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  Voorwoord  i 

Voorwoord 

 
 
Voor u ligt het eindrapport van mijn afstudeerproject voor de mastertrack Construction 
Technology van de master Architecture, Building and Planning aan de Technische Universiteit 
Eindhoven. Dit rapport is niet compleet zonder de bijbehorende bijlagenbundel. 

Het afstudeerproject is uitgevoerd bij gastbedrijf Ballast Nedam en richt zich op de 
voortgangsbewaking van inkoopactiviteiten, voorbereidende activiteiten, externe productie en 
uitvoeringsactiviteiten en in het bijzonder op de afstemmings- en visualisatieproblemen van dit 
proces. Een oplossing is gevonden in een integraal planninginformatiesysteem dat planningen 
met een verschillend detailniveau aan objecten uit een BIM (Bouw Informatie Model) koppelt, 
gevolgen van afwijkingen kan doorrekenen en 4D modellen kan genereren. Hiermee kan het 
rapport van waarde zijn voor planners, werkvoorbereiders en uitvoerders die onderdeel uitmaken 
van het huidige voortgangsbewakingproces, alsmede geïnteresseerden in objectgeoriënteerde en 
4D modellering.  

Voor dit afstudeerrapport hebben verschillende mensen een waardevolle bijdrage 
geleverd. Allereerst wil ik mijn begeleiders bedanken voor hun adviezen en feedback: dr. ir. Arjen 
Adriaanse en ing. Jan Haring van Ballast Nedam en dr. ir. Eric Vastert en ing. Cor de Bruijn van 
de Technische Universiteit Eindhoven. Tevens wil ik mijn collega‟s van het BIM Centrum en 
BNBO SP bedanken voor de adviezen, medewerking en goede werksfeer. 
 
Nieuwegein, juli 2013 
 
Hans van Leeuwen 
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Samenvatting 

 
 
Voor de start van de bouw worden planningen gemaakt waarin activiteiten staan die verricht 
moeten worden om het bouwproject te realiseren. Hierbij worden verschillende type activiteiten 
en verschillende type planningen onderscheiden. Om te controleren of processen verlopen 
conform planning vindt voortgangsbewaking plaats door de stand op te nemen; de werkelijke 
status wordt vergeleken met de geplande status. Op basis van deze vergelijking kunnen 
planningafwijkingen geconstateerd worden en kunnen indien nodig geacht maatregelen genomen 
worden om alsnog de planning te halen. 

Observatie en analyse van de knelpunten van het huidige voortgangsbewakingproces 
hebben geleid tot de volgende probleemstelling: 
 

In het huidige voortgangsbewakingproces zijn gevolgen van afwijkingen in de ene 

planning voor de andere planning niet inzichtelijk door een gebrek aan koppelingen 

tussen de planningen, wordt de stand niet frequent genoeg opgenomen en is de 

planningvisualisatie niet eenduidig voor alle actoren. 

 
Het gevolg is dat bij constatering van planningafwijkingen mogelijk maatregelen genomen 
worden op basis van incomplete, onjuiste, niet actuele en niet eenduidige informatie, waardoor 
planningachterstanden mogelijk niet toereikend worden ingehaald. Planningachterstanden hebben 
naast gevolgen in tijd ook financiële consequenties. Deze financiële consequenties zijn niet 
ingecalculeerd, waardoor de begrote winst onder druk wordt gezet, mogelijk zelfs resulterend in 
een verlies. 
 
Om verschillende type planningen op elkaar af te kunnen stemmen is een directe koppeling 
tussen activiteiten uit deze planningen benodigd. Vervolgens kunnen gevolgen van eventuele 
planningafwijkingen doorgerekend worden. Hierbij moeten activiteiten geprioriteerd kunnen 
worden op basis van hun tijd- en kostenconsequenties, zodat inzichtelijk is welke activiteiten als 
eerste aangepakt moet worden. Vermindering van achterstanden van deze activiteiten levert de 
grootste bouwtijd- en kostenreductie op. 

Het niet frequent genoeg opnemen van de stand is een procesmatig probleem dat opgelost 
kan worden binnen het huidige voortgangsbewakingproces. Zodoende is dit probleem niet 
meegenomen in de volgende doelstelling van het afstudeerproject: 
 

Het ontwerpen van een integraal planninginformatiesysteem: 

- dat de planningen van inkoop-, voorbereidings-, productie- en 

uitvoeringsactiviteiten direct aan elkaar koppelt; 

- en de gevolgen van planningafwijkingen van de ene op andere activiteit berekent, 

analyseert op prioriteit op basis van tijd- en kostenconsequenties en visualiseert; 

- waarbij de invoer van geplande en werkelijke statussen (input) kan geschieden in 

zowel de momenteel gebruikte planningapplicaties als in een 4D model; 

- en de geanalyseerde gevolgen van planningafwijkingen (output) zo gevisualiseerd 

worden dat ze eenduidig zijn voor alle actoren. 

 
4D modellen worden gegenereerd door geometrische informatie van objecten uit een BIM te 
koppelen aan tijdinformatie uit planningen. Een BIM (Bouw Informatie Model) is een 
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informatiemodel van een bouwproject dat complete en toereikende informatie over bijvoorbeeld 
functie, geometrie en materiaal bevat. Een BIM bestaat uit objecten, die virtuele simulaties van 
gebouwelementen zijn. 
 
De doelstelling is als volgt behaald. De directe koppeling tussen activiteiten van verschillende 
planningen is gerealiseerd door informatieaspecten toe te voegen aan activiteiten, namelijk 
object(type) en activiteittype, en hier waarden aan toe te kennen. Door deze informatieaspecten te 
vergelijken is eenduidig in hoeverre activiteiten hetzelfde zijn. Daarnaast kunnen activiteiten van 
verschillend detailniveau toch gekoppeld worden, omdat per object inzichtelijk is welke 
activiteiten gepland zijn. Hierdoor kan, op basis van de vergelijking tussen de geplande en 
werkelijke status, op objectenniveau doorgerekend worden wat de gevolgen van afwijkingen zijn 
van de ene op de andere planning. Na het doorrekenen van de gevolgen kunnen activiteiten 
beoordeeld worden op prioriteit op basis van tijd, waarbij het aandeel in de 
bouwtijdoverschrijding maatgevend is. Bouwtijdoverschrijding treedt op wanneer opgeleverd 
wordt na de contractueel overeengekomen opleverdatum. 

Met behulp van de applicatie Ballast Nedam BIM Data Manager kan planninginformatie 
uit verschillende applicaties opgehaald en geïntegreerd worden. Hierdoor kunnen actoren uit het 
huidige voortgangsbewakingproces dezelfde applicaties blijven gebruiken voor hun 
werkzaamheden. Aanvullend kunnen door met NavisWorks objecten en activiteiten te koppelen 
4D modellen gegenereerd worden. Door deze 4D modellen te combineren met balkenschema‟s 
worden zowel de locatie- als tijdinformatie van planningen toereikend gevisualiseerd. 
 
Bovenstaande onderzoeksresultaten zijn vertaald naar een ontwerp van een integraal 
planninginformatiesysteem, dat is bestemd voor werkvoorbereiders en uitvoerders. Het ontwerp 
is opgedeeld in vier vensters, waarvan de bovenste twee betrekking hebben op het balkenschema 
van de geïntegreerde planning en de bijbehorende activiteittypen en de onderste twee het BIM 
met de bijbehorende objectenboom tonen. 

In het ontwerp kunnen planningen uit verschillende applicaties ingeladen worden en 
kunnen activiteiten uit deze planningen voorzien worden van het informatieaspect activiteittype. 
Een BIM kan worden toegevoegd, waarna objecten uit het model gekoppeld kunnen worden aan 
de activiteiten uit de planningen. Vervolgens kan een 4D simulatie afgespeeld worden, waarin 
zichtbaar is wanneer, waar welke activiteiten verricht moeten worden. Nadat van een activiteit uit 
het balkenschema of een object uit het 4D model de voortgang is ingevoerd, wordt zowel in het 
balkenschema als in het 4D model een standlijn gegenereerd. Op basis van de voortgang worden 
daarna de gevolgen van afwijkingen uitgerekend en geprioriteerd op basis van tijdconsequenties. 
Deze analyses worden zowel in het balkenschema als in het 4D model gevisualiseerd en kunnen 
gefilterd worden op overige eigenschappen, zoals objecttypen of onderaannemers. Hiermee kan 
de informatie gebruikt worden voor het genereren van voortgangsrapportages.  
 
Het ontwerp is getoetst op inhoud, gebruik en techniek. Hieruit blijkt dat het ontwerp aan alle 
eisen uit het Programma van Eisen voldoet, uitgezonderd de eis om afwijkingen op 
kostenconsequenties te prioriteren. Deze methode behoeft vervolgonderzoek. Het ontwerp 
wordt als gebruiksvriendelijk beschouwd en in het ontwerp niet of onvoldoende geautomatiseerd 
geprogrammeerde functies worden technisch haalbaar geacht. 
 
In dit afstudeerproject zijn bestaande planningen achteraf verrijkt met informatieaspecten, 
waardoor verschillende analyses en visualisaties mogelijk zijn. Het afstudeerproject dient daarmee 
als stimulans om in het vervolg planningen op te stellen op basis van deze aspecten, zodat de 
extra handeling niet langer benodigd is en de informatiewinst ook in andere bouwprocesfases 
benut kunnen worden. Dit past binnen de filosofie van gastbedrijf Ballast Nedam en wordt 
beaamd door projectleiders voorbereiding van het bedrijf. 
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Summary 

 
 
Prior to the start of construction, schedules are developed which contain activities to be executed 
in order to realize a construction project. Different types of activities and construction schedules 
are distinguished. Progress monitoring is performed to verify if activities elapse as scheduled by 
comparing the actual progress with the planned progress. Schedule deviations are identified with 
these comparisons. If necessary, measures can be taken to resolve schedule delays in order to 
complete the project on the scheduled date. 
 Through observation of the current progress monitoring process and analysis of its 
problems, the problem statement is formulated as: 
 

In the current progress monitoring process, the consequences of a schedule’s 

deviations on other schedules are unclear because of absent links between the 

schedules, the frequency of progress monitoring is insufficient, and the schedule 

visualization is equivocal. 

 
Because of these problems, schedule deviations are possibly attempted to be resolved with 
measures based on incomplete, erroneous, outdated, and equivocal information, which may result 
in insufficient solutions. Apart from consequences in time, schedule delays also have an effect on 
construction costs. While these financial consequences are not budgeted, cost overruns may 
occur, possibly resulting in a financial loss. 
 
In order to connect different types of schedules, the activities of those schedules must be linked. 
Subsequently, consequences of schedule deviations are calculable. Furthermore, activities must be 
prioritizable based on their consequences on time and costs. This will emphasize activities that 
should be resolved first. Reducing the delay of these activities will lead to the largest reduction in 
construction time and costs.  
 The insufficient frequency of progress monitoring is a process problem that can be 
resolved within the current process. Therefore, this problem is not part of the following objective 
of the graduation project: 
 

To design an integral schedule information system: 

- that directly links the schedules of procurement, engineering, production, and 

construction activities; 

- that calculates the consequences of an activity’s deviation on other activities, 

analyses the activities’ priority based on consequences on construction time and 

costs, and visualizes these calculations and analyses; 

- where the input of planned and actual statuses is executable in currently used 

scheduling applications as well as 4D models; 

- and the output is visualized unequivocally.  

 
4D models are generated by combining geometrical information of BIM objects with time-based 
information of construction schedules. A BIM (Building Information Model) is an information 
model of a construction project that features complete and sufficient information on for example 
function, geometry and materials. A BIM consists of objects, which are virtual simulations of 
building elements. 
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The project objective has been accomplished as follows. The direct links between activities of 
different schedules are obtained by adding information aspects to those activities: object(type) 
and activity type. These aspects are provided with values. By comparing these aspects, the 
similarity of activities is unequivocal. Additionally, activities with different levels of detail can be 
linked, since all planned activities are discernible for each object. As a result, consequences of a 
schedule‟s deviations on other schedules can be calculated on an object level. These deviations 
are subsequently prioritized on their effect on construction time and costs.  
 The Ballast Nedam BIM Data Manager application enables the accumulation and 
integration of schedule information derived from different scheduling applications. 
Consequently, actors of the current progress monitoring process are able to continue their 
activities using accustomed scheduling applications. Furthermore, the development of 4D models 
is possible by connecting BIM objects with schedule activities using the application NavisWorks. 
The combination of 4D models and bar charts supports the sufficient visualization of both 
location and time information. 
 
The above mentioned research results have been applied to a design of an integral schedule 
information system, which is intended for the use of construction engineers and construction site 
managers. The design is split into four windows of which the above two feature the bar chart 
with applicable activity types and the bottom two present the BIM and its object trees.  
 The design features the option of loading schedules that have been created in different 
applications, followed by assigning activity types to activities of those schedules. By adding a 
BIM, objects of the model can be linked to the schedules‟ activities, and 4D simulations are 
attainable. These 4D simulations show which activities occur when and where. After entering the 
progress of an activity of the bar chart or an object of the BIM, a progress line is visualized in the 
bar chart and the 4D model. Based on the entered progress, the consequences of schedules‟ 
deviations are calculated and prioritized on their effect on construction time. These analyses are 
visualized in the bar chart as well as the 4D model and are filterable on additional properties such 
as object types or subcontractors. Therefore, the analyses can be used as input for the generation 
of progress reports. 
 
The design has been tested on its content, usability and technique. All of the requirements from 
the design specification have been met, except the ability to prioritize schedule deviations on 
their effect on costs. This method needs further research. Furthermore, the design is considered 
usable. Designed functions that have not been programmed or are insufficiently automated are 
acknowledged to be technically feasible.  
 
In this graduation project currently used construction schedules are enriched with information 
aspects afterwards. By adding these information aspects, multiple analyses and visualizations are 
attainable. This graduation project therefore serves as a stimulus for henceforth creating 
schedules based on the information aspects, as an alternative to the supplementary proceedings 
of adding these afterwards. Consequently, this information enrichment is also utilizable in other 
construction process stages. This alternative approach is supported by the philosophy of host 
company Ballast Nedam and is endorsed by its planners. 
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1 Inleiding 

 
 
Voor de start van de bouw worden planningen gemaakt waarin activiteiten staan die verricht 
moeten worden om het bouwproject te realiseren. Hierbij worden verschillende type activiteiten 
en verschillende type planningen onderscheiden. Om te controleren of processen verlopen 
conform planning, vindt voortgangsbewaking plaats door de stand op te nemen; de werkelijke 
status wordt vergeleken met de geplande status. Op basis van deze vergelijking kunnen 
planningafwijkingen geconstateerd worden en kunnen indien nodig geacht maatregelen genomen 
worden om alsnog de planning te halen. 

Bij gastbedrijf Ballast Nedam is het huidige voortgangsbewakingproces geobserveerd en 
geanalyseerd op knelpunten. Geconstateerd is dat in het huidige proces gevolgen van afwijkingen 
in de ene planning voor de andere planning niet inzichtelijk zijn door een gebrek aan koppelingen 
tussen de planningen, de stand niet frequent genoeg wordt opgenomen en de planningvisualisatie 
niet eenduidig is. 

Het gevolg is dat bij constatering van planningafwijkingen mogelijk maatregelen genomen 
worden op basis van incomplete, onjuiste, niet actuele en niet eenduidige informatie, waardoor  
planningachterstanden niet toereikend worden ingehaald. Dit heeft naast gevolgen in tijd ook 
financiële consequenties. Deze niet zijn niet ingecalculeerd, waardoor de begrote winst onder 
druk wordt gezet, mogelijk zelfs resulterend in een verlies. 
 
In dit rapport is onderzocht hoe koppelingen tussen verschillende type planningen toch 
gerealiseerd worden, hoe gevolgen van planningafwijkingen doorgerekend worden en hoe 
planningen eenduidig gevisualiseerd worden. Het niet frequent genoeg opnemen van de stand is 
een procesmatig probleem dat opgelost kan worden binnen het huidige 
voortgangsbewakingproces. Zodoende is dit probleem in dit afstudeerproject buiten 
beschouwing gelaten. 

De onderzoeksresultaten bieden een systematiek waarmee de invloed van de ene op de 
andere planning inzichtelijker wordt en de voortgangsinformatie completer en eenduidiger 
gepresenteerd wordt. Deze systematiek is geïmplementeerd in een ontwerp van een applicatie, het 
integraal planninginformatiesysteem. Dit ontwerp is uitgewerkt tot een prototype, waarin een deel 
van de functionaliteiten van het systeem reeds gerealiseerd zijn en dat dient als bewijs van het 
concept.  
 
De opbouw van dit rapport is als volgt. Hoofdstuk 2 beschrijft de problematiek van het huidige 
voortgangsbewakingproces. Toegelicht wordt welke kernproblemen, die ten grondslag liggen van 
deze problematiek, opgelost worden in dit afstudeerproject. De afstudeeropzet, bestaande uit de 
doelstelling en de uitgevoerde taakstellingen, wordt tevens besproken in dit hoofdstuk. 
 Vervolgens komen de onderzoeksresultaten aan bod in hoofdstuk 3. Eerst wordt 
uitgelegd hoe door het vastleggen van informatieaspecten (paragraaf 3.1) activiteiten uit 
verschillende planningen gekoppeld worden, ondanks een verschil in benaming (3.2), detailniveau 
(3.3) of planningapplicatie (3.4). Daarna wordt beschreven hoe gevolgen van planningafwijkingen 
doorgerekend en geanalyseerd worden (3.5). Aansluitend wordt besproken hoe deze 
planninginformatie eenduidig gevisualiseerd wordt (3.6). Het hoofdstuk wordt afgesloten met een 
samenvatting van de onderzoeksresultaten (3.7).  
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In hoofdstuk 4 wordt het ontwerp van het planninginformatiesysteem toegelicht. Dit hoofdstuk 
begint met het Programma van Eisen (4.1), dat gediend heeft als sturings- en toetsingsmiddel 
voor het ontwerp. Eerst is een functioneel ontwerp gemaakt, waarin de functionele relaties 
gespecificeerd zijn (4.2). In de mockup (4.3) wordt statisch weergegeven hoe het systeem zich aan 
de gebruiker presenteert. Tenslotte is een prototype (4.4) gemaakt, waarin een deel van de 
functies van het systeem uitvoerbaar zijn. Het functioneel ontwerp, de mockup en het prototype 
zijn allen getoetst aan het Programma van Eisen. Het prototype is tevens getoetst op gebruik 
(4.4.1.2) en techniek (4.4.2.2). De verschillende toetsingen per ontwerpvorm zijn samengevat in 
één overzicht (4.5). Aanvullend worden de veranderingen van het bij het ontworpen systeem 
horende proces ten opzichte van het huidige voortgangsbewakingproces besproken (4.6).  
 Ter afsluiting wordt in hoofdstuk 5 teruggeblikt op het afstudeerproject. Het nawoord 
begint met een evaluatie (5.1), waarin uiteengezet wordt hoe aan de doelstelling is voldaan en wat 
de meerwaarde van het voorgestelde voortgangsbewakingproces is ten opzichte van het huidige. 
Ten slotte zijn aanbevelingen ten aanzien van de implementatie van het systeem en suggesties 
voor vervolgonderzoek gegeven (5.2). 
 
Dit rapport is niet compleet zonder de bijbehorende bijlagenbundel. Bijlage A gaat dieper in op 
de afbakening en randvoorwaarden van het afstudeerproject. In Bijlage B worden de 
onderzoeksresultaten uitgebreider toegelicht. Bijlage C beschrijft hoe de onderzoeksresultaten 
vertaald zijn naar processtappen van het functioneel ontwerp. In Bijlage D worden alle functies 
van de statische mockup middels schermafbeeldingen uitgelegd. In Bijlage E worden de 
koppelingen tussen de schermafbeeldingen in de digitale, interactieve mockup getoond. Bijlage F 
beschrijft de evaluatie van deze mockup. Aanvullend worden in Bijlage G de stappen van de 
technische workaround gepresenteerd. Ten slotte bevat Bijlage H een CD-rom met de digitale, 
interactieve mockup. 
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2 Probleemanalyse en onderzoeksopzet 

 
 
In dit hoofdstuk wordt het huidige voortgangsbewakingproces geanalyseerd en wordt de opzet 
van het afstudeerproject toegelicht. In paragraaf 2.1 wordt het proces beschreven. Vervolgens 
worden de knelpunten van dit proces geanalyseerd in 2.2. Afbakening van deze knelpunten en 
benoeming van randvoorwaarden geschiedt in paragraaf 2.3. Eén van die randvoorwaarden is de 
toepassing van een Bouw Informatie Model (BIM), dat wordt uitgelegd in paragraaf 2.4. Dit alles 
heeft geleid tot de in paragraaf 2.5 geformuleerde doelstelling. Vervulling van deze doelstelling 
vindt plaats volgens het in paragraaf 2.6 toegelichte onderzoeksmodel en taakstellingen. 
 

2.1 Beschrijving voortgangsbewakingproces 

Voor de start van de bouw wordt een planning gemaakt waarin wordt vastgesteld, voor zowel de 
(werk)voorbereiding als de uitvoering, welke activiteiten uitgericht dienen te worden, in welke 
volgorde, wanneer, met welk tempo en met welke middelen, met als doel het bereiken van de 
gewenste bouwtijd en de gewenste Algemene Bouwplaats Kosten (Carmichael, 2006).  
 

Uitvoeringsactiviteiten worden beschouwd als het op de 
bouwplaats verwerken of bewerken van bouwmaterialen om 
bouwdelen tot stand te brengen, ter realisatie van een bouwwerk 
(TU Delft, z.d.). Voorbereidende activiteiten geschieden om het 
ontwerp uitvoeringsgereed te krijgen (Stichting Pioneering, z.d.) 
en vinden plaats tot de bouwplaats. Flapper (2004) benoemt een 
selectie van voorbereidende activiteiten: 
- (plannen van) het uitwerken van het bestek in 

werktekeningen; 
- controleren van werktekening op overeenkomstigheid met 

het contract en op uitvoerbaarheid; 
- plannen van het produceren van buiten de bouwplaats 

geprefabriceerde artikelen; 
- regelen van de logistiek naar de bouwplaats; 
- plannen van uitvoerende activiteiten 
 
Tabel 1 geeft de verschillende faseringen binnen het bouwproces 
weer. De voorbereiding en uitvoering maken deel uit van de 
realisatiefase en hebben als output de oplevering van een werk 
(Flapper, 2005). 
 
Om te controleren of processen verlopen conform planning, 
vindt voortgangsbewaking plaats door de werkelijke situatie te 
vergelijken met de geplande situatie. Op basis van deze 
vergelijking kunnen planningafwijkingen geconstateerd worden 
en kunnen indien nodig geacht maatregelen genomen worden 
om alsnog de planning te halen (Carmichael, 2006). 
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Tabel 1: Fasering bouwproces 

Aangepast van Flapper (2005) 
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Volgens Carmichael (2006) en Flapper (2004) geschiedt het voortgangsbewakingproces als volgt. 
Nadat de uitvoeringsplanning is opgesteld (activiteit A in Figuur 1), wordt de voorbereiding- en 
productieplanning gemaakt (B). In deze planningen wordt vastgelegd wanneer achtereenvolgens 
voorbereidende activiteiten (C), productie van elders gefabriceerde artikelen (D) en 
uitvoeringsactiviteiten (E) plaats moeten vinden.  

Bij het opstellen van deze planningen wordt geschat hoe factoren zoals de 
beschikbaarheid van arbeidskrachten en de correctheid van tekeningen de bouwtijd gedurende 
het bouwproces beïnvloeden. Meer voorbeelden van deze invloedsfactoren zijn te vinden in 
Tabel 2 en Tabel 3 op pagina 5. 

Omdat invloedsfactoren zich mogelijk anders gedragen dan vooraf voorspeld, kan de 
werkelijke voortgang afwijken van de geplande voortgang. Om dit te controleren vindt 
voortgangsbewaking plaats. Eerst wordt de werkelijke status geregistreerd (F) en vergeleken (G) 
met de geplande status. Het registeren en vergelijken wordt ook wel het opnemen van de stand 
genoemd. Op basis van deze vergelijking wordt beoordeeld (H) of maatregelen (I) genomen 
moeten worden. Deze maatregelen uiten zich mogelijk in de voorbereidings-, productie- en 
uitvoeringsactiviteiten, door bijvoorbeeld het aanpassen van tempo‟s of intervallen van deze 
activiteiten. 

De vergelijking tussen werkelijke en geplande status wordt tevens gerapporteerd (J) aan 
de opdrachtgever en dient als invoer voor het updaten van afgeleide producten anders dan de 
uitvoeringsplanning en de productie- en voortgangplanning (K). 

 

 
 
Figuur 1: SADT-schema van het voortgangsbewakingproces, waarbij de cirkel als symbool is toegevoegd aan de 

processchematisering om een gebeurtenis te symboliseren. Voor voorbeelden van invloedsfactoren zie Tabel 2 en 

Tabel 3 op pagina 5. 

 

 
Tijdens de eerste fase van het afstudeertraject van de mastertrack Construction Technology aan 
de Technische Universiteit Eindhoven is voor het masterproject „Participerend Observeren‟ het 
huidige voortgangsbewakingproces geobserveerd en geanalyseerd op knelpunten. De observaties 
hebben plaatsgevonden bij gastbedrijf Ballast Nedam, op kantoor bij de afdeling centrale 
werkvoorbereiding en bij het projectteam van een case, de Amstelcampus.  

Deze observaties hebben zich niet gericht op het uitvoeren van de in Figuur 1 grijs 
gekleurde voorbereidende activiteiten (activiteit C), productie van elders gefabriceerde artikelen 
(D) en uitvoeringsactiviteiten (E), maar juist op het plannen (A en B) van deze activiteiten en het 
bewaken van de voortgang (F t/m K).  
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Tabel 2: Invloedsfactoren op de bouwtijd, per actor gerangschikt naar frequentie van optreden 

Nr. Opdrachtgevers Aannemers Adviseurs 

1 Type aanbesteding Tijdigheid periodieke betaling 

door opdrachtgever 

Type aanbesteding 

2 Beschikbaarheid arbeidskrachten Bouw schorsen door 

opdrachtgever 

Planwijzigingen door opdrachtgever 

tijdens uitvoering 

3 Effectiviteit planning van 

aannemer 

Voortgang controle en 

goedkeuring documenten door 

opdrachtgever 

Beschikbaarheid arbeidskrachten 

4 Productiviteit arbeidskrachten Planwijzigingen door 

opdrachtgever tijdens uitvoering 

Effectiviteit planning van aannemer 

5 Bekwaamheid arbeidskrachten Tijdigheid materialeninkoop Tijdigheid periodieke betaling door 

opdrachtgever 

6 Planwijzigingen door 

opdrachtgever tijdens uitvoering 

Correctheid tekeningen Productiviteit arbeidskrachten 

7 Weersomstandigheden Voortgang productie 

werktekeningen 

Aan-/afwezigheid stimulansen van 

opdrachtgever om eerder op te 

leveren 

8 Type bouwcontract Financieringsmogelijkheden 

aannemer 

Effectiviteit boetes bij te late 

oplevering 

9 Bouwplaatsmanagement en 

 –supervisie door aannemer 

Voortgang controle en 

goedkeuring documenten door 

adviseur 

Weersomstandigheden 

10 Planning onderaannemers Voortgang beslissingen door 

opdrachtgever 

Bekwaamheid technisch personeel 

van aannemer 

Noot: Aangepast van Assaf en Al-Hejji (2006) door oorzaken van projectvertraging om te zetten naar neutrale 

factoren, die de bouwtijd zowel negatief (vertraging) als positief (versnelling) kunnen beïnvloeden 
 

Tabel 3: Invloedsfactoren op de bouwtijd, per actor gerangschikt naar mate van belang 

Nr. Opdrachtgevers Aannemers Adviseurs 

1 Beschikbaarheid arbeidskrachten Tijdigheid periodieke betaling 

door opdrachtgever 

Type aanbesteding 

2 Bekwaamheid arbeidskrachten Voortgang controle en 

goedkeuring documenten door 

opdrachtgever 

Beschikbaarheid arbeidskrachten 

3 Effectiviteit planning van 

aannemer 

Planwijzigingen door 

opdrachtgever tijdens uitvoering 

Tijdigheid periodieke betaling door 

opdrachtgever 

4 Productiviteit arbeidskrachten Voortgang productie 

werktekeningen 

Effectiviteit planning van aannemer 

5 Weersomstandigheden Voortgang controle en 

goedkeuring documenten door 

adviseur 

Planwijzigingen door opdrachtgever 

tijdens uitvoering 

6 Planning onderaannemers Financieringsmogelijkheden 

aannemer 

Productiviteit arbeidskrachten 

7 Bouwplaatsmanagement en  

–supervisie door aannemer 

Correctheid tekeningen Financieringsmogelijkheden 

aannemer 

8 Ervaring van aannemer Tijdigheid materialeninkoop Bouwplaatsmanagement en  

–supervisie door aannemer 

9 Conditie van de ondergrond Flexibiliteit van adviseur Bekwaamheid technisch personeel 

van aannemer 

10 Planwijzigingen door 

opdrachtgever tijdens uitvoering 

Voortgang beslissingen door 

opdrachtgever 

Tijdigheid levering materialen 

Noot: Aangepast van Assaf en Al-Hejji (2006) door oorzaken van projectvertraging om te zetten naar neutrale 

factoren, die de bouwtijd zowel negatief (vertraging) als positief (versnelling) kunnen beïnvloeden 
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In het Algemeen Tijdschema wordt gepland wanneer welke productiecapaciteit nodig is om het 
uitvoeringsproces binnen de geplande bouwtijd te realiseren (Flapper, 2004a). Tijdens de 
aanbesteding wordt door de centrale werkvoorbereiding een Algemeen Tijdschema opgesteld als 
onderdeel van de inschrijving, dat zodoende dient als contractschema.  
 In dit Algemeen Tijdschema worden uitvoerings- en voorbereidende activiteiten en 
productie gepland. Uitvoeringsactiviteiten worden ingepland door hoeveelheden uit te trekken, 
onderlinge relaties vast te leggen en op basis van ervaring en databases tempo‟s en intervallen te 
bepalen. Vanuit de start van deze uitvoeringsactiviteiten wordt op basis van proceduretijden 
teruggerekend wanneer welke bijbehorende voorbereidende activiteiten en productie plaats 
moeten vinden. 
 Het Algemeen Tijdschema wordt na gunning van de opdracht overgedragen aan het 
projectteam. Deze werkt het Algemeen Tijdschema gedetailleerder uit in verschillende 
uitvoerings-, voorbereiding- en productieplanningen, die ieder een kortere, bij het detailniveau 
passende periode beslaan. Deze afgeleide planningen zijn zo opgesteld dat het uiteindelijke doel, 
het halen van het contractschema, bereikt kan worden, zoals afgebeeld in Figuur 2. 
 

 
 
Figuur 2: Voortgangsbewakingcyclus bij verschillende planningen. Alle planningen zijn opgesteld om de doelen uit 

het Algemeen Tijdschema, dat dient als contractschema, te halen. Vervolgens wordt bij de 

voortgangsbewakingcyclus (cirkel) bewaakt of de doelen daadwerkelijk gehaald worden. 

 
De voortgangsbewakingcyclus, het continu achtereenvolgens registreren (F), vergelijken (G), 
beoordelen (H) en nemen van maatregelen (I), wordt toegepast op alle afgeleide planningen. 
Vergelijking vindt plaats niet alleen met de geplande status van de desbetreffende planning, maar 
juist ook met de geplande status uit het contractschema, zodat getoetst kan worden of de doelen 
gehaald worden. 
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2.2 Probleemstelling 

Tijdens het masterproject „Participerend Observeren‟ zijn door observatie van het huidige 
voortgangsbewakingproces knelpunten geconstateerd die hebben geleid tot de volgende 
probleemstelling: 
 

Probleemstelling: 

In het huidige voortgangsbewakingproces:  
 

(1) zijn gevolgen van afwijkingen in de ene planning voor de andere planning niet 

inzichtelijk door een gebrek aan koppelingen tussen de planningen; 
 

(2) wordt de stand niet frequent genoeg opgenomen;  
 

(3) en is de planningvisualisatie met balken- of lijnschema’s niet eenduidig voor alle 

actoren. 

 
Het gevolg is dat bij constatering van planningafwijkingen mogelijk maatregelen genomen 
worden op basis van incomplete, onjuiste, niet actuele en niet eenduidige informatie, waardoor 
planningachterstanden niet toereikend worden ingehaald. Planningachterstanden hebben naast 
gevolgen in tijd ook financiële consequenties zoals de kortingsregeling bij latere oplevering en 
hogere Algemene Bouwplaats Kosten (Beuker, 2008). Deze financiële consequenties zijn niet 
ingecalculeerd, waardoor de begrote winst onder druk wordt gezet, mogelijk zelfs resulterend in 
een verlies. 
 In de volgende paragraven wordt voor elk van de drie thema‟s (1, 2 en 3) uit de 
probleemstelling beschreven welke kernproblemen, die de bronoorzaken zijn van de thema‟s, 
aangepakt zijn in het afstudeerproject of als randvoorwaarde gediend hebben. In Figuur 6 op 
pagina 10 is deze afbakening geschematiseerd. In het vervolg van dit rapport wordt bij 
verwijzingen naar deze kernproblemen dezelfde nummering en indien van toepassing dezelfde 
legendering gehanteerd als in Figuur 6. 
 
  Binnen afbakening; wordt opgelost in afstudeerproject 

   
  Randvoorwaarde voor oplossing 

   
  Buiten afbakening; wordt niet opgelost in afstudeerproject 

 
Figuur 3: Legenda bij afbakening van onderzoek 

 

2.2.1 Gevolgen afwijkingen van ene op andere planning niet inzichtelijk 

Door de volgende kernproblemen kunnen verschillende planningen niet gekoppeld worden en 
zijn gevolgen van planningafwijkingen van de ene op de andere planning niet inzichtelijk: 
(1)  Overeenkomstigheid activiteiten onduidelijk door inconsequent gebruik werkwoorden; 

(2, 3)  Overeenkomstigheid activiteiten onduidelijk door inconsequent gebruik benamingen; 

(4) Detailniveau van voorbereiding- en uitvoeringsplanningen verschilt; 

(10) Mogelijkheden van huidige applicaties worden onvoldoende benut  
 
Deze kernproblemen zijn in het afstudeerproject aangepakt, zodat verschillende planningen toch 
gekoppeld kunnen worden en afstemming tussen deze planningen mogelijk is. 
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De andere kernproblemen binnen dit thema zijn: 
(5) Actoren hebben ieder hun eigen licenties en voorkeuren voor applicaties, waardoor:  

(6) Planningen in verschillende applicaties opgesteld zijn 
 
Dit kan de informatie-uitwisseling tussen planningen bemoeilijken. Deze actoren kunnen echter 
niet gedwongen worden dezelfde applicaties te gebruiken om zo het informatie-
uitwisselingprobleem op te lossen. De licenties lopen namelijk vaak meerdere jaren door en er 
zijn kosten aan verbonden. Randvoorwaarde zijn zodoende geweest dat de oplossing aansluit bij 
de huidig gebruikte applicaties en informatie uit verschillende applicaties geïntegreerd moet 
kunnen worden. 
 

2.2.2 Frequentie standopname V&P en uitvoering te laag 

De geplande en werkelijke status worden vergeleken bij de standopname. De standopname 
geschiedt door een standlijn op een planning te trekken (Figuur 4). Bij de datum waarop de stand 
is opgenomen wordt een verticale lijn naar beneden getrokken. Vervolgens wordt per activiteit 
gekeken hoeveel gerealiseerd is. In het voorbeeld is de totale bewerkingstijd van de activiteit 10 
weken. De stand wordt opgenomen na 5 weken. Wanneer blijkt dat 50% van de activiteit 
uitgevoerd is, dan is de voortgang volgens planning (a). Is 30% uitgevoerd, dan wordt er een lijn 
gezet op de plek die daarmee overeenkomt en is er sprake van een achterstand (b). Bij 70% is er 
sprake van een voorsprong (c). 
 

 
Moment 

standopname   
Moment 

standopname   
Moment 

standopname 

Tijd (wkn) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                                  

                                  

Activiteit                                  

                                  

                                  

 
  (a) volgens planning  (b) achterstand op planning  (c) voorsprong op planning 

 

Figuur 4: Standlijn op planning, waarbij een activiteit volgens planning uitgevoerd wordt (a), achterloopt op planning 

(b) of voorloopt (c). 

 
Flapper (2004) benoemt per planning de frequentie waarmee de stand opgenomen dient te 
worden, zodat tijdig planningafwijkingen vastgesteld en maatregelen genomen kunnen worden. In 
Tabel 4 zijn de gewenste frequenties en de bij de observaties geconstateerde werkelijke 
frequenties tegen elkaar uitgezet. Hieruit zijn de volgende kernproblemen afgeleid: 
(25) Frequentie standopname Voorbereiding & Productie is te laag 

(26) Frequentie standopname Uitvoering is te laag 
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Tabel 4: Frequentie standopnames 

Planning 
 Frequentie (1x per … weken) 

 0    5    10    15    20 

                        
Algemeen 

Tijdschema 

 4                      

 5,5                       

                        

Detailplanning 
 2                      

 4                      

                        

6 weken planning 
 1                      

 1                      

                        
Overall 

V&P-schema 

 2                      

 19                      

                        
Gedetailleerd 

V&P-schema 

 1                      

 5,5                       

                        
    Gewenst (Flapper, 2004)  Werkelijk 

 
 
Dit is echter een procesmatig probleem dat opgelost kan worden door simpelweg vaker de stand 
op te nemen, wat ook mogelijk is binnen het huidige voortgangsbewakingproces. De onderzochte 
oplossing heeft het probleem echter niet mogen vergeren. Een randvoorwaarde is zodoende 
geweest dat de oplossing de standopname niet bemoeilijkt. 
 

2.2.3 Ontoereikende planningvisualisatie 

De volgende kernproblemen leiden tot een ontoereikende planningvisualisatie: 
(30) Detailplanningen worden apart opgesteld, waardoor onduidelijk is waar welke 
activiteiten tegelijkertijd verricht worden; 

(32) Huidige planningapplicaties faciliteren alleen visualisatie middels balken- of lijnschema‟s 
 

Bij balkenschema‟s (Figuur 5) wordt de tijd in 
kaart gebracht langs de horizontale as, worden 
taken uitgesplitst langs de verticale as en de duur 
van een taak wordt vastgelegd als een horizontale 
balk op de corresponderende tijdas (Bielefeld, 
2009). Balkenschema‟s hebben beperkingen ten 
aanzien van het evalueren en communiceren van 
bouwvolgorden en afhankelijkheden in tijd door 
het ontbreken van een relatie tussen tijd en ruimte 
(McKinney & Fischer, 1998) en bouwvakkers 
vinden balkenschema‟s verwarrend en daardoor 
minder bruikbaar (Pultar, zoals geciteerd in 
Sriprasert & Dawood, 2002). Vergelijkbare 
ervaringen met balkenschema‟s zijn vastgesteld 
tijdens het masterproject „Participerend 
Observeren‟. 

Figuur 5: Voorbeeld balkenschema 
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Structuur Applicatie Koppelingen 

 

Figuur 6: Afbakening kernproblemen 
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Proces en Organisatie Visualisatie 
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2.3 Afbakening en randvoorwaarden 

Naast de in paragraaf 2.2 beschreven afbakening van kernproblemen zijn ook de geplande 
activiteiten en contractvormen waarvoor de onderzochte en ontworpen oplossing geldt 
afgebakend. Deze afbakening wordt toegelicht in Bijlage A. In deze bijlage wordt tevens 
beschreven waarom afwijkingen beoordeeld moeten worden op prioriteit op basis van tijd- en 
kostenconsequenties. Ten slotte wordt uitgelegd waarom en hoe BIM de oplossing heeft 
ondersteund.  
 

2.4 Bouw Informatie Model 

BIM (Bouw Informatie Model) wordt door Van Nederveen, Beheshti en Gielingh (2010) 
gedefinieerd als informatiemodel van een gebouw of bouwproject dat complete en toereikende 
informatie over bijvoorbeeld functie, geometrie en materiaal bevat. Een BIM bestaat uit objecten, 
die virtuele simulaties van gebouwelementen zijn. Ieder object heeft een eigen identiteit en omvat 
eigen informatie (Sabol, 2008), zoals wordt toegelicht in Figuur 7. 

BIM heeft de oplossing onder andere ondersteund door 4D modellen te genereren. 
Hierbij worden objecten gekoppeld aan een activiteit uit een planning, waardoor ieder object ook 
planninginformatie omvat. Zodoende kunnen driedimensionale (3D) modellen in een 4D 
omgeving (ruimte en tijd) gevisualiseerd worden (McKinney & Fischer, zoals geciteerd in 
Jongeling et al., 2008). 
 

 
Figuur 7: BIM met uniek te identificeren objecten, die ieder eigen informatie omvatten. In werkelijkheid worden 

complexere coderingen gebruikt om de objecten te identificeren. Aangepast van BIM Journal (2011) 

 

In het vervolg van dit rapport worden BIM-objecten gesymboliseerd met kubussen, zoals:   
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2.5 Doelstelling 

Vanuit de afbakening van kernproblemen uit het huidige voortgangsbewakingproces en de 
toevoeging van beoordeling op prioriteit op basis van tijd- en kostenconsequenties en de BIM-
ondersteuning is een doelstelling opgesteld voor het afstudeerproject: 
 

Doelstelling afstudeerproject: 

Het ontwerpen van een integraal planninginformatiesysteem: 
 

(a) dat de planningen van inkoop-, voorbereidings-, productie- en 

uitvoeringsactiviteiten direct aan elkaar koppelt; 
 

(b) en de gevolgen van afwijkingen van de ene op de andere activiteit berekent,  

analyseert op prioriteit op basis van tijd- en kostenconsequenties en visualiseert; 
 

(c) waarbij de invoer van geplande en werkelijke statussen (input) kan geschieden in 

zowel de momenteel gebruikte planningapplicaties als in een 4D model; 
 

(d) en de geanalyseerde gevolgen van planningafwijkingen (output) zo gevisualiseerd 

worden dat ze eenduidig zijn voor alle actoren 

 
Bij deze doelstelling horen de volgende definities van begrippen: 
- Integraal: Combinatie van twee of meer entiteiten om effectiviteit te vergroten (Cambridge 

University, z.d.c). In dit afstudeerproject betreft het een combinatie van planningen van 
inkoop-, voorbereidings-, productie- en uitvoeringsactiviteiten; 

- Informatiesysteem: “Gerelateerde componenten die samenwerken om informatie te verzamelen, 
verwerken, opslaan en verspreiden ter ondersteuning van besluitvorming, coördinatie, 
controle, analyse en visualisatie binnen een organisatie” (Laudon, zoals geciteerd in Prins, 
2011); 

- Direct: In een rechte lijn of rechtstreeks naar iets of iemand gaan zonder te stoppen of af te 
wijken van de richting (Cambridge University, z.d.a); 

- Koppeling: “Onderling verbinden van twee of meer elementen” (Woorden-Boek.nl, z.d.); 

- Afwijking: Niet in overeenstemming met de norm (betekenis-definitie.nl, z.d.), waarbij de 
norm in dit afstudeerprojet de geplande status is. Een afwijking kan zowel een achterstand als 
een voorsprong op de geplande status zijn; 

- Prioriteit op basis van tijd: Rangorde van een activiteit gebaseerd op het aandeel van de afwijking 
van de activiteit in de hoeveelheid bouwtijdoverschrijding; 

- Prioriteit op basis van kosten: Rangorde van een activiteit gebaseerd op de hoeveelheid kosten ten 
gevolge van de afwijking van de activiteit; 

- Visualisatie: Het gebruik van computerondersteunde interactieve visuele representaties van 
abstracte data om begrip te vergroten (Card, Mackinlay, & Shneiderman, 1999);  

- Input: Informatie die in een systeem gestopt wordt, zodat het kan functioneren (Cambridge 
University, z.d.b); 

- Momenteel gebruikte planningapplicaties: De planningapplicaties die actoren in het huidige 
voortgangsbewakingproces gebruiken om planningen op te stellen en deze te bewaken op 
voortgang; 

- Object: “Iets waarvan informatie kan worden vastgelegd” (Nederlandse Technische Afspraak 
8611, 2003); 
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- 4D model: Visualisatie van driedimensionale (3D) modellen in een 4D omgeving (ruimte en 
tijd) (McKinney & Fischer, zoals geciteerd in Jongeling et al., 2008); 

- Output: Informatie die geproduceerd wordt door een systeem, als resultaat van een specifieke 
input (American Heritage Dictionary, z.d.a) 

 

2.6 Afstudeeropzet en taakstellingen 

2.6.1 Afstudeeropzet 

Het afstudeerproject is volgens het model uit Tabel 5 opgezet. In de onderzoeksfase is een 
systematiek voor een planninginformatiesysteem bedacht waarmee de kernproblemen uit 
paragraaf 2.2 opgelost worden, rekening houdend met de aanvullende randvoorwaarden uit 
Bijlage A. Daarna is, tevens op basis van de knelpunten en randvoorwaarden, een Programma 
van Eisen (PvE) opgesteld voor het ontwerp van het systeem. 

Vanuit de onderzoeksresultaten en het PvE is een functioneel ontwerp opgezet, waarin 
de functionele relaties tussen de delen van een gegevensverwerkend systeem gespecificeerd 
worden (Woorden-Boek, z.d.). Vervolgens is dit getoetst aan het PvE.  

Nadat het functioneel ontwerp heeft voldaan aan het PvE, is een statische mockup 
opgesteld voor het systeem, waarin wordt weergegeven hoe het systeem zich aan de gebruiker 
presenteert. De mockup is tevens getoetst aan het PvE. 

Vervolgens is het systeem uitgewerkt tot een prototype, oftewel “een voorbeeld van een 
uiteindelijk product, waarin een deel van de functionaliteit reeds gerealiseerd is” (Woorden.org, 
z.d.). Ten slotte is ook dit prototype getoetst aan het PvE. Aanvullend is het prototype getoetst 
op gebruik en techniek. 
 
Tabel 5: Afstudeeropzet 

Aanleiding  Onderzoek  Ontwerp  Toetsing  

         

Knelpunten 

Paragraaf 2.2 

Randvoorwaarden 

Bijlage A 

 

   

     

   Onderzoeksresultaten 

Hoofdstuk 3 
 

Programma van Eisen (PvE) 

Paragraaf 4.1 

 
   

 

 

   
Functioneel ontwerp 

Paragraaf 4.2 

 

 
 

Toetsing aan PvE 

Paragraaf 4.2.4 

 

     

 

     
Statische mockup 

Paragraaf 4.3 

 

 
Toetsing aan PvE 

Paragraaf 4.3.3 

     

 

     
Prototype 

Paragraaf 4.4 

 

 

Toetsing aan PvE 

Paragraaf 4.4.1.2 

       
Toetsing op gebruik 

Paragraaf 4.4.1.2 
 

       
Toetsing op techniek 

Paragraaf 4.4.2.2 
 

         

 
Deze opzet is vertaald naar taakstellingen, die in paragraaf 2.6.2 worden toegelicht. 
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2.6.2 Taakstellingen 

Om de doelstelling te bereiken en de kernproblemen op te lossen zijn taakstellingen uitgevoerd. 
Tabel 6 geeft een overzicht van deze taakstellingen, waarbij vermeld wordt wat de aanleiding is 
geweest voor de taakstelling, in welke paragraaf (§) de taakstelling besproken wordt en in welke 
bijlage (Bijl.) eventueel dieper op de resultaten in wordt gegaan. De aanleiding is een 
kernprobleem (paragraaf 2.2) en/of een aanvullende randvoorwaarde (Bijlage A) geweest. 
 Na uitvoering van de eerste vier taakstellingen is de koppeling van activiteiten uit 
verschillende planningen mogelijk gemaakt. Na invoering van de werkelijke status (Taakstelling 
5), zijn op basis van deze koppeling in de daaropvolgende taakstellingen de gevolgen van 
afwijkingen achtereenvolgens doorgerekend, geanalyseerd en gevisualiseerd. 
 
Tabel 6: Taakstellingen voor afstudeerproject 

Aanleiding  Taakstellingen en onderzoeksvragen  § Bijl. 

      

(1)  Overeenkomstigheid activiteiten onduidelijk 

door inconsequent gebruik werkwoorden 

 

 TS (1) Koppelen overeenkomstige activiteiten met 

verschillende benamingen  

OV (1.1) Hoe worden activiteiten eenduidig benaamd? 

OV (1.2) Wat is de relatie tussen synoniemen? 

OV (1.3) Welke activiteiten zijn hetzelfde? 

OV (1.4) Welke stappen moet het systeem nemen om de 

resultaten van deze taakstelling te faciliteren?  

 

3.2 B.2 

  

 

 

(2,3) Overeenkomstigheid activiteiten onduidelijk 

door inconsequent gebruik benamingen 

 

 
Bijlage C 

     

(4) Detailniveau van voorbereiding- en 

uitvoeringsplanningen verschilt 

 

 
TS (2) Koppelen activiteiten van verschillend 

detailniveau 

OV (2.1) Welke factoren bepalen het detailniveau van 

een activiteit? 

OV (2.2) Wat zijn de detailniveaus van de activiteiten? 

OV (2.3) Welke factoren bepalen de mogelijkheid tot 

koppeling van activiteiten van verschillend 

detailniveau?  

OV (2.4) Welke stappen moet het systeem nemen om de 

resultaten van deze taakstelling te faciliteren? 

3.3 B.3 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Bijlage C 

     

(5) Actoren hebben ieder hun eigen licenties en 

voorkeuren voor applicaties 

 

 
TS (3) Koppelen planninginformatie uit verschillende 

planningapplicaties 

OV (3.1) Met welke applicaties worden de planningen 

opgesteld? 

OV (3.2) Waarmee wordt de planninginformatie uit deze 

applicaties opgehaald en geïntegreerd?  

OV (3.3) Welke stappen moet het systeem nemen om de 

resultaten van deze taakstelling te faciliteren? 

3.4 B.4 

 
 

  

(6) Planningen zijn in verschillende applicaties 

opgesteld 

 

  

 

Bijlage C 

     

(10) Mogelijkheden huidige planningapplicaties 

onvoldoende benut 

 

 
TS (4) Beschrijven hoe activiteiten die komen uit 

verschillende planningen die opgesteld zijn met 

dezelfde applicaties gekoppeld kunnen worden 

OV (4.1) Met welke applicaties worden de planningen 

opgesteld? 

OV (4.2) Welke planningen worden met dezelfde 

applicaties opgesteld? 

OV (4.3) Hoe worden activiteiten uit deze planningen met 

de applicatie gekoppeld? 

 B.4.3 

  

 

     

  
Koppeling mogelijk tussen voorbereiding-  

en uitvoeringsplanningen 

  

      

 Relatie tussen aanleiding en taakstelling    Relatie tussen kernproblemen of taakstellingen onderling   Gebeurtenis   

 Binnen afbakening; wordt opgelost  Randvoorwaarde voor oplossing  
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Voor iedere taakstelling is in Bijlage C uitgezocht welke stappen het systeem moet nemen om de 
resultaten van de desbetreffende taakstelling mogelijk te maken. Hiermee is voor deze 
deeloplossingen de invulling van het functioneel ontwerp bekend. Een functioneel ontwerp is een 
“specificatie van de functionele relaties tussen de delen van een gegevensverwerkend systeem” 
(Woorden-Boek, z.d.). 
 
Tabel 6: Taakstellingen voor afstudeerproject (vervolg) 

Aanleiding  Taakstellingen en onderzoeksvragen  § Bijl. 

       

  
Koppeling mogelijk tussen voorbereiding-  

en uitvoeringsplanningen  

  

  

 

  

  

TS (5) Invoeren werkelijke objectstatus 

OV (5.1) Hoe wordt de werkelijke status ingevoerd bij de 

huidige planningapplicaties? 

OV (5.2) Hoe wordt de werkelijke status van BIM-objecten 

ingevoerd?  

OV (5.3) Welke stappen moet het systeem nemen om de 

resultaten van deze taakstelling te faciliteren? 

 

 

 

 

 

 

 

B.5 

 

 

 

 

 

Bijlage C 

  
 

  

(18) Onvoldoende afstemming tussen 

Voorbereiding- en Productieschema’s en 

uitvoeringsplanningen 

 

 
 

TS (6) Berekenen gevolgen afwijkingen van ene op 

andere planning 

OV (6.1) Wat is een planningafwijking? 

OV (6.2) Met welke planningsanalysemethoden kunnen 

gevolgen van tijdafwijkingen van een activiteit 

op een andere activiteit berekend worden? 

OV (6.3) Welke criteria worden gesteld aan deze 

planningsanalysemethoden?  

OV (6.4) Welke planningsanalysemethode voldoet het 

meest aan de criteria?  

