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VOORWOORD 

Voor u ligt het afstudeerverslag behorende bij de afstudeeropdracht Op weg van 20 naar 50, een nieuwe 
manier van kosten ramen. Deze afstudeeropdracht is uitgevoerd als afronding van de Mastertrack 

Construction Technology (Uitvoeringstechniek) behorende bij de faculteit Bouwkunde van de Technische 

Universiteit Eindhoven. De afstudeeropdracht bestaat uit het ontwikkelen van een werkmethode waarmee 

kostenramingen gemaakt kunnen worden door gebruik te maken van gegevens uit 3D-modellen van een 

bouwproject. 

Graag wil ik de medewerkers van Ballast Nedam Bouw Speciale Projecten danken voor hun input en 

begeleiding tijdens mijn afstudeertraject. In het bijzonder bedank ik jan Haring, Huib Weiffenbach, joris van 

Woudenberg en Mark den Heijer. Daarnaast wil ik Martin Vissers en Eric Vastert danken voor hun 

begeleiding vanuit de TU/e. Verder dank ik alle andere personen die hebben meegeholpen aan de 

totstandkoming van dit eindverslag. 

jeroen van Son 

6 mei 20097 mei 2009, Eindhoven 

Oit rapport is het verslag vaneen eindstudie die is gedaan voor het doctoraal examen van de 
Masteropleiding Architecture, Building and Planning. Het rapport heeft daarbij mede gediend als toetssteen 
voor de beoordeling van de studieprestatie. In het rapport voorkomende conclusies, resultaten, 
berekeningen en dergelijke kunnen verder onderzoek vereisen alvorens voor extern gebruik geschikt te 
zijn. 
Wil beschouwen dit rapport daarom als een intern rapport dat niet zonder toestemming voor externe 
doeleinden mag worden gebruikt. 

Master of Science opleiding 'Architecture, Building and Planning' 
Specialisatie Construction Technology 
Faculteit Bouwkunde 
Technische Universiteit Eindhoven 
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SAMENVATTING 

Door verschillende partijen die deelnemen aan het bouwproces worden er methodes ontwikkeld waarbij 

gebruik wordt gemaakt van 3D-computermodellen. Het doel hiervan is het verbeteren van de communicatie 

en gegevensuitwisseling tussen de bouwpartners tijdens het traject van ontwerp tot realisatie. De 

mogelijkheden van het gebruik van 3D-modellen en de gegevens die hieraan gekoppeld kunnen worden 

lijken eindeloos. Bij Ballast Nedam Bouw Speciale Projecten (BNBSP) wordt onderzocht wat de voordelen van 

het gebruik van 3D-modellen voor het bedrijf kunnen zijn. Het afstudeeronderzoek richt zich op het 

inpassen van 3D-modellen in het ramingsproces (het bepalen van kosten met behulp van gegevens uit 3D 

modellen wordt aangeduid met de term '5D'). 

nal] s 
Uit een analyse van het kostenramingsproces bij BNBSP is naar voren gekomen dat het bepalen en 

gebruiken van kengetallen een aantal problemen met zich meebrengt. De belangrijkste knelpunten zijn : 

• Het samenstellen van kengetallen kost teveel tijd en andere werkzaamheden hebben meer prioriteit. 

• Het ontbreken van een duidelijke systematiek, waardoor de kengetallen worden beïnvloed door de 

interpretatie van de calculator. 

• De kengetallen zijn niet specifiek genoeg. 

• De kostendeskundige heeft weinig gevoel bij de projecten waar kengetallen beschikbaar van zijn 

door het ontbreken van voldoende kenmerken. 

Ondpr n kc; t 

Uit een analyse van de mogelijkheden van het gebruik van 3D - modellen is naar voren gekomen dat men 

verwacht een aantal van bovengenoemde knelpunten te kunnen oplossen. De doelstelling van het 

afstudeeronderzoek is: 

Het ontwikkelen van een werkmethode waarmee bruikbare ramingen gemaakt 

kunnen worden met behulp van 30- modellen. 

Om de doelstelling te realiseren zijn een aantal stappen doorlopen : 

• Vastleggen welke gegevens (minimaal) worden vastgelegd in het ontwerptraject en welke 

classificatiesystemen en kostenniveaus hierbij aansluiten. 

• Bepalen hoe de voordelen van het gebruik van 3D-modellen benut kunnen worden in het 

ram i ngsproces. 

• Vastleggen welke eisen moeten worden gesteld aan de te ontwikkelen werkmethode . 

De werkmethode wordt uitgewerkt voor het ramen van de DBK van het onderdeel ruwbouw in de fase VO, 

hierbij wordt gebruik gemaakt van de software ADT en EDT. 

On rz 
In de loop van het ontwerptraject worden steeds meer gegevens vastgelegd door de ontwerpende partij . In 

de fase Structuurontwerp worden de globale vormen van het project vastgelegd , in de fase Voorlopig 

Ontwerp worden ruimtes gedefinieerd. In de fase Definitief Ontwerp worden beslissingen over toe te passen 

materialen en aansluitingen vastgelegd en uiteindelijk wordt het volledige ontwerp omschreven in 

besteksteksten en bestekstekeningen. 

In NEN - normen worden classificatieniveaus omschreven die aansluiten bij de minimaal vastgelegde 

informatie in de verschillende ontwerpfases, het gaat respectievelijk om de niveaus Elementclusters, 

Elementen en Bouwdelen. Op basis van deze niveaus moeten kostengegevens bepaald worden , zodat wordt 

aangesloten bij het niveau van informatie in de verschillende ontwerpfases. 

AFSTUDEERVERSLAG - j.T J. van Scn 
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3D-modellen bevatten veel digitale informatie . Door volgens een vaste systematiek gegevens in te voeren 

en te bewerken kunnen een aantal van de geconstateerde knelpunten worden opgelost: 

• Door in besteksfase 3D-modellen volgens een vaste systematiek op te zetten kunnen 

kostengegevens automatisch worden gerangschikt naar verschillende kostenniveaus. 

• Door een eenduidige (3D) werkmethode toe te passen worden de kostengetallen eenduidig bepaald. 

• Door de vele digitale informatie is het mogelijk om kostengetallen op verschillende niveaus 

(Elementclusters, Elementen en Bouwdelen) te bepalen, specifieker dan in de huidige werkwijze . 

Om de voordelen van 3D-modellen in het ramingsproces te benutten zal gebruik gemaakt moeten worden 

van een 'kostendatabase' waarin kostengegevens uit inschrijfbegrotingen worden opgeslagen. Bij het ramen 

van kosten kan men in deze database zoeken naar bruikbare kostengetallen op het gewenste niveau. 

De onderzoeksresultaten hebben geresulteerd in een Programma van Eisen. Voor de onderdelen in- en 

output, procesverloop, 3D-modellen en kostendatabase zijn eisen opgesteld. 

Elt 0 

Om de knelpunten uit de analysefase op te kunnen lossen zijn drie onderdelen uitgewerkt: 

• Een stroomschema: hierin is de procedure voor het ramen met behulp van 3D-modellen vastgelegd . 

In het schema is opgenomen welke activiteiten er worden uitgevoerd door de kostendeskundige en 

welke door de modelleur. Daarnaast is aangegeven welke (deel)producten er tijdens het proces 

gebruikt of opgesteld worden. 

• Een objectenbibliotheek: om op een efficiënte manier te kunnen modelieren zijn bepaalde 

specificaties vastgelegd in standaardobjecten. Door gebruik te maken van deze objecten kunnen de 

hoeveelheden die nodig zijn voor het ramen van kosten worden gegenereerd uit het 3D-model. 

• De kostendatabase: er is een kostendatabase opgesteld waarin kostengegevens uit 

inschrijfbegrotingen opgeslagen kunnen worden. In het ramingsproces kan in deze database 

worden gezocht naar geschikte kostengegevens. Daarnaast is er een script opgesteld wat ervoor 

zorgt dat kostengegevens uit inschrijfbegrotingen automatisch worden gerangschikt zodat ze 

bruikbaar worden in het ramingsproces. 

s 
Om de functionaliteit van het ontwerp te toetsen aan het programma van eisen is een pilotproject 

uitgevoerd. Hierbij is een 3D-model opgezet van een project door gebruik te maken van de 

gestandaardiseerde objecten uit de objectenbibliotheek. Vervolgens zijn kostengegevens uit de 

kostendatabase gekoppeld aan de hoeveelheden uit het 3D-model, zo is een kostenraming tot stand 

gekomen. Uit de toetsing door middel van het pilotproject is gebleken dat bijna alle eisen uit het 

programma van eisen zijn verwerkt in het ontwerp en dat de werkmethode goed werkt. Ook de toetsing 

door het interviewen van een kostendeskundige geeft een positief beeld over de ontwikkelde werkmethode . 

e e aa be i'1gen 
De gesignaleerde knelpunten in de analysefase worden verholpen door gebruik te maken van 3D-modellen 

in het ramingsproces. Voordat de werkmethode toepasbaar is voor BNBSP zal de systematiek uitgebreid 

moeten worden met specifiekere kostengegevens (Bouwdelen) en zal de kostendatabase gevuld moeten 

worden met kostengegevens uit inschrijfbegrotingen . 

Op basis van de resultaten uit het afstudeeronderzoek is het zinvol om het onderzoek naar het gebruik van 

3D-modellen in het ramingsproces voort te zetten. Speciale aandacht zal moeten worden gegeven aan het 

standaardiseren van processen en het vastleggen van definities. 

AFSTUDEERVERSLAG - J.T.J. van Son 
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1 INLEIDING 

1.1 Doel 

3D computermodellen van projecten worden steeds meer gebruikt in de bouwwereld. Niet meer alleen door 

de ontwerpende partijen om een ontwerp te visualiseren , maar ook bij adviserende en uitvoerende partijen. 

Door informatie te koppelen aan de 3D-modellen is het mogelijk om gegevens uit het model te genereren 

die gebruikt kunnen worden bij het bepalen van hoeveelheden en bij het maken van begrotingen of 

planningen. Het gebruiken van 3D- modellen bij het bepalen van kosten wordt aangeduid met de term 50. 

Er worden werkmethodes ontwikkeld waarbij een groot deel van de gegevensuitwisseling tussen 

bouwpartners door middel van 3D- modellen kan plaatsvinden. Op dit vlak moet nog veel onderzoek worden 

verricht . Bij uitvoerende bouwbedrijven wordt onderzocht hoe 3D-modellen opgezet moeten worden om de 

benodigde gegevens eruit te kunnen genereren. Het gastbedrijf, Ballast Nedam Bouw Speciale Projecten 

(verder aangeduid als BNBSP), richt zich in eerste instantie op het genereren van begrotingen uit 3D

modellen. Het afstudeeronderzoek bevindt zich binnen dit kader. 

Het doel van het afstudeerproject is het ontwikkelen van een werkmethode waarmee ramingen gemaakt 

kunnen worden met behulp van gegevens uit 3D- modellen . Het onderzoek draagt bij aan de kennis van het 

gebruik van 3D- modellen bij uitvoerende bouwbedrijven 

1 w ver 9 
In hoofdstuk 2 wordt de achtergrond van het gebruik van 3D-modellen behandeld , hierin wordt 

verduidelijkt waarom (bouw)bedrijven met 3D-modellen willen gaan werken en wat de meest recente 

ontwikkelingen zijn. In hoofdstuk 3 volgen de bevindingen uit een analyse van het ramingsproces bij BNBSP, 

er wordt met name ingegaan op de problemen die zich voordoen in dit ramingsproces. In hoofdstuk 4 

wordt de onderzoeksopzet behandeld . In hoofdstuk 5 worden de onderzoeksresultaten per 

probleemstelling weergegeven, dit resulteert in een programma van eisen voor het ontwerp. Dit ontwerp is 

omschreven in hoofdstuk 6. De toetsing van het ontwerp is uitgevoerd aan de hand van een pilotproject, dit 

is omschreven in hoofdstuk 7. De conclusies zijn opgenomen in hoofdstuk 8, alsmede aanbevelingen voor 

vervolgonderzoek en een reflectie op het uitgevoerde onderzoek. 

De getallen tussen kasthaken [ 1 in dit verslag verwijzen naar de nummering van bronnen die opgenomen 

zijn in de literatuurlijst van hoofdstuk 9. 

Bij diverse afbeeldingen is een beschrijving direct onder de afbeelding geplaatst om de informatie die wordt 

afgebeeld te verduidelijken of te verklaren . 

AFSTUDEERVERSLAG - J.T.J. van Son Pagina 1 
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1 Begrippen ij 
Begrip 

BNBSP 

DBK 

ABK 

AK 

2 D-tekening 

3D-model 

4D 

5D 

6D 

BIM 

SO 

VO 

DO 

BE 

Inschrijfbegroting 

Raming 

Kostensoorten 

MAMO 

Kostendragers 

Elementcluster 

Element 

Bouwdeel 

Begrippen software 

ADT 

EDT 

Object 

Property 

Propertyset 

Baseline 

Recept 

Element- / Receptregel 

Activiteitregel 

Middelregel 

Omschrijving 

Ballast Nedam Bouw Speciale Projecten 

Directe Bouwkosten : alle direct aan het project toe te schrijven kosten, deze 

vallen uiteen in de bouwkundige kosten, de installaties en de vaste inrichting. 

Algemene Bouwplaatskosten : de kosten voor de inrichting van de bouwplaats. 

Hieronder valt de inzet van materieel (kranen, liften, keten) en de inzet van UTA

personeel. 

Algemene kosten: dit zijn algemene bedrijfskosten die niet rechtstreeks aan een 

project zijn toe te schrijven . Deze worden door middel van een opslagpercentage 

in de begroting meegenomen. 

Platte tekeningen zoals plattegronden en doorsneden . 

Een digitaal driedimensionaal geometrisch model van een project. 

Het koppelen van de factor tijd aan een 3D-model. 

Het koppelen van de factor kosten aan een 3D-model. 

Het koppelen van de factor risico aan een 3D-model. 

Bouw Informatie Model, model waarin projectinformatie wordt opgeslagen en 

toegankelijk is voor alle betrokken partijen. 

Structuurontwerp (ook wel schetsontwerp genoemd). 

Voorlopig ontwerp. 

Definitief ontwerp . 

Besteks fase. 

Overzicht van te verwachten kosten op basis van bestek . 

Overzicht van te verwachten kosten op basis van SO, VO of DO. 

Verdeling van kosten bij een begroting (materiaal, arbeid, materieel 

onderaannemer). 

Materiaal, Arbeid , Materieel en Onderaannemer 

Onderdelen van een bouwwerk waar kosten aan worden toegeschreven . 

Niveau van kostenoverdracht dat volgens NEN 2634 aansluit bij de fase SO, 

bijvoorbeeld fundering, skelet en daken. 

Niveau van kostenoverdracht dat volgens NEN 2634 aansluit bij de fase VO, 

bijvoorbeeld paalfunderingen of dragende wanden. 

Niveau van kostenoverdracht fijner dan elementen, volgens NEN 2660, 

bijvoorbeeld kanaalplaatvloer of breedplaatvloer. 

Omschrijving 

Software waarmee 3D-modellen opgezet kunnen worden: AutoCAD Architecture 

2008 (afkorting afkomstig van zijn voorganger Architectural Desktop). 

Calculatiesoftware : Estimating Desktop. 

Onderdeel waarmee gemodelleerd wordt (driedimensionaal), de objecten samen 

vormen het 3D-model. 

Kenmerk van een object (bijvoorbeeld afmetingen of beschrijvingen) . 

Set van kenmerken behorend bij een object. 

Lijn waarmee getekend wordt, ten opzichte van deze lijn wordt een object 

gepositioneerd. 

Overzicht van kostengegevens die bij een bepaalde groep objecten hoort. 

'Hoogste niveau' in een recept, de kopregel. 

Hoofdgroep binnen een recept. 

'Laagste niveau' in een recept. 

AFSTUDEERVERSLAG - J.T.J. van Son Pagina 2 
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2 ACHTERGROND 
De bouwwereld heeft de naam een conservatieve bedrijfstak te zijn. Toch is de bedrijfstak de laatste jaren 

flink in beweging op het gebied van ICT. Er worden door diverse partijen (alle grote aannemers (top tien van 

Nederland)), ontwerpende partijen en overkoepelende organisaties onderzoeken gedaan naar de 

mogelijkheden van 3D computermodellen binnen het bouwproces. Het belangrijkste doel hiervan is het 

verbeteren van de communicatie en de informatieoverdracht tussen de bouwpartners [29]. Uit onderzoek 

van USP Marketing Consultancy is gebleken dat gebrekkige gegevensuitwisseling en communicatie de 

grootste veroorzakers van faalkosten* zijn [17]. 

* Definitie faalkosten {volgens Stichting Bouw Research (SBR)): 

Onder faalkosten wordt verstaan; alle kosten die ten behoeve van het eindproduct worden gemaakt, 

ontstaan door vermijdbaar tekortschieten. De faalkosten worden veroorzaakt doordat het 

bouwproces onnodig inefficiënt is en producten niet voldoen. 

Voorbeelden van oorzaken die faalkosten tot gevolg hebben zijn: 

• Gebrekkige communicatie (verkeerde, te late, onduidelijke informatie) 

• Onvoldoende tijd (niet optimaal ontwerp, gebrekkige bouwplaatsinrichting) 

• Onvakkundige inbreng (verkeerde keuzes, verkeerde interpretatie van gegevens, 

gebrekkige leiding) 

Het systeem waarbij verschillende partijen in het bouwproces communiceren met centraal opgeslagen 

gegevens (waaronder 3D-modellen) wordt Bouw Informatie Model genoemd (BIM). Door gebruik te maken 

van BIM in het bouwproces kan er transparanter en eenduidiger worden gecommuniceerd [3]. In de 

volgende paragraaf wordt omschreven wat BIM inhoudt, wat de rol van 3D-modellen hierin is, welke 

voordelen het biedt en welke ontwikkelingen er gaande zijn. 

2 et B uw nforma i 
Het Bouw Informatie Model is een digitale 

omgeving waarin alle relevante informatie 

gedurende het hele bouwproces wordt 

opgeslagen, gebruikt en beheerd. Een groot 

deel van de gegevensstroom wordt uitgewisseld 

met behulp van een 3D-model van het project. 

Alle partijen die bij het bouwproces betrokken 

zijn werken met hetzelfde 3D-model en zien 

dus van elkaar wat er gebeurt. De informatie is 

dan ook continu beschikbaar en in principe 

altijd actueel [29] (zie afbeelding 2.1). 

Afb. 2. / : Schematische weergave SIM 

Diverse partijen die betrokken zijn bij de 

totstandkoming van een project halen informatie 

uit het Bouw Informatie Model en voegen er 

informatie aan toe. 
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2.1.1 Voordelen van BIM voor de bouwwereld 

Het werken met BIM moet met name de informatiestroom tussen de betrokkenen bij het bouwproces 

verbeteren . Op dit moment blijkt dat er kennis en informatie verloren gaat gedurende het bouwproces . 

Vooral bij het overdragen van informatie tussen partijen, maar ook bij de informatieoverdracht binnen 

organisaties zelf. De informatie wordt niet volledig overgedragen waardoor er dubbel werk moet worden 

verricht . Daarnaast kan de overgedragen informatie verkeerd worden geïnterpreteerd waardoor er fouten 

ontstaan . [8] 

Door het toepassen van BIM (en hiermee het gebruik van 3D-modellen) kan de gegevensuitwisseling tussen 

de bouwpartners worden verbeterd . De voordelen van het werken met BIM zijn [3, 29]: 

• Doordat diverse partijen samen aan één model werken ontstaat transparante en eenduidige 

communicatie. 

• Doordat alle informatie van alle partijen bij elkaar is gezet en is gekoppeld, is de kans op 

miscommunicatie in het proces nihil. 

• Door visualisatie en koppeling van informatie uit de hele keten ontstaat tijdwinst. 

• Ontwerpfouten komen door controle op knelpunten al in een eerder stadium dan in de 

uitvoeringsfase aan het licht (consistentie gegevens; plattegronden komen overeen met 

doorsneden, gevelaanzichten en details) . 

• Door visualisaties wordt de communicatie met de klant (opdrachtgever) verbeterd. 

2.1.2 Ontwikkelingen BIM 

In vakbladen wordt steeds meer aandacht besteed aan het onderwerp BIM en 3D-modellen, een aantal titels 

van recente publicaties zijn: 

• Systematische woningbouw in BIM drukt bouwkosten fors (Co bouw, 31 maart 2009) 

• Software ondersteunt documentenbeheer (Cobouw, 15 oktober 2008) 

• De onstuitbare opmars van digitale bouwmodellen (Cobouw, 26 maart 2008) 

• 3D-modelleren voorkomt fouten (Co bouw, 12 maart 2008) 

• Samenwerken in 3D (Cement, nr. 8 2007) 

• Lijntjes tekenen is voorbij - ontwerp, planning en uitvoering in 3D (Bouwkrant, november 2007) 

Stuk voor stuk zijn deze artikelen positief over de geboekte resultaten. In de artikelen komt naar voren dat 

de voordelen voor de bouwwereld door te werken met BIM enorm kunnen zijn. In een aantal artikelen wordt 

gesteld dat de bouw over 'moet' op 3D en BIM. 

