

-Activiteit A7.1: kubel vullen met beton. 
Geen knelpunten geconstateerd. 

Afbeelding 11: knelpunt 19, wandoppervlakte-verschil van 50 
mm door provisorische verlenging van de wandbekisting. 

-Activiteit A7.2: beton storten in de wandbekisting. 
Geen knelpunten geconstateerd. 

-Activiteit A7.3: beton verdichten. 
Knelpunt 17: lostrillen conussen. 
Om hangschoenen te kunnen positioneren aan de buitenwand worden er extra conussen in de 
wand geplaatst. Hier is het uitvoeringsteam pas later tijdens de uitvoeringsfase achter 
gekomen. Daartoe worden er spijkers in de bekisting geslagen waar de conus overheen zit. 
Tijdens het stortproces van de wand raakt de trilnaald de conus waardoor deze in sommige 
gevallen los trilt. 

-Activiteit A7.4 : bekisting nastellen. 
Knelpunt 9: scheluwe en niet te lood staande wanden. 
Controle van de maatnauwkeurigheid van de wanden laat zien dat enkele wanden scheluw 
zijn en/of niet te lood staan. 

Activiteit AS: wand ontkisten 

-Activiteit A8.1: centerpennen verwjjderen. 
Geen knelpunten geconstateerd. 

-Activiteit A8.2: sparingen losschroeven. 
Knelpunt 18: dolgedraaide schroefkoppen. 
Het losdraaien van schroeven uit de bekisting en de sparing is in sommige gevallen niet 
mogelijk doordat de schroefkop dolgedraaid is. 
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-Activiteit A8.3: stelpoten losdraaien. 
Geen knelpunten geconstateerd. 

-Activiteit A8.4: bekistingen verwijderen. 
Knelpunt 19: slechte kwaliteit wandaansluitingen. 
In enkele gevallen is de bekisting te kort en wordt die provisorisch verlengd. Ook worden in 
enkele gevallen bekistingen provisorisch aan elkaar gekoppeld. De verlenging of de koppeling 
is niet bestand tegen de betondruk waardoor oppervlakte verschillen ontstonden van 50 
millimeter. 

-Activiteit A8.5: conussen en sparingen verwjjderen. 
Geen knelpunten geconstateerd. 

-Activiteit A8.6: centerpengaten afdichten. 
Geen knelpunten geconstateerd. 

-Activiteit AB. 7: wand schoonsteken. 
Knelpunt 19: slechte kwaliteit wandaansluitingen . 
In enkele gevallen is de bekisting te kort en wordt die provisorisch verlengd. Ook worden in 
enkele gevallen bekistingen provisorisch aan elkaar gekoppeld. De verlenging of de koppeling 
is niet bestand tegen de betondruk waardoor oppervlakte verschillen ontstonden van 50 
millimeter. 

-Activiteit AB.B: reparaties uitvoeren. 
Geen knelpunten geconstateerd. 

-Activiteit A8.9: vloerveld opruimen. 
Geen knelpunten geconstateerd. 
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1.2.2 Knelpunten bij het productieproces van prefab elementen 

Het productieproces van prefab wand- en trapelementen is op te delen in vier hoofdactiviteiten en 17 
deelactiviteiten. Hieronder is een overzicht weergegeven van alle activiteiten met bijbehorende 
geconstateerde knelpunten. Sommige knelpunten komen meerdere malen voor. 

Activiteit 81: omgeving voorbereiden 

-Activiteit 81.1: verwijderen van oneffenheden en vuil. 
Geen knelpunten geconstateerd. 

-Activiteit 81.2: horizontale maatvoering uitzetten. 
Geen knelpunten geconstateerd. 

-Activiteit 81.3: opleggingen op hoogte brengen. 
Geen knelpunten geconstateerd. 

-Activiteit 81.4: stekken plaatsen. 
Geen knelpunten geconstateerd. 

-Activiteit 81.5: vlonders trapgaten verwijderen. 
Geen knelpunten geconstateerd. 

Activiteit 82: prefab trapelementen positioneren 

-Activiteit 82.1: prefab trap ophijsen. 
Geen knelpunten geconstateerd. 

-Activiteit 82.2: prefab trapelement plaatsen. 
Knelpunt 20: beschadiging prefab element door plaatsen. 
De prefab wand- en trapelementen zijn zeer gevoelig voor het afbreken van randen of hoeken 
en beschadigen dus snel. Tijdens plaatsen breken er soms stukken af. 
Knelpunt 21: onjuiste maatvoering oplegging prefab trapelement. 
Tijdens het plaatsen van een trapelement blijkt in enkele gevallen de maatvoering van het 
oplegvlak onjuist te zijn. Het oplegvlak wordt dan met een breekijzer of klophamer vergroot. 

-Activiteit 82.3: prefab trapelement stellen. 
Knelpunt 22: beschadiging prefab element door stellen. 
De prefab wand- en trapelementen zijn zeer gevoelig voor het afbreken van randen of hoeken 
en beschadigen dus snel. Tijdens stellen breken er soms stukken af. 

-Activiteit 82.4: veiligheidsvoorziening aanbrengen . 
Geen knelpunten geconstateerd. 

Activiteit 83: prefab wandelementen positioneren 

-Activiteit 83.1: ondersabelingsmortel aanbrengen. 
Geen knelpunten geconstateerd. 

-Activiteit 83.2: prefab wandelement ophijsen. 
Knelpunt 23: opslag wandelementen buiten bereik van de hijskraan. 
Op het moment dat de wandelementen aangepikt moesten worden, blijkt dat de bok met 
wandelementen buiten het bereik van de hijskraan staat. 

Afbeelding 12: knelpunt 23, terreininrichling. (rood= bok met 
wandelementen, blauw = gebouw, grijze cirkel = kraanbereik) 

M.L.W. van der Veeren (0548938) 

Afbeelding 13: knelpunt 23, bouwplaatsmedewerkers 'klungelen' 
met wandelement doordat de wand toch vanuit de bok werd 
getild, terwijl dit buiten het kraanbereik lag. 
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-Activiteit 83.3: prefab wandelement plaatsen. 
Geen knelpunten geconstateerd. 

-Activiteit 83.4: schoren aanbrengen. 
Knelpunt 24: vervuilde schroefhulzen in prefab wandelement. 
Het schoren van een wandelement kon niet plaatsvinden met twee schoren omdat een 
schroefhuls in het wandelement vervuild was met cementwater. 

-Activiteit 83.5: wandelement stellen. 
Geen knelpunten geconstateerd. 

Activiteit 84: prefab elementen afwerken 

-Activiteit 84.1: trapelementen bekleden. 
Geen knelpunten geconstateerd. 

-Activiteit 84.2: wandelementen ondersabelen. 
Geen knelpunten geconstateerd. 

-Activiteit 84.3: gains wandelementen aangieten. 
Knelpunt 25: niveau gietmortel in de gain lastig waar te nemen. 
Het aangieten van de gains gebeurt met een gieter. Op het moment dat de gain vol is, stroomt 
het gietmortel er uit. Het is niet duidelijk te zien wanneer de gain bijna vol is. 
Knelpunt 26: valgevaar door lastig bereikbare ga in. 
De gains in het wandelement ter plaatse van het trapgat zijn moeilijk bereikbaar. De 
bouwplaatsmedewerkers leggen een plank schuin over het trapgat om de gain te kunnen 
bereiken. Dit doen ze zonder gebruik te maken van een veiligheidsvoorziening. 
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1.2.3 Knelpunten bij het productieproces van breedplaatvloeren 

Het productieproces van breedplaatvloeren is op te delen in negen hoofdactiviteiten en 35 
deelactiviteiten. Hieronder is een overzicht weergegeven van alle activiteiten met bijbehorende 
geconstateerde knelpunten . Sommige knelpunten komen meerdere malen voor. De knelpunten zijn 
ook te vinden in bijlage 2. 

Activiteit C1: ondersteuningsconstructie plaatsen 

-Activiteit C1.1 : materieel aanvoeren. 
Geen knelpunten geconstateerd. 

-Activiteit C1 .2: schroefstempels positioneren. 
Knelpunt 27: geen berekening stempelafstand. 
De schroefstempels staan zeer dicht op elkaar (h.o.h. 800 mm) waardoor vloervelden, die 
voorzien zijn van schroefstempels, lastig te begaan zijn . 

-Activiteit C1 .3: onderslagen aanbrengen. 
Geen knelpunten geconstateerd. 

- Activiteit C1.4: schroefstempels op hoogte stellen. 
Geen knelpunten geconstateerd. 

Afbeelding 14: knelpunt 27, (te)veel schroefstempels waardoor Afbeelding 15: knelpunt 29, tijdens het positioneren van de 
het vloerveld lastig begaanbaar is. breedplaatschillen wordt geen gebruik gemaakt van een 

valbeveiliging. 

Activiteit C2: breedplaatschillen en prefab leggen 

-Activiteit C2.1: valbeveiliging aantrekken. 
Knelpunt 29: valbeveiliging wordt niet aangetrokken. 
In enkele gevallen wordt de voorgeschreven en aanwezige valbeveiliging niet gebruikt door de 
bouwplaatsmedewerk ers. 

-Activiteit C2.2: breedplaatschil hijsen. 
Knelpunt 28: verkeerd aanpikken breedplaatschil. 
Tijdens het hijsen van de breedplaatschil breekt een pasplaat in het midden. 

-Activiteit C2.3: breedplaatschil positioneren. 
Geen knelpunten geconstateerd. 

-Activiteit C2.4: prefab elementen hijsen en positioneren. 
Geen knelpunten geconstateerd. 

Activiteit C3: veiligheid verdiepingsvloer aanbrengen 

-Activiteit C3.1: randbeveiliging bij de vloerrand aanbrengen ter plaatse van een dichte gevel. 
Knelpunt 30: procesvolgorde hangsteiger inefficiënt. 
Er zijn veel handelingen nodig om de veiligheidsvoorzieningen aan te brengen rondom het 
vloerveld . Eerst wordt er namelijk een randbeveiliging gemaakt van houten balken. Vervolgens 
wordt deze verwijderd en wordt pas de hangsteiger omhoog verhangen . 
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Knelpunt 31: omloopsteiger verkeerd gehangen. 
Doordat een omloopsteiger een stuk buiten de vloerrand stak, was het niet mogelijk de 
hangsteiger te hangen. 

-Activiteit C3.2: randbeveiliging bij de vloerrand aanbrengen ter plaatse van een open gevel. 
Geen knelpunten geconstateerd. 

-Activiteit C3.3: lift- en trapsparingen voorzien van een valbeveiliging. 
Geen knelpunten geconstateerd. 

-Activiteit C3.4: sparingen dichtmaken. 
Geen knelpunten geconstateerd. 

Activiteit C4: randbekisting aanbrengen 

-Activiteit C4.1: randbekisting bij de vloerrand aanbrengen ter plaatse van een dichte gevel. 
Geen knelpunten geconstateerd. 

-Activiteit C4.2: randbekisting bij de vloerrand aanbrengen ter plaatse van een open gevel. 
Geen knelpunten geconstateerd. 

-Activiteit C4.3: randbekisting bij lift- en trapsparingen aanbrengen. 
Geen knelpunten geconstateerd. 

Activiteit C5: onderwapening aanbrengen 

-Activiteit C5.1: wapening knippen. 
Knelpunt 13: scherp uiteinde wapeningsnet. 
Bouwplaatsmedewerkers verwondden zich enkele malen aan het scherpe uiteinde van het 
wapeningsnet. Vooral wanneer het wapeningsnet op maat wordt geknipt, ontstaan zeer 
scherpe uiteinden. 

-Activiteit C5.2: wapening leggen. 
Geen knelpunten geconstateerd. 

-Activiteit C5.3: wapening vlechten. 
Geen knelpunten geconstateerd. 

Activiteit CS: installatieleidingen en -kanalen aanbrengen 

-Activiteit C6.1: markeerpunten aanbrengen. 
Geen knelpunten geconstateerd. 

-Activiteit C6.2: wapening wegknippen. 
Knelpunt 32: tralieliggerwapening wegknippen zonder extra maatregel of toestemming. 
Tijdens het positioneren van de installatieleidingen en -kanalen wordt de tralieliggerwapening 
van de breedplaatvloer doorgeknipt. Dit gebeurt zonder het plaatsen van een extra stempel of 
zonder overleg met de constructeur of uitvoerder. Daarnaast geldt dat doorgeknipte 
tralieliggerwapening verstevigd moet worden met wapening nadat installatie is gepositioneerd. 
In enkele gevallen gebeurt dit niet. 

-Activiteit C6.3: installatieleidingen en -kanalen positioneren. 
Geen knelpunten geconstateerd. 

-Activiteit C6.4: installatieleidingen en -kanalen fixeren. 
Geen knelpunten geconstateerd. 

-Activiteit C6.5: wapening vlechten. 
Geen knelpunten geconstateerd. 

Activiteit C7: instortvoorzieningen en bovenwapening aanbrengen 

-Activiteit C7.1: instortvoorzieningen aanbrengen. 
Knelpunt 1: geschroefde ankerrails in plaats van gespijkerd. 
Bij het ontkisten van de vloer wordt de vloerrandbekisting verwijderd. Tegen de 
vloerrandbekisting is op enkele plaatsen een ankerrail bevestigd die in de vloer wordt mee 
gestort ten behoeve van de metselwerkdragers. Bevestiging van de ankerrails moet gebeuren 
met spijkers zodat de vloerrandbekisting gemakkelijker te verwijderen is. Doordat eenmalig de 
ankerrails zijn vastgezet met schroeven was het lastig de vloerrandbekisting te verwijderen. 
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-Activiteit C7.2: bovenwapening knippen. 
Knelpunt 13: scherp uiteinde wapeningsnet. 

Afstudeerverslag 

Bouwplaatsmedewerkers verwondden zich enkele malen aan het scherpe uiteinde van het 
wapeningsnet. Vooral wanneer het wapeningsnet op maat wordt geknipt, ontstaan zeer 
scherpe uiteinden. 

-Activiteit C7.3: bovenwapening leggen. 
Knelpunt 33: struikelen door lopen over bovenwapening. 
Tijdens het uitvoeren van de activiteiten, die plaatsvinden na het plaatsen van de 
bovenwapening, wordt er over de bovenwapening gelopen. Bouwplaatsmedewerkers 
struikelen doordat ze met hun voeten achter wapening blijven hangen. 

-Activiteit C7.4: bovenwapening vlechten. 
Geen knelpunten geconstateerd. 

-Activiteit C7.5: kimankers plaatsen. 
Geen knelpunten geconstateerd. 

Activiteit CB: breedplaatvloer afstorten 

-Activiteit C8.1: betonspecie storten. 
Knelpunt 34: afroep betonpomp en betonmixers niet op elkaar afgestemd. 
De afroep van betonspecie liep eenmalig voor op de gereedheid van de betonpomp. Ondanks 
dat de betonpomp later opgesteld was dan gepland, werd de afroep van de betonspecie niet 
uitgesteld. 

-Activiteit C8.2: betonspecie verdelen. 
Geen knelpunten geconstateerd. 

-Activiteit C8.3: vloerhoogte controleren. 
Geen knelpunten geconstateerd. 

-Activiteit C8.4: stormankers plaatsen. 
Geen knelpunten geconstateerd. 

-Activiteit C8.5: beton verdichten. 
Geen knelpunten geconstateerd. 

Activiteit C9: breedplaatvloer doorstempelen/herstempelen 

-Activiteit C9.1: plaatsen doorstempeling. 
Geen knelpunten geconstateerd. 

-Activiteit C9.2: verwijderen ondersteuningsconstructie. 
Geen knelpunten geconstateerd. 
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1.2.4 Algemene knelpunten 

Afstudeerverslag 

Naast de 34 geconstateerde knelpunten, die betrekking hebben op productieprocessen van in situ 
wanden, prefab elementen en breedplaatvloeren, zijn er twee knelpunten geconstateerd die zich 
voordoen onafhankelijk van deze productieprocessen. De twee algemene knelpunten zijn: 

Knelpunt 35: diefstal en vernieling. 
Een terugkerend verschijnsel is diefstal en vernieling van materiaal of materieel. 

Knelpunt 36: bouwplaatsinrichting onvoldoende. 
De bouwplaats kent een slecht begaanbaar terrein waardoor transport van materiaal en materieel 
lastig is. 

Afbeelding 16: knelpunt 35, er is geprobeerd de stroomkabel Afbeelding 17: knelpunt 36, slecht begaanbaar bouwplaats-
door te knippen met de betonschaar. terrein door modderige paden. 

M.L.W. van der Veeren (0548938) 20 



TUI 
Te chnische Un ivenheil 
Elndhovon e Universlty of Techno logy 

2. Probleemanalyse 

Afstudeerverslag 

Om tot een aanpak van de problematiek te komen, is een analyse van de achterliggende oorzaak of 
oorzaken uitgevoerd . Door oorzaken en onderlinge verbanden inzichtelijk te maken, kunnen die 
gericht worden aangepakt en wordt het mogelijk een oplossing te creëren die er toe leidt dat de 
geconstateerde knelpunten niet meer voorkomen. 

2.1 Aanpak probleemanalyse 

De achterliggende oorzaken van knelpunten in het bouwproces zijn inzichtelijk te krijgen door het 
uitvoeren van een dataverzameling . De data kunnen verzameld worden door het uitvoeren van een of 
meerdere dataverzamelingsmethoden. De gevonden data moeten vervolgens overzichtelijk verwerkt 
worden zodat duidelijk wordt welke oorzaakfoorzaken ten grondslag liggen aan de geconstateerde 
problematiek. 

2.1.1 Dataverzamelingsmethoden probleemanalyse 

Typen dataverzamelingsmethoden 
Om data te verzamelen zijn er drie dataverzamelingsmethoden, namelijk: 

• observatie 
• gebruik van bestaande gegevens 
• mondeling/schriftelijk interview 

Observatie is een methode die wordt toegepast wanneer het gaat om het aspect gedrag, datgene wat 
je aan mensen kunt zien. Deze dataverzamelingsmethode is niet geschikt voor dit onderzoek omdat 
gezocht wordt naar oorzaken. Die zijn niet te bepalen door een observatie uit te voeren. 

De probleemanalyse is erop gericht een oorzaakgevolg verband aan te tonen . Er zijn geen bestaande 
gegevens die daar aan bij kunnen dragen. 

Een mondeling/schriftelijk interview is een dataverzamelingsmethode die wordt toegepast wanneer het 
gaat om kennis, inzicht en meningen. Die drie aspecten zijn van groot belang om oorzaakgevolg 
verbanden aan te tonen . Een voordeel van het mondelinge ten opzichte van het schriftelijke interview 
is dat directe feedback en toelichting mogelijk zijn. Het schriftelijke interview wordt daarom ook 
meestal toegepast als het interview (voornamelijk) bestaat uit gesloten vragen . 

Aanpak mondeling interview 
De medewerkers van Hendriks Bouw en Ontwikkeling hebben de kennis van en het inzicht in het 
procesverloop binnen het bedrijf. Om de oorzaak of oorzaken duidelijk te krijgen, zijn die personen de 
belangrijkste bron . Het interview is daarom ook afgenomen bij een aantal van de medewerkers. 
Betrouwbaarheid van de gegevens is gewaarborgd indien personen worden geïnterviewd die 
verspreid staan in de hiërarchie van het bedrijf. Daarom zijn de volgende personen geïnterviewd: 

• Dhr. R. Haarmans Directeur Hendriks Bouwbedrijf 
• Dhr. T. Kempen Adjunct-directeur Hendriks Bouwbedrijf 
• Dhr. F. Frederix KAM-coördinator 
• Dhr. P. Janssen Organisatiedeskundige afdeling Bouworganisatie & Innovatie 
• Dhr. J. van Beers Organisatiemedewerker afdeling Bouworganisatie & Innovatie 
• Dhr. J. Haaksman de Koster Projectleider voorbereiding 
• Dhr. R. Verbruggen Werkvoorbereider 
• Dhr. B. Kuipers Werkorganisator 
• Dhr. B. Cremers Projectleider 
• Dhr. R. Keiler Uitvoerder 

De geïnterviewde personen zijn individueel benaderd en ondervraagd. Per knelpunt is gevraagd naar 
de oorzaken, waardoor er sprake was van een gedeeltelijk gestructureerd interview. Gedurende het 
interview zijn de antwoorden genoteerd. Ook is, door middel van doorvragen, gevraagd naar de 
achterliggende oorzaken van de direct achterliggende oorzaken. 
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Overige informatiebronnen 

Afstudeervers lag 

Naast de verkregen gegevens uit de interviews zijn er gegevens verkregen door gedurende de gehele 
onderzoeksperiade ogen en oren open te houden. Er zijn gegevens verkregen door informatie en 
verhalen die werden opgevangen tijdens het uitvoeren van de participerende observatie, te letten op 
het verloop van de dagelijkse gebeurtenissen op kantoor en door opgevangen verhalen en informatie 
van overige (kantoor)medewerkers. 

2.1.2 Dataverwerking volgens de schematiseringstechniek van lshikawa 

In de jaren zestig was de Japanner lshikawa [2] een van de vooraanstaande personen op het gebied 
van 'quality control' . Hij heeft een schematiseringstechniek ontwikkeld die een waargenomen 
probleem herleid tot groepen van oorzaken. Dit resulteert in een oorzaakgevolg diagram, die vaak 
wordt aangeduid met de term 'visgraatdiagram'. 

Met behulp van die schematiseringstechniek zijn de direct achterliggende oorzaken van de 
geconstateerde knelpunten en de onderlinge verbanden inzichtelijk gemaakt. 
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2.2 Resultaat probleemanalyse 

De oorzaken zijn naar voren gekomen door de probleemanalyse. Door groepering en structurering 
van de direct achterliggende oorzaken is het oorzaakgevolg diagram opgesteld. 

2.2.1 Direct achterliggende oorzaken van de geconstateerde problematiek 

De direct achterliggende oorzaken zijn per knelpunt bepaald. Een overzicht daarvan is hieronder 
weergegeven. Bij een aantal knelpunten komt dezelfde achterliggende oorzaak of oorzaken naar 
voren. 