OV (6.5) Welke stappen moet het systeem nemen om de 

resultaten van deze taakstelling te faciliteren? 

3.5.1 B.6 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage C 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TS (7) Berekenen prioriteit op basis van tijd 

OV (7.1) Welke factoren hebben invloed op de prioriteit 

op basis van tijd? 

OV (7.2) Hoe wordt de prioriteit op basis van tijd 

berekend? 

OV (7.3) Welke stappen moet het systeem nemen om de 

resultaten van deze taakstelling te faciliteren? 

3.5.2 

 

 

 

 

 

 

B.7 

 

Bijl.A.2 Planningafwijkingen kunnen geprioriteerd 

worden op basis van tijd en kosten 

Bijlage C 

 
 

  

 
TS (8) Berekenen prioriteit op basis van kosten 

OV (8.1) Welke kosten worden toegekend aan 

planningafwijkingen? 

OV (8.2) Hoe worden de kosten van planningafwijkingen 

berekend? 

OV (8.3) Hoe wordt de prioriteit op basis van kosten 

berekend? 

OV (8.4) Welke stappen moet het systeem nemen om de 

resultaten van deze taakstelling te faciliteren? 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.8 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage C 

  

 

  

(30) Detailplanningen worden apart opgesteld, 

waardoor onduidelijk is waar welke 

activiteiten tegelijkertijd verricht worden 

 

 
 

 

 

 

  
 

 TS (9) Planningen zo visualiseren dat ze eenduidig zijn 

voor alle actoren 

OV (9.1) Welke methoden van planningvisualisatie zijn er? 

OV (9.2) Welke criteria bepalen de eenduidigheid van 

visualisaties? 

OV (9.3) Welke planningvisualisatie voldoet het meest 

aan de criteria? 

OV (9.4) Welke stappen moet het systeem nemen om de 

resultaten van deze taakstelling te faciliteren? 

3.6 B.9 

B.10 

     

(32) Huidige planningapplicaties faciliteren alleen 

visualisatie middels balken- of lijnschema’s 

 

 

  

    Bijlage C 

Bijl.A.3 Planningvisualisatie middels 4D modellen is 

mogelijk 
   

   

      

   Per taakstelling zijn de stappen bekend   

 Relatie tussen aanleiding en taakstelling    Relatie tussen kernproblemen of taakstellingen onderling   Gebeurtenis   

 Binnen afbakening; wordt opgelost  Randvoorwaarde voor oplossing  

 



  Probleemanalyse en onderzoeksopzet  17 

Vervolgens is in Taakstelling 10 het Programma van Eisen (PvE) voor het ontwerp van het 
planninginformatiesysteem opgesteld. In Taakstelling 11 is de invulling van het functioneel 
ontwerp van de deeloplossingen geïntegreerd tot één oplossing. In Taakstelling 12 is getoetst in 
hoeverre het functioneel ontwerp voldoet aan het PvE. Daarna is in Taakstelling 13 een mockup 
van het systeem gemaakt, oftewel een statische weergave van een visueel ontwerp (Turner & 
Harrington, 2011). Na toetsing hiervan is een prototype van het systeem uitgewerkt in 
Taakstelling 15. Dit prototype is ten slotte in Taakstelling 16 getoetst op gebruik en techniek. 
 
Tabel 6: Taakstellingen voor afstudeerproject (vervolg) 

Aanleiding  Taakstellingen en onderzoeksvragen  § Bijl. 

        

   Per taakstelling zijn de stappen bekend 
 

  

   

 

  

   

TS (10) Maken Programma van Eisen (PvE) 

OV (10.1) Welke eisen worden aan het systeem gesteld? 

OV (10.2) Welke wensen voor het systeem zijn er? 

OV (10.3) Welke functies bevat het systeem? 

  

4.1  

    
    

   

TS (11) Maken functioneel ontwerp 

OV (11.1) Hoe worden de deelprocessen uit de 

taakstellingen geïntegreerd tot één proces? 

OV (11.2) Welke informatiestromen lopen er? 

OV (11.3) Hoe ziet het applicatielandschap er uit? 

  

4.2  

   
 

    

   

TS (12) Toetsing functioneel ontwerp 

OV (12.1) In hoeverre voldoet het functioneel ontwerp aan 

het PvE? 

  
4.2.4  

   

 

  

   Tussencolloquium 
 

  

   

 

  

   

TS (13) Maken statische mockup 

OV (13.1) Hoe presenteert het systeem zich aan de 

gebruiker? 

 
4.3 Bijlage D 

   
 

   

   

TS (14) Toetsing statische mockup 

OV (14.1) In hoeverre voldoet de statische mockup aan 

het PvE? 

 
4.3.3  

   
 

   

   

TS (15) Maken prototype 

OV (15.1) Hoe geschiedt de interactie van het systeem 

met de gebruiker? 

OV (15.2) Welke functies werken momenteel? 

 

4.4 Bijlage E 

    
   

   

TS (16) Toetsing prototype 

OV (16.1) In hoeverre voldoet het prototype aan het PvE?  

OV (16.2) In hoeverre is het prototype gebruiksvriendelijk? 

OV (16.3) In hoeverre is het prototype technisch haalbaar? 

 

 

4.4.1.2 

4.4.1.2 

4.4.2.2 

 

Bijlage F 

Bijlage F 

 

   

 

  

   Eindcolloquium 
 

  

        

  Relatie tussen kernproblemen of taakstellingen onderling   Gebeurtenis   
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3 Onderzoeksresultaten 

 
 
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste onderzoeksresultaten besproken. Op basis van deze 
resultaten is het mogelijk om activiteiten waarvan de naamgeving (paragraaf 3.2), het detailniveau 
(3.3) of de gebruikte planningapplicatie (3.4) verschilt toch te koppelen. Voordat deze koppeling 
gerealiseerd kon worden, is eerst een systematiek toegelicht waarmee verschillende 
informatiedecomposities afgestemd kunnen worden (3.1). 
 Na het koppelen van de activiteiten kunnen gevolgen van planningafwijkingen 
doorgerekend (3.5.1) en geprioriteerd (3.5.2) worden. Vervolgens wordt uiteengezet hoe de 
planningen, de afwijkingen en de prioriteiten gevisualiseerd moeten worden (3.6). Ten slotte 
worden de onderzoeksresultaten samengevat (3.7). 
 In dit hoofdstuk wordt verwezen naar secties uit Bijlage B waarin de 
onderzoeksresultaten uitvoeriger behandeld worden. 
 

3.1 Afstemming tussen informatiedecomposities 

De hoeveelheid informatie die tijdens een bouwproces gegenereerd wordt is geregeld zo groot 
dat sprake kan zijn van informatieoverbelasting, omdat de informatie onoverzichtelijk en 
ontoegankelijk is voor de betrokken actoren (Haksever, 2000). Door informatie te decomponeren 
kunnen grote hoeveelheden informatie overzichtelijk en toegankelijk gemaakt worden. 
Decompositie vindt plaats door informatie te ordenen volgens boomstructuren (Werkgroep 
Systems Engineering, 2008). Deze boomstructuren of informatiedecomposities worden ook wel 
Breakdown Structures genoemd. Afhankelijk van het te decomponeren informatietype worden 
verschillende Breakdown Structures onderscheiden:  
- System Breakdown Structure (SBS): een hiërarchische decompositie van het te ontwerpen, 

realiseren, beheren en/of te slopen systeem in subsystemen en objecten (Ballast Nedam N.V., 
2011); 

- Work Breakdown Structure (WBS): een hiërarchische decompositie van de benodigde activiteiten 
om het systeem te kunnen ontwerpen, realiseren en beheren (Ballast Nedam N.V., 2011); 

- Cost Breakdown Structure (CBS): een hiërarchische decompositie van een systeem in 
kostenelementen en verdere decompositie in bijvoorbeeld arbeid, materiaal en andere directe 
en indirecte kostensoorten (AACE International, 2008); 

- xBS: overige hiërarchische decomposities 
 
In de ontwerp-, realisatie- en beheerfase worden Breakdown Structures gebruikt. Omdat de 
behoeften per fase verschillen worden er andere eisen gesteld aan de Breakdown Structures. Het 
gevolg is dat momenteel voor hetzelfde project aparte structuren op basis van verschillende 
decomposities worden gedefinieerd, waardoor toereikende afstemming tussen de structuren 
onmogelijk is (Den Heijer, 2012). Een voorbeeld hiervan is weergegeven in Figuur 49.  
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CBS  WBS 

 

 

 

 

 

 

 

 
Subtype(n) van 

 
Supertype(n) van     

Figuur 8: Voorbeeld onmogelijke informatieafstemming tussen Cost Breakdown Structure (CBS) en Work Breakdown 

Structure (WBS) 

 
Een project wordt in een structuur op een bepaalde wijze gedecomponeerd in super- en 
subtypen. Zo zijn in de WBS uit Figuur 8 Gebied A, B en C subtypen van de begane grond en is 
de begane grond een supertype van Gebied A, B en C. De mate van decompositie van 
supertypen in subtypen bepaalt de mogelijke detailniveaus. De plaats die informatie inneemt 
binnen de decompositie bepaalt het detailniveau van de desbetreffende informatie. 
 
Om verschillende structuren toch te kunnen afstemmen is het noodzakelijk om van alle 
informatie die in deze structuren staat de volgende aspecten vast te leggen (Den Heijer, 2012):  

 de specifieke objecten met bijbehorende objecttype, bijvoorbeeld „wand‟; 

 de betreffende ontwerp-, realisatie- of beheeractiviteit, bijvoorbeeld „realiseren‟; 

 het stadium van het bouwproces, bijvoorbeeld de realisatiefase; 

 de plaats binnen het bouwproject, bijvoorbeeld het gebouwdeel en/of de verdieping 
 
De CBS en WBS uit Figuur 8 zijn van hetzelfde project. Indien de informatieaspecten zijn 
vastgelegd bij de objecten uit het BIM (zie paragraaf 2.4) van dat project, wordt duidelijk hoe 
beide structuren zich tot elkaar verhouden. In Figuur 9 wordt uitgebeeld welke objecten van 
toepassing zijn binnen de CBS (a) en de WBS (b).  
 

  

(a) (b) 

Figuur 9: Geselecteerde BIM-objecten binnen de CBS (a) en WBS (b) van het voorbeeldproject (1) 
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In de CBS zijn alle te bekisten, 25 cm dikke, betonnen wanden geselecteerd; in de WBS enkel die 
van Gebied C van de begane grond. Deze selectie is zichtbaar in Figuur 10. Op deze manier 
wordt duidelijk hoe de informatie uit de WBS zich verhoudt tot die uit de CBS. 
 

CBS  WBS 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 10: Geselecteerde BIM-objecten binnen de CBS (a) en WBS (b) van het voorbeeldproject (2) 

 
Wanneer in de WBS tevens de objecten behorend bij Gebied A en B van de begane grond en alle 
objecten van de eerste en tweede verdieping geselecteerd worden (zie Figuur 11), is in zowel de 
CBS als de WBS sprake van dezelfde selectie. Zodoende kan informatie uit de WBS geaggregeerd 
worden naar de CBS. Aggregeren is het in een structuur samenvoegen van informatie uit 
subtypen tot een supertype. 
 

CBS  WBS 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 11: Geselecteerde BIM-objecten binnen de CBS (a) en WBS (b) van het voorbeeldproject (3) 

 
Volgens deze systematiek kunnen actoren met de door hun gewenste structuren blijven werken. 
Echter kan nu informatie uitgewisseld worden tussen deze structuren, omdat door het toepassen 
van de vier aspecten bekend is wat voor informatie het betreft en hoe deze informatie zich tot 
elkaar verhoudt. 
 Door consequent de aspecten vast te leggen is eenduidig om welk object(type), locatie, 
fase en activiteit het gaat. Hiermee is deze systematiek relevant voor de volgende taakstellingen: 
 
Tabel 7: Relevantie systematiek voor taakstellingen 

Taakstelling § Relevantie 

TS (1) Koppelen overeenkomstige activiteiten met 

verschillende benamingen 
3.2 Onafhankelijk van de benaming is inzichtelijk om wat 

voor type activiteit het gaat 

TS (2) Koppelen activiteiten van verschillend 

detailniveau 
3.3 Structuren met verschillende detailniveaus kunnen 

op elkaar afgestemd worden  

 
De twee taakstellingen kunnen mogelijk ook op andere wijzen uitgevoerd worden. Echter, met de 
voorgestelde systematiek kan informatie uit verschillende fasen van het bouwproces afgestemd 
worden. Daarnaast wordt de systematiek reeds geïntroduceerd in bedrijfsprocessen van Ballast 
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Nedam. Er is dus een bedrijfsbreed draagvlak voor deze oplossing, waardoor het de voorkeur 
geniet boven een unieke oplossing die alleen toepasbaar is voor het voortgangsbewakingproces in 
de realisatiefase. 
 

3.2 Benaming van activiteiten 

Aanleiding:  Taakstelling:  Bijlage: 

(1) Overeenkomstigheid activiteiten 

onduidelijk door inconsequent gebruik 

werkwoorden 

 
TS (1) Koppelen overeenkomstige 

activiteiten met verschillende benamingen 

 

B.2 

(2, 3) Overeenkomstigheid activiteiten 

onduidelijk door inconsequent gebruik 

benamingen 

    

 
Bij de observaties is geconstateerd dat de benaming van zowel de activiteittypen en de 
bouwelementen kan verschillen per planning. Daarnaast worden de activiteittypen, die worden 
weergegeven met werkwoorden (bijvoorbeeld „realiseren‟), niet altijd benoemd, waardoor alleen 
het bouwelement in de planning staat. Een voorbeeld hiervan staat in Tabel 8. 
 
Tabel 8: Benaming uitvoeringsactiviteiten bij detailplanning en 6 weken planning 

Detailplanning 6 weken planning 

Begane grond + 1e verdieping Begane grond + 1e verdieping 

balustrade / leuningen leuningen trappen 

stucwerk - 

spuitwerk spuitwerk 

plafonds systeemplafonds 

vloertegels - 

plinten afmont bouwk. (plinten, etc.) 

vensterbanken vensterbanken 

schilderwerk/sauswerk schilderwerk/sauswerk 

deuren hangen deuren hangen 

Noot: Bij de gemarkeerde uitvoeringsactiviteiten verschilt de benaming 

 
Wanneer bijvoorbeeld in de ene planning “Afmonteren plafonds” staat en in de andere planning 
“Monteren systeemplafonds”, wordt dan dezelfde activiteit bedoeld? Om te voorkomen dat deze 
vergelijking tussen activiteiten gevoelig is voor subjectiviteit en misinterpretatie moet, zoals 
weergeven is in Figuur 12, eenduidig vastgesteld kunnen worden: 
(1) Is „afmonteren‟ hetzelfde als „monteren‟? 
(2) Is het begrip „plafonds‟ hetzelfde als „systeemplafonds‟? 
(3) Zijn de individuele plafonds dezelfde bouwelementen als de individuele systeemplafonds? 
 

 
 Figuur 12: De overeenkomstigheid van activiteiten wordt bepaald door de overeenkomstigheid van het 

activiteittype en de bouwelementen 
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Volgens de in paragraaf 3.1 geïntroduceerde 
systematiek worden voor informatiesoorten, 
waaronder activiteiten, aspecten vastgelegd, 
namelijk het object(type), locatie, fase en 
activiteittype. Door deze aspecten is voor 
iedere activiteit bekend: 
- welke objecten (simulaties van 

bouwelementen) er bij horen; 
- welk objecttype (type bouwelement) er bij 

hoort; 
- welk type activiteit het betreft; 
- welke locatie van het bouwproject van 

toepassing is; 
- in welke fase van het bouwproces de 

activiteit verricht wordt 
 
In de vergelijking van activiteiten worden de 
aspecten locatie en fase niet direct 
meegenomen. De locatie is verbonden aan de 
objecten, waardoor bij vergelijking van de 
objecten ook de locatie indirect wordt 
vergeleken. Daarnaast richt dit afstudeer-
project zich tot de realisatiefase, waardoor alle 
activiteiten binnen deze fase vallen en een 
vergelijking overbodig is. Al is verdere 
decompositie van de fase mogelijk en zou hier 
toch een verschil in kunnen zitten. Echter, de 
fase kan verbonden worden aan het 
activiteittype, waardoor ook de fase indirect 
wordt meegenomen in de vergelijking. Dit is 
geschematiseerd in Figuur 13. 

Hierin is te zien dat het activiteittype 
nu wordt bepaald door het aspect en niet door 
de naamgeving in de huidige planningen. Deze naamgeving is gerelateerd aan het aspect 
activiteittype, dat eenduidig gedefinieerd is in een centrale conceptenbibliotheek. Deze 
conceptenbibliotheek wordt toegelicht in Bijlage B.1.3. Het type bouwelement wordt nu bepaald 
door het aspect objecttype, dat tevens eenduidig gedefinieerd is in de conceptenbibliotheek. Om 
welke bouwelementen het gaat wordt nu inzichtelijk door de activiteit te koppelen aan objecten. 

Figuur 13: Aspecten van activiteiten 
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Op basis van deze aspecten kunnen activiteiten met elkaar vergeleken worden. Indien alle drie 
aspecten overeenkomen zijn activiteiten identiek. Zijn één of meerdere aspecten niet hetzelfde, 
dan zijn activiteiten niet volledig identiek. In Tabel 9 zijn de mogelijke overeenkomsten tussen 
activiteiten aan de hand van scenario‟s beschreven. In Figuur 14 zijn scenario‟s 1 en 2 
gevisualiseerd met voorbeelden. In Bijlage B.2.6 zijn ook scenario‟s 3 tot en met 6 afgebeeld. 
 
Tabel 9: Mogelijke overeenkomsten tussen activiteiten 

S
c

e
n

a
ri
o

 

 
Overeenkomst 

aspecten van 

activiteiten 
 Voorbeeld 

 

A
c

ti
v

it
e

it
-

ty
p

e
 

O
b

je
c
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ty
p

e
 

O
b

je
c

te
n

 

 

Activiteit 1  Activiteit 2   

1      Afmonteren plafonds 1, 2 en 3  Monteren systeemplafonds 1, 2 en 3   

2      Metselen gevel 1 en 2  Realiseren gevel 2 en 3   

3      Realiseren kozijn  Realiseren trap   

4      Bekisten kolommen 1 en 2  Wapenen kolommen 1 en 2   

5      Bekisten kolommen 1 en 2  Wapenen kolommen 2 en 3   

6      Realiseren kozijn  Schilderen trap   

  7a      -  -   

  8a      -  -   

Noot a: Scenario’s 7 en 8 zijn onmogelijk; omdat ieder object een objecttype heeft, zal bij activiteiten een verschil in 

objecttypen automatisch resulteren in ook een verschil in objecten.  
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S  Overeenkomst  Activiteit 1  Activiteit 2 

1      Afmonteren plafonds 1, 2 en 3  Monteren systeemplafonds 1, 2 en 3 

 
 

S  Overeenkomst  Activiteit 1  Activiteit 2 

2      Metselen gevel 1 en 2  Realiseren gevel 2 en 3 

 

Figuur 14: Scenario's (S) overeenkomstigheid activiteiten: 1 en 2 
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3.3 Detailniveau van activiteiten 

Aanleiding:  Taakstelling:  Bijlage: 

(4) Detailniveau van voorbereiding- en 

uitvoeringsplanningen verschilt 
 TS (2) Koppelen activiteiten van 

verschillend detailniveau 

 
B.3 

 
In paragraaf 3.1 is beschreven dat het detailniveau van een activiteit bepaald wordt door de plaats 
die het inneemt binnen een decompositie. In Tabel 10 is een overzicht gegeven van de wijze 
waarop bij de geobserveerde case plafonds gedecomponeerd worden bij verschillende 
planningen. In dit voorbeeld zijn de plafonds van de vijfde verdieping uitgelicht. Te zien is dat 
deze plafonds per planning op verschillende wijze worden gedecomponeerd, waardoor het 
detailniveau per planning verschilt. 
 
Tabel 10: Verschillend detailniveau en structuur bij voorbereiding- en uitvoeringsplanningen 

Plafondtekeningena Overall V&P-schemab Afbouwplanning Woningen 6 weken planning Woningen 

Boerhaave Woningen/ 

Sport/Onderwijs 
Plafondtekeningen Woningen Verd. 2 t/m 5 Verdieping 5 

∟ Laag -1 ∟Boerhaave Woningen ∟ Plafond ∟ Installaties boven plaf. 

∟ Laag 0     ∟ Verdieping 5     ∟ Verdieping 5 ∟ Gang plafondraster .. 

∟ Laag 1     ∟ Verdieping 4     ∟ Verdieping 4 ∟ Installaties plafond 

     ∟ 1a: as C-O / 13-16     ∟ Verdieping 3     ∟ Verdieping 3 ∟ Plafond sluiten 

     ∟ 1b: as A-F / 1-7     ∟ Verdieping 2     ∟ Verdieping 2 Verdieping 4 

     ∟ 1c: as D – O / 10-13  ∟ Buitenplafond ∟ Installaties boven plaf. 

∟ Laag 2      ∟ Verdieping 5 ∟ Gang plafondraster .. 

∟ ..      ∟ Verdieping .. ∟ Installaties plafond 

  Gang ∟ Plafond sluiten 

      ∟ .. .. 

  ..  

De plafonds van verdieping 5 worden per planning op verschillende wijze gedecomponeerd, waardoor het 

detailniveau verschilt. 

Noot a: De plafondtekeningen voor verdieping 5 waren tijdens de observatie nog niet beschikbaar 

Noot b: V&P = Voorbereiding & Productie 

 
Door dit verschil in detailniveau kunnen activiteiten uit verschillende planningen niet aan elkaar 
gekoppeld worden. Hierbij wordt het volgende onderscheid gemaakt. Enerzijds is er een 
verschillend detailniveau bij activiteiten uit dezelfde type planningen, zoals de 6 weken planning 
en de detailplanning, wat allebei uitvoeringsplanningen zijn. De uitvoerder bewaakt de voortgang 
van de 6 wekenplanning en de werkvoorbereider die van de detailplanning. Afstemming is 
moeilijk, omdat ook de voortgangsbewaking op een verschillend detailniveau geschiedt. Dit 
wordt verder toegelicht in Bijlage B.3.2. 
 Anderzijds is er een verschillend detailniveau bij activiteiten uit verschillende type 
planningen, zoals voorbereiding- en uitvoeringsplanningen onderling. Dit verschil in detailniveau 
en structuur maakt het moeilijk om bijvoorbeeld de voortgang in het Overall V&P-schema te 
registreren en dit vervolgens af te stemmen met de uitvoeringsplanningen. 
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Figuur 15: Koppeling activiteiten uit verschillende planningen aan BIM-objecten. Aangepast van (BIM Journal, 2011) 

 
Door de activiteiten en statussen van de verschillende planningen met een verschillend 
detailniveau te koppelen aan BIM-objecten (Figuur 15), kan de informatie uit deze planningen 
geïntegreerd worden (Tabel 11) en kan deze informatie per object gevisualiseerd (Tabel 12) en 
geanalyseerd worden. Zo wordt het probleem van een verschil in detailniveau bij inkoop-, 
voorbereidings-, productie- en uitvoeringsplanningen omzeild. 

De mogelijkheid tot koppeling van activiteiten wordt hierdoor bepaald door de mate 
waarin op objectenniveau planninginformatie is vastgelegd. Indien alle activiteiten uit de 
verschillende planningen gekoppeld worden aan objecten en groeperingen van objecten, is deze 
planninginformatie per object of objectgroep vastgelegd. Door relaties tussen planninginformatie 
van verschillende objecten of objectgroepen te bepalen kunnen activiteiten ondanks een verschil 
in detailniveau toch aan elkaar gekoppeld worden. 
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Tabel 11: Groepering van objecten bij verschillende type planningen 

Planning 
 Objecten 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

            
Inkoopplanning            

     (a)     (b)  

Voorbereidingplanning            

    (a)     (b)   

Productieplanning            

   (a)   (b)   (c)  (d) 

6 weken planning            

    (a)   (b)   (c) 

  

Noot: de groeperingen zijn ieder gekoppeld aan activiteiten van de desbetreffende planning 

   De dikke zwarte randen geven de groeperingen (a, b, c, etc.) van objecten aan per planning. Door een 

verschil in detailniveau verschillen ook de groeperingen van de planningen. Een groep omvat planninginformatie 

zoals startdatum, duur en einddatum behorend bij een activiteit uit de desbetreffende planning die van toepassing 

is voor alle objecten uit de groep. In tegenstelling tot een balkenschema zegt de afmeting van een omkadering in 

deze schematisering niets over de tijdinformatie.  

   De gestippelde rode randen geven aan hoe voor één object (in dit voorbeeld object 2 en 9) uit planningen van 

verschillend detailniveau planninginformatie opgehaald kan worden en deze planningen toch gekoppeld kunnen 

worden. 

 
Tabel 12: Visualisatie van per object opgehaalde planninginformatie uit verschillende type planningen 

Object 
  Tijd (weken)  

 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

            

 #2  Inkoop (a)   Voorb. (a) Prod. (a)  Uitv. (a)      

            

 #9   Inkoop (b)   Voorb. (b)  Prod. (c)  Uitv. (c)    

            
Noot: voor ieder object wordt de planninginformatie uit de activiteiten waaraan de objectgroeperingen (a, b, c, 

etc.) gekoppeld zijn opgehaald. In dit voorbeeld wordt de opgehaalde informatie gevisualiseerd als een 

balkenschema, maar andere planningvisualisaties zijn ook mogelijk (zie paragraaf 3.6). Per object is nu zichtbaar hoe 

activiteiten uit verschillende type planningen zich tot elkaar verhouden.  

 In dit voorbeeld wordt van objecten 2 en 9 de planninginformatie van de activiteiten behorend bij 

objectgroeperingen (a) en (c) van de 6 weken planning gevisualiseerd: (a) start week 19 / eind week 21; (c) start 

week 21 / eind week 23 

 
Op deze manier kan een planning op twee manieren gestructureerd worden: 
- op activiteitenniveau (Figuur 16); 
- op objectenniveau (Figuur 17) 

Planninginfo 

 

start   wk 19 

eind   wk 21 

Planninginfo 

 

start   wk 21 

eind   wk 23 
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Figuur 16: Planning gesorteerd naar activiteittypen. Iedere blauwgekleurde rij correspondeert met een activiteittype, 

met daaronder de daarbij horende activiteiten. 
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 Figuur 17: Planning gesorteerd naar objecten. Iedere roodgekleurde rij correspondeert met een uniek object, met 

daaronder de daarbij horende activiteiten. 
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3.4 Informatie-uitwisseling tussen planningapplicaties 

Aanleiding:  Taakstelling:  Bijlage: 

(5) Actoren hebben ieder hun eigen 

licenties en voorkeuren voor applicaties 
 TS (3) Koppelen planninginformatie uit 

verschillende planningapplicaties 
 

B.4 

(6) Planningen zijn in verschillende 

applicaties opgesteld 
    

 
De activiteiten uit de realisatiefase worden ingepland in verschillende planningen. Deze 
planningen zijn bij bouwprojecten van Ballast Nedam opgesteld met de in Tabel 13 genoemde 
applicaties. Omdat actoren ieder hun eigen licenties en voorkeuren hebben, worden verschillende 
applicaties gebruikt. Om de activiteiten uit de planningen te koppelen, moet de 
planninginformatie uit deze verschillende applicaties geïntegreerd worden. 
 
Tabel 13: Mogelijke applicaties van databronnen van planninginformatie 

Activiteittypen uit 

bouwprocesfase 

 Planninginformatie over geplande en werkelijke status 

 Databron 
Applicaties 

Projectteam Overige actoren 

Inkoop  Inkoopplanning 
 AGIS 

 

Werkvoorbereiding  Overall V&P-schemaa 

 PowerProject  

 Excel 

 

  Gedetailleerd V&P-schemaa 
 PowerProject 

 Excel 

 Microsoft Project 

 Excel 

  Metadata van documenten 
 Organice 

 

Productie  Gedetailleerd V&P-schemaa 
 PowerProject  

 Excel 

 Microsoft Project  

 Excel 

Uitvoering  6 weken planning, Detailplanning 

en Algemeen Tijdschema  PowerProject 
 

Noot a: V&P = Voorbereiding & Productie 

 
Bij de observaties is vastgesteld dat informatie-uitwisseling tussen de verschillende applicaties 
momenteel niet mogelijk is, waardoor activiteiten uit de verschillende planningen niet te koppelen 
zijn. Dit is geschematiseerd in Figuur 18. 

Dit probleem is opgelost door de informatie van activiteiten uit verschillende applicaties 
op te halen in één applicatie en deze informatie vervolgens te integreren. Hierdoor kunnen 
activiteiten die oorspronkelijk afkomstig zijn van verschillende applicaties toch aan elkaar 
gekoppeld worden. De applicatie waarin alle planninginformatie opgehaald wordt is de Ballast 
Nedam BIM Data Manager, zoals weergegeven in Figuur 19. 

De BIM Data Manager is volgens Adriaanse, Den Heijer en Slee (2013) een door Ballast 
Nedam intern ontwikkelde applicatie waarmee gegevens uit verschillende softwarepakketten 
ontsloten, gemuteerd, bewerkt en geanalyseerd kunnen worden. Voor het planninginformatie-
systeem dienen gegevens uit de softwarepakketten uit Figuur 19 in de BIM Data Manager 
opgehaald te worden. Ten behoeve van de uitvoerbaarheid binnen de gestelde tijd van het 
afstudeerproject wordt alleen planninginformatie uit de applicatie PowerProject verwerkt in het 
prototype (paragraaf 4.4) van het planninginformatiesysteem. Door dit systeem vanuit de Data 
Manager te laten opereren, is het vervolgens mogelijk om tevens informatie uit de overige 
genoemde applicaties op te nemen in het systeem.  
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  Informatie-uitwisseling mogelijk van .. naar ..   Informatie-uitwisseling mogelijk van .. naar .. 

 
 Geen informatie-uitwisseling mogelijk  

Figuur 18: Probleem in huidige situatie Figuur 19: Oplossing met BIM Data Manager 

 
Omdat de BIM Data Manager bij Ballast Nedam intern ontwikkeld is en alleen voor eigen 
bedrijfsonderdelen wordt ingezet, wordt in deze versie van het afstudeerrapport de exacte 
werking van de applicatie niet beschreven en ontbreken schermafbeeldingen. 
  

3.5 Gevolgen van planningafwijkingen 

In de vorige paragraven is beschreven hoe de koppelingen tussen activiteiten van verschillende 
planningen gerealiseerd worden. Na invoer van de voortgang van activiteiten wordt op basis van 
de vergelijking tussen de werkelijke en de geplande status geconstateerd of sprake is van een 
planningafwijking. In deze paragraaf wordt beschreven volgens welke analysemethode de 
gevolgen van afwijkingen doorgerekend worden (paragraaf 3.5.1) en hoe activiteiten vervolgens 
geprioriteerd worden op basis van tijd (3.5.2). 
 

3.5.1 Analysemethode voor planningafwijkingen 

Aanleiding:  Taakstelling:  Bijlage: 

(18) Onvoldoende afstemming tussen 

Voorbereiding- en Productieschema’s en 

uitvoeringsplanningen 
 

TS (6) Berekenen gevolgen afwijkingen van 

ene op andere planning 

 

B.6 

 
Een afwijking betekent “niet in overeenstemming met de norm” (betekenis-definitie.nl, z.d.). In 
dit afstudeerproject is de norm de geplande status van een activiteit of van het gehele project. 
Door de werkelijke status van een activiteit of project te vergelijken met de geplande status, kan 
vastgesteld worden of sprake is van een planningafwijking. Indien een activiteit of project in 
werkelijkheid achter- of voorloopt op een planning, is sprake van een planningafwijking. Als de 
voortgang van een activiteit of project conform planning verloopt, is geen sprake van een 
planningafwijking. 

  

  

 

 

 
BIM Data Manager 
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In Figuur 20 wordt hier een voorbeeld van gegeven. Bij de standopname blijkt de werkelijke 
status van activiteiten 2, 3 en 4 respectievelijk 4, 6 en 5 weken achter te lopen op de geplande 
status. Hier is dus sprake van een planningachterstand of vertraging. 
 

 
Figuur 20: Voorbeeld planningafwijkingen. Aangepast van The Holloway Consulting Group, LLC (z.d.) 

 
Om de gevolgen van deze planningafwijkingen door te rekenen wordt de Time Impact Analysis 
toegepast. Verantwoording voor de keuze van deze analysemethode is te vinden in Bijlage B.6.4. 
In de Time Impact Analysis wordt bij het optreden van een vertraging een momentopname van 
het CPM netwerk gemaakt en wordt de vertraging toegevoegd aan dit netwerk om de 
veranderingen te berekenen. Variaties die optreden in de planning, zoals verschuiving van het 
kritieke pad en speling die wordt weggenomen, worden geanalyseerd om te bepalen wat het effect 
van een vertraging is. Deze methode beschouwt de gevolgen van afwijkingen zowel individueel 
als gezamenlijk (Arcuri & Hildreth, 2007). 
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Figuur 21: Voorbeeld Time Impact Analysis methode. Aangepast van The Holloway Consulting Group, LLC (z.d.) 

 
In het voorbeeld uit Figuur 21 is te zien dat door planningafwijkingen het kritieke pad kan 
veranderen. Activiteiten die voorheen kritiek waren kunnen niet kritiek worden en vice versa. 
 

3.5.2 Prioriteit op basis van tijd 

Aanleiding:  Taakstelling:  Bijlage: 

Bijlage A.2 Planningafwijkingen kunnen 

geprioriteerd worden op basis van tijd en 

kosten 
 TS (7) Berekenen prioriteit op basis van tijd 

 

B.7 

 
Planningafwijkingen kunnen op basis van hun tijdconsequenties geprioriteerd worden. De 
planningachterstanden die de grootste gevolgen voor de bouwtijd hebben, dienen volgens deze 
prioritering als eerste aangepakt te worden. Vermindering van deze achterstanden levert hiermee 
de grootste verkorting van de bouwtijd op. 
 De maatgevende factor bij de prioriteit op basis van tijd is de kritiekheid van de activiteit 
met bijbehorende vertraging. Ligt de activiteit na uitvoering van de Time Impact Analysis 
(paragraaf 3.5.1) op het kritieke pad, dan is de speling bij die activiteit nul en heeft het oplossen 
van de vertraging een directe invloed op het verminderen van de bouwtijd. 
 De hoeveelheid vertraging hoeft dus niet doorslaggevend te zijn voor de bepaling van 
de prioriteit op basis van tijd. Een activiteit kan een veel grotere vertraging hebben dan een 
andere activiteit, maar zolang die andere activiteit wél op het kritieke pad ligt, dient de vertraging 
van die andere activiteit eerder aangepakt te worden. 

In Figuur 22 en Figuur 23 wordt geïllustreerd hoe de prioriteit op basis van tijd 
berekend wordt. Nadat de Time Impact Analysis is toegepast, is bekend welke activiteiten kritiek 
zijn. In dit voorbeeld is alleen activiteit 4 kritiek, waardoor het prioriteit 1 heeft om opgelost te 
worden. Te zien is dat de hoeveelheid vertraging niet maatgevend is. Activiteit 4 met een 
vertraging van 5 tijdeenheden heeft een hogere prioriteit dan activiteit 3 met een vertraging van 6. 
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Figuur 22: Prioriteit 1 

 
Toekenning van prioriteit 2 geschiedt door eerst de vertraging van de activiteit met prioriteit 1 op 
te lossen. De opleverdatum wordt opnieuw berekend en het kritieke pad wordt opnieuw 
vastgesteld. Activiteiten 2 en 3 zijn beiden kritiek geworden, waardoor ze beiden prioriteit 2 
hebben. Om de bouwtijd te verkorten moeten beide vertragingen opgelost worden. Wordt slechts 
één van de twee vertragingen opgelost, dan zal de bouwtijd niet verkort worden. 
 

 
Figuur 23: Prioriteit 2, berekend door de vertraging van de activiteit met prioriteit 1 op te lossen 

 
Op deze manier wordt voor iedere planningafwijking de prioriteit op basis van tijd bepaald, zodat 
de gebruiker van het planninginformatiesysteem kan zien welke afwijkingen, op basis van 
tijdconsequenties, als eerste aangepakt moeten worden. 
 
In Bijlage B.8 wordt een methode beschreven waarmee de prioriteit op basis van 
kostenconsequenties globaal bepaald kan worden. Om de kosten gedetailleerder uit te kunnen 
rekenen, is vervolgonderzoek nodig. Een gedetailleerdere methode kan desondanks eenvoudig 
ingepast worden mits de informatieaspecten uit paragraaf 3.1 toegepast worden.  
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3.6 Planningvisualisatie 

3.6.1 Planningvisualisatiemethode 

In paragraaf 3.5 is uitgelegd hoe gevolgen van planningafwijkingen doorgerekend worden en hoe 
deze gevolgen vervolgens geprioriteerd worden op basis van tijd en kosten. Dit hoofdstuk 
beschrijft hoe de vergelijking tussen de werkelijke en geplande status en de verschillende analyses 
gevisualiseerd worden. 
 

Aanleiding:  Taakstelling:  Bijlage: 

(30) Detailplanningen worden apart 

opgesteld 
 

TS (9) Planningen zo visualiseren dat ze 

eenduidig zijn voor alle actoren 
 

B.9 

(32) Huidige planningapplicaties faciliteren 

alleen visualisatie middels balken- of 

lijnschema’s 
  

  

§A.3.2 Planningvisualisatie middels 4D 

modellen is mogelijk 
  

  

 
Balkenschema‟s zijn de gebruikelijke visualisaties in de bouw (Bielefeld, 2009), hebben 
beperkingen ten aanzien van het evalueren en communiceren van bouwvolgorden en 
afhankelijkheden in tijd door het ontbreken van een relatie tussen tijd en ruimte (McKinney & 
Fischer, 1998) en worden door bouwvakkers als verwarrend en daardoor minder bruikbaar 
beschouwd (Pultar, zoals geciteerd in Sriprasert & Dawood, 2002). 

Volgens Eastman, Teicholz, Sacks en Listo (2011) omvat een 4D model wel zowel tijd- 
als ruimtelijke aspecten van een planning en ondersteunt het daarmee de communicatie beter dan 
een balkenschema. Echter, ook 4D modellen omvatten enkele nadelen. Zo is in een 4D model 
onduidelijk waarom activiteiten elkaar opvolgen op een bepaalde manier en wordt niet alle 
planninginformatie, zoals speling, getoond (Koo en Fischer, zoals geciteerd in Jors, 2004). 
 Diverse planningvisualisatiemethoden, waaronder de genoemde balkenschema‟s en 4D 
modellen, zijn in Tabel 14 beoordeeld op eenduidigheid waarmee ze verschillende vormen van 
tijdinformatie en de locatie van activiteiten visualiseren. De methoden en criteria worden nader 
toegelicht in Bijlage B.9. Voor iedere methode is per criterium een score toegekend: 0 
(ontbrekend en/of niet eenduidig), 1 (gematigd eenduidig) of 2 (toereikend eenduidig). Alle 
criteria zijn voorzien van een gelijkwaardige weging, omdat ze allen toereikend gevisualiseerd 
dienen te worden ten behoeve van een eenduidige planningvisualisatie. 
 
Tabel 14: Beoordeling van planningvisualisaties 

    Beoordeling op visualisatie van   

  

Tijdinformatie  
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Totaal 

score          

Balkenschema 

 

2 2 2 2 2 1 2 2 0 15 

Mozaïekdiagram 

 

1 2 0 2 2 0 0 0 0 7 

Lineair schema 

 

2 1 1 1 1 2 1 1 0 10 

Locatieschema 

 

2 1 1 1 1 2 1 1 1 12 

Netwerkdiagram 

 

2 2 2 1 0 0 2 2 0 11 

PERT-diagram 

 

2 1 2 1 1 0 2 2 0 11 

Metrokaart 

 

2 1 1 1 1 0 0 1 0 7 

4D model   1 1 0 0 1 1 0 0 2 6 
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Ook uit Tabel 14 blijkt dat balkenschema‟s de locatie van activiteiten niet eenduidig weergeven en 
dat 4D modellen dit wel doen, maar juist de tijdinformatie ontoereikend visualiseren. Een 
combinatie van beide visualisatiemethoden zou de beperkingen van de afzonderlijke methoden 
kunnen compenseren, zoals uitgebeeld wordt in Tabel 15. Zodoende is gekozen voor 
planningvisualisatie middels een combinatie van balkenschema‟s en 4D modellen. 

 
Tabel 15: Beoordeling van een combinatie van balkenschema en 4D model 

    Beoordeling op visualisatie van   

  

Tijdinformatie 

Lo
c

a
ti
e

 

Totaal 

score          

Balkenschema 

 

2 2 2 2 2 1 2 2 0 
17 

4D model   1 1 0 0 1 1 0 0 2 

 

3.6.2 Kleuren 

Een 4D model gebruikt een reeks kleuren om de status van een object op een bepaald tijdstip te 
representeren. Over het algemeen worden hierbij kleuren gekozen op basis van persoonlijke 
voorkeuren. De gekozen kleurenschema‟s zijn mogelijk niet geschikt om 4D modellen eenduidig 
te visualiseren. Velen kiezen voor een kwalitatief kleurenschema, zoals dat van een regenboog 
(Chang, Kang, & Chen, 2009). Light en Bartlein (2004) beargumenteren echter dat een dergelijk 
kleurenschema ongeschikt is om sequentiële data te representeren. 

Wanneer actoren een 4D model bekijken, dienen ze te onthouden welke kleuren 
corresponderen met welke statussen om het bouwproces correct te kunnen volgen. Dit blijkt in 
de praktijk lastig te zijn wanneer een project bestaat uit veel bouwelementen met meerdere 
statussen (Chang et al., 2009). 
 In Bijlage B.10 is beschreven hoe volgens de selectieprocedure voor kleurenschema‟s 
van 4D modellen van Chang et. al (2009) bepaald is welke kleuren voor welke doeleinden van het 
planninginformatiesysteem gebruikt dienen te worden. Deze doeleinden zijn, afgeleid uit de 
doelstelling uit paragraaf 2.5, het eenduidig visualiseren van: 
(a) geplande statussen of werkelijke statussen afzonderlijk; 
(b) vergelijking tussen geplande en werkelijke statussen; 
(c) analyse van de gevolgen van afwijkingen 
 
In Tabel 16 op pagina 37 staan de kleurenschema‟s die gebruikt worden bij het visualiseren van 
planninginformatie, gesorteerd volgens de drie doeleinden (a, b of c). 
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Tabel 16: Kleurenschema’s bij het visualiseren van planninginformatie 

Kleurenschema’sa 

(a) Geplande of werkelijke status  (b) Vergelijking gepland en werkelijk  (c) Analyse afwijkingen 

Status 
 A2c  

Afwijking 
 B4c  B6d  

Prioriteit 

o.b.v. tijdb 

 C2c 

  R G B    R G B   R G B    R G B 

                         

Neutraal =  255 255 255              Neutraal =  255 255 255 

          
215 48 39 

  
215 48 39 

       

-15 dagen 
Inkoop =  246 232 195    

244 109 67 
  

244 109 67 
 Prioriteit ≥5 =  254 217 118 

-10 dagen 
         

253 174 97 
  

253 174 97 
       

-5 dagen 
Werkvoorbereiding =  216 179 101    

254 224 144 
  

254 224 139 
 Prioriteit 4 =  254 178 76 

0 dagen 
         

255 255 191 
  

255 255 191 
       

0 dagen 
Productie =  140 81 10    

171 217 233 
  

166 217 106 
 Prioriteit 3 =  253 141 60 

5 dagen 
         

116 173 209 
  

102 189 99 
       

10 dagen 
Uitvoering =  90 180 172    

69 117 180 
  

26 152 80 
 Prioriteit 2 =  240 59 32 

 

                         

Oplevering =  1 102 94              Prioriteit 1 =  189 0 38 

                         

Tijdinformatie =  215 48 39  Tijdinformatie   197 27 125   197 27 125  Tijdinformatie =  50 136 189 

ontbreekt       ontbreekt            ontbreekt      

Noot a: Kleurenschema’s met bijbehorende RGB-waarden zijn afkomstig van Harrower en Brewer (2003) 

Noot b: Prioriteit op basis van tijd genomen als voorbeeld; andere analyses zoals die van de prioriteit op basis van 

kosten  kunnen met dezelfde kleurenschema’s gevisualiseerd worden 

Noot c: Kleurenschema is geschikt voor kleurenblinden 

Noot d: Kleurenschema is ongeschikt voor kleurenblinden 

 

3.7 Samenvatting van de onderzoeksresultaten 

In de onderzoeksfase is een systematiek bedacht waarmee planningen waarvan de naamgeving, 
het detailniveau of de gebruikte planningapplicatie verschilt toch gekoppeld kunnen worden. De 
systematiek omvat het toevoegen van de informatieaspecten object(type) en activiteittype aan 
activiteiten van de planningen. Zodoende is per activiteit inzichtelijk welk type activiteit het 
betreft en welke objecten van welk objecttype het activiteittype ondergaan. Op basis hiervan is 
eenduidig in hoeverre activiteiten met een verschillende benaming hetzelfde zijn. 
 Door de koppeling tussen objecten uit een BIM en activiteiten uit een planning is de 
planninginformatie op objectenniveau vastgelegd en is per object zichtbaar welke activiteiten 
gepland zijn. Door per object de verschillende type activiteiten onderling te koppelen wordt het 
probleem van een verschil in detailniveau bij diverse planningen omzeild. 
 Omdat een koppeling tussen verschillende type planningen gerealiseerd is, kunnen 
gevolgen van planningafwijkingen van de ene op de andere planning doorgerekend worden. De 
hiervoor gebruikte methode is de Time Impact Analysis, die de afwijking toevoegt aan een 
activiteit en op basis van de relaties tussen activiteiten de planning herberekent. Vervolgens 
bepaalt de kritiekheid van een activiteit de prioriteit op basis van tijdconsequenties. 
 Een balkenschema visualiseert de tijdinformatie het meest toereikend, terwijl een 4D 
model de locatie van activiteiten eenduidig kan weergeven. Een combinatie van beiden wordt 
daarom het meest geschikt geacht voor de visualisatie van planningen. 
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4 Ontwerp van het planninginformatiesysteem 

 
 
In dit hoofdstuk wordt besproken hoe de onderzoeksresultaten uit hoofdstuk 3 zijn vertaald naar 
een ontwerp voor het planninginformatiesysteem. In paragraaf 4.1 staat het Programma van 
Eisen, dat gediend heeft als sturings- en toetsingsmiddel voor het ontwerp. 

Eerst is in paragraaf 4.2 een functioneel ontwerp gemaakt, waarin de functionele relaties 
tussen en binnen de delen van een gegevensverwerkend systeem gespecificeerd worden 
(Woorden-Boek, z.d.). Vervolgens is in paragraaf 4.3 een statische mockup van het systeem 
gemaakt, waarin wordt weergegeven hoe het systeem zich aan de gebruiker presenteert. 
Uiteindelijk is het systeem tot het in paragraaf 4.4 beschreven prototype uitgewerkt, oftewel “een 
voorbeeld van een uiteindelijk product, waarin een deel van de functionaliteit reeds gerealiseerd 
is” (Woorden.org, z.d.). Het functioneel ontwerp, de mockup en het prototype zijn allen getoetst 
aan het Programma van Eisen. Daarnaast is het prototype ook getoetst op het gebruik en 
techniek. 

De verschillende toetsingen per ontwerpvorm zijn samengevat in paragraaf 4.5. Ten 
slotte worden in paragraaf 4.6 de veranderingen in het bij het ontworpen systeem horende proces 
ten opzichte van het huidige voortgangsbewakingproces behandeld.  
 

4.1 Programma van Eisen van het ontwerp 

Behandelde taakstelling: 

TS (10) Maken Programma van Eisen 

 
Het Programma van Eisen is de verzameling criteria waar het ontwerp aan moet voldoen en kan 
gezien worden als doelstelling van het ontwerpproces (Henstra, 2001). “Enerzijds sturen zij de 
ontwikkeling van het ontwerp, anderzijds zijn zij de toetssteen van het beoordelen ervan.” 
(Eekels, Rozenburg & Nijhuis, zoals geciteerd in Henstra, 2001) 
 Bij deze criteria wordt onderscheid gemaakt tussen eisen en wensen. Eisen worden als 
absolute criteria aangeduid. De oplossing moet voldoen aan deze criteria om aanvaardbaar te zijn, 
anders is het geen oplossing. Wensen waaraan niet of slechts gedeeltelijk voldaan wordt kunnen 
toch tot aanvaardbare oplossingen leiden (Henstra, 2001). 
 

4.1.1 Gebruikers van het planninginformatiesysteem 

Het planninginformatiesysteem is ontwikkeld voor werkvoorbereiders en uitvoerders die in de 
realisatiefase verantwoordelijk zijn voor de voortgangsbewaking van planningen. De gebruikers 
weten hoe ze balkenschema‟s moeten interpreteren en hebben ervaring met basisfunctionaliteiten 
van planningapplicaties, bij voorkeur de applicatie Asta PowerProject. Ervaring met BIM en 
specifiek 4D modellen is een pre, maar niet noodzakelijk. De werkvoorbereiders en uitvoerders 
blijven conform het huidige proces de voortgang van activiteiten invoeren. De gevisualiseerde 
analyses, die het systeem als uitvoer heeft, kunnen zowel intern, binnen het projectteam, als 
extern, naar bijvoorbeeld opdrachtgevers of onderaannemers, gecommuniceerd worden.  
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4.1.2 Eisen aan het planninginformatiesysteem 

Behandelde vraag: 

OV (10.1) Welke eisen worden aan het systeem gesteld? 

 
De kernproblemen uit paragraaf 2.2 en de aanvullende randvoorwaarden uit Bijlage A hebben 
geleid tot de in Tabel 17 genoemde eisen.  
 
Tabel 17: Eisen naar aanleiding van kernproblemen en randvoorwaarden 

Aanleidinga  Eisen 

(1)  Overeenkomstigheid activiteiten onduidelijk 

door inconsequent gebruik werkwoorden 

 

 
(i) Activiteiten worden eenduidig beschreven, 

waardoor eenduidig kan worden vastgesteld in 

hoeverre twee activiteiten identiek zijn 
  

(2,3) Overeenkomstigheid activiteiten onduidelijk 

door inconsequent gebruik benamingen 

 

 

   
(4) Detailniveau van voorbereiding- en 

uitvoeringsplanningen verschilt 

 

 
(ii) Activiteiten van een verschillend detailniveau 

worden gekoppeld 

   

(5) Actoren hebben ieder hun eigen licenties en 

voorkeuren voor applicaties 

 

 
(iii) Actoren kunnen hun werkzaamheden blijven 

uitvoeren in hun momenteel gebruikte 

applicaties 

   
(6) Planningen zijn in verschillende applicaties 

opgesteld 

 

 
(iv) Activiteiten uit verschillende applicaties worden 

gekoppeld 

   
(25) Frequentie standopname Voorbereiding & 

Productie is te laag 

 

 
(v) Het planninginformatiesysteem verstoort het 

huidige voortgangsbewakingproces niet   

(26) Frequentie standopname Uitvoering is te laag  

   
Bijl. A.3 Invoer voortgang van activiteiten kan 

geschieden in 4D modellen  

 

 

(vi) Invoer voortgang van activiteiten geschiedt in 

4D modellen 

 
 

 
(18) Onvoldoende afstemming tussen 

Voorbereiding- en Productieschema’s en 

uitvoeringsplanningen 

 

 
(vii) Gevolgen van afwijkingen worden 

doorgerekend 

 
 

 

Bijl. A.2 Planningafwijkingen kunnen geprioriteerd 

worden op basis van tijd en kosten 

 

 
(viii) Planningafwijkingen worden geprioriteerd op 

basis van tijd 

  
 

 
(ix) Planningafwijkingen worden geprioriteerd op 

basis van kosten 

   
(30) Detailplanningen worden apart opgesteld, 

waardoor onduidelijk is waar welke activiteiten 

tegelijkertijd verricht worden 

 

 (x) Eenduidig is wanneer, waar, welke activiteiten 

verricht worden 

   
(32) Huidige planningapplicaties faciliteren alleen 

visualisatie middels balken- of lijnschema’s 

 

 
(xi) De planningvisualisatie is eenduidig voor alle 

actoren 

   
Bijl. A.3 Planningvisualisatie middels 4D modellen is 

mogelijk 

 

 
(xii) Planningen worden gevisualiseerd als 4D 

modellen 

 

 Binnen afbakening; wordt opgelost  Randvoorwaarde voor oplossing  

Noot a: Kernprobleem (10) ‘Mogelijkheden van huidige applicaties worden onvoldoende benut’ is opgelost in Bijlage 

B.4.3 en heeft daardoor niet geleid tot een eis voor het planninginformatiesysteem. 
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4.1.3 Wensen voor het planninginformatiesysteem 

Behandelde vraag: 

OV (10.2) Welke wensen voor het systeem zijn er? 