Voordat dit kan gebeuren zullen er afspraken gemaakt moeten worden tussen de bouwpartners. Een 

interessante ontwikkeling op dit gebied was de organisatie van de BIMCaseweek (inmiddels twee keer 

georganiseerd). Deze weken werden georganiseerd om de stand van zaken rond BIM te bekijken en te 

onderzoeken wat op dat moment de (on)mogelijkheden ervan waren. Diverse partijen uit het bouwproces 

werkten gelijktijdig aan een ontwerp, informatie werd van een vaste netwerkplaats gehaald en nieuwe 

informatie werd teruggeschreven. Deelnemers maakten gebruik van eigen computers en softwarepakketten 

zo kon worden ervaren hoe diverse computerprogramma's met elkaar communiceren . [11] 

De BIMCaseweken hebben bijgedragen aan de veronderstelling dat bouwprojecten met behulp van BIM 

beter, sneller en goedkoper gerealiseerd kunnen worden. Tijdens de BIMCaseweken is BIM voornamelijk 

gebruikt voor het maken van ontwerpen en de visualisatie en communicatie naar opdrachtgever en andere 

deelnemers. Het werken met BIM is door de deelnemers positief ervaren. Tijdens de weken is gebleken dat 

er nog veel kennis opgedaan moet worden over de uitwisseling van gegevens tussen verschillende 

computerprogramma's en dat de software op dit gebied nog verbeterd zal moeten worden. [11] 
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2 2 Visie BNBSP 
BNBSP verwacht dat er in de toekomst gewerkt zal worden met 3D-modellen en dat dit voordelen op kan 

leveren voor de organisatie. Er is geld vrijgemaakt om onderzoek te verrichten, dit is gedaan om de 

volgende drie redenen. 

Aansluiten bij ontwikkelingen BIM 
BNBSP wil meegaan in de bouwbrede ontwikkelingen van BIM en wil daarbij voor lopen op concurrerende 

bouwbedrijven . Innovatie staat hoog op de agenda bij BNBSP en daar passen de ontwikkelingen rond 30-

modellen en BIM bij . 

Anticiperen op toekomstige regelgeving 
In de Verenigde Staten en een aantal Scandinavische landen wordt er door grote (rijks)opdrachtgevers 

voorgeschreven dat er bij bouwprojecten gewerkt wordt met een bepaalde vorm van BIM . BNBSP verwacht 

dat dit in Nederland ook zal gebeuren . In Nederland is er door het Opdrachtgeversforum (samenwerking 

tussen grote opdrachtgevers) uitgesproken die verplichting in de toekomst te willen gaan stellen. BNBSP wil 

anticiperen op deze regelgeving . 

Het verbeteren van de eigen organisatie 
Los van alle factoren van buiten denkt BNBSP zijn eigen organisatie te kunnen verbeteren door te gaan 

werken met 3D-modellen en de koppelingen die hierbij mogelijk zijn . Men denkt gegevens eenvoudiger, 

sneller en nauwkeuriger te kunnen verzamelen en bewerken. De organisatie als geheel kan hierdoor een 

beter rendement behalen. 

De voordelen voor BNBSP zullen vooral naar voren komen door het genereren van gegevens uit de 30-

modellen. Zo kunnen er planningen worden gegenereerd met gegevens uit een 3D-model (dit wordt 40 

genoemd), kunnen er inschrijfbegrotingen worden gegenereerd (50), of risico's worden bepaald uit een 30-

model (60). Daarnaast kunnen er diverse andere gegevens worden gegenereerd uit een 3D-model, zoals 

afwerkstaten en borderellen. Door het werken met 40, 50 en 60 wordt het eenvoudiger om alternatieven af 

te wegen, in theorie kunnen de consequenties van een wijziging in het 3D-model direct worden 

waargenomen in de planning en begroting. Als eerste onderzoeksgebied is er bij BNBSP gekozen voor het 

onderzoeken van de mogelijkheden van 3D-modellen en het genereren van inschrijfbegrotingen. Het 

afstudeeronderwerp bevindt zich binnen dit kader. 

Op de volgende pagina volgt een schematisch overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van BIM en 

3D-modellen (afbeelding 2.2). 
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Afb. l.l: Schematische weergave van ontwikkelingen op het gebied van DIM en 30-modellen bÜ DNBSP 

Overzicht van de ontwikkelingen rond BIM en 3D-modellen bij BNBSP, er zijn een zevental 

onderzoeksgebieden benoemd waarbij het genereren van begrotingen uit 3D-modellen (5D) als eerste wordt 

onderzocht. 
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3 ANALYSE 

Het onderzoek dat wordt verricht bij BNBSP naar de voordelen die het gebruik van 3D-modellen kunnen 

bieden richt zich in eerste instantie op het genereren van de kostprijs uit een 3D-model. Op basis van een 

bestek wordt er getracht door gebruik te maken van gegevens uit een 3D-model van een project te komen 

tot een regel begroting. Hoe gebruik gemaakt kan worden van 3D-modellen bij het ramen van kosten (in 

vroege stadia van het ontwerptraject) moet nog onderzocht worden. Het afstudeeronderzoek richt zich op 

dit onderzoeksgebied. Om inzicht te verkrijgen in de huidige gang van zaken bij het opstellen van ramingen 

is een analyse uitgevoerd. Er wordt met name aandacht besteed aan de problematiek die op dit moment 

rond het ramingsproces speelt en die mogelijk verbeterd kan worden door in het proces gebruik te maken 

van gegevens uit 30-modellen . De resultaten van de analyse vormen de basis voor de onderzoeksopzet die 

is opgenomen in hoofdstuk 4. De analyse is uitgevoerd door het interviewen van kostendeskundigen en 

calculatoren, daarnaast zijn ramingen en begrotingen bestudeerd en zijn processen geobserveerd. In dit 

hoofdstuk wordt ingegaan op de bevindingen uit de analyse, meer gegevens over de analyse zijn 

opgenomen in bijlage A2. 

3 1 Ramln n in e v r eh i 11 n ntwero 
Het ontwerp van een bouwproject komt geleidelijk tot stand, van een initiatief wordt via de fases 

structuurontwerp (SO), voorlopig ontwerp (VO) en definitief ontwerp (DO) uiteindelijk een bouwproject 

volledig uitgewerkt in een bestek. Onder ' ramen' wordt in dit verslag verstaan het inschatten van kosten in 

de ontwerpfases waarin het bouwproject nog niet volledig is gedefinieerd (de fases SO, VO en DO dus). De 

term 'begroten' wordt gehanteerd bij het bepalen van kosten in besteksfase. De termen begroten en ramen 

worden op deze wijze gehanteerd bij BNBSP. 

De invloed die uitgeoefend kan worden op het uiteindelijke kostenniveau van een bouwproject is het grootst 

in het begin van het ontwerpproces . Het ramen van kosten (in de vroege stadia van het ontwerpproces) 

dient als toets of het uitgewerkte ontwerp (nog) voldoet aan de budgeteisen die gesteld zijn. Er kan in een 

vroeg stadium worden beoordeeld of een ontwerp haalbaar is. [9J [1 SJ 

De nauwkeurigheid van ramingen wordt bepaald door de kwaliteit, actualiteit en consistentie van 

beschikbare gegevens en van de kwaliteit van de kostendeskundige . In de praktijk blijkt dat de 

nauwkeurigheid voor een groot deel wordt bepaald door de volledigheid van de kostenopstelling . Dat wil 

zeggen dat niet alleen de prijs van alle benoembare onderdelen van een project moet worden aangegeven. 

Ook de niet benoembare onderdelen en onzekerheden moeten worden voorzien van een prijskaartje. [9J 

Afbeelding 3.1 (zie volgende pagina) geeft een visualisatie van het verloop van de nauwkeurigheid van 

ramingen. Doordat er in de loop van het ontwerptraject meer gegevens worden vastgelegd door de 

ontwerpende partij neemt de onzekerheid over de uiteindelijke vorm en materialisatie van het project en 

projectonderdelen steeds verder af. Dit komt de nauwkeurigheid van de raming ten goede, er hoeven 

minder aannames gedaan te worden. 
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Verloop nauwkeurigheid ramingen 
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Afb. 3. , .' Verloop nauwkeurigheid 
ramingen tijdens het ontwerptraject 

Verder in het ontwerptraject worden 

meer gegevens vastgelegd en is het 

mogelijk om nauwkeurigere ramingen 

af te geven (er worden minder 

aannames gedaan) . 

Het 0 stel e en k enr mi 

Een kostenraming wordt opgebouwd uit verschillende onderdelen die gezamenlijk het totaalbedrag van de 

raming vormen. Op afbeelding 3.2 is te zien hoe dit totaalbedrag is opgebouwd. 

Directe bouwkosten (DBK) 

Algemene bouwplaatskosten (ABK) 

• Algemene kosten (AK) (%) 

Winst & risico (%) 

Evt. kosten Design & Build of Construct & Build 

CAR verzekering (%) 

Totaal raming 

Afb. 3.2: De opbouw van een kostenraming 

De Directe bouwkosten (DBK) en Algemene bouwplaatskosten (ABK) worden berekend aan de hand van de 

stukken (tekeningen en omschrijvingen) van een bouwproject. De overige kosten worden door middel van 

een percentage bepaald. 

Verreweg het grootste deel van het totaalbedrag van een begroting of raming (ongeveer 75%) bestaat uit de 

DBK [14) . Bij het maken van een kostenram ing worden deze kosten ingeschat door de kostendeskundige, er 

wordt altijd volgens hetzelfde principe gewerkt: 

bepalen 
hoeveelheden 

Uit de aangeleverde gegevens (tekeningen en omschrijvingen) worden de hoeveelheden van 

gebouwonderdelen bepaald. Daarna wordt bepaald wat deze onderdelen kosten per eenheid. Door het 
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vermenigvuldigen van de hoeveelheden met de kosten per eenheid ontstaat de kostprijs per 

gebouwonderdeel. Door het optellen van de kosten van alle gebouwonderdelen ontstaat de totale kostprijs 

van de DBK. 

Het detailniveau van de gebouwonderdelen is afhankelijk van het gewenste detailniveau van de raming en 

heeft verband met het detailniveau van de aangeleverde informatie . Een gebouwonderdeel kan zijn 'de 

fundatie' , meer in detail kan dit gebouwonderdeel worden gesplitst in de gebouwonderdelen, 'poeren' en 

'funderingspalen' . Hoe gedetailleerder de gebouwonderdelen worden bepaald hoe nauwkeuriger de raming 

zal worden . 

De opbouw van de DBK-raming 
De DBK-raming wordt opgesteld volgens de NL-SfB systematiek. Een bouwwerk wordt opgedeeld in de 

volgende onderdelen (onderbouw, bovenbouw, afbouwen afwerking) een verdere onderverdeling is te zien 

op tabel 3.1. 
-------- ---

Indeling bouwwerk volgens NL- SfB 
-

1- Onderbouw 

11 Bodemvoorzieningen t.b.v. gebouw 
t-

13 Vloeren op grondslag 

16 Fu nde ri ngscon s tructies 

17 Paalfunderingen 

19 Onderbouw totaal 

2- Bovenbouw 

21 Bu itenwanden 

22 Binnenwanden 

23 Vloeren , galerijen 

24 Trappen , hellingen 

27 Daken 
r-

28 Constructieve onderdelen anders dan 21 tfm 27 
29 Bovenbouw totaal 
~ 

3- Afbouw 

31 Wandopeningen , buiten 
~ 

32 Wandopeningen, binnen 

33 Vloeropeningen 

34 Balustrades, e.d. 

37 Dakopeningen 

38 Inbouwpakketten, anders dan 31 tfm 37 

39 Afbouw totaal 

4- Afwerkingen 

41 Wandafwerkingen, buiten 

42 Wandafwerkingen, binnen 

43 Vloerafwerkingen 

44 Trap- en hellingafwerkingen --4S Plafondafwerkingen 

47 Dakafwerkingen 
- 48 Afwerkingspakketten anders dan 41 tfm 47 

49 Afwerkingen totaal 

TilheJ 3.1: Indeling gebouwonderdelen volgens NL-SfB 

Binnen de indeling van de NL-SfB is het mogelijk om onderscheid te maken tussen gebruiksfuncties 

(parkeren / kantoor / wonen) of tussen de verschillende bouwdelen (bijvoorbeeld laagbouw/ hoogbouw). Door 

dit te doen is men in staat om de kosten per onderdeel te geven, iets wat de opdrachtgever vaak vraagt . 
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Op afbeelding 3.3 is een fragment uit een raming afgebeeld (gebruikte waardes zijn fictief). Op het 

fragment is te zien welke vloeren (inclusief balken) er zijn gerekend bij in dit geval een parkeergarage. De 

vloeren worden volgens de NL-SfB codering ondergebracht onder de kop '23 - Vloeren'. 

Salut NedIIm Bouw bv 

~Omschr1vl"g 

I! VLOEREN 

raming 01 

! PARKEERGARAGE; 

kanaalplaatvloe(320mm 

met druklaag 80 lT1Il 

vloer 10SC(). 
vloer 750(). 

vloer 450(). 

trad~ionele vber 

heIInabanen 

begane grolldvlJer 

kall2a1ptaa\'llOer 400 + 200 

kanaalptaat.mer 320 + 80 

lraditlonelevkles 

\'loefbalken 3300) 1200 

vloerbalken 2OO0x1200 

YIoerbaiken JOOOx 1200 

vklelbalken 900x 1500 
vloertJalken 1500xl500 
doorslernpelen Ibv. bal!leo 

pARKEERGARAGE 

Afb. 3.3: Fragment uit een raming 
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Hoev.h.1 Eh Arbeid Malertilal 

4.059#m2 

4.Q59 m2 

4.059 m2 

5&lm2 

/106IIm2 

1.23111m2 

1.815itm2 

410'lil12 

51,6 mI 

51,6 mI 

51,6 mI 

102 mI 

305,3#1111 

975 m2 

Blad: 9 
Valuta: EUR 

Onder ~annemer . Tolaal 

85,00 345.015 345.015 

85,00 345.015 345015 

85,00 345.015 345.015 

145,00 8.410 8.410 
125.00 100.750 ~00.750 

135,00 166.185 166.185 

80,00 145.200 145.200 

185,00 7.585 7.585 

1.100,00 56.760 56.760 

825,00 42.570 42.570 

1.025.00 52.800 52.890 

625,00 63.7SC 63.750 
875,00 2'öl.138 267.138 

30,00 29.250 29.250 

2.200.998 llQQ,ti§ 
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3.3 evin ingen n Iyse r rningspr ces bij BBP 
Uit een interview met het hoofd van de calculatieafdeling van BNBSP (zie bijlage Al) is gebleken dat er bij 

BNBSP alleen ramingen worden gemaakt bij contractvormen waarbij het uitvoerende bouwbedrijf al in een 

vroeg stadium betrokken is bij de totstandkoming van een project. Contractvormen waarbij dit het geval is 

zijn: 

• Bouwteam 

• PPS (Publiek Private Samenwerking) 

• Design & Build 

• Engineer & Build 

Bij deze contractvormen stapt BNBSP al vanaf de ontwerpfase SO, VO of DO in het traject om een project te 

realiseren. Hierbij worden door het bedrijf ramingen opgesteld om de te maken kosten voor het realiseren 

van een project in een vroeg stadium in te kunnen schatten. 

Uit het observeren van het ramingsproces is gebleken dat het niveau van informatie (tekeningen en 

omschrijvingen) dat in een bepaalde ontwerpfase bij BNBSP wordt ontvangen verschilt. Bij sommige 

projecten wordt er in de fase VO al meer informatie verstrekt dan bij andere projecten in de fase DO. Een 

opvallende uitspraak van een deskundige in dit kader is; 'Dit werk bevindt zich in de fase DO, maar als je 

het aan mij vraagt is dit VO-plus '. Blijkbaar is er een verschil in wat de kostendeskundige voor informatie 

verwacht in een bepaalde ontwerpfase en wat er wordt aangeleverd door de ontwerpende partij. 

In bijlage A2 is een beschrijving opgenomen van het ramingsproces bij BNBSP. Het procesverloop is daarbij 

weergegeven in een aantal SADT -schema's: 

• Maken raming 

• Deelproces: bepalen DBK 

• Deelproces: bepalen kosten per eenheid (gebruik kengetallen) 

• Deelproces: bepalen kosten per eenheid (aannames doen) 

Uit de analyse van het ramingsproces bij BNBSP is gebleken dat er zich met name problemen voordoen bij 

het bepalen en het gebruiken van kostengegevens uit inschrijfbegrotingen. Om kostengegevens uit 

inschrijfbegrotingen bruikbaar te maken voor ramingen moeten de kosten die volgens STABU-systematiek 

(zie afbeelding 3.4 voor een fragment uit een inschrijfbegroting) zijn ingedeeld in de inschrijfbegroting 

worden herverdeeld volgens de NL-SfB systematiek die wordt gebruikt bij ramingen . 

AFSTUDEERVERSLAG - J.T J. van Son Pagina 11 



OP WEG VAN 20 NAAR 50 - een nieuwe manier van kosten ramen 

Ballast Nedam Bouw 

= BEGROTING R 

Code S Omschrijving ... Hocv.h. #Ehd Arbeid Ma Ier ia al Onder aannemer Totaal 

+ Kanaal!!laal 200mm g!!ïsoleord beggr 3677,26#m2 

Ipv bg.vl. school 

234122 kanaalplaalvloer dik 200mm geïsole 3677,2€#m2 ,12 441 .27 36.30 133.485 148.929 

sparingen incl. levering 

zagen schuine vloerranden 20em 49,70#ml 35,00 1.740 1.740 

234910 huur platen klem 3677,2€#m2 ,35 1.287 1.287 

234930 oplegvilUrubber alm 6x30mm 1377.4Q#ml ,85 1.171 1.171 

"34980 isolaüeproppen in kanalen 7sU12 4044.00#3t ,30 1.213 1.213 

492125 randbekisling hoog 270mm Ibv drukl 128.80! m2 ,85 109.48 109.50 14.104 17.935 

140102 bekislingsolie 128,80 r m2 ,12 15 15 

vulbelon 20cm 94.59#m3 2.00 189.19 86,70 8.201 14 .823 

211125 HA·beton B3S·Ml·C2 fijngrnd drukt 257,41 #m3 1.00 257.41 86,70 22.317 31 .327 

211125 verlies beton mortel fijngrind 3% 7,72 #m3 86,70 670 670 

712023 krimpwapening druklaag 05-250/1.35 4964,3C#kg ,79 3 922 3.922 

091001 kraan Ibv leggen en storten r abk 

021110 belonpomp voor storten 257,41 #m3 5,90 1.519 1.519 

Kanaalplaal 200mm gei'soleerd beggr 997,35 182.463 7.180 224.550 

Afb. 3.4: Fragment uit een begroting 
Indeling volgens STABU-systematiek, kosten verdeeld over de kostensoorten (MAMO). 

Uit de analyse van het huidige ramingproces is gebleken dat het gebruik van kengetallen bij BNBSP een 

aantal problemen met zich meebrengt. Zowel bij het bepalen van de kengetallen als bij het gebruik ervan . 

Knelpunten bij het bepalen van de kengetallen : 

• Het samenstellen van de kengetallen uit inschrijfbegrotingen kost meer tijd dan gewenst is . 

• Er zijn andere werkzaamheden die voorrang krijgen (weinig prioriteit). 

• Het ontbreken van een duidelijke systematiek (de kengetallen worden be'lnvloed door de 

interpretatie van de calculator). 

Knelpunten bij het gebruiken van de kengetallen: 

• Bij het ramen van de kosten in de fase VO worden er bij BNBSP veel aannames gedaan (het project 

wordt verder uitgewerkt), waardoor de kengetallen niet specifiek genoeg zijn . 

• Bij BNBSP zijn projecten zeer divers waardoor kengetallen niet altijd hanteerbaar zijn (geen 

vergelijkbare projecten waar kengetallen beschikbaar van zijn). 

• De kostendeskundige heeft weinig gevoel bij de projecten waar kengetallen van beschikbaar zijn, 

door het ontbreken van voldoende kenmerken van deze projecten. 
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4 ONDERZOEKSOPZET 

In dit hoofdstuk wordt omschreven hoe het onderzoek is opgezet. De doelstelling, probleemstellingen en 

onderzoeksvragen zijn opgesteld aan de hand van de bevindingen uit de analyse van het huidige 

ramingsproces bij BNBSP (zie vorig hoofdstuk) en de bestudering van de mogelijkheden van 3D-modellen 

bij het calculeren en ramen van kosten. 

Er wordt verondersteld dat door het gebruik van 3D-modellen bij het maken van ramingen een aantal van 

de geconstateerde knelpunten in het huidige ramingsproces kunnen worden weggenomen of dat de situatie 

kan worden verbeterd. Dit zal uit de onderzoeksresultaten moeten blijken. 

4 1 Doelst Iling 
De doelstelling van het onderzoek is: 

Het ontwikkelen van een werkmethode waarmee bruikbare ramingen gemaakt kunnen 

worden met behulp van 3D- modellen. 

Definitie 'werkmethode' : 

Onder 'werkmethode ' wordt verstaan het opstellen van een procedure en het ontwikkelen van producten die 

worden gebruikt als input in deze procedure . 

Definitie 'bruikbare ramingen' : 

Onder 'bruikbare ramingen ' wordt verstaan ramingen die voldoen aan de gestelde eisen (zie 

onderzoeksres uitaten). 

Definitie 'met behulp van 3D-modellen' : 

Onder 'met behulp van 3D-modellen ' wordt verstaan het gebruikmaken van informatie die gegenereerd 

wordt uit 3D computermodellen van een bouwproject. 