Knelpunt 1: geschroefde ankerrails in plaats van gespijkerd 
Oorzaak 1-1 onwetendheid bouwplaatsmedewerker 
Oorzaak 1-2 onvoldoende sociale controle 
Oorzaak 1-3 onvoldoende werkinstructie/onvoldoende aansturing 

Knelpunt 2: onhandige en zware randbeveiliging 
Oorzaak 2-1 onwetendheid organisatiedeskundigel-medewerker 
Oorzaak 2-2 onvoldoende samenwerking met de materieeldienst 
Oorzaak 2-3 onvoldoende kennis over praktijkervaringen 
Oorzaak 2-4 onvoldoende nagedacht over werkmethode (geen plan van aanpak) 

Knelpunt 3: valgevaar tijdens hijsen hangsteiger 
Oorzaak 3-1 (groeps)gedrag van de bouwplaatsmedewerkers 
Oorzaak 3-2 onvoldoende werkinstructie/onvoldoende aansturing 

Knelpunt 4: slechte afstemming tussen hangsteiger en gevelontwerp 
Oorzaak 4-1 onvoldoende nagedacht over werkmethode (geen plan van aanpak) 
Oorzaak 4-2 geen werkmethode vastgelegd (geen draaiboek) 
Oorzaak 4-3 onvoldoende samenwerking met de materieeldienst 
Oorzaak 4-4 onvoldoende kennis over praktijkervaringen 

Knelpunt 5: geen sparingen voor Mous-punten in de breedplaatschil 
Oorzaak 5-1 onwetendheid organisatiedeskundigel-medewerker 
Oorzaak 5-2 geen werkmethode vastgelegd (geen draaiboek) 
Oorzaak 5-3 onvoldoende samenwerking tussen organisatiedeskundigel-medewerker 

en onderaannemer 

Knelpunt 6: onbruikbaarheid kimankers door stortproces 
Oorzaak 6-1 onwetendheid bouwplaatsmedewerker 
Oorzaak 6-2 onvoldoende nauwkeurig gewerkt door bouwplaatsmedewerker 

Knelpunt 7: olie verhindert aanbrengen markeringen 
Oorzaak 7-1 verkeerde werkvolgorde 
Oorzaak 7-2 onvoldoende samenwerking tussen de onderaannemers 

Knelpunt 8: uitstekende wandbekisting door wijzigen stortvolgorde 
Oorzaak 8-1 onvoldoende doordacht wijzigen van stortvolgorde 

Knelpunt 9: scheluwe en niet te lood staande wanden 
Oorzaak 9-1 onvoldoende werkinstructie/onvoldoende aansturing 

Knelpunt 10: slechte kwaliteit kopse kant van de wand 
Oorzaak 10-1 onvoldoende nagedacht over werkmethode (geen plan van aanpak) 
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Oorzaak 10-2 geen werkmethode vastgelegd (geen draaiboek) 

Knelpunt 11 : slechte levering, opslag en communicatie betreffende raamsparingen 
Oorzaak 11-1 onvoldoende werkinstructie/onvoldoende aansturing 
Oorzaak 11-2 onvoldoende samenwerking tussen uitvoerder en leverancier 

Knelpunt 12: slechte kwaliteit deuropeningen in de wand 
Oorzaak 12-1 onvoldoende nagedacht over werkmethode (geen plan van aanpak) 
Oorzaak 12-2 geen werkmethode vastgelegd (geen draaiboek) 

Knelpunt 13: scherp uiteinde wapeningsnet 
Oorzaak 13-1 (groeps)gedrag van de bouwplaatsmedewerkers 
Oorzaak 13-2 onvoldoende werkinstructie/onvoldoende aansturing 

Knelpunt 14: moeizame montage stekkenbakken 
Oorzaak 14-1 onvoldoende werkinstructie/onvoldoende aansturing 

Knelpunt 15: onjuiste maatvoering leidingwerk vloerveld 
Oorzaak 15-1 onvoldoende afstemming maatvoeringsplan 
Oorzaak 15-2 onvoldoende samenwerking tussen de onderaannemers 
Oorzaak 15-3 onvoldoende referentiekader 

Knelpunt 16: on juiste maatvoering elektriciteitsleidingen en -dozen op bekisting 
Oorzaak 16-1 onvoldoende nauwkeurig gewerkt door bouwplaatsmedewerker 

Knelpunt 17: lostrillen conussen 
Oorzaak 17-1 onvoldoende kennis over praktijkervaringen 
Oorzaak 17-2 onwetendheid bouwplaatsmedewerker 
Oorzaak 17-3 tekenwerk onduidelijk 
Oorzaak 17-4 onvoldoende nagedacht over werkmethode (geen plan van aanpak) 

Knelpunt 18: dolgedraaide schroefkoppen 
Oorzaak 18-1 verkeerd gereedschap toegepast 
Oorzaak 18-2 onwetendheid bouwplaatsmedewerker 

Knelpunt 19: slechte kwaliteit wandaansluitingen 
Oorzaak 19-1 onvoldoende werkinstructie/onvoldoende aansturing 

Knelpunt 20: beschadiging prefab element door plaatsen 
Oorzaak 20-1 verkeerd gedrag bouwplaatsmedewerkers 

Knelpunt 21 : onjuiste maatvoering oplegging prefab trapelement 
Oorzaak 21 -1 verkeerd gedrag bouwplaatsmedewerkers 
Oorzaak 21-2 onvoldoende nauwkeurig gewerkt door bouwplaatsmedewerker 

Knelpunt 22: beschadiging prefab element door stellen 
Oorzaak 22-1 verkeerd gedrag bouwplaatsmedewerkers 

Knelpunt 23: opslag wandelementen buiten bereik van de hijskraan 
Oorzaak 23-1 onwetendheid uitvoerder 

Knelpunt 24: vervuilde schroefhulzen in prefab wandelement 
Oorzaak 24-1 externe factor (fabricagefout) 
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Knelpunt 25: niveau gietmortel in de gain lastig waar te nemen 
Oorzaak 25-1 werkmethode onvoldoende 
Oorzaak 25-2 verkeerd gedrag bouwplaatsmedewerkers 

Knelpunt 26: valgevaar door lastig bereikbare gain 
Oorzaak 26-1 onvoldoende nagedacht over werkmethode (geen plan van aanpak) 

Knelpunt 27: geen berekening stempelafstand 
Oorzaak 27-1 onvoldoende nagedacht over werkmethode (geen plan van aanpak) 
Oorzaak 27-2 onwetendheid organisatiedeskundigel-medewerker 

Knelpunt 28: verkeerd aanpikken breedplaatschil 
Oorzaak 28-1 externe factor (vrachtwagenchauffeur leverancier) 

Knelpunt 29: valbeveiliging wordt niet aangetrokken 
Oorzaak 29-1 (groeps)gedrag van de bouwplaatsmedewerkers 
Oorzaak 29-2 onvoldoende werkinstructie/onvoldoende aansturing 

Knelpunt 30: procesvolgorde hangsteiger inefficiënt 
Oorzaak 30-1 onvoldoende nagedacht over werkmethode (geen plan van aanpak) 
Oorzaak 30-2 geen werkmethode vastgelegd (geen draaiboek) 
Oorzaak 30-3 onvoldoende kennis over praktijkervaringen 

Knelpunt 31: omloopsteiger verkeerd gehangen 
Oorzaak 31-1 onvoldoende samenwerking tussen de onderaannemers 
Oorzaak 31-2 onvoldoende werkinstructie/onvoldoende aansturing 
Oorzaak 31-3 onwetendheid bouwplaatsmedewerker 

Knelpunt 32: tralieliggerwapening wegknjppen zonder extra maatregel of toestemming 
Oorzaak 32-1 verkeerd gedrag bouwplaatsmedewerkers 
Oorzaak 32-2 onvoldoende werkinstructie/onvoldoende aansturing 
Oorzaak 32-3 onwetendheid bouwplaatsmedewerker 

Knelpunt 33: struikelen door lopen over bovenwapening 
Oorzaak 33-1 verkeerd gedrag bouwplaatsmedewerkers 
Oorzaak 33-2 onoplettendheid bouwplaatsmedewerker 

Knelpunt 34: afroep betonpomp en betonmixers niet op elkaar afgestemd 
Oorzaak 34-1 cOnnadenkendheid uitvoerder 
Oorzaak 34-2 verkeerde inschatting uitvoerder 

Knelpunt 35: diefstal en vernieling 
Oorzaak 35-1 verkeerd gedrag bouwplaatsmedewerkers 
Oorzaak 35-2 onvoldoende werkinstructie/onvoldoende aansturing 

Knelpunt 36: bouwplaatsinrichting onvoldoende 
Oorzaak 36-1 verkeerde zuinigheid 
Oorzaak 36-2 onwetendheid uitvoerder 
Oorzaak 36-3 onwetendheid organisatiedeskundigel-medewerker 
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2.2.2 Groepering en structurering van de direct achterliggende oorzaken 

De gevonden direct achterliggende oorzaken komen voor bij meerdere knelpunten. Door het sorteren 
van de knelpunten op de oorzaken ontstaat een overzicht van alle verschillende oorzaken. 

In de onderstaande tabel zijn alle achterliggende oorzaken verzameld. De tweede kolom geeft aan 
welke knelpunten ontstaan door de betreffende achterliggende oorzaak. De laatste kolom geeft de 
codering aan waaronder de oorzaak is opgenomen in het oorzaakgevolg diagram, weergegeven op de 
volgende pagina. 

Direct achterliggende oorzaak Oorzaak horende bij Codering 
knelpunt( en) 

Onvoldoende werkinstructie/onvoldoende aansturing 1, 3, 9, 11, 13, 14, 19, F3 
29, 31, 32, 35 

Onvoldoende nagedacht over werkmethode (geen plan van 2, 4, 10, 12, 17, 26, 27, D1 
aanpak) 30 
Verkeerd gedrag bouwplaatsmedewerkers 20, 21, 22, 25, 32, 33, 35 F 

Onwetendheid bouwplaatsmedewerker 1, 6, 17, 18, 31, 32 F2 
Geen werkmethode vastgelegd (geen draaiboek) 4, 5, 10, 12, 30 A 
Onvoldoende kennis over praktijkervaringen 2,4, 17,30 E 
Onwetendheid organisatiedeskundigel-medewerker 2, 5,27, 36 D6 

(Groeps)gedrag van de bouwplaatsmedewerkers 3,13,29 F1 
Onvoldoende nauwkeurig gewerkt door 6, 16, 21 F4.1 
bouwplaatsmedewerker 
Onvoldoende samenwerking tussen de onderaannemers 7, 15, 31 83 
Onvoldoende samenwerking met de materieeldienst 2,4 81 

Onwetendheid uitvoerder 23, 36 G1.1 

Onvoldoende sociale controle 1 F1.2 
Onvoldoende samenwerking tussen organisatiedeskundige/- 5 82 
medewerker en onderaannemer 
Verkeerde werkvolgorde 7 D2 

Onvoldoende doordacht wijzigen van stortvolgorde 8 G2 
Onvoldoende samenwerking tussen uitvoerder en 11 84 
leverancier 
Onvoldoende afstemming maatvoeringsplan 15 D4 
Onvoldoende referentiekader 15 D3 
Tekenwerk onduidelijk 17 c 
Verkeerd gereedschap toegepast 18 F4.2 
Werkmethode onvoldoende 25 D 

Onoplettendheid bouwplaatsmedewerker 33 F4.3 

Onnadenkendheid uitvoerder 34 G2.1 

Verkeerde inschatting uitvoerder 34 G1 
Verkeerde zuinigheid 36 D5 

Door groepering en structurering van de zojuist weergegeven oorzaken, zijn er 7 hoofdoorzaken te 
formuleren. Deze zijn: 

A. geen werkmethode vastgelegd (geen draaiboek) 
8. onvoldoende samenwerking 
C. tekenwerk onduidelijk 
D. werkmethode onvoldoende 
E. onvoldoende kennis over praktijkervaringen 
F. verkeerd gedrag bouwplaatsmedewerkers 
G. verkeerd gedrag uitvoerder 

De oorzaken zijn aan de hand van deze groepering weer te geven in een oorzaakgevolg diagram. Die 
is afgebeeld op de volgende pagina. 
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2.2.3 Oorzaakgevolg diagram volgens lshikawa van de direct achterliggende oorzaken 

A. geen werkme
thode vastgelegd 
(geen draaiboek) 

(4, 5, 10, 12, 30) 

E. onvoldoende 
kennis over 

praktijkervaringen 
(2, 4, 17, 30) 

M L W van der Veeren (0548938) 

B. onvoldoende 
samenwerking 

81 onvoldoende _______ ..,.lt.. 
samenwerking met 

materieeldienst 
(2, 4) 

C. tekenwerk 
onduidelijk 

(17) 

"'-t------- 83 onvoldoende 

82 onvoldoende samenwerking 

samenwerking 
onderaannemers 

(7, 15, 31) 

~.., _____ 84 onvoldoende 

tussen organisatiedeskundige/ -------... \.. 
samenwerking 

tussen uitvoerder 
en leverancier 

(11) 

-medewerker en onderaannemer 
(5) 

D. werkmethode 
onvoldoende 

(25) 

01 onvoldoende ----=====i~:-----' 
nagedacht over 

werkmethode (geen 
plan van aanpak) 

(2, 4, 10, 12, 17, 26, 
27, 30) 

"-,._ ________ 04 onvoldoende 

02 verkeerde ---------til~~. 
werkvolgorde 

(7) 

afstemming 
maatvoeringsplan 

(15) 

~1--------- 05 verkeerde 

03 onvoldoende --------11'
referentlekader 

(15) 

~ft----------------- F3 onvoldoende 

zulnlgheld 
(36) 

06 onwetendheld 
organisatiedeskundige/ 

-medewerker (2, 5, 27, 36) 

Niet doelmatig 
bouwproces 

werkinstructie I 
onvoldoende aansturing 

(1, 3, 9,11, 13, 14, 19, 29, 31 , 
32, 35) 

G1 .1 onwetendheid 
uitvoerder (23 , 36) 

F1 verkeerd (groeps)gedrag van de ....: _____ ..,, 
bouwplaatsmedewerkers (3, 13, 29) F4 2 verkeerd 

gereedschap 
toegepast (18) 

F4 .3 onoplettendheid 
bouwplaats· 

medewerker (33) 

---------------lll~lf--,f-----------------....:::;... _____ F4 nalatendheld 
F2 onwetendheld bouwplaats. 

bouwplaatsmedewerker medewerker 
(1, 6, 17, 18, 31, 32) 

F. verkeerd gedrag 
bouwplaatsmede
werkers (20, 21. 22. 25, 

32, 33, 35) 

nauwkeurig gewerkt door 
bouwplaatsmedewerker 

(6, 16. 21) 

G. verkeerd 
gedrag uitvoerder 

~I--....IC...------------- G1 verkeerde 
Inschatting 

uitvoerder (34) 
~< .. ______ .,... ___ G2 onvoldoende 

doordacht wijzigen 
van stortvolgorde 

(8) 

G2.1 onnadenkendheid 
u~voerder (34) 
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2.2.4 Aanvulling van het oorzaakgevolg diagram met achterliggende oorzaken 

De gegroepeerde direct achterliggende oorzaken zijn verder terug te leiden tot achterliggende 
oorzaken daarvan, gebruik makende van de verzamelde data. Het voorafgaande diagram wordt op die 
manier aangevuld en zo worden alle achterliggende oorzaken inzichtelijk gemaakt. Hieronder zijn de 
oorzaken weergegeven. Het cijfer geeft aan op welk knelpunt of welke knelpunten de oorzaak 
betrekking heeft. 

A geen werkmethode vastgelegd (geen draaiboek) (knelpunten 4. 5, 10, 12. 30) 
A1 onwetendheid organisatiedeskundigel-medewerker 

A 1.1 onvoldoende begeleiding van de organisatiedeskundigel-medewerker 
A 1.1.1 organisatorisch niet geregeld 

8 . onvoldoende samenwerking 
81 onvoldoende samenwerking met materieeldienst (knelpunten 2, 4) 

81 .1 onvoldoende begrip voor elkaars problemen 
81.2 geen goede relatie tussen nieuwe medewerker en materieelbeheerder 
81 .3 onvoldoende persoonlijke relatie tussen huidige medewerker en materieelbeheerder 

82 onvoldoende samenwerking tussen organisatiedeskundigel-medewerker en 
onderaannemer (knelpunt 5) 

82.1 onwetendheid van beschikbaarheid van kennis bij onderaannemer 
82.2 onwillendheid organisatiedeskundigel-medewerker 

83 onvoldoende samenwerking onderaannemers (knelpunten 7, 15, 31) 
83.1 onvoldoende werkinstructie/onvoldoende aansturing 

83.1.1 geen goede basis aanwezig voor goede werkinstructie en aansturing 
84 onvoldoende samenwerking tussen uitvoerder en leverancier (knelpunt 11) 

84.1 onwillendheid uitvoerder 

C. tekenwerk onduidelijk (knelpunt 17) 
C1 onduidelijke tekeningen toch geaccepteerd 

C1 .1 onwetendheid gevolgen van onduidelijk tekenwerk 

D. werkmethode onvoldoende (knelpunt 25) 
01 onvoldoende nagedacht over werkmethode (geen plan van aanpak) 

(knelpunten 2, 4, 10, 12, 17, 26, 27, 30) 
01 .1 organisatorisch niet geregeld 

02 verkeerde werkvolgorde (knelpunt 7) 
02.1 onvoldoende nagedacht over werkmethode (geen plan van aanpak) 

02.1.1 organisatorisch niet geregeld 
03 onvoldoende referentiekader (knelpunt 15) 

03.1 onvoldoende nagedacht over werkmethode (geen plan van aanpak) 
03.1 .1 organisatorisch niet geregeld 

04 onvoldoende afstemming maatvoeringsplan (knelpunt 15) 
04.1 onvoldoende nagedacht over werkmethode (geen plan van aanpak) 

04.1.1 organisatorisch niet geregeld 
05 verkeerde zuinigheid (knelpunt 36) 

05.1 in werkbegroting krap budget voor bouwplaatsinrichting 
05.1.1 onwetendheid calculatie 

06 onwetendheid organisatiedeskundigel-medewerker (knelpunten 2, 5, 27, 36) 
06.1 onvoldoende beheersing en spreiding van kennis 

06.1.1 organisatorisch niet geregeld 

E. onvoldoende kennis over praktijkervaringen (knelpunten 2. 4. 17. 30) 
E1 onvoldoende beheersing en spreiding van kennis 

E 1.1 organisatorisch niet geregeld 
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F. verkeerd gedrag bouwplaatsmedewerker (knelpunten 20, 21, 22. 25. 32, 33, 35) 
F1 verkeerd (groeps)gedrag van de bouwplaatsmedewerkers (knelpunten 3, 13, 29) 

F1.1 onvoldoende werkinstructie/onvoldoende aansturing 
F1 .1.1 geen goede basis aanwezig voor goede werkinstructie en aansturing 

F1 .1.1.1 organisatorisch niet geregeld 
F1 .2 onvoldoende sociale controle (knelpunt 1) 

F1 .3 onvoldoende handhaving bouwplaatsregels 
F2 onwetendheid bouwplaatsmedewerker (knelpunten 1, 6, 17, 18, 31, 32) 

F2.1 onvoldoende werkinstructie/onvoldoende aansturing 
F2.1.1 geen goede basis aanwezig voor goede werkinstructie en aansturing 

F2.1.1.1 organisatorisch niet geregeld 
F3 onvoldoende werkinstructie/aansturing (knelpunten 1, 3, 9, 11, 13, 14, 19, 29, 31, 32, 35) 

F3.1 geen goede basis aanwezig voor goede werkinstructie en aansturing 
F3.1.1 organisatorisch niet geregeld 

F4 nalatendheid bouwplaatsmedewerker 
F4.1 onvoldoende nauwkeurig gewerkt door bouwplaatsmedewerker (knelpunten 6, 16, 21) 

F4.1.1 onvoldoende werkinstructie/onvoldoende aansturing 
F4.1.1.1 geen goede basis aanwezig voor goede werkinstructie en aansturing 

F4.1.1.1.1 organisatorisch niet geregeld 
F4.1.2 onwillendheid bouwplaatsmedewerker 
F4.1.3 onvoldoende handhaving bouwplaatsregels 

F4.2 verkeerd gereedschap toegepast (knelpunt 18) 
F4.2.1 onvoldoende werkinstructie/onvoldoende aansturing 

F4.2.1 .1 geen goede basis aanwezig voor goede werkinstructie en aansturing 
F4.2.1.1.1 organisatorisch niet geregeld 

F4.3 onoplettendheid bouwplaatsmedewerker (knelpunt 33) 
F4.3.1 onvoldoende werkinstructie/onvoldoende aansturing 

G. verkeerd gedrag uitvoerder 
G1 verkeerde inschatting uitvoerder (knelpunt 34) 

G1 .1 onwetendheid uitvoerder (knelpunten 23, 36) 
G1.1.1 onvoldoende beheersing en spreiding van kennis 

G1.1.1.1 organisatorisch niet geregeld 
G1.1 .2 gebrek aan een plan van aanpak 

G1.1.2.1 organisatorisch niet geregeld 
G2 onvoldoende doordacht wijzigen van stortvolgorde (knelpunt 8) 

G2.1 onnadenkendheid uitvoerder (knelpunt 34) 
G2.2 gebrek aan een plan van aanpak 

G2.2.1 organisatorisch niet geregeld 

Het oorzaakgevolg diagram op pagina 27 is aangevuld met de hierboven genoemde achterliggende 
oorzaken. Het aangevulde oorzaakgevolg diagram is weergegeven op de volgende pagina. 
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2.2.5 Oorzaakgevolg diagram volgens lshikawa van alle achterliggende oorzaken 

A. geen werkme
thode vastgelegd 
(geen draaiboek) 

B. onvoldoende 
samenwerking 

C. tekenwerk 
onduidelijk 

(17) 

D. werkmethode 
onvoldoende 

(25) 

Afstudeerverslag 

(4, 5, 10, 12, 30) 

01 onvoldoende -----===;:==-~-:-----' 

04.1 onvoldoende 
nagedacht over 

werkmethode (geen 
plan van aanpak) 

A 1 .1 onvoldoende begeleiding van de 
organisatiedeskundigel-medewerker 

A 1.1. 1 organisatorisch 
niet geregeld 

A1 onwetendheld 

81.2 geen goede 
relatie tussen nieuwe 

medewerker en 
materieelbeheerder 

organisatiedeskundige/ ------...:l~liJII,. 
-medewerker 

onvoldoende 
aansturing 

83.1.1 geen goede 
basis aanwezJ.g IA)()( 

goede waMtinstructie en 
aansturing '\;•.&------ 83 onvoldoende 

persoonlijke relatie tussen 
huidige medewerker en 

materieelbeheerder 

82 onvoldoende samenwerking 

samenwerking 
onderaannemers 

(7, 15, 31) 

84. 1 onwillendheid 
uitvoerder 

"'!11---.&-- 84 onvoldoende 

tussen organisatiedeskundige/ ---,..---~~' 
samenwerking 

tussen uitvoerder 
en leverancier 

(11) 

-medewerker en onderaannemer 
(5) 

82.1 onwetendheid van 
beschikbaarheid van 

kennis bij onderaannemer 

nagedachtover 
werkmethode (geen 

plan van aanpak) 
(2, 4, 10, 12, 17, 26, 

27, 30) 

01.1 organisatorisch · 
niet geregeld 

C1 onduidelijke 
tekeningen toch 

geaccepteerd 

,..,_...-::,.. ______ 04 onvoldoende 

afstemming 
maatvoeringsplan 

(15) 

05.1 in werkbegroting 
krap budget voor 

bouwplaatsinrichting 

02 verkeerde -------,...--4ii11.. 
werkvolgorde 

(7) 

02.1. 1 organisatorisch 
niet geregeld 

02.1 onvoldoende 
nagedacht over 

werkmethode (geen 
plan van aanpak) 

Al----05.1.1 onwetendhek1 
calculatie 

,,._ _ _.:.... ______ 05 verkeerde 

03 onvoldoende ---------11'

zulnlgheld 
(36) 06.1 onvoldoende 

beheersing en 
spreiding van kennis 

referentlekader 
(15) 

All----00.1.1 organisatorisch 

03.1.1 organisatorisch 
niet geregeld 

03. 1 onvoldoende 
nagedacht over 

werkmethode (geen 
plan van aanpak) 

niet geregeld 

06 onwetendheld 
organisatiedeskundige/ 
medewerker (2, 5, 27, 36) 

Niet doelmatig 
bouwproces 

F 1.2 onvoldoende 
sociale controle (1) 

~~--~----------------- F3onvoldoende 

E1 onvoldoende -----:~r---otJJ., 
beheersing en 
spreiding van 

kennis 

F1 verkeerd (groeps)gedrag van de _;;~..,.. ___ ... .,, 
bouwplaatsmedewerkers (3, 13, 29) 

F1 . 1.1 geen goede basis - ----:"-- .,.", 
aanwezig war goede 

werkinstructie en aansturing F4.2. 1.1 geen goede 
basis aanwezig war 
goede werk.lnstruclle 

en aansturing 

At---F4.2.1.1.1 organisatorisch 
niel geregeld 

F2.1.1 geen goede basis ---::.--1IY F4.1.3 onvoldoende ---ao.. F4.1.1.1.1 organisatorisch 
niet geregeld 

E. onvoldoende 
kennis over 

praktijkervaringen 
(2, 4, 17, 30) 
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aanwezJ.g voor goede 
werkinstrudie en aansturing 

F2.1.1 .1 organlsalorisch 
niet geregeld 

onvoldoende aansturing 

F. verkeerd gedrag 
bouwplaatsmede
werkers (20, 21, 22, 25, 

32, 33, 35) 

handhaving 
bouwplaatsregels 

F4 .1.2 onwillendheid _______ ...,_ 

bouwplaa1smedewerXer 

F4.1.1.1 geen goede basis 
aanwelig voor goede 

werk.lnstrudie en aansturing 

nauwkeurig gewerkt door 
bouwplaatsmedewerker 

(6, 16, 21) 

werkinstructie/onvoldoende 
aansturing 

F3.1.1 organisatorisch 
niet geregeld 

(1, 3, 9, 11, 13, 14, 19, 29, 31, 

F3 .1 geen goede basis 
aanwezig \'OOr goede 

werl<.instn..tdie en aansturing 

F4.3 onoplettendheid 
bouwplaats

medewerker (33) 

A l---- F4.3.1 onvoldoende 
werk.instrudie 1 

onwldoende aansturing 

32, 35) 

G 1.1 .1 .1 organisatorisch 
niet geregeld 

AIJ--4~--G1.1.1 onwldoende 
beheersing en spreiding 

van kennis 

G1.1.2.1 organisatorisch 
niet geregeld 

Á ---------1!!....-- G1.1.2 gebrek aan een 
plan van aanpak 

.Aii---&------------------G1 verkeerde 

G. verkeerd 
gedrag uitvoerder 

~~-..------1:'"--- G2 onvoldoende 
doordacht wiJzigen 
van stortvolgorde 

(8) 

G2.1 onnadenkendheid 
uitvoerder (34) 

"'t--- G2.2.1 organlsatortsd"l 
rtet geregeld 

G2.2 gebrek aan een 
plan van aanpak 

Inschatting 
uitvoerder (34) 
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2.2.6 Evaluatie oorzaakgevolg diagram 

Om de geconstateerde problematiek aan te pakken, zijn alle oorzaken, inclusief de daarachter 
liggende oorzaken, inzichtelijk gemaakt in de vorm van een oorzaakgevolg diagram. Dit is 
weergegeven op de vorige pagina. In het diagram staan oorzaken die zeer lastig aan te pakken zijn . 
Dit zijn de volgende oorzaken: 

• onwillendheid uitvoerder 
Als een uitvoerder wel weet hoe het moet maar het vervolgens niet op deze manier 
doet, valt het onder het begrip 'onwillendheid '. Het is lastig deze houding van een 
persoon te veranderen. 

• onnadenkendheid uitvoerder 
Onnadenkendheid is een kwestie van niet denken maar doen. Deze houding van een 
persoon is ook lastig te veranderen. 

• onwillendheid organisatiedeskundigel-medewerker 
Als een organisatiedeskundigel-medewerker wel weet hoe het moet, maar het 
vervolgens niet op deze manier doet, valt het onder het begrip 'onwillendheid '. Het is 
lastig deze houding van een persoon te veranderen. 

• geen goede relatie tussen nieuwe medewerker en materieelbeheerder 
Het verbeteren van onderlinge persoonlijke relaties met nieuwe medewerkers binnen 
een bouwbedrijf is lastig. 