 
Aanvullend op de genoemde eisen heeft gastbedrijf Ballast Nedam wensen voor het 
planninginformatiesysteem. Deze wensen zijn opgesomd in Tabel 18. 
 
Tabel 18: Wensen vanuit gastbedrijf Ballast Nedam 

Wensen 

(i) Resultaten van vergelijkingen en analyses kunnen worden ingeklapt tot activiteitenniveau 

 
(ii) De activiteiten kunnen gefilterd worden op eigenschappen zoals activiteittype 

 
(iii) Resultaten van vergelijkingen en analyses kunnen geëxporteerd worden naar Excel 

 
(iv) Rapportages van resultaten kunnen automatisch gegenereerd worden 

 
(v) Resultaten en visualisaties van vergelijkingen en analyses kunnen geprint worden 

 
Wens (i) behoeft uitleg. De vergelijkingen en analyses vinden plaats op objectenniveau, om zo 
een koppeling tussen activiteiten uit verschillende planningen te kunnen realiseren. Echter, omdat 
een bouwproject veel objecten kent, kunnen de resultaten van deze vergelijkingen en analyses op 
objectenniveau onoverzichtelijk ogen. In de planning uit Figuur 17 op pagina 29 staan 
bijvoorbeeld slechts 22 objecten en deze planning kan al onoverzichtelijk ogen. Ter vergelijking: 
het BIM van een tijdelijke tweelaagse parkeergarage van 40,0 m bij 45,0 m van Ballast Nedam 
bevat ruim 2.300 objecten. Daarom is wenselijk dat deze resultaten weer ingeklapt kunnen 
worden tot het oorspronkelijke activiteitenniveau, zoals in Figuur 16 op pagina 28. 
 

4.1.4 Functies van het planninginformatiesysteem 

Behandelde vraag: 

OV (10.3) Welke functies bevat het systeem? 

 
Om te voldoen aan de eisen en wensen uit paragraven 4.1.2 en 4.1.3 moet het 
planninginformatiesysteem een aantal functies vervullen. Deze functies zijn opgesomd in Tabel 
19. In het functioneel ontwerp (paragraaf 4.2) zijn deze functies beschreven aan de hand van 
stappen in stroomdiagrammen. In de statische mockup (4.3) wordt uitgebeeld hoe deze functies 
zich aan de gebruiker tonen. In het prototype (4.4) zijn deze functies waar mogelijk ingebouwd in 
een applicatie, waarvan de werking met schermafbeeldingen wordt toegelicht. 
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Tabel 19: Functies van het planninginformatiesysteem naar aanleiding van eisen en wensen 

Eisen  Functies 

(i) Activiteiten worden eenduidig beschreven, 

waardoor eenduidig kan worden vastgesteld in 

hoeverre twee activiteiten identiek zijn 

 
 

 
(F1) Koppelen objecten en activiteittypen aan 

activiteiten 

   
(ii) Activiteiten van een verschillend detailniveau 

worden gekoppeld 

 

 (F2) Genereren planning op objectenniveau 

   
(iii) Actoren kunnen hun werkzaamheden blijven 

uitvoeren in hun momenteel gebruikte 

applicaties 

 
 

 
(F3) Invoeren werkelijke status in gebruikelijke 

applicatie 

   
(iv) Activiteiten uit verschillende applicaties worden 

gekoppeld 

 

 (F4) Ophalen planninginformatie 

   

(v) Het planninginformatiesysteem verstoort het 

huidige voortgangsbewakingproces niet 

 
 

 
(F3) Invoeren werkelijke status in gebruikelijke 

applicatie 

   
(vi) Invoer voortgang van activiteiten geschiedt in 

4D modellen 

 

 (F5) Invoeren werkelijke status in 4D model 

   
(vii) Gevolgen van afwijkingen worden 

doorgerekend 

 

 (F6) Doorrekenen tijdconsequenties 

   
(viii) Planningafwijkingen worden geprioriteerd op 

basis van tijd 

 

 (F7) Analyseren op prioriteit o.b.v. tijd 

   
(ix) Planningafwijkingen worden geprioriteerd op 

basis van kosten 

 

 (F8) Analyseren op prioriteit o.b.v. kosten 

   
(x) Eenduidig is wanneer, waar, welke activiteiten 

verricht worden 

 

 

(F9) Visualiseren van statussen, afwijkingen en 

analyses 

  
(xi) De planningvisualisatie is eenduidig voor alle 

actoren 

 

 

(xii) Planningen worden gevisualiseerd als 4D 

modellen 

 

 

   
Wensen  Functies 

   
(i) Resultaten van vergelijkingen en analyses 

kunnen worden ingeklapt tot activiteitenniveau 

 

 (F10) Resultaten inklappen tot activiteitenniveau 

   
(ii) De activiteiten kunnen gefilterd worden op 

eigenschappen zoals activiteittype 

 

 (F11) Filteren van resultaten 

   
(iii) Resultaten van vergelijkingen en analyses 

kunnen geëxporteerd worden naar Excel 

 
 

 
(F12) Exporteren van resultaten 

   
(iv) Rapportages van resultaten kunnen 

automatisch gegenereerd worden 

 

 (F13) Genereren rapportage 

   
(v) Resultaten en visualisaties van vergelijkingen en 

analyses kunnen geprint worden 

 

 (F14) Printen 
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4.2 Specificatie van functionele relaties in het systeem 

Behandelde taakstelling: 

TS (11) Maken functioneel ontwerp 

 
In een functioneel ontwerp worden de functionele relaties tussen en binnen de delen van een 
gegevensverwerkend systeem gespecificeerd (Woorden-Boek, z.d.), bij dit afstudeerproject het 
integraal planninginformatiesysteem. Deze specificatie geschiedt vanuit drie perspectieven: 
- processen (paragraaf 4.2.1) 
- informatiestromen (4.2.2) 
- applicaties (4.2.3) 
 
In paragraaf 4.2.4 is getoetst of het functioneel ontwerp aan het Programma van Eisen voldoet.  
 

4.2.1 Processen 

Behandelde vraag: 

OV (11.1) Hoe worden de deelprocessen uit de taakstellingen geïntegreerd tot één 

proces? 

 
In Bijlage C „Invulling functioneel ontwerp vanuit taakstellingen‟ wordt gerefereerd naar 
benodigde gegevens, afkomstig van activiteiten uit andere taakstellingen. Op basis van deze 
referenties is de volgorde van alle stappen bepaald. In de volgende stroomschema‟s wordt deze 
volgorde gevisualiseerd, waarbij per stap de paragraaf uit Bijlage C genoemd wordt waar meer 
informatie over de stap te vinden is. 
 Daarnaast is per stap aangegeven welke functie uit paragraaf 4.1.4 ermee vervuld wordt. 
In paragraaf 4.2.4 is toegelicht in hoeverre het functioneel ontwerp met deze stappen voldoet aan 
het Programma van Eisen. 
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Invoer Activiteit Uitvoer 

STROOMDIAGRAM PLANNINGINFORMATIESYSTEEM (1/4) 

 

 
Gegevens 

   
 

 

Activiteit door 

gebruiker 

   
 

 

Activiteit door 

systeem  

Referentie naar 

stroomdiagram 
  

 
Een planning op objectenniveau of een objectenplanning is een planning waarbij per BIM-object 
zichtbaar is welke activiteiten gepland zijn. Huidige planningen worden opgesteld op 
activiteitenniveau. Door deze activiteiten te koppelen aan objecten wordt het mogelijk om de 
planninginformatie op objectenniveau te structureren. In Figuur 17 op pagina 29 wordt een 
voorbeeld gegeven van een fragment uit een objectenplanning. 
 Stap 2 omvat een extra handeling ten opzichte van het huidige voortgangsbewaking-
proces. De meerwaarde van deze handeling zit in het gegeven dat verschillende type planningen 
toch gekoppeld kunnen worden, waarna de gevolgen van planningafwijkingen berekend en 
geanalyseerd kunnen worden en de planninginformatie ook in een 4D model kan worden 
weergegeven. Hiermee wordt gestimuleerd deze handeling al bij het opstellen van planningen te 
verrichten, waardoor deze handeling niet langer als extra zou worden beschouwd. Dit sluit ook 
aan bij de filosofie van Ballast Nedam, zoals toegelicht wordt in paragraaf 4.6. 
 
 

 

STAP 1 (F4) Zie C.3 

Ophalen planninginformatie 

 

Activiteiten Planningen 

STAP 2 (F1) Zie C.1 

Koppelen objecten en activiteittypen 

aan activiteiten 

 

STAP 3 (F2) Zie C.3 

Genereren planning op objectenniveau 

 

Activiteiten 

Activiteittypen 

 

 

 

Objecten 

 

 

 

Objecten 

Activiteittype 

Geplande statussen 

Activiteiten 

 

 

 

 

 

… 

Objecten 

Objecten 

Activiteit 

Activiteit 

Activiteiten 

Activiteit 

Activiteiten 

 

Activiteit 

… 

Activiteit 

 

Activiteit 

… 

… 

Objecten 

Start 

(2/4) 
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Invoer Activiteit Uitvoer 

STROOMDIAGRAM PLANNINGINFORMATIESYSTEEM (2/4) 

 

 
Gegevens 

   
 

 

Activiteit door 

gebruiker 

   
 

 

Activiteit door 

systeem  

Referentie naar 

stroomdiagram 
   

STAP 7 (F6) Zie C.5 

Doorrekenen tijdconsequenties 

 

Relaties tussen activiteiten 

STAP 10 (F9) Zie C.8 

Visualiseren van statussen, 

afwijkingen en analyses 

 

(3/4) 

(1/4) 

Afwijkingen 

Geplande statussen 

Activiteiten 

Doorgerekende statussen 

Activiteiten 

STAP 8 (F7) Zie C.6 

Analyseren op prioriteit o.b.v. tijd 

 

Doorgerekende statussen 

Activiteiten 

Prioriteit o.b.v. tijd 

Activiteiten 

STAP 9 (F8) Zie C.7 

Analyseren op prioriteit o.b.v. kosten 

 

Prioriteit o.b.v. kosten 

Activiteiten 

Geplande status 

Werkelijke status 

Afwijking 

Prioriteit o.b.v. tijd 

Prioriteit o.b.v. kosten 

Activiteiten 

Kleurenschema’s 

Geometrische 

eigenschappen 

Objecten 

Visualisatie van 

geplande status 

Visualisatie van 

werkelijke status 

Visualisatie van 

prioriteit o.b.v. tijd 

Visualisatie van 

prioriteit o.b.v. kosten 

Visualisatie van 

afwijkingen 

STAP 4 (F3), (F5) Zie C.4 

Invoeren werkelijke status 

 
Werkelijke status 

Activiteiten 

Activiteiten 

STAP 5 (F4) Zie C.3 

Ophalen planninginformatie 

 

Werkelijke status 

Activiteiten 

Werkelijke status 

Activiteiten 

STAP 6 (F6) Zie C.5 

Vergelijken geplande en werkelijke status 

 

Geplande status 

Werkelijke status 

Activiteiten 

Afwijking 

Activiteiten 
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In de voorgaande stappen komen de resultaten van de taakstellingen terug. De taakstellingen 
hebben dezelfde aanleiding als de eisen (paragraaf 4.1.2), zodat met deze stappen getracht wordt 
aan de eisen te voldoen. De volgende stappen zijn opgesteld om te voorzien in de wensen (4.1.3). 
 

Invoer Activiteit Uitvoer 

STROOMDIAGRAM PLANNINGINFORMATIESYSTEEM (3/4) 

 

 
Gegevens 

   
 

 

Activiteit door 

gebruiker 

   
 

 

Activiteit door 

systeem  
Beslissing 

 

Referentie naar 

stroomdiagram 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

(4/4) 

STAP 11 

Resultaten inklappen 

tot activiteitenniveau? 

Nee 

Ja 

STAP 12 (F10) Zie Wens (i) 

Resultaten inklappen op activiteitenniveau 

 

 

Activiteit 

… 

Activiteit 

 

Activiteit 

… 

… 

Doorgerekende 

status 

Activiteit 

Doorgerekende 

status 

 

 

 

 

 

… 

Objecten 

Objecten 

Activiteiten 

Activiteit 

Activiteit 

Objecten 

Activiteiten (2/4) 
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Invoer Activiteit Uitvoer 

STROOMDIAGRAM PLANNINGINFORMATIESYSTEEM (4/4) 

 

 
Gegevens 

   
 

 

Activiteit door 

gebruiker 

   
 

 

Activiteit door 

systeem  
Beslissing   Referentie 

 

   

STAP 14 (F11) Zie Wens (ii) 

Instellen filters van eigenschappen 

 

Resultaten 

(3/4) 

Eind 

 
STAP 13 

Resultaten filteren? 

STAP 15 (F11) Zie Wens (ii) 

Filteren van resultaten 

 

Instellingen filters 

Gefilterde resultaten Instellingen filters 

Nee 

Ja 

STAP 17 (F12) Zie Wens (iii) 

Instellen opties voor exporteren 

 

Resultaten 

 
STAP 16 

Resultaten 

exporteren? 

STAP 18 (F12) Zie Wens (iii) 

Exporteren van resultaten 

 

Instellingen export 

Geëxporteerde resultaten Instellingen export 

Nee 

Ja 

STAP 20 (F13) Zie Wens (iv) 

Instellen rapportageopties 

 

Resultaten 

 
STAP 19 

Resultaten 

rapporteren? 

STAP 21 (F13) Zie Wens (iv) 

Genereren rapportage 

 

Instellingen rapportageopties 

Rapportage Instellingen rapportageopties 

 

Nee 

Ja 

STAP 23 (F14) Zie Wens (v) 

Instellen printopties 

 

Resultaten 

 
STAP 22 

Resultaten printen? 

STAP 24 (F14) Zie Wens (v) 

Printen 

 

Instellingen printopties 

Print Instellingen printopties 

 

Nee 

Ja 

 

STAP 25 

Project 

opgeleverd? 

STAP 4 

Ja Nee 
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4.2.2 Informatiestromen 

Behandelde vraag: 

OV (11.2) Welke informatiestromen lopen er? 

 
Om de resultaten van de taakstellingen mogelijk te maken en de in paragraaf 4.2.1 beschreven 
processen uit te kunnen voeren, moeten informatiestromen kunnen lopen tussen verschillende 
structuren. In Figuur 24 worden deze informatiestromen geschematiseerd. Te zien is dat een 
activiteit het kruispunt vormt tussen de aspecten activiteittype, object(type), locatie en fase, 
waarbij ieder aspect een eigen structuur bevat. Hierbij zijn de objecten, locaties en fasen alleen 
voor het betreffende project van toepassing en zijn de activiteittypen en objecttypen 
projectoverschrijdend. Deze komen uit een conceptenbibliotheek, zoals beschreven wordt in 
Bijlage B.1.3. Naast de informatieaspecten is planninginformatie zoals de start- en einddatum 
toegekend aan de activiteit. 
 Tevens is zichtbaar dat per object meerdere activiteittypen (in dit voorbeeld produceren 
en realiseren) gekoppeld zijn. Hierdoor kan een vertaalslag gemaakt worden van activiteiten- naar 
objectniveau, zodat activiteiten uit verschillende planningen toch gekoppeld kunnen worden.  
 

 
Figuur 24: Informatiestromen in het planninginformatiesysteem. Aangepast van Marijnissen (2013) 

 Projectspecifiek   Conceptenbibliotheek 
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4.2.3 Applicatielandschap 

Behandelde vraag: 

OV (11.3) Hoe ziet het applicatielandschap er uit? 

 
Een applicatielandschap wordt door Duijs (2011) gedefinieerd als “een overzicht van alle 
aanwezige applicaties, onderlinge samenhang en afhankelijkheden”. In Figuur 25 is het 
applicatielandschap van het planninginformatiesysteem te zien. Hierin is weergegeven waar de 
planninginformatie vandaan komt, in welke applicatie deze informatie gekoppeld wordt aan 
objecten en activiteittypen (BIM Data Manager), welke applicatie de vergelijkingen en analyses 
verricht (PowerProject) en welke applicatie de resultaten hiervan visualiseert (NavisWorks). 
 

 

 
Excel 

 
PowerProject 

 
BIM Data Manager 

 
NavisWorks 

 
AGIS 

 
Organice 

 
Optioneel  Informatiestroom naar 

BIM Data Manager 
 Informatiestroom vanaf 

BIM Data Manager 
 Overige 

informatiestromen 

Figuur 25: Applicatielandschap van het planninginformatiesysteem 
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4.2.4 Toetsing aan Programma van Eisen 

Behandelde vraag: 

OV (12.1) In hoeverre voldoet het functioneel ontwerp aan het Programma van Eisen? 

 
In Tabel 20 is toegelicht hoe het functioneel ontwerp aan alle eisen en wensen voldoet. Per eis of 
wens is beschreven welke processtap uit het functioneel ontwerp deze eis of wens vervult, op 
welke manier dit gebeurt en in welke bijlage of paragraaf hier uitgebreider op in wordt gegaan. 
 
Tabel 20: Toetsing functioneel ontwerp aan Programma van Eisen 

Eisen Voldoet? Stap FOa Toelichting  

(i) Activiteiten worden eenduidig beschreven, 

waardoor eenduidig kan worden vastgesteld 

in hoeverre twee activiteiten identiek zijn 

   
2 Door invulling van de aspecten object(type) en 

activiteittype kan eenduidig vastgesteld worden in 

hoeverre activiteiten identiek zijn 

B.2.6 

(ii) Activiteiten van een verschillend detailniveau 

worden gekoppeld 
   

3 Door planninginformatie op objectenniveau vast te 

leggen kan de koppeling gerealiseerd worden 

B.3.3 

(iii) Actoren kunnen hun werkzaamheden blijven 

uitvoeren in hun momenteel gebruikte 

applicaties 

   
4 Invoer van statussen kan geschieden vanuit de 

momenteel gebruikte applicaties volgens het huidige 

proces 

B.4.2 

(iv) Activiteiten uit verschillende applicaties 

worden gekoppeld 
   

1, 5 Met de BIM Data Manager wordt informatie uit 

verschillende applicaties opgehaald 

B.4.2 

(v) Het planninginformatiesysteem verstoort het 

huidige voortgangsbewakingproces niet    
4 Invoer van statussen kan geschieden vanuit de 

momenteel gebruikte applicaties volgens het huidige 

proces 

B.4.2 

(vi) Invoer voortgang van activiteiten geschiedt in 

4D modellen 
   

4 Per BIM-object kunnen statussen van activiteiten 

ingevoerd worden 

B.5.3 

(vii) Gevolgen van afwijkingen worden 

doorgerekend 
   

6, 7 Met de Time Impact Analysis worden gevolgen van 

afwijking doorgerekend 

B.6.5 

(viii) Planningafwijkingen worden geprioriteerd op 

basis van tijd 
   

8 Op basis van het kritieke pad worden activiteiten 

geprioriteerd 

B.7.3 

(ix) Planningafwijkingen worden geprioriteerd op 

basis van kosten    
9 Op basis van de som van vertragings- en 

bouwtijdoverschrijdingskosten worden activiteiten 

geprioriteerd 

B.8.3 

(x) Eenduidig is wanneer, waar, welke activiteiten 

verricht worden 
   

 

 

Met een combinatie van 4D modellen en 

balkenschema’s wordt zowel tijd- als ruimtelijke 

informatie toereikend gevisualiseerd 

B.9.2.3 
(xi) De planningvisualisatie is eenduidig voor alle 

actoren 
   10 

(xii) Planningen worden gevisualiseerd als 4D 

modellen 
   

 

Wensen Voldoet? Stap FOa Toelichting  

(i) Resultaten van vergelijkingen en analyses 

kunnen worden ingeklapt tot 

activiteitenniveau 

   
12 Het systeem bevat een functionaliteit om resultaten in te 

klappen tot activiteitenniveau 
4.2.1 (3/4) 

(ii) De activiteiten kunnen gefilterd worden op 

eigenschappen zoals activiteittype 
   

14, 15 Het systeem toont resultaten op basis van ingestelde 

filters 
4.2.1 (4/4) 

(iii) Resultaten van vergelijkingen en analyses 

kunnen geëxporteerd worden naar Excel 
   

17, 18 Het systeem bevat een functionaliteit om resultaten te 

exporteren op basis van ingestelde opties 
4.2.1 (4/4) 

(iv) Rapportages van resultaten kunnen 

automatisch gegenereerd worden 
   

20, 21 Het systeem bevat een functionaliteit om rapportages te 

genereren op basis van ingestelde opties 
4.2.1 (4/4) 

(v) Resultaten en visualisaties van vergelijkingen en 

analyses kunnen geprint worden 
   

23, 24 Het systeem kan resultaten printen op basis van 

ingestelde opties 
4.2.1 (4/4) 

Noot a: Stap FO = processtap van functioneel ontwerp, zie paragraaf 4.2.1 
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4.3 Weergave van de grafische gebruikersomgeving 

Behandelde taakstelling: 

TS (13) Maken statische mockup 

 
Een grafische gebruikersomgeving wordt ontworpen om gebruikers van een applicatie eenvoudig 
te laten interageren met de applicatie door ze visuele mogelijkheden aan te reiken met 
bijvoorbeeld menu‟s of groepen iconen (Merriam-Webster Dictionary, z.d.). De omgeving omvat 
visuele representaties van anderzijds tekstuele informatie of acties (Rimmer, 1992). Met de 
grafische gebruikersomgeving presenteert het planninginformatiesysteem zich aan de gebruiker. 
 Mockups worden gebruikt om een visueel ontwerpconcept te tonen en geven een eerste 
indruk van hoe een uiteindelijke applicatie eruit komt te zien. Een mockup is statisch indien het 
wordt weergegeven in een formaat waarbij gebruikersinteractie zoals in een werkende applicatie 
niet mogelijk is (Turner & Harrington, 2011). 
 In deze paragraaf wordt de statische mockup van het planninginformatiesysteem 
behandeld. Eerst wordt het overzichtscherm toegelicht (paragraaf 4.3.1), vervolgens worden de 
functies getoond (4.3.2) en ten slotte wordt de statische mockup getoetst aan het Programma van 
Eisen (4.3.3). 
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4.3.1 Overzicht van de statische mockup 

Behandelde vraag: 

OV (13.1) Hoe presenteert het systeem zich aan de gebruiker? 

 
In Figuur 26 wordt een overzicht gegeven van de mockup. Bovenaan het scherm bevindt zich 
een navigatiebalk, waarin de functies onderverdeeld zijn in de groepen Bestand, Invoer, Analyse en 
Uitvoer. In paragraaf 4.3.2 wordt duidelijk gemaakt welke functies onder welke groepen te vinden 
zijn. Daarnaast staan in deze balk de projecten die geopend zijn, in dit geval Project Z. 
 Daaronder zijn vier velden te vinden. De bovenste twee hebben betrekking op de 
activiteiten: links zijn ze gestructureerd naar activiteittypen en rechts staan ze in een 
balkenschema. Onder worden de objecten weergegeven als structuurboom en als 4D model. 
 

    
Figuur 26: Overzicht mockup planninginformatiesysteem 

 
De activiteittypen zijn hierbij ingeklapt weergegeven, maar kunnen uitgeklapt worden tot het 
overzicht in Figuur 59 uit Bijlage B.2.4. In deze mockup zijn de activiteiten uit de planningen 
vereenvoudigd tot bijvoorbeeld „Inkoopactiviteit 1‟. Zoals in B.1.3 is uitgelegd, zijn de 
activiteittypen concepten die uit een centrale bibliotheek komen en op ieder project toegepast 
worden. De balkenschema‟s bevatten projectspecifieke informatie, namelijk de tijdinformatie die 
door een planner is toegevoegd. 
 Ook de objecten, hier gestructureerd in een objectenboom en gevisualiseerd in een 4D 
model, zijn projectspecifiek. De objecttypen zijn echter concepten, zoals beschreven in B.1.3. 
 
De applicatie is ingedeeld met een navigatiebalk bovenaan het scherm, omdat schermweergaven 
voornamelijk in de vorm van een F gelezen worden. Eerst wordt de bovenste streep bekeken en 
vervolgens wordt via de linkerzijde naar beneden gegaan (Nielsen & Pernice, zoals geciteerd in 
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Kuijsten, 2012). Het voorbeeld uit Figuur 26 toont een vereenvoudigd, fictief model. In 
werkelijkheid bevat een bouwproject vele planningregels en objecten, waardoor de 
structuurbomen met activiteittypen en objecten essentieel zijn voor de overzichtelijkheid en het 
begrip van het project. Daarom zijn deze structureringen links geplaatst. Bij bestaande projecten 
worden de objecten gestructureerd volgens de in paragraaf 3.1 beschreven super- en subtypen.  
 

4.3.2 Functies in de statische mockup 

Aan de hand van schermafbeeldingen wordt in Bijlage D toegelicht hoe in de statische mockup 
de functies uit paragraaf 4.1.4 vervuld worden. Met vervullen van deze functies wordt voldaan 
aan de corresponderende eisen en wensen uit Tabel 19 op pagina 41. Deze paragraaf beperkt zich 
tot een selectie van de functies en schermafbeeldingen. 
 

Functie: 

(F4) Ophalen planninginformatie 

 
Planningen uit verschillende applicaties kunnen toegevoegd worden (Figuur 27). Hierdoor 
kunnen actoren hun werkzaamheden blijven uitvoeren in hun momenteel gebruikte applicaties.  
 
In dit venster worden 

planningen uit 

verschillende applicaties 

toegevoegd en verwijderd 

en kunnen reeds 

toegevoegde planningen 

ververst worden als deze 

aangepast zijn.  

 

Met  wordt gelinkt naar 

de locatie waar de 

planning is opgeslagen.  

 

Met  wordt per planning 

ingesteld welke gebruikers 

bepaalde rechten, 

waaronder het invoeren 

van de voortgang, 

hebben. 

 Figuur 27 
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Functie: 

(F1) Koppelen objecten en activiteittypen aan activiteiten 

 
De activiteittypen uit de structuurboom kunnen gekoppeld worden aan activiteiten uit het 
balkenschema (Figuur 28). 
  
Het geselecteerde 

activiteittype wordt 

gekoppeld aan een 

activiteit door de linker 

muisknop ingedrukt te 

houden, het activiteittype 

te slepen naar de activiteit 

en vervolgens de muisknop 

los te laten.  

 Figuur 28 

 
Objecten kunnen gekoppeld worden aan activiteiten. Door objecten te selecteren en deze naar 
activiteit(en) te slepen (Figuur 29) worden koppelingen gerealiseerd. 
 
De objecten worden aan 

een activiteit gekoppeld 

op een vergelijkbare wijze 

als bij de activiteittypen. 

 Figuur 29 
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Functies: 

(F2) Genereren planning op objectenniveau 

(F10) Resultaten inklappen tot activiteitenniveau 

 
Een optie is het sorteren van het balkenschema naar activiteittypen of naar objecten (rechts naast 
„Balkenschema‟ in Figuur 30). Omdat objecten gekoppeld zijn aan activiteiten, kan een 
objectenplanning gegenereerd worden.  
 
Omdat objecten nu 

gekoppeld zijn aan 

activiteiten, kunnen de 

activiteiten ook gesorteerd 

worden naar objecten. Per 

object is nu zichtbaar 

welke activiteiten wanneer 

ingepland zijn. 

 

Het balkenschema is nu 

uitgeklapt, zodat het de 

volledige hoogte benut. 

Met  kan het weer 

ingeklapt worden en wordt 

het 4D model weer 

zichtbaar. 

 Figuur 30 
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Functie: 

(F9) Visualiseren van statussen, afwijkingen en analyses 

Omdat objecten gekoppeld zijn aan activiteiten, kunnen de geplande statussen niet alleen 
gevisualiseerd worden in een balkenschema maar ook in een 4D model als animatie 
(momentopname in Figuur 31). Daarin is per object zichtbaar wanneer welke activiteit verricht 
moet worden. 
 
Momentopname van de 

animatie van geplande 

statussen. De blauwe lijn 

toont de datum die op dat 

moment in het 4D model 

gevisualiseerd wordt, dus 

de activiteiten die op dat 

moment volgens de 

planning verricht worden. 

 

Inzichtelijk is wanneer welke 

activiteiten waar verricht 

worden, omdat de kleuren 

van de activiteittypen 

corresponderen met die in 

het balkenschema. 

 Figuur 31 

 
Functie: 

(F5) Invoeren werkelijke status in 4D model 

Tevens kan de voortgang van objecten in een 4D model ingevoerd worden door de betreffende 
object(en) te selecteren (Figuur 32).  
 
In dit venster kan de 

voortgang van alle 

activiteiten behorend bij 

object 6 ingevoerd 

worden. In dit voorbeeld 

wordt de voortgang van 

werkvoorbereidings-

activiteit 3 ingevoerd. 

 

De huidige gebruiker van 

de applicatie heeft geen 

rechten om de voortgang 

van inkoop- en 

uitvoeringsactiviteiten in te 

voeren, zoals is 

gesymboliseerd met . 

Van activiteiten met  kan 

wel de voortgang 

ingevoerd worden. 

 Figuur 32 
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Functie: 

(F9) Visualiseren van statussen, afwijkingen en analyses 

 
Nadat de voortgang is ingevoerd, kan een standlijn gegenereerd worden. Deze standlijn kan 
gevisualiseerd worden in een balkenschema gesorteerd naar activiteittypen (Figuur 33) of naar 
objecten (Figuur 34). 
 
Wanneer van iedere 

activiteit de voortgang is 

ingevoerd, wordt in het 

balkenschema een 

standlijn gegenereerd. 

 Figuur 33 

 
 
Voor ieder object is nu 

zichtbaar in hoeverre 

activiteiten conform 

planning verlopen. 

 Figuur 34 
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Omdat per object bekend is hoeveel de bijbehorende activiteiten afwijken, kunnen deze 
afwijkingen ook gevisualiseerd worden in het 4D model (Figuur 35). Zo is inzichtelijk waar de 
afwijkingen plaatsvinden. Hierbij kan middels filters tevens alleen de voortgang van specifieke 
activiteittypen, bijvoorbeeld inkoopactiviteiten, getoond worden. Het filteren geschiedt op 
vergelijkbare wijze als in Figuur 38. 
 
De standlijn kan nu ook in 

het 4D model 

gevisualiseerd worden. Uit 

dit model blijkt waar 

activiteiten voor, achter of 

volgens planning verlopen. 

 

De kleurinstellingen met 

bijbehorende legenda 

kunnen aangepast worden 

met , bijvoorbeeld door 

een voor kleurenblinden 

geschikt kleurenschema te 

kiezen. 

 Figuur 35 

 
Functie: 

(F6) Doorrekenen tijdconsequenties 

Op basis van de voortgang kunnen de gevolgen doorgerekend worden met de in paragraaf 3.5.1 
uitgelegde Time Impact Analysis. Het doorrekenen geschiedt op objectenniveau (Figuur 36). 
 
De gevolgen zijn met de 

Time Impact Analysis 

(paragraaf 3.5.1) 

doorgerekend. 

 Figuur 36 
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Functie: 

(F7) Analyseren op prioriteit o.b.v. tijd 

(F9) Visualiseren van statussen, afwijkingen en analyses 

 
Vervolgens kan de prioriteit op basis van tijdconsequenties volgens de in paragraaf 3.5.2 
beschreven methode berekend en gevisualiseerd worden (Figuur 37). 
 Zoals in dezelfde paragraaf beschreven wordt, behoeft de methode om de prioriteit op 
basis van kostenconsequenties te bepalen vervolgonderzoek. Echter kan een gedetailleerdere 
methode eenvoudig geïmplementeerd worden mits gebruik wordt gemaakt van de 
informatieaspecten uit paragraaf 3.1. Vervolgens kan de prioriteit op basis van 
kostenconsequenties ook gevisualiseerd worden in het balkenschema en het 4D model, op 
vergelijkbare wijze als in Figuur 37. 
 
De prioriteit op basis van 

tijd is berekend met de in 

paragraaf 3.5.2 

beschreven methode. De 

prioriteit is zichtbaar in het 

balkenschema (hier niet 

afgebeeld) en in het 4D 

model. 

 Figuur 37 
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Functies: 

(F11) Filteren van resultaten  

 
Filteren op basis van eigenschappen is mogelijk. Aan de filters kunnen waarden worden 
toegekend, die zowel numeriek als tekstueel kunnen zijn. Zo kan gefilterd worden op alle 
activiteiten die binnen een bepaalde geplande periode vallen, of kan worden gefilterd op alle 
activiteiten die zijn toegekend aan een bepaalde onderaannemer (Figuur 38). 
 
In dit venster kunnen de 

resultaten gefilterd worden 

op eigenschappen. 

 

Met  Bestand kunnen 

filterinstellingen 

opgeslagen of geopend 

worden.  

 

Met  kunnen 

eigenschappen waarop 

gefilterd moet worden 

toegevoegd worden. 

Daarna wordt de 

eigenschap voorzien van 

een filter met waarde. Dit 

kan een numerieke of 

tekstuele waarde zijn. 

 

Met  worden 

eigenschappen verwijderd. 

Met  en  wordt de 

volgorde waarop gefilterd 

wordt aangepast. 

 Figuur 38 

 
Vervolgens worden de resultaten getoond volgens de ingestelde filters (Figuur 39). 
 
De resultaten worden 

getoond volgens de 

ingestelde filters.  

 

In dit voorbeeld worden 

alle kolommen van 

onderaannemer Janssen 

getoond. 

 Figuur 39 
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4.3.3 Toetsing aan het Programma van Eisen 

Behandelde vraag: 

OV (14.1) In hoeverre voldoet de statische mockup aan het PvE? 

 
In Tabel 21 is toegelicht hoe de mockup aan alle eisen en wensen voldoet, uitgezonderd de wens 
om weergaves te kunnen printen en de eis om planningafwijkingen te prioriteren op basis van 
kosten. Deze eis is niet haalbaar gebleken binnen de gestelde tijd van het afstudeerproject. 
Hoewel een methode gesuggereerd wordt in Bijlage B.8.3, is het kostenbewakingproces en de 
bijbehorende structuur dermate ingewikkeld dat vervolgonderzoek gewenst is.  

Bij de vervulde eisen en wensen is beschreven welke functie van de mockup deze eis of 
wens vervult, toegelicht aan de hand van schermafbeeldingen.  
 
Tabel 21: Toetsing statische mockup aan Programma van Eisen 

Eisen Functies Voldoet? 

  Schermafbeelding 

 § 4.3.2a Bijlage Da 

(i) Activiteiten worden eenduidig beschreven, 

waardoor eenduidig kan worden vastgesteld in 

hoeverre twee activiteiten identiek zijn 

(F1) Koppelen objecten en 

activiteittypen aan activiteiten    
 Figuur 28 

Figuur 29 

Figuur 97 

Figuur 106 

(ii) Activiteiten van een verschillend detailniveau 

worden gekoppeld 
(F2) Genereren planning op 

objectenniveau 
   

 Figuur 30 Figuur 109 

(iii) Actoren kunnen hun werkzaamheden blijven 

uitvoeren in hun momenteel gebruikte 

applicaties 

(F3) Invoeren werkelijke status in 

gebruikelijke applicatie    
  Figuur 117 

(iv) Activiteiten uit verschillende applicaties worden 

gekoppeld 
(F4) Ophalen planninginformatie 

   
 Figuur 27 Figuur 93 

(v) Het planninginformatiesysteem verstoort het 

huidige voortgangsbewakingproces niet 
(F3) Invoeren werkelijke status in 

gebruikelijke applicatie 
   

  Figuur 117 

(vi) Invoer voortgang van activiteiten geschiedt in 

4D modellen 

(F5) Invoeren werkelijke status in 4D 

model 
   

 Figuur 32 Figuur 118 

(vii) Gevolgen van afwijkingen worden 

doorgerekend 
(F6) Doorrekenen tijdconsequenties 

   
 Figuur 36 Figuur 127 

(viii) Planningafwijkingen worden geprioriteerd op 

basis van tijd 
(F7) Analyseren op prioriteit o.b.v. 

tijd 
   

 Figuur 37 Figuur 130 

(ix) Planningafwijkingen worden geprioriteerd op 

basis van kosten 
(F8) Analyseren op prioriteit o.b.v. 

kosten b 
   

   

(x) Eenduidig is wanneer, waar, welke activiteiten 

verricht worden 

(F9) Visualiseren van statussen, 

afwijkingen en analyses 

   
 

Figuur 31 

Figuur 33 

Figuur 34 

Figuur 35 

Figuur 112 

Figuur 121 

Figuur 122 

Figuur 124 

(xi) De planningvisualisatie is eenduidig voor alle 

actoren 
   

 

(xii) Planningen worden gevisualiseerd als 4D 

modellen 
   

 

Wensen Functies Voldoet?  § 4.3.2a Bijlage Da 

(i) Resultaten van vergelijkingen en analyses 

kunnen worden ingeklapt tot activiteitenniveau 
(F10) Resultaten inklappen tot 

activiteitenniveau 
   

 Figuur 30 Figuur 108 

(ii) De activiteiten kunnen gefilterd worden op 

eigenschappen zoals activiteittype 
(F11) Filteren van resultaten 

   
 Figuur 38 

Figuur 39 

Figuur 132 

Figuur 133 

(iii) Resultaten van vergelijkingen en analyses 

kunnen geëxporteerd worden naar Excel 
(F12) Exporteren van resultaten 

   
  Figuur 135 

(iv) Rapportages van resultaten kunnen 

automatisch gegenereerd worden 
(F13) Genereren rapportage 

   
  Figuur 136 

(v) Resultaten en visualisaties van vergelijkingen en 

analyses kunnen geprint worden 
(F14) Printen b    

   

 

 Voldoet aan PvE   Voldoet niet aan PvE 

Noot a: In paragraaf 4.3.2 wordt slechts een deel van de functies van de mockup getoond. In Bijlage D zijn alle 

functies toegelicht aan de hand van schermafbeeldingen 

Noot b: De analysemethode om planningafwijkingen te prioriteren op basis van kostenconsequenties behoeft 

vervolgonderzoek en de printfunctie is niet ontworpen 
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4.4 Prototype van het planninginformatiesysteem 

Behandelde taakstelling: 

TS (15) Maken prototype 

 
Uiteindelijk is het systeem tot een prototype uitgewerkt, oftewel “een voorbeeld van een 
uiteindelijk product, waarin een deel van de functionaliteit reeds gerealiseerd is” (Woorden.org, 
z.d.). Vanwege de beschikbare tijd en budget van het afstudeerproject is het onmogelijk geweest 
om het planninginformatiesysteem als volledig geautomatiseerde applicatie te voltooien. Om toch 
het concept te bewijzen en de uitvoerbaarheid van de methode te demonstreren, is het prototype 
opgedeeld in een digitale, interactieve mockup en een technische workaround, zie Tabel 22.  
 
Tabel 22: Toelichting opdeling prototype 

Kenmerk 
Prototype 

Digitale, interactieve mockup (§ 4.4.1) Technische workaround (§ 4.4.2) 

Definitie Digitale weergave van een visueel 

ontwerpconcept (Turner & Harrington, 2011), 

waarbij interacties gesimuleerd worden 

(Arnowitz, Arent, & Berger, 2007) 

Procedurele verandering voor het gebruik 

van een computersysteem om een 

tekortkoming van het systeem te 

compenseren (Koopman & Hoffman, 2003) 

Methode Functies worden gesimuleerd door 

koppelingen tussen schermafbeeldingen 

middels hyperlinks 

Ongeautomatiseerde en bewerkelijke 

handelingen worden ingezet om functies te 

tonen die in de definitieve applicatie wel 

geautomatiseerd moeten zijn 

Gebruikte 

programma’s 

PowerPoint Ballast Nedam BIM Data Manager, 

PowerProject, NavisWorks, Excel 

Voor toetsing van Gebruik en inhoud Techniek 

 
Inhoudelijk is het planninginformatiesysteem op basis van het functioneel ontwerp (paragraaf 
4.2.4) en de statische mockup (4.3.3) reeds getoetst aan het Programma van Eisen. Om de inhoud 
tevens door experts te laten beoordelen en ook het gebruik van het ontworpen integraal 
planninginformatiesysteem te toetsen, is de statische mockup uit paragraaf 4.3 omgezet in een 
digitale, interactieve mockup. Deze mockup wordt getoetst door experts middels een Streamlined 
Cognitive Walkthrough. Uitleg over de interactieve mockup, de toetsingsmethode en de 
resultaten daarvan zijn te vinden in paragraaf 4.4.1. 
 Daarnaast is een deel van de functies (10 uit 14) gerealiseerd in een werkend systeem. 
Omdat enkele van deze tien functies bewerkelijker en minder geautomatiseerd zijn dan gewenst 
bij een definitieve applicatie, wordt dit beschouwd als een technische workaround. In een 
workaround worden procedures anders uitgevoerd dan beoogd om een tekortkoming te 
compenseren (Koopman & Hoffman, 2003). Deze tekortkoming kan wegnomen worden door de 
ontbrekende functies te programmeren en de ongeautomatiseerde en bewerkelijke functies te 
automatiseren. In paragraaf 4.4.2 wordt de technische workaround beschreven, wordt getoetst in 
hoeverre de functies van het systeem daarmee vervuld worden en wordt nagegaan in hoeverre 
ontbrekende of te automatiseren functies programmeerbaar zijn.  
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4.4.1 Digitale, interactieve mockup 

4.4.1.1 Beschrijving van de digitale, interactieve mockup 

Behandelde vraag: 

OV (15.1) Hoe geschiedt de interactie van het systeem met de gebruiker? 

Een digitale, interactieve mockup is gemaakt in PowerPoint door tekst en knoppen uit 
schermafbeeldingen middels hyperlinks te koppelen aan andere schermafbeeldingen. Zo kan met 
een computermuis op de hyperlinks gedrukt worden, zoals een gebruiker van een definitieve 
applicatie dat ook zou doen, en worden functies uit het planninginformatiesysteem gesimuleerd. 

De digitale, interactieve mockup is opgeslagen als PowerPoint presentatie met macro‟s 
ingeschakeld (bestandsformaat .ppsm). Zodoende wordt de gesimuleerde applicatie op volledig 
scherm weergegeven. In Bijlage E wordt getoond naar welke schermafbeelding een klik op een 
hyperlink uit een andere schermafbeelding leidt. Figuur 40 toont een selectie hiervan. Bijlage H 
bevat een CD-rom met de gehele digitale, interactieve mockup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 40: Selectie van het overzicht van hyperlinks in de digitale, interactieve mockup. Voor een volledig overzicht, 

zie Bijlage E. Deze selectie toont de klikopties van de gebruiker bij het startscherm. Het begin van de gestippelde lijn 

is de hyperlink waarop geklikt kan worden. De pijlpunt geeft de bestemming van de hyperlink weer; klikken op de 

hyperlink leidt de gebruiker naar deze schermafbeelding. 

 Omdat in dit voorbeeld nog geen project aangemaakt of geopend is, zijn de functies uit de menuopties 

Invoer, Analyse en Uitvoer (hier niet afgebeeld) niet beschikbaar. Een nieuw project aanmaken kan door op de 

hyperlink in het venster Balkenschema of 4D te drukken of via ‘Bestand  Nieuw project aanmaken’. Als de 

gegevens zijn ingevuld wordt het project aangemaakt door op ‘OK’ te drukken. 
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4.4.1.2 Toetsing op inhoud en gebruik 

Gebruiksvriendelijkheid wordt gezien als een essentieel onderdeel van de kwaliteit van een 
softwareproduct en onderzoek toont aan dat gebrek aan gebruiksvriendelijkheid het succes of 
falen van software kan bepalen (Gulati & Dubey, 2012). Gebruiksvriendelijkheid wordt 
gedefinieerd als de mate waarin een product door gespecificeerde gebruikers effectief, efficiënt en 
met een hoog niveau van satisfactie gebruikt kan worden om gespecificeerde doelen te bereiken 
(ISO 9241-11, 1998). Hierbij is: 
- effectiviteit: de accuraatheid en volledigheid waarmee gebruikers gespecificeerde doelen 

bereiken; 
- efficiëntie: de bestede middelen in relatie tot de accuraatheid en volledigheid waarmee 

gebruikers gespecificeerde doelen bereiken; 
- satisfactie: vrij van discomfort en een positieve houding tegenover het gebruik van het 

product (ISO 9241-11, 1998) 
 
De gebruikers zijn toegelicht (paragraaf 4.1.1) en de doelen zijn samengevat in de doelstelling 
(2.5) en gespecificeerd in eisen (4.1.2) en wensen (4.1.3). De effectiviteit, efficiëntie en satisfactie 
waarmee gebruikers de functies (4.1.4) van het planninginformatiesysteem kunnen uitvoeren is 
getoetst middels de door Spencer (2000) ontwikkelde Streamlined Cognitive Walkthrough. Dit is 
een beoordelingproces waarbij een ontwerp gepresenteerd wordt aan experts, die dienen als 
beoordelaren. De methode bevat een scenario van taken met opeenvolgende acties die benodigd 
zijn om de taken succesvol te voltooien. Bij iedere actie vertellen de beoordelaren een verhaal 
over de interactie van gebruikers met de gebruikersomgeving door het beantwoorden van vragen 
(Wharton et al., 1994). Aanvullend zijn de beoordelaren gevraagd naar onder andere de 
correctheid van de gebruikte methoden, waarmee de digitale, interactieve mockup ook op inhoud 
is getoetst. De selectie van deze evaluatiemethode is verantwoord in Bijlage F.1 en de methode is 
nader toegelicht in Bijlage F.2. 

De Streamlined Cognitive Walkthrough is gehouden met drie projectleiders 
voorbereiding van Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling Speciale Projecten als beoordelaren. De 
resultaten van deze evaluatiesessie worden uitgebreid behandeld in Bijlage F.3.2 en worden in 
deze paragraaf samengevat, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de inhoud en het gebruik 
van het systeem. 
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Inhoud 
Behandelde vragen: 

OV (16.1) In hoeverre voldoet het prototype aan het PvE? 

 
Samengevat voldoet de digitale, interactieve mockup aan het Programma van Eisen, behalve de 
eis om activiteiten te kunnen prioriteren op kostenconsequenties en de wens om weergaves te 
kunnen printen, omdat beiden niet verwerkt zijn in de mockup. De methoden om gevolgen van 
planningafwijkingen door te rekenen (3.5.1) en om activiteiten te prioriteren op tijdconsequenties 
(3.5.2) worden beiden als correct beschouwd, al zou laatstgenoemde eventueel uitgebreid kunnen 
worden. De aanwezigheid van beide functies wordt als een grote verbetering ten opzichte van het 
huidige proces beschouwd. 

Tabel 23 geeft een overzicht van deze inhoudelijke toets, waarbij gerefereerd wordt naar 
de schermafbeeldingen van de digitale, interactieve mockup uit Bijlage E waarmee de functies 
mogelijk zijn.  
 
Tabel 23: Toetsing digitale, interactieve mockup aan Programma van Eisen 

Eisen Functies Voldoet?  Bijlage E 

(i) Activiteiten worden eenduidig beschreven, 

waardoor eenduidig kan worden vastgesteld in 

hoeverre twee activiteiten identiek zijn 

(F1) Koppelen objecten en 

activiteittypen aan activiteiten 
   

Figuur 154, Figuur 155, Figuur 156, Figuur 158, 

Figuur 160; 

Figuur 170, Figuur 172, Figuur 174, Figuur 176, 

Figuur 177, Figuur 178, Figuur 179, Figuur 180 

(ii) Activiteiten van een verschillend detailniveau 

worden gekoppeld 
(F2) Genereren planning op 

objectenniveau 
   

Figuur 181, Figuur 182, Figuur 183 

(iii) Actoren kunnen hun werkzaamheden blijven 

uitvoeren in hun momenteel gebruikte 

applicaties 

(F3) Invoeren werkelijke status in 

gebruikelijke applicatie    
Figuur 188, Figuur 189, Figuur 190, Figuur 192, 

Figuur 193 

(iv) Activiteiten uit verschillende applicaties worden 

gekoppeld 
(F4) Ophalen planninginformatie 

   
Figuur 145, Figuur 146, Figuur 147, Figuur 149, 

Figuur 152 

(v) Het planninginformatiesysteem verstoort het 

huidige voortgangsbewakingproces niet 
(F3) Invoeren werkelijke status in 

gebruikelijke applicatie 
   

Figuur 188, Figuur 189, Figuur 190, Figuur 192, 

Figuur 193 

(vi) Invoer voortgang van activiteiten geschiedt in 

4D modellen 

(F5) Invoeren werkelijke status in 4D 

model 
   

Figuur 194, Figuur 195, Figuur 197 

(vii) Gevolgen van afwijkingen worden 

doorgerekend 
(F6) Doorrekenen tijdconsequenties 

   
Figuur 207, Figuur 208 

(viii) Planningafwijkingen worden geprioriteerd op 

basis van tijd 
(F7) Analyseren op prioriteit o.b.v. 

tijd 
   

Figuur 213, Figuur 215 

(ix) Planningafwijkingen worden geprioriteerd op 

basis van kosten 
(F8) Analyseren op prioriteit o.b.v. 

kosten a 
   

 

(x) Eenduidig is wanneer, waar, welke activiteiten 

verricht worden 

(F9) Visualiseren van statussen, 

afwijkingen en analyses 

   
Figuur 184, Figuur 185, Figuur 186; 

Figuur 200, Figuur 202, Figuur 203, Figuur 204, 

Figuur 205, Figuur 206; 

Figuur 207; 

Figuur 215 

(xi) De planningvisualisatie is eenduidig voor alle 

actoren 
   

(xii) Planningen worden gevisualiseerd als 4D 

modellen 
   

Wensen Functies Voldoet?  Bijlage E 

(i) Resultaten van vergelijkingen en analyses 

kunnen worden ingeklapt tot activiteitenniveau 
(F10) Resultaten inklappen tot 

activiteitenniveau 
   

Figuur 181, Figuur 183 

(ii) De activiteiten kunnen gefilterd worden op 

eigenschappen zoals activiteittype 
(F11) Filteren van resultaten 

   
Figuur 222, Figuur 223, Figuur 224, Figuur 225 

(iii) Resultaten van vergelijkingen en analyses 

kunnen geëxporteerd worden naar Excel 
(F12) Exporteren van resultaten 

   
Figuur 226, Figuur 227, Figuur 229 

(iv) Rapportages van resultaten kunnen 

automatisch gegenereerd worden 
(F13) Genereren rapportage 

   
Figuur 231, Figuur 233, Figuur 234 

(v) Resultaten en visualisaties van vergelijkingen en 

analyses kunnen geprint worden 
(F14) Printen a    

 

 

 Voldoet aan PvE   Voldoet niet aan PvE  Schermafbeelding 

Noot a: De analysemethode om planningafwijkingen te prioriteren op basis van kostenconsequenties behoeft 

vervolgonderzoek en de printfunctie is niet ontworpen 
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Gebruik 
Behandelde vragen: 

OV (16.2) In hoeverre is het prototype gebruiksvriendelijk? 

 
Ten aanzien van het gebruik en de gebruikersomgeving van het planninginformatiesysteem zijn 
de volgende opmerkingen geplaatst door de beoordelaren: 
- Het slepen van geselecteerde objecten in het 4D model naar balken in het balkenschema 

(zoals afgebeeld vanaf Figuur 170 in Bijlage E) is intuïtief en werkt perfect. Ze zouden deze 
functionaliteit graag nu al hebben. 

- Het genereren van objectenplanningen en het vervolgens schakelen tussen planningen 
gesorteerd naar objecten en activiteiten is zeer nuttig. 

- Omdat de gebruikersomgeving eenvoudig is, zou het een mooi programma zijn als het 
technisch werkt en zou het in de praktijk gebruikt kunnen worden. 

- Uitvoerders worden niet in staat geacht om alle functies van het systeem te benutten. 
Werkvoorbereiders kunnen waarschijnlijk meer functies verrichten, maar het is twijfelachtig 
of ze de benodigde BIM-kennis in huis hebben. Aangeraden wordt om één iemand die de 
benodigde kennis heeft verantwoordelijk te maken voor het integreren van de planningen en 
het koppelen aan objecten en activiteittypen. De voortgang kan dan gewoon conform het 
huidige voortgangsbewakingproces ingevoerd worden in de planningapplicatie. Dit sluit aan 
bij de eis (iii) dat actoren hun eigen planningapplicaties kunnen blijven gebruiken. 

- Het toevoegen van activiteittypen en objecten aan planningen zou in een eerder traject 
moeten gebeuren. Zeker bij publiek-private samenwerkingsprojecten kan dit al eerder gedaan 
worden. Hiermee zou de extra handeling in het voortgangsbewakingproces verdwijnen. Dit 
sluit aan bij de filosofie van Ballast Nedam, zoals beschreven is in paragraaf 4.6. 
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4.4.2 Technische workaround 

4.4.2.1 Beschrijving van de technische workaround 

Behandelde vraag: 

OV (15.2) Welke functies werken momenteel? 