Er zal een algemene systematiek worden ontwikkeld die toepasbaar is binnen het hele ontwerptraject (50, 

VO en DO). De uitwerking (het ontwerp) zal worden gemaakt voor een onderdeel, zie de afbakening in de 

volgende paragraaf. 
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.2 Afba ening ultwerkin erkrnpth e 
Om aan te sluiten bij de ontwikkelingen rond 3D-modellen bij BNBSP en om een realiseerbaar einddoel te 

verkrijgen is het onderzoek afgebakend. Er wordt een breed toepasbare systematiek ontwikkeld waarbij er 

een uitwerking wordt gemaakt van een onderdeel. 

Typen ramingen 
Er wordt onderzocht hoe omgegaan moet worden met kostengegevens in het ontwerptraject van sa tot en 

met Besteksfase. Hierdoor ontstaat er een breed beeld over de kostenbepaling in verschillende fases en hoe 

3D-modellen hier een rol in kunnen spelen. Een uitwerking van de systematiek (het ontwerp) wordt 

gemaakt voor de fase va. De fase va bevindt zich middenin het ontwerptraject en geeft daarmee ook een 

goed beeld van de fases sa (globaler) en DO (gedetailleerder). 

Er wordt een uitwerking gemaakt voor de directe bouwkosten (DBK) deze kosten beslaan doorgaans ruim 

75% van de aanneemsom. Bij de indirecte kosten speelt de factor tijd (planning) een belangrijke rol, dit is 

een ander onderzoeksgebied, maar wel erg belangrijk om uiteindelijk een volledige 3D-werkmethode te 

verkrijgen. 

Gebouwonderdeel 
Door BNBSP wordt de werkmethode (op besteksniveau) in eerste instantie uitgewerkt voor de Directe 

Bouwkosten van de ruwbouw. Om met het afstudeerproject aan te sluiten bij de ontwikkelingen bij BNBSP 

richt het ontwerp zich ook op het onderdeel ruwbouw. 

Definitie ruwbouw: 

Onder 'ruwbouw' wordt verstaan de volledige constructie van een project (bestaande uit fundatie, 

dragende wanden, kolommen, liggers en vloeren). 

Gebruik software 
Er wordt een algemene methode ontwikkeld voor het ramen van kosten met behulp van 3D-modellen. Een 

uitwerking wordt gemaakt met de software ADT (modelleren) en EDT (calculeren). Deze software wordt bij 

BNBSP gehanteerd, uit het onderzoek zal blijken of deze software bruikbaar is in het ramingsproces. 

Samengevat 
Samengevat wordt er gewerkt aan een werkmethode om ramingen te maken met behulp van 3D-modellen 

waarbij een uitwerking (het ontwerp) wordt gemaakt voor het ramen van de DBK van de ruwbouw in de fase 

va met behulp van ADT en EDT. 
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.3 Probie mstelli Qen en onderzoe svragen 
De veronderstelling is dat door gebruik te maken van 3D-modellen in het ramingsproces de gesignaleerde 

knelpunten in uit de analysefase opgelost kunnen worden. In hoofdzaak betekent dit dat kostengegevens 

uit begrotingen beter verwerkt en gebruikt moeten kunnen worden in het ramingsproces. 

Er zijn drie probleemstellingen opgesteld waarbij de volgende onderdelen worden onderzocht: 

Probleemstelling 1: bepalen hoe 3D-modellen gebruikt kunnen worden in het ramingsproces, 

schetsen van een algemene systematiek. 

Probleemstelling 2: formuleren van eisen aan onderdelen die voorkomen in de systematiek. 

Probleemstelling 3: omschrijven wat er gemaakt wordt in de ontwerpfase. 

Probleemstelling 1: Hoe moeten 3D-modellen worden gehanteerd bij het ramen van kosten in het 

ontwerptraject? 

a. Welke gegevens worden er minimaal vastgelegd in de verschillende fases van het ontwerptraject 

(SO-VO-DO-BE)? 

b. Welke indeling van kosten sluit aan bij de vastgelegde informatie tijdens het ontwerptraject? 

c. Hoe kunnen de voordelen van het gebruik van 3D-modellen worden benut in het ramingsproces? 

Doel : vastleggen welke informatie gedurende het ontwerptraject wordt vastgelegd en hoe aan de hand van 

deze gegevens een kostprijs kan worden bepaald . Bepalen wat de mogelijkheden van het gebruik van 3D

modellen zijn en hoe de sterke punten benut kunnen worden in het ramingsproces. De opbouw van de 

werkmethode wordt vastgelegd. 

Probleemstelling 2: Welke eisen moeten er worden gesteld aan de werkmethode van het ramen met behulp 

van 30-modellen in de fase VO? 

a. Aan welke eisen moet de input (gegevens over een project) en de output (raming) voldoen? 

b. Aan welke eisen moet het verloop van het proces voldoen? 

c. Aan welke eisen moet een 3D-model voldoen? 

d. Aan welke eisen moeten de opslag en het gebruik van kostengegevens voldoen? 

Doel: vastleggen waaraan de werkmethode moet voldoen, zowel het verloop van het proces als de 

deelproducten die in het proces gebruikt worden. Dit resulteert in een programma van eisen voor de 

ontwerpfase. 

Probleemstelling 3: Wat wordt er in de ontwerpfase uitgewerkt? 

a. Welke onderdelen worden er uitgewerkt? 

b. Hoe komt de uitwerking tot stand? 

Doel: vastleggen welke onderdelen er in de ontwerpfase worden uitgewerkt. 
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4.4 Aanpak onderz e 

Op de volgende pagina is een schema opgenomen met daarin de gegevens over de aanpak van het 

onderzoek. In dit schema zijn doelstellingen, probleemstellingen en onderzoeksvragen opgenomen, per 

onderzoeksvraag is aangegeven welke type antwoord er wordt gegeven, welke bron er wordt geraadpleegd 

en welke dataverzamelingsmethode (literatuur, interviewen of observeren) er wordt gebruikt. Daarnaast is in 

het schema opgenomen hoe het onderzoek is uitgevoerd. 

Op onderstaand schema (afbeelding 4.1) is te zien hoe het vervolg van dit verslag is opgebouwd. 

1~~;::'~l*~·§5.1 
'8: § 5.1.a 

'" 
PiInaIpe~ 1-5·1.9 

,!. .. .. .. 
EIáèn .1 OUtPUt: aHn:prooea: a;en ....... 

3DomodeIan: ..,r~l8: 15.2.1 'UZ .iaS 
"- '" '" '" 

~ haDfdeluk 6 

.. 
"~~7 

Afb. 4. I : Schematische weergave van de opbouw van het vervolg van het verslag 

Relevantie v n het nder k 
Er wordt door diverse partijen (architecten, constructeurs, uitvoerende bouwbedrijven en overkoepelende 

organisaties) onderzoek verricht naar de voordelen en bruikbaarheid van 3D-modellen (en het gebruik van 

een Bouw Informatie Model (BIM». Men probeert nieuwe kennis op te doen over gegevensuitwisseling door 

middel van 3D-modellen en hier standaarden voor te ontwikkelen. Het afstudeeronderzoek beslaat een deel 

van dit onderzoek gezien vanuit het oogpunt van het uitvoerende bouwbedrijf. 

Het afstudeeronderzoek draagt bij aan de kennis over het gebruik van gegevens uit 3D-modellen in de 

vroegste stadia van het ontwerptraject door het uitvoerende bouwbedrijf en in het bijzonder voor het 

gastbedrijf BNBSP. Binnen de organisatie van BNBSP is ervaring opgedaan over het opzetten van 3D

modellen en het genereren van inschrijfbegrotingen met behulp van informatie uit deze 3D-modellen 

(uitsluitend in besteksfase). Hoe 3D-modellen toegepast kunnen worden binnen het ramingsproces is nog 

niet bekend. De resultaten uit het afstudeeronderzoek zullen aantonen of het gebruik van 3D-modellen in 

het ramingsproces knelpunten in het huidige proces kunnen wegnemen en of verder onderzoek naar dit 

onderzoeksgebied zinvol is. 
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DOELSTELLING: Het ontwikkelen van een werkmethode waarmee bruikbare ramingen gemaakt kunnen worden met behulp van 3D-modellen. 

AFBAKENING : De werkmethode wordt uitgewerkt voor de DBK in de fase VO en het onderdeel ruwbouw met de software ADT en EDT. 

ONDERZOEKSVRAGEN TYPE ANTWOORD BRON 

a. 
<LI N l- e 0 c 

LU Q/) <LI 

'" o1S ~ rl ::J <LI 

'" I- 3: '" <LI <LI a. 
.::: '- c 0 c c 

'" <LI « c 3: Q/) ~ ~ c c ~ c 
~ 

Q/) .::: '" <LI ~ C 0 'Ë '" 
.... 

.~ 
'" :~ '" 3: ::J ::J 
0 6 ~ .::: '" "0 '" ~ 'e z ........ ~ c ~ 
Q/) .t= (VI LU C 0 ::J 

U '" '" ~ ~ '" c Z <LI ~ ~ 

'" .~ c '" :~ <LI Q/) <LI <LI ::J <LI 
.D '" C C <LI 0 "0 ~ 0 .:::: 'g '" '" E <LI '" ~ c ~ .t= <LI E ::J ~ 

<LI 
u u '- M <LI "0 <LI 

'" e 0 '- ~ "0 '" 0 "0 
<LI "- 0 <LI ::J C 0 C 

.D a. c c .D u 0 ~ E 0 

l. Hoe moeten 3D-modellen worden gehanteerd bij het ramen van kosten in het ontwerptraject? 

a. 
Welke gegevens worden er minimaal vastgelegd in de verschillende fases van het 
ontwerptraject (SO-VO-DO-BE)? 

Overzicht va n gegevens die worden vastgelegd in de ontwerpfases. X X 

b. Welke indeling van kosten sluit aan bij de vastgelegde informatie tijdens het ontwerptraject? Overzicht van het indelen van kosten in de ontwerpfases. X X X 

Hoe kunnen de voordelen van het gebruik van 3D-modellen worden benut in het Overzicht van de mogelijkheden van het gebruik van 3D-modellen. Beschrijven hoe 3D-modellen 
X X X X c. 

ra mingsproces? toegepast kunnen worden in het ramingsproces. 

2. Welke eisen moeten er worden gesteld aan de werkmethode van het ramen met behulp van 3D-modellen in de fase VO? 

a. Aan welke eisen moet de input (gegevens over een project) en de output (raming) voldoen? Overzicht van de ei sen waaraan in- en output moeten voldoen. X X 

b. Aan welke eisen moet het verloop van het proces voldoen? Overzicht van eisen waaraan het proces van ramen met behulp van 3D-modellen moet voldoen . X 

c. Aan welke eisen moet een 3D-model voldoen? Overzicht van eisen waaraan 3D-modellen moeten voldoen. X X X 

d. Aan welke eisen moeten de opslag en het gebruik van kostengegevens voldoen? Overzicht van eisen aan het opslaan en gebruiken van kostengegevens. X X 

3. Wat wordt er in de ontwerpfase uitgewerkt? 

a. Welke onderdelen worden er uitgewerkt? Overzicht van onderdelen die worden uitgewerkt in de ontwerpfase. X 

b. Hoe komt de uitwerking tot stand ? Omschrijving hoe het ontwerp tot stand komt. X 

* DVM: Dataverzamelingsmethode 

UITVOER ONDERZOEK 

Stap 1: 
Door middel van interviews en het bestuderen van geldende normen is bepaald hoe het ontwerptraject verloopt. Welke gegevens er gedurende dit traject worden vastgelegd en welke classificatieniveaus aansluiten bij de verstrekte gegevens. 

Onderzoeksvragen la en lb. 

Er is onderzocht hoe het werken met 3D-modellen in zijn werk gaat door het obsereven van de werkgroep, het interviewen van modelleurs en bestuderen van literatuur. Hiermee is bepaald welke voordelen het gebruik van 3D-modellen in het 
Stap 2: 

ramingsproces biedt en hoe de algemene systematiek eruit moet zien. Onderzoeksvraag 1c. 

DVM* 

<LI 
"0 
::J C .... c <LI ~ ~ 3: ::J 

<LI <LI 
.3 .~ 2: 
~ <LI 

.~ ~ '" .D 
.S: 0 

X X 

X X 

X X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

Door het interviewen van deskundigen en het bestuderen van geldende normen zijn eisen opgesteld waaraan de verschillende onderdelen (in-/output, procedure, 3D-modellen, kostengegevens) van de werkmethode moeten voldoen. Onderzoeksvraag 
Stap 3: 

2a, 2b, 2c en 2d . 

Aan de hand van de onderzoeksresultaten is vastgesteld welke onderdelen van de werkmethode uitgewerkt moeten worden om tot een kostenraming op basis van gegevens in de fase VO te komen door gebruik te maken van gegevens uit 3D-modellen. 
Stap 4: 

Onderzoeksvraag 3a en 3b. 

Stap 5: In de ontwerpfase zijn de onderdelen uit stap 4 uitgewerkt 

Stap 6: Er is aan de hand van een pilotproject getoetst of de de eisen (stap 3) zijn verwerkt in het ontwerp . Daarnaast is getoetst of de ontwikkelde werkmethode bijdraagt aan het oplossen van de knelpunten die zijn gesignaleerd in de analysefase. 
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5 ONDERZOEKSRESULTATEN 

5.1 Het gebruik van 3D-modellen bij het ramen van 

k s en 
In deze paragraaf wordt het antwoord gegeven op probleemstelling 1: 

Hoe moeten 30-modellen worden gehanteerd bij het ramen van kosten In het 

ontwerptrajea? 

Per subparagraaf worden de drie onderzoeksvragen die bij deze probleemstelling horen beantwoord: 

a. Welke gegevens worden er minimaal vastgelegd in de verschillende fases van het ontwerptraject 

(SO-VO-DO-BE)? 

b. Welke indeling van kosten sluit aan bij de vastgelegde informatie tijdens het ontwerptraject? 

c. Hoe kunnen de voordelen van het gebruik van 3D-modellen worden benut in het ramingsproces7 

5.1.1 Gegevensverstrekking tijdens het ontwerptraject 

Onderzoeksvraag 1 a. Welke gegevens worden er minimaal vastgelegd in de 

verschillende fases van het ontwerptraject (SO-VO-OO-BE)? 

Uit de analyse van het ramingsproces bij BNBSP is gebleken dat het niveau van informatie dat vastgelegd 

wordt in een bepaalde ontwerpfase erg verschilt . Om te bepalen over welke gegevens men minimaal zou 

moeten beschikken en op welke basis men kostengegevens kan bepalen zijn de geldende normen 

bestudeerd. 

Een ontwerp van een gebouw komt geleidelijk tot stand. In NEN 2574 [21] is het traject van initiatief tot 

oplevering als volgt opgedeeld (afbeelding 5.1) : 

Programma Ontwerp Uitwerking Bouw 

Irullallel SlrucWuronlwerp Bestek Werkvoorbereiding 

I 

Haalb.1arheldssludle Voor1opig ontwerp Prijsvorming Uitvoering 

ProjectdefinllJe DefinitJar ontwerp Oplevering 

Afb.s. 1 Fasering totstandkoming project volgens NEN 2574 [2 IJ 

In de loop van het traject wordt er steeds meer informatie over een project vastgelegd. Op de volgende 

pagina's wordt per fase (50, VO, DO en bestek) omschreven wat de normtekst is (NEN 2574) en wordt een 

bijpassend voorbeeld gegeven. 
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Structuurontwerp (SO) 

Normtekst: 
SO: 'De stand van zaken van het ontwerp in wording, waarbij de structuur in al zijn facetten op basis van de 
creatieve uitgangspunten integraal gestalte heeft gekregen' 
Te tekenen : 'Varianten van mogelijke gebouwindelingen binnen gebouwcontouren op basis van 
functiegebieden. '[21) 

Voorbeeld: 

.. ... .. : .. . ..... .. . : .... . 

. . ...... :- ....... .. : .. . . 

Afb. 5.2: Fragment uit een plattegrond in de fase 50 

De eerste globale contouren van een project worden vastgelegd. 

De ontwerpers leggen in grote lijnen de hoeveelheden van gebouwdelen (per gebruiksfunctie) vast. 

Hoeveelheden die in deze fase bepaald kunnen worden zijn : bruto inhoud, bruto vloeroppervlakte en 

geveloppervlakte. Het SO is de eerste vertaling van het programma van eisen naar vormen . 
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Voorlopig ontwerp (VQ) 

Normtekst: 

VO: 'Het ontwikkelen van informatie, voldoende om een voorstelling te geven van het te realiseren project. 
Dit omvat een functioneel programma, een technisch programma, de voorlopige ontwerptekeningen (waarin 
hoofdindeling, structurele en constructieve opbouwen architectonische verschijningsvorm te zien zijn] en 
het voorlopige financiële plan op basis van een elementenraming. ' 

Te tekenen: 

'De voorlopige 
Hoofdindeling van het gebouw(deel] en verschijningsvorm 
Hoofdopzet van constructie, installaties en vaste inrichting 
Bouwblokgrenzen binnen de directe omgeving 
Oplossingen m.b.t. de samenvoeging van constructie-elementen, bouwkundige elementen, 
installatie-elementen t.O. v. gebouwelementen. ' [21] 

Voorbeeld: 