• onvoldoende relatie tussen huidige medewerker en materieelbeheerder 
Het verbeteren van onderlinge persoonlijke relaties binnen een bouwbedrijf is lastig. 

• onwetendheid gevolgen van onduidelijk tekenwerk 
Het betreft hier een incidenteel voorval waarbij geconstateerd werd dat het tekenwerk 
onduidelijk was, echter de projectleider vond het niet voldoende reden om niet door te 
gaan met het bouwproces. 

• onoplettendheid bouwplaatsmedewerker 
Het verbeteren van de oplettendheid van een persoon is lastig. 

• onwillendheid bouwplaatsmedewerker 
Als een bouwplaatsmedewerker wel weet hoe het moet, maar het vervolgens niet op 
deze manier doet, valt het onder het begrip 'onwil/endheid '. Het is lastig deze houding 
van een persoon te veranderen. 

• onvoldoende sociale controle tussen de bouwplaatsmedewerkers 
De onderlinge sociale controle tussen de bouwplaatsmedewerkers is lastige aan te 
pakken. 

Om de zojuist genoemde redenen worden deze oorzaken niet meegenomen om de problematiek bij 
Hendriks Bouw en Ontwikkeling aan te pakken . De oorzaken die overblijven zijn weergegeven in het 
oorzaakgevolg diagram op de volgende pagina. Er blijven op deze manier 6 van de 7 hoofdoorzaken 
over. Die 6 hoofdoorzaken vormen de basis voor het afstudeeronderzoek. 
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2.2.7 Oorzaakgevolg diagram volgens lshikawa van alle achterliggende oorzaken, na filtratie van irrelevante oorzaken 

A. geen werkme
thode vastgelegd 
(geen draaiboek) 

B. onvoldoende 
samenwerking 

D. werkmethode 
onvoldoende 

(25) 
(4, 5 , 10, 12, 30) 

01 onvoldoende ____ _::==;:==i~:-----' 

nagedacht over 
werkmethode (geen 

plan van aanpak) 

81 . 1 onvoldoende 
begrip voor elkaars 

problemen 

BI onvoldoende ---....::llo..---~11.. 

83.1 onvoldoende 
werkinstructie I 
onvoldoende 

aansturing 

A 1.1 onvoldoende begeleiding van de 
organisatiedeskundigei-medewerker 

A1 .1.1 organisatorisch 
niet geregeld 

A1 onwetendheld 

samenwerking met 
materieeldienst 

(2, 4) 

organisatiedeskundige/ ------..:liL.!~ 
-medewerker 

82 onvoldoende samenwerking 

_t'lllf---- 63.1.1 geengoede 
basis aanwezig voor 

goede werkinstructie en 
aansturing 

93 onvoldoende 
samenwerking 

onderaannemers 
(7, 15, 31) 

tussen organisatiedeskundige/ ---'=1'-----tllirrl.. 
-medewerker en onderaannemer 

(5) 

82.1 onwetendheld van 
beschikbaartleid van 

kennis bij onderaannemer 

nagedacht over 
werkmethode (geen 

plan van aanpak) 
(2, 4, 10, 12, 17, 26, 

27, 30) 

Dl . 1 organisatorisch 
niet geregeld 

Et onvoldoende ----":1'---tV F1 verkeerd (groeps)gedrag van de -----.....;::1.!1~ 

E. onvoldoende 
kennis over 

praktijkervaringen 
(2, 4, 17, 30) 

beheersing en 
spreiding van 

kennis 
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bouwplaatsmedewerkers (3, 13, 29) 

FU . 1 geen goede basis ----..--1.".... 
aanweztg VOOf goede 

werkinstrud ie en aansturing 

F1 . 1. 1.1 organisatorisch 
niet geregeld 

~I----,F4 2. 1.1.1 organisatorisch 
niet geregeld 

,..(f- - - .AI!.------ F4.2. 1 onvoldoende 
we ritinstructie I 

onvoldoende aansturing 

aansturing 

F2.1 .1 geen goede basis ----,.,.-- _..., 
aanwezig worgoede 

wer1Unstructfe en aansturing 

F4.1.3 onvoldoende ---111'.. F4.1.1.1.1 organisatorisch 
niet geregeld 

F2.1.1.1 organisatorisch 
niet geregeld 

F2 . 1 onvoldoende 
werkinstructie/ 

onvoldoende aansturing 

F. verkeerd gedrag 
bouwplaatsmede
werkers (2o, 21. 22. 25. 

32, 33, 35) 

handhaving 
botJWI)faatsregels 

F4 .1 .1.1 geen goede basis 
aanwezig voor goede 

werkinstructie en aanstur1ng 

F4. 1 onvoldoende 
nauwkeurig gewerkt door 
bouwplaatsmedewerker 

(6, 16, 21) 

_t'lllf---- 04.1.1 orga'nisatorisch 
niet geregeld 

"tf--_.=------- 04 onvoldoende 
afstemming 

maatvoeringsplan 
(15) 

05.1 in werkbegroting 
krap budget voor 

bouwplaatsinrichting 

02 verkeerde ----------11~ 
werkvolgorde 

(7) 

nagedacht over 
werkmethode (geen 

plan van aanpak) 

_t'lllf---- 0 5. 1.1 onwetendheK:I 
caiOJialie 

"!f--...11::..------ 05 verkeerde 

03 onvoldoende ------::r-... lllil. 

zuinigheid 
(36) 06. 1 onvoldoende 

beheersing en 
spreiding van kennis 

referentlekader 
(15) 

- ----06.1.1 organisatorisch 

F3.1. 1 organisatorisch 
niet geregeld 

F3.1 geen goede basis 
aanwezig ..oor goede 

wel1f.instructie en aansturing 

0 3. 1.1 organisatorisch 
niet goed geregeld 

03.1 onvoldoende 
nagedacht over 

werkmethode (geen 
plan van aan pak) 

F3 onvoldoende 
werkinstructieionvoldoende 

aansturing 
(1, 3, 9, 11, 13, 14, 19, 29, 31 , 

32, 35) 

niet geregeld 

06 onwetendheld 
organisatiedeskundige/ 
medewerker (2, 5, 27, 36) 

Niet doelmatig 
bouwproces 

G1.1 onwetendheid 
uitvoerder (23, 36) 

G 1 .1 .1 .1 organlsatortsch 
niet geregeld 

_t'lllf-- ....II!:.'----G1.1.1 onvoldoende 
beheersing en spreiding 

van kennis 

G1.1.2.1 organisatorisch 
niet geregeld 

....,.I---------.IC..- -Bt.1.2 gebrek aan een plan 
van aanpak 

~----,..--------------- Gt verkeerde 

G. verkeerd 
gedrag uitvoerder 

~'4-""''r---------- G2 onvoldoende 
doordacht wijzigen 
van stortvolgorde 

(8) 

....... 1--- G2.2.1 organisatorisch 
n:et geregeld 

G2.2 gebrek aan een 
plan van aanpak 

Inschatting 
uitvoerder (34) 
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3. Onderzoek afstudeerproject 
De aanleiding voor het onderzoek is de geconstateerde problematiek bij nieuwbouwproject stijl 6 te 
Nijmegen. De verwachting is dat door de aanpak van de 36 verschillende geconstateerde knelpunten, 
het bouwproces bij Hendriks Bouw en Ontwikkeling efficiênter en beter zal verlopen. 

3.1 Aanpak onderzoek 

Het opstellen van een doelstelling met bijbehorende probleemstellingen en onderzoeksvragen vormt 
het begin van het onderzoek. Om een antwoord te krijgen op de geformuleerde onderzoeksvragen zijn 
de mening en kennis van medewerkers bij Hendriks Bouw en Ontwikkeling belangrijke bronnen. 
Daarnaast is literatuur een bron voor de beantwoording van de onderzoeksvragen . 

3.1.1 Doelstelling afstudeerproject 

Omdat de aanleiding voor het onderzoek wordt gevormd door de geconstateerde problematiek, is het 
afstudeerproject erop gericht die problematiek te voorkomen. De doelstelling voor het afstudeerproject 
is: 

'Het ontwikkelen van een hulpmiddel ter voorkoming van de geconstateerde problematiek bij het 
bouwproces van een nieuwbouwproject bij Hendriks Bouw en Ontwikkeling.' 

3.1.2 Probleemstellingen afstudeerproject 

Vanuit de analyse van de achterliggende oorzaken, behorende bij de geconstateerde knelpunten, zijn 
na de evaluatie van het oorzaakgevolg diagram 6 hoofdoorzaken aangetoond. Op basis van deze 
hoofdoorzaken zijn de probleemstellingen opgesteld. 

Om de hoofdoorzaken aan te pakken zijn er 8 probleemstellingen geformuleerd: 

Probleemstelling A 
Probleemstelling B1 

Probleemstelling B2 

Probleemstelling B3 

Probleemstelling D 
Probleemstelling E 
Probleemstelling F 
Probleemstelling G 

: de gekozen werkmethode moet worden vastgelegd. 
: de samenwerking tussen de organisatiedeskundigel-medewerker en de 

materieeldienst moet worden verbeterd . 
:de samenwerking tussen de organisatiedeskundigel-medewerker en de 
onderaannemer moet worden verbeterd. 

: de samenwerking tussen de onderaannemers onderling moet worden 
verbeterd . 

: het keuzeproces voor een werkmethode moet worden verbeterd . 
: de kennis over praktijkervaringen moet worden verbeterd. 
: de bouwplaatsmedewerkers mogen geen verkeerd gedrag vertonen. 
: de uitvoerder mag geen verkeerd gedrag vertonen. 

3.1.3 Onderzoeksvragen afstudeerproject 

Per probleemstelling zijn er onderzoeksvragen opgesteld. De onderzoeksvragen zijn opgesteld aan de 
hand van de analyse van de achterliggende oorzaken. De vertaalslag van de probleemstelling naar de 
onderzoeksvraag of -vragen wordt gemaakt door te kijken naar de achterliggende oorzaken van de 
probleemstelling. Die oorzaken zijn weergegeven in het oorzaakgevolg diagram op de vorige pagina. 
De onderzoeksvragen staan op de volgende pagina per probleemstelling gesorteerd. 
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3.1.3.1 Probleemstelling A: de gekozen werkmethode moet worden vastgelegd 

Onderzoeksvragen 
A-1 welke informatie of gegevens moet de organisatiedeskundigel-medewerker vastleggen? 
A-2 hoe moet de organisatiedeskundigel-medewerker de informatie of gegevens vastleggen? 
A-3 hoe moet ervoor gezorgd worden dat de organisatiedeskundigel-medewerker de informatie of 

gegevens vastlegt? 

3.1.3.2 Probleemstelling 81: de samenwerking tussen de organisatiedeskundigel-medewerker 
en de materieeldienst moet worden verbeterd 

Onderzoeksvragen 
81-1 wanneer is er sprake van voldoende begrip voor elkaars problemen tussen de 

organisatiedeskundigel-medewerker en de materieeldienst? 
81-2 hoe moet het begrip voor elkaars problemen tussen de organisatiedeskundigel-medewerker en 

de materieeldienst worden vergroot? 

3.1.3.3 Probleemstelling 82: de samenwerking tussen de organisatiedeskundigel-medewerker 
en de onderaannemer moet worden verbeterd 

Onderzoeksvragen 
82-1 wanneer is er sprake van voldoende samenwerking tussen de organisatiedeskundigel

medewerker en de onderaannemer? 
82-2 welke kennis is aanwezig bij de onderaannemers? 
82-3 hoe moet de organisatiedeskundigel-medewerker worden geattendeerd op de aanwezige 

kennis bij de onderaannemer? 

3.1.3.4 Probleemstelling 83: de samenwerking tussen de onderaannemers onderling moet 
worden verbeterd 

Onderzoeksvragen 
83-1 wanneer is er sprake van voldoende werkinstructie en aansturing? 
83-2 wat is een goede basis voor werkinstructie en aansturing? 
83-3 wie zorgt er voor de goede basis voor werkinstructie en aansturing? 

3.1.3.5 Probleemstelling D: het keuzeproces voor een werkmethode moet worden verbeterd 

Onderzoeksvragen 
D-1 wanneer is er sprake van een werkmethode waar voldoende over nagedacht is? 
D-2 hoe wordt bereikt dat er voldoende over een werkmethode wordt nagedacht? 
D-3 hoe kan er voor gezorgd worden dat de calculatie een ruimer budget opneemt voor de 

inrichting van de bouwplaats? 
D-4 welke kennis is belangrijk voor de organisatiedeskundigel-medewerker? 
D-5 hoe moet belangrijke kennis over het verloop van werkmethoden beheerst en verspreid worden 

binnen het bouwbedrijf? 

3.1.3.6 Probleemstelling E: de kennis over praktijkervaringen moet worden verbeterd 

Onderzoeksvragen 
E-1 voor wie is de kennis over praktijkervaringen belangrijk? 
E-2 wat is de bron voor kennis over praktijkervaringen? 
E-3 hoe moet kennis over praktijkervaringen beheerst en verspreid worden binnen het bouwbedrijf? 

3.1.3.7 Probleemstelling F: de bouwplaatsmedewerkers mogen geen verkeerd gedrag vertonen 

Onderzoeksvragen 
F-1 wanneer is er sprake van verkeerd gedrag van de bouwplaatsmedewerkers? 
F-2 welke informatie moeten de bouwplaatsmedewerkers weten met betrekking tot werkmethoden? 
F-3 hoe moeten de bouwplaatsmedewerkers de informatie met betrekking tot werkmethoden tot 

zich krijgen? 
F-4 wat zijn de bouwplaatsregels? 
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F-5 hoe moeten de bouwplaatsregels gehandhaafd worden? 
F-6 wanneer is er sprake van voldoende werkinstructie en aansturing? 
F-7 wat is een goede basis voor werkinstructie en aansturing? 
F-8 wie zorgt er voor de goede basis voor werkinstructie en aansturing? 

3.1.3.8 Probleemstelling G: de uitvoerder mag geen verkeerd gedrag vertonen 

Onderzoeksvragen 
G-1 wanneer is er sprake van verkeerd gedrag van de uitvoerder? 
G-2 welke kennis en informatie moet de uitvoerder hebben? 
G-3 welke informatie moet een goed plan van aanpak bevatten? 

Afstudeerverslag 

G-4 wie moet er verantwoordelijk zijn voor het opstellen voor een plan van aanpak? 

3.1.4 Dataverzamelingsmethoden onderzoek 

Typen dataverzamelingsmethoden 
Zoals genoemd in hoofdstuk 2.2.1 zijn er drie soorten dataverzamelingsmethoden: de observatie, het 
gebruik van bestaande gegevens en het mondeling/schriftelijk interview. De antwoorden op de 
onderzoeksvragen zijn niet te verkrijgen door het uitvoeren van een observatie. Het gebruik van 
bestaande gegevens en het houden van een mondeling interview zijn hiervoor wel geschikt. 

Aanpak gebruik van bestaande gegevens 
Voor de bestaande gegevens is gebruik gemaakt van het literatuur die aanwezig is bij Hendriks Bouw 
en Ontwikkeling, op de Technische Universiteit Eindhoven en op het internet. 

Aanpak mondeling interview 
De medewerkers van Hendriks Bouw en Ontwikkeling hebben de kennis van en het inzicht in het 
procesverloop binnen het bedrijf. Om de antwoorden op de onderzoeksvragen te krijgen, zijn die 
personen de belangrijkste bron. Het interview is daarom ook afgenomen bij een aantal van de 
medewerkers. Betrouwbaarheid van de gegevens is gewaarborgd indien personen worden 
geïnterviewd die verspreid staan in de hiërarchie van het bedrijf. Daarom is er bij dit interview gekozen 
voor dezelfde personen als die zijn geïnterviewd bij de probleemanalyse. 

• Dhr. R. Haarmans Directeur Hendriks Bouwbedrijf 
• Dhr. T. Kempen Adjunct-directeur Hendriks Bouwbedrijf 
• Dhr. F. Frederix KAM-coördinator 

• Dhr. P. Janssen 

• Dhr. J. van Beers 

• Dhr. J. Haaksman de Koster 

• Dhr. R. Verbruggen 

• Dhr. B. Kuipers 

• Dhr. B. Cremers 

• Dhr. R. Keiler 

Organisatiedeskundige afdeling Bouworganisatie & Innovatie 
Organisatiemedewerker fdeling Bouworganisatie & Innovatie 
Projectleider voorbereiding 
Werkvoorbereider 
Werkorganisator 
Projectleider 
Uitvoerder 

Het interview is gedeeltelijk gestructureerd verlopen, omdat de interviewvragen bestaan uit de 
onderzoeksvragen. Daarbij is gevraagd naar toelichtingen en voorbeelden. De geïnterviewde 
personen zijn individueel benaderd en ondervraagd. Gedurende het interview zijn de antwoorden 
genoteerd. 

Overige informatiebronnen 
Naast de verkregen gegevens uit de literatuur en interviews zijn er gegevens verkregen door 
gedurende de gehele onderzoeksperiade ogen en oren open te houden. Er zijn gegevens verkregen 
door informatie en verhalen die zijn opgevangen tijdens het uitvoeren van de participerende 
observatie, te letten op het verloop van de dagelijkse gebeurtenissen op kantoor en door opgevangen 
verhalen en informatie van overige (kantoor)medewerkers. 
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3.1.5 Overzicht probleemstellingen en onderzoeksvragen 

Een overzicht is samengesteld om de doelstelling, probleemstellingen en onderzoeksvragen weer te geven met daarbij vermeld het type antwoord en wat de bron vormt om tot het antwoord te komen. De dataverzamelingsmethode die 
wordt toegepast is ook vermeld. 

Doelstelling: 'Het ontwikkelen van een hulpmiddel ter voorkoming van de geconstateerde problematiek bij het bouwproces van een nieuwbouwproject bij Hendriks Bouw en Ontwikkeling.' 

Probleemstellingen Type antwoord Bron - Dataverzamelingsmethode 
Observatie Interview Literatuur 

Probleemstelling A: de gekozen werkmethode moet worden vastgelegd 
Onderzoeksvraag A-1: welke informatie of gegevens moet de informatie- en directeur, organisatiedeskundige/-medewerker, literatuur x x 

organisatiedeskundigel-medewerker vastleggen? gegevensaspecten 
Onderzoeksvraag A-2: hoe moet de organisatiedeskundigel-medewerker communicatiemiddel directeur, organisatiedeskundige/-medewerker, literatuur x x 

de informatie of gegevens vastleggen? 
Onderzoeksvraag A-3: hoe moet ervoor gezorgd worden dat de procedure directeur, organisatiedeskundigel-medewerker x 

organisatiedeskundigel-medewerker de informatie of 
gegevens vastlegt? 

Probleemstelling 81: de samenwerking tussen de 

11 

organisatiedeskundigel-medewerker en de 
materieeldienst moet worden verbeterd 

Onderzoeksvraag 81-1: wanneer is er sprake van voldoende begrip voor beg ri psomsch rijving materieelbeheerder, organisatiedeskundigel-medewerker x 
elkaars problemen tussen de organisatiedeskundige/-
medewerker en de materieeldienst? 

Onderzoeksvraag 81-2: hoe moet het begrip voor elkaars problemen tussen de werkwijze materieelbeheerder, organisatiedeskundigel-medewerker x 
organisatiedeskundigel-medewerker 
en de materieeldienst worden vergroot? 

Probleemstelling 82: de samenwerking tussen de 
organisatiedeskundigel-medewerker 
en de onderaannemer moet worden verbeterd 

Onderzoeksvraag 82-1: wanneer is er sprake van voldoende samenwerking beg ri psomsch rijving directeur, organisatiedeskundige/-medewerker, literatuur x x 
tussen de organisatiedeskundigel-medewerker 
en de onderaannemer? 

Onderzoeksvraag 82-2: welke kennis is aanwezig bij de onderaannemers? kennisaspecten directeur, organisatiedeskundige/-medewerker, literatuur x x 
Onderzoeksvraag 82-3: hoe moet de organisatiedeskundigel-medewerker procedure directeur, organisatiedeskundigel-medewerker x 

worden geattendeerd op de aanwezige kennis bij de 
onderaannemer? 

Probleemstelling 83: de samenwerking tussen de onderaannemers 
onderling moet worden verbeterd 

I 

Onderzoeksvraag 83-1: wanneer is er sprake van voldoende werkinstructie en begripsomschrijving organisatiedeskundige/-medewerker, projectleider, x 
aansturing? werkorganisator, uitvoerder 

Onderzoeksvraag 83-2: wat is een goede basis voor werkinstructie en informatie en gegevens organisatiedeskundige/-medewerker, projectleider, x 
aansturing? werkorganisator, uitvoerder 

Onderzoeksvraag 83-3: wie zorgt er voor de goede basis voor werkinstructie en personeelsfunctie directeur, uitvoerder, organisatiedeskundigel-medewerker x 
aansturing? 
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Probleemstellin_gen Type antwoord Bron __ ~ Dataverzamelingsmethode 
Observatie Interview Literatuur 

Probleemstelling D: het keuzeproces voor een werkmethode moet 
worden verbeterd 

Onderzoeksvraag D-1: wanneer is er sprake van een werkmethode waar begripsomschrijving organisatiedeskundige/-medewerker, werkorganisator, x 
voldoende over nagedacht is? uitvoerder 

Onderzoeksvraag D-2: hoe wordt bereikt dat er voldoende over een procedure directeur, organisatiedeskundigel-medewerker x 
werkmethode wordt nagedacht? 

Onderzoeksvraag D-3: hoe kan er voor gezorgd worden dat de calculatie een werkwijze directeur, organisatiedeskundige/-medewerker, calculatie x 
ruimer budget opneemt voor de inrichting van de 
bouwplaats? 

Onderzoeksvraag D-4: welke kennis is belangrijk voor de kennisaspecten organisatiedeskundige/-medewerker, literatuur x x 
organisatiedeskundige/-medewerker? 

Onderzoeksvraag D-5: hoe moet belangrijke kennis over het verloop van procedure directeur, organisatiedeskundige/-medewerker, literatuur x x 
werkmethoden beheerst en verspreid worden binnen 
het bouwbedrijf? 

Probleemstelling E: de kennis over praktijkervaringen moet worden 
verbeterd 

Onderzoeksvraag E-1 : voor wie is de kennis over praktijkervaringen personeelsfunctie( s) directeur, organisatiedeskundige/-medewerker, uitvoerder x 
belangrijk? 

Onderzoeksvraag E-2: wat is de bron voor kennis over praktijkervaringen? kennisbron directeur, organisatiedeskundige/-medewerker, uitvoerder x 
Onderzoeksvraag E-3: hoe moet kennis over praktijkervaringen beheerst en procedure directeur, organisatiedeskundige/-medewerker, uitvoerder, x x 

verspreid worden binnen het bouwbedrijf? literatuur 

Probleemstelling F: de bouwplaatsmedewerkers mogen geen verkeerd 
gedrag vertonen 

Onderzoeksvraag F-1: wanneer is er sprake van verkeerd gedrag van de begripsomschrijving werkorganisator, uitvoerder x 
bouwplaatsmedewerkers? 

Onderzoeksvraag F-2: welke informatie moeten de bouwplaatsmedewerkers informatieaspecten werkorganisator, uitvoerder x 
weten met betrekking tot werkmethoden? 

Onderzoeksvraag F-3: hoe moeten de bouwplaatsmedewerkers de informatie procedure directeur, organisatiedeskundige/-medewerker, uitvoerder x 
met betrekking tot werkmethoden tot zich krijgen? werkorganisator 

Onderzoeksvraag F-4: wat zijn de bouwplaatsregels? beg ripsomschrijving KAM-coördinator (gegevens Hendriks Bouw en Ontwikkeling) x 
Onderzoeksvraag F-5: hoe moeten de bouwplaatsregels gehandhaafd procedure directeur, organisatiedeskundige/-medewerker, uitvoerder x 

worden? werkorganisator 
Onderzoeksvraag F-6: wanneer is er sprake van voldoende werkinstructie en begripsomschrijving organisatiedeskundige/-medewerker, werkorganisator, x 

aansturing? uitvoerder 
Onderzoeksvraag F-7: wat is een goede basis voor werkinstructie en informatie en gegevens organisatiedeskundige/-medewerker, werkorganisator, x 

aansturing? uitvoerder 
Onderzoeksvraag F-8: wie zorgt er voor de goede basis voor werkinstructie en personeelsfunctie directeur, organisatiedeskundige/-medewerker, werkorganisator, x 

aansturing? uitvoerder 

Probleemstelling G: de uitvoerder mag geen verkeerd gedrag vertonen 
Onderzoeksvraag G-1: wanneer is er sprake van verkeerd gedrag van de begripsomschrijving werkorganisator, uitvoerder x 

uitvoerder? 
Onderzoeksvraag G-2: welke kennis en informatie moet de uitvoerder hebben? kennis- en informatieaspecten werkorganisator, uitvoerder x 
Onderzoeksvraag G-3: welke informatie moet een goed plan van aanpak informatieaspecten organisatiedeskundige/-medewerker, werkorganisator, x x 

bevatten? uitvoerder, literatuur 
Onderzoeksvraag G-4: wie moet er verantwoordelijk zijn voor het opstellen personeelsfunctie directeur, organisatiedeskundige/-medewerker, werkorganisator, x 

voor een plan van aanpak? uitvoerder 
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3.2 Resultaat onderzoek 

De interviews en literatuur hebben geleid tot antwoorden op de onderzoeksvragen. Per 
probleemstelling zijn de onderzoeksvragen met antwoorden weergegeven, direct gevolgd door een 
conclusie per probleemstelling. De conclusie van het onderzoek staat in hoofdstuk 3.2.9. 