 
Een deel van de functies (10 uit 14, zie de toetsing in paragraaf 4.4.2.2) is gerealiseerd in een 
werkend systeem. Omdat een aantal van deze tien functies bewerkelijker en minder 
geautomatiseerd zijn dan gewenst bij een definitieve applicatie, wordt dit beschouwd als een 
technische workaround. In een workaround worden procedures anders uitgevoerd dan beoogd 
om een tekortkoming te compenseren (Koopman & Hoffman, 2003). De technische workaround 
omvat de in Tabel 24 weergegeven stappen en vervult de daarbij aangegeven functies. 

Omdat de BIM Data Manager bij Ballast Nedam intern ontwikkeld is en alleen voor 
eigen bedrijfsonderdelen wordt ingezet, wordt in deze versie van het afstudeerrapport de exacte 
werking van de applicatie niet beschreven en ontbreken schermafbeeldingen. 
 
Tabel 24: Stappen in de technische workaround en de bijbehorende vervulde functies 

Stappen Functie 

(1)  
 

(1.1) Inkoop- , voorbereiding-  en uitvoeringsplanningen.pp  openen en samenvoegen tot één Integrale planning.pp  (F4) 

(2)  
 

(2.1) Activiteittypen omzetten naar CodeLibrary entries in Integrale planning.pp  (F1) 

  (2.2) Alle activiteiten in Integrale planning.pp  handmatig koppelen aan de juiste CodeLibrary entries (Activiteittypen) (F1) 

(3)  
 
(3.1) Model.nwd   openen (F4) 

 (3.2) Integrale planning.pp  importeren (F4) 

 (3.3) Objecten van Model.nwd   koppelen aan activiteiten uit Integrale planning.pp  (F1) 

(4)  
 

(4.1) Configureer in TimeLiner kleurinstellingen zodat ze overeenkomen met die van de activiteittypen (F9) 

 (4.2) Taken in TimeLiner voorzien van de juiste TaskType (F9) 

 (4.3) Simulatie afspelen in Model.nwd  (F9) 

(5)  
 

(5.1) Overzicht van alle activiteiten per ObjectGUID exporteren naar Excel: Export eigenschappen.xls  (F12) 

(6)  
 

(6.1) Ordening van Export eigenschappen.xls  omzetten naar overzicht van activiteiten met gekoppelde ObjectGUIDs (F1) 

(7)  
 

(7.1) Alle ObjectGUIDs uit Export eigenschappen.xls  omzetten naar afzonderlijke CodeLibrary entries in Integrale planning.pp  (F1) 

  (7.2) Alle activiteiten in Integrale planning.pp  koppelen aan de juiste CodeLibrary entries (ObjectGUIDs) conform Export 

eigenschappen.xls  

(F1) 

(8)  
 

(8.1) Sortering naar CodeLibrary Activiteittypen creëren in Integrale planning.pp  (F10) 

  (8.2) Planning sorteren naar CodeLibrary Activiteittypen in Integrale planning.pp  (F10) 

  (8.3) Sortering naar CodeLibrary ObjectGUIDs creëren in Integrale planning.pp  (F2) 

  (8.4) Planning sorteren naar CodeLibrary ObjectGUIDs in Integrale planning.pp  (F2) 

  (8.5) Relaties tussen activiteiten definiëren; bij iedere ObjectGUID krijgen opeenvolgende activiteiten een ES+0 relatie in Integrale 

planning.pp  

(F2) 

  (8.6) Filter creëren t.b.v. berekening prioriteit o.b.v. tijd in Integrale planning.pp  (F7) 

  (8.7) Kolommen ‘Actual duration vs planned’ en ‘Prioriteit’ toevoegen aan Integrale planning.pp  (F9) 

(9)  
 

(9.1) Voortgang van activiteiten invoeren in Integrale planning.pp  (F3) 

(10)  
 

(10.1) Planning herberekenen in Integrale planning.pp  (F6) 

  (10.2) Planning opslaan als Integrale planning Herberekend.pp . Dit bestand wordt gecreëerd zodat de doorgerekende planning 

niet verward wordt met de oorspronkelijke planning, namelijk Integrale planning.pp . 

(F6) 

  (10.3) Planning opslaan als Integrale planning Prioriteiten.pp . Dit bestand wordt gecreëerd om de prioriteit o.b.v. tijd van 

activiteiten te berekenen. 

(F7) 

  (10.4) Filter ‘Prioriteit o.b.v. tijd’ aanklikken; Prioriteit 1 toekennen aan activiteit(en); activiteit(en) oplossen in Integrale planning 

Prioriteiten.pp  

(F7) 

 
BIM DataManager 

 
Excel / .xls bestand 

 
PowerProject 

 
NavisWorks  .pp bestand  .nwd bestand 
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Tabel 24: Stappen in de technische workaround en de bijbehorende vervulde functies (Vervolg) 

Stappen Functie 

  (10.5) Planning herberekenen; filter ‘Prioriteit o.b.v. tijd’ aanklikken; Prioriteit 2 toekennen aan activiteit(en); activiteit(en) oplossen in 

Integrale planning Prioriteiten.pp  

(F7) 

  (10.6) Enzovoorts; indien de filter geen activiteit meer toont in Integrale planning Prioriteiten.pp , filter uitzetten (F7) 

(11)  
 

(11.1) Waarden van de kolommen ‘Actual duration vs planned’ en ‘Prioriteit’ uit Integrale planning Prioriteiten.pp  van iedere 

activiteit toekennen aan bijbehorende ObjectGUID op basis van de koppeling tussen activiteiten en ObjectGUIDs 

(F9) 

  (11.2) Visualiseren van de kolommen ‘Actual duration vs planned’ en ‘Prioriteit’ in het model (F9) 

(12)  
 
(12.1) Filteren op basis van eigenschappen (F11) 

 
BIM DataManager 

 
Excel / .xls bestand 

 
PowerProject 

 
NavisWorks  .pp bestand  .nwd bestand 

 
In Bijlage G worden alle stappen aan de hand van afbeeldingen toegelicht. In deze paragraaf 
wordt een selectie van deze stappen getoond. Figuur 41 laat bijvoorbeeld zien hoe de geplande 
statussen in een 4D model gevisualiseerd kunnen worden door een animatie af te spelen. 
Hiermee wordt inzichtelijk welke activiteit waar en wanneer plaatsvindt.  
 

  
Figuur 41: Visualiseren van geplande statussen in een 4D model middels een animatie 

 
In Figuur 42 is de planningafwijking weergegeven in het 4D model, waardoor zichtbaar is waar 
welke afwijkingen zitten. Omdat de weergave geschiedt op basis van eigenschappen waarvan de 
waarden variabel zijn, kunnen verschillende gradaties van afwijkingen gevisualiseerd worden. Zo 
kan een donkerdere rode kleur corresponderen met een grotere vertraging en een fellere groene 
kleur met een grotere voorsprong ten opzichte van de planning. Op eenzelfde manier kan ook de 
prioriteit op basis van tijd gevisualiseerd worden in een 4D model. 

Hierbij kan gekozen worden om, in plaats van de voortgang van alle activiteiten 
behorend bij een object, enkel de voortgang van specifieke activiteittypen, zoals bijvoorbeeld 
alleen de inkoopactiviteiten, te visualiseren in het 4D model. Dit geschiedt door te filteren op 
activiteittypen. 
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Figuur 42: Visualiseren van de planningafwijkingen in een 4D model. Een rode kleur visualiseert een achterstand, 

waarbij een donkerdere rode kleur correspondeert met een grotere achterstand. Een groene kleur visualiseert een 

voorsprong. Echter is dit hier niet afgebeeld, omdat in dit voorbeeld geen sprake is van een voorsprong. 

 
Omdat het BIM naast tijdinformatie ook andere eigenschappen bevat, kan het model ook op 
basis van aanvullende filters weergegeven worden. In Figuur 43 zijn de resultaten gefilterd, 
waardoor alleen de objecten die als deuren gekenmerkt zijn getoond worden. Op vergelijkbare 
manier kan op bijvoorbeeld de onderaannemer gefilterd worden. Zo kan inzichtelijk worden 
gemaakt hoe onderaannemers op een moment presteren, waarbij in dit voorbeeld de prestatie 
wordt gemeten aan de voortgang in tijd.  
 

 
Figuur 43: Filteren van resultaten op basis van eigenschappen. In dit voorbeeld worden alleen de objecten die als 

deuren gekenmerkt zijn getoond. Op een vergelijkbare manier kan gefilterd worden op bepaalde onderaannemers. 
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4.4.2.2 Toetsing op techniek 

In Tabel 25 is samengevat in hoeverre de technische workaround de functies kan vervullen. Ten 
opzichte van de digitale, interactieve mockup uit paragraaf 4.4.1 zijn in de technische workaround 
twee functies niet gerealiseerd: het invoeren van de werkelijke status in een 4D model en het 
automatisch genereren van rapportages. Bij een aantal functies die wel gerealiseerd zijn is het 
uitvoeren hiervan bewerkelijker dan gewenst. Het visualiseren van de afwijkingen en de prioriteit 
op basis van tijd omvat bijvoorbeeld handmatige stappen die na een volgende invoer van de 
werkelijke status weer opnieuw doorlopen moeten worden. Toch tonen deze stappen aan dat de 
gebruikte applicaties informatie kunnen uitwisselen en wordt het concept van planninginformatie 
op objectenniveau analyseren en visualiseren gedemonstreerd. 
 
Tabel 25: Technische toetsing van technische workaround 

Eisen Functies Voldoet?  Bijlage G 

(i) Activiteiten worden eenduidig beschreven, 

waardoor eenduidig kan worden vastgesteld in 

hoeverre twee activiteiten identiek zijn 

(F1) Koppelen objecten en 

activiteittypen aan activiteiten    
Figuur 237, Figuur 238, Figuur 241, Figuur 248, 

Figuur 249 

(ii) Activiteiten van een verschillend detailniveau 

worden gekoppeld 
(F2) Genereren planning op 

objectenniveau 
   

Figuur 252, Figuur 253 

(iii) Actoren kunnen hun werkzaamheden blijven 

uitvoeren in hun momenteel gebruikte 

applicaties 

(F3) Invoeren werkelijke status in 

gebruikelijke applicatie    
Figuur 257 

(iv) Activiteiten uit verschillende applicaties worden 

gekoppeld 
(F4) Ophalen planninginformatie 

   
Figuur 236, Figuur 239, Figuur 240 

(v) Het planninginformatiesysteem verstoort het 

huidige voortgangsbewakingproces niet 
(F3) Invoeren werkelijke status in 

gebruikelijke applicatie 
   

Figuur 257 

(vi) Invoer voortgang van activiteiten geschiedt in 

4D modellen 

(F5) Invoeren werkelijke status in 4D 

model 
   

 

(vii) Gevolgen van afwijkingen worden 

doorgerekend 
(F6) Doorrekenen tijdconsequenties 

   
Figuur 258, Figuur 259 

(viii) Planningafwijkingen worden geprioriteerd op 

basis van tijd 
(F7) Analyseren op prioriteit o.b.v. 

tijd 
   

Figuur 260, Figuur 261, Figuur 262, Figuur 263 

(ix) Planningafwijkingen worden geprioriteerd op 

basis van kosten 
(F8) Analyseren op prioriteit o.b.v. 

kosten 
   

 

(x) Eenduidig is wanneer, waar, welke activiteiten 

verricht worden 

(F9) Visualiseren van statussen, 

afwijkingen en analyses 

   

Figuur 243, Figuur 244, Figuur 245; 

Figuur 256, Figuur 266 

 

(xi) De planningvisualisatie is eenduidig voor alle 

actoren 
   

(xii) Planningen worden gevisualiseerd als 4D 

modellen 
   

Wensen Functies Voldoet?  Bijlage G 

(i) Resultaten van vergelijkingen en analyses 

kunnen worden ingeklapt tot activiteitenniveau 
(F10) Resultaten inklappen tot 

activiteitenniveau 
   

Figuur 250, Figuur 251 

(ii) De activiteiten kunnen gefilterd worden op 

eigenschappen zoals activiteittype 
(F11) Filteren van resultaten 

   
Figuur 265, Figuur 266, Figuur 267 

(iii) Resultaten van vergelijkingen en analyses 

kunnen geëxporteerd worden naar Excel 
(F12) Exporteren van resultaten 

   
Figuur 246 

(iv) Rapportages van resultaten kunnen 

automatisch gegenereerd worden 
(F13) Genereren rapportage 

   
 

(v) Resultaten en visualisaties van vergelijkingen en 

analyses kunnen geprint worden 
(F14) Printena    

 

 

 Voldoet aan PvE  Voldoet aan PvE, maar handmatiger/bewerkelijker dan gewenst   Voldoet niet aan PvE 

 Schermafbeelding 

Noot a: Printen van het 4D model kan met de standaard printoptie van NavisWorks. Echter kan hierbij niet een 

legenda van de aangemaakte weergave-instellingen toegevoegd worden, waardoor de print mogelijk onjuist 

geïnterpreteerd wordt. De printopties moeten hiervoor worden uitgebreid. 
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4.4.2.3 Technische haalbaarheid 

Behandelde vraag: 

OV (16.3) In hoeverre is het prototype technisch haalbaar? 

 
De technische haalbaarheid is de mate waarin het prototype kan worden uitgewerkt tot een 
definitieve applicatie waarin de beschreven functies (paragraaf 4.1.4) toereikend geautomatiseerd 
werken. In een evaluatiesessie is achterhaald in hoeverre: 
- in het prototype niet gerealiseerde functies in een applicatie gerealiseerd kunnen worden; 
- in het prototype niet geautomatiseerde functies in een applicatie geautomatiseerd kunnen 

worden 
 
Bij deze evaluatiesessie zijn ICT-deskundigen vanuit Ballast Nedam aanwezig geweest. Naar 
aanleiding van deze sessie zijn de functies gerubriceerd volgens Tabel 26. Met de ontwikkeling 
van de vier functierubrieken (FR) worden alle functies gerealiseerd, behalve de analyse op basis 
van kosten en de printfunctie. Deze functies moeten eerst methodisch verder uitgewerkt en 
ontworpen worden voor ze geprogrammeerd kunnen worden. 
 
Tabel 26: Rubricering van functies van het planninginformatiesysteem 

Functierubriek Gerubriceerde functies 

(FR1) CodeBibliotheken in Asta PowerProject via de 

APIa/webservice vullen met de hiërarchische 

structuur uit de Data Manager, inclusief de 

koppeling tussen object en activiteittype 

(F1) Koppelen objecten en activiteittypen aan 

activiteiten; 

(F13) Genereren rapportage 

(FR2) Het ontsluiten van de metadata van een 

PowerProject taak (startdatum, duur, inzet, etc.) 

(F4) Ophalen planninginformatie;  

(F9) Visualiseren van statussen, afwijkingen en analyses; 

(F11) Filteren van resultatenc 

(FR3) Het via de APIa/webservice invoeren van een 

metadata veld van een taak 

(F5) Invoeren werkelijke status in 4D model 

(FR4) Het automatiseren van opeenvolgende 

PowerProject functies middels VBAb 

(F7) Analyseren op prioriteit o.b.v. tijd 

- Reeds gerealiseerde en toereikend 

geautomatiseerde functiesc 

(F2) Genereren planning op objectenniveau;  

(F3) Invoeren werkelijke status in gebruikelijke applicatie; 

(F6) Doorrekenen tijdconsequenties;  

(F10) Resultaten inklappen tot activiteitenniveau;  

(F12) Exporteren van resultaten 

 Methodisch ontoereikend uitgewerkte functiesd (F8) Analyseren op prioriteit o.b.v. kosten; (F14) Printen 

Noot a: API = Application Programming Interface, een verzameling definities op basis waarvan 

computerprogramma’s met elkaar kunnen communiceren (Jacobson, Brail, & Woods, 2012) 

Noot b: VBA = Visual Basic for Applications, een programmeertaal waarmee taken in applicaties geautomatiseerd 

kunnen worden (Lomax, 1998) 

Noot c: Het filteren op reeds in het BIM aanwezige eigenschappen is al mogelijk. Om ook te kunnen filteren op 

tijdeigenschappen uit de planning moet deze informatie eerst ontsloten kunnen worden. 

Noot d: De analysemethode voor het bepalen van de prioriteit o.b.v. kosten behoeft vervolgonderzoek en de 

printfunctie dient eerst ontworpen te worden. Daarna kunnen beide functies geprogrammeerd worden. 

 
De bij de sessie aanwezigen achten de functierubrieken technisch haalbaar. De ontwikkeling van 
de eerste drie rubrieken heeft voorrang, omdat ze ook gebruikt kunnen worden voor andere 
processen, zoals het opstellen van een planning. De vierde rubriek is specifiek van toepassing op 
het planninginformatiesysteem. Deze rubriek kan gerealiseerd worden met VBA, een 
programmeertaal waarmee taken in applicaties geautomatiseerd kunnen worden (Lomax, 1998), 
omdat Asta PowerProject deze taal toestaat (Asta Development, 2004). 
 Van de eerste drie rubrieken worden de ontwikkelingstijd en –kosten uitgezocht. De 
resultaten hiervan worden intern bij gastbedrijf Ballast Nedam besproken. 
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4.5 Toetsing van het ontwerp 

In Tabel 27 op pagina 72 wordt een overzicht gegeven van de resultaten van dit afstudeerproject, 
conform de afstudeeropzet uit paragraaf 2.6.1. Met het uitvoeren van de taakstellingen behorend 
bij de onderzoeksfase is een systematiek voor een planninginformatiesysteem bedacht waarmee 
de kernproblemen opgelost zijn, rekening houdend met de aanvullende randvoorwaarden. De 
kernproblemen en randvoorwaarden hebben tevens als basis gediend voor het Programma van 
Eisen, waarbij ook de functies van systeem zijn gedefinieerd.  
 In de ontwerpfase is deze systematiek achtereenvolgens vertaald naar een functioneel 
ontwerp, een statische mockup, een digitale, interactieve mockup en een technische workaround. 
Deze ontwerpvormen zijn getoetst aan het Programma van Eisen door te bepalen in hoeverre 
aan de eisen en wensen voldaan wordt en in hoeverre de functies vervuld worden. Indien aan een 
eis of wens voldaan is en een functie vervuld is, wordt gerefereerd naar een processtap of 
schermafbeelding die dit aantoont. 
 In dit overzicht is de ontwikkeling van het ontwerp vanaf functioneel ontwerp tot en 
met technische workaround zichtbaar. Gezien de tijd en budget van het afstudeerproject is het 
niet gelukt om alle functies in een werkende applicatie te realiseren. Echter wordt met het 
prototype in de huidige vorm het concept wel gedemonstreerd. Activiteiten uit planningen van 
een verschillend detailniveau of met een verschillende naamgeving worden aan elkaar gekoppeld, 
gevolgen van afwijkingen worden doorgerekend en geprioriteerd op basis van tijdconsequenties 
en alle gegenereerde tijdinformatie wordt gevisualiseerd in zowel een balkenschema als een 4D 
model.  

Voor in de technische workaround niet gerealiseerde functies is in het functioneel 
ontwerp en in de mockups middels respectievelijk benodigde processtappen en 
schermafbeeldingen een aanzet gegeven voor de ontwikkeling hiervan. Deze functies worden 
door experts technisch haalbaar geacht en kunnen door ze te programmeren uitgewerkt worden 
tot het niveau van een definitieve applicatie.  

Een methode waarmee activiteiten globaal geprioriteerd kunnen worden op basis van 
kostenconsequenties is uiteengezet in Bijlage B.8.3 en is verwerkt in de processtappen van het 
functioneel ontwerp. Alvorens de methode geïmplementeerd kan worden in de andere 
ontwerpvormen, moet de methode gedetailleerder uitgewerkt worden. Dit is niet mogelijk 
gebleken binnen de beschikbare tijd van dit afstudeerproject. Aanbevolen wordt om hier 
vervolgonderzoek naar te doen. 
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Tabel 27: Overzicht resultaten onderzoek en ontwerp 

Aanleiding  Onderzoek 
 

Programma van Eisen 
 

Kernproblemen (§2.2) en Randvoorwaarden (Bijlage A)  Hoofdstuk 3  §4.1  

      
(1)  Overeenkomstigheid activiteiten onduidelijk door 

inconsequent gebruik werkwoorden 
 

TS (1) Koppelen overeenkomstige 

activiteiten met verschillende 

benamingen 

 

Eis (i) Activiteiten worden eenduidig 

beschreven, waardoor eenduidig kan 

worden vastgesteld in hoeverre twee 

activiteiten identiek zijn 

 

  
  

(2,3) Overeenkomstigheid activiteiten onduidelijk door 

inconsequent gebruik benamingen 
 

  

      
(4) Detailniveau van voorbereiding- en 

uitvoeringsplanningen verschilt 
 

TS (2) Koppelen activiteiten van 

verschillend detailniveau 

 Eis (ii) Activiteiten van een verschillend 

detailniveau worden gekoppeld 

 

      

(5) Actoren hebben ieder hun eigen licenties en 

voorkeuren voor applicaties 
 

TS (3) Koppelen planninginformatie uit 

verschillende planningapplicaties 

 Eis (iii) Actoren kunnen hun werkzaamheden 

blijven uitvoeren in hun momenteel 

gebruikte applicaties 

 

     
(6) Planningen zijn in verschillende applicaties 

opgesteld 
 

 Eis (iv) Activiteiten uit verschillende 

applicaties worden gekoppeld 

 

      
(10) Mogelijkheden huidige planningapplicaties 

onvoldoende benut 
 

TS (4) Beschrijven koppelmogelijk-

heden huidige planningapplicaties 

 
- 

 

      
(25) Frequentie standopname Voorbereiding & 

Productie is te laag 
  

 

Eis (v) Het planninginformatiesysteem 

verstoort het huidige 

voortgangsbewakingproces niet 

 

   
  

(26) Frequentie standopname Uitvoering is te laag   
  

      

  TS (5) Invoeren werkelijke objectstatus 
 Eis (vi) Invoer voortgang van activiteiten 

geschiedt in 4D modellen 

 

      

(18) Onvoldoende afstemming tussen Voorbereiding- 

en Productieschema’s en uitvoeringsplanningen 
 

TS (6) Berekenen gevolgen 

afwijkingen van ene op andere 

planning 

 
Eis (vii) Gevolgen van afwijkingen worden 

doorgerekend 

 

      

Bijl. A.2 Planningafwijkingen kunnen geprioriteerd 

worden op basis van tijd en kosten 

 
TS (7) Berekenen prioriteit op basis 

van tijd 

 Eis (viii) Planningafwijkingen worden 

geprioriteerd op basis van tijd 

 

     

 
TS (8) Berekenen prioriteit op basis 

van kosten 

 
Eis (ix) Planningafwijkingen worden 

geprioriteerd op basis van kosten 

 

      

(30) Detailplanningen worden apart opgesteld, 

waardoor onduidelijk is waar welke activiteiten 

tegelijkertijd verricht worden 

 

TS (9) Planningen zo visualiseren dat 

ze eenduidig zijn voor alle actoren 

 
Eis (x) Eenduidig is wanneer, waar, welke 

activiteiten verricht worden 

 

     

(32) Huidige planningapplicaties faciliteren alleen 

visualisatie middels balken- of lijnschema’s 
 

 Eis (xi) De planningvisualisatie is eenduidig 

voor alle actoren 

 

     

Bijl. A.3 Planningvisualisatie middels 4D modellen is 

mogelijk 
 

 Eis (xii) Planningen worden gevisualiseerd als 

4D modellen 

 

      

Wensen vanuit Ballast Nedam 

  

 Wens (i) Resultaten van vergelijkingen en 

analyses kunnen worden ingeklapt 

tot activiteitenniveau 

 

     

  

 Wens (ii) De activiteiten moeten gefilterd 

kunnen worden op eigenschappen 

zoals activiteittype 

 

     

  

 Wens (iii) Resultaten van vergelijkingen en 

analyses moeten geëxporteerd 

kunnen worden naar Excel 

 

     

  

 Wens (iv) Rapportages van resultaten 

moeten automatisch gegenereerd 

kunnen worden 

 

     

  

 Wens (v) Resultaten en visualisaties van 

vergelijkingen en analyses moeten 

geprint kunnen worden 
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Functie 

 Ontwerp 

 Functioneel  St. Mockupa  Int. Mockupa Workaround 

 §4.1.4  §4.2  Bijlage D  Bijlage E Bijlage G 

              
 

(F1) Koppelen objecten en 

activiteittypen aan activiteiten 

 
   

 Figuur 97 

 Figuur 106 

  

 Figuur 158 

 Figuur 179 

  

  Figuur 238 

 Figuur 249 

 

  

 Stap 2        

  
        

              
 (F2) Genereren planning op 

objectenniveau 

 

 Stap 3   
 Figuur 109   

 Figuur 183   
 Figuur 253  

              
 

(F3) Invoeren werkelijke status in 

gebruikelijke applicatie 

 

 Stap 4  
 

 Figuur 117  
 

 Figuur 190  
 

 Figuur 257  

              
 

(F4) Ophalen planninginformatie 
 

 Stap 1,5   
 Figuur 93   

 Figuur 149   
 Figuur 236  

              
 

- 
 

-   -   -   -  

              
 

(F3) Invoeren werkelijke status in 

gebruikelijke applicatie 

 
           

  

 Stap 4   
 Figuur 117   

 Figuur 190   
 Figuur 257  

  
           

              
 (F5) Invoeren werkelijke status in 4D 

model 

 

 Stap 4   
 Figuur 118   

 Figuur 195     

              
 

(F6) Doorrekenen tijdconsequenties 

 

 Stap 6,7  
 

 Figuur 127  
 

 Figuur 207  
 

 Figuur 259  

              
 (F7) Analyseren op prioriteit o.b.v. 

tijd 

 

 Stap 8   
 Figuur 130   

 Figuur 215   
 Figuur 261  

              
 

(F8) Analyseren op prioriteit o.b.v. 

kosten 

 

 Stap 9  
 

  
 

  
 

  

              
 

(F9) Visualiseren van statussen, 

afwijkingen en analyses 

 

 Stap 10 

 
 

 Figuur 112 

 Figuur 121 

 Figuur 122 

 Figuur 124 

 
 

 Figuur 181 

 Figuur 183 

 Figuur 186 

 Figuur 204 

 Figuur 215 

 
 

 Figuur 251 

 Figuur 253 

 Figuur 245 

 Figuur 266 

 

         
  

       

         
  

       

              
 

(F10) Resultaten inklappen tot 

activiteitenniveau 

 

 Stap 12  
 

 Figuur 108  
 

 Figuur 181  
 

 Figuur 251  

              
 

(F11) Filteren van resultaten 

 

 Stap 13  
 

 Figuur 132  
 

 Figuur 224  
 

 Figuur 267  

              
 

(F12) Exporteren van resultaten 

 

 Stap 16  
 

 Figuur 135  
 

 Figuur 229  
 

 Figuur 246  

              
 

(F13) Genereren rapportage 

 

 Stap 19  
 

 Figuur 136  
 

 Figuur 231  
 

  

              
 

(F14) Printen 

 

 Stap 22  
 

  
 

  
 

  

               

 Voldoet aan PvE    Voldoet aan PvE, maar handmatiger/bewerkelijker dan gewenst    Voldoet niet aan PvE 

Noot a: St. = Statisch; Int. = Interactief                                                               Stroomdiagram    Schermafbeelding 
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4.6 Veranderingen ten opzichte van het huidige proces 

In Tabel 29 op pagina 75 staat een overzicht van de veranderingen in het in dit afstudeerproject 
voorgestelde voortgangsbewakingproces ten opzichte van het huidige proces. Beide processen 
gebruiken als invoer de door de inkopers, werkvoorbereiders en uitvoerders opgestelde 
planningen. In het voorgestelde proces moet daar extra informatie aan worden toegevoegd door 
er objecten en activiteittypen aan te koppelen. In beide processen wordt de werkelijke status van 
activiteiten ingevoerd, echter kan dit in het voorgestelde proces ook in een 4D model. Vervolgens 
levert deze invoer in het voorgestelde proces meer informatie op doordat activiteiten aan elkaar 
gekoppeld kunnen worden tot één planning, gevolgen van planningafwijkingen doorgerekend 
worden en de activiteiten geprioriteerd worden op basis van tijd en kosten. Dit alles kan 
gevisualiseerd worden in zowel een balkenschema als een 4D model, terwijl in het huidige proces 
alleen balkenschema‟s gebruikt worden.  
 In het voorgestelde proces moet dus een extra handeling verricht worden, maar het 
levert informatie op die completer en eenduidiger is dan in het huidige proces. Deze extra 
handeling lost daarmee in het huidige proces geconstateerde kernproblemen op, zoals blijkt uit de 
toetsing van het functioneel ontwerp, de mockup en het prototype in respectievelijk paragraven 
4.2.4, 4.3.3, 4.4.1.2 en 4.4.2.2. 
 
Links in Tabel 28 is nogmaals te zien hoe in het voorgestelde proces een objectenplanning 
gegenereerd wordt door aan reeds opgestelde planningen, bestaande uit activiteiten met 
tijdinformatie, activiteittypen en objecten te koppelen. 

Zoals in paragraaf 3.1 uitgelegd is, maakt de systematiek van het toevoegen van 
informatie volgens vier informatieaspecten onderdeel uit van de filosofie van Ballast Nedam. 
Volgens deze filosofie worden planningen in de toekomst mogelijk opgesteld door een planner 
tijdinformatie toe te laten voegen aan activiteiten, wat dan de kruispunten zijn van de aspecten 
activiteittypen, object(typen), fasen en locaties. Dit is rechts te zien in Tabel 28. Zodoende wordt 
een planning gemaakt door deze tijdinformatie te visualiseren. Een objectenplanning wordt dan 
getoond door de visualisatie te sorteren naar objecten.  

Functie 1 uit paragraaf 4.1.4 verschilt zodoende in het proces uit dit afstudeerproject en 
het proces volgens de Ballast Nedam filosofie, maar resulteren in beide gevallen in een 
objectenplanning (Functie 2), waarna alle overige functies (3 t/m 14) uitgevoerd worden.   
 
Tabel 28: Objectenplanning genereren volgens proces afstudeerproject of filosofie Ballast Nedam 

Proces conform afstudeerproject Mogelijk proces conform filosofie Ballast Nedam 

    

(F1) Koppelen objecten en activiteittypen aan activiteiten (F1) Tijdinformatie toevoegen aan gekoppelde aspecten 

(1) Activiteiten met 

tijdinformatie  

  

(1) Kruispunten   

van aspecten  

vormen activiteiten  

(2) Aspecten 

koppelen aan 

activiteiten 

(2) Tijdinformatie   

toevoegen aan 

activiteiten   

  

 (F2) Genereren planning op objectenniveau  

 
               

 
               

 
               

   
Aspecten:  Object(type)  Activiteittype  Fase  Locatie (Fase en Locatie zijn met een stippellijn 

weergegeven, omdat ze minder relevant zijn voor dit afstudeerproject, zie ook paragraaf 3.2) 
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Enerzijds onderstreept dit afstudeerproject de meerwaarde van de extra handeling ten opzichte 
van het huidige proces (Functie 1 conform afstudeerproject) en het belang van het vastleggen van 
tijd(informatie) op objectenniveau. Anderzijds wordt het opstellen van planningen op basis van 
de vier informatieaspecten (Functie 1 conform filosofie Ballast Nedam) gestimuleerd, waardoor 
deze handeling niet meer als extra zou worden beschouwd omdat het een standaard onderdeel 
van het planning- en bewakingproces zou zijn.  
 
Tabel 29: Veranderingen in het voorgestelde proces t.o.v. het huidige proces 

In
v

o
e

r 

     
  Opstellen planningen   

   

 

  

 

  

 

 

 

 

  Proces conform afstudeerproject  Huidig proces  

A
c

ti
v

it
e

it
e

n
 

    

 

  

  
Koppelen objecten en 

activiteittypen aan activiteiten 
     

        

 

Invoeren werkelijke 

status in 

planningapplicatie 

Invoeren werkelijke 

status in 4D model 
  

Invoeren werkelijke status in 

planningapplicatie 
  

         

 

         

U
it
v

o
e

r 

 

  

 

  

 

 Geïntegreerde  

planning met standlijn 

Planningafwijkingen in 

4D model 

 Afzonderlijke planningen met standlijn  

     

 

 

 

 

   

  Doorgerekende 

planning 
 

   

     

 

  

   

 Prioriteiten o.b.v. tijd 

en kosten in planning 

Prioriteiten o.b.v. tijd 

en kosten in 4D model 

   

      

 Activiteit      Extra activiteit t.o.v. huidig proces      Extra optie/informatie t.o.v. huidig proces      Gegevens 

 

1 
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5 Nawoord 

 
 
Het nawoord begint in paragraaf 5.1 met een evaluatie, waarin uiteengezet wordt hoe aan de 
doelstelling is voldaan en wat de meerwaarde van het voorgestelde voortgangsbewakingproces is 
ten opzichte van het huidige. In paragraaf 5.2 worden aanbevelingen ten aanzien van de 
implementatie van het systeem en suggesties voor vervolgonderzoek gegeven. 
 

5.1 Evaluatie 

De doelstelling van dit afstudeerproject luidt: 
 

Doelstelling afstudeerproject: 

Het ontwerpen van een integraal planninginformatiesysteem: 
 

(a) dat de planningen van inkoop-, voorbereidings-, productie- en 

uitvoeringsactiviteiten direct aan elkaar koppelt; 
 

(b) en de gevolgen van afwijkingen van de ene op de andere activiteit berekent,  

analyseert op prioriteit op basis van tijd- en kostenconsequenties en visualiseert; 
 

(c) waarbij de invoer van geplande en werkelijke statussen (input) kan geschieden in 

zowel de momenteel gebruikte planningapplicaties als in een 4D model; 
 

(d) en de geanalyseerde gevolgen van planningafwijkingen (output) zo gevisualiseerd 

worden dat ze eenduidig zijn voor alle actoren 

 
Het ontwerp van het integraal planninginformatiesysteem bestaat uit een digitale, interactieve 
mockup, waarin functies middels hyperlinks tussen schermafbeeldingen gesimuleerd worden, en 
een technische workaround, waarbij dezelfde functies zijn gerealiseerd volgens minder 
geautomatiseerde procedures dan gewenst in een definitief uitgebrachte applicatie. Met dit 
ontwerp is de doelstelling als volgt behaald:  
 
(a) In het ontwerp zijn directe koppelingen tussen activiteiten van verschillende planningen 

gerealiseerd door informatieaspecten toe te voegen aan activiteiten, namelijk object(type) en 
activiteittype, en hier waarden aan toe te kennen. Op basis van deze informatieaspecten is 
inzichtelijk hoe activiteiten met een verschillend detailniveau zich tot elkaar verhouden en in 
hoeverre activiteiten met een verschillende benaming hetzelfde zijn.  

 

(b) Door de koppeling tussen objecten uit een BIM en activiteiten uit een planning kan een 
objectenplanning gegenereerd worden. Hierin is per object zichtbaar welke activiteiten 
gepland zijn, waardoor na invoeren van de werkelijke status op objectenniveau doorgerekend 
wordt wat de gevolgen van afwijkingen zijn van de ene op de andere planning. De activiteiten 
kunnen geprioriteerd worden op basis van tijdconsequenties, waarbij het aandeel in de 
bouwtijdoverschrijding maatgevend is. Voor de prioriteit op basis van kosten is een methode 
bedacht die vervolgonderzoek behoeft, maar desondanks eenvoudig in het ontwerp ingepast 
zou kunnen worden mits de informatieaspecten gebruikt worden. 
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(c) Het invoeren van voortgangsinformatie geschiedt in de momenteel gebruikte 
planningapplicatie of in een 4D model, door een object te selecteren en van de bijbehorende 
activiteiten de werkelijke status in te voeren. Laatstgenoemde functie is mogelijk in de digitale, 
interactieve mockup, maar is niet uitgewerkt in de technische workaround. 

 

(d) De geanalyseerde gevolgen van afwijkingen worden gevisualiseerd in een combinatie van een 
balkenschema en een 4D model, waardoor eenduidig is wanneer en waar welke activiteiten, 
afwijkingen of prioriteiten van toepassing zijn. 

 
Met het behalen van de doelstelling biedt het ontworpen integraal planninginformatiesysteem een 
oplossing voor kernproblemen van het huidige voortgangsbewakingproces. In tegenstelling tot 
het huidige proces kunnen in het systeem gevolgen van afwijkingen in de ene planning voor de 
andere planning wel inzichtelijk worden gemaakt, doordat een systematiek ontwikkeld is waarmee 
koppelingen tussen de planningen toch mogelijk zijn. Daarnaast is de planningvisualisatie voor 
alle actoren eenduidiger dan in het huidige proces, omdat door een combinatie van een 
balkenschema en een 4D model zowel locatie- als tijdinformatie toereikend wordt weergegeven. 
 
In dit afstudeerproject zijn bestaande planningen achteraf verrijkt met informatieaspecten, 
waardoor verschillende analyses en visualisaties mogelijk zijn. Het afstudeerproject dient daarmee 
als stimulans om in het vervolg planningen op te stellen op basis van deze aspecten, zodat de 
extra handeling niet langer benodigd is en de informatiewinst ook in andere bouwprocesfases 
benut kunnen worden. Dit past binnen de filosofie van gastbedrijf Ballast Nedam en wordt 
beaamd door projectleiders voorbereiding van het bedrijf. 
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5.2 Aanbevelingen 

Het planninginformatiesysteem is tot het niveau van een digitale, interactieve mockup en een 
technische workaround ontworpen. Om het systeem door te kunnen ontwikkelen tot een 
definitieve applicatie en deze te implementeren in het voortgangsbewakingproces worden in 
paragraaf 5.2.1 aanbevelingen ten aanzien van de implementatie gedaan. 

Tijdens dit afstudeerproject zijn een aantal facetten afgebakend of niet haalbaar gebleken 
binnen de beschikbare tijd. Suggesties voor vervolgonderzoek worden in paragraaf 5.2.2 gegeven. 
 

5.2.1 Implementatie 

- Planningen opstellen op basis van informatieaspecten 
De belangrijkste aanbeveling is om planningen in het vervolg op te stellen op basis van de vier 
informatieaspecten object(type), activiteittype, locatie en fase. Deze methode maakt de 
tijdinformatie completer, juister en eenduidiger, doordat verschillende structuren aan elkaar 
gekoppeld kunnen worden en benamingen ondubbelzinnig zijn. Deze informatiewinst is niet 
alleen bruikbaar in het voortgangsbewakingproces, maar wordt tevens geborgd in andere 
bouwprocesfases. 
 
- Te programmeren functies 
Uit een evaluatiesessie is naar voren gekomen dat het volgende geprogrammeerd moet worden 
om de functies van het systeem tot een werkende applicatie door te ontwikkelen: 
(1) CodeBibliotheken in Asta PowerProject via de API/webservice vullen met de hiërarchische 

structuur uit de Data Manager, inclusief de koppeling tussen object en activiteittype; 
(2) Het ontsluiten van de metadata van een PowerProject taak (startdatum, duur, inzet, etc.); 
(3) Het via de API/webservice invoeren van een metadata veld van een taak 
 
- Gevolgen doorrekenen en prioriteren 
Door de gevolgen door te rekenen en te prioriteren wordt inzichtelijk welke achterstanden als 
eerste aangepakt moeten worden om de grootste bouwtijdreductie te realiseren. De hiervoor 
gebruikte methoden worden door projectleiders voorbereiding als correct beschouwd. 
 
- Planningen visualiseren als combinatie van 4D model en balkenschema 
Door planningen te visualiseren als een combinatie van een 4D model en een balkenschema 
worden zowel de locatie- als de tijdinformatie eenduidig gevisualiseerd. 
 
- Eén persoon verantwoordelijk voor beheren planninginformatiesysteem 
Bij de toetsing op het gebruik van het planninginformatiesysteem is aangeraden om één persoon 
die de benodigde BIM-kennis heeft verantwoordelijk te maken voor het koppelen van de 
activiteiten aan objecten en activiteittypen. Dit sluit aan bij de ontwikkeling dat steeds meer BIM-
kennis benodigd is in een projectteam omdat bij steeds meer projecten een vorm van BIM 
toegepast wordt. De overige actoren uit het projectteam kunnen zodoende in hun eigen planning 
in de voor hun gebruikelijke applicatie de werkelijke status blijven invoeren.  
 
- Eenvoudige gebruikersomgeving 
Door de eenvoudige gebruikersomgeving verwachten de beoordelaren dat gebruikers van het 
systeem de functies gemakkelijk kunnen vinden. Aanbevolen wordt om de gebruikersomgeving 
niet te complex te maken en de functies toegankelijk te houden. Door de eenvoudige 
gebruikersomgeving kan het systeem door middel van kleine aanpassingen mogelijk ook 
ontwikkeld worden voor tablets en smartphones.  
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5.2.2 Vervolgonderzoek 

- Kosten- en tijdintegratie 
In het afstudeerproject worden de kosten van planningafwijkingen summier berekend vanuit de 
hoeveelheid vertraging en bouwtijdoverschrijding. Vanwege de beschikbare tijd en de 
complexiteit van de kostenstructuur is de nadruk gelegd op de tijdbewaking, maar ook de 
kostenbewaking zou volgens de informatieaspecten vastgelegd kunnen worden. De 
informatieaspecten zouden de schakel kunnen vormen tussen tijd- en kostenbewaking en de 
daarbij horende structuren. Onderzocht zou kunnen worden op welk detailniveau de kosten 
begroot en vervolgens bewaakt worden, zoals in dit afstudeerproject is gedaan voor tijd. Tevens 
interessant is het onderzoeken van analysemethoden die uitgevoerd kunnen worden zodra de 
kosten- en tijdbewaking correct geïntegreerd zijn. 

 
- Planningrecepten 
Interessant is om te onderzoeken hoe nieuwe planningen vanuit een BIM gegenereerd kunnen 
worden op basis van de informatieaspecten. Per objecttype zou dan een planningrecept 
gedefinieerd moeten worden, met alle activiteiten die nodig zijn van inkoop tot en met uitvoering 
om het betreffende objecttype te realiseren. Op basis van de in een BIM aanwezige objecttypen, 
de hoeveelheden per objecttype en de gedefinieerde planningrecepten per objecttype, wordt een 
planning gegenereerd. Dit is geschematiseerd in Figuur 44. Deze planning vormt een eerste 
aanzet voor de planner, die het naar eigen wens waar nodig aanpast. Het voordeel is dat met het 
werken van planningrecepten tijd bespaard kan worden en dat de informatieaspecten er al 
standaard in verwerkt zijn. 
 

Planning
Planningrecepten per objecttypeBIM met objecten

…
…6 754321

Hoeveelheden Objecttypen

+ =
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2,3
120 m2 ← Kanaalplaatvloer
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wand 5,6

…
.. . ← …

…
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Produceren

Uitvoeren

Kalkzandsteen wand

Inkopen
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Uitvoeren

..

Planning

…

…

Figuur 44: Planningen genereren op basis van hoeveelheden en planningrecepten per objecttype 

 
- Automatische voortgangsregistratie 
Tijdens observaties is geconstateerd dat de stand niet frequent genoeg wordt opgenomen. 
Onderzoek naar geautomatiseerde methoden om voortgang te registreren kan de standopname 
ondersteunen. Voorbeelden van deze methoden zijn bouwmaterialen voorzien van RFID chips 
of het registeren van de gebouwde omgeving met laserscans of fotogrammetrie. 
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Bijlage A Afbakening en randvoorwaarden 

Na de in paragraaf 2.2 beschreven afbakening van kernproblemen, wordt in deze bijlage 
beschreven voor welke geplande activiteiten en contractvormen de onderzochte en ontworpen 
oplossing geldt. Vervolgens wordt uitgelegd waarom planningafwijkingen beoordeeld moeten 
worden op prioriteit op basis van tijd en kosten. Ten slotte wordt in paragraaf toegelicht waarom 
en hoe BIM (Bouw Informatie Model) de oplossing heeft ondersteund.  
 

A.1 Afbakening geplande activiteiten, contractvorm en kosten 

A.1.1 Geplande activiteiten 

De onderzochte oplossing richt zich op de tijdbewaking van de in de Algemeen Tijdschema‟s 
geplande activiteiten in de realisatiefase van het bouwproces, achtereenvolgens de inkoop-, 
voorbereiding- productie en uitvoeringsactiviteiten tot aan oplevering. Zoals beschreven in 
paragraaf 2.1 en Figuur 2 is het Algemeen Tijdschema afgeleid in planningen, waarin deze 
activiteiten gedetailleerder ingepland zijn. De afbakening van activiteiten met bijbehorende 
bronnen met planninginformatie is als volgt.  
 
Tabel 30: Afbakening van geplande activiteiten met bijbehorende databronnen 

Fase Proces Geplande activiteiten Databron planninginformatie 

Programma     

Ontwerp     

Uitwerking     

Realisatie 

Werkvoorbereiding 

Inkoopactiviteiten 

A
lg

e
m

e
e

n
 T

ijd
sc

h
e

m
a

 

Inkoopplanning 

Voorbereidingsactiviteiten 
Overall V&Pa-schema 

Gedetailleerd V&P-schema 

Productieactiviteiten 
Overall V&Pa-schema 

Gedetailleerd V&P-schema 

Uitvoering Uitvoeringsactiviteiten 
Detailplanning 

6 weken planning 

Oplevering Oplevering 
Detailplanning 

6 weken planning 

Beheer     

Sloop     

     
  Afbakening Noot a: V&P = Voorbereiding en Productie 
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A.1.2 Contractvorm 

De contractvorm bepaalt wie afhankelijk is voor het ontwerp en voor de uitvoering. Bij een 
traditionele aanbesteding wordt door een opdrachtgever, apart van de ontwerptaak, de 
uitvoeringstaak aan een aannemer uitbesteed. Bij geïntegreerde contractvormen zoals Design & 
Build (D&B) kunnen de ontwerp- en uitvoeringstaak aan één marktpartij worden uitbesteed 
(Jansen, 2009). In Tabel 31 wordt bij een selectie van contractvormen aangegeven in welke 
bouwprocesfases de aannemers betrokken zijn. 
 
Tabel 31: Bouwprocesfases waarin aannemers bij een selectie van contractvormen betrokken zijn 

  Programma Ontwerp Uitwerking Realisering 

B
e

h
e

e
r 

 

Contractvorm In
it
ia

ti
e

f 

H
a

a
lb

a
a

rh
e

id
 

D
e

fi
n

it
ie

 

S
tr

u
c

tu
u

r-

o
n

tw
e

rp
 

V
o

o
rl
o

p
ig

 

o
n

tw
e

rp
 

D
e

fi
n

it
ie

f 

o
n

tw
e

rp
 

B
e

st
e

k
 

P
ri
js

v
o

rm
in

g
 

W
e

rk
-

v
o

o
rb

e
re

id
in

g
 

U
it
v

o
e

ri
n

g
 

O
p

le
v
e

ri
n

g
 

Traditioneel              

GCa              

Bouwteam              

D&Ba              

Turnkey              

DB(F)Ma              

BOTa              

PPSa              

   Afbakening      Betrokken      Betrokken als adviseur 

Noot: Aangepast van Maas en Van Eekelen (2004)en Rijksoverheid (z.d.) 

 a GC = General Contracting; D&B = Design & Build; DB(F)M = Design, Build, (Finance) & Maintain; BOT = Build, 

Operate & Transfer; PPS = Publieke-Private Samenwerking 

 
De contractvorm heeft zodoende invloed op wie verantwoordelijk is voor ontwerp en voor 
uitvoering (Stichting Research Rationalisatie Bouw (RRBouw), 2007). Door deze wisselende 
verantwoordelijkheden kunnen ook de teken- en berekenprocedures in de 
gegevensverstrekkingsschema‟s verschillen. Echter, na bestudering van gegevensverstrekkings-
schema‟s van projecten met verschillende contractvormen blijken de statussen die de tekeningen 
en berekeningen achtereenvolgens dienen te doorlopen in de realisatiefase en het resultaat zijn 
van, mogelijk verschillende, procedures, ongeacht de contractvorm, hetzelfde te zijn: 
achtereenvolgens voorlopig (VO), gecontroleerd verzonden (GV), definitief (DE) en voor 
uitvoering (VU). 

De statussen zijn hetzelfde, alleen de procedures die benodigd zijn om deze statussen te 
bereiken en dus ook de bijbehorende planningen kunnen verschillen. Om ongeacht de 
contractvorm de voorbereiding- en uitvoeringsplanning aan elkaar te kunnen koppelen, is als 
voorwaarde gesteld dat de oplossing altijd de genoemde statussen bevat. Hierbij kan de 
planninginformatie van deze statussen uit planningen komen uit wisselende teken- en 
berekenprocedures, zoals afgesproken in het desbetreffende contract. Zo is aannemelijk gemaakt 
dat de oplossing voor alle contractvormen toepasbaar is. 
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A.2 Prioriteit op basis van tijd en kosten 

In paragraaf 2.2 is beschreven dat planningafwijkingen gevolgen in tijd en in kosten hebben. 
Omdat deze gevolgen per activiteit kunnen verschillen, is het belangrijk om te weten hoe groot 
deze gevolgen zijn en welke activiteiten zodoende de meeste prioriteit hebben om aangepakt te 
worden. Een randvoorwaarde voor de oplossing is zodoende geweest dat planningafwijkingen 
geprioriteerd op basis van tijd en kosten kunnen worden. 
 

A.3 BIM-ondersteuning voor oplossingsrichting 

BIM (Bouw Informatie Model) wordt door Van Nederveen, Beheshti en Gielingh (2010) 
gedefinieerd als informatiemodel van een gebouw of bouwproject dat complete en toereikende 
informatie over bijvoorbeeld functie, geometrie en materiaal bevat, die het project in alle fasen 
van het bouwproces ondersteunen en die door computerapplicaties direct geïnterpreteerd kunnen 
worden. 

Een BIM bestaat uit objecten, die virtuele simulaties van gebouwelementen zijn. In het 
model wordt een muur gesimuleerd als een muur en een boiler als een boiler. Ieder object heeft 
een eigen identiteit en omvat eigen informatie (Sabol, 2008). 
 BIM heeft de oplossing ondersteund door informatie uit verschillende applicaties op te 
halen en te integreren en door 4D modellen te genereren. In de laatste paragraaf van deze bijlage 
zijn deze twee BIM-functionaliteiten gecombineerd middels het toepassen van objectstatussen. 
 
A.3.1 Integratie informatie uit verschillende applicaties 

In paragraaf 2.2.1 is als randvoorwaarde voor de oplossing gesteld dat actoren hun gelicenseerde 
applicaties zoveel mogelijk moeten kunnen blijven gebruiken. Bij de observaties is vastgesteld dat 
informatie-uitwisseling tussen de verschillende applicaties momenteel niet mogelijk is. Met BIM 
kan informatie uit verschillende applicaties opgehaald worden en geïntegreerd worden (Onuma & 
Davis, 2006). 

Door BIM te betrekken bij de oplossing zijn koppelingen tussen verschillende 
Voorbereiding- en Productieplanningen en uitvoeringsplanningen (knelpunten 11, 12 en 13) toch 
gerealiseerd en door informatie uit de bijbehorende applicaties op te halen en te integreren is de 
afstemming tussen deze verschillende planningen verbeterd, terwijl de actoren hun gelicenseerde 
applicaties nog kunnen blijven gebruiken. 
 
A.3.2 4D modellen 

Vierdimensionaal (4D) modelleren combineert planningdata met ruimtelijke data. De methode 
visualiseert driedimensionale (3D) modellen in een 4D omgeving (ruimte en tijd) en ondersteunt 
daarmee analyses van verschillende uitvoeringstrategieën, voordat de uitvoering van een 
bouwproject is gestart (McKinney & Fischer, 1998). 4D modellen worden doorgaans gecreëerd 
door gebouwcomponenten uit een 3D model te koppelen aan activiteiten uit een planning 
(Jongeling & Olofsson, zoals geciteerd in Jongeling, Jonghoon, Fischer, Mourgues, & Olofsson, 
2008). Figuur 45 geeft een voorbeeld van een 4D model. 

Balkenschema‟s zijn de gebruikelijke visualisaties in de bouw (Bielefeld, 2009), hebben 
beperkingen ten aanzien van het evalueren en communiceren van bouwvolgorden en 
afhankelijkheden in tijd door het ontbreken van een relatie tussen tijd en ruimte (McKinney & 
Fischer, 1998) en worden door bouwvakkers als verwarrend en daardoor minder bruikbaar 
beschouwd (Pultar, zoals geciteerd in Sriprasert & Dawood, 2002). Volgens Eastman, Teicholz, 
Sacks en Listo (2011) omvat een 4D model wel zowel tijd- als ruimtelijke aspecten van een 
planning en ondersteunt het daarmee de communicatie beter dan een balkenschema. 
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Figuur 45: Voorbeeld van een 4D model in de applicatie Autodesk NavisWorks. Overgenomen van May (2011) 

 
Vergelijkbare ervaringen met balkenschema‟s en 4D modellen zijn vastgesteld bij observaties en 
interviews tijdens het masterproject „Participerend Observeren. 