J.!~--.<'~ .... ~ ... 1_ .. ,,~ ... 1-._1-.~_ , _ f _ <t_ 

=1f=::rn~:::~====::~1 ti ~1~I"""TI ""'rl ...,.1 I I I I 11 

...,Ip-+M H 
- -.JO • I 

I 

~~~,f 
I l § 
I_ I 
~ 

1 !!'1 

Afb. 5.3: Plattegrond in de fase VO 

Scheiding tussen ruimtes worden gedefinieerd, globale maatvoering. 

De gegevens uit het structuurontwerp worden verder gedetailleerd, waarbij de vloeren, binnenwanden, 

gevels en kolommen een plaats krijgen. Er worden gevelaanzichten en doorsneden getekend zodat ook de 

openingen in binnen- en buitenwanden een plaats in het geheel krijgen. Globale maatvoering ten opzichte 

van stramienlijnen wordt bepaald. Kwaliteitsniveaus van toe te passen materialen worden omschreven. 
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Definitief ontwerp (DO) 

Normtekst: 

DO: 'Het uitwerken, eventueel in gewijzigde vorm van een voorlopig ontwerp in overeenstemming met de 
wensen van de opdrachtgever. Bijstellen van het ontwerp naar aanleiding van regelgeving en commentaar 
van bevoegde instanties respectievelijk derden. ' 
Te tekenen: 

'Definitieve en volledige bouwkundige indeling en inrichting van het gebouw 
Definitieve en volledige opzet van: de constructie, de installaties de vaste inrichting 
Definitieve plaatsbepaling van het project in zijn omgeving 
Definitieve oplossing met betrekking tot de samenvoeging van: constructie-, bouwkundige- en 
installatie-elementen ten opzichte van de gebouwelementen. '[21] 

Voorbeeld: 

I 
~----ri 
I1 I1 
11 I1 
11 I1 ,...,.. Tt- 4t'" I 

---- ---- 1_----- - -- -----

\1 I1 

r I" " I 

11 I1 

Maatvoering van elementen wordt bepaald , informatie over aansluitingen wordt vastgelegd in principedetails. 

In deze fase worden met name beslissingen genomen over de toe te passen bouwmaterialen en de 

aansluitingen tussen de verschillende elementen. De dimensionering van de belangrijkste 

gebouwonderdelen wordt vastgelegd . 
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Bestek (BE) 

Normtekst: 

Bestek: 'Het aanvragen van de bouwvergunning. Het maken van een ruimteboek als nadere precisering van 
de ruimteomschrijving. 
Het maken van het bestek, waaronder wordt verstaan: Het maken van een nauwkeurige beschrijving van het 
project ter verkrijging van een compleet beeld van het project tot in detail wat betreft opbouw, materialen, 
afmetingen e.d. ' 
Te tekenen: 'De technische uitwerking, ten behoeve van de prijsvorming, van: de definitieve bouwkundige, 
de constructie, de installaties, de vaste inrichting, de terreininrichting '. [21] 

Voorbeeld: 
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Atb. SS: Fragment uit een bestektekening 
'Volledige' maatvoering van onderdelen, materialen worden beschreven in de bestektekst, aansluitingen 

worden verduidelijkt in details. 
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21.50.10-<1 IN HET WERK GESTORT BETON. BETONMORTEL 
o. IN HET WERK GESTORT BETON 

Toleranties bclonoppervlakken (NEN 6722-02): klasse A. 
1. BETONMORTEL (BRL 1801+W06) 

Type: kifbeton. 
Sterkteklasse: zoals aangegeven op tekening. 
Milieuklasse: zoals aangegeven op tekening. 
Beton gewapend met voorgerekt staal. 
Bindmiddel: cement CEM IIJB-S/A 42,5. 
Toeslagmateriaal: 
- overeenkomstig CUR-Aanbeveling 89. 
- fljn toeslagmateriaal: zand. 
- groftoeslagmateriaal (VN): 80% grind + 20% betongranulaat. 
Grootste korrelafmeting (mm) (NEN 8005-04 tabel E): 
- 8,0. 
Te verstrekken gegevens: 
- van de cement een bewijs van oorsprong. 
Betonmortel leveren onder KOMO-productcertiflcaat. 

.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN 
De beton te verwerken in de navolgende bouwdelen: 
- op de slaalplaatbetonvloeren zoals aangegeven op tekening. 

Afb. 5.5: Voorbeeld gedeelte bestektekst (deel hoofdstuk 21.50: in het werk gestort beton) 
In de bestektekst wordt aangegeven wat de verlangde kwaliteit van gebouwonderdelen 
is en op welke locatie deze zich bevinden. 

Het project wordt in de vorm van tekeningen en tekst volledig beschreven. Het bestek geldt hierbij als 

contractstuk tussen opdrachtgever en uitvoerende partij. Wat in het bestek staat zal geleverd moeten 

worden door het uitvoerende bouwbedrijf. 
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5.1.2 Bepalen van kosten in de verschillende ontwerpfases 

Onderzoeksvraag 1 b. Welke indeling van kosten sluit aan bij de vastgelegde 

informatie in het ontwerptraject? 
~----------------------------

Tijdens elke ontwerpfase worden de te verwachten kosten van het bouwwerk bepaald om de haalbaarheid 

en kostenconsequenties van alternatieven te toetsen. Hoe verder in het traject hoe meer informatie er wordt 

vastgelegd en hoe nauwkeuriger de te maken kosten ingeschat kunnen worden. Op basis van bestek is het 

mogelijk om een kostprijs neer te leggen die gebaseerd is op de technische uitwerking naar kostensoorten 

(MAMO) van gebouwonderdelen. 

In vroege stadia van het ontwerptraject zijn er nog veel onzekerheden in het ontwerp . Op basis van 

ervaringsgegevens wordt ingeschat wat bepaalde gebouwonderdelen kosten. Om de kosten van een 

bouwwerk te bepalen zullen kosten gekoppeld moeten worden aan delen van het bouwwerk, de 

kostendragers. Deze kostendragers moeten : 

• Eenduidig geordend en geclassificeerd zijn ; 

• Een hiërarchische structuur overeenkomstig de van grof-naar-fijn techniek bij het ontwerpen 

bezitten ; 

• Tezamen altijd het totale gebouw omvatten . [12] 

De raming moet zo eenvoudig mogelijk worden gehouden en alleen de kostendragers omvatten waarvan de 

hoeveelheden ook werkelijk te bepalen zijn. Daarnaast zullen kosten per eenheid altijd gebaseerd zijn op 

toepassing van bepaalde bouwstoffen. Een raming is dan ook niet compleet als een toelichting daarop, in de 

vorm van een zogenaamde technische omschrijving ontbreekt. Zo'n omschrijving geeft van elke 

kostendrager uit de raming aan op welke bouwstoffen de kosten per eenheid zijn gebaseerd . Er wordt dus 

beschreven met welke bouwstoffen men het ontwerp denkt te realiseren. Evenals de raming zal de 

technische omschrijving steeds meer gedetailleerde informatie bevatten naarmate men verder komt in het 

ontwerptraject. [12] Een visualisatie van de toename van informatie in het ontwerptraject is gegeven op 

afbeelding 5.7. 

ige vloeropp . > bruto vloeropp. > € I m2 

hoeveelheden> € I element 

productiemiddelen: 
materiaal - arbeid- materieel - onderaanneming 

Afb. 5.7: Toename informatie tijdens het ontwerptraject 15} 

Tijdens het ontwerptraject wordt er steeds meer informatie vastgelegd door de 

ontwerpende partij , bij het ramen van kosten doet de kostendeskundige aannames. 

Kosten worden gezien de grofheid van beschikbare gegevens op verschillende 

niveaus bepaald (zie tekst onder de grafiek) . 
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Het bepalen van kosten in de verschillende ontwerpfases 
Uit het voorgaande is gebleken dat een ontwerp geleidelijk tot stand komt waarbij de ontwerpende partijen 

gebouwonderdelen in opeenvolgende fases steeds verder uitwerken. Het ramen van de kosten moet 

aansluiten bij het niveau waarop een project is uitgewerkt. In diverse normen en richtlijnen zoals de NEN 

2634 [23] en Elementenmethodiek [20] worden definities en regels gegeven voor het opdelen van projecten 

in gebouwonderdelen en het overdragen van kostengegevens tijdens het ontwerptraject. 

Volgens NEN 2634 [23] kan men bouwwerken van grof naar fijn indelen op de volgende niveaus: 

• Geheel bouwwerk/ruimtelijke delen 

• Elementclusters 

• Elementen 

• Technische oplossingen 

Volgens dezelfde norm horen bij de stadia uit het ontwerptraject verschillende niveaus waarop gegevens 

overgedragen worden: 

• Haalbaarheid: geheel bouwwerk / ruimtelijke delen 

• SO: Elementclusters / elementen 

• VO: Elementen / technische oplossingen 

• DO: Technische oplossingen 

• Bestek: Technische oplossingen 

Classificeren van gebouwonderdelen 
In NEN 2634 wordt de classificatie van gebouwonderdelen weergegeven waarbij ieder volgend niveau een 

uitwerking is van het voorgaande niveau, vergelijkbaar met de hiërarchie tijdens het ontwerptraject. 

De indeling volgens NEN 2634 is gebaseerd op de Elementenmethodiek, maar geeft op het niveau van 

Elementenclusters een indeling naar acht gebouwonderdelen. Zodat de kosten op dit niveau specifieker aan 

gebouwonderdelen kunnen worden toegeschreven dan de vier niveaus waaruit het deel 'bouwkundig werk' 

uit de NL-SfB systematiek bestaat (zie § 3.2). 

In deze paragraaf volgen de classificaties van gebouwonderdelen op de verschillende niveaus. In tabel 5.1 is 

een overzicht te zien van de indeling die in de NEN 2634 wordt aangeduid als 'Elementclusters'. 

-
Elementc\usters 

I 

2A Fundering 
t---

2B Skelet 

2C Daken 

2D Gevel 

2E Binnenwanden 

2F Vloeren 

2G Trappen en hellingen 

2H Plafonds 

Tabel S. ,,' Overzicht Elementc/usters 
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In tabel 5.2 volgt de verdere verdeling van de Elementclusters in de zogenaamde Elementen. In deze 

verdeling komt de nummering uit de Elementenmethode (NL-SfB) terug. 

Elementen 
---~ 

2A(11) Bodemvoorzieningen 

I 2A(13) Vloeren op grondslag 

2A(16) Fu nderi ng sconstructies 

2A(17) Paalfunderingen 

28(21) Buitenwanden; constructief 

28(22) Binnenwanden; constructief 

28(23) Vloeren ; constructief 

28(27) Daken; constructief 

28(28) Hoofddraagconstructies 

2C(27) Daken ; niet constructief 

2C(37) Dakopeningen 

~7) Dakafwerkingen 

20(21 ) Buitenwanden; niet constructief 

20(31) Bu itenwandopeningen 
~ 

20(41) Buitenwandafwerkingen 

2E(22) Binnenwanden; niet constructief 
~ 

2E(32) Bi nnenwandopen ingen 

2E(42) Bi nnenwandafwerkingen 

2F(23) Vloerafbouwconstructie 

2F(33) Vloeropeningen 

2F(43) Vloerafwerkingen 

2G(24) Trap- en hellingconstructie 

2G(34) Balustrades en leuningen 

2G(44) Trap- en hellingafwerkingen 

r 2H(45) Plafondafwerkingen 

Tabel S.2· Overzicht Elementen 

In NEN 2634 wordt een verdere uitwerking van het niveau Element gegeven door de zogenaamde Variant 

eiementen, zie tabel 5.3 voor de Variant-elementen binnen het Element 28(23) Vloeren; constructief 

-- -------- - ----
I Variant - elementen 

- ---- -

28(23.20) Vloeren; constructief, algemeen 
-

28(23.21) Vloeren; constructief, vrijdragende vloeren 

28(23.22) Vloeren ; constructief, balkons 

28(23.23) Vloeren ; constructief, galerijen 

28(23.24) Vloeren ; constructief, bordessen ----Tabel S.3. Overzicht Variant-elementen 

Een niveau wat fijner is dan de Variant-elementen zijn de Bouwdelen, dit niveau wordt in NEN 2660 [24] 

omschreven als; 'Concreet object met een specifieke prestatie, gedefinieerd door de aard van de technische 

oplossing van een component'. Voor het onderdeel vloeren kan een specificatie naar uitvoeringsmethode en 

dikte worden voorgesteld, bijvoorbeeld kanaalplaatvloer met een dikte van 200mm . Er bestaat geen 

eenduidige codering voor het niveau Bouwdeel. Op afbeelding 5.8 wordt een overzicht gegeven van de 

verschillende classificaties van een bouwwerk met daarbij een voorbeeld. 
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Classificatie bouwwerk: 

Afb 5.8. Overzicht c/assificatieboom en voorbeeld per niveau 

Voorbeeld: 

Project X 

Kantoorruimte 

Skelet 

Vloeren; constructief 

Vloeren; constr. 

vrijdragende vloeren 

Kanaalplaatvloer (d = 250) 

Volledige technische 

beschrijving van de vloer 

leder lager niveau in de boom geeft een gedetailleerdere classificatie van het bovenliggende niveau . 

Uitwerki ng classificatie voor het onderdeel ruwbouw 

In § 5.1.1 is omschreven welke informatie er in een bepaalde ontwerpfase (minimaal) vastgelegd moet 

worden door de ontwerpende partij. Hieruit volgt welke hoeveelheden er in een bepaalde ontwerpfase 

bepaald kunnen worden . Door een verband te leggen tussen de te bepalen hoeveelheden in een 

ontwerpfase en het bijpassende classificatieniveau uit afbeelding 5.8 ontstaat een eenduidig systeem wat 

gebruikt kan worden bij het ramen van kosten . 

Op de volgende pagina is een overzicht opgenomen van het onderdeel ruwbouw (zie afbakening onderzoek 

§ 4.2). In dit overzicht is opgenomen welke gegevens er in de ontwerpfases worden vastgelegd en welk 

classificatieniveau aansluit bij de ontwerpfase. Tevens is aangegeven in welke eenheden de hoeveelheden 

bepaald moeten worden. 
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F MA IE EN LA IFIC I I EV eHI LE ONTW FASES 

Gegevens in de ontwerpfases volgens NEN 2574 

Classificatie van gebouwonderdelen volgens NEN 2634 (inclusief elementenmethodiek) 

sa va DO BE 

GEGEVENSSTROOM > GEGEVENSSTROOM ~ GEGEVENSSTROOM ~ GEGEVENSSTROOM 

Hoeveelheden: Hoeveelheden : Hoeveelheden: Hoeveelheden: 

ruimte- en gebouwdelen bruto afmetingen van elementen bruto afmetingen van elementen afmetingen in detail te bepalen 

waarmee het project is opgebouwd gespecificeerd naar materialen of zowel netto als bruto 

uitvoeringsmethode 

ELEMENTCLUSTERS (NEN 2634) ELEMENTEN (NEN 2634) BOUWDELEN (NEN 2660) TECHNISCHE OPLOSSINGEN 

Code Onderdeel Eenheid* Code Onderdeel Eenheid* Onderdeel Code Omschrijving 
2A Fundering Fundatieoppervlakte m2 2A(1l) Bodemvoorzieningen Fundatieopp. m2 

2A(13) Vloeren op grondslag Vloer op grondslag m2 Verdere uitsplitsing van Elementen naar materialisatie en Indeling in de fase bestek volgens STABU-systematiek 
2A(16) Fu nderingsco nstructies Fundatieopp. m2 uitvoeringsmethode. In de NEN-normen wordt geen 
2A(17) Paalfunderingen Fundatieopp. m2 codering gegeven voor deze indeling. 

Stabu 
2B Skelet BVD m2 2B(21) Buitenwanden; constr. Wandopp. bruto m2 21 Betonwerk 

2B(22) Binnenwanden; constr. Wandopp. bruto m2 22 Metselwerk 
2B(23) Vloeren; constructief Vloeropp. Bruto m2 23 Vooraf vervaard. steenachtige elementen 
2B(27) Daken; constructief Dakopp. bruto m2 25 Metalen draagkonstrukties 
2B(28) Hoofdd raagconstructies BVD m2 

* De definitie van de eenheden wordt gegeven bij de uitwerking van de werkmethode (gebaseerd op NEN 2580 en NEN 3699) 
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5.1.3 Benutten van 3D-modellen in het ramingsproces 

Onderzoeksvraag 1 c. Hoe kunnen de voordelen van het gebruik van 30-modellen 

I worden benut in het ramingsproces? ________ --' 

In deze paragraaf volgt een korte beschouwing van beschikbare software en welke algemene systematiek er 

wordt gehanteerd bij het gebruik van 3D-software. Daarna worden de mogelijkheden van 3D-software in 

het ramingsproces toegelicht en wordt de algemene werkwijze uiteengezet. 

Beschikbare software 
Er zijn tientallen softwarepakketten op de markt waarmee 3D-modellen opgesteld kunnen worden. 

Daarnaast zijn er vele pakketten waarmee gebruik kan worden gemaakt van gegevens die uit 3d-modellen 

worden gegenereerd, deze pakketten kunnen worden gebruikt voor : 

• Visualisatie van een project 

• Berekenen van constructies 

• Calculeren 

• Plannen 

Door COINS* is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de 'Integratie van het bouwproces door middel 

van 3D-systemen'. [4] 

,., COINS streeft naar procesverbetering en gezamenlijk informatiegebruik in de bouwsector . Om dit 

doel te bereiken ontwikkelt COINS sectorbrede afsprakenstelsels. COINS is aangesloten bij het 

buildingSMART -programma. Deelnemers zijn bouwondernemingen, ingenieursbureaus en 

opdrachtgevers . [32] 

In het haalbaarheidsonderzoek van COINS worden alle beschikbare softwarepakketten geanalyseerd en 

beoordeeld naar de mogelijkheden ervan. Criteria op basis waarvan pakketten zijn beoordeeld zijn: 

• Toepasbaarheid in het hele bouwproces 

• Functionaliteit van het pakket 

• Mogelijkheden tot uitwisseling van gegevens 

Aan de hand van deze criteria zijn door middel van het analyseren van de productgegevens van de pakketen 

een aantal softwarepakketten bestempeld als 'kansrijk '. Deze pakketten zijn verder uitgewerkt in een 

'diepteonderzoek' waarbij interviews zijn gehouden met de ontwikkelaars van deze software om te 

achterhalen wat hun visie op de ontwikkeling rond 3D-modelleren is en wat hun toekomstbeeld hierover is. 

Als één van de vijf kansrijke pakketten wordt de combinatie van ADT (modelleren) met EDT (calculeren) en 

Navisworks (clash detection en plannen) aangemerkt. Als positieve kenmerken van de software worden 

genoemd de gevarieerdheid (verschillende producten, breed toepasbaar), goede export functionaliteit en de 

mogelijkheid dat derden programma's kunnen ontwikkelen die aansluiten op de software . Het pakket komt 

op het gebied van calculatie het beste uit het haalbaarheidsonderzoek van COINS [4] . Op basis van het 

onderzoek van COINS heeft BNBSP de goede keuze gemaakt door de software ADT en EDT (en later 

Navisworks) te gebruiken . 

De andere kansrijke systemen die in het haalbaarheidsonderzoek worden benoemd zijn: 

• Bentley MX 

• ArchiCAD, Estimator, Constructor, ArchiFM 

• Allplan Engineering & Esa Prima Win 

• NX, Teamcenter & Tecnomatix 
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Algemene werking software - de objectbenadering 
Bij het tekenen in 2D zorgt een combinatie van losse lijnen ervoor dat 

men bijvoorbeeld de lijnencombinatie die staat afgebeeld op afbeelding 

5.9 ziet als een spouwmuur. Het is niet mogelijk informatie over deze 

spouwmuur in de tekening op te vragen doordat het een verzameling 

van losse lijnen is. 

Afb. 5.9: Spouwmuur 20 

De werking van de verschillende 3D-softwarepakketten is gebaseerd op het modelleren met objecten. Een 

model wordt opgebouwd met objecten (vergelijkbaar met lego-blokjes), de objecten zijn 'driedimensionaal' 

en kunnen als geheel geselecteerd worden. Aan de objecten kan informatie gekoppeld worden en deze kan 

later opgevraagd worden, men noemt de objecten 'intelligent'. Zie afbeelding 5.10 voor een visualisatie van 

een wandobject met bijbehorende kenmerken (intelligentie). 

Wand_met_sparing 

Betonkwaliteit 

I 4 Breedte_mI 

lf! Hoogte_mI 

'tf Lengte_mI 

, 4 Opp_bruto_m2 

~ OpPJletto_m2 

':1 Opp_sparingen_m2 

~ Vol_bruto_m3 

~ Vol_netto_m3 

Wapperc 

Afb. 5.' 0: Voorbeeld van een wandobject met bijbehorende kenmerken 

C28135-XC I-C2 

0.20 

3.00 

6.00 

18.00 

14.50 

3.50 

3.60 

2.90 

140 

De softwarepakketten die gebruik maken van 3D-modellen om bijvoorbeeld constructieve berekeningen, 

begrotingen of planningen te maken voeren bewerkingen uit op de informatie die beschikbaar is van de 

objecten uit een 3D-model. Bij de informatie die opgevraagd kan worden kan gedacht worden aan 

betonkwaliteit, afmetingen en afwerkingsniveau. Let wel, deze informatie moet bij het opstellen van het 3D

model ingevoerd worden (Uit interview modelleur). 

Bij het begroten en ramen moeten de kostenbepalende kenmerken en hoeveelheden worden gegenereerd 

uit het 3D-model zodat hier de gewenste kostengegevens aan gekoppeld kunnen worden, het koppelen van 

deze kostengegevens gebeurt met de rekensoftware (bijvoorbeeld EDT). Zie afbeelding 5.11. 

MODELLEER- SOFJWARE REKEN-SOFTWARE 
-. -

?Yle_c~,! ' 

-------

Afb. S.1 T: Algemeen principe werking software 

Een 3D-model bestaat uit objecten, van deze objecten kunnen kostenbepalende kenmerken en hoeveelheden worden 

opgevraagd waaraan kostengegevens gekoppeld kunnen worden, hieruit ontstaat een begroting of raming. 

Het voordeel van het gebruik van 3D-modellen zit hem in het feit dat er veel informatie aan een model 

gekoppeld kan worden die vaker in het traject gehanteerd kan worden. Gegevens één keer ingeven en 

daarna hergebruiken. 
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Mogelijkheden gebruik van 3D-modellen in het ramingsproces 