3.2.1 Beantwoording en conclusie probleemstelling A: vastlegging 
werkmethode 

Antwoorden 
Onderzoeksvraag A-1 : 

Onderzoeksvraag A-2: 

Onderzoeksvraag A-3: 

Conclusie 

welke informatie of gegevens moet de organisatiedeskundigel-medewerker 
vastleggen? 
Oe organisatiedeskundigel-medewerker moet informatie en gegevens 
vastleggen betreffende de gekozen werkmethode. Daarin moet zijn 
vermeld: 
- tijdschema/planning 
- materieel(inzet) 
-materiaal 
- veiligheid 
- maatvoering(splan) 
- aandachtspunten 
hoe moet de organisatiedeskundigel-medewerker de informatie of 
gegevens vastleggen? 
Informatie en gegevens moeten schriftelijk of digitaal vastgelegd worden en 
bereikbaar zijn voor de overige medewerkers van Hendriks Bouw en 
Ontwikkeling. 
hoe moet ervoor gezorgd worden dat de organisatiedeskundigel
medewerker de informatie of gegevens vastlegt? 
Een hulpmiddel dat de organisatiedeskundigel-medewerker begeleid bij de 
te nemen stappen, zal de organisatiedeskundigel-medewerker ertoe leiden 
de gemaakte keuzes vast te leggen in het hulpmiddel. 

Vastlegging van de werkmethode moet de verantwoordelijkheid en taak van de 
organisatiedeskundigel-medewerker worden. Er moet een hulpmiddel opgesteld worden die de 
organisatiedeskundigel-medewerker begeleid bij het vastleggen van een gekozen werkmethode. 
Daarin moet zijn vermeld : 

-tijdschema/planning 
- materieel(inzet) 
- materiaal 
-veiligheid 
- maatvoering(splan) 
- aandachtspunten 

3.2.2 Beantwoording en conclusie probleemstelling B1: samenwerking 
organisatiedeskundigel-medewerker en materieelbeheerder 

Antwoorden 
Onderzoeksvraag 81-1 : wanneer is er sprake van voldoende begrip voor elkaars problemen tussen 

de organisatiedeskundigel-medewerker en de materieeldienst? 
Er is sprake van voldoende begrip voor elkaars problemen tussen deze 
twee partijen op het moment dat beide partijen inzicht hebben in elkaars 
werkzaamheden en gedachten. 

Onderzoeksvraag 81-2: hoe moet het begrip voor elkaars problemen tussen de organisatie
deskundigel-medewerker en de materieeldienst worden vergroot? 
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Conclusie 

Om het begrip te creëren moeten beide partijen dus inzicht geven in 
elkaars werkzaamheden en gedachten. 
De materieelbeheerder kan inzicht geven in zijn werkzaamheden door 
nieuwe medewerkers, die beginnen met een traineeship, een paar 
maanden mee te laten werken bij de materieeldienst. 
Om inzicht te geven in de gedachten van de organisatiedeskundige! 
-medewerker moeten er standaard werkmethoden worden vastgelegd 
waarin omschreven is op welke manier het (beschikbare) materieel ingezet 
moet worden. Standaardisatie van werkmethoden schept duidelijkheid naar 
beide partijen toe. Die dienen als basis voor de organisatiedeskundige! 
-medewerker om een werkmethode te kiezen en uit te werken. 
De organisatiedeskundigel-medewerker aan de andere kant moet inzicht 
geven in zijn gedachten door duidelijkheid te scheppen over de bedachte 
werkmethode. Die dient te worden vastgelegd zodat de materieelbeheerder 
duidelijkheid krijgt in de gedachtegang van de organisatiedeskundige! 
-medewerker. 

Het traineeship moet uitgebreid worden met het laten meewerken van de nieuwe medewerkers bij de 
materieeldienst 
Daarnaast moet er standaardisatie van werkmethoden plaatsvinden met een duidelijke beschrijving 
van de inzet van het materieel. De organisatiedeskundigel-medewerker moet dit als basis gaan 
gebruiken voor het uitwerken van een werkmethode en moet gemaakte materieelkeuzes duidelijk 
vastleggen. 

3.2.3 Beantwoording en conclusie probleemstelling 82: samenwerking 
organisatiedeskundigel-medewerker en onderaannemer 

Antwoorden 
Onderzoeksvraag 82-1 : wanneer is er sprake van voldoende samenwerking tussen de 

organisatiedeskundigel-medewerker en de onderaannemer? 

Er is sprake van voldoende samenwerking tussen deze partijen op het 
moment dat de organisatiedeskundigel-medewerker gebruik maakt van de 
aanwezige kennis van de onderaannemer. 

Onderzoeksvraag 82-2: welke kennis is aanwezig bij de onderaannemers? 
De kennis die aanwezig is bij de onderaannemers is zeer uitgebreid en 
divers. Er zal per kennisaspect bekeken moeten worden waar bruikbare 
kennis zich bevind. Vaste leveranciers zijn vaak toegankelijker en 
behulpzamer dan niet-vaste leveranciers. 

Onderzoeksvraag 82-3: hoe moet de organisatiedeskundigel-medewerker worden geattendeerd op 
de aanwezige kennis bij de onderaannemer? 

Conclusie 

Gedurende het voorbereidingsproces moet de organisatiedeskundigel
medewerker worden verwezen naar de beschikbaarheid van kennis bij de 
onderaannemer. Door een hulpmiddel op te stellen die de 
organisatiedeskundigel-medewerker ondersteuning geeft in de te nemen 
stappen, kan per stap aangegeven worden welke informatie en kennis 
benodigd is en waar dit te vinden is. 

Door een hulpmiddel op te stellen dat de organisatiedeskundigel-medewerker ondersteuning geeft in 
de te nemen stappen, kan per stap aangegeven worden welke informatie en kennis benodigd is en 
waar dit te vinden is. 

M.LW. van der Veeren (0548938) 39 



T U I Technis<h• Universitei t 

e Eind hoven 
Unlverslty gf Teohnolo~r~ Afstudeerverslag 

3.2.4 Beantwoording en conclusie probleemstelling B3: samenwerking 
onderaannemer onderling 

Antwoorden 
Onderzoeksvraag B3-1 : wanneer is er sprake van voldoende werkinstructie en aansturing? 

Er is sprake van voldoende werkinstructie en aansturing door de uitvoerder 
op het moment dat de onderaannemers precies weten of kunnen weten wie 
welke taak uit moet voeren. Dit schept duidelijkheid in het verloop van de 
werkmethoden en de taakverdeling. 

Onderzoeksvraag B3-2: wat is een goede basis voor werkinstructie en aansturing? 
Een goede basis voor een goede werkinstructie en aansturing is een 
duidelijk, eenvoudig en overzichtelijk document waarin de werkmethoden 
duidelijk zijn omschreven en bevat alle informatie die belangrijk is voor de 
bouwplaatsmedewerkers, zoals: 

werkmethode 
werkvolgorde 
taakverdeling 
beschikbaarheid en gebruik materiaal 
beschikbaarheid en gebruik (hulp)materieel 
aandachtspunten 

Onderzoeksvraag B3-3: wie zorgt er voor de goede basis voor werkinstructie en aansturing? 

Conclusie 

Vanuit de voorbereiding bij Hendriks Bouw en Ontwikkeling moet deze 
basis aangeleverd worden. Oe organisatiedeskundigel-medewerker moet 
deze taak op zich nemen. 

De organisatiedeskundigel-medewerker moet de verantwoordelijkheid en taak krijgen een duidelijk, 
eenvoudig en overzichtelijk document op te stellen waarin de werkmethoden duidelijk zijn omschreven 
en dat alle informatie bevat die belangrijk is voor de bouwplaatsmedewerkers, zoals: 

werkmethode 
werkvolgorde 
taakverdeling 
beschikbaarheid en gebruik materiaal 
beschikbaarheid en gebruik (hulp)materieel 
aandachtspunten 

3.2.5 Beantwoording en conclusie probleemstelling D: keuzeproces 
werkmethode 

Antwoorden 
Onderzoeksvraag D-1: 

Onderzoeksvraag D-2: 

Onderzoeksvraag D-3: 

wanneer is er sprake van een werkmethode waar voldoende over 
nagedacht is? 
Er is voldoende over een werkmethode nagedacht op het moment dat een 
werkmethode uitvoerig is bestudeerd en nagelopen zodat voorkombare 
knelpunten zich niet voor doen. 
hoe wordt bereikt dat er voldoende over een werkmethode wordt 
nagedacht? 
Door een hulpmiddel op te stellen die de organisatiedeskundige! 
-medewerker stap voor stap begeleid, gedurende het uitwerken van een 
werkmethode en daarbij ook informatie over de betreffende werkmethode 
aan te bieden, zal de organisatiedeskundigel-medewerker beter nadenken 
over de werkmethode. In het hulpmiddel moet dan ook verwezen worden 
naar beschikbare kennis bij andere medewerkers of onderaannemers. 
hoe kan er voor gezorgd worden dat de calculatie een ruimer budget 
opneemt voor de inrichting van de bouwplaats? 

De calculatie moet de gevolgen van de gemaakte budgetkeuzes inzichtelijk 
krijgen. Daarom is feedback vanuit de uitvoering naar de calculatie 
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belangrijk. De huidige feedback is summier en wordt wel vastgelegd maar 
vervolgens wordt er niets mee gedaan. De feedback vanuit de uitvoering 
moet uitvoeriger gebeuren om te zorgen dat de calculatie meer inzicht krijgt 
in het benodigde budget voor de bouwplaatsinrichting. Aan de feedback 
moet een actieplan zijn gekoppeld, zodat de calculatie de feedback 
gebruikt ter verbetering van het calculatieproces. 

Onderzoeksvraag D-4: welke kennis is belangrijk voor de organisatiedeskundigel-medewerker? 
De kennis die belangrijk is voor de organisatiedeskundigel-medewerker is 
de kennis over het verloop van de bouwvoorbereidingsfase en het verloop 
van de diverse werkmethoden. Daarnaast is kennis over 
praktijkvoorbeelden belangrijk. In theorie kan een werkmethode zonder 
knelpunten verlopen, maar het is net zo belangrijk dat dit in de praktijk ook 
gebeurd. 

Onderzoeksvraag D-5: hoe moet belangrijke kennis over het verloop van werkmethoden beheerst 
en verspreid worden binnen het bouwbedrijf? 

Conclusie 

Het opstellen van een bron waar kennis centraal wordt opgeslagen 
betreffende werkmethoden, zal ertoe leiden dat de organisatiedeskundige! 
-medewerker weet waar de kennis of informatie te halen is. De 
organisatiedeskundigel-medewerker moet daarbij in staat zijn bestaande 
kennis of informatie aan te passen enlof aan te vullen zodat de bron met 
kennis bijgehouden wordt. 

Er moet een hulpmiddel opgesteld worden die de organisatiedeskundigel-medewerker stap voor stap 
begeleid gedurende het uitwerken van een werkmethode. Het hulpmiddel moet ook informatie 
bevatten over de betreffende werkmethode en er moet verwezen worden naar beschikbare kennis bij 
andere medewerkers of onderaannemers. 
Belangrijke kennis voor de organisatiedeskundigel-medewerker is: 

kennis over het verloop van de bouwvoorbereidingsfase 
kennis over het verloop van de diverse werkmethoden 
kennis over praktijkvoorbeelden 

De feedback vanuit de uitvoering naar de calculatie en werkorganisatie moet uitvoeriger gebeuren. 
Aan de feedback moet een actieplan zijn gekoppeld, zodat de calculatie en de werkorganisatie de 
feedback gebruiken ter verbetering van het calculatieproces en het werkorganisatieproces. 
De kennis moet centraal worden opgeslagen, zodat de organisatiedeskundigel-medewerker weet 
waar de kennis of informatie te halen is. De organisatiedeskundigel-medewerker en calculator moeten 
daarbij in staat zijn bestaande kennis of informatie aan te passen enlof aan te vullen zodat de bron 
met kennis bijgehouden wordt. 

3.2.6 Beantwoording en conclusie probleemstelling E: kennis over 
praktijkervaringen 

Antwoorden 
Onderzoeksvraag E-1 : 

Onderzoeksvraag E-2: 

Onderzoeksvraag E-3: 

voor wie is de kennis over praktijkervaringen belangrijk? 
Kennis over praktijkervaringen is belangrijk voor de 
organisatiedeskundigel-medewerker, zodat die op basis hiervan een juiste 
keuze kan maken voor een bepaalde werkmethode. Tevens is deze kennis 
belangrijk voor de uitvoerder zodat die weet welke aspecten van de 
werkmethode extra aandacht vergen. 
wat is de bron voor kennis over praktijkervaringen? 
De bron voor kennis over praktijkervaringen zijn de uitvoerder en de 
bouwplaatsmedewerkers omdat deze kennis wordt opgedaan gedurende 
het uitvoeringsproces. Beide partijen constateren voor- en nadelen en 
kritieke aandachtspunten van werkmethoden. 
hoe moet kennis over praktijkervaringen beheerst en verspreid worden 
binnen het bouwbedrijf? 
Belangrijke kennis over praktijkervaringen wordt opgedaan gedurende het 
uitvoeringsproces. Daarom is de feedback vanuit de uitvoering belangrijk. 
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Conclusie 

Het is gebleken dat de feedback summier verloopt en zal dus moeten 
verbeteren. Dit kan door het gebruiken en verwerken van de feedback in 
een informatiebron. Het aanvullen van de informatiebron moet, na afloop 
van een project, gebeuren door de organisatiedeskundigel-medewerker 
van het desbetreffende project. 

De feedback vanuit de uitvoering naar de calculatie en werkorganisatie moet uitvoeriger gebeuren. 
Aan de feedback moet een actieplan zijn gekoppeld, zodat de calculatie en de werkorganisatie de 
feedback gebruiken ter verbetering van het calculatieproces en het werkorganisatieproces. 
De kennis moet centraal worden opgeslagen, zodat de organisatiedeskundigel-medewerker weet 
waar de kennis of informatie te halen is. 

3.2.7 Beantwoording en conclusie probleemstelling F: gedrag 
bouwplaatsmedewerkers 

Antwoorden 
Onderzoeksvraag F-1 : 

Onderzoeksvraag F-2: 

Onderzoeksvraag F-3: 

Onderzoeksvraag F-4: 

wanneer is er sprake van verkeerd gedrag van de bouwplaatsmedewerkers? 
Onder verkeerd gedrag van bouwplaatsmedewerkers wordt al het gedrag 
verstaan dat de bouwplaatsmedewerker vertoont dat in strijd is met de 
instructies van de uitvoerder of hoe de bouwplaatsmedewerker wordt geacht 
zich te gedragen volgens de normen van Hendriks Bouw en Ontwikkeling. 
De normen zijn te vinden in bijlage 3 (voorbeeld bouwplaats 
introductieboekje) en 4 (Sanctiebeleid met betrekking tot veiligheid). 
Onder verkeerd gedrag wordt verstaan: onnauwkeurig werken, onjuist 
gereedschap toepassen, het niet handhaven van de bouwplaatsregels en 
het uitvoeren van de werkmethode op een andere manier dan de 
werkmethode is bedacht door de organisatiedeskundigel-medewerker enlof 
uitvoerder tenzij deze werkmethode niet goed is bedacht. 
welke informatie moeten de bouwplaatsmedewerkers weten met betrekking 
tot werkmethoden? 
Naast de informatie die de bouwplaatsmedewerkers halen uit de 
werktekeningen, moeten ze informatie hebben over: 

werkmethode 
werkvolgorde 
taakverdeling 
beschikbaarheid en gebruik materiaal 
beschikbaarheid en gebruik (hulp)materieel 
aandachtspunten 

hoe moeten de bouwplaatsmedewerkers de informatie met betrekking tot 
werkmethoden tot zich krijgen? 
De informatie moet duidelijk en eenvoudig zijn, zodat informatieoverdracht 
van de uitvoerder naar de bouwplaatsmedewerker goed kan verlopen. De 
informatieoverdracht moet in de vorm van een document zijn, waarin alle 
belangrijke informatie voor de bouwplaatsmedewerkers overzichtelijk is 
vastgelegd. 
wat zi jn de bouwplaatsregels? 
Per project wordt er een 'Bouwplaats introductieboekje' opgesteld. Hierin 
staat informatie met betrekking tot: 

werk- en rusttijden 
gebruik schaft- en sanitaire voorzieningen 
instructie m.b.t. veiligheid, gezondheid en welzijn 
verkeersregels 
legitimatie 
jeugdigen 

Daarnaast is er een sanctiebeleid met betrekking tot veiligheid. Vanwege de 
uitgebreidheid van de zojuist genoemde documenten, zijn deze te vinden als 
bijlage 3 (Voorbeeld bouwplaats introductieboekje) en 4 (Sanctiebeleid met 
betrekking tot veiligheid). 
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Onderzoeksvraag F-5: hoe moeten de bouwplaatsregels gehandhaafd worden? 
De algemene regels die gelden op iedere bouwplaats bij Hendriks Bouw en 
Ontwikkeling zijn vastgelegd maar worden niet gehandhaafd doordat 
waargenomen is dat bouwplaatsmedewerkers de regels overschrijden. De 
uitvoerder neemt dit waar, maar geeft geen waarschuwing of treft geen 
maatregelen. De uitvoerder moet geïnstrueerd worden door de projectleider 
om strenger op te treden. 

Onderzoeksvraag F-6: wanneer is er sprake van voldoende werkinstructie en aansturing? 
Deze vraagstelling is hetzelfde als bij onderzoeksvraag B3-1. Er is dus 
sprake van voldoende werkinstructie en aansturing door de uitvoerder op het 
moment dat de bouwplaatsmedewerkers precies weten of kunnen weten wie 
welke taak uit moet voeren. Dit schept duidelijkheid in het verloop van de 
werkmethoden en de taakverdeling zodat verkeerd gedrag van de 
bouwplaatsmedewerkers wordt voorkomen. 

Onderzoeksvraag F-7: wat is een goede basis voor werkinstructie en aansturing? 
Onderzoeksvraag B3-2 is hetzelfde als deze onderzoeksvraag. Het antwoord 
op deze vraag luidt dan ook hetzelfde: een goede basis voor een goede 
werkinstructie en aansturing is een duidelijk, eenvoudig en overzichtelijk 
document waarin de werkmethoden duidelijk zijn omschreven en bevat alle 
informatie die belangrijk is voor de bouwplaatsmedewerkers. 

Onderzoeksvraag F-8: wie zorgt er voor de goede basis voor werkinstructie en aansturing? 

Conclusie 

Vanuit de voorbereiding bij Hendriks Bouw en Ontwikkeling moet deze basis 
aangeleverd worden. De organisatiedeskundigel-medewerker moet deze 
taak op zich nemen. 

De uitvoerder moet geïnstrueerd worden door de projectleider om strenger op te treden. Er is 
daarvoor een sanctiebeleid opgesteld. 
Daarnaast moet de organisatiedeskundigel-medewerker de verantwoordelijkheid en taak krijgen een 
duidelijk, eenvoudig en overzichtelijk document op te stellen waarin de werkmethoden duidelijk zijn 
omschreven en dat alle informatie bevat die belangrijk is voor de bouwplaatsmedewerkers, zoals: 

werkmethode 
werkvolgorde 
taakverdeling 
beschikbaarheid en gebruik materiaal 
beschikbaarheid en gebruik (hulp)materieel 
aandachtspunten 

3.2.8 Beantwoording en conclusie probleemstelling G: gedrag uitvoerder 

Antwoorden 
Onderzoeksvraag G-1: 

Onderzoeksvraag G-2: 

wanneer is er sprake van verkeerd gedrag van de uitvoerder? 
Onder verkeerd gedrag van de uitvoerder wordt verstaan: het ondoordacht 
wijzigen van eerder bedachte werkmethoden en werkvolgorden en het 
maken van verkeerde inschattingen zonder daarbij overleg te houden met de 
organisatiedeskundigel-medewerker enlof projectleider. 
welke kennis en informatie moet de uitvoerder hebben? 
Naast de kennis en informatie die de uitvoerder haalt uit het bestek, de 
bestektekeningen en werktekeningen, moet de uitvoerder kennis en 
informatie hebben over: 

werkmethode 
werkvolgorde 
taakverdeling 
beschikbaarheid en gebruik materiaal 
beschikbaarheid en gebruik (hulp)materieel 
aandachtspunten 
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Onderzoeksvraag G-3: welke informatie moet een goed plan van aanpak bevatten? 
Een goed plan van aanpak bevat informatie die belangrijk is voor de 
uitvoerder. Het plan van aanpak bevat dus informatie over: 

werkmethode 
werkvolgorde 
taakverdeling 
materiaalgebruik 
(hulp)materieelgebruik 
aandachtspunten 

Onderzoeksvraag G-4: wie moet er verantwoordelijk zijn voor het opstellen voor een plan van 
aanpak? 
Vanuit de voorbereiding bij Hendriks Bouw en Ontwikkeling moet dit plan van 
aanpak aangeleverd worden. De organisatiedeskundigel-medewerker moet 
de verantwoordelijkheid krijgen dat er een plan van aanpak wordt opgesteld 
en moet zelf deze taak gaan uitvoeren. Door samenwerking met de 
uitvoerder in een vroeg stadium zal consensus worden bereikt over de keuze 
voor de werkmethode en wordt draagvlak gecreëerd bij de uitvoerder. 

Conclusie 
De organisatiedeskundigel-medewerker moet de verantwoordelijkheid en taak krijgen een duidelijk, 
eenvoudig en overzichtelijk document op te stellen waarin de werkmethoden duidelijk zijn omschreven 
en dat alle informatie bevat die belangrijk is voor de uitvoerder, zoals: 

werkmethode 
werkvolgorde 
taakverdeling 
materiaalgebruik 
(hulp)materieelgebruik 
aandachtspunten 

Het opstellen ervan moet plaatsvinden in overleg met de uitvoerder, zodat consensus worden bereikt 
over de uitwerking van een werkmethode en er wordt draagvlak gecreëerd bij de uitvoerder. 

3.2.9 Conclusie onderzoek 

Uit de conclusies per probleemstelling komt duidelijk naar voren dat er behoefte is aan een hulpmiddel 
ter begeleiding van de organisatiedeskundigel-medewerker met de te nemen stappen, door de 
organisatiedeskundigel-medewerker zelf, om te komen tot een werkmethode waarbij de gemaakte 
keuzes worden vastgelegd. Veel voorkomende werkmethoden moeten zijn uitgewerkt zodat de 
organisatiedeskundigel-medewerker die als basis kan gebruiken en specifiek kan maken voor het 
betreffende nieuwbouwproject Dit zal zorgen voor een standaardisatie in werkmethoden. 

Optimalisatie begint bij standaardisatie! 

Het hulpmiddel moet informatie bevatten zoals: 
informatie over het verloop van de bouwvoorbereidingsfase 
informatie over het verloop van de diverse werkmethoden 
informatie over het opstellen van een tijdschema/planning 
informatie over materieel(inzet) 
informatie over materiaalgebruik 
informatie over veiligheidsvoorzieningen 
informatie over maatvoering 
belangrijke aandachtspunten, aangevuld met projectspecifieke aandachtspunten 

Het hulpmiddel moet aangevuld worden met feedback uit de praktijk. De feedback na afloop van een 
project is dus belangrijk en zal in het hulpmiddel verwerkt moeten worden. Het hulpmiddel geeft 
ondersteuning aan de organisatiedeskundigel-medewerker om tot een document te komen waarin de 
werkmethode wordt uitgewerkt. De keuze voor een bepaalde werkmethode heeft al plaatsgevonden. 
Ook moet het verwijzen naar beschikbare kennis bij andere medewerkers of onderaannemers. Het 
aanpassen en aanvullen van dit hulpmiddel met projectgebonden informatie en reflectie wordt de 
verantwoordelijkheid en taak van de organisatiedeskundigel-medewerker van het betreffende project. 
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4. Ontwikkeling hulpmiddel 
Het hulpmiddel is ontwikkeld op basis van (de conclusie van) het afstudeeronderzoek. De aanpak en 
het resultaat worden in dit hoofdstuk behandeld. 

4.1 Aanpak hulpmiddel 

Voor het opstellen van het hulpmiddel, zijn uitgangspunten en een programma van eisen opgesteld 
aan de hand van het afstudeeronderzoek. Vervolgens is een dataverzameling gestart. Om tot het 
resultaat te komen, is ook gebruik gemaakt van het opgestelde oorzaakgevolg diagram. 

4.1.1 Uitgangspunten hulpmiddel 

De uitgangspunten die zijn aangehouden bij het opstellen van het hulpmiddel: 
• de geobserveerde problematiek 
• de huidige bouwsystematiek bij Hendriks Bouw en Ontwikkeling 
• nieuwbouwproject woningbouw 

4.1.2 Programma van eisen hulpmiddel 

De eisen waaraan het hulpmiddel moet voldoen, zijn gebaseerd op de eindconclusie van het 
afstudeeronderzoek. Het programma van eisen is als volgt: 

• het hulpmiddel bevat een verzameling van uitgewerkte werkmethoden, dat als basis dient en 
projectspecifiek kan worden gemaakt. 
Op een gestructureerde wijze moeten verschillende werkmethoden worden opgenomen in het 
hulpmiddel waarbij iedere werkmethode wordt omschreven. 