Gastbedrijf Ballast Nedam heeft voornamelijk ervaring met het toepassen van 4D 
modellen in de aanbestedingsfase, waarbij de 4D simulaties onderdeel uitmaken van de 
inschrijving. Echter is bij Ballast Nedam onbekend hoe en of BIM als hulpmiddel kan dienen 
voor het voortgangsbewakingproces in de realisatiefase. Het gegeven dat BIM al onderdeel van 
de oplossing uit dient te maken voor de informatie-integratie, de genoemde voordelen van 4D 
modellen en de wens vanuit Ballast Nedam om te onderzoeken hoe 4D modellen ook in de 
realisatiefase gebruikt kunnen worden, hebben er geleid toe dat voor de oplossing als 
randvoorwaarde is gesteld dat planningvisualisatie middels 4D modellen mogelijk is. 

Behalve de genoemde voordelen van 4D modellen (Eastman et. al, 2011), omvatten ze 
ook enkele nadelen. Zo is in een 4D model onduidelijk waarom activiteiten elkaar opvolgen op 
een bepaalde manier en wordt niet alle planninginformatie, zoals speling, getoond die wel 
zichtbaar is in een CPM netwerkplanning (Koo en Fischer, zoals geciteerd in Jors, 2004). 

In een Critical Path Method (CPM) of Kritieke Pad Methode netwerkplanning worden 
activiteiten van een project en de in tijd opeenvolgende relaties afgebeeld. Door van iedere 
activiteit op basis van de duur en relaties inclusief intervallen de vroegst en laatst mogelijke start 
en einde te berekenen, kan bepaald worden hoeveel speling een activiteit heeft en hoe het kritieke 
pad van activiteiten loopt (Janssen, 2011). In Figuur 46 is een voorbeeld van een netwerkplanning 
afgebeeld, waarbij de speling van een activiteit wordt bepaald door de vroegst- en laatst mogelijke 
start en eind met elkaar te vergelijken. Het kritieke pad is het pad van activiteiten waarbij de 
speling 0 is. 
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     0 A 4    4 B 5      

     0 4 4    6 1 7      

                   

0 Start 0              7 Eind 7 

0 0 0              7 0 7 

                   

    0 C 2  2 D 3  4 E 7     

    1 2 3  3 1 4  4 3 7     

Legenda                 

VS Act. VE  VS = Vroegste Start; Act. = Activiteit; VE = Vroegste Eind  Relatie tussen activiteit 

LS t LE  LS = Laatste Start; t = tijdsduur; LE = Laatste start  Kritieke pad 

 
Figuur 46: Voorbeeld netwerkplanning met kritieke pad. Aangepast van Janssen (2011) 

 
De Critical Path Method is de meest gebruikte planningstechniek (Hendrickson, 2008). De 
informatie uit een CPM planning kan gevisualiseerd worden met balkenschema‟s (McCarthy, 
2010), de in de bouwindustrie gebruikelijke planningvisualisatie (Bielefeld, 2009). Ook bij 
gastbedrijf Ballast Nedam wordt de Critical Path Method gebruikt om planningen op te stellen en 
worden balkenschema‟s gebruikt om planningen te visualiseren. 

Gezien de eerder genoemde beperkingen van zowel de momenteel gebruikte 
balkenschema‟s als 4D modellen is het de vraag geweest of andere planningvisualisaties deze 
tekortkomingen niet kennen. Daarom is in B.9 onderzocht hoe de uit verschillende planningen 
opgehaalde planninginformatie gevisualiseerd kan worden in 4D modellen (randvoorwaarde) en 
aanvullend in andere planningvisualisaties. 
 

A.3.3 Objectstatus 

Een BIM bestaat uit objecten, die virtuele simulaties van gebouwelementen zijn. Ieder object 
heeft een eigen identiteit en omvat eigen informatie (Sabol, 2008). Geometrische informatie 
bijvoorbeeld, maar eventueel ook planninginformatie, indien het object gekoppeld wordt aan een 
activiteit uit een planning (Jongeling & Olofsson, zoals geciteerd in Jongeling et al., 2008). 
 Voorafgaand aan uitvoeringsactiviteiten moeten eerst inkopende, voorbereidende en 
productieactiviteiten verricht moeten worden. Een geprefabriceerde kolom die op de bouwplaats 
gemonteerd dient te worden, moet eerst ingekocht, getekend en berekend, geproduceerd en 
vervolgens geleverd worden. De kolom ondergaat dus een proces van meerdere statussen. Indien 
die kolom in een BIM gesimuleerd wordt door een object, kan ook dit object diezelfde statussen 
ondergaan. 

Het object krijgt meerdere objectstatussen door het te koppelen aan de informatie over 
de verschillende, achtereenvolgende activiteiten en statussen uit de verschillende planningen. Zo 
komt informatie over de geplande status van het tekenwerk uit de gedetailleerde Voorbereiding- 
en Productieplanning. Vanuit de geplande objectstatussen is bekend wanneer een object een 
bepaalde status dient te hebben of wanneer het een bepaalde activiteit ondergaat. Wanneer ook 
de werkelijke objectstatus ingevoerd wordt, kan een vergelijking gemaakt worden tussen de 
geplande en werkelijke objectstatus. Dit wordt geschematiseerd in Figuur 47. 
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Figuur 47: Geplande en werkelijke statussen van een BIM-object 

 
Door BIM-objecten te voorzien van geplande statussen, waarvan de informatie-invoer geschiedt 
vanuit planningen die mogelijk opgesteld zijn met verschillende applicaties, en deze statussen 
vervolgens te visualiseren in een 4D omgeving (ruimte en tijd), worden de genoemde voordelen 
gecombineerd. 
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Bijlage B Onderzoeksresultaten 

B.1 Afstemming tussen informatiedecomposities 

B.1.1 Probleem 

B.1.1.1 Informatiedecompositie 

De hoeveelheid informatie die tijdens een bouwproces gegenereerd wordt is geregeld zo groot 
dat sprake kan zijn van informatieoverbelasting, omdat de informatie onoverzichtelijk en 
ontoegankelijk is voor de betrokken actoren (Haksever, 2000). Door informatie te decomponeren 
kunnen grote hoeveelheden informatie overzichtelijk en toegankelijk gemaakt worden. 
Decompositie vindt plaats door informatie te ordenen volgens boomstructuren (Werkgroep 
Systems Engineering, 2008). De mate van decompositie van supertypen in subtypen bepaalt de 
mogelijke detailniveaus. De plaats die informatie inneemt binnen de decompositie bepaalt het 
detailniveau van de desbetreffende informatie. Dit is weergegeven in Figuur 48. 
  

 

 

Niveau 1 

supertypen subtypen 

Niveau 2 

supertypen subtypen 

Niveau 3 

  

Figuur 48: Decompositie van vervoersmiddelen. Dit voorbeeld kent drie detailniveaus, waarbij niveau 3 

gedetailleerder is dan niveau 1 en 'Motor' detailniveau 3 heeft. Aangepast van Bosch (2012) 

 
Deze boomstructuren of informatiedecomposities worden ook wel Breakdown Structures 
genoemd. Afhankelijk van het te decomponeren informatietype worden verschillende Breakdown 
Structures onderscheiden:  
- System Breakdown Structure (SBS): een hiërarchische decompositie van het te ontwerpen, 

realiseren, beheren en/of te slopen systeem in subsystemen en objecten (Ballast Nedam N.V., 
2011); 

- Work Breakdown Structure (WBS): een hiërarchische decompositie van de benodigde activiteiten 
om het systeem te kunnen ontwerpen, realiseren en beheren (Ballast Nedam N.V., 2011); 

- Cost Breakdown Structure (CBS): een hiërarchische decompositie van een systeem in 
kostenelementen en verdere decompositie in bijvoorbeeld arbeid, materiaal en andere directe 
en indirecte kostensoorten (AACE International, 2008); 

- xBS: overige hiërarchische decomposities 
 

Vervoersmiddel 

Motorvoertuig Voertuig 

Auto Motor Fiets 



92 Integraal Planninginformatiesysteem: Bijlagenbundel 

 

B.1.1.2 Ontoereikende afstemming tussen structuren 

In de ontwerp-, realisatie- en beheerfase worden Breakdown Structures gebruikt. Omdat de 
behoeften per fase verschillen worden er andere eisen gesteld aan de Breakdown Structures. Het 
gevolg is dat momenteel aparte structuren op basis van verschillende decomposities worden 
gedefinieerd, waardoor toereikende afstemming tussen de structuren onmogelijk is (Den Heijer, 
2012). Een voorbeeld hiervan is weergegeven in Figuur 49. 
 

CBS  WBS 

 

 

 

 

 

Afstemming? 

 

 

 
Figuur 49: Voorbeeld onmogelijke informatieafstemming tussen Cost Breakdown Structure (CBS) en Work Breakdown 

Structure (WBS). Aangepast van Rasdorf & Abudayyeh (1991) 

 
B.1.1.3 Relevantie afstemmingsproblemen voor voortgangsbewakingproblematiek 

Verschillende type planningen hebben een verschillende informatiedecompositie. De 
decompositie beïnvloedt de activiteiten uit deze planningen als volgt: 
- Naamgeving: de combinatie van decompositie in bouwelementen (bijvoorbeeld „wand‟) en 

decompositie in activiteittypen (bijvoorbeeld „storten‟) vormen decompositie in activiteiten 
(bijvoorbeeld „wand storten‟); 

- Detailniveau: de plaats in de decompositie bepaalt het detailniveau (zie ook Figuur 48) 
 
Door dit verschil in decompositie treden de volgende kernproblemen uit paragraaf 2.2.1 op: 
(1)  Overeenkomstigheid activiteiten onduidelijk door inconsequent gebruik werkwoorden; 

(2, 3)  Overeenkomstigheid activiteiten onduidelijk door inconsequent gebruik benamingen; 

(4) Detailniveau van voorbereiding- en uitvoeringsplanningen verschilt; 
 
Door de afstemmingsproblematiek van informatiedecomposities op te lossen kan zodoende een 
bijdrage geleverd worden aan het oplossen van de genoemde kernproblemen. 
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B.1.2 Parallel met documentenbeheerproblematiek 

Bij gastbedrijf Ballast Nedam is dit afstemmingsprobleem geanalyseerd, waarbij de in Tabel 32 
genoemde kernproblemen zijn geconstateerd. Hierbij is een parallel getrokken naar de 
documentenbeheerproblematiek. Voorheen werden de in het bouwproces ontwikkelde en 
gebruikte documenten beheerd in mappen, die in Windows Verkenner volgens een vooraf 
opgezette mappenstructuur benaderd konden worden. Hierbij was sprake van vergelijkbare 
problemen. Met de invoering van het documentbeheersysteem SharePoint zijn oplossingen voor 
deze problemen mogelijk gebleken. Op eenzelfde manier als bij SharePoint is getracht een 
oplossing te vinden voor de problemen bij de huidige Breakdown Structures. Hiertoe dienen in 
het vervolg van alle informatie de volgende aspecten vastgelegd te zijn (Den Heijer, 2012):  
- Object(type): de specifieke objecten met bijbehorende objecttype, bijvoorbeeld „wand‟ of 

„systeemwand‟ 
- Locatie: de plaats binnen het bouwproject, bijvoorbeeld het gebouwdeel en/of de verdieping; 
- Activiteittype: de betreffende ontwerp-, realisatie- of beheeractiviteit, bijvoorbeeld „realiseren‟; 
- Fase: het stadium van het bouwproces, bijvoorbeeld de realisatiefase 
 
Tabel 32: Problematiek en oplossing verkenner en beheerstructuren. Aangepast van Den Heijer (2012) 

Problemen mappenstructuur Verkenner (oud) Problemen Breakdown Structures  SBS/WBS/xBS (huidig) 

Structuren zijn te rigide. Slechts één ordening van 

gegevens mogelijk. 
Structuren zijn te rigide. Slechts één ordening van 

gegevens mogelijk. 

Verschillende mappenstructuren zijn niet te combineren. 

Geen informatie op mapniveau uit te wisselen. 
Structuren passen niet op elkaar, demarcaties van 

elementen in de structuur komen niet overeen. 

Gegevens die in de mappenstructuur worden 

vastgelegd zijn verschillende informatiesoorten: 

eigenaar, fase, afdeling en bestandsformaat. 

Gegevens die in de structuren worden vastgesteld zijn 

verschillende informatiesoorten:  object(type), locatie, 

activiteittype en fase. 

Oplossing SharePoint (huidig) Oplossing Breakdown Structures SBS/WBS/xBS (nieuw) 

Structuren zijn verzamelingen / ordeningen van 

documenten. Ordeningen zijn flexibel op te stellen. 
Per doeleinde kan een beheersstructuur worden 

opgezet. Hierin wordt steeds per niveau vastgelegd naar 

welk aspect men de objecten uitsplitst. 

Informatie wordt vastgelegd op documentniveau. 

Documenten kunnen flexibel worden geordend. 
Informatie wordt vastgelegd op objectniveau. Informatie 

die op verzamelingen wordt vastgelegd moet door 

kunnen sijpelen naar de objecten. Objecten zijn flexibel 

te ordenen. 

Gegevens worden aan de hand van aparte metadata 

vastgelegd. Ieder metaveld beschrijft één eigenschap 

van het document. 

De objecten moeten beschreven worden aan de hand 

van een aantal aspecten. Deze aspecten beschrijven 

zuiver één eigenschap van de objecten: object(type), 

locatie, activiteittype en fase. 

 
B.1.3 Conceptenbibliotheek met informatieaspecten 

Deze aspecten worden enerzijds gevuld op basis van projectspecifieke informatie en anderzijds 
uit een centrale bibliotheek met concepten. 

De objecten, fasen en locaties verschillen per ontwerp en zijn projectspecifiek. Het 
geobserveerde bouwproject Amstelcampus wordt bijvoorbeeld gedecomponeerd in de locaties 
Wibaut- en Boerhaavegebouw, waar het Boerhaavegebouw weer gedecomponeerd wordt in 
gebouwdelen Onderwijs, Sport en Woningen en verdere decompositie per verdieping plaatsvindt. 
Deze decompositie is alleen mogelijk bij dit specifieke bouwproject. 

De objecttypen en activiteittypen zijn echter concepten die voor meerdere projecten 
toepasbaar zijn. Het objecttype „wand‟ bijvoorbeeld is een concept dat in meerdere 
bouwprojecten voorkomt. Invulling van deze aspecten kan daardoor plaatsvinden vanuit een 
centrale conceptenbibliotheek. 

De conceptenbibliotheek wordt op initiatief van de Bouw Informatie Raad (BIR) en 
onder aanvoering van Ballast Nedam ontwikkeld om een gestandaardiseerde, abstracte taal te 
creëren voor objectgegevens. Door objecten door middel van concepten te beschrijven en 
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gestandaardiseerde eigenschappen toe te kennen, praat iedereen in dezelfde taal en wordt getracht 
misinterpretaties  te voorkomen (Bosch, 2012). Dit wordt geïllustreerd in Figuur 50 en Figuur 51.  

 

 
Figuur 50: Huidige situatie met misinterpretaties. Overgenomen van Bosch (2012) 

 

 
Figuur 51: Nieuwe situatie met eenduidige interpretatie door invoering conceptenbibliotheek. Overgenomen van 

Bosch (2012) 
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In Figuur 52 zijn de aspecten geschematiseerd en is voor ieder aspect een voorbeeld gegeven van 
verdere decompositie, waarbij de informatiebron projectspecifiek of de conceptenbibliotheek kan 
zijn. 
 

Aspecten Voorbeeld verdere decompositie Informatiebron 
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Figuur 52: Aspecten van informatie 
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B.1.4 Relatie objecten en objecttype 

Een object is een virtuele simulatie van een gebouwelement. Een object wordt gekenmerkt door 
het bijbehorende objecttype. Ieder object van een bouwproject is uniek, maar kan wel een 
objecttype gemeenschappelijk hebben met andere objecten. Zo wordt iedere kolom van een 
bouwproject apart gesimuleerd met unieke objecten, maar zijn deze objecten allemaal te 
classificeren volgens het objecttype „kolom‟. Hierdoor kan informatie over objecten geaggregeerd 
worden naar objecttypes en kunnen eigenschappen van objecttypes geërfd worden door de 
objecten. Aggregeren is het samenvoegen van informatie uit subtypen tot een supertype. Erven is 
het overnemen van informatie uit een supertype door subtypen.  
 Dit wordt geïllustreerd met het voorbeeld uit Figuur 53. Het voorbeeldproject bestaat 
uit vijf objecten, waarvan drie het objecttype „kolom‟ bevatten en twee „ligger‟. Op basis van deze 
relatie is het volgende mogelijk: 
- Decompositie naar objecten (Figuur 53a); 
- Decompositie naar objecttypen (Figuur 53b); 
- Aggregeren (Figuur 53c): Wanneer de kosten per object bekend zijn kunnen deze kosten 

geaggregeerd worden naar het objecttype; 
- Erven (Figuur 53d): Wanneer voor het objecttype de eigenschap „Leverancier‟ wordt ingevuld 

(in dit voorbeeld Jansen bij objecttype „kolom‟ en De Vries bij „ligger‟), dan kunnen de 
objecten met dit objecttype deze eigenschap erven. 

 

 

   

(a) Decompositie 

naar objecten 
(b) Decompositie 

naar objecttypen 
(c) Aggregeren (d) Erven 

 Object       Objecttype       Eigenschap 

Figuur 53: Voorbeeld decompositiemogelijkheden en aggregeren en erven van eigenschappen 
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B.1.5 Gecombineerde structuren 

Door de aspecten object(type), locatie, fase en activiteittype vast te leggen kunnen verschillende 
aspecten naar wens gecombineerd worden in één structuur (Den Heijer, 2012). Figuur 54 geeft 
een voorbeeld van een structuur met een combinatie van objecttypen en locatie. 
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Project 
 

   
 

  

- Kunstwerken  
KW 1 

     

- Toeritten  
 TR 1 West TR 1 Oost 

   

- Middenstuk  
MS 1 

     

- Wegen Weg D-A 
Weg D-A1 

  
Weg D-A2 Weg D-A2 

West 
Weg D-A2 

Oost 

 Ordening van objecten  

 

 
Figuur 54: Relatie tussen structuur en objecten. Afgebeeld is een gecombineerde structuur van filtering volgens 

locatie en objecttype. De kleuren uit de boomstructuur komen overeen met de kleuren van de kaders uit de tabel. 

Aangepast van Den Heijer (2012) 

Project 

Deelgebied 1 Deelgebied 2 

Kunstwerken Wegen Wegen 

Toeritten Middenstuk Weg Westzijde 

Weg Oostzijde Toerit West 

Toerit West 

—  Filtering volgens locatie 

—  Filtering volgens objecttype 
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Door per fase een minimum rapportageniveau vast te leggen kan afstemming plaatsvinden tussen 
informatie die gegenereerd is in verschillende fase en door verschillende actoren. Het minimum 
rapportageniveau wordt bepaald door het minimum detailniveau van ieder aspect (object(type), 
locatie, fase en activiteit). Voor het project uit Figuur 54 is het volgende voorbeeld uitgewerkt 
(Den Heijer, 2012). Voor de kunstwerken uit deelgebied 1 is het volgende minimum 
rapportageniveau vastgesteld: 
 
Tabel 33: Minimum rapportage niveau. Aangepast  van Den Heijer (2012) 

 Objecttype Locatie Fase Activiteit  

Objectgroep 1: Kunstwerken Deelgebied 1 - (Project) Realiseren (minimum 

rapportageniveau) 

 
Op basis van dit minimum rapportageniveau kunnen verschillende actoren informatie toevoegen. 
Voor verschillende doeleinden kunnen actoren de objectgroepen verfijnen naar een aspect. 
Informatie toevoegen die gedetailleerder is dan het minimum niveau is mogelijk. Minder 
gedetailleerd echter niet, omdat dan aggregatie onmogelijk is. In dit voorbeeld verfijnt de planner 
naar het aspect fase en de calculator naar het aspect soort: 
 
Tabel 34: Verfijning naar aspecten door verschillende actoren. Aangepast  van Den Heijer (2012) 

 Objecttype Locatie Fase Activiteit  

Objectgroep 1: Kunstwerken Deelgebied 1 - Realiseren (minimum 

rapportageniveau) 

Objectgroep 2: Kunstwerken Deelgebied 1 Fase 1 Realiseren (door planner) 

Objectgroep 3: Kunstwerken Deelgebied 1 Fase 2 Realiseren (door planner) 

Objectgroep 4: Toeritten Deelgebied 1 - Realiseren (door calculator) 

Objectgroep 5: Middenstuk Deelgebied 1 - Realiseren (door calculator) 

 
Op basis van de tijd- en kosteninformatie die toegevoegd worden door respectievelijk de planner 
en de calculator kan informatie geaggregeerd worden voor de post „Realiseren Kunstwerken 
Deelgebied 1‟: 
 
Tabel 35: Aggregatie van informatie. Aangepast  van Den Heijer (2012) 

 Tijd Kosten     

Objectgroep 1: - -    

A
g

g
re

g
e

re
n

 

Objectgroep 2: Jan 2012 – Aug 2012 -  (door planner)  

Objectgroep 3: Jul 2012 – Nov 2012 -  (door planner)  

Objectgroep 4: - € 113.500  (door calculator)  

Objectgroep 5: - € 87.000  (door calculator)  

Realiseren Kunstwerken 

Deelgebied 1 
Jan 2012 – Nov 2012 € 200.500     
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Figuur 55: Decompositie van een activiteit 

B.1.6 Relevantie oplossing voor taakstellingen 

Door consequent de aspecten vast te leggen is eenduidig om welk object(type), locatie, fase en 
activiteit het gaat. Hiermee is de bij Ballast Nedam ontwikkelde systematiek relevant voor de 
volgende taakstellingen: 
 
Tabel 36: Relevantie systematiek voor taakstellingen 

Taakstelling Relevantie 

TS (1) Koppelen overeenkomstige activiteiten met 

verschillende benamingen 
Onafhankelijk van de benaming is inzichtelijk om wat 

voor type activiteit het gaat 

TS (2) Koppelen activiteiten van verschillend detailniveau Door toepassing van het minimum detailniveau kan 

informatie van verschillend detailniveau afgestemd 

worden 

 
De twee taakstellingen kunnen mogelijk ook op andere wijzen uitgevoerd worden. Echter, met de 
voorgestelde systematiek kan informatie uit verschillende fasen van het bouwproces afgestemd 
worden. Daarnaast wordt de systematiek reeds geïntroduceerd in bedrijfsprocessen van Ballast 
Nedam. Er is dus een bedrijfsbreed draagvlak voor deze oplossing, waardoor het de voorkeur 
geniet boven een unieke oplossing die alleen toepasbaar is voor het voortgangsbewakingproces in 
de realisatiefase. 
 In B.2 en B.3 wordt verder ingegaan op hoe de systematiek gebruikt wordt voor 
respectievelijk taakstelling 1 en 2. 
 

B.2 Koppeling activiteiten met verschillende benamingen 

Aanleiding:  Taakstelling: 

(1) Overeenkomstigheid activiteiten onduidelijk 

door inconsequent gebruik werkwoorden 
 TS (1) Koppelen overeenkomstige activiteiten met 

verschillende benamingen 

(2, 3) Overeenkomstigheid activiteiten onduidelijk 

door inconsequent gebruik benamingen 
  

 

B.2.1 Probleem 

Een activiteit bestaat uit een handeling 
(activiteittype) en iets dat de handeling ondergaat, 
zie Figuur 55. Bij uitvoeringsactiviteiten is dit een 
bouwelement. Bij de observaties is geconstateerd 
dat de benaming van zowel de activiteittypen en 
de bouwelementen kan verschillen per planning. 
Daarnaast worden de activiteittypen, die worden 
weergegeven met werkwoorden (bijvoorbeeld 
„realiseren‟), niet altijd benoemd, waardoor alleen 
het bouwelement in de planning staat. Een 
voorbeeld hiervan staat in Tabel 6. 
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Tabel 37: Benaming uitvoeringsactiviteiten bij detailplanning en 6 weken planning 

Detailplanning 6 weken planning 

Begane grond + 1e verdieping Begane grond + 1e verdieping 

balustrade / leuningen leuningen trappen 

Stucwerk - 

Spuitwerk Spuitwerk 

Plafonds systeemplafonds 

Vloertegels - 

Plinten afmont bouwk. (plinten, etc.) 

Vensterbanken vensterbanken 

schilderwerk/sauswerk schilderwerk/sauswerk 

deuren hangen deuren hangen 

Noot: Bij de gemarkeerde uitvoeringsactiviteiten verschilt de benaming 

 
Wanneer bijvoorbeeld in de ene planning “Afmonteren plafonds” staat en in de andere planning 
“Monteren systeemplafonds”, wordt dan dezelfde activiteit bedoeld? Om dit te achterhalen moet, 
zoals weergeven is in Figuur 56, vastgesteld worden: 
(4) Komt het activiteittype overeen? 
(5) Zijn dezelfde bouwelementen van toepassing? 
 

 
 Figuur 56: De overeenkomstigheid van activiteiten wordt bepaald door de overeenkomstigheid van het 

activiteittype en de bouwelementen 

 
Momenteel kan de overeenkomstigheid van het activiteittype en de bouwelementen niet objectief 
achterhaald worden, waardoor de vergelijking van activiteiten gevoelig is voor subjectiviteit en 
misinterpretatie mogelijk is. Er kan niet eenduidig vastgesteld worden: 
- of afmonteren hetzelfde is als monteren; 
- of het begrip plafond hetzelfde is als systeemplafond; 
- of de individuele plafonds dezelfde bouwelementen zijn als de individuele systeemplafonds 
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B.2.2 Toepassing aspecten 

Behandelde onderzoeksvraag: 

OV (1.1) Hoe worden activiteiten eenduidig benaamd? 

 
Volgens de in B.1.3 geïntroduceerde systematiek worden voor informatiesoorten, waaronder 
activiteiten, aspecten vastgelegd, namelijk het object(type), locatie, fase en activiteittype. Door 
deze aspecten is voor iedere activiteit bekend: 
- welke objecten (simulaties van bouwelementen) er bij horen; 
- welk objecttype (type bouwelement) er bij hoort; 
- welk type activiteit het betreft; 
- welke locatie van het bouwproject van toepassing is; 
- in welke fase van het bouwproces de activiteit 

verricht wordt 
 
In de vergelijking van activiteiten worden de aspecten 
locatie en fase niet direct meegenomen. De locatie is 
verbonden aan de objecten, waardoor bij vergelijking van 
de objecten ook de locatie indirect wordt vergeleken. 
Daarnaast richt dit afstudeerproject zich tot de 
realisatiefase, waardoor alle activiteiten binnen deze fase 
vallen en vergelijking overbodig is. Al is verdere 
decompositie van de fase mogelijk en zou hier toch een 
verschil in kunnen zitten. Echter, de fase is verbonden 
aan het activiteittype, waardoor ook de fase indirect 
wordt meegenomen in de vergelijking. Dit is 
geschematiseerd in Figuur 57. 

Hierin is te zien dat het activiteittype nu wordt 
bepaald door het  aspect en niet door de naamgeving in 
de huidige planningen. Deze naamgeving is gerelateerd 
aan het aspect activiteittype, dat eenduidig gedefinieerd is 
in de centrale conceptenbibliotheek. Het type 
bouwelement wordt nu bepaald door het aspect 
objecttype, dat tevens eenduidig gedefinieerd is in de 
centrale conceptenbibliotheek. Om welke 
bouwelementen het gaat wordt nu inzichtelijk door de 
activiteit te koppelen aan objecten. 
 

B.2.3 Type bouwelementen 

Om activiteiten te kunnen vergelijken moet bekend zijn welke type bouwelementen 
onderscheiden worden. Zo kunnen de mogelijke objecttypen vastgelegd worden waarnaar 
gerefereerd kan worden, zodat eenduidig vastgesteld kan worden of activiteiten hetzelfde 
objecttype hebben. 
 In Nederland worden een aantal classificaties gebruikt om objecttypen te structureren. 
Volgens Vickery (zoals geciteerd in Kuijsten, 2012) is classificatie het indelen van objecten op 
grond van overeenkomstige eigenschappen. Een classificatie is een structuur die bedacht is om 
actoren overzichtelijk en toegankelijk te laten werken met gegevens. Omdat actoren hierbij 
verschillende behoeften hebben, worden verschillende classificaties gebruikt (Kuijsten, 2012). 

Figuur 57: Aspecten van activiteiten 



102 Integraal Planninginformatiesysteem: Bijlagenbundel 

 

Figuur 58: Objecttype van een activiteit 

 

Verschillende actoren prefereren verschillende 
classificaties. Om in deze verschillende behoeften 
te voorzien, faciliteert de conceptenbibliotheek 
het structureren van objecttypen volgens 
verschillende classificaties. Dit is mogelijk omdat 
classificeren geschiedt op basis van dezelfde 
eigenschappen van objecten.  
 Activiteiten kunnen vergeleken worden 
op objecttype door te kijken of de eigenschappen 
overeenkomen. Hierbij kunnen de objecttypen 
gestructureerd worden volgens verschillende 
classificaties. In Figuur 58 bijvoorbeeld wordt 
gerefereerd naar STABU 44.0.11. Volgens de 
STABU2-classificatie worden de eigenschappen 
getoond, maar dezelfde eigenschappen hadden 
ook volgens een andere classificatie 
gestructureerd kunnen worden. Bij de vergelijking 
van objecttypen gaat het erom welke definitie 
gehanteerd wordt en hoe deze definitie aan de hand van eenduidige eigenschappen beschreven 
wordt. Zo is eenduidig of dezelfde eigenschappen vergeleken worden en kan vervolgens bepaald 
worden of deze eigenschappen overeenkomstige waarden hebben.  
 
B.2.4 Activiteittypen 

Om activiteiten te kunnen vergelijken moet bekend zijn welke activiteittypen onderscheiden 
worden. Zo kunnen de mogelijke activiteittypen vastgelegd worden waarnaar gerefereerd kan 
worden. 

Op basis van de in Tabel 38 genoemde interne databronnen van gastbedrijf Ballast 
Nedam is per bouwprocesfase bepaald welke activiteittypen verricht worden. In Figuur 59 wordt 
een overzicht weergegeven, waarbij tevens de mijlpalen die horen bij de activiteittypen vermeld 
worden. Naar deze activiteittypen zal bij activiteiten in het vervolg gerefereerd worden. Zo wordt 
een eenduidig concept toegepast en is vergelijking tussen de activiteiten mogelijk. 
 
Tabel 38: Databronnen voor bepaling activiteittypen 

Activiteittypen uit bouwprocesfase Databron 

Inkoop Invulformulier Inkoopschema in Kalenderschaal 

Werkvoorbereiding Werkinstructie applicatie Organice Transmit 

Productie 
Gedetailleerde Voorbereiding- en Productieschema’s van 

Ballast Nedam projecten 

Uitvoering 
6 weken planningen van Ballast Nedam projecten; 

STABU2 

 
Voor de bouwprocesfase uitvoering wordt één activiteittype gebruikt, namelijk realiseren. Echter 
is het mogelijk om dit te specificeren. De activiteit „realiseren gevel‟ kan bijvoorbeeld 
gespecificeerd worden met „metselen gevel‟. De activiteit „realiseren kolom‟ kan gedecomponeerd 
worden in subactiviteiten als „bekisten kolom‟, „wapenen kolom‟ en „storten kolom‟. De 
mogelijkheid tot decompositie van de uitvoeringsactiviteit realiseren is tevens geschematiseerd in 
Figuur 59. In paragraaf B.2.5 wordt verder ingegaan op relaties tussen activiteittypen, zoals 
synoniemen en decomposities. 
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Figuur 59: Overzicht activiteittypen met mijlpalen per bouwprocesfase 

Mijlpaal Activiteittype Bouwprocesfase 

Realisatiefase 

Inkoop 

Werkvoorbereiding 

Productie 

Uitvoering 

Opstellen inkoopspecificatie 

Aanvragen offertes 

Opstellen offertes 

Selecteren en onderhandelen 

Contracteren 

Verzamelen informatie 

Maken werktekeningen 

Checken en versturen 

Controleren 

Checken en versturen 

Aanpassen werktekeningen 

Checken en versturen 

Controleren 

Waarmerken 

Verstrekken voor uitvoering 

Produceren 

Leveren 

Realiseren 

Opleveren 

Uitvoeren subactiviteit 1 

Uitvoeren subactiviteit .. 

Uitvoeren subactiviteit n 

Gespecificeerd 

Aangevraagd 

Offertes ontvangen 

Opdracht gegund 

Contract getekend 

Ter Informatie (TI) 

Voorlopig (VO) 

Gecontroleerd Verzonden (GV) 

Definitief (DE) 

Voor Uitvoering (VU) 

Geproduceerd 

Geleverd 

Subactiviteit 1 voltooid 

Subactiviteit .. voltooid 

Subactiviteit n voltooid 

Opgeleverd 
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B.2.5 Synoniemen en decomposities van objecttypen en activiteittypen 

Behandelde onderzoeksvraag: 

OV (1.2) Wat is de relatie tussen synoniemen? 

 
Geconstateerd is dat voor mogelijk dezelfde activiteiten verschillende benamingen gehanteerd 
worden. In huidige planningapplicaties worden, conform de huidige relatie tussen de activiteiten 
met verschillende benamingen, synoniemen niet als zodanig herkend. Afmonteren is in dergelijke 
applicaties niet hetzelfde als monteren en een plafond is niet hetzelfde als een systeemplafond.  

Dit wordt opgelost door de synoniemen te laten refereren naar hetzelfde concept uit de 
conceptenbibliotheek. Synoniemen als monteren, afmonteren, aanbrengen en bevestigen zijn 
allen gekoppeld aan het activiteittype monteren. Om interpretatiefouten te voorkomen wordt het 
concept voorzien van een tekstuele definitie. Voor alle synoniemen is zodoende dezelfde definitie 
van toepassing (Bosch, 2012). Zie Figuur 60a. 
 

 

  

(a) Synoniemen (b) Hyperniemen en hyponiemen (c) Holoniemen en meroniemen 

 
Figuur 60: Synoniemen (a,) hyperniemen en hyponiemen (b) en holoniemen en meroniemen (c) van activiteittypen 

 
Een hyperniem/hyponiem-relatie tussen activiteittypen is ook mogelijk (Kuijsten, 2012). 
Monteren, metselen en storten zijn allen vormen van realiseren. Monteren, metselen en storten 
zijn hierdoor hyponiemen van de hyperniem realiseren. Zie Figuur 60b. 

Stel dat een bouwproject gemetselde gevel bevat. Hierbij kun je spreken van de activiteit 
„metselen gevel‟ of „realiseren gevel‟. Het metselen van een gevel is ook te beschrijven als het 
realiseren van een gevel. Echter, andersom hoeft het realiseren van een gevel niet hetzelfde te zijn 
als het metselen van een gevel. Tenslotte kan dit ook een in het werk gestorte gevel zijn. Dit is 
opgelost door naast het activiteittype ook het objecttype vast te leggen. Wanneer sprake is van 
„metselen gemetselde gevel‟ of „realiseren gemetselde gevel‟, dan is op basis van de 
hyperniem/hyponiem-relatie van het activiteittype en het overeenkomstige objecttype duidelijk 
dat het dezelfde activiteit betreft. 

Daarnaast kunnen activiteiten ook een holoniem/meroniem-relatie hebben. Om een in 
het werk gestorte kolom te realiseren, moet deze kolom achtereenvolgens bekist, gewapend en 
gestort worden. Het bekisten, wapenen en storten zijn hierdoor meroniemen van het holoniem 
realiseren. Zie Figuur 60c. 

Op basis van deze relatie is aggregatie van activiteittypen mogelijk. Indien een kolom 
bekist, gewapend en gestort is, kan gezegd worden dat deze kolom gerealiseerd worden. Hierdoor 
kunnen verbanden gelegd worden tussen planningen van een verschillend detailniveau, zoals 
beschreven wordt in B.3.2. 

In deze voorbeelden worden de relaties tussen activiteittypen beschreven. Op dezelfde 
manier kunnen relaties gedefinieerd worden tussen objecttypen. Mits refererend naar hetzelfde 
objecttype, kunnen de benamingen „plafonds‟ en „systeemplafonds‟ bijvoorbeeld herkend worden 
als overeenkomende bouwelementen.  
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B.2.6 Toetsing overeenkomstigheid activiteiten 

Behandelde onderzoeksvraag: 

OV (1.3) Welke activiteiten zijn hetzelfde? 

 
Door de toepassing van aspecten, zoals beschreven is in paragraaf B.2.2, is van iedere activiteit 
eenduidig het activiteittype, het objecttype en de objecten bepaald. 

Op basis van deze aspecten kunnen activiteiten met elkaar vergeleken worden. Indien alle 
drie aspecten overeenkomen zijn activiteiten identiek. Zijn één of meerdere aspecten niet 
hetzelfde, dan zijn activiteiten niet volledig identiek. In Tabel 9 zijn de mogelijke overeenkomsten 
tussen activiteiten aan de hand van scenario‟s beschreven. In Figuur 61, Figuur 62 en Figuur 63 
zijn respectievelijk scenario‟s 1&2, 3&4 en 5&6 gevisualiseerd met voorbeelden. 

 
Tabel 39: Mogelijke overeenkomsten tussen activiteiten 
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Activiteit 1  Activiteit 2   

1      Afmonteren plafonds 1, 2 en 3  Monteren systeemplafonds 1, 2 en 3   

2      Metselen gevel 1 en 2  Realiseren gevel 2 en 3   

3      Realiseren kozijn  Realiseren trap   

4      Bekisten kolommen 1 en 2  Wapenen kolommen 1 en 2   

5      Bekisten kolommen 1 en 2  Wapenen kolommen 2 en 3   

6      Realiseren kozijn  Schilderen trap   

  7a      -  -   

  8a      -  -   

Noot a: Scenario’s 7 en 8 zijn onmogelijk; omdat ieder object een objecttype heeft, zal bij activiteiten een verschil in 

objecttypen automatisch resulteren in ook een verschil in objecten.  
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S  Overeenkomst  Activiteit 1  Activiteit 2 

1      Afmonteren plafonds 1, 2 en 3  Monteren systeemplafonds 1, 2 en 3 

 
 

S  Overeenkomst  Activiteit 1  Activiteit 2 

2      Metselen gevel 1 en 2  Realiseren gevel 2 en 3 

 

Figuur 61: Scenario's (S) overeenkomstigheid activiteiten: 1 en 2 
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S  Overeenkomst  Activiteit 1  Activiteit 2 

3      Realiseren kozijn  Realiseren trap 

 
 

S  Overeenkomst  Activiteit 1  Activiteit 2 

4      Bekisten kolommen 1 en 2  Wapenen kolommen 1 en 2 

 

Figuur 62: Scenario's (S) overeenkomstigheid activiteiten: 3 en 4 
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S  Overeenkomst  Activiteit 1  Activiteit 2 

5      Bekisten kolommen 1 en 2  Wapenen kolommen 1 en 2 

 
 

S  Overeenkomst  Activiteit 1  Activiteit 2 

6      Realiseren kozijn  Schilderen trap 

 

Figuur 63: Scenario's (S) overeenkomstigheid activiteiten: 5 en 6 



  Bijlage B  109 

B.3 Koppeling activiteiten van verschillend detailniveau 

Aanleiding:  Taakstelling: 

(4) Detailniveau van voorbereiding- en 

uitvoeringsplanningen verschilt 
 TS (2) Koppelen activiteiten van verschillend 

detailniveau 

 
B.3.1 Probleem 

Behandelde onderzoeksvraag: 

OV (2.1) Welke factoren bepalen het detailniveau van een activiteit? 

 
Door een verschil in detailniveau kunnen activiteiten niet aan elkaar gekoppeld worden. In 
paragraaf B.1.1 is beschreven dat het detailniveau van een activiteit bepaald wordt door de plaats 
die het inneemt binnen een decompositie. In Tabel 40 is een overzicht gegeven van de wijze 
waarop bij de geobserveerde case plafonds gedecomponeerd worden bij verschillende 
planningen. In dit voorbeeld zijn de plafonds van de vijfde verdieping uitgelicht. Te zien is dat 
deze plafonds per planning op verschillende wijze worden gedecomponeerd, waardoor het 
detailniveau per planning verschilt.   
 
Tabel 40: Verschillend detailniveau en structuur bij voorbereiding- en uitvoeringsplanningen 

Plafondtekeningena Overall V&P-schemab Afbouwplanning Woningen 6 weken planning Woningen 

Boerhaave Woningen/ 

Sport/Onderwijs 
Plafondtekeningen Woningen Verd. 2 t/m 5 Verdieping 5 

∟ Laag -1 ∟Boerhaave Woningen ∟ Plafond ∟ Installaties boven plaf. 

∟ Laag 0     ∟ Verdieping 5     ∟ Verdieping 5 ∟ Gang plafondraster .. 

∟ Laag 1     ∟ Verdieping 4     ∟ Verdieping 4 ∟ Installaties plafond 

     ∟ 1a: as C-O / 13-16     ∟ Verdieping 3     ∟ Verdieping 3 ∟ Plafond sluiten 

     ∟ 1b: as A-F / 1-7     ∟ Verdieping 2     ∟ Verdieping 2 Verdieping 4 

     ∟ 1c: as D – O / 10-13  ∟ Buitenplafond ∟ Installaties boven plaf. 

∟ Laag 2      ∟ Verdieping 5 ∟ Gang plafondraster .. 

∟ ..      ∟ Verdieping .. ∟ Installaties plafond 

  Gang ∟ Plafond sluiten 

      ∟ .. .. 

  ..  

De plafonds van verdieping 5 worden per planning op verschillende wijze gedecomponeerd, waardoor het 

detailniveau verschilt. 

Noot a: De plafondtekeningen voor verdieping 5 waren tijdens de observatie nog niet beschikbaar 

Noot b: V&P = Voorbereiding & Productie 

 
Door dit verschil in detailniveau kunnen activiteiten uit verschillende planningen niet aan elkaar 
gekoppeld worden. Hierbij wordt het volgende onderscheid gemaakt. Enerzijds is er een 
verschillend detailniveau bij activiteiten uit dezelfde type planningen, zoals de 6 weken planning 
en de detailplanning, wat allebei uitvoeringsplanningen zijn. De uitvoerder bewaakt de voortgang 
van de 6 wekenplanning en de werkvoorbereider die van de detailplanning. Afstemming is 
moeilijk, omdat ook de voortgangsbewaking op een verschillend detailniveau geschiedt. 
 Anderzijds is er een verschillend detailniveau bij activiteiten uit verschillende type 
planningen, zoals voorbereiding- en uitvoeringsplanningen onderling. Dit verschil in detailniveau 
en structuur maakt het moeilijk om bijvoorbeeld de voortgang in het Overall V&P-schema te 
registreren en dit vervolgens af te stemmen met de uitvoeringsplanningen. 

De oplossing wordt volgens dit onderscheid gepresenteerd in respectievelijk paragraaf 
B.3.2 en B.3.3. 
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Behandelde onderzoeksvraag: 

OV (2.2) Wat zijn de detailniveaus van de activiteiten? 

 
De in Figuur 59 genoemde activiteittypen zijn opgenomen in verschillende planningen. Een 
aantal activiteittypen worden geaggregeerd tot één type, zoals weergegeven is in Figuur 64. Zo 
worden de activiteiten „Verzamelen informatie‟, „Maken werktekeningen‟ en „Checken en 
versturen‟ in de detailplanning geaggregeerd tot „Voorlopig tekenwerk‟. Daarnaast worden bij 
uitvoeringsplanningen subactiviteiten afzonderlijk gepland in de 6 weken planning, maar 
geaggregeerd tot het activiteittype „Realiseren‟ in de detailplanning. 
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  Aggregatie 

 

Figuur 64: Detailniveau van activiteittypen in planningen 

 

Planning Activiteittype Bouwprocesfase 

Realisatiefase 

Inkoop 

Werkvoorbereiding 

Productie 

Uitvoering 

Opstellen inkoopspecificatie 

Aanvragen offertes 

Opstellen offertes 

Selecteren en onderhandelen 

Contracteren 

Verzamelen informatie 

Maken werktekeningen 

Checken en versturen 

Controleren 

Checken en versturen 

Aanpassen werktekeningen 

Checken en versturen 

Controleren 

Waarmerken 

Verstrekken voor uitvoering 

Produceren 

Leveren 

Realiseren 

Opleveren 

Uitvoeren subactiviteit 1 

Uitvoeren subactiviteit .. 

Uitvoeren subactiviteit n 

Inkoopplanning 

Inkoopplanning 

Inkoopplanning 

 

Inkoopplanning 

 

Inkoopplanning 

 

Gedetailleerd V&P-schema 

 

Gedetailleerd V&P-schema 

 

Gedetailleerd V&P-schema 

 

Gedetailleerd V&P-schema 

 

Gedetailleerd V&P-schema 

 

Gedetailleerd V&P-schema 

 

6 weken planning 

6 weken planning 

 

6 weken planning 

 

6 weken planning 

 

Detailplanning 



112 Integraal Planninginformatiesysteem: Bijlagenbundel 

 

B.3.2 Verschillend detailniveau bij dezelfde type planningen 

Het detailniveau van activiteiten kan verschillen bij dezelfde type planningen, bijvoorbeeld de 
uitvoeringsplanningen 6 weken planning, detailplanning en Algemeen Tijdschema. In de 6 weken 
planning kan een activiteit opgedeeld zijn per sectie van een verdieping van een gebouw, in de 
detailplanning per gehele verdieping en in het Algemeen Tijdschema voor het gehele gebouw. 
Deze opdeling kun je ook toepassen op de koppeling van activiteiten met objecten, door dezelfde 
objecten op een bepaalde manier te groeperen. Deze verschillende groeperingen van dezelfde 
objecten, ieder horend bij een bepaalde planning, kunnen onderling gekoppeld worden, zoals 
uitgebeeld in Tabel 41. 
 
Tabel 41: Decompositie van groeperingen van objecten bij dezelfde type planningen 

Planning 
 Objecten 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

                         
Algemeen Tijdschema                         

          
        

∟ Detailplanning                         

                   
                 

 ∟ 6 weken planning                         

                         Noot: de groeperingen zijn ieder gekoppeld aan activiteiten van de desbetreffende planning 

 
Zo wordt inzichtelijk hoe de activiteiten uit verschillende planningen zich tot elkaar verhouden. 
Daarnaast kan door de koppelingen tussen de groeperingen eventueel ook de voortgang van 
activiteiten gekoppeld worden, zoals uitgebeeld in Tabel 42. Indien bij een object een activiteit 
behorend bij de 6 weken planning voltooid is, kan middels aggregatie doorgerekend worden wat 
dit betekent voor de voortgang van planningen van een grover detailniveau: de detailplanning en 
het Algemeen Tijdschema. 
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Tabel 42: Aggregatie van voortgang op objectenniveau van gegroepeerde objecten bij dezelfde type planningen 

Planning 
 Objecten 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

                         
Algemeen Tijdschema                          

  25% 

∟ Detailplanning                          

  75%               

 ∟ 6 weken planning                          

  100%  50%                 
 = Aggregeren 

Noot: de groeperingen zijn ieder gekoppeld aan activiteiten van de desbetreffende planning 

Noot: in dit voorbeeld zijn alle objecten en bijbehorende activiteiten gelijkwaardig 

 
Indien de voortgang per object bewaakt wordt, kan zelfs decompositie van de voortgang van een 
planning met een grover detailniveau (bijvoorbeeld de detailplanning) naar een fijner detailniveau 
(6 weken planning) plaatsvinden, zoals weergegeven in Tabel 43.  
 
Tabel 43: Decompositie van voortgang op objectenniveau van gegroepeerde objecten bij dezelfde type 

planningen 

Planning 
 Objecten 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

                         
∟ Detailplanning                           

  100%  25%       

 ∟ 6 weken planning                          

  100%  100%  50%           
 = Decomponeren 

Noot: de groeperingen zijn ieder gekoppeld aan activiteiten van de desbetreffende planning 

Noot: in dit voorbeeld zijn alle objecten en bijbehorende activiteiten gelijkwaardig 

 
Momenteel is een dergelijke decompositie van de voortgang niet mogelijk, omdat de 
voortgangsbewaking op activiteitenniveau geschiedt. Indien de voortgang van een activiteit uit de 
detailplanning 100% is, kan verondersteld worden dat de voortgang van activiteiten uit de 6 
weken planning, die gedecomponeerd zijn vanuit de detailplanning, ook 100% is. Wordt de 
voortgang in de detailplanning echter bijvoorbeeld op 25% geschat, dan kan niet zonder meer 
automatisch vastgesteld worden welke gedecomponeerde activiteiten in de 6 weken planning al 
dan niet deels voltooid zijn. Dit is uitgebeeld in Tabel 44. 
 
Tabel 44: Decompositie van voortgang op activiteitenniveau bij dezelfde type planningen 

Planning  Activiteiten 

                         
∟ Detailplanning                           

  100%         

 ∟ 6 weken planning                          

  100%  100%  ???  ???         
 = Decompositie 
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B.3.3 Verschillend detailniveau bij verschillende type planningen 

Naast een verschillend detailniveau bij dezelfde type planningen, is een knelpunt in het huidige 
voortgangsbewakingproces het verschil in detailniveau bij verschillend type planningen. Dit heeft 
tot gevolg dat voorbereiding- en uitvoeringsplanningen niet aan elkaar gekoppeld kunnen worden 
en effecten van afwijkingen van de ene op de andere planningen niet inzichtelijk gemaakt kunnen 
worden.  

Door de activiteiten en statussen van de verschillende planningen met een verschillend 
detailniveau te koppelen aan BIM-objecten, kan de informatie uit deze planningen geïntegreerd 
worden (Tabel 45) en kan deze informatie per object gevisualiseerd (Tabel 46) en geanalyseerd 
worden. Zo wordt het probleem van verschil in detailniveau bij voorbereiding-, productie- en 
uitvoeringsplanningen omzeild. 
 

Behandelde onderzoeksvraag: 

OV (2.3) Welke factoren bepalen de mogelijkheid tot koppeling van activiteiten van 

verschillend detailniveau? 

 
De mogelijkheid tot koppeling van activiteiten wordt bepaald door de mate waarin op 
objectenniveau planninginformatie is vastgelegd. Indien alle activiteiten uit de verschillende 
planningen gekoppeld worden aan objecten en groeperingen van objecten, is deze 
planninginformatie per object of objectgroep vastgelegd. Door relaties tussen planninginformatie 
van verschillende objecten of objectgroepen te bepalen kunnen activiteiten ondanks een verschil 
in detailniveau toch aan elkaar gekoppeld worden. 
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Tabel 45: Groepering van objecten bij verschillende type planningen 

Planning 
 Objecten 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

            
Inkoopplanning            

     (a)     (b)  

Voorbereidingplanning            

    (a)     (b)   

Productieplanning            

   (a)   (b)   (c)  (d) 

6 weken planning            

    (a)   (b)   (c) 

  

Noot: de groeperingen zijn ieder gekoppeld aan activiteiten van de desbetreffende planning 

   De dikke zwarte randen geven de groeperingen (a, b, c, etc.) van objecten aan per planning. Door een 

verschil in detailniveau verschillen ook de groeperingen van de planningen. Een groep omvat planninginformatie 

zoals startdatum, duur en einddatum behorend bij een activiteit uit de desbetreffende planning die van toepassing 

is voor alle objecten uit de groep. In tegenstelling tot een balkenschema zegt de afmeting van een omkadering in 

deze schematisering niets over de tijdinformatie.  

   De gestippelde rode randen geven aan hoe voor één object (in dit voorbeeld object 2 en 9) uit planningen van 

verschillend detailniveau planninginformatie opgehaald kan worden en deze planningen toch gekoppeld kunnen 

worden. 

 
Tabel 46: Visualisatie van per object opgehaalde planninginformatie uit verschillende type planningen 

Object 
  Tijd (weken)  

 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

            

 #2  Inkoop (a)   Voorb. (a) Prod. (a)  Uitv. (a)      

            

 #9   Inkoop (b)   Voorb. (b)  Prod. (c)  Uitv. (c)    

            
Noot: voor ieder object wordt de planninginformatie uit de activiteiten waaraan de objectgroeperingen (a, b, c, 

etc.) gekoppeld zijn opgehaald. In dit voorbeeld wordt de opgehaalde informatie gevisualiseerd als een 

balkenschema, maar andere planningvisualisaties zijn ook mogelijk (zie Bijlage B.9). Per object is nu zichtbaar hoe 

activiteiten uit verschillende type planningen zich tot elkaar verhouden.  