De 3D technologie wordt beschouwd als middel om de samenwerking in het bouwproces te verbeteren. De 

wens van betrokkenen in het bouwproces om 3D-modellen te gebruiken wordt dus ingegeven om tot een 

hoogwaardigere samenwerking te komen tussen bouwpartners. Ook als alleen wordt gekeken naar het 

ramingsproces kan het gebruik van 3D-modellen voordelen bieden ten opzichte van de huidige werkwijze. 

Uit de analyse van het ramingsproces bij BNBSP (hoofdstuk 3) is gebleken dat het samenstellen van 

kengetallen uit inschrijfbegrotingen problemen met zich meebrengt. Enerzijds doordat het meer tijd vergt 

dan gewenst en anderzijds omdat er onduidelijkheid bestaat over het indelen van kosten door het 

ontbreken van een volledig omschreven systematiek . Daarnaast worden de kostengetallen weinig gebruikt, 

omdat ze niet specifiek genoeg zijn . 

De in de vorige paragraaf omschreven objectbenadering zorgt ervoor dat 3D-modellen een schat aan 

(digitale) informatie bevatten . Uit het analyseren van de werkmethode voor het begroten met behulp van 

3D-modellen zoals deze bij BNBSP is ontwikkeld is gebleken dat de informatie die daarbij in een 3D- model 

wordt opgenomen gehanteerd kan worden om (automatisch) kostengetallen uit inschrijfbegrotingen te 

genereren die bruikbaar zijn bij het ramen van kosten . Om dit goed te laten verlopen zal er een systematiek 

ontwikkeld moeten worden waarin is omschreven op welk niveau de kostengegevens bepaald moeten 

worden en zal omschreven moeten worden in welke eenheden dit uitgedrukt zal moeten worden . Door de 

vele (digitale) informatie in een 3D-model is het mogelijk om flexibeler om te gaan met kostengegevens ; er 

kunnen bijvoorbeeld indelingen van kostengegevens worden gemaakt per project, per functie (alle 

kantoorgebouwen), per gebouwonderdeel (alle kanaalplaatvloeren), enzovoort. 

Een ander voordeel van het ramen met 3D-modellen is dat er makkelijker kan worden ingesprongen op 

wijzigingen in het ontwerp . Er bestaat een verband tussen het 3D-model en de raming. Stel dat er een 

verdieping van het 3D-model vervalt dan veranderen de hoeveelheden in de raming automatisch mee. 
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Toepassen 3D-software in het ramingsproces 
In de fases waarin ramingen worden gemaakt zijn er minder gegevens bekend dan bij bestekswerken. Er 

zullen dan ook minder gegevens verwerkt worden in de 3D-modellen, waardoor deze eenvoudiger zijn op 

te stellen. Een visualisatie van de grofheid van modellen in de verschillende fases is gegeven op afbeelding 

5.12. Het niveau van overdracht van kostengegevens (Elementclusters, Elementen, Bouwdelen en Technische 

oplossingen) is weergegeven zoals deze zijn omschreven in NEN 2634 [23] en NEN 2660 [24] . De 

hoeveelheid gegevens neemt toe van SO tot het bestek, dit betekent dat de 3D-modellen steeds complexer 

worden en de kostengegevens specifieker worden. 

50 

Elementclusters 
VO 

Elementen 

gegevensstroom 

DO 
Bouwdelen 

Bestek 

Technische oplossingen 

Afb. 5./ Z: Toename complexiteit 3D-modellen in het ontwerptraject [ZB] 

Het voordeel van de het gebruik van 3D-modellen komt tot uiting bij de mogelijkheid om de 

kostengegevens uit bestekswerken op verschillende niveaus in te delen zodat ze in alle ontwerpfases (SO

VO-DO) toepasbaar zijn . Er ontstaat hierdoor een grote hoeveelheid kostengegevens die bruikbaar zijn als 

er gestructureerd gezocht kan worden naar de juiste gegevens. Een handige manier om dit te 

bewerkstelligen kan zijn het opzetten van een kostendatabase. De algemene systematiek ziet eruit zoals is 

afgebeeld op afbeelding 5.13 . 

Bestekswerk 

Ramen van kosten 

Afb. S. /3. Het gebruik van kostengegevens 

Kostengegevens 

opslaan in een 

kostendatabase 

KOSTEN

DATABASE 

~ 

Kostengegevens uit 

de kostendatabase 

genereren 

Kostengegevens uit inschrijfbegrotingen worden opgeslagen in een kostendatabase. Bij het ramen van kosten worden 

kostengegevens gegenereerd uit de database (op het gewenste niveau). 
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De kostendatabase moet gevuld worden met kostengegevens uit inschrijfbegrotingen. Deze bevatten 

actuele prijzen veelal op basis van offertes of afgesloten bulkcontracten. 

Het lijkt zinvol om de kostendatabase te vullen met kostengegevens van gerealiseerde werken, echter er 

zijn een aantal redenen om dit niet te doen: 

• Er zijn minder gerealiseerde werken dan gemaakte inschrijfbegrotingen. 

• Vervuiling van kostengegevens door projectwijzigingen (meer- / minderwerk) . 

• Vervuiling van kostengegevens door gemaakte faalkosten. 

• Bij langlopende projecten onduidelijk met welk prijspeil gerekend moet worden . 

De kosten uit een inschrijfbegroting moeten worden omgezet naar drie niveaus: de Elementclusters, de 

Elementen en de Bouwdelen. Het omzetten van kostengegevens kan plaatsvinden bij het vullen van de 

kostendatabase of op het moment van genereren van de kostengegevens uit de kostendatabase, zie voor 

een schematische weergave afbeelding 5.14. 

Begroting 

STABU 

I 
I 

Kosten op 

niveaus : 

Elem.clusters 

Elementen 

Bouwdelen 

"J .1 

Afb. S. /4: Schematische weergave omzetting begroting naar kostenniveaus die toepasbaar zijn bij het maken van 
ramingen 

Op de volgende pagina wordt een voorbeeld gegeven (afbeelding 5.15, gehanteerde waarden zijn fictief) 

waaruit blijkt hoe de kostengegevens uit een inschrijfbegroting gegroepeerd worden (Elementclusters -

Elementen - Bouwdelen) zodat ze bruikbaar zijn bij het ramen van projecten. 

In het voorbeeld valt het Elementcluster 2B Skelet uiteen in vijf Elementen. De kosten van de vijf Elementen 

bij elkaar vormen de totale kosten van het Elementcluster. Het Element 28(23) V/oeren; constructiefis als 

voorbeeld uitgewerkt naar Bouwdelen. Per Elementcluster, Element en Bouwdeel wordt aangegeven wat de 

totale kosten van het onderdeel zijn, wat de hoeveelheid is (in de eenheid die ook in het ramingsproces 

wordt gehanteerd) en wat de kosten per eenheid zijn. 
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Verdeling kosten van een referentie project over de verschillende niveaus 

Elementclusters 

f2 B Skelet 
kosten 4.545.000 i 

hoveelheid 17.000 m2 BVD 
kosten/eenheid 270 i/BVD 

Elementen 
28(21) Buitenwandenj constr. 

kosten 595.000 € 
hoeveelheid 2.500 bruto m2 
kosten I eenheid 238 €/bruto m2 

28(22) Binnenwanden; constr. 
kosten 1.200.000 € 
hoeveelheid 6.000 bruto m2 
kosten I eenheid 200 €/bruto m2 

28(23) Vloeren; constructief 
kosten 2.450.000 € 
hoeveelheid 14.000 bruto m2 
kosten I eenheid 175 €/bruto m2 

Bouwdelen 
Kanaalplaat d=300 

kosten 1.260.000 € 
hoeveelheid 7.000 bruto m2 
kosten / eenheid 180 €/bruto m2 

Kanaalplaat d=240 
kosten 800.000 € 
hoeveelheid 5.000 bruto m2 
kosten / eenheid 160 €jbruto m2 

Systeemkist d=260 
kosten 390.000 € 
hoeveelheid 2.000 bruto m2 
kosten / eenheid 195 i /bruto m2 

2B(27) Daken; constructief 
kosten 90.000 € 
hoeveelheid 500 bruto ml 
kosten I eenheid 180 (/bruto ml 

28(28) HoofddraascónstructleS 
kosten 255.000 € 
hoeveelheid 17.000 m2 BVO 
kosten I eenheid 15 €/BVO 

Afb. S. I S Verdeling van kostengegevens uit een begroting 

De kosten op een bepaald niveau worden onderbouwd door de kosten op het lagere niveau, per kostenniveau 

worden de totale kosten gegeven, de hoeveelheden van het project en de kosten per eenheid van het onderdeel. 
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5.1.4 Conclusie probleemstelling 1 

Hoe moeten 30-modellen worden gehanteerd bij het ramen van kosten In het 

ontwerptraject? 

Naarmate het ontwerptraject vordert worden meer gegevens vastgelegd door de ontwerpende partij. In sa 
worden gebouwdelen vastgelegd en kunnen kosten op het niveau van Elementclusters (NEN 2634) worden 

bepaald . In va worden onderdelen waaruit het project bestaat vastgelegd, in deze fase kunnen (bruto) 

afmetingen van gebouwonderdelen als wanden, kolommen en vloeren worden bepaald en worden 

kostengegevens bepaald op het niveau van Elementen (NEN 2634). In DO volgt een verdere invulling van de 

opbouw van de Elementen en kan men de technische opbouw van deze elementen bepalen. Het bepalen van 

kosten gebeurt op het niveau van Bouwdelen (NEN 2660). In de besteksfase wordt het project volledig 

omschreven en worden kosten verdeeld over de productiemiddelen MAMa. Door bij de bepaling van kosten 

gebruik te maken van classificatiesysteem, zoals deze is omschreven in NEN 2634, wordt aangesloten bij de 

hiërarchische fases van het ontwerptraject. Ieder onderdeel wordt in een volgende fase verder uitgewerkt en 

gespecificeerd. 

Door gebruik te maken van de grote hoeveelheid informatie die opgeslagen is in een 3D-model 

(besteksfase) kunnen een aantal knelpunten in het huidige ramingsproces worden opgelost of kan de 

situatie worden verbeterd, zie tabel 5.3. 

~ KnèTpunt. huldige,werkwij;ze verbeterlngdoor gebruik 30-modellen -- -----

Het samenstellen van kengetallen kost Door gebruik te maken van de informatie uit een 3D-model 

teveel tijd. (besteksfase) kunnen kostengetallen grotendeels automatisch 

(en dus snel) worden gegenereerd. 
r-----------------------------------------

Er zijn andere werkzaamheden die Door de hoge mate van automatisering kan het genereren snel 

voorrang krijgen boven het genereren verlopen , er hoeft minder tijd vrij gemaakt te worden . 

van kengetallen (weinig prioriteit). 

Er ontbreekt een duidelijk systematiek. Er zal een systematiek worden ontwikkeld om gebruik te maken 

van gegevens uit 3D-modellen. Hierin zal ook vast moeten 

1-----
Kengetallen zijn niet specifiek genoeg. 

Projecten zijn divers waardoor 

kengetallen niet altijd hanteerbaar 

zijn. 

Kostendeskundige heeft weinig gevoel 

bij projecten waar kengetallen 

beschikbaar van zijn. 

worden gelegd hoe onderdelen gerekend moeten worden. 

Door de grote hoeveelheid informatie kunnen kostengegevens 

speCifieker worden bepaald. -
Er komen specifiekere gegevens beschikbaar waardoor er meer 

bruikbare kostengetallen ontstaan. 

Er zullen meer gegevens (uit het 3D-model) beschikbaar komen, 

daarnaast kan altijd het 3D-model worden bekeken om meer 

inzicht te verkrijgen . 

Tabel 5.3: Voordelen gebruik 3D-modellen ten opzichte van huidige werkwüze 

3D-modellen in het ramingsproces worden gehanteerd om de benodigde hoeveelheden in een bepaalde 

ontwerpfase te bepalen. Centrale spil in het beheer van (kosten)informatie zal een kostendatabase moeten 

zijn . De database wordt gevoed met kostengegevens uit inschrijfbegrotingen en voorzien van informatie 

afkomstig uit 3D-modellen . Bij het opstellen van een kostenraming worden kostengegevens gegenereerd 

uit de database. Op het gewenste niveau (Elementcluster, Element of Bouwdeel). 
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5 n de te ontwikkelen werkmethode 
In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op probleemstelling 2: 

Welke eisen moeten er worden gesteld aan de werkmethode van het ramen met behulp van 

3D- modellen In de fase VO? 

Per subparagraaf worden de vier onderzoeksvragen behorende bij deze probleemstelling beantwoord: 

a. Aan welke eisen moeten de input (gegevens over een te ramen project) en de output (de 

kostenraming) voldoen? 

b. Aan welke eisen moet het verloop van het proces voldoen? 

c. Aan welke eisen moet een 3D-model voldoen? 

d . Aan welke eisen moeten de opslag en het gebruik van kostengegevens voldoen? 

5.2.1 Eisen aan input en output 

I Onderzoeksvraag 2a. Aan welke eisen moeten de input (gegevens over een te 

ramen project) en de output (de kostenraming) voldoen? ______ --1 

Input 
Als input voor het proces worden de projectgegevens (tekeningen en omschrijvingen) die door de 

ontwerpende partij worden geleverd gehanteerd. Deze projectgegevens moeten in de fase VO minimaal de 

informatie bevatten die volgens de normen in de fase VO vastgelegd moet zijn (§ 5.1 .1). Het tekenwerk 

moet van dusdanige kwaliteit zijn dat hoeveelheden kunnen worden bepaald die nodig zijn om een kostprijs 

te bepalen op het niveau van Elementen . 

Output 
De output van het ramingsproces is de kostenraming van het project, deze moet voldoen aan : 

De opbouw 

• De opbouw van de raming moet herkenbaar zijn, volgens NEN 2634 (wat een afgeleide van de 

Elementenmethodiek is). 

• Voor de fase ruwbouw moet minimaal een indeling op het niveau Elementen worden gemaakt. 

• Alle hoeveelheden en kostengetallen moeten zichtbaar zijn . 

De inhoud 

• Alle gebouwonderdelen die gedefinieerd zijn (in tekeningen of omschrijvingen) moeten afgeprijsd 

worden . Ook als deze specifieker zijn dan in de fase VO gevraagd wordt. 

• Kostengegevens die worden gehanteerd moeten aansluiten bij het niveau van de ontvangen 

gegevens. Ofwel, wat gegeven is moet ook mee worden genomen bij het bepalen van de 

kostengetallen. 
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Eisen aan het proces van het ramen van kosten met behulp van 30-

modellen 

~nderzoeksvraag 2b. Aan welke eisen moet het verloop van het proces voldoen?l 

Om van de input (projectgegevens in de fase VO) te komen tot de output (de kostenraming) zal een proces 

doorlopen moeten worden . Ten opzichte van het huidige ramingsproces zal het maken van een 3D-model 

en het hanteren van een digitale kostendatabase toegevoegd moeten worden . Aan de hand van resultaten 

uit interviews met kostendeskundigen zijn een aantal eisen aan het verloop van het proces geformuleerd: 

• Er zal een strikte scheiding moeten komen tussen het modelleren en het bepalen van 

kostengetallen. De kostendeskundige blijft verantwoordelijk voor de bepaling van de kosten en de 

modelleur is verantwoordelijk voor het 3D-model. 

• Zoveel mogelijk gegevens automatisch genereren. Iedere handmatige handeling voor het invoeren 

van gegevens of berekenen van waardes kan fouten in de hand werken. 

• Uit observatie van de werkmethode om inschrijfbegrotingen te maken met behulp van 3D-modellen 

in besteksfase is gebleken dat communicatie tussen modelleur en calculator over wat de 

kostenbepalende factoren zijn en welke hoeveelheden er gegenereerd moeten worden uit het model 

heel belangrijk is . Bij het opstellen van een procedure rekening houden met overleg- en 

controlemomenten tussen modelleur en kostendeskundige. 

Specifieke eisen die gelden voor het modelleerproces zijn opgenomen in § 5.2.3. 
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5.2.3 Eisen aan 3D-modellen 

Onderzoeksvraag 2(. Aan welke eisen moet een 3D-model voldoen? ~ 

Het primaire doel van een 3D-model bij het ramen van kosten is het aanleveren van de kostenbepalende 

kenmerken van een project. Deze kostenbepalende kenmerken en de daaruit volgende hoeveelheden 

worden in een later stadium vermenigvuldigd met de juiste kostengetallen . 

Output: hoeveel heden 
Voor de fase VO geldt dat de gegevens die minimaa/gegenereerd moeten kunnen worden uit het 3D-model 

voldoende informatie moeten verschaffen om kostengegevens op het niveau van Elementen (NEN 2634) 

hieraan te koppelen (zie beantwoording probleemstelling 1, § 5.1). In veel gevallen gaat het in deze fase om 

bruto oppervlaktes van gebouwonderdelen. Zie tabel 5.4 voor een overzicht van de hoeveelheden die 

minimaal uit een 3D- model in de fase VO moeten volgen. De definities van hoeveelheden zijn verkregen uit 

het bestuderen van normen (NEN 2580 [22] en NEN 3699 [25]) en door het interviewen van 

kostendeskundigen. 

BVO (bruto vloeroppervlakte) Oppervlakte van alle vloeren op vloerniveau langs de 

buitenomtrek van de scheidingsconstructie . Niet worden 

meegenomen schalmgaten en vides indien het oppervlakte groter 

is dan 4 m2 . (NEN 2580) ----------------------BFO (bruto fundatieoppervlakte) m2 Bruto oppervlakte van gefundeerde gebouwonderdelen. 
~--------------------~~--------~--------~--------------------~ 

Vloer op grondslag, bruto m2 Oppervlakte vloer op grondslag langs de buitenomtrek van de 

Vrijdragende vloeren, bruto 

scheidingsconstructie. Niet worden meegenomen schalmgaten en 

vides indien het oppervlakte groter is dan 4 m2 • 

Oppervlakte vrijdragende vloeren langs de buitenomtrek van de 

scheidingsconstructie. Niet worden meegenomen schalmgaten en 

vides indien het oppervlakte groter is dan 4 m2 . -----------------------Dakoppervlakte, bruto 

Dragende buitenwanden, bruto 

Dragende binnenwanden, bruto 

Oppervlakte dak, over sparingen, tot buitenzijde gevel. 

Oppervlakte dragende buitenwanden , over sparingen, inclusief 

kelderwanden 
--------------------------------------~ Oppervlakte dragende binnenwanden, over sparingen 

Tabel S.4.· Minimale output uit 3D-model in de fase VO 

De in tabel 5.4 benoemde hoeveelheden zijn minimaal nodig om tot een kostenraming op het niveau van 

Elementen te komen. Mochten door de ontwerpende partij meer gegevens worden verstrekt dan moeten 

deze worden opgenomen in het 3D-model. De informatie is dan specifieker en zodoende kunnen er ook 

specifiekere kostengetallen worden gebruikt uit de kostendatabase. 

Tijdens het onderzoek is gebleken dat er verschillende opvattingen zijn over de definities van te hanteren 

hoeveelheden. Bij het opstellen van de objectenbibliotheek zal duidelijk omschreven moeten worden hoe er 

gemodelleerd moet worden en welke hoeveelheden daarmee gegenereerd worden. Hierbij zoveel mogelijk 

aansluiten bij bouwbrede afsprakenstelsels. 
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Modelleerproces 
Er wordt gestreefd naar een modelleermethode waarbij op de meest efficiënte manier (minimale besteding 

van tijd en geld en minimale kans op fouten) de gewenste output kan worden verkregen . Uit observatie van 

het modelleren van 3D-modellen in besteksfase is gebleken dat dit kan worden bereikt door gebruik te 

maken van een objectenbibliotheek. In een objectenbibliotheek worden gestandaardiseerde objecten 

verwerkt die de gewenste output (hoeveelheden en kenmerken) per object genereren . Door hier gebruik van 

te maken worden de hoeveelheden altijd op dezelfde wijze (eenheid) bepaald en verloopt het modelleren 

snel. Indien noodzakelijk kunnen er aanpassingen worden aangebracht aan de standaard objecten uit de 

bibliotheek. Zie voor een voorbeeld van een deel van de objectenbibliotheek uit de besteksfase afbeelding 

5.16 . 

I 
I!l 

SP 21.2 Constructief 120 - - -
mm_p 
Buitenwanden; 
Constructief, prefab, 120 

SP _21.2_ConstructieC200 
mm_p 
Buitenwanden; 
Constructief, prefab, 200 

1 
[!]J 

SP _21.2_ ConstructieC 150 
mm_p 
Buitenwanden; 
Constructief, prefab, 150 

SP _21.2_Constructief_220 
mm_p 
Buitenwanden; 
Constructief, prefab, 220 

Afb. S. 16: Voorbeeld deelobjectenbibliotheek ten behoeve van modellen in besteksfase 
De modelleur heeft de mogelijkheid om een keuze te maken uit prefab beton met verschillende 

diktes zodat hij deze niet in het model hoeft te definiëren (is tijdrovend en foutgevoelig) . 
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5.2.4 Eisen aan het opslaan en gebruiken van kostengegevens 

Onderzoeksvraag 2d. Aan welke eisen moeten de opslag en het gebruik van 

kostengegevens voldoen? 

In deze paragraaf wordt omschreven welke eisen er worden gesteld aan het vullen van een kostendatabase 

met kostengegevens uit inschrijfbegrotingen en het gebruik van deze kostengegevens bij het ramen van 

kosten. 

Het vu lIen van een kostendatabase met kostengegevens 
De kostendatabase wordt gevuld met kostengegevens uit inschrijfbegrotingen die met behulp van 3D

modellen zijn opgesteld. De kosten moeten toegeschreven worden naar de verschillende 

gebouwonderdelen, door bij de bestekswerken aan ieder object dat gemodelleerd wordt de code van het 