• het hulpmiddel geeft de stappen aan die doorlopen moeten worden om een gekozen 
werkmethode voor te bereiden. 
Het gebruik van het hulpmiddel begint na de gunning van een nieuwbouwproject In het 
voortraject is dan al een keuze gemaakt voor een werkmethode. Die gekozen werkmethode 
moet na de gunning verder uitgewerkt worden. De stappen die genomen moeten worden om 
de gekozen werkmethode uit te werken, moeten zijn opgenomen/uitgewerkt in het hulpmiddel. 

• het hulpmiddel moet ervoor zorgen dat de gemaakte keuzes, tijdens de uitwerking van een 
werkmethode, worden vastgelegd. 
Het hulpmiddel moet de stappen weergeven die doorlopen moeten worden om een 
werkmethode uit te werken. Tijdens het doorlopen van die stappen worden keuzes gemaakt. 
Die gemaakte keuzes moeten schriftelijk vastgelegd worden. Dit draagt bij aan een betere 
overdracht naar het uitvoeringsteam toe. De schriftelijk gemaakte keuzes moeten daarbij 
geordend verzameld en overgedragen worden. 
Onder de gemaakte keuzes vallen de volgende aspecten: 

o tijdschema/planning 
o materieelinzet 
o veiligheidsvoorzieningen 
o maatvoeringsplan 
o aandachtspunten 

• het hulpmiddel bevat kennis en informatie met betrekking tot werkmethoden. 
Hieronder valt: 

o de bouwvoorbereidingsfase 
o de uitvoeringsmethode. Aspecten die hieronder vallen zijn : 

• verloop van de werkmethoden 
• tijdschema/planning 
• materiaalgebruik 
• materieelgebruik 
• veiligheidsvoorzieningen 
• maatvoering 
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• het hulpmiddel verwijst naar beschikbare kennis bij collega's. leveranciers of 
onderaannemers. 
Belangrijke kennis over een werkmethode die een collega, leverancier of onderaannemer 
heeft, is niet op te nemen in het hulpmiddel. Daarom zal het hulpmiddel moeten verwijzen 
naar die persoon of organisatie. 

• het hulpmiddel moet verbeterd en/of aangevuld worden met ervaringen verkregen uit de 
praktijk. 
Het hulpmiddel moet in beheer worden gesteld bij een persoon of afdeling die de 
verantwoordelijkheid en taak krijgt het hulpmiddel te verbeteren en/of aan te vullen. 

• het hulpmiddel moet gekoppeld zi jn aan de bestaande informatiestructuur. 
Het hulpmiddel met passen binnen de wijze waarop de informatie binnen Hendriks Bouw en 
Ontwikkeling wordt beheerd en gebruikt. 

4.1.3 Dataverzamelingsmethoden 

Om het hulpmiddel op te stellen is begonnen met het verzamelen van literatuur. Na het verzamelen 
van informatie over de bouwsystematiek van Hendriks Bouw en Ontwikkeling is de keuze gemaakt om 
twee handleidingen uit te werken. Na die keuze is gezocht naar informatie met betrekking tot die 
werkmethoden . Literatuur die daarvoor is geraadpleegd: 

• literatuur aanwezig bij Hendriks Bouw en Ontwikkeling 
Om de bouwsystematiek van Hendriks Bouw en Ontwikkeling te bepalen, is gebruik gemaakt 
van de projectenmap. Hierin staan alle projecten die sinds 1992 door het gastbedrijf zijn 
gerealiseerd. 
De literatuur die gebruikt en verwerkt is in de handleidingen is afkomstig uit het materieel 
handboek, het KAM handboek en een map met een verzameling werkplannen. Om vervolgens 
de handleidingen te toetsen, is gebruik gemaakt van een project dat is gerealiseerd door 
Hendriks Bouw en Ontwikkeling. De tekeningen zijn afkomstig uit het archief en horen bij 
project 511 Zeeheldenwijk. 

• literatuur aanwezig op de Technische Universiteit Eindhoven 
Informatie met betrekking tot de Elementenmethode 2005 is afkomstig uit boeken die 
aanwezig zijn op de Technische Universiteit Eindhoven. Daarnaast is ook informatie over de 
productieprocessen van in situ wanden en vloeren verkregen uit de Jellema serie. 

• literatuur afkomstig van leveranciers 
De informatie die verwerkt is in de verschillende ontwerpaspecten is deels afkomstig van 
vaste leveranciers van Hendriks Bouw en Ontwikkeling. Voorbeelden hiervan zijn : Prefab 
Beton Veghel, Matemee ondersteuningsconstructies en Miver Bekistingstechniek. 

• literatuur op internet 
Het Gietbouwcentrum biedt veel informatie aan over gietbouw. Die informatie is digitaal 
beschikbaar gesteld via de website van de desbetreffende organisatie en is gebruikt om de 
voorbereidingsstappen op te stellen. 

Daarnaast is gebruik gemaakt van de aanwezige kennis van medewerkers bij Hendriks Bouw en 
Ontwikkeling, zoals de organisatiedeskundige, de organisatiemedewerker en de materieelbeheerder. 
Zij hebben meerdere malen vragen beantwoord en de handleidingen voorzien van commentaar. 
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4.2 Resultaat hulpmiddel 

Het hulpmiddel is te omschrijven als een gestructureerde verzameling van werkmethode
handleidingen. Daarbij heeft de werkmethode-handleiding een vaste indeling. 

4.2.1 Structuur hulpmiddel 

De hoofdstructuur van het hulpmiddel is gebaseerd op de Elementenmethode 2005 [3]. De 
Elementenmethode is een classificatiemethode, bedoeld voor het gebruik tijdens het ontwerpen, 
realiseren en beheren van bouwprojecten. Er ontstaat op die manier een indeling op basis van 
bouwdelen waarbij elk bouwdeel voorzien wordt van een code. Die code bestaat uit twee cijfers met 
eventueel een puntnummer. Zo hoort bijvoorbeeld code (24.1) bij een rechte steektrap. 

De Elementenmethode verdeelt de bouwdelen in een aantal hoofdgroepen [4]. Deze groepen zijn: 

Infrastructuur voorzieningen: 
(1-) funderingen 

Bouwkundige voorzieningen: 
(2-) ruwbouw 
(3-) afbouw 
(4-) afwerkingen 

Technische installaties: 
(5-) installaties werktuigbouwkundig 
(6-) installaties elektrotechnisch 

Inventarissen: 
(7-) vaste voorzieningen 
(8-) losse inventaris 
(9-) terrein 

Omgevingsvoorzieningen: 
(0-) indirecte projectvoorzieningen 

Het hulpmiddel moet de organisatiedeskundigel-medewerker hulp bieden bij het uitwerken van een 
werkmethode. Daaronder vallen de groepen 'Infrastructuur voorzieningen' en 'Bouwkundige 
voorzieningen'. Die twee groepen zijn verder onder te verdelen in bouwdelen. Op basis van die 
verdeling is een eerste selectie gemaakt van in totaal 408 bouwdelen waar een werkmethoden voor 
opgesteld kan worden. Deze is te vinden in bijlage 5. 
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4.2.2 Structuur handleiding 

Afstudeerverslag 

De structuur van de werkmethode-handleidingen ligt vast, zodat iedere handleiding dezelfde indeling 
krijgt. Dit schept duidelijkheid en maakt vergelijking van verschillende werkmethoden mogelijk. 
Om tot een indeling te komen, is gebruik gemaakt van het opgestelde programma van eisen . Daarin 
staat omschreven welke informatie en gegevens de handleiding moet bevatten. De hoofdindeling voor 
de handleiding die op die manier tot stand komt, is hieronder weergegeven. 

Gebruik van de handleiding 
ledere handleiding begint met informatie over het gebruik van de handleiding. Daarin wordt 
onder andere aangegeven dat de handleiding deel uitmaakt van een verzameling van 408 
(nog op te stellen) handleidingen. Ook wordt in dit hoofdstuk de opbouw van de handleiding 
behandeld. 

Inhoudsopgave 
De inhoudsopgave geeft alle onderdelen aan die in de handleiding staan en op welke pagina 
die te vinden zijn . 

Hoofdstuk 1: productieproces 
In dit hoofdstuk worden de activiteiten beschreven die uitgevoerd moeten worden om het 
gekozen bouwdeel te produceren. Er is daarbij een opdeling gemaakt in hoofdactiviteiten die 
weer onder verdeeld zijn in deelactiviteiten . 
Het hoofdstuk begint bij de beschrijving van activiteit 1 en eindigt bij de laatste activiteit van 
het gekozen productieproces. 

Hoofdstuk 2: ontwerpaspecten 
In het tweede hoofdstuk staat een omschrijving van de ontwerpaspecten. Onder de 
ontwerpaspecten valt het materiaal en materieel dat moet worden voorbereid/uitgewerkt 
voordat de uitvoering begint. 
In de onderstaande afbeelding zijn enkele ontwerpaspecten weergegeven die horen bij het 
productieproces van een in situ wand en bij het productieproces van een breedplaatvloer. 

Hoofdstuk 3: voorbereiding werkmethode 
Het laatste hoofdstuk geeft de hoofdstappen aan die doorlopen moeten worden om de 
werkmethode voor te bereiden. De eerste stap is het opstarten van de voorbereiding van de 
werkmethode. De laatste stap is de overdracht naar het uitvoeringsteam. 
De hoofdstappen zijn onderverdeeld in kleinere stappen. Elke stap wordt voorzien van een 
toelichting. Daarnaast zijn voorbeelden weer te geven ter verduidelijking van de stap. 

Bijlage 
In de bijlage staat een verzameling nuttige informatie die niet aan de hoofdtekst van de 
handleiding hoeft te worden toegevoegd, zoals tabellen, berekeningen, gegevens en 
achtergrondinformatie. 
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4.2.3 Keuze werkmethode-handleidingen 

In totaal zijn, zoals aangegeven in hoofdstuk 4.2.1, 408 werkmethoden waar een handleiding voor 
opgesteld kan worden. Vanwege de omvang van het hulpmiddel, wordt een selectie gemaakt voor de 
uit te werken werkmethode-handleidingen. Dit gebeurt op basis van het uitgangspunt, dat er gekeken 
wordt naar de huidige bouwsystematiek van Hendriks Bouw en Ontwikkeling. Daarom is de 
bouwsystematiek voor een casco woningbouwproject in beeld gebracht die zijn opgeleverd sinds 1992 
tot en met 2008. In de onderstaande afbeelding is het resultaat weergegeven. 

Bouwsystematiek Hendriks Bouw en Ontwikkeling 
(Aantal projecten per bouwsystematiek in percentages, vanaf 1992) 

In situ wanden+ breedplaat 

D Holle wanden+ breedplaat 

• Kalkzandsteen+ breedplaat 

D Kalkzandsteen+ volplaaMoer 

Afbeelding 18: bouwsystematiek Hendriks Bouw en Ontwikkeling in percentages van het totale aantal 
nrniol"'lon 11onof 100? 

Het casco van nieuwbouwprojecten bij Hendriks Bouw en Ontwikkeling wordt bij 66% van de projecten 
uitgevoerd met behulp van in situ wanden en een breedplaatvloer. Bij 30% van de projecten bestaat 
het casco uit kalkzandsteen elementen en een breedplaatvloer. De bouwsystematiek is ook uit te 
drukken in percentages van de omzet. Dit is te zien in de onderstaande afbeelding. 

Bouwsystematiek Hendriks Bouw en Ontwikkeling 
(Omzet per bouwsystematiek in percentage, vanaf 1992) 

6% 1% 

In situ wanden+ breedplaat • Kalkzandsteen+ breedplaat 

o Holle wanden+ breedplaat D Kalkzandsteen+ volplaaMoer 

Afbeelding 19: bouwsystematiek Hendriks Bouw en Ontwikkeling in percentages van de omzet vanaf 1992. 

Doordat de in situ wanden en de breedplaatvloer een groot aandeel hebben in de bouwsystematiek bij 
Hendriks Bouw en ontwikkeling en omdat het gastbedrijf aangeeft behoefte te hebben aan een 
hulpmiddel bij deze twee werkmethoden is ervoor gekozen die twee methoden uit te werken in de 
vorm van een handleiding. Ook zijn er bij deze twee werkmethoden in totaal 29 knelpunten 
geconstateerd tijdens het uitvoeren van het Masterproject Participerend Observeren. 
Daarnaast is een werkmethode-handleiding opgesteld die als basis dient voor het uitwerken van 
andere werkmethoden in de toekomst. Deze is te vinden in bijlage 6. 
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4.2.3.1 In situ wanden met behulp van een aluminium grootvlak wandbekisting 

Er is een werkmethode-handleiding opgesteld voor de werkmethode waarbij wanden worden 
geproduceerd met behulp van een aluminium grootvlak wandbekisting. Deze bekisting wordt namelijk 
meestal gebruikt door Hendriks Bouw en Ontwikkeling bij de realisatie van in situ wanden. Om de 
handleiding op te stellen, is gebruik gemaakt van de standaard indeling zoals die is vermeld in 
hoofdstuk 4.2.2. De werkmethode-handleiding is als aparte bijlage (bijlage 7) bij dit afstudeerverslag 
gevoegd. De inhoud van die handleiding is als volgt: 

Gebruik van de handleiding 

1. Productieproces in situ wanden mbv aluminium grootvlak wandbekisting 
Activiteit 1: verdiepingsvloer gereed maken 
Activiteit 2: stelkist positioneren 
Activiteit 3: installatie aanbrengen 
Activiteit 4: sparingen en kopschotten aanbrengen 
Activiteit 5: wapening aanbrengen 
Activiteit 6: sluitkist positioneren 
Activiteit 7: beton storten 
Activiteit 8: wand anikisten 

2. Ontwerpaspecten in situ wanden mbv aluminium grootvlak wandbekisting 
2.1 Aluminium grootvlak wandbekisting 
2.2 Veiligheidsvoorzieningen 
2.3 Sparingen 
2.4 Kopschot 
2.5 Hoogtekokerf-lat 
2.6 Spouwwandbekisting 
2.7 Topwand 
2.8 Installaties en voorzieningen 
2.9 Maatvoering 

3. Voorbereiding werkmethode in situ wanden mbv aluminium grootvlak wandbekisting 
Stap 1 Um 8: voorbereiding werkmethode in situ wanden 
Stap 1: opstarten voorbereiding werkmethode in situ wanden 

Stap 1A en 1 B: toelichting 
Stap 2: opstellen wandencyclus 

Stap 2A en 2B: toelichting en voorbeeld 
Stap 2C, 20 en 2E: toelichting 
Stap 2E: voorbeeld 

Stap 3: analyse verstoringen 
Stap 3A, 3B en 3C: toelichting 

Stap 4: analyse materieel 
Stap 4A: toelichting 
Stap 4A: voorbeeld 
Stap 4B: toelichting 
Stap 4B: voorbeeld 
Stap 4C: toelichting 

Stap 5: analyse arbeid 
Stap 5A: toelichting 

Stap 6: opstellen wandendraaiboek 
Stap 6A: toelichting 
Stap 6A: voorbeeld 

Stap 7: opdrachtbevestigingen materieel 
Stap 7A, 7B en 7C: toelichting 

Stap 8: overdracht naar uitvoeringsteam 
Stap 8A en 8B: toelichting 

Bijlagen 
Bijlage 1: overzicht op de stellen handleidingen 
Bijlage 2: overzicht stappen productieproces in situ wand 
Bijlage 3: eisen en normen beton-oppervlakteklasse A 
Bijlage 4: vergelijking hangsteigers van materieeldienst Hendriks en hangsteigers van Miver 
Bijlage 5: specificaties hangsteigers materieeldienst Hendriks Bouw en Ontwikkeling 
Bijlage 6: overzicht stappen 1 Urn 8 voorbereidingsproces 
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4.2.3.2 In situ vloeren met behulp van breedplaatschillen 

Afstudeerverslag 

Er is ook een werkmethode-handleiding opgesteld voor de werkmethode waarbij vloeren worden 
geproduceerd met behulp van breedplaatschillen. Daarbij is gebruik gemaakt van de standaard 
indeling zoals die is vermeld in hoofdstuk 4.2.2. De werkmethode-handleiding is als aparte bijlage 
(bijlage 8) bij dit afstudeerverslag gevoegd. De inhoud van die handleiding is als volgt: 

Gebruik van de handleiding 

1. Productieproces in situ vloeren mbv breedplaatschillen 
Activiteit 1: ondersteuningsconstructie plaatsen 
Activiteit 2: breedplaatschillen en prefab elementen leggen 
Activiteit 3: veiligheid verdiepingsvloer aanbrengen 
Activiteit 4: randbekisting aanbrengen 
Activiteit 5: onderwapening aanbrengen 
Activiteit 6: installatieleidingen en -kanalen aanbrengen 
Activiteit 7: instortvoorzieningen en bovenwapening aanbrengen 
Activiteit 8: Breedplaatvloer afstorten 
Activiteit 9: breedplaatvloer doorstempelen, herstempelen en entkisten 

2. Ontwerpaspecten in situ vloeren mbv breedplaatschillen 
2.1 Breedplaatschil 
2.2 Ondersteuningsconstructie 
2.3 Veiligheidsvoorzieningen 
2.4 Randbekisting 
2.5 Installatie 
2.6 Stortonderbreking 
2.7 Maatvoering 
2.8 Instortvoorzieningen 

3. Voorbereiding werkmethode in situ vloeren mbv breedplaatschillen 
Stappen 1 Um 7: voorbereiding werkmethode in situ vloeren 
Stap 1: opstarten voorbereiding in situ vloeren 

Stap 1A en 1 B: toelichting 
Stap 2: opstellen vloerencyclus 

Stap 2A en 2B: toelichting en voorbeeld 
Stap 2C, 20, 2E en 2F: toelichting 
Stap 2E: voorbeeld 
Stap 2F: voorbeeld 

Stap 3: analyse verstoringen 
Stap 3A, 3B en 3C: toelichting 

Stap 4: analyse materieel 
Stap 4A: toelichting 
Stap 4A: voorbeeld 1 
Stap 4A: voorbeeld 2 
Stap 4B: toelichting 
Stap 4B: voorbeeld 
Stap 4C: toelichting 
Stap 4C: voorbeeld 
Stap 40: toelichting 

Stap 5: analyse arbeid 
Stap 5A: toelichting 

Stap 6: opdrachtbevestigingen materieel 
Stap 6A, 6B en 6C: toelichting 

Stap 7: overdracht naar uitvoeringsteam 
Stap 7A en 7B: toelichting 

Bijlagen 
Bijlage 1: overzicht op de stellen handleidingen 
Bijlage 2: overzicht stappen productieproces in situ wand 
Bijlage 3: begripsomschrijving doorstempeling, herstempeling en entkisting 
Bijlage 4: berekening aantal verdiepingen doorstempeling 
Bijlage 5: overzicht stappen 1 Um 7 voorbereidingsproces 
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5. Eindconclusie 
De eindconclusie bestaat uit een evaluatie en toetsing van het hulpmiddel, gevolgd door een 
aanbeveling. 

5.1 Evaluatie hulpmiddel 

De doelstelling van het afstudeerproject is het ontwikkelen van een hulpmiddel. Dit hulpmiddel moet 
de problematiek voorkomen, zoals die is geconstateerd bij nieuwbouwproject stijl 6 te Nijmegen, 
gerealiseerd door Hendriks Bouw en Ontwikkeling. Om het hulpmiddel te ontwikkelen is een 
programma van eisen opgesteld waaraan het hulpmiddel moet voldoen. 

• het hulpmiddel bevat een verzameling van uitgewerkte werkmethoden, dat als basis dient en 
projectspecifiek kan worden gemaakt. 
In het eerste hoofdstuk van de handleiding wordt de gekozen werkmethode beschreven aan de 
hand van de activiteiten die uitgevoerd moeten worden om het bouwdeel te produceren. In het 
tweede deel worden de keuzemogelijkheden voorgelegd betreffende materiaal- en 
materieelmogelijkheden. In het laatste hoofdstuk worden de keuzes per project gemaakt en 
vastgelegd. 

• het hulpmiddel geeft de stappen aan die doorlopen moeten worden om een gekozen werkmethode 
voor te bereiden. 
In het laatste hoofdstuk van de handleiding worden de stappen aangegeven die doorlopen moeten 
worden om de gekozen werkmethode voor te bereiden. 

• het hulpmiddel moet ervoor zorgen dat de gemaakte keuzes, tijdens de uitwerking van een 
werkmethode, worden vastgelegd. 
Tijdens het doorlopen van de stappen van het voorbereidingsproces worden gemaakte keuzes 
vastgelegd in de vorm van tekeningen, berekeningen of opmerkingen. De laatste stap moet er voor 
zorgen dat de vastgelegde keuzes op een geordende manier worden overgedragen aan het 
uitvoeringsteam. 

• het hulpmiddel bevat kennis en informatie met betrekking tot werkmethoden. 
De uitvoeringsmethode wordt omschreven in het eerste hoofdstuk van de handleiding. Daarbij is 
een indeling gemaakt aan de hand van hoofd- en deelactiviteiten die uitgevoerd moeten worden om 
een bouwdeel te produceren. In het laatste hoofdstuk wordt de voorbereidingsfase behandeld, 
opgedeeld in de stappen die daarbij doorlopen moeten worden. 

• het hulpmiddel verwijst naar beschikbare kennis bij collega's, leveranciers of onderaannemers. 
In de handleidingen zijn verwijzingen opgenomen naar collega's, zoals de materieelbeheerder, en 
naar (vaste) leveranciers of onderaannemers. 

• het hulpmiddel moet verbeterd en/of aangevuld worden met ervaringen verkregen uit de praktijk. 
Het hulpmiddel is in beheer gesteld bij de organisatiemedewerker van de afdeling Bouworganisatie 
en Innovatie. Deze afdeling is ook de toekomstig gebruiker van het hulpmiddel. De verkregen 
informatie uit de praktijk zal door die afdeling worden verwerkt in de opgestelde handleidingen. 

• het hulpmiddel moet gekoppeld ziin aan de bestaande informatiestructuur. 
Het hulpmiddel wordt beschikbaar gesteld aan de afdeling Bouworganisatie en Innovatie. De 
handleidingen zijn gedeeltelijk opgesteld in het programma Microsoft Office Visio. Omdat het bedrijf 
nog geen gebruik maakte van dit programma, heeft het bedrijf een licentie voor dit programma 
aangeschaft. 

Controle van het hulpmiddel aan de hand van het opgestelde programma van eisen geeft dus als 
resultaat dat het hulpmiddel daaraan voldoet. 
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5.2 Toetsing 

De ultieme toetsing bestaat uit het toepassen van de opgestelde handleidingen in de 
bouwvoorbereidingsfase bij Hendriks Bouw en Ontwikkeling en te onderzoeken of de eerder 
geconstateerde knelpunten zich weer voordoen. Vanwege de omvang is het ultieme bewijs van het 
hulpmiddel niet mogelijk. De werking van de handleidingen is wel aannemelijk te maken met behulp 
van een zogenaamde review. Hiertoe is een aantal personen in de organisatie gevraagd om de 
handleidingen kritisch door te nemen en te voorzien van commentaar. 

De handleidingen zijn kritisch beoordeeld door de organisatiedeskundigel-medewerker van de 
afdeling Bouworganisatie en Innovatie en de materieelbeheerder. Het commentaar dat daaruit naar 
voren kwam, staat hieronder per onderdeel van de handleiding vermeld. 

Algemeen 
• Onduidelijkheid betreffende het gebruik van de handleiding 

In de handleiding werd niet goed duidelijk wanneer de handleiding gebruikt kan worden. Daarom is 
de inleiding verder uitgebreid en voorzien van afbeeldingen om het gebruik duidelijker te maken. 

• Onduidelijkheid betreffende de hoofdstructuur van de handleiding 
De hoofdstructuur van de handleiding werd niet meteen duidelijk. Om dit duidelijker te maken, is 
een overzichtelijke beschrijving van de hoofdstructuur aan de handleiding toegevoegd waarin de 
drie hoofdstukken kort worden beschreven. 

Productieproces 
• Verkeerde woordkeuze/benamingen 

Er waren enkele kleine opmerkingen met betrekking tot de woordkeuze of benamingen bij de 
beschrijving van de activiteiten, waardoor die zijn vervangen door de juiste woordkeuze/benaming. 

• Meer afbeeldingen opnemen in de beschrijving van de activiteiten 
Omdat een afbeelding veel verduidelijkt en omdat een afbeelding het aangenamer maakt de 
activiteiten door te nemen, werd verzocht meer afbeeldingen op te nemen in de tekst. Er zijn 
daarom meerdere afbeeldingen toegevoegd in de tekst. 

• Gemis inleiding per hoofdstuk 
Voorafgaand aan de beschrijving van de activiteiten is er een gemis aan een inleiding waarin het 
aantal activiteiten wordt weergegeven. Om dit aan te pakken is per hoofdstuk een inleiding 
toegevoegd. 

Ontwerpaspecten 
• Aanvullingen met betrekking tot materieelgebruik 

Het materieelgebruik dat staat aangegeven bij de ontwerpaspecten, moest verder uitgewerkt 
worden in meerdere mogelijke varianten. Daarom zijn meerdere varianten gezocht en uitgewerkt in 
de handleiding. 