 In dit voorbeeld wordt van objecten 2 en 9 de planninginformatie van de activiteiten behorend bij 

objectgroeperingen (a) en (c) van de 6 weken planning gevisualiseerd: (a) start week 19 / eind week 21; (c) start 

week 21 / eind week 23 

 

planninginfo 

start wk 

19 

eind wk 

21 
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B.4 Uitwisseling planninginformatie uit verschillende applicaties 

Aanleiding:  Taakstelling: 

(5) Actoren hebben ieder hun eigen licenties en 

voorkeuren voor applicaties 
 TS (3) Koppelen planninginformatie uit 

verschillende planningapplicaties 

(6) Planningen zijn in verschillende applicaties 

opgesteld 
  

 
B.4.1 Probleem 

De activiteittypen uit de realisatiefase worden ingepland in verschillende planningen. Deze 
planningen zijn bij bouwprojecten van Ballast Nedam opgesteld met de in Tabel 13 genoemde 
applicaties. Omdat actoren ieder hun eigen licenties en voorkeuren hebben, worden verschillende 
applicaties gebruikt. Om de activiteiten uit de planningen te koppelen, moet de 
planninginformatie uit deze verschillende applicaties geïntegreerd worden. 
 
Tabel 47: Mogelijke applicaties van databronnen van planninginformatie 

Activiteittypen uit 

bouwprocesfase 

 Planninginformatie over geplande en werkelijke status 

 Databron 
Applicaties 

Projectteam Overige actoren 

Inkoop  Inkoopplanning 
 AGIS 

 

Werkvoorbereiding  Overall V&P-schemaa 

 PowerProject  

 Excel 

 

  Gedetailleerd V&P-schemaa 
 PowerProject 

 Excel 

 Microsoft Project 

 Excel 

  Metadata van documenten 
 Organice 

 

Productie  Gedetailleerd V&P-schemaa 
 PowerProject  

 Excel 

 Microsoft Project  

 Excel 

Uitvoering  6 weken planning, Detailplanning 

en Algemeen Tijdschema  PowerProject 
 

Noot a: V&P = Voorbereiding & Productie 

 
Bij de observaties is vastgesteld dat informatie-uitwisseling tussen de verschillende applicaties 
momenteel niet mogelijk is, waardoor activiteiten uit de verschillende planningen niet te koppelen 
zijn. In B.4.2 wordt uitgelegd hoe dit uitwisselingsprobleem opgelost wordt door de informatie 
op te halen in één applicatie. 
 In Tabel 47 is te zien dat sommige planningen in dezelfde applicaties ontworpen zijn. 
De activiteiten uit deze planningen kunnen wel gekoppeld worden, maar tijdens de observaties is 
gebleken dat dit momenteel niet gedaan wordt. In B.4.3 worden de koppelmogelijkheden van de 
huidige applicaties beschreven. 
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B.4.2 Informatie ophalen in één applicatie 

De ontoereikende informatie-uitwisseling is geschematiseerd in Figuur 65. Dit probleem is 
opgelost door de informatie van activiteiten uit verschillende applicaties op te halen in één 
applicatie en deze informatie vervolgens te integreren. Hierdoor kunnen activiteiten die 
oorspronkelijk afkomstig zijn van verschillende applicaties toch aan elkaar gekoppeld worden. De 
applicatie waarin alle activiteiteninformatie opgehaald wordt is de Ballast Nedam BIM Data 
Manager, zoals weergegeven in Figuur 66. 

  

  Informatie-uitwisseling mogelijk van .. naar ..   Informatie-uitwisseling mogelijk van .. naar .. 

 
 Geen informatie-uitwisseling mogelijk  

Figuur 65: Probleem in huidige situatie Figuur 66: Oplossing met BIM Data Manager 

 
De BIM Data Manager is volgens Adriaanse, Den Heijer en Slee (2013) een door Ballast Nedam 
intern ontwikkelde applicatie waarmee gegevens uit verschillende softwarepakketten ontsloten, 
gemuteerd, bewerkt en geanalyseerd kunnen worden. Voor het planninginformatiesysteem dienen 
gegevens uit de softwarepakketten uit Figuur 66 in de BIM Data Manager opgehaald te worden. 
Ten behoeve van de uitvoerbaarheid binnen de gestelde tijd van het afstudeerproject wordt alleen 
planninginformatie uit de applicatie PowerProject verwerkt in het prototype (paragraaf 4.4) van 
het planninginformatiesysteem. Door dit systeem vanuit de Data Manager te laten opereren, is 
het vervolgens mogelijk om tevens informatie uit de overige genoemde applicaties op te nemen in 
het systeem.  

Omdat de BIM Data Manager bij Ballast Nedam intern ontwikkeld is en alleen voor eigen 
bedrijfsonderdelen wordt ingezet, wordt in deze versie van het afstudeerrapport de exacte 
werking van de applicatie niet beschreven en ontbreken schermafbeeldingen. 
 

  

  

 

 

 
BIM Data Manager 
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B.4.3 Koppelmogelijkheden huidige planningapplicaties 

Aanleiding:  Taakstelling: 

(10) Mogelijkheden van huidige applicaties 

worden onvoldoende benut 
 

TS (4) Beschrijven hoe activiteiten die komen uit 

verschillende planningen die opgesteld zijn met 

dezelfde applicaties gekoppeld kunnen worden 

 
B.4.3.1 Planningen opgesteld met dezelfde applicaties 

Behandelde onderzoeksvragen: 

OV (4.1) Met welke applicaties worden de planningen opgesteld? 

OV (4.2) Welke planningen worden met dezelfde applicaties opgesteld? 

 
In Tabel 48 is een overzicht gegeven van de planningen die gebruikt worden in de realisatiefase, 
met daarbij de planningapplicaties waarmee ze opgesteld zijn bij projecten van Ballast Nedam. 
Omdat de activiteiten uit planningen die opgesteld zijn met Excel niet dynamisch en 
verrekenbaar zijn, kunnen deze planningen niet gekoppeld worden. Hoewel overige actoren 
geregeld Microsoft Project gebruiken, hebben projectteams van Ballast Nedam een licentie voor 
PowerProject en stellen zij hun planningen hiermee op. Het is daarnaast mogelijk om planningen 
die opgesteld zijn in Microsoft Project om te zetten in een bestandstype dat geopend kan worden 
in PowerProject. Daarom is besloten om alleen de koppelmogelijkheden van de applicatie 
PowerProject te beschrijven.  
 
Tabel 48: Planningen met applicaties waarmee ze opgesteld zijn 

Bouwprocesfase  Planning 
Applicaties 

Projectteam Overige actoren 

Inkoop  Inkoopplanning 
 AGIS 

 

Werkvoorbereiding  Overall V&P-schemaa 

 PowerProject  

 Excel 

 

  Gedetailleerd V&P-schemaa 
 PowerProject 

 Excel 

 Microsoft Project 

 Excel 

Productie  Gedetailleerd V&P-schemaa 
 PowerProject  

 Excel 

 Microsoft Project  

 Excel 

Uitvoering  6 weken planning 
 PowerProject 

 

  Detailplanning 
 PowerProject 

 

  Algemeen Tijdschema 
 PowerProject 

 

Noot a: V&P = Voorbereiding & Productie 
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B.4.3.2 Beschrijving koppelmogelijkheden PowerProject 

Behandelde onderzoeksvraag: 

OV (4.3) Hoe worden activiteiten uit deze planningen met de applicatie gekoppeld? 

 
In deze beschrijving zullen twee voorbeelden gebruikt worden: 
- Voorbeeld 1: koppeling tussen voorbereidende en productieactiviteiten uit een gedetailleerd 

Voorbereiding- en Productieschema en uitvoeringsactiviteiten uit een 6 weken planning; 
- Voorbeeld 2: koppeling tussen bovengenoemde activiteiten en activiteiten uit het Algemeen 

Tijdschema 
 
B.4.3.3 Voorbeeld 1 

Uitgangspunt 

Activiteiten worden afzonderlijk in PowerProject ingepland in een gedetailleerd Voorbereiding- 
en Productieschema (Figuur 67) en een 6 weken planning (Figuur 68). 
 

 
Figuur 67: Activiteiten in gedetailleerd Voorbereiding- en Productieschema in PowerProject 

 

 
Figuur 68: Activiteiten in 6 weken planning in PowerProject 

 
Stappen 

(1) De activiteiten uit het gedetailleerd Voorbereiding- en Productieschema worden gekopieerd; 
(2) en vervolgens geplakt in een nieuw aangemaakte planning (Combo).  

  

Figuur 69: Stap 1 Figuur 70: Stap 2 

  

(3) De activiteiten worden boven de bovenste regel ingevoerd, zodat ze bovenaan komen te 
staan. 

(4) Nu zijn de activiteiten uit het gedetailleerde Voorbereiding- en Productieschema opgenomen 
in de nieuw aangemaakte planning. 

(5) Op dezelfde manier kunnen ook de activiteiten uit de 6 weken planning aan de nieuwe 
planning worden toegevoegd. 
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Figuur 71: Stap 4 

 

Figuur 72: Stap 3 Figuur 73: Stap 5 

 
(6) Het resultaat is een planning waarin zowel de activiteiten uit het gedetailleerde 

Voorbereiding- en Productieschema als die uit de 6 weken planning zijn opgenomen. 

 
Figuur 74: Stap 6 

 
(7) De laatste productieactiviteit, „Leveren‟, dient gekoppeld te worden aan de bijbehorende 

uitvoeringsactiviteit, namelijk „Plaatsen kozijnen‟.  
(8) Door een pijl te trekken wordt een eind/start-relatie met 0 dagen interval vastgelegd tussen 

„Leveren‟ en „Plaatsen kozijnen‟. 
(9) Nu is de koppeling gedefinieerd en kunnen gevolgen van afwijkingen doorgerekend worden. 
 

  

Figuur 75: Stap 8 Figuur 76: Stap 9 
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B.4.3.4 Voorbeeld 2 

Het Algemeen Tijdschema (Figuur 77) wordt opgesteld in de aanbestedingsfase. Onderscheid 
wordt gemaakt tussen een deel met voorbereidende en productieactiviteiten (V&P) en een deel 
met uitvoeringsactiviteiten. Tijdens het opstellen wordt berekend vanaf welke datum volgens de 
geplande voorbereidende en productieactiviteiten de uitvoering van een bouwelement zou 
kunnen starten. Vervolgens wordt vergeleken of deze datum valt vóór de start van de geplande 
uitvoeringsactiviteit.  
 

 
Figuur 77: Activiteiten in het Algemeen Tijdschema in PowerProject 

 
Het Algemeen Tijdschema is een contractschema, waarin de doelen zijn opgenomen die gehaald 
moeten worden. Om te controleren of het bouwproces conform planning loopt, moet de 
werkelijke status van een planning niet alleen vergeleken worden met de geplande status van die 
desbetreffende planning, maar juist ook met die van het Algemeen Tijdschema. Een koppeling 
tussen deze planningen en het Algemeen Tijdschema is dus nodig. Deze koppeling is als volgt te 
realiseren. 
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Stappen 

(10) Op dezelfde manier als stap 1 en 2 kunnen de activiteiten uit het Algemeen Tijdschema 
geplakt worden in de gecombineerde planning. 

(11) Toetsing aan het Algemeen Tijdschema geschiedt door de volgende koppelingen te 
realiseren:  

(a) tussen start „Procestijd kozijnen‟ en start „Verrichten voorlopig tekenwerk‟; 
(b) tussen eind „Procestijd kozijnen‟ en eind „Leveren‟; 
(c) tussen start en eind „Plaatsen kozijnen‟ uit het Algemeen Tijdschema en start en eind 

„Plaatsen kozijnen‟ uit de 6 weken planning 
 

 
Figuur 78: Stap 10,11 en 12 

 
(12) Zichtbaar is dat zowel de voorbereidende en productieactiviteiten als de 

uitvoeringsactiviteiten van de kozijnen in de afgeleide planningen later gepland zijn dan in het 
Algemeen Tijdschema. Op een vergelijkbare manier kan ook de werkelijke status van deze 
afgeleide planningen getoetst worden aan de geplande status van het Algemeen Tijdschema. 

 

(a) 

(b) 

(c) 
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B.5 Invoermethoden werkelijke status 

Behandelde taakstelling: 

TS (5) Invoeren werkelijke objectstatus 

 

B.5.1 Probleem 

Om te controleren of het bouwproces conform planning verloopt, wordt de werkelijke voortgang 
vergeleken met de geplande voortgang. Om deze vergelijking te kunnen maken, dient de 
werkelijke status van een activiteit ingevoerd te worden. Door activiteiten te koppelen aan BIM-
objecten worden objectstatussen gegenereerd, zie Bijlage A. Op basis van de geplande en 
werkelijke objectstatus vindt de vergelijking nu op objectniveau en niet op activiteitniveau plaats. 
 De geplande objectstatussen worden opgehaald uit de verschillende planningen, zoals 
beschreven is in paragraaf B.4.2. De werkelijke objectstatussen kan worden ingevoerd door: 
- in de planningapplicatie de werkelijke status van een activiteit in te voeren; 
- in een BIM de werkelijke objectstatus in te voeren 
 
Momenteel is onduidelijk hoe de werkelijke objectstatus ingevoerd kan worden. Daarom wordt in 
paragraven B.5.2 en B.5.3 beschreven hoe de werkelijke objectstatus in respectievelijk de 
planningapplicatie en in een BIM ingevoerd wordt. 
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B.5.2 Invoer werkelijke status in gebruikelijke applicaties 

Behandelde onderzoeksvraag: 

OV (5.1) Hoe wordt de werkelijke status ingevoerd bij de huidige planningapplicaties? 

 
Actoren dienen de door hun opgestelde planningen te kunnen blijven bewaken in de voor hen 
gebruikelijke applicaties. Dit is een randvoorwaarde geweest, zie paragraaf 2.2.1. 
 Door directe koppelingen tussen planninginformatie en BIM-objecten wordt bij invoer 
van de werkelijke status van een activiteit (voortgang en/of voltooid) of tekeningstatus de 
informatie over de werkelijke status toegekend aan alle gekoppelde BIM-objecten, zie Figuur 79. 
 

(a) 

 
 

Objecten (a)  Objecten (b) 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

           

   

Geplande start 17-4-2012 Werkelijke start -  Geplande start 17-4-2012 Werkelijke start 19-4-2012 

Gepland eind 1-5-2012 Werkelijk eind -  Gepland eind 1-5-2012 Werkelijk eind 4-5-2012 

 

(b) 

 
 
Figuur 79: Koppeling invoer werkelijke status in PowerProject met BIM-objecten. Door de koppeling met planningen 

zijn eerst geplande datums van BIM-objecten bekend (a). Na invoer van de werkelijke status zijn vervolgens ook de 

werkelijke datums van dezelfde BIM-objecten bekend (b). 

 
Een vergelijkbare koppeling van de invoer van werkelijke status met BIM-objecten is mogelijk in 
de andere gebruikte applicaties AGIS en Organice. Zo kunnen tekeningen, die in Organice 
beheerd worden, gekoppeld worden aan een groep objecten, waarbij de status van die tekeningen 
ook de werkelijke status van die objecten bepaalt. 
 Ten behoeve van de uitvoerbaarheid binnen de gestelde tijd van het afstudeerproject 
wordt alleen planninginformatie uit de applicatie PowerProject verwerkt in het 
planninginformatiesysteem. Door dit systeem vanuit de Ballast Nedam BIM Data Manager 
(paragraaf B.4.2) te laten opereren, is het vervolgens mogelijk om tevens informatie uit de overige 
genoemde applicaties op te nemen in het systeem. 
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B.5.3 Invoer werkelijke status van BIM-objecten 

Behandelde onderzoeksvraag: 

OV (5.2) Hoe wordt de werkelijke status van BIM-objecten ingevoerd? 

 
Ook in een BIM dient de status van een individueel object of een groep objecten ingevoerd te 
kunnen worden. Zo kan namelijk in het gegenereerde 4D model per object of voor een groep 
objecten aangegeven worden wat de status is, waardoor zichtbaar is over welke objecten en dus 
over welke gebouwelementen de gebruiker een uitspraak doet.  
 Invoer van de werkelijke status in een BIM geschiedt met behulp van de Ballast Nedam 
BIM Data Manager (zie B.4.2). In Figuur 80 wordt een waarde ingevoerd van een eigenschap van 
een geselecteerd object. Op een vergelijkbare manier kunnen waarden van tijdeigenschappen, 
zoals de werkelijke voortgang of einddatum, ingevoerd worden. Hierbij worden de activiteiten 
getoond die gekoppeld zijn aan het betreffende object en kan van die activiteiten 
voortgangsinformatie ingevoerd worden. 
 

 
Figuur 80: Waarde invoegen van eigenschappen 
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B.6 Analysemethoden voor planningafwijkingen 

Aanleiding:  Taakstelling: 

(18) Onvoldoende afstemming tussen 

Voorbereiding- en Productieschema’s en 

uitvoeringsplanningen 
 

TS (6) Berekenen gevolgen afwijkingen van ene 

op andere planning 

 
B.6.1 Probleem 

B.6.1.1 Planningafwijking 

Behandelde onderzoeksvraag: 

OV (6.1) Wat is een planningafwijking? 

 
Een afwijking betekent “niet in overeenstemming met de norm” (betekenis-definitie.nl, z.d.). In 
dit afstudeerproject is de norm de geplande status van een activiteit of van het gehele project. 
Door de werkelijke status van een activiteit of project te vergelijken met de geplande status, kan 
vastgesteld worden of sprake is van een planningafwijking. Indien een activiteit of project in 
werkelijkheid achter- of voorloopt op een planning, is sprake van een planningafwijking. Als de 
voortgang van een activiteit of project conform planning verloopt, is geen sprake van een 
planningafwijking. 

In Figuur 20 wordt hier een voorbeeld van gegeven. Bij de standopname blijkt de 
werkelijke status van activiteiten 2, 3 en 4 respectievelijk 4, 6 en 5 weken achter te lopen op de 
geplande status. Hier is dus sprake van een planningachterstand of vertraging. 
 

 
Figuur 81: Voorbeeld planningafwijkingen. Aangepast van The Holloway Consulting Group, LLC (z.d.) 

 
B.6.1.2 Analysemethode voor doorrekenen gevolgen ontbreekt 

Onderdeel van de doelstelling is het berekenen van gevolgen van afwijkingen van de ene planning 
op de andere planning. Omdat de verschillende planningen door middel van activiteiten uit deze 
planningen gekoppeld zijn, moeten ook de afwijkingen en de gevolgen daarvan per activiteit 
berekend worden. Deze koppeling is op basis van relaties in tijd, waardoor in eerste instantie 
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alleen de gevolgen in tijd berekend worden. Vervolgens zullen ook de kostenconsequenties 
berekend worden. 
 Bij de observaties is geconstateerd dat planningafwijkingen middels het uitvoeren van 
standopnames per activiteit individueel berekend worden. Echter, het doorrekenen van 
collectieve gevolgen van planningafwijkingen gebeurt niet. Een analysemethode hiervoor 
ontbreekt. Dit wordt opgelost door mogelijke analysemethoden (B.6.2) te beoordelen op criteria 
(B.6.3) en hieruit een analysemethode te selecteren die het meest voldoet aan de criteria, waarmee 
zodoende de doelstelling verwezenlijkt kan worden (B.6.4). 
 

B.6.2 Mogelijke analysemethoden 

Behandelde onderzoeksvraag: 

OV (6.2) Met welke planningsanalysemethoden kunnen gevolgen van tijdafwijkingen 

van een activiteit op een andere activiteit berekend worden? 

 
Er zijn verschillende methoden om tijdafwijkingen te analyseren. Arcuri en Hildreth (2007), 
Arditi en Pattanakitchamroon (2006) en Dayi (2010) benoemen de volgende: 
- Global Impact 
- Net Impact 
- Adjusted As-Planned 
- Adjusted As-Built 
- Collapsed As-Built (But-For) Schedule 
- Impact As-Planned 
- Modification Impact Analysis 
- Time Impact Analysis 
 
B.6.3 Criteria voor analysemethoden 

Behandelde onderzoeksvraag: 

OV (6.3) Welke criteria worden gesteld aan deze planningsanalysemethoden? 

 
Om de doelstelling te kunnen halen, worden de volgende criteria gesteld aan de 
analysemethoden. 
 
Analyse per activiteit 
Zoals beschreven is in B.6.1.2 moeten afwijkingen per activiteit berekend en doorgerekend 
kunnen worden. Belangrijk is dus of analysemethoden al dan niet per individuele activiteit 
kunnen geschieden. 
 
Kritieke Pad Methode (CPM) 
De Critical Path Method (CPM) of Kritieke Pad Methode (zie ook A.3.2) wordt door Wickwire, 
Driscoll, Hurlbut en Hillman (zoals geciteerd in Dayi, 2010) omschreven als een grafische 
representatie van een geplande volgorde van activiteiten die de relaties en afhankelijkheden tussen 
elementen van bouwprojecten weergeeft. Bij analysemethoden die geen gebruik maken van CPM 
worden conclusies getrokken zonder rekening te houden met de logica van een bouwproject 
(Arcuri & Hildreth, 2007). CPM is tevens de meest toegepaste techniek om planningen op te 
stellen (Hendrickson, 2008). Voor een analysemethode is het zodoende belangrijk of CPM 
gebruikt wordt.  
 
Dynamisch kritiek pad 
Door planningafwijkingen kan het kritieke pad veranderen. Een activiteit kan in eerste instantie 
genoeg speling hebben en daardoor niet kritiek zijn, maar door een vertraging kan deze speling 
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wegvallen, waardoor de activiteit alsnog kritiek wordt. Omdat voor de bepaling van de prioriteit 
op basis van tijd vastgesteld moet worden of een activiteit al dan niet kritiek is, moet de 
analysemethode een dynamisch kritiek pad faciliteren. 
 
Tijdsperspectief 
Analysemethoden kunnen verschillen in tijdsperspectief. Enerzijds kan de analyse na oplevering 
terugblikkend plaatsvinden: retrospectief). Anderzijds kan tijdens het bouwproces vooruitgeblikt 
worden op de effecten van (verwachte) vertragingen: prospectief. Omdat de gevolgen van 
planningafwijkingen uitgerekend moeten worden, moet de analysemethode prospectief zijn. 
 
Inspanning 
In paragraaf 2.2.2 is geconstateerd dat de frequentie van de standopname te laag is. Als 
randvoorwaarde is gesteld dat de oplossing de standopname niet bemoeilijkt. Daarom is de 
hoeveelheid inspanning die verricht moet worden om de analyse uit te voeren van belang.  
 

B.6.4 Selectie analysemethode 

Behandelde onderzoeksvraag: 

OV (6.4) Welke planningsanalysemethode voldoet het meest aan de criteria? 

 
De in paragraaf B.6.2 genoemde analysemethoden zijn beoordeeld op de criteria uit paragraaf -. 
Tabel 49 geeft een overzicht van deze beoordeling. 
 
Tabel 49: Beoordeling van planningsanalysemethoden 

Planningsanalysemethode a,b,c 

 Criteria 

A
n

a
ly

se
 p

e
r 

a
c

ti
v

it
e

it
 a

 

C
P

M
 a

 

D
y

n
a
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c
h

 C
P

M
 a
 

Ti
jd

sp
e

rs
p

e
c

ti
e

f 
a

,b
 

In
sp

a
n

n
in

g
 a

,b
 

Global Impact    Retrospectief Laag 

Net Impact    Retrospectief Laag 

Adjusted As-Planned    Retrospectief Gemiddeld 

Adjusted As-Built    Retrospectief Gemiddeld 

Collapsed As-Built (But-For) Schedule    Retrospectief Gemiddeld 

Impact As-Planned    Prospectief Laag 

Modification Impact Analysis    Prospectief Hoog 

Time Impact Analysis    Prospectief Hoog 

Noot: per kolom is aangegeven van welke bron de invulling van de bijhorende rijen afkomstig is, waarbij  
a = Arcuri & Hildreth (2007); b = Arditi & Pattanakitchamroon (2006); c = Dayi (2010) 

 
Geconcludeerd wordt dat de Modification Impact Analysis en Time Impact Analysis het meest 
voldoen aan de gestelde criteria. Hoewel beide analysemethoden in basis gelijk zijn, is er een 
verschil. De Modification Impact Analysis neemt bouwtijdverlenging die veroorzaakt is door de 
opdrachtnemer niet mee, terwijl de Time Impact Analysis dit wel doet (zie Tabel 50). Dit komt 
omdat beide methoden voornamelijk gebruikt worden om bij vertragingsclaims te bewijzen welke 
actor voor welke bouwtijdverlenging aansprakelijk is. 
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Tabel 50: Berekening van hoeveelheid bouwtijdverlenging per planningsanalysemethode 

Planningsanalysemethode 
Bouwtijdverlenging, aansprakelijkheid per actor 

Totale 

bouwtijdverlenging 
Opdrachtgever Opdrachtnemer Geen van beidena 

Modification Impact Analysis 4  4 8 

Time Impact Analysis 4 2 4 10 

Noot a: bijvoorbeeld weerverlet     = wordt niet meegenomen   = van belang voor afstudeerproject 

 
Omdat bij dit onderzoek de analysemethode gebruikt wordt om de toekomstige gevolgen van 
planningafwijkingen door te rekenen, wordt geen onderscheid gemaakt in welke actor 
aansprakelijk is voor een afwijking. Gekozen is voor de Time Impact Analysis, omdat deze 
analyse alle vertragingen meeneemt. Echter had de Modification Impact Analysis ook gebruikt 
kunnen worden indien tevens vertragingen veroorzaakt door de aannemer geïmplementeerd 
worden. Beide methoden rekenen namelijk op dezelfde manier de gevolgen van afwijkingen door.    
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B.6.5 Time Impact Analysis 

In de Time Impact Analysis wordt bij het optreden van een vertraging een momentopname van 
het CPM netwerk gemaakt en wordt de vertraging toegevoegd aan dit netwerk om de 
veranderingen te berekenen. Variaties die optreden in de planning, zoals verschuiving van het 
kritieke pad en speling die wordt weggenomen, worden geanalyseerd om te bepalen wat het effect 
van een vertraging is. Deze methode beschouwt de gevolgen van afwijkingen zowel individueel 
als gezamenlijk (Arcuri & Hildreth, 2007). 
 Omdat iedere vertraging als aparte activiteit wordt toegevoegd, is deze methode tijd- en 
inspanningsintensief (Tabel 49). Door vertragingen op basis van het verschil in werkelijke en 
geplande status te berekenen, kunnen de vertragingen onderdeel van een activiteit zijn en hoeven 
ze niet apart ingevoerd te worden (zie Figuur 21). De berekening van de gevolgen van een 
afwijking geschiedt op basis van de standopname van een planning, wat reeds onderdeel is van 
het huidige voortgangsbewakingproces. Hiermee blijft het afhankelijk van de frequentie waarmee 
deze standopname verricht wordt, maar bemoeilijkt het dit proces niet. 
 

 
 
Figuur 82: Voorbeeld Time Impact Analysis methode. Aangepast van The Holloway Consulting Group, LLC (z.d.) 

 
In het voorbeeld uit Figuur 21 is te zien dat door planningafwijkingen het kritieke pad kan 
veranderen. Activiteiten die voorheen kritiek waren kunnen niet kritiek worden en vice versa. 
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B.7 Prioriteit op basis van tijd 

Aanleiding:  Taakstelling: 

Bijlage A.2Planningafwijkingen kunnen 

geprioriteerd worden op basis van tijd en kosten; 
 TS (7) Berekenen prioriteit op basis van tijd 

 
B.7.1 Probleem 

Planningafwijkingen kunnen op basis van hun tijdconsequenties geprioriteerd worden. De 
planningachterstanden die de grootste gevolgen voor de bouwtijd hebben, dienen volgens deze 
prioritering als eerste aangepakt te worden. Vermindering van deze achterstanden levert hiermee 
de grootste verkorting van de bouwtijd op. 
 Onduidelijk is welke factoren de prioriteit op basis van tijd beïnvloeden en hoe deze 
prioriteit berekend moet worden. In paragraaf B.7.2 worden deze factoren beschreven en in B.7.3 
wordt de berekening uitgelegd. 
 

B.7.2 Factoren die prioriteit op basis van tijd beïnvloeden 

Behandelde onderzoeksvraag: 

OV (7.1) Welke factoren hebben invloed op de prioriteit op basis van tijd? 

 
De maatgevende factor bij de prioriteit op basis van tijd is de kritiekheid van de activiteit met 
bijbehorende vertraging. Ligt de activiteit na uitvoering van de Time Impact Analysis (paragraaf 
B.6.5) op het kritieke pad, dan is de speling bij die activiteit nul en heeft het oplossen van de 
vertraging een directe invloed op het verminderen van de bouwtijd. 
 De hoeveelheid vertraging hoeft dus niet doorslaggevend te zijn voor de bepaling van 
de prioriteit op basis van tijd. Een activiteit kan een veel grotere vertraging hebben dan een 
andere activiteit, maar zolang die andere activiteit wél op het kritieke pad ligt, dient de vertraging 
van die andere activiteit eerder aangepakt te worden. 
 

B.7.3 Berekening prioriteit op basis van tijd 

Behandelde onderzoeksvraag: 

OV (7.2) Hoe wordt de prioriteit op basis van tijd berekend? 

 
In Figuur 22 en Figuur 23 wordt geïllustreerd hoe de prioriteit op basis van tijd berekend wordt. 
Nadat de Time Impact Analysis (paragraaf B.6.5) is toegepast, is bekend welke activiteiten kritiek 
zijn. In dit voorbeeld is alleen activiteit 4 kritiek, waardoor het prioriteit 1 heeft om opgelost te 
worden. Te zien is dat de hoeveelheid vertraging niet maatgevend is. Activiteit 4 met een 
vertraging van 5 tijdeenheden heeft een hogere prioriteit dan activiteit 3 met een vertraging van 6. 
 

 
Figuur 83: Prioriteit 1 
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Toekenning van prioriteit 2 geschiedt door eerst de vertraging van de activiteit met prioriteit 1 op 
te lossen. De opleverdatum wordt opnieuw berekend en het kritieke pad wordt opnieuw 
vastgesteld. Activiteiten 2 en 3 zijn beiden kritiek geworden, waardoor ze beiden prioriteit 2 
hebben. Om de bouwtijd te verkorten moeten beide vertragingen opgelost worden. Wordt slechts 
één van de twee vertragingen opgelost, dan zal de bouwtijd niet verkort worden. 
 

 
Figuur 84: Prioriteit 2, berekend door de vertraging van de activiteit met prioriteit 1 op te lossen 

 
Op deze manier wordt voor iedere planningafwijking de prioriteit op basis van tijd bepaald, zodat 
de gebruiker van het planninginformatiesysteem kan zien welke afwijkingen, op basis van 
tijdconsequenties, als eerste aangepakt moeten worden. 
 

B.8 Prioriteit op basis van kosten 

Aanleiding:  Taakstelling: 

Bijlage A.2 Planningafwijkingen kunnen 

geprioriteerd worden op basis van tijd en kosten; 
 TS (8) Berekenen prioriteit op basis van kosten 

 

B.8.1 Probleem 

Behandelde onderzoeksvraag: 

OV (8.1) Welke kosten worden toegekend aan planningafwijkingen? 

 
Indien het bouwproces niet conform planning verloopt, heeft dit niet alleen gevolgen in tijd, 
maar ook financiële consequenties. In dit afstudeerproject zijn deze consequenties afgebakend 
tot: 
- vertragingskosten; 
- bouwtijdoverschrijdingskosten 
 
Vertragingskosten zijn de kosten van een planningafwijking gedurende (de subfases van) de 
realisatiefase van het bouwproces. Deze kosten worden berekend door de kosten per dag te 
vermenigvuldigen met het aantal dagen vertraging van een activiteit. De vertraging van een 
activiteit wordt bepaald door de werkelijke voortgang te vergelijken met de geplande voortgang. 
 Bouwtijdoverschrijding treedt op wanneer oplevering plaatsvindt na de contractueel 
vastgelegde opleverdatum. Planningachterstanden kunnen bouwtijdoverschrijding tot gevolg 
hebben indien ze activiteiten betreffen die op het kritieke pad liggen. Het kritieke pad is het pad 
van activiteiten waarbij vertraging van deze activiteiten resulteert in een vertraagde opleverdatum 
(Trauner, 2009). Bouwtijdoverschrijdingskosten worden berekend door de kosten per dag te 
vermenigvuldigen met het aantal dagen door de activiteit veroorzaakte bouwtijdoverschrijding. 
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In Tabel 51 zijn de vertragings- en bouwtijdoverschrijdingskosten geschematiseerd. 
 
Tabel 51: Kosten afwijkingen o.b.v. aantal dagen vertraging (V) en bouwtijdoverschrijding (B) 

 Realisatiefase   

Fase Inkoop WVB Productie Levering Aanloop 
Onder-

bouw 
Boven-

bouw 
Gevel/ 

Dak 
Afbouw 

Bouwtijd- 

overschrijding 

Kosten  

per daga €100 €300 €300 €200 €200 €400 €500 €400 €500 €2000 

Aantal 

dagen 
V V V V V V V V V B 

 = Geplande oplevering     V = Vertraging     B = Bouwtijdoverschrijding 

Noot a: Kosten per dag zijn fictief ter indicatie van het verschil per subfase  

 
Het probleem is dat momenteel een methode ontbreekt om een indicatie te kunnen geven van de 
kosten van een planningafwijking. Als oplossing wordt in paragraaf B.8.2 uitgelegd hoe deze 
kosten berekend worden en in paragraaf B.8.3 hoe op basis van deze kosten de activiteiten 
geprioriteerd worden. 
 
B.8.2 Vertragings- en bouwtijdoverschrijdingskosten per dag 

Behandelde onderzoeksvraag: 

OV (8.2) Hoe worden de kosten van planningafwijkingen berekend? 

 
Beuker (2008) onderscheidt de volgende kosten van planningafwijkingen: 
 
Tabel 52: Kostenconsequenties van planningafwijkingen 

Kosten Gebruikt voor berekening van: 

(a) Tijdsgebonden Algemene Bouwplaatskosten (ABK) Vertragingskosten 

(b) Tijdsgebonden materieelkosten Vertragingskosten 

(c) Inefficiëntie organisatie Vertragingskosten en bouwtijdoverschrijdingskosten 

(d) Kortingsregeling Bouwtijdoverschrijdingskosten 

 
Algemene Bouwplaatskosten (ABK) zijn onderdeel van de totale kosten van een bouwproject. 
Het betreft “kosten die te maken hebben met de inrichting en instandhouding van de bouwplaats 
als tijdelijke productielocatie” en niet direct samenhangen met de verschillende onderdelen van 
een project (Stichting Research Rationalisatie Bouw (RRBouw), 2011). Onderscheid wordt 
gemaakt tussen tijdsgebonden ABK, zoals de huur van bouwketen, en niet-tijdgebonden, zoals de 
(de)montage van diezelfde bouwketen. 
 Directe bouwkosten worden berekend door de kosten van arbeid, materiaal, materieel 
en onderaanneming op te tellen (Flapper, 2005). Hierbij is onder andere materieel direct toe te 
rekenen aan onderdelen van het project. Gehuurd materieel is tijdsgebonden en zal, net als de 
tijdsgebonden ABK, kostenconsequenties hebben bij planningafwijkingen (Beuker, 2008). 

De organisatie is door bouwtijdoverschrijding minder efficiënt dan begroot. Bouwplaats- 
en UTA personeel hebben meer tijd nodig voor het uitvoeren van dezelfde taken en mogelijk 
heeft de aannemer meer inspanning (dus geld) nodig om de coördinatierol binnen het project te 
vervullen.  

Andere extra kosten zijn winstderving wegens mislopen van omzet door een langere 
bezetting van het projectteam op het werk, loonkostenstijging tijdens de extra bouwtijd en 
renteverlies wegens latere betaling door de opdrachtgever (Beuker, 2008). 

De kortingsregeling houdt in dat een opdrachtgever bij bouwtijdoverschrijding een 
korting op de aanneemsom kan opleggen. Het bedrag wordt in eerste instantie bepaald in het 
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bestek, maar kan in het uiteindelijke contract afwijken. De kortingsregeling omvat veelal een 
bepaald bedrag boete per dag (Beuker, 2008). 
 Voor de berekening van de genoemde kosten wordt gerefereerd naar Beuker (2008). 
 
B.8.3 Prioriteit op basis van totale kosten van afwijking 

Behandelde onderzoeksvraag: 

OV (8.3) Hoe wordt de prioriteit op basis van kosten berekend? 

 
Wanneer de vertragings- en bouwtijdoverschrijdingskosten per dag berekend zijn, kunnen de 
totale kosten van een planningafwijking berekend worden. In Tabel 53 en Tabel 54 wordt de 
berekening toegelicht met een voorbeeld.  
 In het voorbeeld hebben drie activiteiten A, B en C een vertraging van respectievelijk 
twee, twee en één dag. Omdat de activiteiten in verschillende subfases van de realisatiefase 
(inkoop, werkvoorbereiding en afbouw) verricht worden, verschillen de vertragingskosten per dag 
(€100, €300 en €500). De afwijkingen van activiteiten A en B zorgen voor een 
bouwtijdoverschrijding van respectievelijk één en twee dagen. Activiteit C veroorzaakt geen latere 
oplevering. De kosten voor bouwtijdoverschrijding is voor alle activiteiten gelijk, namelijk €2.000. 
 
Tabel 53: Voorbeeld berekening kosten van planningafwijking 

Activiteit 

Tijd 

Bouwtijd in realisatiefase  Bouwtijd- 

overschrijding Inkoop Werkvoorbereiding  Afbouw   

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  197 198 199 200 201 202 203 204 

                       

A     €100 €100 
            

€2.000    
            

                       

B           €300 €300 
      

€2.000 €2.000   
      

                       

C                 €500 
 

    
 

                       

 = Activiteit      = Vertraging      = Overschrijding door activiteit  

 = Doorrekenen gevolgen voor overschrijding      = Geplande oplevering 

 
Door de vertragingskosten per dag vermenigvuldigd met het aantal dagen vertraging en de 
overschrijdingskosten per dag vermenigvuldigd met het aantal dagen bouwtijdoverschrijding op 
te tellen kan per activiteit de kosten van een afwijking berekend worden. Op basis van deze 
kosten kunnen activiteiten geprioriteerd worden. 
 
Tabel 54: Voorbeeld berekening prioriteit op basis van de totale kosten van een planningafwijking 

P
ri
o

ri
te

it
 

A
c

ti
v

it
e

it
 

 
KV Kosten vertraging in 

bouwfase (€) 
 

KO Kosten 

bouwtijdoverschrijding (€) 
 KT Totale kosten (€) 

                  
 K/d x dV = Kv  K/d x dO = Ko  Kv + Ko = KT 

2 A  100 x 2 = 200  2.000 x 1 = 2.000  200 + 2.000 = 2.200 

1 B  300 x 2 = 600  2.000 X 2 = 4.000  600 + 4.000 = 4.600 

3 C  500 x 1 = 500  2.000 x 0 = 0  500 + 0 = 500 

Noot: K/d = kosten per dag; dV = aantal dagen vertraging; dO = aantal dagen bouwtijdoverschrijding  
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B.9 Planningvisualisatie 

In paragraven B.6, B.7 en B.8 is uitgelegd hoe gevolgen van planningafwijkingen doorgerekend 
worden en hoe deze gevolgen vervolgens geprioriteerd worden op basis van tijd en kosten. Deze 
paragraaf beschrijft hoe de vergelijking tussen de werkelijke en geplande status en de 
verschillende analyses gevisualiseerd worden. 
 

Aanleiding:  Taakstelling: 

(30) Detailplanningen worden apart opgesteld  
TS (9) Planningen zo visualiseren dat ze eenduidig 

zijn voor alle actoren 

(32) Huidige planningapplicaties faciliteren alleen 

visualisatie middels balken- of lijnschema’s 
  

§A.3.2 Planningvisualisatie middels 4D modellen is 

mogelijk 
  

 

B.9.1 Probleem 

Balkenschema‟s zijn de gebruikelijke visualisaties in de bouw (Bielefeld, 2009), hebben 
beperkingen ten aanzien van het evalueren en communiceren van bouwvolgorden en 
afhankelijkheden in tijd door het ontbreken van een relatie tussen tijd en ruimte (McKinney & 
Fischer, 1998) en worden door bouwvakkers als verwarrend en daardoor minder bruikbaar 
beschouwd (Pultar, zoals geciteerd in Sriprasert & Dawood, 2002). 

Volgens Eastman, Teicholz, Sacks en Listo (2011) omvat een 4D model wel zowel tijd- 
als ruimtelijke aspecten van een planning en ondersteunt het daarmee de communicatie beter dan 
een balkenschema. Echter, ook 4D modellen omvatten enkele nadelen. Zo is in een 4D model 
onduidelijk waarom activiteiten elkaar opvolgen op een bepaalde manier en wordt niet alle 
planninginformatie, zoals speling, getoond die wel zichtbaar is in een CPM netwerkplanning 
(Koo en Fischer, zoals geciteerd in Jors, 2004). 
 Zowel de gebruikelijke visualisatie middels balkenschema‟s als 4D modellen, waarvan de 
toepassingsmogelijkheid als randvoorwaarde van de oplossing is gesteld (0), zijn niet eenduidig 
voor alle actoren. 
 

B.9.2 Planningvisualisatiemethoden 

B.9.2.1 Mogelijke planningvisualisaties 

Behandelde onderzoeksvraag: 

OV (9.1) Welke methoden van planningvisualisatie zijn er? 

 
Om te achterhalen welke planningvisualisatie eenduidig is voor alle actoren, is eerst een 
literatuuronderzoek gedaan naar methoden van planningvisualisatie momenteel gebruikt worden. 
Om deze methoden te vergelijken is steeds gebruik gemaakt van het voorbeeld uit Tabel 23. 
 

Tabel 55: Voorbeeld voor visualisatiemethoden Tabel 56: Legenda bij visualisatiemethoden 

Activiteit 
 Planninginformatie  

Legenda 
 Start Duur Eind Relatiea  

 A  0 4 4    Relatie tussen activiteiten 

 B  4 1 5 A-ES+0   Kritieke pad 

 C  0 2 2 A-SS+0   Speling 

 D  2 1 3 C-ES+0   Kritieke activiteit 

 E  4 3 7 A-ES+0; D-ES+0    

 Noot a: SS = Start-Start, ES = Eind-Start 
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In Figuur 85 op pagina 137 wordt het voorbeeld gevisualiseerd met de hieronder beschreven 
planningvisualisatiemethoden. Hierbij is de legenda uit Tabel 56 van toepassing. 
 
Mogelijke planningvisualisatiemethoden, waarbij de geletterde opsomming overeenkomt met die van Figuur 85: 
(a) De eerste balkenschema’s, oftewel Gantt-schema‟s, zijn ontwikkeld door Gantt (1910) en 
zijn uitgegroeid tot de in de bouwindustrie gebruikelijke planningvisualisatie. In een 
balkenschema wordt de tijd in kaart gebracht langs de horizontale as en worden activiteiten 
uitgesplitst langs de verticale as. De duur van een taak wordt vastgelegd als een horizontale balk 
op de corresponderende tijdas. Hedendaagse planningsoftware maakt het mogelijk om de 
Kritieke Pad Methode (CPM) (zie Bijlage A) en PERT (zie (f)) te visualiseren als balkenschema, 
waardoor relaties tussen activiteiten, het kritieke pad en speling getoond kan worden (Bielefeld, 
2009). 
(b) Het mozaïekdiagram  is geïntroduceerd door Luz en Masoodian (2011). De planning 
wordt gevisualiseerd op een gefixeerde hoogtemaat en verdeeld de ruimte proportioneel over het 
aantal gelijktijdige activiteiten in een tijdinterval. 
(c) Het concept van lineaire schema’s wordt in de literatuur onder verschillende namen 
beschreven, waaronder line-of-balance, velociteitsdiagram en flow-line. In een lineair schema 
worden activiteiten als lijnen gepresenteerd in een assenstelsel, waarbij de productie van de 
activiteiten wordt uitgezet tegen de tijd. De productiviteit van een activiteit is af te lezen aan de 
hellingsgraad van een lijn. Hierbij komt een rechte lijn overeen met een constante productie 
(Lucko, 2008). 
(d) Een variant op het lineair schema is het locatieschema. Hierbij wordt een hiërarchische 
structuur van locaties van een bouwproject uitgezet tegen de tijd. Op dit assenstelsel wordt het 
chronologische verloop van activiteiten door locaties van het bouwproject gevisualiseerd 
(Andersson & Christensen, 2007). 
(e) Een netwerkschema is een grafische representatie van activiteiten volgens CPM (zie Bijlage 
A), waarbij per activiteit planninginformatie, zoals duur, vroegst en laatst mogelijke start en eind 
en speling, cijfermatig in een tabel getoond wordt.  
(f) Het Program Evaluation and Review Technique (PERT) algoritme wordt gevisualiseerd 
in een PERT-diagram. Dit algoritme lijkt op CPM, echter berekent het tevens de 
waarschijnlijkheid van een activiteitsduur. In het diagram worden activiteiten weergegeven als 
pijlen tussen nodes.  
(g) Een planning kan tevens gevisualiseerd worden als een metrokaart, waarop activiteiten als 
lijnen tussen knooppunten gerepresenteerd worden (Stott, Rodgers, Burkhard, Meier, & Smis, 
2005). 
(h) In vierdimensionale (4D) modellen worden gebouwcomponenten uit een 3D model 
gekoppeld aan activiteiten uit een planning (Jongeling & Olofsson, zoals geciteerd in Jongeling et 
al., 2008), waardoor de bouwvolgorde in een 4D omgeving (ruimte en tijd) gevisualiseerd kan 
worden (McKinney & Fischer, 1998).  
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B.9.2.2 Criteria voor planningvisualisaties 

Behandelde onderzoeksvraag: 

OV (9.2) Welke criteria bepalen de eenduidigheid van visualisaties? 

 
Volgens Carmichael (2006) wordt in een planning vastgesteld welke activiteiten uitgericht dienen 
te worden, in welke volgorde, wanneer, met welk tempo en met welke middelen. Omdat deze 
informatie is opgenomen in de planning, is de wijze waarop deze informatie gevisualiseerd wordt 
bepalend voor de eenduidigheid van de planningvisualisatie. 
 Dit afstudeerproject richt zich op de tijd- en kostengevolgen van planningafwijkingen. 
Hoewel de middelen van invloed zijn op het ontstaan van afwijkingen, valt het visualiseren van 
de gevolgen van afwijkingen voor deze middelen buiten de afbakening. 

De Kritieke Pad Methode is de meest gebruikte planningstechniek (Hendrickson, 2008). 
Onderdeel van deze techniek is het berekenen van de speling en het kritieke pad (Janssen, 2011). 
Twee aanvullende criteria zijn zodoende de visualisatiewijze van speling en het kritieke pad. 
 Verder is een grote beperking van balkenschema‟s, de meest gebruikelijke 
planningvisualisatie in de bouw (Bielefeld, 2009), het ontbreken van een relatie tussen tijd en 
ruimte. Onduidelijk is waar wanneer iets gebeurt (McKinney & Fischer, 1998). Onderzocht is in 
hoeverre de overige visualisatiemethoden deze beperking ook hebben. Het laatste criterium is 
hiermee de visualisatie van de locatie. 

Dit leidt tot de volgende criteria voor het beoordelen van de eenduidigheid van 
planningvisualisatiemethoden: 
 
Tabel 57: Criteria voor planningvisualisatiemethoden 

Aanleiding Bron  Criteria – Visualisatiea van: 

Informatie in planning: (Carmichael, 2006)   

- Welke activiteiten?  → (1) Activiteittype; 

- Welke volgorde?  → (2) Activiteitvolgorde; 

  → (3) Relaties tussen activiteiten; 

- Wanneer?  → (4) Positie in tijd; 

- Met welk tempo?  → (5) Duur; 

  → (6) Tempo; 

Kritieke Pad Methode (Janssen, 2011) → (7) Speling; 

  → (8) Kritieke pad; 

Ontbreken tijd/ruimte-relatie (McKinney & Fischer, 1998) → (9) Locatie 

Noot a: Onder visualisie wordt het gebruik van visuele representaties van abstracte data om begrip te vergroten 

verstaan (Card et al., 1999)  
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B.9.2.3 Selectie planningvisualisatie 

Behandelde onderzoeksvraag: 

OV (9.3) Welke planningvisualisatie voldoet het meest aan de criteria? 

 
De in paragraaf B.9.2.1 genoemde planningvisualisatiemethoden zijn beoordeeld op criteria uit 
paragraaf B.9.2.2. In Tabel 58 is deze beoordeling weergegeven. Voor iedere methode is per 
criterium een score toegekend: 0 (ontbrekend en/of niet eenduidig), 1 (gematigd eenduidig) of 2 
(toereikend eenduidig). Alle criteria zijn voorzien van een gelijkwaardige weging, omdat ze allen 
toereikend gevisualiseerd dienen te worden ten behoeve van een eenduidige planningvisualisatie. 
 
Tabel 58: Beoordeling van planningvisualisaties 

    Beoordeling op visualisatie van   

  
Tijdinformatie  

 

Planningvisualisatie   A
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K
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c

a
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e

 

Totaal 

score          

Balkenschema 
 

2 2 2 2 2 1 2 2 0 15 

Mozaïekdiagram 
 

1 2 0 2 2 0 0 0 0 7 

Lineair schema 
 

2 1 1 1 1 2 1 1 0 10 

Locatieschema 
 

2 1 1 1 1 2 1 1 1 12 

Netwerkdiagram 
 

2 2 2 1 0 0 2 2 0 11 

PERT-diagram 
 

2 1 2 1 1 0 2 2 0 11 

Metrokaart 
 

2 1 1 1 1 0 0 1 0 7 

4D model   1 1 0 0 1 1 0 0 2 6 

 
Aansluitend bij paragraaf B.9.1, blijkt uit Tabel 58 dat balkenschema‟s de locatie van activiteiten 
niet eenduidig weergeven en dat 4D modellen dit wel doen, maar juist de tijdinformatie 
ontoereikend visualiseren. Een combinatie van beide visualisatiemethoden zou de beperkingen 
van de afzonderlijke methoden kunnen compenseren, zoals uitgebeeld wordt in Tabel 59. 
Zodoende is gekozen voor planningvisualisatie middels een combinatie van balkenschema‟s en 
4D modellen. 
 
Tabel 59: Beoordeling van een combinatie van balkenschema en 4D model 

    Beoordeling op visualisatie van   

  

Tijdinformatie 

Lo
c

a
ti
e

 

Totaal 

score          

Balkenschema 
 

2 2 2 2 2 1 2 2 0 
17 

4D model   1 1 0 0 1 1 0 0 2 

 

B.10 Kleurgebruik in planningvisualisatie 

B.10.1 Introductie 

Een 4D model gebruikt een reeks kleuren om de status van een object op een bepaald tijdstip te 
representeren. Over het algemeen worden hierbij kleuren gekozen op basis van persoonlijke 
voorkeuren. De gekozen kleurenschema‟s zijn mogelijk niet geschikt om 4D modellen eenduidig 
te visualiseren. Velen kiezen voor een kwalitatief kleurenschema, zoals dat van een regenboog 
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(Chang, Kang, & Chen, 2009). Light en Bartlein (2004) beargumenteren echter dat een dergelijk 
kleurenschema ongeschikt is om sequentiële data te representeren. 
Wanneer actoren een 4D model bekijken, dienen ze te onthouden welke kleuren corresponderen 
met welke statussen om het bouwproces correct te kunnen volgen. Dit blijkt in de praktijk lastig 
te zijn wanneer een project bestaat uit veel bouwelementen met meerdere statussen (Chang et al., 
2009). 
 Chang et al. (2009) concluderen dat het selecteren van het juiste kleurenschema een 
essentieel proces is bij het verhogen van de effectiviteit van het gebruik van een 4D model. Ter 
ondersteuning van de selectie van een kleurenschema hebben ze een systematische procedure 
ontwikkeld, die geschematiseerd is in Figuur 86. De mogelijke kleurenschema‟s waaruit gekozen 
kan worden zijn afkomstig van de ColorBrewer, een online hulpmiddel ontwikkeld door 
Harrower en Brewer (2003) voor het selecteren van effectieve kleurenschema‟s door cartografen. 

Gezien de omvang van de testen van Chang et al. (2009) zijn stappen 5, 6 en 7 niet 
haalbaar binnen de gestelde tijd van dit afstudeerproject. Gekozen is om op basis van de eerste 
vier stappen een voorselectie van kleurenschema‟s te maken en hieruit een beargumenteerde 
keuze te maken. 