Element (uit NEN 2634) toe te kennen kunnen de kosten van alle Elementen met dezelfde code bij elkaar 

worden opgeteld en gedeeld door de juiste hoeveelheid (zie definities in de vorige paragraaf). Het resultaat 

is de kostprijs per eenheid van het Element. 

Hierbij moet wel opgemerkt worden dat het nodig is om extra informatie aan een besteksmodel toe te 

voegen om de kostengegevens door de juiste hoeveelheden te kunnen delen. In besteksfase is het 

bijvoorbeeld niet nodig om te rekenen met het fundatieoppervlakte, voor het bepalen van kostengetallen is 

deze hoeveelheid wel benodigd. 

Voorbeeld : Op afbeelding 5.17 is een fragment van een project te zien dat in besteksfase is begroot. 

Afb. S. 17: JD-model van een fragment van een project dat in besteksfase wordt begroot 

Op de afbeelding is aangegeven tot welk Element (2B(21), 2B(22) of 2B(23)) de objecten behoren. 

Het fragment uit het project bestaat uit een aantal dragende wanden (groen) met daarop breedplaatvloeren 

en een aantal niet dragende gevelelementen (bruin). In het teken pakket moet worden aangegeven tot welk 

Element een gemodelleerd object behoord (in dit geval gevisualiseerd op afbeelding 5.17). Met behulp van 

de rekensoftware moeten de totale kosten voor een bepaald Element worden bepaald en gedeeld door de 

juiste eenheid (veelal bruto m2). Hierdoor ontstaan de kosten per eenheid die toepasbaar zijn bij het maken 

van ramingen, zie tabel 5.5. 
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Kosten per eenheid gegenereerd uit inschrijfbegroting 

Element Kosten Hoeveelheid Kosten per 

totaal eenheid 

€ Bruto m2 €/rn2 

2B(21) Buitenwanden; constructief 3.100 25 124 ----------------------------2B(22) Binnenwanden; constructief 10.400 75 140 

2B(23) Vloeren; constructief 11.500 160 72 
------------------------Totaal 25.000 

Tabel 5.5' Voorbeeld van overzicht kostengeta//en 

Bij het bepalen van de kostengegevens uit een inschrijfbegroting is het belangrijk de hoeveelheden op basis 

van dezelfde meetafspraken te bepalen als in de fase VOo Het doel is de hoeveelheden rechtstreeks uit het 

besteksmodel te genereren. Er moet nog blijken of dit mogelijk is en of dit (veel) extra inspanning vereist 

bij het opstellen van een 3D-model in de fase bestek. 

Uit interviews en de bestudering van een onderzoeksrapport naar implementatie van 3D-calculaties [8) is 

gebleken dat kostendeskundigen huiverig zijn om gebruik te maken van automatisch gegenereerde 

getallen. De kostendeskundigen zijn bang om 'het gevoel' met het project kwijt te raken. Het is bij de 

ontwikkeling van de werkmethode belangrijk dat herkomst van getallen en de bepaling ervan duidelijk is 

voor de kostendeskundige. 

Het gebru i ken van kostengegevens (projectkenmerken) 
Bij het ramen van kosten in de fase VO wordt er op basis van projectkenmerken gezocht naar geschikte 

projecten in de kostendatabase. In deze paragraaf wordt behandeld op basis van welke projectkenmerken 

er gezocht moet kunnen worden naar een 'geschikt referentieproject'. 

In het boek Bouwkostenmanagement [9) wordt gesteld dat met de volgende onderdelen rekening moet 

worden gehouden bij het gebruiken van kosten uit referentieprojecten: 

• Gebouwfunctie (school, kantoor) 

• Omvang (groot, klein) 

• Locatie (bereikbaarheid, bouwterrein) 

• Complexiteit (repetitie, uniek) 

• Techniek (in situ, prefab, bestaande, nieuwe techniek) 

• Eenheid (prijs per m2 gevel , prijs per BVO) 

• Prijspeil (eventueel indexeren) 

Het vergelijken van vormfactoren 

Om in de vroege stadia van het ontwerptraject (50 en VO) te kunnen beoordelen of projecten qua vorm 

vergelijkbaar met elkaar zijn wordt gebruik gemaakt van vormfactoren . Voor de fase VO zijn de volgende 

vormfactoren van belang: 

• Hoogte: BVO / bruto bebouwd oppervlakte 

• Slankheid: Geveloppervlakte totaal / BVO 

• Openheid gevel: Geveloppervlakte dicht / geveloppervlakte totaal 

Uit een interview met het hoofd van de afdeling calculatie is naar voren gekomen dat het projectkenmerk 

'functie' belangrijk is . Door de functie van een gebouw worden al veel zaken vastgelegd over structuur 

(open - gesloten) en constructiemethodes (bijvoorbeeld in verband met geluidwerendheidseisen). In tabel 

5.6 (volgende pagina) is opgenomen welke projectkenmerken er opgenomen moeten worden in de 

kostendatabase ten behoeve van het onderdeel ruwbouw in de fase VOo 
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~ ----- - . 
'Kenmerken ten behoeve van het selecteren van referentIeprojecten I 

--------

Omschrijving Definitie Variabelen I range 

Locatie Locatie waar het project gerealiseerd Locatie 

moet worden 

Functie Functie van het project (of Volgens VROM: kantoor - wonen - winkel -

projectdelen) parkeren - gezondheid - sport - onderwijs - cel -

bijeenkomst - industrie - logies - restaurant -

leisure - combinaties 

Omvang Oppervlakte BVO m2 
I-- -Type fundatie Welk type fundering wordt er toegepast Paalfundering - funderingsplaat - op staal 

Opbouw De opbouw van de draagconstructie Beton: kolommen/balken 

constructie Beton: wanden 

Beton: combinatie wanden, kolommen, balken 

Staal 

Hout 

Hoogte Hoogte project Kelder « mv) 

Laagbouw (mv-20m) 

Middelhoogbouw (20-70m) 

Hoogbouw (> 70m) 

Vormfactoren Hoogte: BVO/ BFO Waardes in 2 decimalen 

Slankheid: gevel br / BVO 

Openheid gevel: gevel net / gevel br 

Tabel 5.6: Kenmerken ten behoeve van selecteren referentIeprojecten 

Het kan zijn dat voor verschillende gebouwonderdelen verschillende referentieprojecten worden 

gehanteerd. Dit komt doordat niet voor ieder gebouwonderdeel dezelfde projectkenmerken van belang zijn. 

De hoogte van een gebouw heeft bijvoorbeeld maar beperkt invloed op de kosten voor een gevel, terwijl de 

projecthoogte voor de kosten van de constructie juist erg belangrijk is (uit interview met hoofd afdeling 

calculatie). 

---- -----------------------
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Indexeren van kostengegevens 
Een project waar een raming voor wordt gemaakt zal op een later tijdstip worden gerealiseerd dan de 

projecten die zijn opgenomen in de kostendatabase. Om loon- en prijsstijgingen (of dalingen) te verwerken 

in de kostengegevens zal gebruik worden gemaakt van indexcijfers. De kostengegevens van een 

referentieproject worden door het vermenigvuldigen met een factor 'overgehaald ' naar het huidige (of 

eventueel toekomstige) prijspeil. 

De indexcijfers die bij BNBSP gehanteerd worden zijn afkomstig van Bureau Documentatie Bouwwezen 

(BDB). De sticht ing BDB berekent indexcijfers voor de ontwikkeling van : 

• de materiaalkosten; 

• de reële loonkosten (marktlonen, inclusief sociale lasten); 

• de totale aanneemsom (inclusief en exclusief btw). 

BDB geeft maandelijks cijfers vrij over de kostenontwikkelingen in het verleden en prognoses over de 

toekomstige ontwikkelingen. Er wordt bij de cijfers onderscheid gemaakt tussen woongebouwen \WO), 

kantoorgebouwen (KA) en bedrijfsgebouwen (BE). [31] 

Per maand wordt er een indexcijfer gegeven door BDB, geldend per 1 ste van die maand , voor januari 2003 is 

het indexcijfer vastgesteld op 100. Voor het berekenen van de indexfactor (waarmee de kosten 

vermenigvuldigd moeten worden) geldt de formule: (nieuwe index - oude index)/ oude index * 100, de 

uitkomst geeft een percentage. 

Wanneer de kostendeskundige de gemiddelde kosten van meerder referentieprojecten wil gebruiken moet 

eerst de indexering worden toegepast alvorens het gemiddelde wordt bepaald . 

Het gebru i ken van kostengegevens u it de database 
Wanneer er een geschikt referentieproject in de kostendatabase is gevonden moeten de kostengegevens uit 

de database worden gegenereerd, zodat ze bruikbaar worden voor de rekensoftware. Wanneer er meerdere 

referentieprojecten zijn geselecteerd uit de kostendatabase dan moet er de mogelijkheid bestaan om het 

gemiddelde van de kosten per eenheid per Element te bepalen (na indexering). 

Het moet mogelijk zijn om de geselecteerde kostengegevens uit de database automatisch weg te schrijven 

naar de rekensoftware. Het overtypen van getallen moet voorkomen worden, dit is namelijk foutgevoelig. 

In de praktijk komt het niet voor dat twee projecten exact dezelfde projectkenmerken hebben. Zeker bij 

BNBSP zijn projecten zeer divers. Het beoordelen in hoeverre kostengegevens van referentieprojecten 

hanteerbaar zijn blijft een taak van de kostendeskundige. De kostendeskundige moet de mogelijkheid 

hebben om kostengegevens uit referentieprojecten te verhogen of verlagen om afwijkingen in 

projectkenmerken te compenseren . 
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5.2.5 Conclusie probleemstelling 2, programma van eisen 

Welke eIsen moeten er worden gesteld aan de werkmethode van het ramen met behulp van 

3D- modellen In de fase VOl 

De eisen die aan de uitwerking van de werkmethode worden gesteld zijn opgenomen in tabel 5.7. Het 

ontwerp zal moeten voldoen aan deze eisen. 

:-- - NR BS - - - -----
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17 

Gegevens moeten de informatie bevatten die minimaal 

vastgelegd moet zijn in de fase VOo 

Opbouw van de raming volgens NEN 2634. In VO op het 

niveau Elementen. 

Alle hoeveelheden en kostengetallen moeten zichtbaar zijn. 

Alle gebouwonderdelen die gedefinieerd zijn moeten 

afgeprijsd worden . 

Kostengegevens die worden gehanteerd moeten aansluiten bij 

het niveau van de ontvangen gegevens. 

Er moet een duidelijke scheiding komen tussen de 

werkzaamheden van de kostendeskundige en die van de 

modelleur. 

Zoveel mogelijk gegevens moeten automatisch worden 

gegenereerd of weggeschreven worden . 

Inbouwen van overleg- en controlemomenten tussen 

kostendeskundige en modelleur 

De benodigde hoeveelheden moeten gegenereerd kunnen 

worden uit een 3D-model. 

Zo efficiënt mogelijk modelleren. 

Zoveel mogelijk aansluiten bij bouwbrede afsprakenstelsels 

(hoeveelheden). 

Inschrijfbegrotingen automatisch omzetten naar 

kostengetallen op verschillende niveaus. 

Kostengegevens moeten geïndexeerd kunnen worden . 

Gemiddelden van kostengetallen van meerdere projecten 

moeten bepaald kunnen worden. 
-

De kostendeskundige moet de mogelijkheid hebben om 

kostengetallen te overschrijven . 

Projectkenmerken moeten worden opgenomen in de 

kostendatabase. 

De kostengegevens moeten ingeladen kunnen worden in de 

rekensoftware. 

Tabel S. 7: Overzicht eisen aan werkmethode 
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5.3 Uitw ring werkmeth 
In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op probleemstelling 3: 

Wat wordt er In de ontwerpfase uitgewerkt? 

De twee onderzoeksvragen behorende bij deze probleemstelling worden beantwoord: 

a. Welke onderdelen worden uitgewerkt? 

b. Hoe komt de uitwerking tot stand? 

5.3.1 Onderdelen ontwerp 

De werkmethode wordt uitgewerkt voor de DBK van het onderdeel ruwbouw in de fase VOo Door het 

uitwerken van een aantal onderdelen moet het mogelijk zijn om van de input (projectgegevens fase VOl tot 

de output (kostenraming op niveau Element) te komen, mits bruikbare kostengegevens zijn opgenomen in 

de kostendatabase . De drie onderdelen die uitgewerkt zullen worden in de ontwerpfase zijn: 

• Processchema: stap voor stap beschrijven hoe van de input tot de output gekomen wordt. In het 

processchema moet worden aangegeven wie welke activiteiten uitvoert en welke hulpmiddelen er 

bij het doorlopen van het proces gehanteerd worden . 

• Objectenbibliotheek: uit de onderzoeksresultaten is gebleken dat het gebruik van 

gestandaardiseerde objecten in het modelleerproces zorgt voor efficiënt modelleren (minimale 

besteding van tijd en geld en minimale kans op fouten) . Er wordt een objectenbibliotheek opgezet 

waarmee een 3D- model opgebouwd kan worden waaruit de benodigde hoeveelheden gegenereerd 

kunnen worden. Deze hoeveelheden moeten toereikend zijn voor een kostenraming op het niveau 

Elementen. 

• Kostendatabase: er wordt een kostendatabase opgezet waarin op bepaalde projectkenmerken 

gezocht kan worden naar geschikte referentieprojecten . De kostendatabase moet de functionaliteit 

bevatten om kostengegevens op het niveau Element te kunnen genereren, zodat deze gebruikt 

kunnen worden bij het opstellen van een kostenraming. 

5.3.2 Totstandkoming ontwerp 

Het ontwerp komt tot stand door gebruik te maken van gegevens uit de onderzoeksfase. Hierin is bepaald 

welke functionaliteiten er moeten worden opgenomen, hoe het modelleren in zijn werk gaat en hoe er met 

kostengegevens omgegaan moet worden. Stap voor stap worden de onderdelen uitgewerkt: 

• Processchema: vastleggen welke stappen er nodig zijn om tot een kostenraming te komen , bepalen 

in welke volgorde deze stappen doorlopen moeten worden . Vervolgens de procedure vastleggen 

volgens een vaste systematiek (het processchema) . 

• Objectenbibliotheek: in overleg met een modelleur bepalen welke verschillende objecten er nodig 

zijn . Per object bepalen welke kenmerken deze moeten bevatten en dit vastleggen . Objecten 

opslaan in een bibliotheek. 

• Kostendatabase : analyseren uit welke onderdelen (tabellen) de database bestaat. Bepalen welke 

verbanden er bestaan tussen de tabellen. Ontwerp database opstellen en een aantal onderdelen 

invullen (fictief) om de functionaliteit te kunnen bepalen. 

Door het uitwerken van het ontwerp moet duidelijk worden hoe de werkmethode in zijn werk gaat en moet 

het mogelijk zijn om tot een kostenraming te komen . De kostendatabase zal nog niet gevuld zijn met 

kostengegevens dus hier zal gewerkt worden met fictieve gegevens om de functionaliteit van de 

werkmethode te kunnen toetsen . 
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".4 v r h onderzoe en 
Tijdens de analyse van het huidige ramingsproces bij BNBSP zijn een aantal knelpunten gesignaleerd. Uit de onderzoeksresultaten blijkt 

dat het gebruik van 30-modellen binnen het ramingsproces de knelpunten kan wegnemen. Om optimaal gebruik te maken van 30-

modellen in het ramingsproces zullen drie onderdelen uitgewerkt moeten worden (procedure, opzetten 30-modellen en database

ontwerp). Oe onderzoeksresultaten geven eisen waaraan het ontwerp zal moeten voldoen. Als het ontwerp voldoet aan deze eisen zullen 

de knelpunten uit de analysefase worden opgelost. In onderstaand schema wordt een overzicht weergegeven, de knelpunten zijn 

genummerd, als een eis bijdraagt aan het oplossen van een knelpunt is het betreffende nummer van het knelpunt opgenomen bij de eis: 

/" 
! KNE~L8UNiTÊN ',n-l3) ', 

1. Het samenstellen van kengetallen kost 

teveel tijd. I 
Ooor gebruik te maken van de informatie 

uit een 30-model (besteksfase) kunnen 

(en dus snel) worden gegenereerd. ~
++. kostengetallen grotendeels automatisch 

2. Er zijn andere werkzaamheden die Ooor de hoge mate van automatisering 

voorrang krijgen boven het genereren van kan het genereren snel verlopen, er hoeft 

kengetallen (weinig prioriteit). 

3. Er ontbreekt een duidelijk systematiek. 

4. Kengetallen zijn niet specifiek genoeg. 

minder tijd vrij gemaakt te worden. 

Er zal een systematiek moeten worden 

ontwikkeld om gebruik te maken van 

gegevens uit 30-modellen. Oit zal de 

eenduidigheid van begrotingen/ramingen 

verbeteren. 

Ooor de grote hoeveelheid informatie in 

I ~
30-modellen kunnen kostengegevens 

specifieker worden bepaald. 
----------------~ -----~ 

5. Projecten zijn divers waardoor Er komen specifiekere gegevens 

kengetallen niet altijd hanteerbaar zijn. -++ beschikbaar waardoor er meer bruikbare 

6. Kostendeskundige heeft weinig gevoel 

bij projecten waar kengetallen beschikbaar 

van zijn. 
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kostengetallen ontstaan. 

Er zullen meer gegevens (uit het 30-

model) beschikbaar komen, daarnaast kan 

altijd het 30-model worden geraadpleegd 

om meer inzicht te verkrijgen. 

in het proces doorlopen moeten worden 

om een raming te kunnen maken met 

behulp van gegevens uit 30-modellen. 

I B: 30-modellen: vastleggen hoe een 30-

model opgezet moet worden om de juiste 

output te verkrijgen die nodig is bij het 

maken van een kostenraming van een I project. 

C: Kostendatabase: vastleggen hoe 

kostengegevens uit inschrijfbegroting l verwerkt moeten worden tot bruikbare 

gegevens voor het ramingsproces. 
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-
Er moet een duidelijke scheiding komen 

tussen de werkzaamheden van de 

kostendeskundige en die van de 

modelleur. (3) 
-

Zoveel mogelijk gegevens moeten 

automatisch worden gegenereerd of 

weggeschreven worden. (1/2/3) -
Inbouwen van overleg- en 

controle momenten tussen 

kostendeskundige en modelleur. (3) 

Oe benodigde hoeveelheden moeten 

gegenereerd kunnen worden uit een 

I 30-model. (3) 

Zo efficiënt mogelijk modelleren 

(minimale besteding van tijd en geld en 

minimale kans op fouten). 

Zoveel mogelijk aansluiten bij 

bouwbrede afsprakenstelsels 

(hoeveelheden). (3) 

Inschrijfbegrotingen automatisch 

omzetten naar kostengetallen op 

verschillende niveaus. (1/2/4/5) - -
Kostengegevens moeten geïndexeerd 

kunnen worden. -
Gemiddelden van kostengetallen van 

meerdere projecten moeten bepaald 

kunnen worden. 

Oe kostendeskundige moet de 

mogelijkheid hebben om kostengetallen 

te overschrijven. -
Projectkenmerken moeten worden 

opgenomen in de kostendatabase. 

(4/5/6) 

Oe kostengegevens moeten ingeladen 

kunnen worden in de rekensoftware. (3) 

~ 
i 

I o 
"" ái 

Oe procedure vastleggen in een 

processchema. Aangeven wie 

welke werkzaamheden moet 

uitvoeren. Aangeven wanneer er 

overleg momenten moeten 

plaatsvinden. 

Gebruik maken van 

gestandaardiseerde objecten in het 

modelleerproces 

(objectenbibliotheek). Vastleggen 

welke modelleerafspraken er 

gemaakt moeten worden. 

Maken database-ontwerp. 

Hulpmiddel maken om 

kostengegevens uit inschrijf

begrotingen automatisch te 

genereren. 
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6 UITWERKING WERKMETHODE 
In hoofdstuk 5 is omschreven hoe het principe van de werkmethode eruit ziet en zijn eisen opgesteld aan 

de uitwerking van de werkmethode. In de ontwerpfase worden drie onderdelen uitgewerkt: 

• Opzetten van een procedure voor het ramen met behulp van 3D-modellen. 

• Standaardiseren opbouw 3D-modellen ten behoeve van een raming op basis van VOo 

• Opzetten kostendatabase, zowel het vullen van de database als het gebruik ervan. 

Bij het uitwerken van deze onderdelen wordt gebruik gemaakt van de software ADT (modelleren) en EDT 

(rekenen), met deze pakketten wordt gewerkt bij BNBSP. Hoe de uitwerking van de onderdelen tot stand is 

gekomen wordt in de betreffende paragrafen toegelicht (§ 6.2, § 6.3, § 6.4). 

In dit hoofdstuk wordt allereerst het plan van aanpak van de ontwerpfase behandeld. Daarna worden de 

verschillende onderdelen van het ontwerp toegelicht, bij deze toelichting is opgenomen welke eisen uit het 

programma van eisen worden opgelost door een bepaalde uitwerking. 

6.1 Plan van aan pak ontwerpfase 

6.1.1 Doelstelling ontwerpfase 

De doelstelling van de afstudeeropdracht is: 

Het ontwikkelen van een werkmethode waarmee bruikbare ramingen gemaakt kunnen 

worden met behulp van 3D- modellen. 

De doelstelling van de ontwerpfase is: 

Het uitwerken van de werkmethode voor de DBK In de fase va voor het onderdeel 

ruwbouw. 

Als startpunt voor de uitwerking van de werkmethode (het ontwerp) geldt de aanwezigheid van 

projectgegevens van een project in de fase VOo Het resultaat is een kostenraming van het project. 

6.1.2 Ontwerpmethodiek 