• Informatie verplaatsen naar de bijlage 
De tabellen, berekeningen en gegevens die niet direct in de hoofdtekst van de handleiding horen, 
moesten worden verwijderd uit de hoofdtekst. Zodoende zijn die verplaatst naar de bijlage en is een 
verwijzing in de tekst opgenomen. 

Voorbereiding werkmethode 
• Stap 'analyse materiaal' verwjjderen 

De stap 'analyse materiaal' hoort niet tot de werkzaamheden die de organisatiedeskundigel
medewerker op zich moet nemen. De analyse van het benodigde materiaal behoort namelijk tot de 
taak van het uitvoeringsteam en is daarom verwijderd. 

• Onduidelijkheid structuur van de stappen. toelichtingen en voorbeelden 
Niet iedere stap was voorzien van een toelichting waardoor onduidelijkheid ontstond. Ook was er 
geen totaal overzicht aanwezig. Om dit aan te pakken is per stap een toelichting opgesteld en is de 
lay-out van de stappen veranderd zodat per stap duidelijk is waar de gebruiker zich in het proces 
bevindt. Daarnaast is ook een uitklapbaar overzicht van de stappen toegevoegd aan de 
handleiding. Dit overzicht kan dan naast iedere stap gehouden worden. 
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• Toevoegen van meer voorbeelden 

Afstudeervers lag 

Er is aangegeven dat er behoefte is aan meer reken- en tekenvoorbeelden bij de stappen. Daarom 
zijn , na het doorlopen van het hulpmiddel aan de hand van een voorbeeldproject, de uitgewerkte 
reken- en tekenvoorbeelden van het betreffende project verwerkt in de handleiding. 

• Onduidelijkheid over te dragen documenten naar uitvoeringsteam 
Bij de overdracht naar het uitvoeringsteam was onduidelijkheid over de over te dragen documenten. 
Er is daarom een lijst opgesteld met documenten die overgedragen moeten worden. Die 
documenten worden opgesteld tijdens het doorlopen van de stappen. Als laatste stap moeten de 
documenten geordend worden in een projectmap. 

Na het verwerken van de opmerkingen zijn de 
handleidingen doorlopen aan de hand van een 
voorbeeldproject. Het project dat gekozen is als 
voorbeeld is het project Zeeheldenwijk te Oss. 
Dit is een nieuwbouwproject van drie 
woonblokken dat in 2004 opgeleverd is door 
Hendriks Bouw en Ontwikkeling. De drie 
woonblokken zijn identiek aan elkaar en hebben 
een eenvoudige plattegrond. Aan de hand van 
de plattegronden en doorsneden, die uit het 
arch ief zijn gehaald, zijn de twee handleidingen 
doorlopen. De conclusie na het doorlopen van de 
handleidingen is dat beide handleidingen alle 
benodigde informatie bevatten om de gekozen 
werkmethoden volledig uit te werken en de 
gemaakte keuzes daarbij vast te leggen en op Afbeelding 20: nieuwbouwproject Zeeheldenwijk te Oss, 
een gestructureerde manier over te dragen aan gebruikt als voorbeeldproject bij het doorlopen en aanvullen van 
het uitvoeringsteam. Vervolgens zijn de de handleidingen. 

handleidingen aangevuld met de uitgewerkte 
documenten van het voorbeeldproject. 

Door de controle van het hulpmiddel aan de hand van het opgestelde programma van eisen en door 
de toetsing van het hulpmiddel door middel van een review en een voorbeeldproject is aangetoond dat 
de doelstelling van het afstudeerproject behaald is en dat het gastbedrijf enorm baat heeft bij het 
gebruik van de opgestelde handleidingen. 

5.3 Aanbeveling 

Naar aanleiding van het uitgevoerde afstudeerproject is er een aanbeveling voor het gastbedrijf. 
Aangezien de handleidingen zorgen voor een enorme verbetering van de bouwvoorbereidingsfase is 
het aan te bevelen meer werkmethode-handleidingen op te stellen voor andere bouwdelen. In bijlage 
5 is een overzicht weergegeven van alle 408 bouwdelen waar een werkmethode-handleiding voor 
opgesteld kan worden, waarvan er al twee volledig zijn uitgewerkt. Een werkmethode die uitwerking 
nodig heeft in de vorm van een handleiding, is de werkmethode holle wanden. Dit is vanwege de 
recente ontwikkelingen binnen het gastbedrijf met betrekking tot het gebruik van holle wanden. 
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Bijlagen 

Bijlage 1: 

Bijlage 2: 

Bijlage 3: 

Bijlage 4: 

Bijlage 5: 

Bijlage 6: 

Bijlage 7: 

Bijlage 8: 

geschiedenis Hendriks Bouw en Ontwikkeling 

overzicht knelpunten (1 t/m 36) 

voorbeeld 'Bouwplaats introductieboekje' 

sanctiebeleid met betrekking tot veiligheid 

overzicht op te stellen handleidingen op basis van de Elementenmethode 2005 

basis voor opstellen nieuwe werkmethode-handleiding 

handleiding 22.1-C: in situ wanden mbv aluminium grootvlak wandbekisting 

handleiding 23.1-E: in situ vloeren mbv breedplaatschillen 
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Bijlage 1: geschiedenis Hendriks Bouw en Ontwikkeling 
(Bron: www.Hendriks-BouwOss.nl) 

Afstudeerverslag 

Ruim vijfentachtig jaar geleden, in 1922, richtte L.J. Hendriks te Oss een aannemersbedrijf op 
dat het fundament zou worden van de huidige onderneming Hendriks Bouw en Ontwikkeling. 
L.J. Hendriks leidde het bedrijf tot zijn overlijden in 1954. In dat jaar nam zijn zoon L.H.G. 
Hendriks, Lambert Hendriks, het roer over. Op zijn beurt droeg hij in 1987 de onderneming over 
aan zijn zoon L.J.M. Hendriks, Lambèr Hendriks, nu algemeen directeur van Hendriks Bouw en 
Ontwikkeling. Een terugblik in de geschiedenis met Lambert Hendriks, die nog steeds als 
adviseur aan het bedrijf is verbonden. 

Lambert Hendriks werd in 1930 geboren - zijn vader was net acht jaar zelfstandig. "In die 
vooroorlogse jaren deed eigenlijk niemand echt goede zaken ," vertelt hij, "dus het was soms heel 
moeilijk, zeker met zo'n groot gezin. We waren met z'n tienen thuis, vijf jongens en vijf meisjes. Maar 
mijn vader maakte zelf bouwtekeningen, blauwdrukken en bood die de mensen aan die een huis 
wilden. Ook vroeg hij er subsidies voor aan. Als m'n vader dan voor vijfentwintighonderd gulden dat 
huis bouwde, zeiden ze: denk erom, daarvan moet driehonderd gulden voor ons zijn om het huis in te 
richten! Zo ging dat in die tijd. Er staan nu nog huizen die mijn vader op die manier heeft gebouwd." 

Goede doorstart 
Meteen na de oorlog ging Lambert Hendriks, als vijftienjarige, in het bedrijf van zijn vader als leerling
metselaar aan de wederopbouw meewerken. Nog voor en ook na zijn militaire dienst in 1950 
behaalde hij tal van opleidingen op het gebied van bouwkunde en handelskennis. Geheel onverwacht 
moest hij de leiding van het bouwbedrijf op zich nemen, toen zijn vader in 1954 op zestigjarige leeftijd 
overleed. "Van de ene op de andere dag was ik directeur, " vertelt hij, " in de eerste jaren als 
zaakbeheerder van mijn moeder. Ik ben toen eerst maar eens naar de burgemeester van Oss gestapt, 
burgemeester Deelen. 'En wat nu?! ' vroeg ik. 'Niets nu,' zei hij , 'we gaan gewoon verder!'. 
Burgmeester Deelen heeft toen min of meer de goede doorstart gegeven en regelmatig gezorgd dat er 
nieuwe woningen werden toegewezen." Samen met zijn broer H.L. Hendriks, die destijds al 
zelfstandig opereerde, ging Lambert Hendriks een combinatie aan, eerst onder de naam Combinatie 
Hendriksen later als N.V. Gebr. Hendriks Bouwbedrijf. Pas in 1984 zou deze combinatie, met het oog 
op de opvolging door de respectievelijke zonen van de twee broers, weer worden ontvlochten. 

Woningbouwer 
Hendriks: "In de jaren na de oorlog had mijn vader enkele woningbouwprojecten in Schijndel, Veghel 
en Oss aangenomen en dat was heel goed gegaan. We konden goed met de prijzen mee en daarom 
werden we door nog andere gemeenten uitgenodigd om ook daar woningen neer te zetten. Want er 
was overal woningnood. Eerst ging dat met dertig of veertig woningen, maar op den duur kwamen de 
grote aantallen . In Den Bosch kregen we een keer de opdracht om maar liefst veertienhonderd 
woningen te bouwen! In die jaren hadden wij een arbeidsbesparend concept bedacht. Door het 
gebruik van bekistingsystemen en door met grote prefab elementen te werken , hadden we minder 
arbeidsuren per woning nodig. Omdat wij dat predicaat van arbeidsbesparende bouwer hadden 
kregen gemeenten die ons hun woningen lieten bouwen, extra contingenten toegewezen. Dat was dus 
een heel succesvol concept." 

Efficiënt bouwen 
Onder leiding van Lambert Hendriks sr. en dankzij diens goede contacten bij woningcorporaties, 
gemeenten, provincies en rijk kon het bouwbedrijf in de jaren zestig en zeventig tot een 
toonaangevende woningbouwer in Noord-Brabant uitgroeien. Zijn visie op de bedrijfsvoering was 
helder: korte lijnen en efficiênt bouwen met zoveel mogelijk eigen mensen. Vanuit deze visie werden 
in 1968 een eigen betonfabriek, timmerfabriek, loodgieterij, smederij en materieeldienst opgericht. Om 
deze bedrijvigheid de ruimte te geven en om een nieuw kantoorpand in gebruik te kunnen nemen, 
werd het bedrijf in 1968 van Industriepark Oost naar de Kanaalstraat in Oss verplaatst. Om de 
gewenste korte lijnen met opdrachtgevers in de regio te bewerkstelligen, opende Hendriks vestigingen 
in Uden en Cuyk (die bij de latere bedrijfsantvlechting tot de onderneming van zijn broer werden 
gerekend) en in 's-Hertogenbosch . Hendriks droeg het bedrijf in 1987 aan zijn zoon over. In 1995, 
toen hij vijftig jaar in de bouw werkzaam en veertig jaar directeur van het bedrijf was geweest - en bij 
welke gelegenheid hij koninklijk werd onderscheiden - nam hij formeel afscheid van het bedrijf, maar 
bleef hij er wel als adviseur aan verbonden. "Ik mag nog graag op de bouw komen," zegt hij, "De 
mensen zijn blij als je een keer langskomt, maar ik vind het zelf ook nog heel plezierig! ". 
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Bijlage 2: kort overzicht geconstateerde knelpunten 

Knelpunt 1: geschroefde ankerrails in plaats van gespijkerd. 
Knelpunt 2: onhandige en zware randbeveiliging . 
Knelpunt 3: valgevaar tijdens hijsen hangsteiger. 
Knelpunt 4: slechte afstemming tussen hangsteiger en gevelontwerp. 
Knelpunt 5: geen sparingen voor Mous-punten in de breedplaatschiL 
Knelpunt 6: onbruikbaarheid kimankers door stortproces. 
Knelpunt 7: olie verhindert aanbrengen markeringen. 
Knelpunt 8: uitstekende wandbekisting door wijzigen stortvolgorde. 
Knelpunt 9: scheluwe en niet te lood staande wanden. 
Knelpunt 10: slechte kwaliteit kopse kant van de wand . 
Knelpunt 11 : slechte levering, opslag en communicatie betreffende raamspa ringen . 
Knelpunt 12: slechte kwaliteit deuropeningen in de wand. 
Knelpunt 13: scherp uiteinde wapeningsnet. 
Knelpunt 14: moeizame montage stekkenbakken. 
Knelpunt 15: onjuiste maatvoering leidingwerk vloerveld . 
Knelpunt 16: onjuiste maatvoering elektriciteitsleidingen en -dozen op bekisting. 
Knelpunt 17: lostrillen conussen. 
Knelpunt 18: dolgedraaide schroefkoppen. 
Knelpunt 19: slechte kwaliteit wandaansluitingen. 
Knelpunt 20: beschadiging prefab element door plaatsen. 
Knelpunt 21 : onjuiste maatvoering oplegging prefab trapelement 
Knelpunt 22: beschadiging prefab element door stellen. 
Knelpunt 23: opslag wandelementen buiten bereik van de hijskraan. 
Knelpunt 24: vervuilde schroefhulzen in prefab wandelement 
Knelpunt 25: niveau gietmortel in de gain lastig waar te nemen. 
Knelpunt 26: valgevaar door lastig bereikbare gain . 
Knelpunt 27: geen berekening stempelafstand. 
Knelpunt 28: verkeerd aanpikken breedplaatschiL 
Knelpunt 29: valbeveiliging wordt niet aangetrokken. 
Knelpunt 30: procesvolgorde hangsteiger inefficiënt. 
Knelpunt 31 : omloopsteiger verkeerd gehangen . 
Knelpunt 32: tralieliggerwapening wegknippen zonder extra maatregel of toestemming. 
Knelpunt 33: struikelen door lopen over bovenwapening. 
Knelpunt 34: afroep betonpomp en betonmixers niet op elkaar afgestemd. 
Knelpunt 35: diefstal en vernieling . 
Knelpunt 36: bouwplaatsinrichting onvoldoende. 
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[I] HENDRIKS 
Bouwbedrijf 

HENDRIKS BOUWBEDRIJF OSS BV 

BOUWPLAATS INTRODUCTIEBOEKJE 

i 9 huur & 57 koopwoningen 

6 walwoningen & 3 kantoor-units 

De Rooise Zoom 

aan de Verwestraat I Oostelijke Randweg 

te St. Dedenrode 

Inleiding 

Geachte medewerkers 

Dit introductieboekje maakt u wegwijs op r.rN nieuwe 
werklocatie. Het boekje bevat algemene informatie over het 
te realiseren project en andere wetenswaardigheden. 

Daarnaast beschrijft dit boekje over arbeids
omstandigheden en milieuzorg. Dat wil zeggen over zaken 
die uw veiligheid, gezondheid, welzijn en het mîlieu in het 
algemeen en voor dit project in het bijzonder aangaan. 

Wat tm functie ook is en voor welke werkgever u ook werkt, 
wij verwachten van u dat uw inzet zal bijdragen tot een 
goede, gezonde en veilige voltooiing van het project 
Wij rekenen op liW inzet en hopen dat u hier met plezier 
zult werken. 

Met vriendelijke groet 

Handriks Bo1:.1wbedrijf Oss BV 
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1 Projectgegevens 

Het project bestaat uit: 
Nieuwbouw plan "De Rooise Zoom" in St. Oedenrode: 
- 19 huur/ 6 koopwon. Molenaar & van Winden Arch. 
- 2.7 woningen Architectenbureau Sjef van Griensven 
- 22 schakel- en 2 vrijst. Won. door LSWA 
- 6 walwoningen door Molenaar & van W inden Arch. 
- -3 kantoor-units door Molenaar & van Winden Arch. 

Adres. ligging van het project 
aan de Verwestraat I Oostelijke Randweg 

Hoofdaannemer / V&G:ooördinator uitvoeringsfase 
Naam bedrijf : Hendriks Bouwbedrijf Oss b.v. 
Adres : Kanaalstraat 12 
Postcode I Plaats : 5347 KM OSS 
Telefoon : 0412 - .66 94 44 
Telefax : 041 2 - 66 94 40 

V&G-coördinator 

Projectleider 
Hoofduitvoerder 
Uitvoerder 
Uitvoerder 
Uitvoerder 
Fax uitvoering 
Werkorganisator 

: J . v. Eerdewijk 

: J. v. Eerdewijk (06- 12960455) 
: K. Loeffen (06- 53321936) 
: M. Reijmer (06- 22992796) 
: T. Gouwenberg (06- 10956701) 
: W. Crommentuyn (06- 124419BO) 
:0413-479170 
: R. Broeksteeg ( 06 - 516341 54) 

Planning en uitvoeringsgegevens 
Uitvoeringsperiode : maart 2009 - oktober 2009 
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2 Korte omschrijving bouwmethode 

Fundering: paalfundering met balkenrooster 
Begane grondvloer: ribcassettevloer I Vloer op zand 
constr. wanden: kalkzandsteen lijmwerk l prefab beto 
Verdiepingsvloeren.: breedplaatvloer f kanaalplaatvloer 
Oakvloerikapvorm: platte daJ<en en hellende daken 
Gevels: metselwerk met houten en alu kozijnen 

3 Wie korrnm we verder tegen op de bouwplaats 

Opdrachtgever Hendriks Projectontwikkeling b.v. 
Mevr. A. Remijn 

Bouwdirectie Hendriks Projectontwikkeling b.v. 
Mevr. A. Remijn 

Architect 19 huur- en 6 kOOPNOningen 
6 watwoningen en 3 kantoorun·ts 
Molenaar & van Winden Architecten 
dhr. W. van der Bas 

27 won. Verwestraat 
Architectenbureau Sjef van Griensven 
dhr. s. van Griensve 

22 schaJ<et- en 2 vrijstaande won. 
Lanfermeijer Seelen Weijer Archîtecten (LSWA} 
dhr. G.J. van de Sande 

Pagin.a 4 

4 Werk- en rusttliden 

4.1 Algemeen 

Aanvang 
1e schaft 
2e schaft 
Einde werktijd 

: 07.00 uur 
: 09.00-09.15 uur 
: 12.30-13.00 uur 
: 15.45 uur 

4.2 V & G aspecten tiJdens overwerk 

Indien wordt overgewerkt dient dit te allen tijde 
bekend te zijn bij de uitvoerder, zodat deze 
maatregelen kan treffen m.b.t. bereikbaarheid van 
e.h.b.o.-middelen, telefoon alarmkaart. blusmiddelen 
e.d.. Instructie en afspraken worden vastgelegd op 
de V&G-kaart. 

s Gebruik schaft- en sanitaire voorzieningen 

Op de bouwplaats zijn schaft- en sanitaire 
voorzieningen aanwezig. De uitvoerder zal u 
mededelen van welke voorzieningen u gebruik kunt 
maken. Het is een taak voor eenieder om zorg te 
dragen voor orde en netheid. Indien personen of 
groepen van personen zich hier niet aan houden zal 
de uitvoerder maatregelen treffen. 
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6 Instructie m.b.t. Veiligheid. Gezondheid 
en Welzijn 

6.1 Doel. 
* Inzicht geven in het veiligheidsprogramma. 
~ Bewust maken van het belang van eigen 

functioneren. 

6.2 Beleidsverklaring. 

De directie streeft ernaar het aantal gevaarlijke 
situaties en ongevallen binnen het bedrijf (ook op het 
gebied van milieu) tot een minimum te beperken. 
Uiteraard geldt dit ook voor veiligheid van derden die 
op ons terrein aanwezig zijn. 
De bedrijfsvoering is verder dusdanig dat gestreefd 
wordt naar permanente verbetering op het gebied van 
veiligheid, gezondheid en milieu door het geven van 
instructies en opleidingen. 
Ken uw verantwoording en werk mee aan uw eigen 
veiligheid en die van anderen. 
Alle uitvoerders en werkorganisatoren zijn bedrijfs
hulpverlener, en daarnaast ook een aantal CAO-ers; zij 
zijn herkenbaar aan de sticker 'BHV op hun helm. 

6.3 Brand en Calamlteltenplan. 

Indien zich calamiteiten voordoen, dient u die altijd te 
melden aan de uitvoerder, danwel altijd de 
aanwijzingen van de uitvoerder op te volgen. 
De uitvoerder is bedrijfshulpverlener; hij 
coördineert en waarschuwt instanties. Voor verdere 
informatie is in de keet nabij de telefoon een 
zogenaamd calamiteiten-plan gepubliceerd. 

Paqjna6 

Hierop staat: * hoe te handelen 
*wie de BHVers en EHBO. ers zijn 

(BHV = Bedrijfshulpverfener) 
* adressen instanties 

"Brandblusapparatuur en EHBO-trommels in de 
schaftgelegenheid van de uitvoerder. 

" Bij grote complexen: 
-Volg indien aanwezig instructies op van vluchtplannen 
Bij brandgevaarlijke situaties altijd blusapparaat 
meenemen 

6.4 PersoonliJke Beschermlngsmlddelen. 

" Het dragen van veiligheidsschoeisel en deugdelijke 
werkkleding is altijd verplicht. 

" Het dragen van veiligheidshelmen is verplicht, tenzij de 
uitvoerder aangeeft dat er geen helm gedragen hoeft 
te worden (bijv. in de afbouwfase, opleveringen e.d.). 

* U dient zich te houden aan instructies en aanwijzingen 
m.b.t. veiligheid, anders kan een boete volgen of kan u 
de toegang tot de bouw ontzegd worden (volgens 
opgesteld Sanctiebeleid). 

" Indien het werk dat vereist dient men te gebruiken: 
-werkhandschoenen 
-oog- en gelaatsbescherming 
-stofmaskers (minimaal P2) 

" Gehoorbescherming dient men te gebruiken wanneer 
het geluidsniveau van dien aard is dat men de 
stem moet verheffen om elkaar te verstaan. 

* Valbevefliging dient men te gebruiken wanneer 
steigers of andere randafzettingen niet 
redelijkerwijs toepasbaar zijn. 

* Aanvullende veiligheidsmaatregelen treffen 
op aanwijzing van uitvoerder. 
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~ -1 I 6.5 Hoe te handelen biJ (biJna) ongevallen of G.G Afvalscheiding. 
:2: gevaarliJke situaties. c: 
< Afval moet zoveel mogelijk gescheiden ingezameld ~ !l) 
::l "De Arbo-wet heeft als doel de arbeidsomstandigheden worden. Daarom zullen er op het project verschillende 
0.. 

voor de werknemer te bevorderen. De werkgever is containers staan voor: 
c: -;;: ro " " .., ;:· or 

< op de eerste plaats verantwoordelijk maar de .. puin ~ "' ;;;-
Jl " ro or ro werknemer krijgt ook verantwoordelijkheden. " hout s. .. 

c: ro ~ 
::1 

U bent dus actief betrokken bij het streven " overig afval (Bouw en SloopAfVal) ë ::l :r 
~-" naar verbetering van de arbeidsomstandigheden. " K.G.A. afval (Klein Gevaarlijk Afval chemisch) 0 0 0 !. ()1 

~ .j:>. Bij ongevallen: " huishoudelijk afval CXl 
(.() - Kijk wat je kunt doen, loop EHBO-ers en w 
CXl hulpverleners niet in de weg. Gooi afval zelf in de daarvoor bestemde containers. 

-Waarschuw uitvoerder (of projectleider), Onderaannemers dienen z,eJf te zorgen voor een 
bel 112 op zijn aanwijzingen. correcte afvoer van afval, tenzij anders is overeen-

- Uitvoerder zorgt voor registratie en melding gekomen. 
bij Arbo-coördinator en projecUeider. Bij gebruik van gevaarlijke stoffen de instructies van 

- Calamiteitenplan met instructies hangt in de uitvoerder volgen over de te nemen maatregelen 
de keet! (bijvoorbeeld vervuilde grond, kit, verf enz). 

" Bijna ongevallen of gevaarlijke situaties dienen 
direct gemeld te worden bij de direct leiding- 6.7 Opruimen. 
gevende en/of de uitvoerder. 
Verder: Om veilig te kunnen werken is orde en netheid van 

- Maatregelen treffen bij ernstig gevaar. het grootste belang. l et daarom op de volgende 
- Overleggen over definitieve maatregelen. punten: 
- Gezamenlijk formulier invullen en opsturen " zorg voor een ordelijk ingerichte en opgeruimde 

naar Arbo-coördinator. werkplek; denk ook aan containers en evt zaagloods; 
- Ga na of de genomen maatregelen effectief zijn. " Hendriks Bouw en Ontwikkeling zorgt indien nodig 

voor bouwliften en houdt een goede en veilige 
bereikbaarheid intact; 

.. stapel vrijkomend materiaal en materieel netjes op· )> 

"houd de schaftruimte opgeruimd; iif 
c 

" u blijft zelf aansprakelijk voor uw eigen spullen; 0.. 
ro 
ro .., 
< ro 
ül 
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6.9 Eigen Arbo-taken. 

Algemene verplichtingen van de werknemer in het 
kader van de Arbo-wet zijn: 
• Het werk zodanig doen dat hij zichzelf enfof 

anderen niet in gevaar brengt. 
• Beveiligingen en Persoonlijk Beschermingsmiddelen 

gebruiken. 
"De apparatuur zoaJs machines, gereedschappen, 

stoffen enz. op de juiste wijze gebruiken; de 
voorschriften en regels naleven. 

" Meewerken aan het georganiseerde onderricht 
over de aard van het werk en risico's. Dit dient 
ter bevordering van de veiligheid, de gezondheid 
en het welzijn. 

" De opgemerkte gevaren voor de veiligheid of 
gezondheid direct melden aan degene die met de 
leiding belast is. 

" Rookbeleid: wettelijk hebben niet-rokers recht op een 
rookvrije werkplek en dus houden we ons eraan. Als er 
maar één schaftkeet is, is deze rookvrij; bij meerdere 
keten kan een keet aangewezen worden waar wel 
gerookt mag worden. In bedrijfsbussen wordt niet gerookt. 