 
 Figuur 86: Selectieprocedure voor kleurenschema, waarbij de grijs gekleurde stappen zijn meegenomen in dit 

afstudeerproject. Aangepast van Chang et al. (2009) 

 
B.10.2 Methode 

B.10.2.1 Vaststellen statussen uit planningen 

In paragraaf B.2.4 is uiteengezet welke activiteittypen onderscheiden worden. Deze activiteittypen 
zijn ingedeeld in subfases van de realisatiefase, namelijk inkoop, werkvoorbereiding, productie en 
uitvoering. Een belangrijke vuistregel die gebruikt wordt bij het opstellen van gekleurde 
visualisaties is dat ten behoeve van het kunnen onderscheiden van met kleuren gevisualiseerde 
informatie zelden meer dan zeven verschillende kleuren gebruikt worden (Harrower & Brewer, 
2003). Om hierbij aan te sluiten is er voor gekozen om niet per activiteittype een verschillende 
kleur toe te passen, waarbij tenminste 18 verschillende kleuren benodigd zouden zijn, maar per 
subfase van de realisatiefase. 

Aanvullend wordt benadrukt wanneer de eerste activiteit van de realisatiefase, de eerste 
inkoopactiviteit, nog niet begonnen is en het object zodoende een neutrale status heeft. Gekozen 
is om deze neutrale status te visualiseren met witte objecten, waar nog geen kleur aan is 
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toegekend. Daarnaast wordt gevisualiseerd wanneer een object opgeleverd is. Gekozen is dus om 
de mijlpaal opgeleverd uit Figuur 59 op pagina 103 te scheiden van de subfase uitvoering. 

Tevens moet middels een kleur duidelijk gemaakt worden wanneer geen tijdinformatie is 
toegevoegd aan een object, zodat kan worden vastgesteld wanneer een koppeling met planningen 
ontbreekt. Door deze kleur af te laten wijken van de overige kleuren uit het kleurenschema, valt 
het ontbreken van tijdinformatie op. 

Samenvattend heeft dit geleid tot de volgende groepen statussen waarvoor een kleur 
toegekend moet worden: 

(1) Neutraal (5) Uitvoering 

(2) Inkoop (6) Opgeleverd 

(3) Werkvoorbereiding (7) Tijdinformatie ontbreekt 

(4) Productie  

 
B.10.2.2 Vaststellen karakteristieken van kleurenschema 

Harrower en Brewer (2003) onderscheiden de volgende type kleurenschema‟s: 
- Sequentieke kleurenschema’s impliceren een volgorde van waarden; 
- Divergerende kleurenschema’s worden gebruikt wanneer een kritieke waarde, breekpunt en/of 

middelpunt benadrukt moet worden; 
- Kwalitatieve kleurenschema’s impliceren geen volgorde, maar een onderscheid in soort 
 
Belangrijke onderdelen van de doelstelling uit paragraaf 2.5 zijn het eenduidig visualiseren van: 
(a) geplande statussen of werkelijke statussen afzonderlijk; 
(b) vergelijking tussen geplande en werkelijke statussen; 
(c) analyse van de gevolgen van afwijkingen 
 
De geplande en werkelijke statussen hebben een bepaalde orde, beginnend met inkoopactiviteiten 
en eindigend met de oplevering van een object. Daarnaast is er een onderscheid tussen 
activiteiten die tot de bouwplaats plaatsvinden en die op de bouwplaats plaatsvinden. Om deze 
orde en dit onderscheid te visualiseren wordt zodoende een sequentieel, divergerend 
kleurenschema toegekend. Omdat hierbij niet gevisualiseerd wordt of iets onder of boven 
conform verwachting presteert, is gekozen uit koel getinte kleurschema‟s. Koele kleuren geven 
een gevoel van kalmte (Chang et al., 2009) en zijn daarmee geschikt om de stabiele en veilige 
situatie voorafgaand aan de vergelijking en analyse te visualiseren. 
Bij de vergelijking van geplande en werkelijke statussen kan een afwijking geconstateerd worden. 
Wegens het onderscheid in een negatieve of positieve afwijking met een nadrukkelijk breekpunt 
(nul), is gekozen om een divergerend kleurenschema toe te passen. Hierbij wordt het 
stoplichtmodel toegepast, waarin rode kleuren corresponderen met een negatieve afwijking en 
groene met een positieve afwijking. Kleurenblinden kunnen een aangepast kleurenschema kiezen, 
waarbij voor een ander contrast dan dat tussen rood en groen is gekozen. 

Indien sprake is van een negatieve afwijking, vindt analyse van diens gevolgen plaats. 
Hierbij is sprake van een orde gebaseerd op bijvoorbeeld de prioriteit op basis van tijd of de 
bouwtijdoverschrijdingskosten. Deze orde wordt gevisualiseerd met een sequentieel 
kleurenschema met warme tinten. Warme kleuren zijn levendig van nature en kunnen mensen 
prikkelen en stimuleren (Chang et al., 2009). 
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Het benodigde type kleurenschema per onderdeel is geschematiseerd in Figuur 87. 
 

Sequentieel kleurenschema  Divergerend kleurenschema  Kwalitatief kleurenschema 

                 

                 

(a) Visualisatie van geplande of werkelijke statussen       

                 

      
(b) Visualisatie van vergelijking 

tussen geplande en werkelijke 

status 

      

             

(c) Analyse van gevolgen van 

afwijkingen 
            

                 
Figuur 87: Benodigd type kleurenschema per onderdeel van de doelstelling 

 
B.10.2.3 Analyseren van geschiktheid voor kleurenblinden 

Statistisch gezien is 8% van de mannen en 0,4% van de vrouwen kleurenblind (Hunt, zoals 
geciteerd in Chang et al., 2009). Gezien de meerderheid van het uitvoerend (98%) en technisch 
(90%) personeel in de bouw man is (Loonwijzer, 2006), dient bij de selectie van een 
kleurenschema rekening gehouden te worden met kleurenblindheid. De meeste kleurenblinden 
hebben namelijk moeite met het onderscheiden van de kleuren rood en groen, terwijl juist deze 
kleuren voornamelijk gebruikt worden in voortgangsbewaking om aan te geven of iets 
respectievelijk achter of voor op de planning loopt (Chang et al., 2009). Dit is opgelost door bij 
de mogelijke kleurenschema‟s van Harrower en Brewer (2003) te filteren op de geschiktheid voor 
kleurenblinden, hetgeen een optie is van de ColorBrewer. 
 
B.10.2.4 Analyseren van kleuren in grijsschaal (optioneel) 

Chang et al. (2009) suggereren kleurenschema‟s alleen in grijsschaal toe te passen wanneer 
maximaal vier verschillende statussen gevisualiseerd worden, anders gaat informatie mogelijk 
verloren of wordt het misleidend. 
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Volgens de beschreven stappen is een voorselectie van de kleurenschema‟s van Harrower en 
Brewer (2003) gemaakt. Deze voorselectie wordt per doeleinde (a, b en c) getoond in 
respectievelijk Tabel 60, Tabel 61 en Tabel 62. 
 
Tabel 60: Mogelijke kleurenschema's bij de vergelijking tussen gepland en werkelijk 

   Kleurenschemaa 

   A1  A2  A3 

 Status   R G B   R G B   R G B 

                 

 Neutraal =  255 255 255   255 255 255   255 255 255 

                  

                

To
t 

d
e

 b
o

u
w

p
la

a
ts

 Inkoop =  254 224 182   246 232 195   231 212 232 

                

Werkvoorbereiding =  241 163 64   216 179 101   175 141 195 

                

Productie =  179 88 6   140 81 10   118 42 131 

                 

                

O
p

 d
e

 

b
o

u
w

p
la

a
ts

 Uitvoering =  153 142 195   90 180 172   127 191 123 

                

Oplevering =  84 39 136   1 102 94   27 120 55 

                

                 

 Tijdinformatie =  215 48 39   215 48 39   50 136 189 

 Ontbreekt                

Noot a: Kleurenschema’s met bijbehorende RGB-waarden zijn afkomstig van Harrower en Brewer (2003) 

 
Tabel 61: Mogelijke kleurenschema's bij de vergelijking tussen gepland en werkelijk 

  Kleurenschema’sa 

 
 

Geschikt voor kleurenblinden  
Ongeschikt voor 

kleurenblinden 

  B1  B2  B3  B4  B5  B6 

Afwijking   R G B   R G B   R G B   R G B   R G B   R G B 

                               

   179 88 6   197 27 125   178 24 43   
215 48 39   213 62 79 

  215 48 39 
-15 dagen  

  224 130 20   222 119 174   214 96 77   
244 109 67   244 109 67 

  244 109 67 
-10 dagen  

  253 184 99   241 182 218   244 165 130   
253 174 97   253 174 97 

  253 174 97 
-5 dagen  

  254 224 182   253 224 239   253 219 199   
254 224 144   254 224 139 

  254 224 139 
0 dagen  

  247 247 247   247 247 247   247 247 247   
255 255 191   255 255 191 

  255 255 191 
0 dagen  

  216 218 235   230 245 208   209 229 240   
171 217 233   171 221 164 

  166 217 106 
5 dagen  

  178 171 210   184 225 134   146 197 222   
116 173 209   102 194 165 

  102 189 99 
10 dagen  

  128 115 172   127 188 65   67 147 195   
69 117 180   50 136 189 

  26 152 80 
  
                               

Tijdinformatie   215 48 39   50 136 189   197 27 125   197 27 125   197 27 125   197 27 125 

ontbreekt                               

Noot a: Kleurenschema’s met bijbehorende RGB-waarden zijn afkomstig van Harrower en Brewer (2003) 
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Tabel 62: Mogelijke kleurenschema's bij analyse van gevolgen van afwijkingen 

  Kleurenschemaa 

  C1  C2  C3 

Prioriteit o.b.v. tijdb   R G B   R G B   R G B 

                

Neutraal =  255 255 255   255 255 255   255 255 255 

                

Prioriteit ≥5 =  253 212 158   254 217 118   254 227 145 

                

Prioriteit 4 =  253 187 132   254 178 76   254 196 79 

                

Prioriteit 3 =  252 141 89   253 141 60   254 153 41 

                

Prioriteit 2 =  227 74 51   240 59 32   217 95 14 

                

Prioriteit 1 =  179 0 0   189 0 38   153 52 4 

                

Tijdinformatie ontbreekt =  50 136 189   50 136 189   50 136 189 

                

Noot a: Kleurenschema’s met bijbehorende RGB-waarden zijn afkomstig van Harrower en Brewer (2003) 

Noot b: Prioriteit op basis van tijd genomen als voorbeeld; andere analyses zoals die van de 

bouwtijdoverschrijdingskosten kunnen met dezelfde kleurenschema’s gevisualiseerd worden 

 

B.10.3 Selectie kleurenschema’s 

Het verkeerslichtmodel is een methode om informatie met kleuren te visualiseren, waarbij groen 
correspondeert met bevredigend en rood met onacceptabel. De overgang tussen beiden wordt 
gevisualiseerd met de kleur geel (Halliday, Fanning, & Mohn, 2001). Gekozen is om bij de selectie 
van kleurenschema‟s waar mogelijk aan te sluiten bij deze methode. De associatie van de kleur 
rood met onacceptabelheid wordt belangrijker geacht dan die van groen met bevredigend, omdat 
de gebruiker van het planninginformatiesysteem door de visualisatie gealarmeerd moet worden 
indien beneden verwacht gepresteerd wordt. 

Bij het kleurenschema van de geplande of werkelijke statussen wordt geen visualisatie van 
bevredigend of acceptabel gegeven. Besloten is het kleurenschema dat juist het meest afwijkt van 
het verkeerslichtmodel te kiezen. 

Zodoende is gekozen voor de kleurenschema‟s A2, B4 (indien kleurenblind), B6 (indien 
niet kleurenblind) en C2, zoals is weergegeven in Tabel 42. 
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Tabel 63: Kleurenschema’s bij het visualiseren van planninginformatie 

Kleurenschema’sa 

(a) Geplande of werkelijke status  (b) Vergelijking gepland en werkelijk  (c)Analyse afwijkingen 

Status 
 A2c  

Afwijking 
 B4c  B6d  

Prioriteit 

o.b.v. tijdb,c 

 C2 

  R G B    R G B   R G B    R G B 

                         

Neutraal =  255 255 255              Neutraal =  255 255 255 

          
215 48 39 

  
215 48 39 

       

-15 dagen 
Inkoop =  246 232 195    

244 109 67 
  

244 109 67 
 Prioriteit ≥5 =  254 217 118 

-10 dagen 
         

253 174 97 
  

253 174 97 
       

-5 dagen 
Werkvoorbereiding =  216 179 101    

254 224 144 
  

254 224 139 
 Prioriteit 4 =  254 178 76 

0 dagen 
         

255 255 191 
  

255 255 191 
       

0 dagen 
Productie =  140 81 10    

171 217 233 
  

166 217 106 
 Prioriteit 3 =  253 141 60 

5 dagen 
         

116 173 209 
  

102 189 99 
       

10 dagen 
Uitvoering =  90 180 172    

69 117 180 
  

26 152 80 
 Prioriteit 2 =  240 59 32 

 
         

   
  

   
       

 

Oplevering =  1 102 94              Prioriteit 1 =  189 0 38 

                         

Tijdinformatie =  215 48 39  Tijdinformatie   197 27 125   197 27 125  Tijdinformatie =  50 136 189 

ontbreekt       ontbreekt            ontbreekt      

Noot a: Kleurenschema’s met bijbehorende RGB-waarden zijn afkomstig van Harrower en Brewer (2003) 

Noot b: Prioriteit op basis van tijd genomen als voorbeeld; andere analyses zoals die van de 

bouwtijdoverschrijdingskosten kunnen met dezelfde kleurenschema’s gevisualiseerd worden 

Noot c: Kleurenschema is geschikt voor kleurenblinden 

Noot d: Kleurenschema is ongeschikt voor kleurenblinden 
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Bijlage C Invulling functioneel ontwerp vanuit taakstellingen 

In Bijlage B zijn de taakstellingen behorend bij de onderzoeksfase besproken. Per paragraaf is 
eerst het probleem besproken en vervolgens de resultaten toegelicht. In deze bijlage wordt per 
taakstelling uitgelegd hoe deze resultaten geïmplementeerd moet worden in het te ontwerpen 
planninginformatiesysteem, oftewel de invulling van het functioneel ontwerp. Hierbij wordt bij de 
nummering van de stappen gerefereerd naar de paragraaf waar de taakstelling beschreven staat. 
 De deeloplossingen en de afzonderlijke invullingen van het functioneel ontwerp vormen 
samen de basis voor het totale functioneel ontwerp van het planninginformatiesysteem, dat 
besproken wordt in paragraaf 4.2.  
 

C.1 TS (1) Koppelen overeenkomstige activiteiten met verschillende 

benamingen 

Behandelde onderzoeksvraag: 

OV (1.4) Welke stappen moet het systeem nemen om de resultaten van deze 

taakstelling te faciliteren? 

 
Om activiteiten met verschillende benamingen toch te kunnen koppelen moeten eerst de 
eigenschappen ´objecttypen´ en ´activiteittypen´ gevuld worden met mogelijke waarden, conform 
bijlagen B.2.3 en B.2.4 (activiteit a). Vervolgens worden de objecten uit het BIM gekoppeld aan 
de gedefinieerde objecttypen (b). Daarna worden de activiteiten uit de planningen 
achtereenvolgens gekoppeld worden aan objecten (c) en activiteittypen (d). Het resultaat is een 
database met activiteiten met een eenduidige benaming, waarin alle activiteiten zijn voorzien van 
de bijbehorende objecten en activiteittypen. 
 Omdat momenteel niet bij iedere actor van het huidige voortgangsbewakingproces 
voldoende kennis over BIM, objecten, objecttypen en activiteittypen aanwezig is, dient voor 
sommige stappen van het planninginformatiesysteem een nieuwe rol te worden ingevuld door 
iemand die deze kennis wel heeft. Deze rol is in de processchema‟s afgekort als „NEW‟. 
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Invoer Activiteit Uitvoer 

KOPPELEN OBJECTEN EN ACTIVITEITTYPEN AAN ACTIVITEITEN (1/1) 

 

 
Databron 

 
Gegevens 

   
 

 

Activiteit door 

gebruiker  
Document   

 
PowerProject 

 
AGIS 

 

BN BIM  

Data Manager 

(zie 3.4) 

    

NEW Nieuwe rol CWVB 
Centrale 

Werkvoorbereider 
WVB Werkvoorbereider UITV Uitvoerder INK Inkoper 

ONTW 
Ontwerpende 

partij 
        

 

  
 

… 

Bouwelementen 

Objecttype 

Objecten 

… 

Activiteiten 

Algemeen 

Tijdschema 
 

 

 

CWVB 

Inkoop-

planning 

 
 

 

INK 

Overall 

V&P-schema 
 

 

 

WVB 

Gedetailleerd 

V&P-schema 
 

 

 

WVB 

Detail-

planning 
 

 

 

UITV 

6 weken 

planning 
 

 

 

UITV 

Activiteittypen 

BIM 

NEW 

C.1.c NEW 
 

Koppelen objecten 

aan activiteiten 

 

C.1.d NEW 
 

Koppelen  

activiteittypen  

aan activiteiten 

 

Activiteitnaam 

Bouwelementen 

Geplande start 

Geplande duur 

Gepland eind 

Activiteiten 

BIM 

NEW 

Activiteittype 

… 

Activiteiten 

Activiteitnaam 

Objecten 

Objecttype 

BIM 

NEW 

Objecten BIM 

ONTW 

C.1.a NEW 
 

Vullen eigenschappen 

objecttypen en 

activiteittypen 

 

C.1.b NEW 
 

Koppelen objecten 

aan objecttype 

 

Objecten 

Objecttype 

Activiteittypen 

Objecttypen 

BIM 

NEW 

BIM 

NEW 

Par. 

B.2.3 

Figuur 

59 
Activiteittypen 

Objecttypen 
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C.2 TS (2) Koppelen activiteiten van verschillend detailniveau 

Behandelde onderzoeksvraag: 

OV (2.4) Welke stappen moet het systeem nemen om de resultaten van deze 

taakstelling te faciliteren? 

 
In C.1 is beschreven hoe activiteiten aan objecten gekoppeld worden. Vervolgens worden deze 
activiteiten geëxporteerd naar PowerProject (activiteit a). Dit bestand bevat alle ingeladen 
activiteiten uit verschillende planningen, waarbij iedere activiteit gekoppeld is aan een of 
meerdere objecten. Daarna worden deze activiteiten omgezet van activiteiten- naar 
objectenniveau (b), zodat een objectenplanning ontstaat. Per object is nu bekend wanneer welke 
activiteit uitgevoerd, zoals in het voorbeeld in Tabel 12 op pagina 27. 
 

Invoer Activiteit Uitvoer 

GENEREREN PLANNING OP OBJECTENNIVEAU (1/1) 

 

 
Databron 

 
Gegevens 

   
 

 

Activiteit door 

systeem  

Referentie naar 

activiteit 
  

 
PowerProject 

 

BN BIM 

Data Manager 

(zie 3.4) 

      

NEW Nieuwe rol DIV Diversen       

 

  
 

C.2.b 
 

 

Activiteiten omzetten 

van activiteitenniveau 

naar objectenniveau 

 

C.3.a 

NEW 

 

 

 

 

 

… 

Objecten 

Objecten 

Activiteit 

Activiteit 

Activiteiten 

C.1.c 

NEW 

C.2.a 
 

 

Activiteiten exporteren 

naar PowerProject 

 

Overall 

planning 
 

 

 

DIV 

Activiteit 

Activiteiten 

 

Activiteit 

… 

Activiteit 

 

Activiteit 

… 

… 

Objecten 

Algemeen 

Tijdschema 
 

 

 

DIV 

Objecten-

planning 
 

 

 

DIV 

Activiteiten 

Activiteiten 
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C.3 TS (3) Koppelen planninginformatie uit verschillende 

planningapplicaties 

Behandelde onderzoeksvraag: 

OV (3.3) Welke stappen moet het systeem nemen om de resultaten van deze 

taakstelling te faciliteren? 

 
Het ophalen van planninginformatie geschiedt met de Ballast Nedam BIM Data Manager. Eerst 
wordt informatie over activiteiten opgehaald uit de verschillende planningen (activiteit a). Hierin 
staan onder meer de geplande statussen. Wanneer de werkelijke status is ingevoerd (zie bijlage 
B.5) wordt deze informatie opgehaald door de BIM Data Manager (b, c en d). 
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Invoer Activiteit Uitvoer 

OPHALEN PLANNINGINFORMATIE (1/1) 

 

 
Databron 

 
Gegevens 

   
 

 

Activiteit door 

systeem 

   
 

 

Optionele 

activiteit  

Referentie naar 

activiteit 

 
PowerProject 

 
AGIS 

 

BN BIM 

Data Manager 
    

CWVB 
Centrale 

Werkvoorbereider 
WVB Werkvoorbereider UITV Uitvoerder INK Inkoper   

 

  
 

Algemeen 

Tijdschema 
 

 

 

CWVB 

Inkoop-

planning 

 
 

 

INK 

Overall 

V&P-schema 
 

 

 

WVB 

Gedetailleerd 

V&P-schema 
 

 

 

WVB 

Detail-

planning 
 

 

 

UITV 

6 weken 

planning 
 

 

 

UITV 

C.3.a 
 

 

Ophalen informatie 

over activiteiten 

 

Activiteiten 

Activiteiten 

Activiteiten 

Activiteiten 

Activiteiten 

Activiteiten 

Activiteitnaam 

Bouwelementen 

Geplande start 

Geplande duur 

Gepland eind 

Activiteiten 

BIM 

NEW 

C.4.a 

INK 

Werkelijke status 

C.3.b 
 

 

Ophalen 

werkelijke status uit 

AGIS 

 

C.3.c 
 

 

Ophalen 

werkelijke status uit 

PowerProject 

 

C.3.d 
 

 

Ophalen 

werkelijke status uit 

Organice 

 

C.4.b 

 

WVB/UITV 

Werkelijke status 

C.4.c 

 

WVB 

Werkelijke status 

BIM 

NEW 

C.3.e 
 

 

Ophalen 

werkelijke status uit 

4D model 

 

C.4.d 

 

INK/WVB/UITV 

Werkelijke status 

Werkelijke start 

Werkelijke duur 

Werkelijk eind 

% voltooid 

Dagen voltooid 

Activiteiten 
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C.4 TS (5) Invoeren werkelijke objectstatus  

Behandelde onderzoeksvraag: 

OV (5.3) Welke stappen moet het systeem nemen om de resultaten van deze 

taakstelling te faciliteren? 

 
Inkopers, werkvoorbereiders en uitvoerders kunnen de voortgang van activiteiten in hun 
gebruikelijke applicaties invoeren (activiteiten a, b en c). In bijlage B.5.2 zijn deze werkwijzen 
toegelicht. De uitvoer is de werkelijke status van activiteiten. 
 

Invoer Activiteit Uitvoer 

INVOEREN WERKELIJKE STATUS (1/2) 

 

 
Databron 

 
Gegevens 

   
 

 

Activiteit door 

gebruiker 

   
 

 

Optionele 

activiteit  
Documenten 

 
PowerProject 

 
AGIS 

 
Organice 

 

Referentie naar 

activiteit 
  

NEW Nieuwe rol CWVB 
Centrale 

Werkvoorbereider 
WVB Werkvoorbereider UITV Uitvoerder INK Inkoper 

DIV Diversen         

 
De voortgang kan ook in een 3D model ingevoerd worden. Dit gebeurt door in het model één of 
meerdere objecten te selecteren (activiteit d1). Vervolgens wordt het activiteittype waarvan de 
voortgang ingevoerd moet worden gekozen (d2). Daarna wordt besloten hoe de voortgang 
ingevoerd gaat worden (d3); conform de mogelijkheden van de huidige applicaties kan dit door 
de werkelijke einddatum in te voeren of de hoeveelheid (bijvoorbeeld percentage) voltooid op 
een bepaalde datum in te voeren. Vervolgens wordt de voortgang ingevoerd (d4), met als 
resultaat de werkelijke status van activiteiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Inkoop-

planning  

 

INK 

Planningen 
 

 

CWVB/WVB/UITV 

C.3.b 

NEW 
C.4.a INK 

 

Invoeren voortgang 

 

Activiteiten Werkelijke status 

Activiteiten 
C.4.b 

WVB 

UITV  

Invoeren voortgang 

 

C.3.c 

NEW 

Werkelijke status 

Tekeningen 

DIV 

Tekeningstatus 

C.4.c WVB 
 

Invoeren 

tekeningstatus 

 

C.3.d 

NEW 

Werkelijke status 
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Invoer Activiteit Uitvoer 

INVOEREN WERKELIJKE STATUS (2/2) 

 

 
Databron 

 
Gegevens 

   
 

 

Activiteit door 

gebruiker  

Referentie naar 

activiteit  

BN BIM 

Data Manager 

INK Inkoper WVB Werkvoorbereider UITV Uitvoerder     

 

  
 

 

 

 

 

Objecten 

C.4.d.1 
INK 

WVB 

UITV  

Selecteren object(en) 

 

C.4.d.2 
INK 

WVB 

UITV  

Kiezen activiteittype 

 

C.4.d.3 
INK 

WVB 

UITV  

Kiezen invoermethode 

voortgang 

 

BIM 

NEW 

 

 

 

 

Objecten 

… 

Produceren 

Leveren 

.. 

Objecten 

Activiteittypen 

… 

Produceren 

Leveren 

.. 

Objecten 

Activiteittypen 

C.2.a 

NEW 

C.3.e 
C.4.d.4 

INK 

WVB 

UITV  

Invoeren voortgang 

 

Werk. % voltooid 

.. % 

Produceren 

Werk. % voltooid 

75% 

Produceren 

Werk. % voltooid 

Werkelijk 

dagen voltooid 

Werkelijke start 

Werkelijk eind 

Produceren 

Werk. % voltooid 

Werkelijk 

dagen voltooid 

Werkelijke start 

Werkelijk eind 

Produceren 
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C.5 TS (6) Berekenen gevolgen afwijkingen van ene op andere planning 

Behandelde onderzoeksvraag: 

OV (6.5) Welke stappen moet het systeem nemen om de resultaten van deze 

taakstelling te faciliteren? 

 
Nadat de werkelijke statussen zijn ingevoerd, worden deze geëxporteerd naar de 
objectenplanning (activiteit a, b, c en d). 
 

Invoer Activiteit Uitvoer 

VERGELIJKEN GEPLANDE EN WERKELIJKE STATUS (1/2) 

 

 
Databron 

 
Gegevens 

   
 

 

Activiteit door 

systeem 

   
 

 

Optionele 

activiteit  

Referentie naar 

activiteit 

 

BN BIM 

Data Manager  
PowerProject DIV Diversen 

 

Referentie naar 

stroomdiagram 
  

 
Afhankelijk van hoe de werkelijke status is ingevoerd, wordt vervolgens de geplande status en de 
werkelijke status berekend (e.1 t/m e.4). Het resultaat is de afwijking van een activiteit in dagen of 
procenten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

C.3.b 

NEW C.5.a 
 

 

Exporteren statussen 

uit AGIS 

naar Objectenplanning 

 

C.5.b 
 

 

Exporteren statussen 

uit PowerProject 

naar Objectenplanning 

 

C.5.c 
 

 

Exporteren statussen 

uit Organice 

naar Objectenplanning 

 

C.3.c 

 

NEW 

C.4.d 

 

NEW 

C.3.e 

 

NEW 
C.5.d 

 
 

Exporteren 

werkelijke statussen 

uit 4D model 

naar Objectenplanning 

 

Werkelijke status 

Werkelijke status 

Werkelijke status 

Werkelijke status 

Werkelijke status Objecten-

planning 
 

 

 

DIV 

(2/2) 
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Invoer Activiteit Uitvoer 

VERGELIJKEN GEPLANDE EN WERKELIJKE STATUS (2/2) 

 

 
Databron 

 
Gegevens 

   
 

 

Activiteit door 

systeem 

   
 

 

Optionele 

activiteit  

Referentie naar 

activiteit 

 

BN BIM 

Data Manager  
PowerProject DIV Diversen 

 

Referentie naar 

stroomdiagram 
  

 
Op basis van de afwijking van activiteiten en de relaties tussen activiteiten worden de 
tijdconsequenties van de afwijkingen doorgerekend. Per activiteit wordt de nieuwe start- en 
einddatum doorgerekend (activiteit f). Daarbij wordt tevens de nieuwe opleverdatum 
doorgerekend. Door deze te vergelijken met de geplande oplevering, wordt berekend hoeveel 
dagen bouwtijdoverschrijding verwacht wordt (g.1). Daarnaast wordt berekend per activiteit wat 
het aandeel is van de bouwtijdoverschrijding (g.2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

C.5.e.1 
 

 

Vergelijken 

gepland % voltooid 

en 

werkelijk % voltooid 

 

Werkelijk 

% voltooid 
C.5.a,b,c,d 

INK/WVB/UITV 

C.5.e.2 
 

 

Vergelijken 

gepland dgn voltooid 

en 

werkelijk dgn voltooid 

 
Afwijkingen 

 in dagen of % 

C.5.e.3 
 

 

Vergelijken 

geplande einddatum 

en 

werkelijke einddatum 

 

C.5.e.4 
 

 

Vergelijken 

geplande startdatum 

en 

werkelijke startdatum 

 

Gepland 

% voltooid 

Werkelijk 

dagen voltooid 

 

C.5a,b,c,d 

 

INK/WVB/UITV 

Gepland 

dagen voltooid 

Werkelijke 

einddatum 
C.5.a,b,c,d 

 

INK/WVB/UITV 

Geplande 

einddatum 

C.5.a,b,c,d 

 

INK/WVB/UITV 

Geplande 

startdatum 

Objecten-

planning 
 

 

 

DIV 

Objecten-

planning 
 

 

 

DIV 

Objecten-

planning 
 

 

 

DIV 

Objecten-

planning 
 

 

 

DIV 

Objecten-

planning 
 

 

 

DIV 

Werkelijke 

einddatum 

(1/2) 
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Invoer Activiteit Uitvoer 

DOORREKENEN TIJDCONSEQUENTIES VAN AFWIJKINGEN (1/1) 

 

 
Databron 

 
Gegevens 

   
 

 

Activiteit door 

systeem 
    

 
PowerProject DIV Diversen       

 

 
 

C.5.f 
 

 

Doorrekenen 

tijdconsequenties 

van afwijkingen 

 

Afwijkingen in 

dagen of % 

Objecten-

planning 
 

 

 

DIV Objecten-

planning 
 

 

 

DIV 

Doorgerekende 

start 

Doorgerekende 

duur 

Doorgerekend 

eind 

Activiteiten 
C.5.e.1,2,3,4 

 

Geplande start 

Geplande duur 

Gepland eind 

Activiteiten 

Relaties tussen 

activiteiten 

C.5.g.1 
 

 

Berekenen totale 

bouwtijdoverschrijding 

 

C.5.g.2 
 

 

Berekenen aandeel 

bouwtijdoverschrijding 

per activiteit 

 

Doorgerekende 

oplevering 

Totale bouwtijd-

overschrijding  

in dagen 

Geplande 

oplevering 

Doorgerekende 

oplevering 

Objecten-

planning 
 

 

 

DIV 

Aandeel 

bouwtijd-

overschrijding 

in dagen 

Activiteiten 
Geplande 

oplevering 

Doorgerekende 

activiteiten 

Objecten-

planning 
 

 

 

DIV 

Objecten-

planning 
 

 

 

DIV 

Objecten-

planning 
 

 

 

DIV 
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C.6 TS (7) Berekenen prioriteit op basis van tijd 

Behandelde onderzoeksvraag: 

OV (7.3) Welke stappen moet het systeem nemen om de resultaten van deze 

taakstelling te faciliteren? 

 
Nadat op basis van de hoeveelheid speling van activiteiten is vastgesteld wat het kritieke pad is 
(activiteit a), wordt Prioriteit 1 toegekend aan de activiteiten die op het kritieke pad liggen (b). 
Vervolgens wordt gesimuleerd dat de afwijkingen van activiteiten met prioriteit 1 opgelost 
worden (c), zodat de afwijking van deze activiteiten nu 0 is. De tijdconsequenties hiervan worden 
doorgerekend (d), waardoor opnieuw bekend is hoeveel de speling is van de activiteiten. Hierna 
wordt wederom het kritieke pad berekend (e), zodat Prioriteit 2 aan activiteiten toegekend kan 
worden (f). Deze stappen herhalen zich (g), totdat blijkt dat er geen kritieke activiteiten meer zijn 
(h) en de laagste prioriteit (n+1) wordt toegekend (i). 
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Invoer Activiteit Uitvoer 

ANALYSEREN OP PRIORITEIT OP BASIS VAN TIJD (1/1) 

 

 
Databron 

 
Gegevens 

   
 

 

Activiteit door 

systeem  
Beslissing 

 

Referentie naar 

activiteit 

 
PowerProject DIV Diversen PrioriteitT Prioriteit o.b.v. tijd     

 

  
  

Speling 

Activiteiten 

0 

C.6.a 
 

 

Berekenen 

Kritieke pad 

 

Kritiek 

Activiteiten 

ja 

Objecten-

planning 
 

 

 

DIV 

Objecten-

planning 
 

 

 

DIV 

Kritiek 

Activiteiten 

ja 

C.6.b 
 

 

Toekennen Prioriteit 1 

aan activiteiten 

 

PrioriteitT 

Activiteiten 

1 

Objecten-

planning 
 

 

 

DIV 

Objecten-

planning 
 

 

 

DIV 

PrioriteitT 

Activiteiten 

1 

C.6.c 
 

 

Oplossen afwijkingen 

van activiteiten met 

Prioriteit 1 

 

Objecten-

planning 
 

 

 

DIV 

PrioriteitT 1 

Afwijking 0 

Activiteiten 

PrioriteitT 

Activiteiten 

≠1 

PrioriteitT 1 

Afwijking 0 

Activiteiten 

C.6.d 
 

 

Doorrekenen 

tijdconsequenties 

van afwijkingen 

 

Objecten-

planning 
 

 

 

DIV 

Doorgerekende 

start 

Doorgerekende 

duur 

Doorgerekend eind 

Speling 

Activiteiten 

Objecten-

planning 
 

 

 

DIV 

Objecten-

planning 
 

 

 

DIV 

Speling 

Activiteiten 

0 

C.6.e 
 

 

Berekenen 

Kritieke pad 

 

Kritiek 

Activiteiten 

ja 

Objecten-

planning 
 

 

 

DIV 

Objecten-

planning 
 

 

 

DIV 

Kritiek 

Activiteiten 

ja 

C.6.f 
 

 

Toekennen Prioriteit 2 

aan activiteiten 

 

PrioriteitT 

Activiteiten 

2 

Objecten-

planning 
 

 

 

DIV 

… 

C.6.g 
 

 

Toekennen Prioriteit n 

aan activiteiten 

 

PrioriteitT 

Activiteiten 

n 

Objecten-

planning 
 

 

 

DIV 

Nee 

Ja 

 
C.6.h 

Zijn er nog kritieke 

activiteiten? 

C.6.i 
 

 

Toekennen Prioriteit n+1 

aan activiteiten 

 

PrioriteitT 

Activiteiten 

n+1 

Objecten-

planning 
 

 

 

DIV 

C.5.f 
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C.7 TS (8) Berekenen prioriteit op basis van kosten 

Behandelde onderzoeksvraag: 

OV (8.4) Welke stappen moet het systeem nemen om de resultaten van deze 

taakstelling te faciliteren? 

 
Het uitgangspunt is dat per activiteit de afwijking in dagen en de fase waarin de activiteit wordt 
verricht bekend is. Met de methode van Beuker (2008) kunnen de vertragingskosten per dag per 
fase berekend worden. Door deze kosten te vermenigvuldigen met het aantal dagen vertraging 
worden de vertragingskosten van de activiteit berekend (activiteit a). 
 Per activiteit is bekend hoe groot het aandeel in dagen is van de bouwtijdoverschrijding. 
Door de inefficiëntie van de organisatie te berekenen met de methode van Beuker en uit het 
contract de eventuele kortingsregelen vast te stellen, worden de bouwtijdoverschrijdingskosten 
per dag bepaald. Door deze kosten te vermenigvuldigen met het aantal dagen 
bouwtijdoverschrijding zijn de bouwtijdoverschrijdingskosten per activiteit bekend (b). 
 De som van de vertragings- en bouwtijdoverschrijdingskosten vormen de totale kosten 
van een afwijking van een activiteit (c). Op basis van deze totale kosten worden de activiteiten 
geprioriteerd op basis van tijd (d), waarbij de hoogste kosten overeenkomen met de eerste 
prioriteit en de laagste kosten met de laatste prioriteit.   
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Invoer Activiteit Uitvoer 

BEREKENEN KOSTEN VAN AFWIJKINGEN EN PRIORITEIT OP BASIS VAN KOSTEN (1/1) 

 

 
Databron 

 
Gegevens 

   
 

 

Activiteit door 

systeem  
Document 

 

Referentie naar 

activiteit 

 
PowerProject 

 
Excel 

 
PDF DIV Diversen   

K/d Kosten per dag Kv 
Vertragings-

kosten 
Ko 

Bouwtijdover-

schrijdingskosten 
KT 

Totale kosten van 

afwijking 
PrioriteitK 

Prioriteit o.b.v. 

kosten 

 

   
 

C.7.a 
 

 

Berekenen 

vertragingskosten 

 

KV 

Activiteiten 

Objecten-

planning 
 

 

 

DIV 

Aandeel 

bouwtijd-

overschrijding 

in dagen 

Activiteiten 

3.5.g.2 

C.7.b 
 

 

Berekenen bouwtijd-

overschrijdingskosten 

 

C.5.e.1,2,3,4 

 

Methode 

Beuker (2008) 

 
 

 

Afwijking in 

dagen 

Fase 

Activiteiten 

K
v/d 

Contract  
 

Methode 

Beuker (2008) 

 
 

 K
O/d 

 

KO 

Activiteiten 

Objecten-

planning 
 

 

 

DIV 

C.7.c 
 

 

Berekenen totale 

kosten van afwijking 

 

KV 

Activiteiten 

KO 

Activiteiten 

Objecten-

planning 
 

 

 

DIV 
Activiteiten 

KV 

KO 

KT 
Objecten-

planning 
 

 

 

DIV 

Objecten-

planning 
 

 

 

DIV 
Activiteiten 

KV 

KO 

KT C.7.d 
 

 

Toekennen prioriteit op 

basis van totale kosten 

 

Activiteiten 

PrioriteitK 

Objecten-

planning 
 

 

 

DIV 
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C.8 TS (9) Planningen zo visualiseren dat ze eenduidig zijn voor alle actoren 

Behandelde onderzoeksvraag: 

OV (9.4) Welke stappen moet het systeem nemen om de resultaten van deze 

taakstelling te faciliteren?  

 
De visualisatie van de planninginformatie in een 4D omgeving geschiedt met de applicatie 
Autodesk NavisWorks. Hiermee kan in eerste instantie de geometrische informatie uit het BIM 
gevisualiseerd worden, zodat sprake is van een 3D model (activiteit a). Door toevoeging van de 
kleurenschema‟s Tabel 16 en de planninginformatie uit de planningen worden 4D modellen 
gegenereerd. 

Dit gebeurt eerst op basis van de geplande (b) en werkelijke (c) statussen en 
kleurenschema A2. Wanneer de vergelijking tussen gepland en werkelijk gevisualiseerd moet 
worden, moet de gebruiker van het systeem aan kunnen geven niet of wel kleurenblind te zijn 
(d.1), waarna de planning gevisualiseerd wordt volgens respectievelijk kleurenschema B6 (d.2) of 
B4 (d.3). 

Vervolgens wordt volgens kleurenschema C2 de prioriteit op basis van tijd (e) en op basis 
van kosten (f) gevisualiseerd.  
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Invoer Activiteit Uitvoer 

VISUALISEREN VAN PLANNINGINFORMATIE, VERGELIJKINGEN EN ANALYSES IN 4D (1/1) 

 

 
Databron 

 
Gegevens 

   
 

 

Activiteit door 

systeem  
Beslissing 

 
Document 

 
NavisWorks 

 

Referentie naar 

activiteit 
  

 
   

ONT 
Ontwerpende 

partij 
INK Inkoper WVB Werkvoorbereider UITV Uitvoerder   

 

 
  

 

C.8.a 
 

 

Visualiseren geome-

trische eigenschappen 

 

C.8.b 
 

 

Visualiseren 

geplande statussen 

 

C.3.a 

Tabel 16 

Geometrische 

eigenschappen 

Objecten 

C.8.c 
 

 

Visualiseren  

werkelijke statussen 

 

C.8.2 
 

 

Visualiseren 

vergelijking 

(niet kleurenblind) 

 

C.8.e 
 

 

Visualiseren prioriteit 

o.b.v. tijd 

 

C.8.f 
 

 

Visualiseren prioriteit 

o.b.v. kosten 

 

BIM 

ONT 

Visualisatie van 

geometrie 

C.3.b,c,d,e 

C.5.e.1,2,3,4 Afwijkingen 

C.6 

C.7.d 
Prioriteit o.b.v. 

kosten 

Kleurenschema 

B6 

Tabel 16 
Kleurenschema 

A2 

C.8.d.3 
 

 

Visualiseren 

vergelijking 

(wel kleurenblind) 

 

 
C.8.1 

Is de gebruiker 

kleurenblind? 

Geplande 

statussen 

Werkelijke 

statussen 

Tabel 16 
Kleurenschema 

B4 

Ja 

Nee 

Visualisatie van 

geplande statussen 

Visualisatie van 

werkelijke statussen 

Visualisatie van 

vergelijking 

Visualisatie van 

vergelijking 

Tabel 16 
Kleurenschema 

C2 

Visualisatie van 

prioriteit 

o.b.v. tijd 

Visualisatie van 

prioriteit 

o.b.v. kosten 

Prioriteit o.b.v. 

tijd 

3D model 

4D model 

4D model 

4D model 

4D model 

4D model 

4D model 
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Bijlage D Functies in de statische mockup 

Aan de hand van schermafbeeldingen wordt toegelicht hoe in de statische mockup (paragraaf 4.3) 
de functies van het planninginformatiesysteem (4.1.4) vervuld worden. 
 
Wanneer nog geen project is geopend (Figuur 88), is slechts het veld met activiteittypen gevuld. 
Dit komt omdat dit concepten zijn die uit een centrale bibliotheek komen. De gebruiker start met 
het aanmaken van een nieuw project (Figuur 89). 
 
Wanneer in de applicatie 

nog geen project is 

aangemaakt, zijn de 

velden nog leeg. Alleen de 

activiteittypen zijn bekend, 

omdat dit concepten uit 

een centrale bibliotheek 

zijn. 

 Figuur 88 

 
Via  Nieuw project 

aanmaken kunnen de 

projectgegevens 

ingevoerd worden. 

Overige opties zijn nog niet 

mogelijk, omdat nog geen 

project geopend is. 

 Figuur 89 
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De projectgegevens worden ingevoerd en het project wordt aangemaakt (Figuur 90).  
 
De projectgegevens 

worden ingevoerd.  

 Figuur 90 

 
Het project is nu geopend in de applicatie (Figuur 91). 
 
Het project staat open in 

de applicatie, zoals te zien 

is in het tabje in de 

navigatiebalk. Het project 

is met  af te sluiten.  

 Figuur 91 
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Functie: 

(F4) Ophalen planninginformatie 

 
Planninginformatie wordt opgehaald door planningen toe te voegen aan het project. In de 
applicatie kunnen de planningen beheerd worden (Figuur 92). 
 
Via  Planningen beheren 

kunnen planningen 

toegevoegd worden aan 

het project of verwijderd 

worden.  

 Figuur 92 

 
Planningen uit verschillende applicaties kunnen toegevoegd worden (Figuur 93). Hierdoor 
kunnen actoren hun werkzaamheden blijven uitvoeren in hun momenteel gebruikte applicaties. 
Omdat verschillende actoren verantwoordelijk zijn voor verschillende planningen, moet per 
planning vastgesteld zijn welke actor welke rechten heeft. Zo kan een inkoper bijvoorbeeld niet 
de voortgang van een activiteit uit een productieplanning invoeren. 
 
In dit venster worden 

planningen uit 

verschillende applicaties 

toegevoegd en verwijderd 

en kunnen reeds 

toegevoegde planningen 

ververst worden als deze 

aangepast zijn.  

 

Met  wordt gelinkt naar 

de locatie waar de 

planning is opgeslagen.  

 

Met  wordt per planning 

ingesteld welke gebruikers 

bepaalde rechten, 

waaronder het invoeren 

van de voortgang, 

hebben. 

 Figuur 93 
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Functie: 

(F1) Koppelen objecten en activiteittypen aan activiteiten 

 
De activiteiten uit de verschillende planningen zijn nog niet voorzien van een activiteittype 
(Figuur 94). Dit gebeurt door de activiteittypen uit de structuurboom te koppelen aan activiteiten 
uit het balkenschema (Figuur 95). 
 
De verschillende 

planningen zijn 

toegevoegd aan het 

project en samengevoegd 

tot één planning. Omdat 

bestaande planningen zijn 

ingevoerd, zijn de 

activiteiten hiervan nog 

niet voorzien van een 

bijbehorend activiteittype. 

 Figuur 94 

 
Met  worden 

activiteittypen gekoppeld 

aan activiteiten. 

Objecten kunnen in dit 

voorbeeld nog niet 

gekoppeld worden aan 

activiteiten, omdat er nog 

geen BIM toegevoegd is 

aan het project. 

 Figuur 95 
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Door activiteittypen uit de structuurboom te slepen naar activiteiten in het balkenschema (Figuur 
96 en Figuur 97), zijn alle activiteiten voorzien van een activiteittype (Figuur 98). 
 
Het activiteittype wordt 

geselecteerd. In dit 

voorbeeld wordt dit 

beperkt tot de hoofdgroep 

Werkvoorbereiding (WVB). 

In werkelijkheid kan dit 

worden uitgeklapt tot een 

fijner detailniveau, conform 

het overzicht in Figuur 59 uit 

Bijlage B.2.4. 

 Figuur 96 

 
Het geselecteerde 

activiteittype wordt 

gekoppeld aan een 

activiteit door de linker 

muisknop ingedrukt te 

houden, het activiteittype 

te slepen naar de activiteit 

en vervolgens de muisknop 

los te laten. 

 Figuur 97 
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Alle activiteiten uit de 

balkenschema’s zijn 

voorzien van een 

activiteittype. 

 Figuur 98 

 
Vervolgens kan een BIM aan het project toegevoegd worden (Figuur 99 en Figuur 100). 
 
Met  Modellen beheren 

kan een BIM aan het 

project worden 

toegevoegd. 

 Figuur 99 
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In dit venster kan een 

model worden 

toegevoegd, verwijderd of 

ververst. 

 Figuur 100 

 
De objecten van het BIM zijn nu zowel zichtbaar in een structuurboom (linksonder op Figuur 
101) als in een 4D model (rechtsonder). Het is nu mogelijk om naar eigen wens rondom het 
model te draaien en in te zoomen (Figuur 101 en Figuur 102). 
 
Het model is toegevoegd 

aan het project. In het 4D 

venster kan naar eigen 

wens rondom het model 

gedraaid en ingezoomd 

worden. 

 Figuur 101 
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Zo wordt het model van 

een andere kant bekeken.  

 Figuur 102 

 
Als in het 4D model een object wordt geselecteerd, wordt hetzelfde model uitgelicht in de 
structuurboom en vice versa (Figuur 103). 
 
Wanneer een object wordt 

geselecteerd in het 4D 

model, wordt hetzelfde 

object uitgelicht in de 

structuurboom. 

 Figuur 103 
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Functie: 

(F1) Koppelen objecten en activiteittypen aan activiteiten 

 
Objecten kunnen gekoppeld worden aan activiteiten (Figuur 103). Door objecten te selecteren 
(Figuur 104) en deze naar activiteit(en) te slepen (Figuur 105) worden koppelingen gerealiseerd. 
 
Met  kunnen objecten 

gekoppeld worden aan 

activiteiten. 

 Figuur 104 

 
De te koppelen objecten 

worden geselecteerd. 

 Figuur 105 
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De objecten worden aan 

een activiteit gekoppeld 

op een vergelijkbare wijze 

als bij de activiteittypen. 

 Figuur 106 

 
Extra opties voor het balkenschema kunnen geactiveerd worden (Figuur 107). 
 
Extra opties voor het 

balkenschema worden 

zichtbaar met de knop . 

 Figuur 107 
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Functies: 

(F2) Genereren planning op objectenniveau 

(F10) Resultaten inklappen tot activiteitenniveau 

 
Een optie is het sorteren van het balkenschema naar activiteittypen (Figuur 108) of naar objecten 
(Figuur 109). Omdat objecten gekoppeld zijn aan activiteiten, kan een objectenplanning 
gegenereerd worden. Het balkenschema kan tevens uitgeklapt (Figuur 109) of ingeklapt (Figuur 
110) worden. 
 
Momenteel worden de 

activiteiten gesorteerd 

naar activiteittypen. 

Omdat objecten nu 

gekoppeld zijn aan 

activiteiten, kunnen de 

activiteiten ook gesorteerd 

worden naar objecten. 

 Figuur 108 

 
Per object is nu zichtbaar 

welke activiteiten wanneer 

ingepland zijn. 

 

Het balkenschema is nu 

uitgeklapt, zodat het de 

volledige hoogte benut. 

Met  kan het weer 

ingeklapt worden en wordt 

het 4D model weer 

zichtbaar. 

 Figuur 109 

 



  Bijlage D  173 

Het balkenschema is weer 

ingeklapt, zodat het 4D 

model weer zichtbaar is. 

 Figuur 110 

 
Functie: 

(F9) Visualiseren van statussen, afwijkingen en analyses 

 
Omdat objecten gekoppeld zijn aan activiteiten, kunnen de geplande statussen niet alleen 
gevisualiseerd worden in een balkenschema maar ook in een 4D model als animatie (Figuur 111). 
Hierbij wordt voor een door de gebruiker ingestelde periode getoond wanneer welke activiteiten 
waar (bij welke objecten) verricht worden volgens de planningen (Figuur 112 t/m Figuur 115). 
 
Omdat objecten 

gekoppeld zijn aan 

activiteiten, kunnen met  

de geplande statussen van 

deze activiteiten in het 4D 

model afgespeeld worden 

als een filmpje. Hierbij 

wordt per object 

gevisualiseerd wanneer 

welke activiteit volgens 

planning plaatsvindt. 

 

Overige analyses kunnen 

nog niet uitgevoerd 

worden, omdat de 

voortgang nog niet 

ingevoerd is. 

 Figuur 111 
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Beginpunt van de 

animatie.  

 

Door op  te drukken 

wordt de animatie gestart. 

 

De blauwe lijn laat zien van 

welke datum de 

planninginformatie 

gevisualiseerd wordt in het 

4D model. De lijn zal tijdens 

de animatie van links 

(begin) naar rechts ( eind) 

bewegen. 

 Figuur 112 

 
Tussenpunt van de 

animatie (1). 

 Figuur 113 

 



  Bijlage D  175 

Tussenpunt van de 

animatie (2). 

 Figuur 114 

 
Eindpunt van de animatie. 

 Figuur 115 
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Functie: 

(F3) Invoeren werkelijke status in gebruikelijke applicatie 

 
Voordat analyses uitgevoerd kunnen worden, moet de voortgang ingevoerd worden (Figuur 116). 
 
Met  kan de voortgang 

worden ingevoerd.  

 Figuur 116 

 
De voortgang kan in de huidige applicaties ingevoerd blijven worden (Figuur 117). Hiermee 
wordt het huidige voortgangsbewakingproces niet verstoord. 
 
De voortgang kan in het 

balkenschema ingevoerd 

worden zoals momenteel 

mogelijk is in de huidige 

planningapplicaties.  

 Figuur 117 
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Functie: 

(F5) Invoeren werkelijke status in 4D model 

 
Daarnaast kan de voortgang van objecten in een 4D model ingevoerd worden door de 
betreffende object(en) te selecteren (Figuur 118).  
 
De voortgang kan tevens 

per object of objectgroep 

ingevoerd worden.  

 Figuur 118 

 
Vervolgens opent een venster (Figuur 119) waarin de activiteiten zichtbaar zijn die gekoppeld zijn 
aan het object. Afhankelijk van de rechten kan de voortgang van deze activiteiten ingevoerd 
worden.  
 
In dit venster kan de 

voortgang van alle 

activiteiten behorend bij 

object 6 ingevoerd 

worden. In dit voorbeeld 

wordt de voortgang van 

werkvoorbereidings-

activiteit 3 ingevoerd. 

 

De huidige gebruiker van 

de applicatie heeft geen 

rechten om de voortgang 

van inkoop- en 

uitvoeringsactiviteiten in te 

voeren, zoals is 

gesymboliseerd met . 

Van activiteiten met  kan 

wel de voortgang 

ingevoerd worden. 

 Figuur 119 
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Sinds de vorige voortgangs-

invoer is 1 dag, oftewel 25% 

van de activiteit voltooid. 

Nu resteert nog 50% of 2 

dagen. 

 Figuur 120 

 
Nadat de voortgang is ingevoerd (Figuur 117 en/of Figuur 120), kan een standlijn gegenereerd 
worden. Deze standlijn kan gevisualiseerd worden in een balkenschema gesorteerd naar 
activiteittypen (Figuur 121). 
 