De ontwerpmethodiek wordt per onderdeel in de betreffende paragraaf toegelicht: 

• Ontwerp procedure, § 6.2. 

• Ontwerp objectenbibliotheek, § 6.3. 

• Ontwerp kostendatabase, § 6.4. 

6.1.3 Toetsing 

Er zal getoetst worden of de werkmethode werkt, dus of er door het gebruik van de werkmethode tot een 

kostenraming kan worden gekomen. Toetsing op functionaliteit zal plaatsvinden door het uitvoeren van een 

pilotproject, daarnaast zal er getoetst worden of de werkmethode bijdraagt aan het beter gebruik van 

kostengegevens uit inschrijfbegrotingen in het ramingsproces (gesignaleerde knelpunt in het huidige 

proces). De resultaten van de toetsing zijn opgenomen in hoofdstuk 7. 
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6. Pro edure 
Om het proces te beschrijven, waarmee ramingen gemaakt worden met behulp van gegevens uit 3D

modellen , wordt gebruik gemaakt van stroomschema's . De keuze voor het hanteren van stroomschema's is 

gemaakt na het bestuderen van het boek ; Opstel/en van procedures voor een /509000-
kwa/iteitsmanagementsysteem [26]. Stroomschema's worden gebruikt om : 

• processen snel en doeltreffend te beschrijven 

• processen systematisch en overzichtelijk weer te geven 

• relaties inzichtelijk te maken 

• processen bespreekbaar en beheersbaar te maken . 

Een stroomschema geeft een grafische voorstelling van de stappen in een proces en kan gebruikt worden 

als hulpmiddel bij het ontwerpen van nieuwe processen . Bij het opstellen van stroomschema's worden een 

aantal standaard symbolen gebruikt, zie tabel 6.1. 

Symbool Omschrijving 

------C-:::====:::) :---------;;B::e::gin - of eindpunt: weergave van het begin of einde van 

_ _ het proces. 

O 
Connector: ten behoeve van het opknippen van grote 

schema's, een nummer in de cirkel verwijst naar een 

vervolg op het proces op een andere pagina. r---------------------------------------- -

.--..D _ 
<> r------------

CJ 
o 
U 

Activiteit: een activiteit die uitgevoerd dient te worden 

Beslissing : een beslismoment waarbij de gebruiker moet 

kiezen uit meerdere vervolgstappen. 

Document: een niet gedigitaliseerd document. 

Digitale data: een digitaal beschikbaar en opgeslagen 

document 

Database: een database waarin gegevens zijn opgeslagen. 

Verbindingen: verbindt activiteiten en beslismomenten met 

elkaar, deze geeft de onderlinge volgorde aan. Doorgaans 

is deze volgorde van boven naar beneden en van links naar 

rechts. 

Tabel 6. 1: OVerzicht gebruik symbolen bij stroomschema's 
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6.2.1 Totstandkoming stroomschema 

Het stroomschema moet een duidelijk beeld geven van het te doorlopen proces. Het moet duidelijk worden 

wat de betrokkenen in het proces moeten doen en welke documenten er gebruikt, bewerkt of gemaakt 

moeten worden. 

Het stroomschema is tot stand gekomen door allereerst te bepalen welke hoofdstappen er doorlopen 

moeten worden: 

• Maken werkafspraken 

• Maken 3D-model 

• Bepalen kostengegevens 

• Samenstellen kostenraming 

Vervolgens is bepaald welke in- en output er gelden per hoofdproces: 

• Maken werkafspraken: projectgegevens c:> werkafspraken 

• Maken 3D-model: projectgegevens en werkafspraken c:> 3D-model 

• Bepalen kostengegevens: projectgegevens en werkafspraken c:> kostengegevens 

• Samenstellen kostenraming: 3D-model en kostengegevens c:> kostenraming 

Aan de hand van gegevens uit de onderzoeksfase is bepaald welke stappen er binnen de hoofdprocessen 

doorlopen moeten worden om van de input tot de output te komen. Vervolgens is bepaald welke stappen 

activiteiten zijn en welke stappen beslismomenten zijn, dit bepaalt de vorm van het symbool in het 

stroomschema. Ook is bepaald wie de stap in het proces moet uitvoeren. 
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6.2.2 De opbouw van het stroomschema 

Het stroomschema is in drie kolommen ingedeeld. Het proces van activiteiten en beslismomenten is in het 

stroomschema in het midden weergegeven. Documenten, digitale data en databases die als input dienen 

voor het proces zijn links weergegeven. Documenten die als output uit een activiteit volgen zijn rechts van 

het proces afgebeeld. Het komt voor dat een document wat als output uit een activiteit volgt in een later 

stadium als input wordt gebruikt. 

Bij het opstellen van het stroomschema is er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de werkzaamheden 

die worden uitgevoerd door de modelleur en de kostendeskundige. De modelleur is verantwoordelijk voor 

het opstellen van de 3D-modellen en de kostendeskundige is verantwoordelijk voor het verzamelen (en 

aanpassen) van de kostengegevens. Het onderscheid in werkzaamheden van de kostendeskundige en 

modelleur komt tot uitdrukking door de symbolen uit het processchema te voorzien van verschillende 

kleuren. Rood is een activiteit voor de kostendeskundige, groen is een activiteit van de modelleur en oranje 

is een gezamenlijke activiteit. (zie afbeelding 6.1 voor een voorbeeld). 

Procesbeschrijving: Voorbeeld opbouw stroomschema 

Input 

Input; document 
(niet digitaal) 

Input: 
database 

Afb. 6. 1. Voorbeeld opbouw stroomschema 

Activiteiten 

Eis 6: Er moet een duidelijke scheiding komen tussen de werkzaamheden van de 

kostendeskundige en die van de modelleur. 
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Output 

Output: 
document 
(digitaal) 
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6.2.3 Uitwerking van het stroomschema 

Maken 
werkafspraken 

Modelleren 
30-model 

Selecteren 
referentie:
project(en) 

Samenstellen 
raming 

Als beginpunt voor het stroomschema wordt genomen het moment waarop gestart 

kan worden met het ramen van de DBK van een werk in de fase VOo Bij de start van 

het proces wordt ervan uitgegaan dat de papieren tekeningen van het project 

aanwezig zijn. 

Het startgesprek heeft plaatsgevonden. Dit startgesprek vindt plaats tussen de 

betrokkenen bij een project (centrale werkvoorbereider, kostendeskundige eventueel 

een inkoper of deskundige op het gebied van bouwmethodiek). Er wordt afgesproken 

hoe het project uitgewerkt zal worden en wie welke taken op zich neemt, ook wordt 

afgesproken wanneer producten afgeleverd moeten worden. De gemaakte afspraken 

worden vastgelegd op een formulier. 

Het eindpunt van het proces is het moment waarop de raming is gemaakt met 

bijbehorende technische omschrijving. 

In verband met de omvang van het stroomschema is deze in verschillende onderdelen 

opgeknipt. De verdeling van de processen is: 

1. Maken werkafspraken 

2. Modelleren van 3D-model 

3. Selecteren referentieproject(en) 

4. Samenstellen raming. 

De vier deelprocessen worden hierna behandeld, per deelproces wordt het 

stroomschema afgebeeld, waarna een toelichting op dit stroomschema volgt. 
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1. Maken werkafspraken 

Procesbeschrijving: Maken werkafspraken 

Input Activiteiten Output 

~amen project in 

"- VO 

Tekeningen en 
gegevens van hett--I-_____ .. 

project 

~- ....... 

Ingevuld formulier Maken afIpnIken 
startgesprek t--+------... doarIoJ)en 

----- fJI'DCI8 U ...... _/ ' 

Formulier 
vastleggen 
afspraken - ....... 

.. .. 

, 
2A 

.. Ingevuld formulier .....----+-+1 - ....... 

Bij het maken van werkafspraken worden afspraken gemaakt tussen de modelleur en kostendeskundige 

over de uitwerking van het te ramen project. Er wordt afgesproken wanneer het 3D-model klaar moet zijn. 

Verder worden knelpunten die opgevallen zijn bij de analyse van het project besproken. Zitten er 

tegenstrijdigheden in de tekeningen, zijn zaken niet voldoende uitgewerkt of is het wenselijk om bepaalde 

onderdelen gedetailleerder uit te werken? Gemaakte afspraken worden vastgelegd door een formulier in te 

vullen. Na het vastleggen van informatie kan de modelleur het 3D-model opstellen. 

Eis 8: Inbouwen van overleg- en controlemomenten tussen kostendeskundige en modelleur. 
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----- ----- ---

2. Modelleren van 3D-model 

Procesbeschrijving: Modelleren 30-model (deel 1/2) 

Input Activiteiten Output 

----------- ---------- ---
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De modelleur analyseert het project en probeert hierbij repeterende onderdelen te vinden . Het 3D-model 

wordt opgebouwd uit deelmodellen zodat de modelleur het overzicht kan behouden en het model niet te 

zwaar wordt voor de computer. Doorgaans zal de verticale scheiding worden gelegd op de 

verdiepingsvloeren. Bij grote projecten kan het handig zijn om projecten ook horizontaal op te delen . (uit 

observatie begrotingsproces met behulp van 3D-modellen, zie bijlage Al) . 

Het modelleren gebeurt op het niveau van de deelmodellen. Door gebruik te maken van digitale tekeningen 

van de ontwerpende partij wordt het modelleren eenvoudiger. De modelleur kan als het ware de 2D

tekeningen 'overtrekken'. Voordat de modelleur de tekeningen van de ontwerpende partij kan gebruiken 

zullen deze opgeschoond moeten worden. Overbodige gegevens zoals teksten en arceringen worden hierbij 

verwijderd uit de tekeningen. De digitale tekeningen worden (momenteel) niet standaard meegeleverd door 

de ontwerpende partij dus de modelleur zal deze eerst moeten opvragen . Mochten de tekeningen niet 

geleverd worden dan zal de modelleur het model zelf op moeten bouwen . Hierdoor zal het modelleren meer 

tijd vergen . 
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Procesbeschrijving: Modelleren 3D-model (deel 2/2) 

Input Activiteiten 

Nee 

c: 
QJ c: 
- QJ 
~QJ= '- = Q) 
QJCIl"O 
~ ~ 0 
<Il 0 E 
QJO_ 
U > QJ o QJ 
~ "0 
a.. 

Output 

voorlopig 
3D-model 

De deelmodellen worden opgesteld door gebruik te maken van objecten uit een bibliotheek (§ 6.3). De 

(standaard)objecten waarmee gemodelleerd wordt bevatten de gegevens die uiteindelijk uit het 3D-model 

gegenereerd kunnen worden. De modelleur moet ontbrekende gegevens over de objecten invullen. Dit 

proces wordt herhaald voor ieder deel model. 

Wanneer alle deelmodellen gereed zijn kunnen deze worden samengevoegd tot een 3D-model van het 

project. Dit is een voorlopig 3D-model omdat later in het proces een controleronde plaats zal vinden en 

bepaald zal worden of er nog aanpassingen aan het model nodig zijn. 
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3. Selecteren referentieproject 

Procesbeschrijving : Selecteren referentieproject( en) 

Input 

Overzicht criteria 
voor project

selectie 

Activiteiten 

Nee 

Output 

Kostengeg. 
referentie

project 

In de fase VO wordt er gebruik gemaakt van referentieprojecten om kostengegevens te bepalen. De 

kostendeskundige bepaalt een aantal projectkenmerken van het te ramen project die bekend zijn in de fase 

VO, bijvoorbeeld de functie en hoogte van het project. In een kostendatabase met gegevens van werken die 

in besteksfase zijn begroot wordt gezocht naar projecten die overeenkomende projectkenmerken hebben. 

De kostengegevens van deze projecten komen in aanmerking om gehanteerd te worden voor de raming. 

Mochten er geen projecten in de database aanwezig zijn met dezelfde projectkenmerken als het te ramen 

project dan kunnen geen kostengegevens uit de database worden gebruikt. 
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4. Samenstellen raming 

Procesbeschrijving: samenstellen raming 

Input 

Voonopig 
3D-model 

Kostengeg. 
referentie

project 

Definitief 
3D-model 
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Activiteiten Output 

Definitief 
3D-model 

Kostenraming op 
-----~~ VO-niveau 
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De modelleur heeft het voorlopige 3D-model gemaakt, nu volgt er een overlegmoment. De modelleur en 

kostendeskundige controleren het 3D-model op volledigheid. De kostendeskundige bepaalt of hij de 

gewenste gegevens in de juist vorm kan genereren uit het model en er wordt beoordeeld of alle gegevens 

Uuist) zijn ingevuld. Mogelijke knelpunten of onduidelijkheden voor de kostendeskundige of modelleur 

worden besproken en indien noodzakelijk wordt het model aangepast en wordt er een definitief 3D-model 

gemaakt. Dit is de laatste handeling van de modelleur in het proces. 

Eis 8: Inbouwen van overleg- en controlemomenten tussen kostendeskundige en modelleur. 

De kostendeskundige heeft de mogelijkheid om de kostengegevens die zijn gegenereerd uit het 

referentieproject aan te passen. Dit kan nodig zijn omdat een aantal projectkenmerken van het te ramen 

project niet exact overeenkomen met het referentieproject. De kostengegevens uit het referentieproject 

worden omgezet tot de kostengegevens die gehanteerd worden in de raming van het project. 

De ingrediënten om de raming op te stellen zijn nu gereed. Het 3D-model is klaar en ook de 

kostengegevens zijn vastgelegd. De laatste stap in het ramingsproces is het koppelen van de kosten aan de 

hoeveelheden die worden gegenereerd uit het 3D-model. Deze laatste handeling gebeurt met behulp van de 

rekensoftware. De output is de DBK-raming. 
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6.3 De obiectenbibliothee (3D-modellen) 
Uit het onderzoek is gebleken dat er gebruik gemaakt moet worden van gestandaardiseerde objecten om de 

3D-modellen zo efficiënt mogelijk op te zetten (minimale besteding van tijd en geld met minimale kans op 

fouten). 

Eis 10: Zo efficiënt mogelijk modelleren. 

Bij het samenstellen een objectenbibliotheek zijn twee zaken van belang; de geometrische opbouw van een 

3D-model en de properties die worden toegepast. Zie ook bijlage A3 voor de werking van de software. 

• De geometrie: definiëren hoe er gemodelleerd moet worden zodat de juiste hoeveelheden volgen 

uit het 3D-model. 

• De properties: bepalen welke gegevens gegenereerd kunnen worden uit het 3D-model (door EDT). 

De objectenbibliotheek is opgezet in overleg met een modelleur. Het opzetten van een bibliotheek vereist 

de nodige ervaring met modelleren. Er zijn verschillende uitwerkingen gemaakt waarvan is beoordeeld of de 

gewenste hoeveelheden gegenereerd kunnen worden uit de objecten en hoeveel handelingen er moeten 

worden verricht om een object (vloer of wand) te modelleren. 

6.3.1 Propertjes 

Om de hoeveelheden uit een 3D-model te genereren ten behoeve van een raming op basis van Elementen 

kan er worden volstaan met het modelleren van slabs (vloeren) en walls (wanden). De hoeveelheden die 

bepaald moeten worden zijn bruto oppervlaktes. In de properties moet worden aangegeven tot welk 

onderdeel de hoeveelheden van een gemodelleerd object gerekend moeten worden, bijvoorbeeld tot 

vloeroppervlakte, dakoppervlakte en/of BVO. Daarnaast worden er properties gekoppeld aan objecten om 

de herkenbaarheid in EDT te vergroten (op welke verdieping bevindt het object zich of tot welke functie 

behoort deze). De properties die zijn opgenomen in de objectenbibliotheek zijn weergegeven in tabel 6.2. 

Functie 

r N;,o 

Bouwdeel 

Style 

Bruto_ vloeroppervlak_m 2 

Bruto_zijoppervlak_m 2 

Functie van het gebouwdeel Winkel, woning, logie, 

waar het object toe behoort, kantoor, parkeren, 

benamingen volgens VROM 

Verdieping waar het object 

zich bevindt 

Mogelijke splitsing van een 

bouwwerk in bouwdelen 

Codering waar de 

hoeveelheid van een object 

bij gerekend moet worden 

Bruto oppervlakte van 

vloervelden 

Bruto oppervlakte van 

wanden 

restaurant, leisure, zorg, 

sport, onderwijs, 

penitentiair, bijeenkomst, 

industrie, overig 

Verdiepingen 

Bijvoorbeeld A, B, C enz. 

13_vloeren_op_grondslag 

16_BFO 

23_ vloeren_constructief 

27 _daken 

BVO 

21_buitenwanden 

22_binnenwanden 

m2 

m2 

.. 
TiJbe/ (J.2: PropertJes behorende bij standaardobjecten Uit objectenblbIJotheek 
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Herkenbaarheid object in 

EDT, mogelijkheid bieden 

om hoeveelheden per 

gebruiksfunctie te bepalen 

Herkenbaarheid object in 

EDT, controlemiddel of alle 

verdiepingen gemodelleerd 

zijn -
Herkenbaarheid object in 

EDT, mogelijkheid bieden 

om hoeveelheden per 

bouwdeel te bepalen. 

Hoeveelheden naar de juiste 

groep toeschrijven 

Bepaling hoeveelheden 

Bepaling hoeveelheden 
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De property Sty/e geeft aan waar de hoeveelheden van objecten naartoe geschreven moeten worden . Per 

type zal er een verschillende kleur toegepast worden om later inzichtelijk te kunnen maken waarbij 

verschillende onderdelen gerekend zijn . Men kan dan in één oogopslag zien welke onderdelen behoren bij 

het bruto fundatieoppervlakte (BFO) . Een overzicht van de verschillende stijlen met de daarbij behorende 

kleuren is te zien op afbeelding 6.2. 

Afb. 6.2: Overzicht objectenbib/iotheek 

Eis 9: De benodigde hoeveelheden moeten gegenereerd kunnen worden uit een 3D-model. ~ 

6.3.2 Afspraken modelleren 

Een 3D-model voor de fase VO wordt opgebouwd met de objecten die afgebeeld zijn op afbeelding 6.3. Om 

de juiste hoeveelheden te verkrijgen zal de modelleur zich aan bepaalde richtlijnen moeten houden. Het kan 

voorkomen dat twee modellen die er visueel exact hetzelfde uitzien toch verschillende hoeveelheden 

leveren door bijvoorbeeld de plaatsing van de baseline (referentielijn) van een object of een bepaalde keuze 

voor een hoekoplossing. De afspraken worden in onderstaande tabel omschreven (tabel 6.3). 

fOnderdeel Afspraken Reden 
- -

Opzetten model Werken in deelmodellen per verdieping en eventueel Snel en overzichtelijk modelleren 

per bouwdeel 

Opzetten model Per deelmodel tekenen jn de opbouw 'U' (vloeren Snel en overzichtelijk modelleren 

met daarop wanden) 

Opzetten model Vloer plus bovenliggende wanden / kolommen Eenduidigheid modellen 

behoren tot hetzelfde nivo 

~eren Modelleren tot buitenkant gevel Genereren juiste hoeveelheden 

Vloeren Om vides (> 4m2) heen modelleren, geen gaten Genereren juiste hoeveelheden 

Wanden Modelleren van vloer tot bovenkant bovenliggende Genereren juiste hoeveelheden 

vloer 

Wanden Modelleren met baseline in het hart van de wand Genereren juiste hoeveelheden 

Tahe/6.3: Afspraken ten behoeve van mode/Ieren 

De hierboven gegeven afspraken voor het modelleren in de fase VO moeten ook in acht worden genomen 

bij het modelleren in besteksfase. In deze fase moeten hoeveelheden immers op gelijke grond bepaald 

worden zodat kostengetallen bruikbaar zijn. 

[ElS 11: Zoveel mogelijk aansluiten bij bouwbrede afsprakenstelsels (hoeveelheden). 
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6. De kosten ase 
Zoals uit de onderzoeksresultaten is gebleken moet een kostendatabase worden gebruikt om 

(kosten)gegevens uit inschrijfbegrotingen op te slaan. Bij het ramen van kosten moet in de database 

gezocht kunnen worden naar geschikte kostengegevens en moeten deze geëxporteerd kunnen worden naar 

EDT zodat ze gekoppeld kunnen worden aan de hoeveelheden die volgen uit een 3D-model. 

Uit onderzoek naar de werking van EDT is gebleken dat dit programma werkt op basis van een Access 

database. Na het analysen van de mogelijkheden van het programma Access (functionaliteiten, 

gebruiksvriendelijkheid , uitwisselbaarheid met andere programma's en beschikbaarheid) is besloten de 

database op te zetten met dit programma. Met name de standaard beschikbaarheid van het programma 

Access binnen het Officepakket geeft een groot voordeel ten opzichte van andere databaseprogramma's. 

6.4.1 Het bewerken van een inschrijfbegroting 

De output uit het begrotingsproces (bestek) bestaat uit een Excel-uitdraai van de inschrijfbegroting , in deze 