6.9 Werkoverleg veiligheid. 

Regelmatig zaJ er werkoverleg plaatsvinden waarin 
veiligheid en milieu belangrijke aandachtspunten zijn 
(de zgn. 1oolboxmeetings). 
Wij willen hiermee nog eens de aandacht vestigen op 
veilig werken. Wij verwachten dat u op een positieve 
manier hieraan meewerkt. Ongevalfen en gevaarlijke 
situaties zullen besproken worden, samen met één of 
enkele veiligheids enfof gezondheidsonderwerpen. 

Pa9ina 10 

6.1 o V eiligheid• en G6Jzondheldsplan 

Voor dit projee i s oo V&G plan gelro3kt. cfat s 
opgenolll9 in het Projec·kwalit;itsplan (P KP). Hierin· 
he gGheel va maatregelen e prooes beschrove 
om de ru'beidsomstalldighede en niilïeu-aspecte11 
zo gOGd mogelij< te at.;n vorfopen. Dit M kan door 
eGniêderworden ingszien. D'ê u IVoorder is de 
ba 9Qfde van het V &G p an. 
Projectspecili e risi(O'"s zu[len tijdons de introd ctïe. 
vi.l werkowrteg Gf toolbalcm;etings aan~even WOI'den. 
Hierdoor blijft u op de hoogte van de actoole risico 

7 Vertaeersm!J!! Is 

Op oot werklarrein ~ldon oozelfde r9gels als van 
toop.1ssing zijn op de opgnbare 'iW'Q. 
Par!<.eren dient te geschiêdan cp de daarvOOf 
aanQOWI)zen plaats. 

a Leaitimatle 

Eo · d~r die op de bouv.plaats aanwszrg is •. moot 
zich kunne lêQiti ren. 

g Jllugdiaen 

De werkgever moet e voor zcrgo da de jêugdige 
V«llkneroor biJ de arbeid -..",rdt bG okke op o~ 

_ 9 die b9Vord lfj<. is voor di s vorming. Hij z.a1 
daartoo OOQ\91 ·d wcrde oen · de gele.ge hE'd 
ges:erd v.-oroon on~rwijs m volgen zoals bedoe d in 
do OAO-oouv.bed!ijf. Ec!n a.an:al voorkomende talGin 
roogen niet door jeugdiQO wglkoomers y,-orden 
uitgQVoerd ·o4 een onde be~le<idinç. 
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Bijlage 4: sanctiebeleid met betrekking tot veiligheid 

Sanctiebeleid met betrekking tot veiligheid 

Aan: alle bouwplaatsmedewerkers en hun leidinggevenden 

Geachte collega, 

Hierbij informeren wij u over de Arbowet en bijbehorend sanctiebeleid. 

Arbowet 
Met de herziening van de Arbo-wet in november 1999 is de bestuurlijke boete 
geïntroduceerd. 
Bij overtreding van de Arbo-wet kan de Arbeidsinspectie direct een boete opleggen. Ook kan 
de Arbeidsinspectie in geval van een overtreding het werk stilleggen of volstaan met een 
waarschuwing, dit alles afhankelijk van de ernst van de overtreding. 

Voorbeeld 
Stel dat de Arbeidsinspectie op bezoek komt op een bouwproject. De inspecteur stelt vast dat 
op twee plaatsen voorzieningen tegen valgevaar ontbreken en dat de beschermkap van een 
zaagmachine niet is aangebracht. Dit bezoek kan de werkgever dan tussen de € 4.000,- en € 
12.000,- gaan kosten. Sinds de Arbowet is aangepast worden werkgevers eerder dan 
voorheen financieel met hun nalatigheid geconfronteerd. Dit systeem van bestuurlijke boetes 
wordt ook wel "lik op stuk"-beleid genoemd. 

Overtreding door werknemer 
Het beboeten van werknemers is grotendeels beperkt tot het niet gebruiken van de ter 
beschikking gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen of het niet gebruiken of weghalen 
van beveiligingen (bijvoorbeeld onderdelen van een zaagmachine of van leuningwerk). Deze 
verplichtingen zijn verwoord in artikel 11 van de Arbowet. 
Is een werknemer in overtreding, dan zijn er drie mogelijkheden: 
• alleen de werknemer krijgt een boete 
• werknemer en werkgever krijgen beiden een boete 
• alleen de werkgever krijgt een boete 

De maximaal aan een werknemer op te leggen boete is € 225,-. 
Een leidinggevende, bijvoorbeeld een uitvoerder of projectleider, is ook een werknemer en 
kan dus ook met maximaal € 225,- voor dezelfde feiten worden beboet. 

Verantwoordelijkheden 
Werkgever en werknemer zijn samen verantwoordelijk voor een veilige werksituatie op de 
bouwplaatsen. 
Het dragen van veiligheidshelmen is daar een wezenlijk onderdeel van en willen we extra 
onder de aandacht brengen. 

Per 1 januari 2007 zijn de volgende regels van kracht op de bouwplaatsen: 
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1 Helmen dragen verplicht: 
-indien gebruik wordt gemaakt van steigers, randbeveiliging of kranen I 

hijsinstallaties 
-indien er ondersteuningsconstructies worden aangebracht 
-indien er gevaar is voor vallende of omvallende voorwerpen 
-op aangeven van de leidinggevende 

En elke werknemer dient altijd zijn veiligheidshelm bij zich te hebben. 

2 Onveilig gedrag wordt niet geaccepteerd. 

3 Aanwijzingen door de leidinggevende dienen te worden opgevolgd. 

4 U bent verplicht veiligheidsbijeenkomsten bij te wonen indien u 
daarvoor uitgenodigd wordt. 

Indien u zich hier niet aan houdt, kunnen er sanctiemaatregelen worden genomen. 
De werknemer is verantwoordelijk voor het dragen van veiligheidshelmen, de werkgever is 
verantwoordelijk voor het verstrekken van veiligheidshelmen en het dragen ervan te 
controleren. 
Die controle gebeurt door ons en wordt ook steeds frequenter door de Arbeidsinspectie 
uitgevoerd. Ter bescherming van het bedrijf en ter bescherming van de medewerker! 
De werknemer dient zich veilig te gedragen en aanwijzingen op te volgen van zijn 
leidinggevende. Daarnaast dient de werknemer gehoor te geven aan uitnodigingen voor 
veiligheidsbijeenkomsten. 

De gevolgen 
Wanneer aangetoond wordt dat een ongeval gebeurd is door het niet dragen van een helm of 
door bewust onveilig gedrag, bestaat de kans dat, naast een boete, de werknemer geen 
uitkering krijgt van zijn ziektekostenverzekeraar. 
Dat betekent dat naast de lichamelijke ongemakken er ook een vervelend juridisch steekspel 
kan plaatsvinden tussen het slachtoffer en de verzekeraar. 
De praktijk is dat dit steeds vaker voor komt en dat het een lijdensweg is voor het slachtoffer 
en zijn familie. In een aantal gevallen kan het betekenen dat die medewerker in de bijstand 
zal komen en zijn gezin met hem ......... ! 
Daarom zijn preventieve veiligheidsmaatregelen verplicht en steeds belangrijker geworden. 

Houd u daarom aan de regels en volg de aanwijzingen op van uw leidinggevende. 
Dan bent u goed bezig: voor uzelf, uw familie, uw collega èn voor het bedrijf. 

Met vriendelijke groet, 

Frans Frederix, 
KAM -coördinator 
Hendriks Bouw en Ontwikkeling 
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Procedure Sanctiebeleid Hendriks Bouw en Ontwikkeling 
dd. 12 december 2006 

Indien de regels van het bedrijf en aanwijzingen van de leidinggevenden op het gebied van 
veiligheid niet worden nagekomen, dan worden er maatregelen genomen. Dit is van 
toepassing voor het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen, waarbij de nadruk ligt op 
het dragen van de veiligheidshelm. 
Het geldt ook voor onveilig gedrag, wanneer een werknemer geen veiligheidsbijeenkomsten 
wil volgen of wanneer aanwijzingen op het gebied van veiligheid niet worden opgevolgd. 
Dit is niet alleen in het belang van de betrokkene zelf, maar ook in het belang van de 
veiligheid en gezondheid van alle andere werknemers in het bedrijf. 

Werkwijze 

Eerste overtreding 

Tweede overtreding 

Derde overtreding 

Vierde overtreding 

*Toelichting boete 

de leidinggevende (uitvoerder) spreekt de werknemer aan op de 
tekortkoming 

de leidinggevende (uitvoerder) geeft de werknemer een eerste 
officiële waarschuwing. Deze waarschuwing wordt schriftelijk 
vastgelegd (zie bijgevoegd formulier) en toegezonden aan de 
afdeling Personeel & Organisatie. De waarschuwing wordt in 
het personeelsdossier opgeborgen. 

er volgt een gesprek tussen de betrokken werknemer en zijn 
leidinggevende. Hierin wordt de werknemer voor de laatste maal 
gewaarschuwd. Een kopie van deze tweede schriftelijke 
waarschuwing wordt verstrekt aan de afdeling Personeel & 
Organisatie en aan de Ondernemingsraad. 

boete* 

De adjunct-directeur is verantwoordelijk voor het vaststellen van de boete. De boete bedraagt 
€ 100 per overtreding en kan maandelijks per overtreder worden opgelegd. De inhoud van de 
boetepot wordt geschonken aan een liefdadigheidsinstelling. Deze instelling wordt in overleg 
met de ondernemingsraad gekozen. 

Blijven er problemen over het opvolgen van de aanwijzingen van de leidinggevende, dan kan 
gehandeld worden conform Artikel48 van de CAO-Bouwbedrijf, lid 1 en 2. 
Deze geeft aan dat, indien een werknemer zich niet houdt aan de veiligheidsregels die binnen 
het bedrijf gelden, een werknemer de toegang tot het bouwwerk ontzegd kan worden. Er vindt 
dan geen loondoorbetaling plaats. 
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Officiële waarschuwing werknemer 
dd. 12 december 2006 

Datum 

Betrokken werknemer: ...... .................. .. ................ . .................................... . 

Locatie, project 

Leidinggevende 

0 Eerste formele waarschuwing 

0 Tweede formele waarschuwing 

0 Boete 

Motivering waarschuwing I boete 

Mening leidinggevende: 

Mening werknemer: 

Naam leidinggevende: .......... .... ......... .. .. . ......... Handtekening: ........................ . 

Naam werknemer : ......... . .... . ............... .... . .. Handtekening: ...... . ... . ...... . ...... . 
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Overzicht gebruik van PBM 

Op basis van de Risico-inventarisatie en Evaluatie van het bedrijf en de Veiligheids- en 
Gezondheidsplannen op de projecten, zijn er een aantal risico's die vaak beperkt kunnen worden 
door het dragen van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM). 
Om dit zo concreet mogelijk te maken is onderstaand schema opgesteld. Dit is de leidraad om veilig 
en gezond te werken en om goed en éénduidig aan te sturen. 

KRITIEKE TAKEN 

Werken op 
bouwplaats 
algemeen en bij de 
materieeldienst 

Stutwerkzaamheden, 
hulpconstructies en 
bekistingen 

Werken met toxische 
stoffen 

Werken met 
elektrisch 
handgereedschap 

Persoonlijke beschermingsmiddelen 
(PBM) 

• veiligheidsschoenen verplicht 
• helmen verplicht: 

- indien gebruik wordt gemaakt van 
steigers, randbeveiliging of 
kranen/hijsinstallaties 

-indien er 
ondersteuningsconstructies worden 
aangebracht 

-indien er gevaar is voor vallende of 
omvallende voorwerpen 

-op aangeven van uitvoerder 
• persoonlijke beschermingsmiddelen 

volgens gebodsborden of op 
aanwijzing van leidinggevende 

• draag (vloeistofdichte) 
handschoenen 

• veiligheidsbril 

• gebruik PBM op aanwijzing van de 
leidinggevende 

• bij verspanende werkzaamheden 
(boren, zagen,hakken, slijpen, 
frezen) : 
-veiligheidsbril verplicht 
-gehoorbescherming verplicht indien 
per dag het lawaai meer is dan 85 
dB(A) (ter indicatie: als er hard 
geroepen moet worden om op één 
meter verstaanbaar te zijn, is het 
geluid schadelijk) 
-indien veel houtstof of stof van 
minerale wol vrijkomt: stofmasker P2 
-bij steenstof (kwarts): stofmasker P3 

Werken op • helm verplicht 
hoogte boven • valbeveiliging verplicht 
2~m en hijsen (randbeveiliging, lijnen of netten); 

indien niet (voldoende) mogelijk dan 
PBM gebruiken zoals harnasgordel 

M.L.W. van der Veeren (0548938) 

OVERIGE MAATREGELEN EN 
TOELICHTII\IG 

• maatregelen zoveel mogelijk bij 
de bron aanpakken 

• EHBO-en brandblusmateriaal in 
de keet 

• afrastering bouwplaats verplicht 
• gebruik waar mogelijk materieel 

voor verplaatsen zware 
voorwerpen. 

• let op bouwplaatslogistiek 
• tooiboxmeeting basisinstructie 

veiligheid Hendriks (incl. orde en 
netheid, PBM en ongevallen) 

• tooiboxmeeting vorst- en 
vorstpreventie 

• tooiboxmeeting tillen en sjouwen 

• tooiboxmeeting hulpconstructies 

• tooiboxmeeting toxische stoffen 

• bij verwerken van lood niet 
roken, en vóór het eten de 
handen wassen 

• lees aanwijzingen op de 
verpakking en raadpleeg 
uitvoerder 

• periodieke keuring voor 
- elektrisch handgereedschap, 
- hijsmiddelen, klimmaterieel 
- pneumatisch gereedschap 
- EHBO- en 

brandblusapparaten 
• tooiboxmeeting elektrisch 

handgereedschap 
• tooiboxmeeting zagen, frezen en 

breken 

• tooiboxmeeting steigers 
• tooiboxmeeting hijsen 
• tooiboxmeeting werken op hoogte 
• verplichte opleiding voor 

kraanmachinisten 
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met valstoplijn • periodieke keuring hijsmiddelen en 
• gekeurd klimmateriaal klimmaterieel 

Werken in • gebruik beschermende kleding, een • met minimaal 2 personen werken 
besloten ruimte veiligheidsbril, een leeflijn of een • er mag niet worden gesoldeerd, 

gasmasker op eigen verzoek of op gelast of met open vuur gewerkt 
aanwijzing van de leidinggevende worden tenzij specifieke PBM 

• werken met laag- of gelijkspanning 
• plaats afzettingen bij de toegangen 

tot kruipruimtes 

Milieurisico's, • gebruik handschoenen, beschermende • tooiboxmeeting afvalscheiding en 
scheiden en kleding en gezichtsbescherming op milieu-ongevallen en -risico's (let 
afvoeren afval aanwijzing uitvoerder of op eigen op met schoonmaakmiddelen, olie, 

verzoek vet, PUR, kit- en verfproducten, 
lijmen, PVC-folie, gasflessen) 

Op locatie met • volgen van instructies en PBM conform • specifieke tooiboxmeeting 
specifieke verplichting opdrachtgever 
veiligheidseisen 

Laden en lossen • helm verplicht • tooiboxmeeting hijsen (inclusief 

met kraan • gebruik handschoenen opslaan materiaal) 
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PBM-Veridaring 

"PBM" staat voor persoonlijke beschermingsmiddelen. 

Werknemer: ........................... ... . . ...................... Personeelsnummer: ....................... . . 

verklaart hiermee de onderstaande persoonlijke beschermingsmiddelen te hebben ontvangen: 
o Veiligheidshelm o Stofmasker P2 (houtstof) 

geproduceerd in (jaar):...... .. .. .... ....... o Stofmasker P3 (kwartsstof(steenachtig)) 
of: te vervangen in (jaar):..... . ............ o Veiligheidsvest 

o Veiligheidsschoenen o Kniebeschermers 
o Veiligheidslaarzen o Harnasgordel 
o Veiligheidsbril o Valstop-lijn 
o Gelaatsscherm o Klim-of leeflijn 
o Ruimzichtbril o Handschoenen 
o Gehoorkap o ............................... .. .. . 
o Otoplastiek o .................................. .. 

0 .... .. ............ . .. ..... ...... ... . 

*Aankruisen wat van toepassing is 

Hij I zij verklaart kennis genomen te hebben van de volgende instructies: 
• Op de bouwplaats en in de werkplaats is het dragen van veiligheidsschoeisel verplicht. 
• Het dragen van een veiligheidshelm is verplicht indien: 

-er gebruik wordt gemaakt van steigers, randbeveiliging of kranen I hijsinstallaties 
-er ondersteuningsconstructies worden aangebracht 
-er gevaar is voor vallende of omvallende voorwerpen 

• De werknemer heeft kennis over hetjuiste gebruik en onderhoud van de middelen. 
• De werknemer volgt de aanwijzingen op die door de leidinggevende worden gegeven met 

betrekking tot veiligheidsmaatregelen. 
• Indien persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) door beschadiging of slijtage niet meer 

geschikt zijn voor gebruik, zullen deze tegen inlevering van het oude exemplaar vervangen 
worden. 

• Indien de werknemer zijn verplichtingen niet nakomt, handelt hij/zij in strijd met de 
voorschriften en kunnen door de werkgever sancties getroffen worden. 

De medewerker verklaart zich te gedragen overeenkomstig de instructies en verklaart kennis te 
hebben genomen van de sanctieregelingen. 
Opmerkingen: 

···························································· ······························· ········ ············ 
Handtekening werknemer: Handtekening namens werkgever: 

(Naam: 
.... ............. ....... .. ...... .............. ... ) 

Datum: . . ..... .. ................................... . .. . 
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Bijlage 5: overzicht op te stellen handleidingen op basis van de 
Elementenmethode 2005 
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Bijlage 5: overzicht op te stellen handleidingen op basis van de elementenmethode 2005 

10 13.1-A ( 13) Vloeren op grondslag (13.1) Bodemafsluitingen In situ beton Traditionele bekisting 

11 13.1-B Schuinbeton Traditionele bekisting 

12 13.2-A (13.2) Vloeren als gebouwonderdeel In situ beton Traditionele bekisting 

13 13.2-B Schuimbeton Traditionele bekisting 

14 13.3-A (13.3) Vloeren als bestrating In situ beton Traditionele bekisting 
15 13.3-B Schuinbeton Traditionele bekisting 

16 16.1-A (16) Funderingsconstructies ( 16.1) Fundatie voeten In situ beton Systeembekisting 

17 16.1-B Traditionele bekisting 

18 16.1-C Verloren bekisting 

19 16.1-D Prefab beton Plaatsen 

20 16.2-A (16.2) Fundatie balken In situ beton Systeembekisting 

21 16.2-B Traditionele bekisting 

22 16.2-C Verloren bekisting 

23 16.2-D Prefab beton Plaatsen 

24 16.3-A (16.3) Fundatie poeren In situ beton Systeembekisting 

25 16.3-B Traditionele bekisting 

26 16.3-C Verloren bekisting 

27 16.3-D Prefab beton Plaatsen 

28 16.4-A (16.4) Grondkerende wanden In situ beton Systeembekisting 

29 16.4-B Tradit ionele bekisting 

30 16.4-C Verloren bekisting 

31 16.4-D Aluminium grooMak wandbekisting 

32 16.4-E Prefab beton Plaatsen 

33 16.4-F Metselwerk Metselen 

34 16.5-A (16.5) Grond- en waterkerende wanden In situ beton Systeembekisting 

35 16.5-B Traditionele bekisting 

36 16.5-C Verloren bekisting 

37 16.5-D Aluminium groetvlak wandbekisting 

38 16.5-E Prefab beton Plaatsen 
39 16.5-F Metselwerk Metselen 

40 17.1 (17) Paalfunderingen (17.1) Dragende palen; geboord In situ beton Boren 
41 17.2 (17.2) Dragende palen; geschroefd In situ beton Schroeven 

42 17.3 (17.3) Trekverankeringen; niet geheid Staal Boren 

43 17.4 (t7.4) Bodeminjecties Grout, beton Injecteren 
44 17.5-A (17.5) Dragende palen; geheid Prefab beton Heien 
45 17.5-B Hout Heien 
46 17.6 (17.6) Bekisting; geheid Staal Heien 

47 17.7 (17.7) Trekverankeringen; geheid Staal Heien 
48 17.8 (17.8) Damwanden-funderingen Staal Heien 

49 21.1-A (2 t) Buitenwanden (2 t . 1) Massieve wanden In situ beton Systeembekisting 

50 21.1-B Traditionele bekisting 

51 21.1-C Aluminium groetvlak wandbekisting 

52 21 .1-D Stalen wandbekisting 

53 21 .1-E Holle wanden 

54 21.1-F Prefab beton Plaatsen 

55 21.1-G Kalkzandsteen Lijmen 

56 21.1-H Cellenbeton Lijmen 

57 21.1-1 Metselwerk Metselen 

58 21.2-A (21.2) Spouwwanden In situ beton Aluminium groetvlak wandbekisting 

59 21.2-C Stalen wandbekisting 

60 21.2-D Prefab beton Plaatsen 

61 21.2-E Kalkzandsteen Lijmen 

62 21.2-F Cellenbeton Lijmen 

63 21.2-G Metselwerk Metselen 

64 21.3 (21.3) Systeemwanden Hout Monteren 

65 21.4-A (21.4) Vlieswanden Staal, glas Monteren 
66 21.4-B Aluminium, glas Monteren 

67 21.5-A (21.5) Borstweringen Staal Monteren 

68 21 .5-B Aluminium Monteren 
69 21 .5-C Hout Monteren 
70 21.6-A (21.6) Boeiboerden Hout Monteren 

71 21.6-B Zink Monteren 
72 21 .6-C Aluminium Monteren 

73 22.1-A (22) Binnenwanden (22. I) Massieve wanden In situ beton Systeembekisting 

74 22.1-B 1 Traditionele bekisting 

75 22.1-C · Aluminium li'OOTVIak wilJldbekJshng x 
76 22.1-D Stalen wandbekisting 

77 22.1-E Holle wanden 

78 22.1-F Prefab beton Plaatsen 

79 22.1-G Kalkzandsteen Lijmen 

80 22.1-H Cellenbeton Lijmen 

81 22.1-1 Metselwerk Metselen 



Systeemwanden; vast 

Systeemwanden; 

94 23.1-A (23) Vloeren (23.1) Vnjdragende vloeren In situ beton Traditionele bekisting 

95 23.1-B Kanaalplaatvloer 

96 23.1-C Rib-cassanavloer 

97 23.1-D PS-isolatievloer 

98 23.1-E B1 eedplnaMoer x 
99 23.1-F Combinatievloer 

100 23.1-G Staalptaat·betonvtoer 

101 23.1-H Hout Balken en vloerplaten 

102 23.1-1 Staal Roostervloer 

103 23.2 (23.2) Balkons Prelab beton Plaatsen 

104 23.3 (23.3) Galenjen Prefab beton Plaatsen 

105 23.4-A (23.4) Bordessen Prefab beton Plaatsen 
106 23.4-B In situ beton Traditionele bekisting 

107 24.1-A (24) Trappen en hellingen (24.1) Rechte steektrappen Hout Plaatsen 

108 24.1-B Aluminium Plaatsen 

109 24.1-C Staal Plaatsen 

110 24.1-D Prefab beton Plaatsen 

111 24.1-E In situ beton Traditionele bekisting 

112 24.2-A (24.2) Niet-rechte steektrappen Hout Plaatsen 

113 24.2-B Aluminium Plaatsen 

114 24.2-C Staal Plaatsen 

115 24.2-D Prefab beton Plaatsen 

116 24.3-A (24.3) Spiltrappen Hout Plaatsen 

117 24.3-B Aluminium Plaatsen 

118 24.3-C Staal Plaatsen 

119 24.4-A (24.4) Trap; bordessen Hout Plaatsen 

120 24.4-B Aluminium Plaatsen 

121 24.4-C Staal Plaatsen 

122 24.4-D Prefab beton Plaatsen 

123 24.4-E In situ beton Traditionele bekisting 

124 24.5-A (24.5) Beloopbare hellingen Hout Plaatsen 

125 24.5-B Aluminium Plaatsen 

126 24.5-C Staal Plaatsen 

127 24.5-D Prefab beton Plaatsen 

128 24.5-E In situ beton Traditionele bekisting 

129 24.6-A (24.6) Berijdbare hellingen Hout Plaatsen 

130 24.6-B Aluminium Plaatsen 

131 24.6-C Staal Plaatsen 

132 24.6-D Prefab beton Plaatsen 

133 24.6-E In situ beton Traditionele bekisting 

134 24.7-A (24. 7) Helling; bordessen Hout Plaatsen 

135 24.7-B Aluminium Plaatsen 

136 24.7-C Staal Plaatsen 

137 24.7-D Prefab beton Plaatsen 

138 24.7-E In situ beton Traditionele bekisting 

139 24.8-A (24.8) Ladders Hout Plaatsen 

140 24.8-B Aluminium Plaatsen 

141 24.8-C Staal Plaatsen 

142 24.9-A (24.9) Klimijzers Aluminium Plaatsen 

143 24.9-B Staal Plaatsen 

144 24.10-A (24.10) Ladders en klimijzers; bordessen Hout Plaatsen 

145 24.10-B Aluminium Plaatsen 
146 24.10-C Staal Plaatsen 

147 27.1-A (27) Daken (27. 1) Vlakke daken Hout Samenstellen 

148 27.1-B Prefab dakelementen Plaatsen 

149 27.1-C Staal Monteren 

150 27.1-D Prefab beton Plaatsen 

151 27.1-E tn situ beton Traditionele bekisting 

152 27.1-F Kanaalplaatvloer 

153 27.1-G Breedplaatvloer 

154 27.1-H Staalplaat ·betonvloer 

155 27.1-1 Stalen bekisting 

156 27.1-J Gasbeton Plaatsen 

157 27.1-K Kunststof, glas Plaatsen 

158 27.1-L Aluminium, glas Plaatsen 

159 27.2-A (27.2) Hellende daken Prefab dakkap Plaatsen 

160 27.2-B Houten spant Monteren 

161 27.2-C Houten gordingen Monteren 

162 27.2-D Staal Monteren 

163 27.3-A (27.3) Luifels Hout Samenstellen 

164 21.3-B Prefab dakelementen Plaatsen 

165 27.3-C Staal Monteren 

166 27.3-D Prefab beton Plaatsen 



182 28.1-A (28) Hoofddraagconstructies (28.1) Kolom-~iggerconstructies Staal Monteren 