Wanneer van iedere 

activiteit de voortgang is 

ingevoerd, wordt in het 

balkenschema een 

standlijn gegenereerd. 

 Figuur 121 
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Dezelfde standlijn kan tevens gevisualiseerd worden in een balkenschema gesorteerd naar 
objecten (Figuur 122 en Figuur 123). 
 
Deze standlijn kan ook 

getoond worden op het 

balkenschema gesorteerd 

naar activiteittypen. 

 Figuur 122 

 
Voor ieder object is nu 

zichtbaar in hoeverre 

activiteiten conform 

planning verlopen. 

 Figuur 123 
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Functie: 

(F9) Visualiseren van statussen, afwijkingen en analyses 

 
Omdat per object bekend is hoeveel de bijbehorende activiteiten afwijken, kunnen deze 
afwijkingen ook gevisualiseerd worden in het 4D model (Figuur 124). Zo is inzichtelijk waar de 
afwijkingen plaatsvinden. 
 
De standlijn kan nu ook in 

het 4D model 

gevisualiseerd worden. Uit 

dit model blijkt waar 

activiteiten voor, achter of 

volgens planning verlopen. 

 

De kleurinstellingen met 

bijbehorende legenda 

kunnen aangepast worden 

met . 

 Figuur 124 

 
Omdat kleurenblinden moeite hebben met het onderscheiden van de kleuren groen en rood, kan 
het kleurenschema ook aangepast worden (Figuur 125). 
 
Voor kleurenblinden kan 

bijvoorbeeld een ander 

kleurenschema ingesteld 

worden. Kleurenblinden 

hebben moeite met het 

onderscheiden van de 

kleuren groen en rood, 

zoals uitgelegd wordt in 

paragraaf 3.6.2. 

 Figuur 125 
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Functie: 

(F6) Doorrekenen tijdconsequenties 

 
Op basis van de voortgang kunnen de gevolgen doorgerekend worden (Figuur 126) met de Time 
Impact Analysis (paragraaf 3.5.1). Het doorrekenen geschiedt op objectenniveau (Figuur 127). 
 
Nu de voortgang is 

ingevoerd, kunnen de 

gevolgen van afwijkingen 

met  doorgerekend 

worden. 

 Figuur 126 

 
De gevolgen zijn met de 

Time Impact Analysis 

(paragraaf 3.5.1) 

doorgerekend. 

 Figuur 127 
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Vervolgens kan de doorgerekende planning ook op activiteitenniveau in het balkenschema 
gevisualiseerd worden (Figuur 128). 
 
De gevolgen zijn ook 

zichtbaar in het 

balkenschema gesorteerd 

naar activiteittypen. 

 Figuur 128 

 
Functie: 

(F7) Analyseren op prioriteit o.b.v. tijd 

 
Vervolgens kan de prioriteit op basis van tijdconsequenties berekend worden (Figuur 129). 
 
Vervolgens kan met  de 

prioriteit op basis van tijd of 

kosten berekend worden. 

 Figuur 129 
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Functie: 

(F9) Visualiseren van statussen, afwijkingen en analyses 

 
Nadat de prioriteit berekend is volgens de in paragraaf 3.5.2 beschreven methode, wordt deze 
prioriteit gevisualiseerd in het balkenschema en het 4D model (Figuur 130). 
 
De prioriteit op basis van 

tijd is berekend met de in 

paragraaf 3.5.2 

beschreven methode. De 

prioriteit is zichtbaar in het 

balkenschema (hier niet 

afgebeeld) en in het 4D 

model. 

 Figuur 130 

 
Functies: 

(F11) Filteren van resultaten; (F14) Printen 

 
Naast het printen van de resultaten, is het tevens mogelijk om ze te filteren (Figuur 131). 
 
De resultaten kunnen met 

 gefilterd worden op 

eigenschappen.  

 Figuur 131 
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Filteren op basis van eigenschappen is mogelijk. Aan de filters kunnen waarden worden 
toegekend, die zowel numeriek als tekstueel kunnen zijn. Zo kan gefilterd worden op alle 
activiteiten die binnen een bepaalde geplande periode vallen, of kan worden gefilterd op alle 
activiteiten die zijn toegekend aan een bepaalde onderaannemer (Figuur 132). 
 
In dit venster kunnen de 

resultaten gefilterd worden 

op eigenschappen. 

 

Met  Bestand kunnen 

filterinstellingen 

opgeslagen of geopend 

worden.  

 

Met  kunnen 

eigenschappen waarop 

gefilterd moet worden 

toegevoegd worden. 

Daarna wordt de 

eigenschap voorzien van 

een filter met waarde. Dit 

kan een numerieke of 

tekstuele waarde zijn. 

 

Met  worden 

eigenschappen verwijderd. 

Met  en  wordt de 

volgorde waarop gefilterd 

wordt aangepast. 

 Figuur 132 

 
Vervolgens worden de resultaten getoond volgens de ingestelde filters (Figuur 133). 
 
De resultaten worden 

getoond volgens de 

ingestelde filters.  

 

In dit voorbeeld worden 

alle kolommen van 

onderaannemer Janssen 

getoond. 

 Figuur 133 
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Functies: 

(F12) Exporteren van resultaten 

 
De resultaten kunnen tevens geëxporteerd worden (Figuur 134). 
 
Met  kunnen de 

resultaten geëxporteerd 

worden. 

 

Met  kunnen de 

resultaten gerapporteerd 

worden. 

 

Met  kunnen de 

resultaten geprint worden. 

 Figuur 134 

 
In het exportvenster (Figuur 135) kunnen de eigenschappen wederom gefilterd worden. Links 
daarvan worden de gefilterde objecten getoond, zodat inzichtelijk is wat het resultaat van de 
filters is. Ingesteld kan worden welke kolommen met waarden van eigenschappen geëxporteerd 
moeten worden, in welke volgorde en volgens welke sortering. Alle instellingen kunnen gebruikt 
worden voor het genereren van rapporten (Figuur 136). 
 
In dit venster worden de 

resultaten geëxporteerd. 

 

Met  worden de 

resultaten gefilterd. 

 

Het  4D model wordt 

volgens de filters getoond. 

 

In  worden te exporteren 

eigenschappen als 

kolommen toegevoegd, 

wordt de volgorde hiervan 

veranderd en wordt 

gesorteerd naar een 

eigenschap. 

 

Met  worden de huidige 

instellingen gebruikt als 

basis voor een rapport.  

 

Exporteren van overzichten 

naar bestanden zoals Excel 

geschiedt met . 

 Figuur 135 
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Functie: 

(F13) Genereren rapportage 

 
In het rapportvenster (Figuur 136) worden de resultaten getoond zoals ze opgeslagen of geprint 
zouden worden, waardoor zichtbaar is hoe de door de gebruiker te verstrekken rapport eruit 
komt te zien. Het is mogelijk om de resultaten te filteren. Daarnaast kan de lay-out veranderd 
worden. Er kan geschoven worden met de indeling en velden, zoals die van het 4D model 
(afgebeeld in Figuur 136) en het balkenschema (niet afgebeeld), kunnen toegevoegd en verwijderd 
worden. De instellingen kunnen opgeslagen worden en het rapport kan opgeslagen of geprint 
worden. Het 4D model kan vergroot worden, zodat naar eigen wens gedraaid en ingezoomd kan 
worden (Figuur 137). 
 
In dit venster worden 

rapportages gegenereerd. 

 

Met  worden de 

resultaten gefilterd. 

 

Met  wordt het rapport 

opgemaakt. Ingesteld kan 

worden of en hoe het 4D 

model en balkenschema 

afgebeeld wordt. 

 

Opslaan van het rapport of 

de instellingen kan met . 

 

Printen kan met . 

 

Met  kunnen onderdelen 

zoals het 4D model en het 

overzicht bewerkt worden. 

 

Met  wordt het 4D model 

vergroot en kan het naar 

wens veranderd worden.  

 Figuur 136 

 
Ten behoeve van het 

rapport wordt verder 

ingezoomd op het model. 

 

Met  wordt het model 

weer ingeklapt, waarbij 

gevraagd wordt of de 

wijziging van het beeld 

behouden moet blijven of 

niet. 

 Figuur 137 
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Bijlage E Hyperlinks in de digitale, interactieve mockup 

In de volgende figuren zijn de hyperlinks tussen de schermafbeeldingen weergegeven, waarbij het 
begin van de stippellijn de klikbare hyperlink aangeeft en de pijlpunt de bestemming ervan. 

 

 

 
Figuur 138  Figuur 139 

 

 

 
Figuur 140  Figuur 141 

 

 

 
Figuur 142  Figuur 143 

 

 
Figuur 145 

 

                   Figuur 146 

 

Figuur 148 

 

                                                             Figuur 150                

 

Figuur 151 

 

 
  Figuur 144 
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Figuur 145  Figuur 146 

 

 

 

Figuur 147  Figuur 148 

 

 

 

Figuur 149  Figuur 150 

Figuur 152  

 

  Figuur 151 
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Figuur 152  Figuur 153 

 

 

 

Figuur 154  Figuur 155 

 

 

 

Figuur 156  Figuur 157 

 

 

 

Figuur 158 

Het koppelen van activiteittypen aan overige 

activiteiten wordt gesimuleerd in  Figuur 160 
 

Figuur 159 
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Figuur 160  Figuur 161 

 

 

 

Figuur 162  Figuur 163 

 

 

 

Figuur 164  Figuur 165 

 

 

 

Figuur 166 

Figuur 168 
 

Figuur 167 
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Figuur 168  Figuur 169 

 

 

 

Figuur 170  Figuur 171 

 

 

 

Figuur 172  Figuur 173 

 

 

 

Figuur 174 

Figuur 176  
Figuur 175 
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Figuur 176  Figuur 177 

 

 

 

Figuur 178 

 

Figuur 179 

Het koppelen van activiteittypen aan overige 

activiteiten wordt gesimuleerd in  Figuur 180 

 

 

 

Figuur 180  Figuur 181 

 

 

 

Figuur 182 
 

Figuur 183 
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Figuur 184  Figuur 185 

 

 

 

Figuur 186 

Figuur 183  
Figuur 187 

 

 

 

Figuur 188  Figuur 189 

 

 

 

Figuur 190 

Figuur 192  
Figuur 191 
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Figuur 192  Figuur 193 

 

 

 

Figuur 194  Figuur 195 
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Figuur 199 

Figuur 200 
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Figuur 200  Figuur 201 

 

 

 

Figuur 202  Figuur 203 

 

 

 

Figuur 204  Figuur 205 

 

 

                     Figuur 210 

 

 

                                          Figuur 212 
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Figuur 214 

 

 

  Figuur 206 
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Figuur 216  
Figuur 208 
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Figuur 215 
 

Figuur 214 
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Figuur 232  
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Figuur 231  
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Bijlage F Evaluatie van de gebruiksvriendelijkheid 

F.1 Selectie van de evaluatiemethode 

Gebruiksvriendelijkheid wordt gezien als een essentieel onderdeel van de kwaliteit van een 
softwareproduct en onderzoek toont aan dat gebruiksvriendelijkheid het succes of falen van 
software kan bepalen (Gulati & Dubey, 2012). Gebruiksvriendelijkheid wordt gedefinieerd als de 
mate waarin een product door gespecificeerde gebruikers effectief, efficiënt en met een hoog 
niveau van satisfactie gebruikt kan worden om gespecificeerde doelen te bereiken (ISO 9241-11, 
1998). Hierbij is: 
- effectiviteit: de accuraatheid en volledigheid waarmee gebruikers gespecificeerde doelen 

bereiken; 
- efficiëntie: de bestede middelen in relatie tot de accuraatheid en volledigheid waarmee 

gebruikers gespecificeerde doelen bereiken; 
- satisfactie: vrij van discomfort en een positieve houding tegenover het gebruik van het 

product (ISO 9241-11, 1998) 
 
De gebruikers zijn toegelicht in paragraaf 4.1.1. De doelen zijn samengevat in de doelstelling 
(paragraaf 2.5) en gespecificeerd in eisen (4.1.2) en wensen (4.1.3). De effectiviteit, efficiëntie en 
satisfactie waarmee gebruikers de functies (4.1.4) van het planninginformatiesysteem kunnen 
uitvoeren zijn volgens diverse evaluatiemethoden te achterhalen. Vier type evaluatiemethoden 
worden volgens Nielsen (1994) onderscheiden: 
- automatisch: een gespecificeerde gebruikersomgeving een bepaald programma laten 

doorlopen; 
- empirisch:  een gebruikersomgeving laten testen door echte gebruikers; 
- formeel: maatregelen voor gebruiksvriendelijkheid berekenen met modellen en formules; 
- informeel: gebaseerd op vuistregels en de vaardigheden en ervaringen van beoordelaren 
 
Automatische methoden werken niet en formele methoden zijn ingewikkeld om toe te passen. 
Empirische methoden zijn de meest gangbare om gebruiksomgevingen te evalueren, waarbij 
gebruikerstesten waarschijnlijk de meest gebruikte variant zijn. Echter is het empirisch 
observeren van gebruikers duur. Projectplanningen en –budgetten leggen zodoende regelmatig 
restricties op die ervoor zorgen dat informele methoden zoals inspectie gewenst zijn (Nielsen & 
Mack, 1994). Zo ook bij dit afstudeerproject. 
 Inspectiemethoden voor gebruiksvriendelijkheid zijn gebaseerd op het door 
beoordelaren inspecteren van een gebruiksomgeving. Deze methoden worden gebruikt om 
problemen met de gebruiksvriendelijkheid van een ontwerp te vinden en kunnen toegepast vroeg 
in het ontwerpproces toegepast worden (Nielsen & Mack, 1994). Hiermee zijn de methoden 
geschikt voor dit afstudeerproject, waarbij het ontwerp tot het niveau van prototype, zoals 
beschreven in paragraaf 4.4, is uitgewerkt. Volgens Nielsen en Mack (1994) worden ten minste de 
in Tabel 64 genoemde inspectiemethoden onderscheiden. In deze tabel worden tevens de voor- 
en nadelen van de methoden toegelicht. 
 Bij de nadelen is toegelicht waarom een inspectiemethode niet geschikt kan zijn voor dit 
afstudeerproject. Ook de Cognitive Walkthrough is door de langdradigheid mogelijk niet 
toepasbaar. Echter is deze methode door Spencer (2000) doorontwikkeld tot een gestroomlijnde 
variant, die de genoemde nadelen kan oplossen. Daarnaast is het kunnen inspecteren op 
functieniveau (in tegenstelling tot het geheel, zoals bij de heuristische evaluatie) essentieel om de 
gebruiksvriendelijkheid van de functies van het planninginformatiesysteem te kunnen toetsen. 
Zodoende wordt deze aangepaste methode, Streamlined Cognitive Walkthrough genaamd, het 
meest geschikt geacht als toetsingsmethode. De methode wordt in F.2.2 toegelicht. 
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Tabel 64: Overzicht van inspectiemethoden voor gebruiksvriendelijkheid met voor- en nadelen 

Inspectiemethode 
(Nielsen & Mack, 1994) 

Omschrijving 
(Nielsen & Mack, 1994) 

Voordelen  Nadelen 

Heuristic evaluation 

(Heuristische evaluatie) 

Gebruiksvriendelijkheidspecialisten  

beoordelen in hoeverre een onderdeel 

conformeert aan heuristieken, principes van 

gebruiksvriendelijkheid 

Geavanceerde planning niet 

benodigd 

Levert zorgvuldige schatting van 

gebruiksvriendelijkheid (Gulati & 

Dubey, 2012) 

Beperkte toepasbaarheid op niveau 

van taken en functies 

Afhankelijk van de geselecteerde 

heuristieken (Gulati & Dubey, 2012) 

Bij dit afstudeerproject dient de 

gebruiksvriendeiljkheid van functies 

getoetst te worden. 

Guideline review 

(Beoordeling op richtlijnen) 

Gebruikersomgeving wordt vergeleken met 

een veelomvattende lijst met richtlijnen 

Levert zorgvuldige schatting van 

gebruiksvriendelijkheid (Gulati & 

Dubey, 2012) 

Omdat lijsten  rond de 1.000 richtlijnen 

kunnen bevatten, is veel kennis en tijd 

benodigd (Nielsen & Mack, 1994), wat 

niet binnen de tijd van dit 

afstudeerproject past 

Pluralistic walkthrough 

(Pluralistische walkthrough) 

Bijeenkomsten waarin gebruikers, 

ontwikkelaars en human factor engineers 

door scenario’s lopen, waarbij ze de 

gebruiksvriendelijkheid bediscussiëren 

Bekeken vanuit diverse 

perspectieven 

Teaminteractie versnelt het oplossen 

van problemen (Gulati & Dubey, 

2012) 

Groep moet bestaan uit variatie van 

type gebruikers (Gulati & Dubey, 2012) 

Human factor engineers zijn niet 

beschikbaar voor dit afstudeerproject 

Consistency inspection 

(Consistentie-inspectie) 

Gebruikers van verschillende projecten 

inspecteren een gebruikersomgeving om te 

achterhalen in hoeverre het consistent is met 

hun projecten 

Gerichte aandacht 

Vergelijking benadrukt fouten 

eenvoudig 

Flexibele procedure (Gulati & Dubey, 

2012) 

Afhankelijk van de kennis en ervaring 

van de expert en van vergelijkings-

materiaal (Gulati & Dubey, 2012). Het 

ontworpen systeem is nieuw en uniek, 

dus vergelijkingsmateriaal ontbreekt. 

Standards inspection 

(Standaardeninspectie) 

Een expert op het gebied van een voor een 

gebruikersomgeving relevante standaard  

inspecteert in hoeverre het deze standaard 

volgt 

Goedkoop en snel toepasbaar mits 

standaarden aanwezig zijn (Gulati & 

Dubey, 2012) 

Niet toepasbaar in ontwerpfase en 

niet toepasbaar indien standaarden 

ontbreken (Gulati & Dubey, 2012), wat 

het geval is bij dit afstudeerproject 

Cognitive walkthrough 

(Cognitieve walkthrough) 

Procedure om het probleemoplossende 

proces van een gebruiker bij iedere stap in 

de dialoog tussen gebruiker en systeem  te 

simuleren, waarbij gecontroleerd wordt of de 

taken van de gebruiker en de bekendheid 

met acties leiden tot correcte volgende 

acties. 

Toepasbaar in alle ontwikkelfasen 

Geen volledig werkend prototype 

benodigd (Gulati & Dubey, 2012) 

Mogelijk langdradig en te veel gericht 

op kleine details (Jeffries et al.; 

Wharton et. al; Dutt, Johnson, & 

Johnson, allen zoals geciteerd in Lewis 

& Wharton, 1997)  

Formal usability inspection 

(Formele inspectie van 

gebruiksvriendelijkheid) 

Serie van bijeenkomsten met een team, 

ontwerper en een inspecteur 

Levert zorgvuldige schatting van 

gebruiksvriendelijkheid (Gulati & 

Dubey, 2012) 

Procedure omvat meerdere 

bijeenkomsten (Nielsen & Mack, 1994), 

wat niet binnen de tijd van dit 

afstudeerproject past 

Feature inspection 

(Mogelijkhedeninspectie) 

Lijst met opeenvolgingen van mogelijkheden 

die gebruikt worden om taken te voltooien, 

waarbij gecontroleerd wordt op lange 

opeenvolgingen, omslachtige stappen, 

onnatuurlijke stappen en stappen die extra 

kennis of ervaring vereisen 

Geschikt om eisen bij te stellen 

Zorgt ervoor dat de software effectief 

is (Gulati & Dubey, 2012) 

Het volledige product is benodigd 

(Gulati & Dubey, 2012), terwijl in dit 

afstudeerproject enkel een prototype 

aanwezig is. 

 

F.2 Toelichting van Streamlined Cognitive Walkthrough 

F.2.1 Cognitive Walkthrough 

De Cognitive Walkthrough is een inspectiemethode voor gebruiksvriendelijkheid die de nadruk 
legt op het evalueren van een ontwerp op leergemak, voornamelijk door verkenning (Wharton, 
Rieman, Lewis, & Polson, 1994). Deze nadruk wordt ondersteund door de constatering van 
zowel Carrol en Rosson als Fischer (zoals geciteerd in Wharton et al., 1994) dat veel gebruikers 
prefereren software te leren door het te verkennen. Gebruiker willen de functionaliteit van 
software leren door hun gebruikelijke taken ermee uit te voeren en willen nieuwe mogelijkheden 
pas leren gebruiken als ze nodig zijn voor hun werkzaamheden (Wharton et al., 1994). Omdat het 
planninginformatiesysteem nieuwe mogelijkheden bevat ten opzichte van de huidige 
planningapplicaties, is het belangrijk om potentiële gebruikers te overtuigen van de meerwaarde 
hiervan, zodat ze gestimuleerd worden deze mogelijkheden te leren gebruiken. 
 De cognitieve walkthrough is een beoordelingproces waarbij een ontwerp gepresenteerd 
wordt aan een groep van ten minste twee beoordelaren (Jaspers, 2009) die representatief zijn voor 
potentiële gebruikers. De invoer van de walkthrough bevat een gedetailleerde omschrijving van 
de gebruikersomgeving, een scenario van taken met opeenvolgende acties die benodigd zijn om 
de taken succesvol te voltooien en een beschrijving van de gebruikers. Bij iedere actie vertellen de 
beoordelaren een verhaal over de interactie van gebruikers met de gebruikersomgeving door het 
beantwoorden van vragen (Wharton et al., 1994). 
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F.2.2 Streamlined Cognitive Walkthrough 

De door Wharton et al. (1994) beschreven Cognitive Walkthrough omvat sociale beperkingen die 
de effectiviteit van de methode belemmeren, namelijk tijdsdruk, langdradige ontwerpdiscussies en 
verdediging van eigen ontwerp (Spencer, 2000). Aanpassingen van de methode hebben geleid tot 
de Streamlined Cognitive Walkthrough (Spencer, 2000), waarbij de stappen uit Tabel 65 horen: 
 
Tabel 65: Stappen Streamlined Cognitive Walkthrough 

(1) Definieer de invoer van de walkthrough 

(a) Beschrijving van de gebruiker 

(b) Taken ter beoordeling 

(c) Actievolgorden om de taken te volbrengen 

(d) Beschrijving van de gebruikersomgeving 

(2) Introduceer de walkthrough tijdens de bijeenkomst 

(a) Beschrijf de doelen van de walkthrough 

(b) Beschrijf wat de procedure wel omvat 

(c) Beschrijf wat de procedure niet omvat 

(d) Voorkom verdediging van eigen ontwerp 

(e) Benadruk de basisregels: 

(i) Ontwerp niet 

(ii) Verdedig niet een ontwerp 

(iii) Bediscussieer de cognitieve theorie niet 

(iv) De als leider toegekende persoon leidt de sessie 

(f) Ken rollen toe 

(g) Doe een beroep op onderwerping aan leiderschap 

(3) Doorloop (walkthrough) de actievolgorden bij iedere taak 

(a) Geef plausibele antwoorden op de volgende vragen: 

(i) Weten de gebruikers wat ze moeten doen bij deze stap? 

(ii) Als de gebruiker de juiste handeling verricht, weten ze dan dát ze de juiste handeling 

verricht hebben en dat ze progressie maken richting het voltooien van hun taak? 

(b) Behoud controle over de walkthrough en handhaaf de basisregels  

(4) Leg belangrijke informatie vast 

(a) Mogelijke problemen ten aanzien van de leerbaarheid 

(b) Ontwerpideeën 

(c) Ontwerphiaten 

(d) Fouten in de beschrijving van de taken en actievolgorden 

(5) Pas het ontwerp aan om geconstateerde problemen op te lossen 

 
Gezien de beschikbare tijd van het afstudeerproject kan stap 5 niet worden uitgevoerd. De in de 
evaluatiemethode geconstateerde bevindingen worden als aanbevelingen gepresenteerd in 
paragraaf 5.2, zodat ze meegenomen kunnen worden bij een verdere ontwikkeling van het 
planninginformatiesysteem. Deze verdere ontwikkeling dient na het afstudeerproject 
doorgevoerd te worden bij gastbedrijf Ballast Nedam, om hun werknemers te voorzien van een 
volledig werkend product.  

Als bij een bepaalde actievolgorde voor beide vragen uit stap 3 een plausibel verhaal 
verteld kan worden, dan lijkt deze stap naar behoren ontworpen te zijn en hoeft niets vastgelegd 
te worden. Soms kan echter niet een plausibel verhaal verteld worden omdat het ontwerp ten 
onrechte uitgaat van voorkennis van een gebruiker of hiaten bevat of omdat de beschrijving van 
de taken en actievolgorden fouten bevatten. Indien geen plausibel verhaal verteld kan worden, 
dient dit wel gedocumenteerd te worden, gecategoriseerd zoals in stap 4 (Spencer, 2000). 
Wharton et al. (1994) spreken van verhalen van succes en mislukking en geven de voorbeelden 
uit Tabel 66. 

Tijdens de Streamlined Cognitive Walkthrough wordt het planninginformatiesysteem 
getoetst op gebruik. Aanvullend kunnen de beoordelaren ook inhoudelijke vragen stellen over het 
systeem, bijvoorbeeld over gebruikte methoden. Daarnaast worden de beoordelaren gevraagd 
naar de correctheid van de gebruikte methoden, de door hun meest nuttig geachte functies en de 
voor- en nadelen van het systeem. Verder wordt gevraagd welke functies op de kortste termijn 
geaccepteerd en dus gebruikt zouden worden door de gebruikers.   
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Tabel 66: Verhalen van succes en mislukking bij gebruikersomgevingen 

Succesverhaal (Wharton et al., 1994) Verhaal van mislukking (Wharton et al., 1994) 

Situatie Situatie 

Een ervaren computergebruiker begint een taak met het 

opstarten van een applicatie door dubbel te klikken op 

de icoon van de applicatie. 

In vroegere kantoorapplicaties kregen gebruikers geen 

terugkoppeling wanneer een document geprint was, 

tenzij expliciet aangegeven door de gebruiker. 

Toelichting van de plausibiliteit Toelichting van ontbreken plausibel succesverhaal 

- De gebruiker probeert de applicatie te starten 

omdat de gebruiker weet dat je een applicatie 

moet gebruiken om het te gebruiken. 

- De gebruiker weet dat dubbel klikken mogelijk is 

door ervaring. 

- De gebruiker weet dat dubbel klikken de toe te 

passen actie is door ervaring. 

- Veranderingen in de weergave en de menubalk 

signaleren het starten van de applicatie. 

Gebruikers realiseerden zich niet altijd dat ze hun taak 

succesvol uitgevoerd hadden en printten hun 

documenten onnodig meerdere keren. 

 

 

F.3 Evaluatiesessie Streamlined Cognitive Walkthrough 

Conform het stappenplan van de methode uit Tabel 65 op pagina 202 wordt in F.3.1 eerst de 
invoer beschreven (stap 1). Op maandag 27 mei 2013 is de digitale, interactieve mockup 
geëvalueerd door de walkthrough af te nemen (stappen 2 en 3) bij Gijs Kloek, Bert-Willem 
Schatborn en Johan Smit, allen projectleider voorbereiding bij Ballast Nedam Bouw & 
Ontwikkeling Speciale Projecten. De hierbij vastgelegde informatie (stap 4) wordt samengevat in 
F.3.2.  
 
F.3.1 Invoer Streamlined Cognitive Walkthrough 

(a) Beschrijving van de gebruiker 

Het planninginformatiesysteem is ontwikkeld voor werkvoorbereiders en uitvoerders die in de 
realisatiefase verantwoordelijk zijn voor de voortgangsbewaking van planningen. De gebruikers 
weten hoe ze balkenschema‟s moeten interpreteren en hebben ervaring met basisfunctionaliteiten 
van planningapplicaties, bij voorkeur de applicatie Asta PowerProject. Ervaring met BIM en 
specifiek 4D modellen is een pre, maar niet noodzakelijk. 
 
(b) (c) Taken en actievolgorden tijdens de evaluatie 

Tabel 67 geeft een overzicht van de te evalueren taken met bijbehorende actievolgorden. 
 
Tabel 67: Taken en bijbehorende actievolgorden 

Taken (T) en acties (A) 

(T1) Maak een nieuw project aan 

(A1.1) Open het venster ‘Nieuw project aanmaken’ 

(A1.2) Vul de gegevens in en druk op ‘OK’ 

(T2) Voeg planningen aan het project toe 

(A2.1) Open het venster ‘Planningen beheren’ 

(A2.2) Voeg de inkoop-, voorbereiding-, productie- en uitvoeringsplanning toe en druk op ‘OK’ 

(A2.3) Indien de planningen succesvol zijn toegevoegd, druk op ‘OK’ 

(T3) Activiteittypen koppelen aan activiteiten 

(A3.1) Activeer de invoermodus ‘Activiteittypen koppelen aan activiteiten’ 

(A3.2) Selecteer het activiteittype ‘WVB’ 

(A3.3) Selecteer de activiteit ‘WVB-activiteit 1’ 

(A3.4) Druk op het toetsenbord op pijltje naar beneden ↓; hiermee wordt gesimuleerd dat alle activiteiten 

gekoppeld zijn aan een activiteittype 

(T4) Voeg een Bouw Informatie Model toe aan het project 

(A4.1) Open het venster ‘Modellen beheren’ 

(A4.2) Voeg het model ‘Project Z totaal’ toe en druk op ‘OK’ 

(A4.3) Indien het model succesvol is toegevoegd, druk op ‘OK’ 
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Tabel 67: Taken en bijbehorende actievolgorden (vervolg) 

Taken (T) en acties (A) 

(T5) Draai rondom het 4D model 

(A5.1) Draai linksom het model door op  te drukken 

(A5.2) Draai weer terug naar de oorspronkelijke positie door wederom op  te drukken 

(T6) BIM-objecten koppelen aan activiteiten 

(A6.1) Activeer de invoermodus ‘Objecten koppelen aan activiteiten’ 

(A6.2) Selecteer objecten 1, 2, 3 en 4. Dit kan enerzijds in de structuurboom in het venster linksonder en anderzijds 

in het 4D model rechtsonder. Het zijn de drie achterste objecten en de linker van de twee hoogste 

objecten. Indien geselecteerd worden deze objecten uitgelicht. 

(A6.3) Selecteer de activiteit ‘Inkoopactiviteit 1’ 

(A6.4) Druk op het toetsenbord op pijltje naar beneden ↓; hiermee wordt gesimuleerd dat alle activiteiten 

gekoppeld zijn aan een of meerdere objecten 

(T7) Objectenplanning genereren 

(A7.1) Schakel in het balkenschema aanvullende opties in 

(A7.2) Sorteer het balkenschema naar objecten 

(A7.3) Breid het venster met het balkenschema uit zodat meer planningregels zichtbaar zijn 

(A7.4) Klap het venster weer terug naar de oorspronkelijke positie 

(T8) Animatie van geplande statussen afspelen 

(A8.1) Open in het analysemenu het animatievenster  

(A8.2) Start de animatie 

(A8.3) Nadat de animatie afgespeeld is, sluit het animatievenster 

(T9) Voortgang invoeren in planningapplicatie 

(A9.1) Activeer de invoermodus ‘Voortgang invoeren’ 

(A9.2) Selecteer de activiteit ‘WVB-activiteit 3’ en open het voortgangsvenster 

(A9.3) Voer 25% in als huidige voortgang 

(A9.4) Scroll met het muiswieltje eenmaal, zodat de volgende PowerPoint-dia getoond wordt; hiermee wordt 

gesimuleerd dat de voortgang ingevoerd is en de resterende duur berekend is 

(A9.5) Bevestig de ingevoerde voortgang door op ‘OK’ te drukken 

(T10) Voortgang invoeren in 4D model 

(A10.1) Selecteer object 8 in het 4D model - dit is het object rechts vooraan - en open het voortgangsvenster 

(A10.2) Indien WVB-activiteit 3 zichtbaar is met de zojuist ingevoerde voortgang, druk op ‘OK’  

(T11) Standlijn tonen in balkenschema 

(A11.1) Open de instellingen van het balkenschema 

(A11.2) Activeer de standlijn en sluit de instellingen weer 

(A11.3) Sorteer het balkenschema naar objecten 

(A11.4) Breid het venster met het balkenschema uit zodat meer planningregels zichtbaar zijn en klap het 

vervolgens weer in 

(T12) Standlijn tonen in 4D model 

(A12.1) Open de instellingen van het 4D model 

(A12.2) Selecteer de optie ‘Vergelijking gepland vs werkelijk’ en sluit de instellingen weer 

(A12.3) Indien kleurenblind, voer (A12.2) uit maar selecteer ook het kleurenblindsymbool voordat het 

instellingenvenster gesloten wordt 

(T13) Bereken de prioriteit op basis van tijd van activiteiten 

(A13.1) Voer de analyse ‘Doorrekenen gevolgen’ uit 

(A13.2) Indien de gevolgen doorgerekend zijn, voer de analyse ‘Prioriteit op basis van tijd berekenen’ uit 

(A13.3) Sorteer het balkenschema naar objecten 

(A13.4) Breid het venster met het balkenschema uit zodat meer planningregels zichtbaar zijn en klap het 

vervolgens weer in 

(T14) Filteren van resultaten 

(A14.1) Verander de uitvoer door het filtervenster te openen 

(A14.2) Stel twee filters als volgt in: 

Onderaannemer = Janssen 

Objecttype = Kolom 

en druk op ‘OK’ 

(T15) Exporteren van resultaten 

(A15.1) Start de uitvoeroptie ‘Resultaten exporteren’ 

(A15.2) Het is mogelijk om de reeds toegepaste filter te behouden, maar stel nu twee filters als volgt in: 

Onderaannemer = Willems 

Geplande start < 17-1-2013 

(A15.3) Druk op het ververssymbool, zodat de zojuist ingestelde filters toegepast worden op de te exporteren 

resultaten 
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Tabel 67: Taken en bijbehorende actievolgorden (vervolg) 

Taken (T) en acties (A) 

(T16) Rapport genereren 

(A16.1) Ga naar ‘rapport generen’ 

(A16.2) Vergroot het venster met het 4D model, waarbij gesimuleerd wordt dat ingezoomd wordt op een aantal 

objecten 

(A16.3) Verklein het venster met het 4D model weer naar de oorspronkelijke grootte 

 
(d) Beschrijving van de gebruikersomgeving 

Versie van interactieve, digitale mockup: 27 mei 2013 
Het te beoordelen ontwerp betreft een digitale, interactieve mockup, die gemaakt is in 
PowerPoint. Bovenaan het scherm bevindt zich een navigatiebalk, waarin de functies 
onderverdeeld zijn in de groepen Bestand, Invoer, Analyse en Uitvoer. Daarnaast staan in deze balk 
de eventueel geopende projecten zijn. Daaronder zijn vier velden te vinden. De bovenste twee 
hebben betrekking op de activiteiten: links zijn ze gestructureerd naar activiteittypen en rechts 
staan ze in een balkenschema. Onder worden de objecten weergegeven als structuurboom en als 
4D model. Figuur 235 toont het startscherm van de digitale, interactieve mockup. 
 In Bijlage E zijn de koppelingen tussen de schermafbeeldingen middels hyperlinks 
weergegeven. 
 

    
Figuur 235: Startscherm digitale, interactieve mockup van planninginformatiesysteem 
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F.3.2 Resultaten Streamlined Cognitive Walkthrough 

Op maandag 27 mei 2013 is de digitale, interactieve mockup geëvalueerd middels de walkthrough 
met als beoordelaren Gijs Kloek (GK), Bert-Willem Schatborn (BS) en Johan Smit (JS), allen 
projectleider voorbereiding bij Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling Speciale Projecten. Indien 
bij een taak geen plausibel positief antwoord gegeven kon worden op de twee vragen (stap 3a in 
Tabel 65 op pagina 202), moesten de beoordelaren dit toelichten. Deze toelichting staat in Tabel 
68. Daarnaast zijn de volgende aandachtspunten en opmerkingen over het 
planninginformatiesysteem als geheel naar voren gekomen tijdens de evaluatiesessie. 
 
Methoden 
- De toegepaste methode om gevolgen van planningafwijkingen (zie Bijlage B.6.5) door te 

rekenen is correct. Volgens GK gebruiken de projectleiders voorbereiding dezelfde methode. 
- De toegepaste methode om de activiteiten te prioriteren op tijdconsequenties (zie Bijlage 

B.7.3) is in basis correct, maar kan eventueel uitgebreid worden. Indien meerdere activiteiten 
allebei kritiek zijn, zou volgens BS de hoeveelheid vertraging ten opzichte van de geplande 
activiteitduur doorslaggevend kunnen zijn om meer onderscheid in prioriteiten te creëren. In 
de toegepaste methode is dit onderscheid bewust niet gemaakt, omdat activiteiten zodanig 
van aard kunnen verschillen dat niet zonder meer ervan uit kan worden gegaan dat een 
achterlopende, kritieke activiteit gemakkelijker in te halen is dan een ander. GK beaamt dit. 

- BS vindt het kunnen doorrekenen van tijdconsequenties en het analyseren op prioriteit op 
basis van tijdconsequenties één van de meest nuttige functies van het systeem en beschouwt 
het als een grote verbetering ten opzichte van het huidige proces. 

 
Gebruik en gebruikersomgeving 
- JS vindt het slepen van geselecteerde objecten naar balken in het balkenschema perfect. BS 

vindt dit ideaal. Ze zouden deze functionaliteit graag nu al hebben. 
- GK en BS vinden het koppelen van objecten en activiteittypen aan activiteiten middels slepen 

en het genereren van objectenplanningen de meest nuttige functies van het systeem. GK 
vindt het in het balkenschema kunnen schakelen tussen objecten en activiteiten goed. 

- JS ziet graag dat wanneer balken in het balkenschema geselecteerd zijn, gekoppelde objecten 
in het 4D model moeten worden uitgelicht. Andersom moet bij selectie van een of meerdere 
objecten de gekoppelde balken uitgelicht worden. 

- Omdat de gebruikersomgeving eenvoudig is, zou het volgens GK een mooi programma zijn 
als het technisch werkt en zou het in de praktijk gebruikt kunnen worden. 

- Het systeem staat of valt volgens BS met de kennis van de gebruikers. BS en GK achten 
uitvoerders niet in staat om alle functies van het systeem te benutten. BS en GK verwachten 
dat werkvoorbereiders meer functies kunnen verrichten, maar het is twijfelachtig of ze de 
benodigde BIM-kennis in huis hebben. GK raadt aan om één iemand die de benodigde 
kennis heeft verantwoordelijk te maken voor het integreren van de planningen en het 
koppelen aan objecten en activiteittypen. De voortgang kan dan gewoon conform het huidige 
voortgangsbewakingproces ingevoerd worden in de planningapplicatie. Dit sluit aan bij de eis 
(iii) dat actoren hun eigen planningapplicaties kunnen blijven gebruiken. 

- BS vindt dat de activiteittypen en objecten al in een eerder traject toegevoegd moet worden 
aan de planning. Zeker bij publiek-private samenwerkingsprojecten kan dit al eerder gedaan 
worden. Dit sluit aan bij de filosofie van Ballast Nedam, zoals beschreven is in paragraaf 4.6. 

- In de ogen van BS ontbreekt in de menubalk van het ontwerp de titel van de applicatie. Dit 
vermindert de herkenbaarheid. 
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Techniek 
- Een belangrijk aandachtspunt is volgens BS en GK de omgang met modelwijzigingen. Blijven 

de koppelingen bij overschrijvingen behouden? Momenteel vindt het koppelen van objecten 
aan activiteiten plaats middels selectiesets in de applicatie NavisWorks. Als een object binnen 
deze set gesplitst wordt, dan komt het voor dat deze gesplitste objecten niet langer onderdeel 
zijn van de selectieset, waardoor ze niet gekoppeld zijn aan de activiteit.  

- Volgens BS moet een selectie- of zoekset moet bewaard worden en indien nodig aangepast 
kunnen worden. Volgens de filosofie van Ballast Nedam (zie paragraaf 4.6) koppelingen 
gelegd worden tussen onderdelen van een objectenboom en activiteittypen. Door de 
objectenboom aan te houden bij een modelwijziging, kunnen de koppelingen behouden 
blijven. 

- BS benadrukt het belang van goede hardware en software. De hardware moet de applicaties 
kunnen draaien en de software moet aanwezig zijn in de juiste versie. Daarnaast moet 
rekening gehouden worden met de kosten hiervan. Als ieder lid van een projectteam 
toereikende hardware en software zou moeten hebben, dan kunnen de kosten oplopen. Ook 
dit kan opgelost worden door, zoals tevens voorgesteld door GK, één persoon 
verantwoordelijk te maken voor het beheren van het systeem en die persoon te voorzien in 
de benodigde hardware en software. 

 
Tabel 68: Taakspecifieke opmerkingen tijdens Streamlined Cognitive Walkthrough 

Taak (T) Type informatie Opmerking  

(T4) Voeg een BIM toe aan 

het project 

Mogelijke problemen ten 

aanzien van de 

leerbaarheid 

Wanneer geen .nwd bestand beschikbaar is maar 

bijvoorbeeld een .rvt, weet de gebruiker hoe deze 

omgezet kan worden naar een .nwd? 

(BS)a 

(T14) Filteren van resultaten Ontwerphiaat Als de filter is ingesteld en het 4D model de objecten 

op basis van deze filter toont, dan moet ook het 

balkenschema op basis van dezelfde filter de balken 

tonen. In het huidige ontwerp zijn deze vensters niet 

gesynchroniseerd bij deze taak. 

(BS)a 

(T16) Rapport genereren Ontwerpidee De onderaannemer die het rapport ontvangt moet 

op het in het rapport genoemde object kunnen 

klikken, waarna de onderaannemer rechtstreeks 

naar het object in het model gaat. 

(BS)a 

Noot a: BS = Bert-Willem Schatborn, één van de beoordelaren 
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Bijlage G Stappen van de technische workaround 

De technische workaround van het planninginformatiesysteem omvat een aantal stappen om de 
functies te kunnen vervullen. Tabel 69 geeft een overzicht van deze stappen. Vervolgens worden 
de stappen aan de hand van afbeeldingen toegelicht. Omdat de BIM Data Manager bij Ballast 
Nedam intern ontwikkeld is en alleen voor eigen bedrijfsonderdelen wordt ingezet, wordt in deze 
versie van het afstudeerrapport de exacte werking van de applicatie niet beschreven. Alleen de 
resultaten van stappen die uitgevoerd zijn met de BIM Data Manager worden besproken. 
 
Tabel 69: Stappen in de technische workaround en de bijbehorende vervulde functies 

Stappen Functie 

(1)  
 

(1.1) Inkoop- , voorbereiding-  en uitvoeringsplanningen.pp  openen en samenvoegen tot één Integrale planning.pp  (F4) 

(2)  
 

(2.1) Activiteittypen omzetten naar CodeLibrary entries in Integrale planning.pp  (F1) 

  (2.2) Alle activiteiten in Integrale planning.pp  handmatig koppelen aan de juiste CodeLibrary entries (Activiteittypen) (F1) 

(3)  
 
(3.1) Model.nwd   openen (F4) 

 (3.2) Integrale planning.pp  importeren (F4) 

 (3.3) Objecten van Model.nwd   koppelen aan activiteiten uit Integrale planning.pp  (F1) 

(4)  
 

(4.1) Configureer in TimeLiner kleurinstellingen zodat ze overeenkomen met die van de activiteittypen (F9) 

 (4.2) Taken in TimeLiner voorzien van de juiste TaskType (F9) 

 (4.3) Simulatie afspelen in Model.nwd  (F9) 

(5)  
 

(5.1) Overzicht van alle activiteiten per ObjectGUID exporteren naar Excel: Export eigenschappen.xls  (F12) 

(6)  
 

(6.1) Ordening van Export eigenschappen.xls  omzetten naar overzicht van activiteiten met gekoppelde ObjectGUIDs (F1) 

(7)  
 

(7.1) Alle ObjectGUIDs uit Export eigenschappen.xls  omzetten naar afzonderlijke CodeLibrary entries in Integrale planning.pp  (F1) 

  (7.2) Alle activiteiten in Integrale planning.pp  koppelen aan de juiste CodeLibrary entries (ObjectGUIDs) conform Export 

eigenschappen.xls  

(F1) 

(8)  
 

(8.1) Sortering naar CodeLibrary Activiteittypen creëren in Integrale planning.pp  (F10) 

  (8.2) Planning sorteren naar CodeLibrary Activiteittypen in Integrale planning.pp  (F10) 

  (8.3) Sortering naar CodeLibrary ObjectGUIDs creëren in Integrale planning.pp  (F2) 

  (8.4) Planning sorteren naar CodeLibrary ObjectGUIDs in Integrale planning.pp  (F2) 

  (8.5) Relaties tussen activiteiten definiëren; bij iedere ObjectGUID krijgen opeenvolgende activiteiten een ES+0 relatie in Integrale 

planning.pp  

(F2) 

  (8.6) Filter creëren t.b.v. berekening prioriteit o.b.v. tijd in Integrale planning.pp  (F7) 

  (8.7) Kolommen ‘Actual duration vs planned’ en ‘Prioriteit’ toevoegen aan Integrale planning.pp  (F9) 

(9)  
 

(9.1) Voortgang van activiteiten invoeren in Integrale planning.pp  (F3) 

(10)  
 

(10.1) Planning herberekenen in Integrale planning.pp  (F6) 

  (10.2) Planning opslaan als Integrale planning Herberekend.pp . Dit bestand wordt gecreëerd zodat de doorgerekende planning 

niet verward wordt met de oorspronkelijke planning, namelijk Integrale planning.pp . 

(F6) 

  (10.3) Planning opslaan als Integrale planning Prioriteiten.pp . Dit bestand wordt gecreëerd om de prioriteit o.b.v. tijd van 

activiteiten te berekenen. 

(F7) 

  (10.4) Filter ‘Prioriteit o.b.v. tijd’ aanklikken; Prioriteit 1 toekennen aan activiteit(en); activiteit(en) oplossen in Integrale planning 

Prioriteiten.pp  

(F7) 

  (10.5) Planning herberekenen; filter ‘Prioriteit o.b.v. tijd’ aanklikken; Prioriteit 2 toekennen aan activiteit(en); activiteit(en) oplossen in 

Integrale planning Prioriteiten.pp  

(F7) 

  (10.6) Enzovoorts; indien de filter geen activiteit meer toont in Integrale planning Prioriteiten.pp , filter uitzetten (F7) 

(11)  
 

(11.1) Waarden van de kolommen ‘Actual duration vs planned’ en ‘Prioriteit’ uit Integrale planning Prioriteiten.pp  van iedere 

activiteit toekennen aan bijbehorende ObjectGUID op basis van de koppeling tussen activiteiten en ObjectGUIDs 

(F9) 

  (11.2) Visualiseren van de kolommen ‘Actual duration vs planned’ en ‘Prioriteit’ in het model (F9) 

(12)  
 
(12.1) Filteren op basis van eigenschappen (F11) 

 
BIM DataManager 

 
Excel / .xls bestand 

 
PowerProject 

 
NavisWorks  .pp bestand  .nwd bestand 
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(1)  
 

(1.1) Inkoop- , voorbereiding-  en uitvoeringsplanningen.pp  openen en samenvoegen tot één Integrale planning.pp  (F4) 

 
Figuur 236 

 
(2)  

 
(2.1) Activiteittypen omzetten naar CodeLibrary entries in Integrale planning.pp  (F1) 

 
Figuur 237 

 
 

 
(2.2) Alle activiteiten in Integrale planning.pp  handmatig koppelen aan de juiste CodeLibrary entries (Activiteittypen) (F1) 

 
Figuur 238 
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(3)  
 

(3.1) Model.nwd   openen (F4) 

  
Figuur 239 

 
 

 
(3.2) Integrale planning.pp  importeren (F4) 

 
Figuur 240 
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(3.3) Objecten van Model.nwd   koppelen aan activiteiten uit Integrale planning.pp  (F1) 

 
Figuur 241 

 

 
Figuur 242 
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(4)  
 

(4.1) Configureer in TimeLiner kleurinstellingen zodat ze overeenkomen met die van de activiteittypen (F9) 

 
Figuur 243 

 
 

 
(4.2) Taken in TimeLiner voorzien van de juiste TaskType (F9) 

 
Figuur 244 

 
 

 
(4.3) Simulatie afspelen in Model.nwd  (F9) 

  
Figuur 245 
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(5)  
 

(5.1) Overzicht van alle activiteiten per ObjectGUID exporteren naar Excel: Export eigenschappen.xls  (F12) 

 
Figuur 246 

 
(6)  

 
(6.1) Ordening van Export eigenschappen.xls  omzetten naar overzicht van activiteiten met gekoppelde ObjectGUIDs (F1) 

 
Figuur 247 
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(7)  
 

(7.1) Alle ObjectGUIDs uit Export eigenschappen.xls  omzetten naar afzonderlijke CodeLibrary entries in Integrale planning.pp 

 

(F1) 

 
Figuur 248 

 
 

 
(7.2) Alle activiteiten in Integrale planning.pp  koppelen aan de juiste CodeLibrary entries (ObjectGUIDs) conform Export 

eigenschappen.xls  

(F1) 

 
Figuur 249 

 
 
 



  Bijlage G  215 

(8)  
 

(8.1) Sortering naar CodeLibrary Activiteittypen creëren in Integrale planning.pp  (F10) 

 
Figuur 250 

 
 

 
(8.2) Planning sorteren naar CodeLibrary Activiteittypen in Integrale planning.pp  (F10) 

 
Figuur 251 
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(8.3) Sortering naar CodeLibrary ObjectGUIDs creëren in Integrale planning.pp  (F2) 

 
Figuur 252 

 
 

 
(8.4) Planning sorteren naar CodeLibrary ObjectGUIDs in Integrale planning.pp  (F2) 

 
Figuur 253 
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(8.5) Relaties tussen activiteiten definiëren; bij iedere ObjectGUID krijgen opeenvolgende activiteiten een ES+0 relatie in Integrale 

planning.pp  

(F2) 

 
Figuur 254 

 
 

 
(8.6) Filter creëren t.b.v. berekening prioriteit o.b.v. tijd in Integrale planning.pp  (F7) 

 
Figuur 255 

 
 

 
(8.7) Kolommen ‘Actual duration vs planned’ en ‘Prioriteit’ toevoegen aan Integrale planning.pp  (F9) 

 
Figuur 256 
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(9)  
 

(9.1) Voortgang van activiteiten invoeren in Integrale planning.pp  (F3) 

 
Figuur 257 

 
(10)  

 
(10.1) Planning herberekenen in Integrale planning.pp  (F6) 

 
Figuur 258 
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Figuur 259 

 
 

 
(10.2) Planning opslaan als Overall planning Herberekend.pp . Dit bestand wordt gecreëerd zodat de doorgerekende planning 

niet verward wordt met de oorspronkelijke planning, namelijk Integrale planning.pp . 

(F6) 

 
 

(10.3) Planning opslaan als Overall planning Prioriteiten.pp . Dit bestand wordt gecreëerd om de prioriteit o.b.v. tijd van 

activiteiten te berekenen. 

(F7) 

 
 

(10.4) Filter ‘Prioriteit o.b.v. tijd’ aanklikken; Prioriteit 1 toekennen aan activiteit(en); activiteit(en) oplossen in Overall planning 

Prioriteiten.pp  

(F7) 

 
Figuur 260 
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Figuur 261 

 
 

 
(10.5) Planning herberekenen; filter ‘Prioriteit o.b.v. tijd’ aanklikken; Prioriteit 2 toekennen aan activiteit(en); activiteit(en) oplossen 

in Overall planning Prioriteiten.pp  

(F7) 

 
Figuur 262 
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Figuur 263 

 
 

 
(10.6) Enzovoorts; indien de filter geen activiteit meer toont in Integrale planning Prioriteiten.pp , filter uitzetten (F7) 

 
(11)  

 
(11.1) Waarden van de kolommen ‘Actual duration vs planned’ en ‘Prioriteit’ uit Integrale planning Prioriteiten.pp  van iedere 

activiteit toekennen aan bijbehorende ObjectGUID op basis van de koppeling tussen activiteiten en ObjectGUIDs 

(F9) 

 
 

(11.2) Visualiseren van de kolommen ‘Actual duration vs planned’ en ‘Prioriteit’ in het model (F9) 

 
Figuur 264: Visualiseren van de planningafwijkingen in een 4D model. Een rode kleur visualiseert een achterstand, 

waarbij een donkerdere rode kleur correspondeert met een grotere achterstand. Een groene kleur visualiseert een 

voorsprong. Echter is dit hier niet afgebeeld, omdat in dit voorbeeld geen sprake is van een voorsprong.  

 
 
 



222 Integraal Planninginformatiesysteem: Bijlagenbundel 

 

(12)  
 

(12.1) Filteren op basis van eigenschappen (F11) 

 
Figuur 265 

 

 
Figuur 266 
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Figuur 267 
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Bijlage H CD-rom met de digitale, interactieve mockup 
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