183 28.1-B Hout Monteren 

184 28.1-c Prefab beton Plaatsen 

185 28.1-D In situ beton Traditionele bekisting 

186 28.1-E Systeembekisting 

187 28.1-F Verloren bekisting 

188 28.2-A (28.2) Spanten Staal Plaatsen 

189 28.2-B Hout Plaatsen 

190 28.3-A (28.3) Wand-lvloerconstructies In situ beton Tunnelbekisting 

191 28.3-B Tafelbekisting 
192 28.4 (28.4) Doosconstructies Staal Monteren 

193 31.1-A (31) Buitenwandopeningen (31.1) Gevuld met ramen. gesloten ramen Hout Plaatsen 

194 31.1-B Aluminium Plaatsen 

195 31.1-c Staal Plaatsen 

196 31.1-D Kunststof Plaatsen 

197 31.2-A (31.2) Gevuld met ramen, ramen draaiend aan een kant Hout Plaatsen 

198 31.2-B Aluminium Plaatsen 

199 31.2-C Staal Plaatsen 

200 31.2-D Kunststof Plaatsen 

201 31.3-A (31.3) Gevuld met ramen, schuiframen Hout Plaatsen 

202 31.3-B Aluminium Plaatsen 

203 31.3-C Staal Plaatsen 

204 31.3-D Kunststof Plaatsen 

205 31.4-A (31.4) Gevuld met ramen, ramen draaiend op 1 as Hout Plaatsen 

206 31.4-B Aluminium Plaatsen 

207 31.4-C Staal Plaatsen 

208 31.4-D Kunststof Plaatsen 

209 31.5-A (31.5) Gevuld met ramen, combinatieramen Hout Plaatsen 

210 31.5-B Aluminium Plaatsen 

211 31.5-C Staal Plaatsen 

212 31.5-D Kunststof Plaatsen 

213 31.6-A (31.6) Gevuld met deuren, draaideuren Hout Plaatsen, afhangen 

214 31.6-B Aluminium Plaatsen, afhangen 

215 31.6-c Staal Plaatsen, afhangen 

216 31.6-D Kunststof Plaatsen, afhangen 

217 31.7-A (31.7) Gevuld met deuren, schuifdeuren Hout Plaatsen, afhangen 

218 31.7-B Aluminium Plaatsen, afhangen 

219 31.7-c Staal Plaalsen, afhangen 

220 31.7-D Kunstslof Plaatsen, afhangen 

221 31.8-A (31.8) Gevuld met deuren, tuimeldeuren Hou i PlaaJsen, afhangen 

222 31.8-B Aluminium Plaalsen, afhangen 

223 31.8-C SJaal Plaalsen, afhangen 

224 31.8-D Kunststof Plaalsen, afhangen 

225 31.9-A (31.9) Gevuld met deuren, Journiqets Hout Plaatsen, afhangen 

226 31.9-B Aluminium Plaatsen, afhangen 

227 31.9-C Staal Plaatsen, afhangen 

228 31.9-D Kunsistof Plaalsen, afhangen 

229 31.10-A (31.10) Gevuld mei puien, gesloten puien Hout Plaatsen 

230 31.10-B Aluminium Plaatsen 

231 31.1Q-C SJaal Plaatsen 

232 31.10-D Kunststof Plaatsen 

233 32.1-A (32) Binnenwandopeningen (32.1) Gesloten ramen Hout Plaatsen 

234 32.1-B Aluminium Plaatsen 

235 32.1-C Staal Plaatsen 

236 32.1-D Kunststof Plaatsen 

237 32.2-A (32.2) Ramen draaiend aan een kant Hou i Plaalsen 

238 32.2-B Aluminium Plaalsen 

239 32.2-C Staal Plaalsen 

240 32.2-D Kunststof Plaalsen 

241 32.3-A (32.3) Schuiframen Hout Plaalsen 

242 32.3-B Aluminium Plaatsen 

243 32.3-C Staal Plaalsen 

244 32.3-D Kunststof Plaalsen 

245 32.4-A (32.4) Ramen draaiend op verticale of horizontale as Hout Plaatsen 

246 32.4-B Aluminium Plaalsen 

247 32.4-C SJaal Plaalsen 

248 32.4-D Kunststof Plaatsen 

249 32.5-A (32.5) CombinaJieramen Hout Plaatsen 

250 32.5-B Aluminium Plaalsen 

251 32.5-C SJaal Plaalsen 



273 33.1 (33) Vloeropeningen (33. 1) Beloopbare vullingen Glas Plaatsen 

274 33.2-A (33.2) Niel·beloopbare vullingen (roosters, luiken) Hout Plaatsen 

275 33.2-B Staal Plaatsen 

276 33.2-C Glas Plaatsen 
277 33.2-0 Kunststof Plaatsen 

278 34-1 -A (34) Balustrades en leuningen (34 .1) Binnenbalustrades Staal Monteren 

279 34-1 -B Aluminium Monteren 

280 34-1-C Kunstslof Monteren 

281 34-1-0 Prefab beton Plaatsen 

282 34-1-E In situ beton Traditionele bekisting 

283 34-1-F Metselwerk Metselen 

284 34-1-G Hout Monteren 

285 34.2-A (34.2) Buitenbalustrades Staal Monteren 

286 34.2-B Aluminium Monteren 

287 34.2-C Kunststof Monteren 

288 34.2-0 Prefab beton Plaatsen 

289 34.2-E In situ beton Traditionele bekisting 

290 34.2-F Metselwerk Metselen 

291 34.2-G Hout Monteren 

292 34.3-A (34 .3) Binnenleuningen Staal Monteren 

293 34.3-B Aluminium Monteren 

294 34.3-C Kunstslof Monteren 

295 34.3-0 Hout Monteren 

296 34.4-A (34.4) Buitenleuningen Staal Monteren 

297 34.4-B Aluminium Monteren 

298 34.4-C Kunststof Monteren 
299 34.4-0 Hout Monteren 

300 37.1-A (37) Dakopeningen (37.1) Gevuld met ramen, gesloten ramen Hout Plaatsen 

301 37.1-B Aluminium Plaatsen 

302 37.1-C Staal Plaatsen 

303 37.1-D Kunststof Plaatsen 

304 37.2-A (37.2) Gevuld met ramen, ramen draaiend aan een kant Hout Plaatsen 

305 37.2-B Aluminium Plaatsen 

306 37.2-C Staal Plaatsen 

307 37.2-0 Kunststof Plaatsen 

308 37.3-A (37.3) Gevuld met ramen, schuiframen Hout Plaatsen 

309 37.3-B Aluminium Plaatsen 

310 37.3-C Staal Plaatsen 

311 37.3-D Kunststof Plaatsen 

312 37.4-A (37.4) Gevuld met ramen, ramen draaiend op 1 as Hout Plaatsen 

313 37.4-B Aluminium Plaatsen 

314 37.4-C Staal Plaatsen 

315 37.4-D Kunststof Plaatsen 

316 37.5-A (37.5) Gevuld met ramen, combinatieramen Hout Plaatsen 

317 37.5-B Aluminium Plaatsen 

318 37.5-C Staal Plaatsen 
319 37.5-D Kunststof Plaatsen 

320 38.1-A (38) Inbouwpakketten (38.1) Inbouwpakkenen met te openen delen Metal stud Plaatsen 

321 38.1-B Hout Plaatsen 

322 38.2-A (38.2) Inbouwpakkelten met gesloten delen Metal stud Plaatsen 
323 38.2-B Hout Plaatsen 

324 41.1-A (4 t) Buitenwandafwer1<ingen ( 41 . 1) Afwerklagen Pleisterwerk Spuiten, stucen 

325 41.1-B Voegmortel Voegen 

326 41.1-C Bitumen Branden 

327 41.1-D Lakverf Verven 

328 41.1-E Beits Beitsen 
329 41.1-F Muurverf Verven 

330 41.2-A (41.2) Bekledingen Traspa Aanbrengen 

331 41.2-B Natuursteen Aanbrengen 

332 41 .2-C Glas Aanbrengen 

333 41.2-D Staal Aanbrengen 

334 41.2-E Aluminium Aanbrengen 



343 42.1-A (42) Binnenwandafwerkingen (42.1) Afwerklagen Sierpleister Spuiten, stucen 

344 42.1-B Behang Behangen 

345 42.1-C Lakverf Verven 

346 42.1-D Beits Beitsen 

347 42.1-E Muurverf Verven 

348 42.2-A (42.2) Bekledingen Tres pa Aanbrengen 

349 42.2-B Staal Aanbrengen 

350 42.2-C Aluminium Aanbrengen 

351 42.2-D Kunststof Aanbrengen 

352 42.2-E Hout Aanbrengen 

353 42.2-F Wandtegels Ujmen 

354 43.1 (43) Vloerafwerkingen (43.1) Installatievloeren Divers Aanbrengen 

355 43.2-A ( 43. 2) Afwerklagen Zandcement Aanbrengen 

356 43.2-B Cement Aanbrengen 

357 43.2-C Anhydriet Aanbrengen 

358 43.2-D Kunsthars Aanbrengen 

359 43.2-E Bitumen Branden 

360 43.2-F Verf Verven 

361 43.3-A (43.3) Bekledingen Hout Leggen 

362 43.3-B Vloertegels Leggen 

363 43.3-C Natuursteen Leggen 

364 43.3-D Terrazzovloer Leggen 

365 43.3-E Graniet Leggen 

366 43.3-F Vloerbedekking Leggen 

367 43.3-G Mannoleum Leggen 

368 43.3-H Kunststof Leggen 

369 43.3-1 Rubber Leggen 

370 44.1-A (44) Trap- en hellingafwerkingen (44.1) Afwerklagen Verf Verven 

371 44.1-B Beits Beitsen 

372 44.2-A (44.2) Bekledingen Hout Leggen 

373 44.2-B Natuursteen Leggen 

374 44.2-C Kunststeen Leggen 

375 44.2-D Vloerbedekking Leggen 

376 44.2-E Terrazo Leggen 

377 45.1-A (45) Plafondafwerkingen (45.1) Verlaagde plafonds Hout Aanbrengen 

378 45.1-B Kunstslof Aanbrengen 

379 45.1-C Aluminium Aanbrengen 

380 45.2 (45.2) Systeemplafonds Divers Aanbrengen 

381 45.3 (45.3) Koofconstructies Hout Aanbrengen 

382 45.4 (45.4) Gordijnplanken Hout Aanbrengen 

383 45.5-A (45.5) Afwerkingen Pleisterwerk Spuiten, stucen 

384 45.5-B Verf Verven 

385 45.6-A (45.6) Bekledingen Hout Aanbrengen 

386 45.6-B Kunststof Aanbrengen 
387 45.6-C Aluminium Aanbrengen 

388 47.1-A ( 4 7) Dakafwerkingen ( 4 7. 1) Vlakke dakafwerkingen Bitumen Branden 

389 47.1-B Kunstslof Aanbrengen 

390 47.1-C Rubber Aanbrengen 

391 47.1-D Staal Aanbrengen 

392 47.1-E Aluminium Aanbrengen 

393 47.1-F Koper Aanbrengen 

394 47.1-G Zink Aanbrengen 

395 47.1-H Vegetatie Aanbrengen 

396 47.2-A (47.2) Hellende dakafwerkingen Dakpannen Leggen 

397 47.2-B Staal Aanbrengen 

398 47.2-C Bitumen Branden 

399 47.2-D Staal Aanbrengen 

400 47.2-E Natuursteen Aanbrengen 

401 47.2-F Hout Aanbrengen 

402 47.2-G Riet Aanbrengen 

403 47.2-H Aluminium Aanbrengen 

404 47.2-1 Kunststof Aanbrengen 

405 47.2-J Koper Aanbrengen 

406 47.2-K Zink Aanbrengen 
407 47.2-L Vegetatie Aanbrengen 

!4o8!48.1 H48) Afwerkingspakketten H48. I) Voorzetwand !Gipskarton Jplaatsen 
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HENDRIKS 

Gebruik van de handleiding 

Hoofdstructuur handleidingen 
Aan de hand van de elementenmethode (NL/SfB) zijn 408 handleidingen benoemd, gebaseerd op het 
te maken bouwdeel. Deze handleiding is daar een van. 

Doel 
Het doel van deze handleiding is het begeleiden van de organisatiemedewerker/-deskundige, van de 
afdeling Bouworganisatie & Innovatie, bij de keuze voor een werkmethode en de uitwerking en 
vastlegging daar van. Het resultaat is dus een uitwerking van een gekozen werkmethode, waarbij 
belangrijke gemaakte keuzes zijn vastgelegd. 

Start gebruik handleiding 
Het hulpmiddel kan ingezet worden tijdens het keuzetraject voor een werkmethode. De keuze voor 
een werkmethode wordt gemaakt voordat de bouwvoorbereidingsfase wordt ingegaan. Daarnaast is 
de handleiding ter begeleiding van de te nemen stappen om een gekozen werkmethode uit te werken 
en gemaakte keuzes daarbij vast te leggen. Die stappen worden genomen in de 
bouwvoorbereidingsfase. Het procesverloop van de bouwvoorbereidingsfase bij een 
aanbestedingsproject is in de onderstaande afbeelding weergegeven. 

Handleiding 
werkmethode 

Bestek-/ Contracttekeningen 
Inschrijfbegroting 
Overdrachtsdocumenten 
Keuze werkmethoden 

Gunning 
(opdracht

verstrekking) 

Bouw
voorbereidingsfase 

Organisatiemedewerker (OM)/ 
-deskundige (OD) 

Afbeelding: procesverloop bouwvoorbereidingsfase. 

Opbouw handleiding 
Deze handleiding bestaat uit drie hoofdstukken: 

Hoofdstuk 1: productieproces 

Werkmethoden 
uitgewerkt en 
vastgelegd 

Start uitvoering 

In dit hoofdstuk zijn de activiteiten beschreven die uitgevoerd moeten worden om het gekozen 
bouwdeel te produceren. Er is daarbij een opdeling gemaakt in een aantal hoofdactiviteiten. 

• activiteit 1: 

• 
• activiteit x: 

Hoofdstuk 2: ontwerpaspecten 
In het tweede hoofdstuk worden de ontwerpaspecten behandeld. Onder ontwerpaspecten valt het 
materiaal en materieel dat moet worden voorbereid/uitgewerkt voordat de uitvoering begint. 

Hoofdstuk 3: voorbereiding werkmethode 
In een aantal hoofdstappen is beschreven hoe de voorbereiding verloopt van de werkmethode. 

• stap 1: opstarten voorbereiding werkmethode 

• 
• stap X: overdracht naar uitvoeringsteam 

Deze stappen zijn onderverdeeld in kleinere stappen, voorzien van toelichtingen. Bij enkele stappen is 
ook een voorbeeld weergegeven. 

Handleiding 
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Inhoudsopgave 

Gebruik van de handleiding 

1. Productieproces ................................................................................................................ . 
Activiteit 1 : .... .... .... .... .... .. .. .... .......... ..... .... ... .. .... .... .... .... .... ... .......... ............. ..... ............... . 

Activiteit X: .. ................ ................. ........ ... ..... ... ........ .................. ...... ... .. .. .. ... .... .... .. .. .. ..... . 

2. Ontwerpaspecten .............................................................................................................. . 

3. Voorbereiding werkmethode ........................................................................................... .. 
Stap 1 t/m X: voorbereiding werkmethode ................................ ........ .... .......................... . 
Stap 1: opstarten voorbereiding werkmethode .................... .. ... .... ........... ... ............ .. .. .. .. . 

Stap 1A en 18: toelichting .... ...... .............. ....... .. .. .. ............ ...... .... ...... .. .. .. .. .......... . 

Stap X: overdracht naar uitvoeringsteam .. ............ ............... ................... ... .... .. .... .. ......... . 
Stap XA en XB: toelichting ...... .... .................. .. ...... .. .. .... ...... ...... .......... .. .. .. .......... . 

Bijlage 

Handleiding 



HENDRIKS 

1. Productieproces 
Het productieproces van BOUWDEEL is op te delen in acht hoofdactiviteiten, namelijk: 

• activiteit 1: 

• 
• activiteit X: 

Per hoofdactiviteit volgt nu een beschrijving in deelactiviteiten waaruit iedere hoofdactiviteit bestaat. 

Activiteit 1: 

Activiteit X: 

Handleiding 



HENDRIKS 

2. Ontwerpaspecten 
Onder de ontwerpaspecten valt het materiaal en materieel dat moet worden voorbereid/uitgewerkt 
voordat de uitvoering begint. De ontwerpaspecten die horen bij BOUWDEEL zijn als volgt: 

• ontwerpaspect 1: (hoofdstuk 2.1) 

• 
• Ontwerpaspect X: (hoofdstuk 2.X) 

2.1 Ontwerpaspect 1 : 

2.X Ontwerpaspect X: 

Handleiding 
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3. Voorbereiding werkmethode 

De stappen die doorlopen moeten worden om de 
gekozen werkmethode verder uit te werken, 
worden weergegeven in de vorm van een 
flowchart diagram. Op die manier wordt het proces 
schematisch uitgebeeld. De symbolen die hierbij 
gebruikt worden, zijn in de afbeelding hiernaast 
verklaard. 

Op de volgende pagina is een overzicht gegeven 
van de hoofdstappen die doorlopen moeten 
worden voor de voorbereiding van de gekozen 
werkmethode. Vervolgens wordt dit proces stap 
voor stap behandeld, opgedeeld in kleinere 
stappen. Elke stap is daarbij voorzien van een 
toelichting. Daarnaast worden ook voorbeelden 
gegeven. 

Lay-out 
De lay-out waarin de processen worden 
weergegeven, is in de afbeelding onderaan deze 
pagina te zien. De nummering geeft de 
onderdelen aan: 

1: titel 
2: betrokkenen bij het proces 
3: flowchart diagram 
4: overzicht stappen 
5: paginanummer 

Gebruikte afkortingen 
De betrokkenen bij het proces, weergegeven aan 
de linkerzijde van de lay-out, zijn afgekort 
weergegeven. De toegepaste afkortingen staan 
voor de volgende functies: 

OA 
OM 
OD 
CAL 
HCAL 
UIT 
HUl 
INK 
PRL 
wo 
WVB 
DIRB 
MATB 

Onderaannemer 
Organisatiemedewerker 
Organ isatiedesku nd i ge 
Calculator 
Hoofdcalculator 
Uitvoerder 
Hoofduitvoerder 
Inkoper 
Projectleider 
Werkorganisator 
Werkvoorbereider 
Directeur Bouwbedrijf 
Materieelbeheerder 

Handleiding 

c ) I Start of eind 

D Activiteit of proces 
(Verandering van input) 

<> Beslissing of opdracht 

CJ Document 

I 
--

I I Gegevens (Toelichting 
of voorbeeld) 

Afbeelding: symbolenverklaring flowchart diagram. 

1 lb)J HEND!!~~ 

2 3 

4 I 5 

Afbeelding: lay-out procesbeschrijving. 



Betrokkenen: 

Stap 1 t/m X: 
voorbereiding werkmethode 

Gunning (opdrachtverstrekking) • 
Start 

Stap 1. 
opstarten voorbereJ., 
ding werkmethode 

1A: 
overdracht van 
calculatie naar 

projectteam 

~~ HENDRIKS 

18: 
verdiepen in de 
werkmethode 

Bouw en Ontwikkeling 

Stap 2: DDD 

Stap X: 
overdracht 

naar 
uitvoeringsteam 

Eind 

XA: 
overdrachls
documenten 
samenstellen 

XB: 
overdracht 

naar 
uitvoeringsteam 

Start uitvoering casco 

I Stap 1 H Stap 2 1- -1 Stap xll paginanummer 



Stap 1: 
opstarten voorbereiding werkmethode 

Betrokkenen: 

DIRB I HCAL I 
CALIPRLI 

VWBIOMIODI 
WO liNK I HUl 

OMIOD 

lstap11~ 

Gunning/ 
opdrachtverstrekking 

KAM 602 
1--

~ 
Overdrachts-
documenten 

'---"'-..... 

I,.,,." 1-18: 
toelichting 

Hoofdstuk 1: 
productieproces 

BOUWDEEL 

~ 

Start stap 1 

r 
1A: 

overdracht van 

r---+ calculatie naar 
projectteam 

Ir 

~ 18: 
verdiepen in de 
werkmethode 

Eind stap 1 

DRIKS 
Bouw e11 OlllVIIkkellnJr 

.. '""'··! 7 

--1 Stap X I paginanummer 



Stap 1A en 1 B: 
toelichting 

Stap 1A: overdracht van calculatie naar projectteam 
Deze stap begint direct na de gunning/opdrachtverstrekking van een project. In het voortraject 
zijn de werkmethoden al bepaald. 

Ter begeleiding van de overdracht is een procudere opgesteld, namelijk de KAM 602 
'Overdracht calculatie naar projectteam', te vinden in het KAM handboek. 

In het KAM handboek zijn de volgende overdrachtsdocumenten vastgelegd in KAM 602-01. De 
overdrachtsdocumenten zijn : 

-stamkaart 
- uitgangspuntenrapport 
- lijst risico-inventarisatie 
- V&G-plan ontwerpfase 
- offertes calculatiefase 
-overzicht van begrote leveranciers I onderaannemers 
- bestek + evt. nota 
- bestektekeningen met stempel 'Calculatie' 
- gegevens bouwterrein/plan 
- grondrapport 
- tekeningenlijst 
- werkbeg roting 
- calculatietijdschema (incl. uitgangspunten en materieelinzet) 

En indien mogelijk: 
-kopie vergunning(en) 
-werktekeningen 
- fundering/wapening 
- palenplan 
-verdere afspraken, planvoorschriften/eisen (opdrachtgever) 
- verkoopbrochure(s) evt. kopersbestek 
- lijst alternatieven + sluitingsdatum 

Stap 18: verdiepen in de werkmethode 
In hoofdstuk 1 van deze handleiding staat het productieproces omschreven van BOUWDEEL. 

lstap11~· 
I Stap 1A et) 18. toellcliioo I 

-~ StapX I 
paginanummer 



Betrokkenen: 

l stap1 ~~ 

Stap 2: ... 

Stap 1: 
opstarten 

voorbereiding 
werkmethode 

Stap 2A: 
toelichting 

Stap 28: 
voorbeeld 

Stap 2X: 
toelichting 

HENDRIKS 
Bou 

Start stap2 

2X: 

Stap 3: ... 

-1 Stap X I paginanummer 



Stap X: 
• HENDRIKS overdracht naar uitvoeringsteam 

Bouw en Ontwlkkell"l 

Betrokkenen: 

I ~,w ... u Start stap X 

~ 

XA: 

OM/OD ~ 
overdrachts-
documenten 
samenstellen I smpXA'" ~ XB: 

toelichting 
1 

OM/OD/WI/8/ XB: 
CAL I PRL I HUl/ _. overdracht naar 

UIT uitvoeringsteam 

c Start 
Eind stap X .. uitvoering I 

casco 

I Stap 1 H Stap2 ~ -1 Stap X I paginanummer 

... Jl 



Stap XA en XB: 
toelichting 

Stap XA: overdrachtsdocumenten samenstellen 

~ HENDRIKS 
Bouw en OntwlkkeUn_K 

Om de informatie goed over te kunnen dragen, moet van alle verzamelde gegevens en 
gemaakte keuzes en documenten een geordend geheel worden gemaakt. Dit kan door het 
samen stellen van een projectmap met een duidelijke hoofdstukindeling. 

Hoofdstukindeling projectmap met betrekking tot BOUWDEEL 
• 000 

Stap XB: overdracht naar uitvoeringsteam 
Nadat de werkmethode is voorbereid en voordat de uitvoering begint, vindt de overdracht plaats 
naar het uitvoeringsteam. Bij de overdracht worden de opgestelde documenten overgedragen en 
worden opmerkingen en belangrijke aandachtspunten kenbaar gemaakt naar het uitvoeringsteam 
toe. 

I Stap 1 H Stap 2 ~ -1 Stap X I 
paginanummer 

~~I -=-



HENDRIKS 
lto 

Bijlage 
Meer (actuele) informatie met betrekking tot gietbouw is te vinden op de website van het 
Gietbouwcentrum (www. Gietbouwcentrum. nl). 

Bijlage 1: 

Handleiding 