uitdraai is de opbouw van de kostenrecepten te herkennen (afbeelding 6.3), zie ook de werking van de 

software in bijlage A3 . 

2B(22.2)-" BINNENWAND TRAPlLlFTfTECHNIEKlZWEMBAD C35145-XC1-C2 0=250 6034 m2 482.147,24 526.366,81 201.250,56 200,48 1.209.765 
Bekisling binnenwand Irapiliflilechniek/zwembad 12065 m2 332.034,17430.124.21 63 ,17 762.158 
o nik is ti ngsol i e 12065 m2 1.447 ,82 0,12 
sle"en en onlkislen binnenwand Irapiliflllechniek 11100 uur 430.124,21 38.75 
afschrijving kist binnenwand Irapiliflllechniek 12065 m2 328.414,61 27 ,22 328.415 
levering belonslelblokjes (6sllm2) 72391 si 2.171 ,74 0,03 

Wapening binnenwand Irap/iflilechniek/zwembad 146359 kg 201250,56 1,38 201 .251 
binddraad incl 

FeB-500 HWL in slaven wand 146359 kg 195.388,89 1,34 195.389 
hulpslaai wapening (3% ) 4391 kg 5.861 ,67 1,34 5.862 
verlies wapening (3 %) incl 

kraanhulp vlechler/lossen wapening abk 
Belon binnenwand lrap/lift/lechniek/zwembad 1287 m3 139.424,84 42.400,62 141,25 181.825 
levering belon C35/45-XC1-C2 1287 m3 126.027,21 97,90 
verlies beton C35/45-XC1-C2 (5%) 64 m3 6.301 ,36 97,90 
toeslag be longranulaat 20% 1352 m3 3.717,09 2,75 

toeslag hutpsloHen /C-cemenl 1352 m3 3.379,18 2,50 
slorten belon binnenwand Irap/ liflilechniek/zwembad d=250 1094 uur 42.400,62 38,75 
kraan/pompkosten Ibv wanden abk 
Afwerking/nazorg belon schone kistzijde binnenwand 10688 m2 5.344,12 33,133,52 3,60 38.478 

afwerk ing /nazorg schone belon kislzijde 855 uur 33.133,52 38,75 
lev . mal . afwerking/nazorg Schone belon kislzijde 10688 m2 5.344,12 0,50 
Afwerking conusgalen binnenwand 10688 m2 5.344,12 20.708,45 2,44 26.053 
dichlen/afwerken conusgalen 534 uur 20.708,45 38,75 
lev. mat. dichten/afwerken oonusgalen 10688 m2 5.344.12 0.50 

Afb. 6.3: Fragment begroting (codering gedeeltelijk vetwijderd) 

Voordat de kostengegevens bruikbaar zijn voor ramingen zullen er bewerkingen uitgevoerd moeten worden 

op de inschrijfbegroting . De kosten zullen per Elementcluster of Element gegroepeerd moeten worden en 

gedeeld door de juiste hoeveelheden. Bij het bewerken van een inschrijfbegroting kan gebruik worden 

gemaakt van de codering van de recepten. Deze codering bevat veel informatie, bijvoorbeeld tot welk 

Element de kosten van het betreffende recept gerekend moeten worden . 

De benodigde hoeveelheden om de juiste kostengetallen te kunnen bepalen (zoals BVO, BFO en bruto 

wandoppervlakte) zullen in de toekomst uit een besteksmodel gegenereerd moeten worden . Op dit moment 

is dit technisch nog niet mogelijk door de manier waarop het besteksmodel opgezet is. Voor de uitwerking 

van de werkmethode zijn hoeveelheden van een referentieproject bepaald door het opstellen van een 

vereenvoudigd model van het project, zodat wel zichtbaar gemaakt kan worden hoe het bepalen van de 

kostengetallen in zijn werk moet gaan. 
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De bewerkingen om vanuit een inschrijfbegroting tot bruikbare kostengegevens te komen worden 

uitgevoerd door een zogenaamd VB-script in Excel. Dit script zorgt ervoor dat er een aantal 

geautomatiseerde bewerkingen worden uitgevoerd op de inschrijfbegroting bestaande uit: 

• Opstellen lay-out kostengetallen (volgens NEN 2634). 

• Optellen van alle kosten die behoren bij een bepaald Elementcluster of Element. 

• Delen van totale kosten van Elementcluster of Element door de juiste hoeveelheid . 

• Toevoegen van receptregels als onderbouwing voor de kosten per Element. 

• Toevoegen van nummer per regel om kostenniveau aan te geven: 

1. Bouwwerk 

2. Elementcluster 

3. Element 

4. Receptregel 

Het volledige VB-script is opgenomen in bijlage B2. Een deel van de output is te zien op afbeelding 6.4, 

deze output kan opgenomen worden in de kostendatabase § 6.4.2. 

NIVO CODE OMSCHRIJVING KOSTEN TOTAAL HOEVEELHEID EENHEID KOSTEN / EENHEID 
1 2 BOUWKUNDIG WERK 8.576.590 37.081 BVD 231 
22A FUNDERING 1.545.936 7.757 BFO 199 
32A(I I) BODEMVOORZIENINGEN 0 7.757 BFO 0 
32A(13) VLOEREN OP GRONDSLAG 16.460 146 m2 113 
42A(13.2).11 .02 VLOER LIFTPUT E.D. OP GRONDSLAG AFGESPAAND C28/35-XC2-C: 16.460 146 m2 113 
32A(16) FUNDERINGSCONSTRUCTIES 712.898 7.757 BFO 92 
42A(16.1).20.01 FUNDERINGSPOER C28/35·XC2·C3 2 PAALS POER 51 .017 83 m3 614 
42A(16.1).20.02 FUNDERINGSPOER C28/35·XC2·C3 MEER PAALS POER 131.007 312 m3 419 
42A(16.1).2 1.01 FUNDERINGSBALK C28/35-XC2-C3 373.084 592 m3 630 
42A(16.1).2 1.02 FUNDERINGSBALK MET NEUS C28/35-XC2-C3 41 .921 57 m3 731 
42A(16.1).23.01 STIEPEN FUND .BALK C28/35-XC2-C3 10.653 6 m3 1.667 
42A(16.1).24 .01 KIMMEN RAND FUND. BALK C28/35-XC2-C3 MET OPSTORT 37.411 58 m3 643 
42A(16.1).24.02 KIMMEN VELD FUND.BALK C28/35-XC2-C3 15.067 47 m3 318 
42A(16.1).24.03 KIMMEN VELD VERHOOGD FUND.BALK C28/35-XC2-C3 30.746 75 m3 408 
42A(16.1).24.04 KIMMEN RAND FUND. BALK C28/35-XC2-C3 21.992 30 m3 734 
32A(17) PAALFUNDERINGEN 816.579 37.081 BVO 22 
4 2A(17.2).52.01 TOTAAL OFFERTE PREFAB PAAL INCL. UITZETTEN 796.479 1 oH 796.479 
4 2A(17 2) ,52.01 a TOTAAl OFFERTE KOPPENSNELLEN 20,100 1 0lf 20_100 

Afb. 6.4: Fragment kostengegevens uit begroting, na doorlopen V8-script. 

Het getal in de kolom Nivo geeft weer tot welk kostenniveau de regel behoort, het getal 3 staat voor het niveau Element 

Eis 12: Inschrijfbegrotingen automatisch omzetten naar kostengetallen . 

De verkregen output is nu wel geschikt om toe te passen in het ramingsproces . Hierbij zijn nog wel een 

aantal kanttekeningen te maken : 

• De kosten in de inschrijfbegrotingen moeten voorzien worden van de juiste codering anders worden 

ze verkeerd toegeschreven (hiervoor worden binnen BNBSP standaarden ontwikkeld). 

• Het komt voor dat offertebedragen in begrotingen meer dan één Element bestrijken (bijvoorbeeld 

een offerte voor dragende buitenwanden inclusief de afwerking). Deze kosten zullen door de 

calculator verdeeld moeten worden over de verschillende Elementen, zodat er zuivere 

kostengetallen ontstaan. 

• Uitzonderlijke situaties in een begroting die voor vervuiling van kostengetallen kunnen zorgen 

moeten benoemd worden. 

Het verkregen Excelsheet met kostengegevens kan worden opgenomen in de kostendatabase. 
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6.4.2 Het database-ontwerp 

De met behulp van het VB-script gegenereerde kostenoverzichten uit inschrijfbegrotingen (in Excel

formaat) kunnen worden ingeladen in de database omgeving van het programma Access. In een later 

stadium kunnen er bewerkingen worden uitgevoerd op de gegevens (indexeren, bepalen gemiddelde). 

Om de gewenste bewerkingen op de gegevens mogelijk te maken is er een database-ontwerp gemaakt 

waarin is vastgelegd waar bepaalde formulieren, tabellen en queries opgenomen moeten worden en welke 

gegevens erin opgenomen moeten worden en welke onderlinge verbanden deze hebben. Als 

ontwerpmethodiek is het normaliseren van een relationele database gebruikt [33) . Het doel hiervan is een 

database te ontwikkelen die flexibel (gegevens op verschillende manieren opvragen) en integer (gegevens 

betrouwbaar opslaan) is. 

De database bestaat in hoofdzaak uit twee onderdelen, de kostengegevens per project en de 

projectkenmerken per project. In een tabel worden de projectkenmerken van alle in de database 

opgenomen projecten verwerkt. Daarnaast worden per project de kostengegevens in losse tabellen 

opgeslagen die rechtsreeks worden ingeladen uit Excel (na het doorlopen van het VB-script, zie § 6.4.1). 

Eis 16: Projectkenmerken moeten opgenomen worden in de kostendatabase. 

Aan de hand van deze basisgegevens (projectkenmerken en kostengegevens) kunnen diverse bewerkingen 

worden uitgevoerd : 

• Zoeken binnen projectkenmerken op basis van bijvoorbeeld functie , hoogte en vormfactoren. 

• Bepalen van indexfactor op basis van peildatum project en gewenst prijspeil. 

• Aanpassen kostengegevens door vermenigvuldigen met de bepaalde indexfactor. 

• Kostengegevens van een project op verschillende niveaus zichtbaar maken (Elementclusters, 

Elementen en later Bouwdelen). 

• Kostengetallen van meerder projecten met elkaar vergelijken (naast elkaar weergeven). 

• Bepalen van gemiddelden van kostengetallen van meerdere projecten (of van alle projecten in de 

database) . 

• Uitvoeren van kostengetallen naar een formaat dat gebruikt kan worden in EDT. 

Eis 13: Kostengegevens moeten geïndexeerd kunnen worden . 

Eis 14: Gemiddelden van kostengetallen van meerdere projecten moeten bepaald kunnen worden . 

Op afbeelding 6.5 (volgende pagina) is het database-ontwerp weergegeven als ERD (Entity Relationship 

Diagram) . Verbanden tussen tabellen (T) en queries (Q) worden hiermee inzichtelijk gemaakt. Een tabel is 

een verzameling gegevens en een query is een weergave van één of meerdere tabellen, met de mogelijkheid 

selecties te maken of bewerkingen uit te voeren op gegevens. In bijlage B2 zijn een aantal fragmenten uit de 

kostendatabase weergegeven, waarbij een aantal fictieve waardes zijn ingevoerd . 
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DATABASE-ONTWERP 

Lá;,:- : • " 

Projectnr ---------+-'T'""-+lPrcj&Ctnr Projectnr 
Projectnaam ---------+.....,.+-~Prcj&Ctnaam Projectnaam 
Omvang (BVO) .------+-I+~' Prijspeil Functie 
Ligging r+-II+-~T;pe gebo wh (KA BE WO) Hoogte 
Functie Indexci er Ligging 
Type fu hdatie Opbouw constructie 
Hoogte VF: BVOtBBO 
Opbouw constructie VF: gevel tottBVO 
VF BVOSBO VF: gevel dicht/gevel tot 
VF gevel totSVO Projectnr Prijspeil 
VF g8'/el dichtlgevel tot Pro ejctna am Type gebouw (KA B~ WO) 
Prijspeil Gewenst prijs~e~ --------I--I--'~Gewenst prijspeil 
Type gebouw (KA BE. WO) ----...I....!I-++~Type gebouw (KA. BE 'N O) Indexfactor" 
Opmerking Indexcijfer "'O'-'p"'m.;.;e""rk.;;;in""g:...-_--1r-______ -' 

Datum 
Type 
Index 

Datum 

fü,o 
Gode 
Omschrijving 
Kosten tata a I 
Hoeveelheid 
Eenheid 
KostenJe enh eid 

Nivo 
Gode 
Omschnjv ing 
Kosten totaal 
Hoeveelhe id 
Eenheid 
Kosten ieenh eld 

Index/ador = ((index nieuw· index oud rndex oud) + 1 
Kosten/eenheid gelndexeerd = Kosten/eenheid" Index/ador 
Ten behoeve van export naar EDT (reken software) 

Afb. 6.5: Overzicht database-ontwerp 

elndexeerd""" 

Group 10 
Name 
Expression 
Description 
Deleted 
DeieteDate 

De laatste tabel in het database-ontwerp (genaamd Formulas) is leesbaar voor 

de rekensoftware EDT. De tabel kan worden gekopieerd naar het EDT -bestand 

zodat de kostengegevens door middel van EDT gekoppeld kunnen worden aan 

de hoeveelheden die worden gegenereerd uit het 3D-model (afbeelding 6.6). In 

EDT heeft de kostendeskundige de mogelijkheid om de kostengetallen te 

overschrijven. 

@Q 
Mouw 

~ 

2A 
2A(11) 

2A(13) 

2A(16) 

2A(17) 

2B 
28(21) 

28(22) 

28(23) 

28(27) 

28(28) 

>; 
,:><> 

_oe 
226,86 F'-'ldef'rlg 

0 BodenwoorzierWlgen 

00 Vloeren ~ iTonds!og 

104,68 F"'-i1gscosrouctJes 

25.08 PM/1lnderi1gen 

216,6 Skelet 

182,4 BUtenw..-x constructie1 

191.52 8inmenw~ constructie1 

104,86 Vloeren; constndie1 

90 Doken; construc1ie1 
19,38 _1ddr&OgConslruciie 

Afb 6.6: 
kostengegevens in EDT 

Eis 15: De kostendeskundige moet de mogelijkheid hebben om kostengegevens te overschrijven. 

Eis 17: De kostengegevens moeten ingeladen kunnen worden in de rekensoftware. ______ ---J 
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7 T OETSING 
In dit hoofdstuk wordt de toetsing beschreven. De toetsing bestaat uit twee onderdelen; toetsing op 

functionaliteiten door het uitvoeren van een pilotproject (zijn de eisen uit § 5.2.5 verwerkt in de 

werkmethode) en toetsing of de gesignaleerde knelpunten uit de analyse van het huidige ramingsproces 

worden opgelost door het gebruik van de werkmethode. De kostendatabase is nog niet gevuld met 

kostengegevens, om de functionaliteit van de ontwikkelde methode te kunnen toetsen zijn kostengegevens 

van één project in de database opgenomen. 

7.1 Uit rk nq il t roJect 
Om de werking van de ontwikkelde werkmethode te toetsen is de procedure (§ 6.2) doorlopen. Als input is 

gebruik gemaakt van een aantal plattegronden en doorsneden uit de besteksstukken van het project 

Maasstadziekenhuis te Rotterdam. Van het project is een 3D-model opgesteld (op basis van gegevens in de 

fase VOl met behulp van objecten uit de objectenbibliotheek (afbeelding 7.1). 

Atb 7. J. 3D-model Maasstadziekenhuis (VO) 

In de kostendatabase is gezocht naar de projectkenmerken; ziekenhuis, laagbouw, combinatie kolommen

en wandenstructuur. De gevonden kostengegevens zijn ge'lndexeerd en met behulp van de rekensoftware 

EDT zijn de hoeveelheden uit het 3D-model vermenigvuldig met de gegenereerde kostengegevens. De 

output is de kostenraming van het project voor het onderdeel ruwbouw op het niveau Elementen, afbeelding 

7.2. In bijlage B3 is de uitwerking van het project per deelproces gevisualiseerd. 

A a e D :e F Q H I J j( L 
f- , Code Omschrij;ing F actor I Nonn Hoeveelheid Materiaal Arbeid Materieel Onderaannemer Eenheidsprijs Tarief Tolaal 

2 Ei Project 21.400.038,11 21.400.038,11 
3 r ' HOEVEflIB)fN ' .000 t.ooo 
4 0000 allO I ,OÓO 15 a94,1170 rn2 
5 ODOt IlII'O 1,000 t U1l7,lSO rn2 
6 -i-: 2A FLN>fRI'Kl 1,000 1.900 llII'O U/8.52I}i2 U 7eSllI ,e2 3.676.5l1.62 

- ------1 
7 Wit) ~ 1.000 15 S9l')90 BFO 
8 ~IJ) \I1OOron«l ".,.1dsIog 1.000 j ~,èco nol t37232,oo 90,00 - ------
9 2"(16) F .... "",._Sl/\I:Ilo8 1.000 ISS97,290 BFO 1635.84'.78 1114,86 

10 - - - - 210(11') 1>ooI~ 1.000 1$.894,j'lO IIVO lllOl, .... S,85 :i:S,oe 
11 "' 31 SHB.ET 1,Il10 l pro IIVO ~ 7 7l9.516,48 17,729 518,48 17 ,72!1~18,48 

12 ~l, ~_""'IOI 1,000 77102,2J15 nol 5Dn1B1',615 162,AO 
_ 13 2Il(22J r..~" .. CJ:InSIJ:ucb8' I,OÓO \05J8,010 nol 2.018.239,68 191,52 

14 211(2J'J \Ibor .... ""'IIIu:IIe, 1,000 7506&,l7Il m2. 7511275,53 '04._ 
15 I 2!!01) Dels')._1 l,tnl 14 .8IU,990 1111 1.314..2eS,Hl 90.00 
16 lfII'28) ft)o".,,~ 1,000 75.1190.[170 BVO 1 ' 70$.4 ,52 19,38 

AIb 1.2; Output: kostenraming ruwbouw 
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7 Toe sing 00 fun tion li n 
Door de uitvoering van het pilotproject is gebleken dat het mogelijk is om door het volgen van de procedure 

te komen tot de gewenste output, de kostenraming . In tabel 7.1 wordt weergegeven of er wordt voldaan 

aan de gestelde eisen uit het programma van eisen (§ 5.2.5). 

- -- - -- -- - - -

I NR EIS BEVINDING PILOTPROJECT 
-

I- 1 
Gegevens moeten de informatie bevatten die Niet van toepassing 

i minimaal vastgelegd moet zijn in de fase VOo 
~ 

Opbouw van de raming volgens NEN 2634. In VO op Voldaan 
2 

het niveau Elementen. , 
Alle hoeveelheden en kostengetallen moeten Voldaan 

I- 3 

~ zichtbaar zijn. 

~ Alle gebouwonderdelen die gedefinieerd zijn moeten Voldaan 
0 4 

afgeprijsd worden. 

5 
Kostengegevens die worden gehanteerd moeten Voldaan 

aansluiten bij het niveau van de ontvangen gegevens. 

Er moet een duidelijke scheiding komen tussen de Voldaan 

6 werkzaamheden van de kostendeskundige en die van 

ta de modelleur. 

~ 7 
Zoveel mogelijk gegevens moeten automatisch Gedeeltelijk voldaan 

f worden gegenereerd of weggeschreven worden . 

8 
Inbouwen van overleg- en controlemomenten tussen Voldaan 

kostendeskundige en modelleur 

9 
De benodigde hoeveelheden moeten gegenereerd Voldaan 

z 
kunnen worden uit een 3D-model. 

~ I 
Zo efficiënt mogelijk modelleren. Voldaan, opstellen model in vijf uur 0 '" 10 

"'" 0 
0 Zoveel mogelijk aansluiten bij bouwbrede Voldaan 
:::E 11 

afsprakenstelsels (hoeveelheden). --
12 

Inschrijfbegrotingen automatisch omzetten naar Voldaan , mits begroting juist is opgezet 

kostengetallen. -
'" 13 

Kostengegevens moeten geïndexeerd kunnen Voldaan 

~ 
worden . 

-
14 

Gemiddelden van kostengetallen van meerdere Niet van toepassing bij pilotproject 

t§ projecten moeten bepaald kunnen worden. 
Z 

De kostendeskundige moet de mogelijkheid hebben Voldaan 
~ 15 

S om kostengetallen te overschrijven. 

16 Opnemen projectkenmerken in kostendatabase . Voldaan 

De kostengegevens moeten ingeladen kunnen Voldaan 
17 

worden in de rekensoftware. 

Tabel 7. /: Overzicht toetsing op verwerking van eisen in de werkmethode 
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Opmerkingen bij tabel 7.1: 

• Eis 7: de meeste gegevens worden automatisch verwerkt. Bij het gebruik van de kostendatabase zijn 

nog wat handmatige handelingen nodig. De export uit de kostendatabase moet nog handmatig 

worden gekopieerd naar het EDT -bestand, dit zal in de toekomst met een druk op de knop moeten 

gebeuren. 

• Eis 12: Bij het pilotproject is gebleken dat de inschrijfbegroting van Medimall (het referentieproject) 

automatisch omgezet kan worden naar kostengetallen met behulp van het opgestelde VB-script . 

Wel bleek dat de input (de inschrijfbegroting) niet helemaal juist was opgezet. De kosten van 

constructieve daken zijn samengevoegd met de overige constructieve vloeren. Hierdoor ontstaat er 

vervuiling in de kostengetallen, van het Element 28(27) Daken; constructiefwas er geen kostengetal 

beschikbaar. 

• Eis 14 Bij het pilotproject is er maar één geschikt referentieproject gevonden. Het gemiddelde van 

kostengetallen kon dus niet bepaald worden. Deze functionaliteit is wel aanwezig in de 

kostendatabase, hier moeten wel een aantal handmatige handelingen bij verricht worden. 

Het uitvoeren van het pilotproject is naar tevredenheid verlopen . Het opstellen van het 3D-model heeft vijf 

uur in beslag genomen, hierbij moet wel opgemerkt worden dat er veel repetitie in het pilotproject 

aanwezig is wat de snelheid van modelleren bevorderd. Het verzamelen van kostengegevens, het inladen in 

EDT en het opstellen van de kostenraming heeft binnen twee uur plaatsgevonden. 

De gebruiksvriendelijkheid van de kostendatabase kan worden verbeterd . Op dit moment vraagt het 

hanteren van de database veel kennis over de programmatuur. Volgens een ICT -deskundige kan de 

database verbeterd worden door één grote tabel met alle kostengegevens van projecten samen te stellen 

(geen losse tabel per project). Hierdoor zou er flexibeler omgegaan moeten kunnen worden met de 

kostengegevens. Daarnaast wordt er aangeraden om een interface (andere layout en bediening van de 

zoekfuncties) te maken waardoor de gegevens uit de database eenvoudiger hanteerbaar zijn zonder kennis 

van de programmatuur. 
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7.3 To t inq 00 br ba r ei 
In het voorgaande is er getoetst of de functionaliteiten uit het programma van eisen zijn opgenomen in de 

uitwerking van de werkmethode (het ontwerp) en of deze functionaliteiten goed werken. Om te toetsen of 

de ontwikkelde werkmethode de gesignaleerde knelpunten uit de analysefase oplost is een interview 

gehouden met een kostendeskundige. 

De functionaliteiten van de werkmethode zijn uiteengezet waarna vragen zijn gesteld over de bruikbaarheid 

van de methode en of knelpunten in het huidige ramingsproces worden opgelost. Het ontwerp beslaat een 

klein deel van het ramingsproces (DBK, VO, ruwbouw) bij deze toetsing gaat het om de methodiek en wordt 

het ontwerp gebruikt als voorbeeld van de methodiek. Zie tabel 7.2 voor een overzicht van de bijdrage van 

de werkmethode aan het oplossen van de knelpunten die zijn gesignaleerd bij de analyse . 

. ~ Oplossing:dóor toepassen werkmethode -

Het samenstellen van kengetallen kost teveel 

tijd . 

~ 
Er zijn andere werkzaamheden die voorrang 

krijgen boven het genereren van kengetallen 

(weinig prioriteit). 

De aangepaste opbouw van de inschrijfbegroting, met 

uitgebreidere codering in combinatie met het VB-script 

zorgt voor het sneller bepalen van kostengegevens . 

Grotendeels automatisch, wat de kans op fouten 

verminderd. -
Door het automatisch genereren van gegevens kan het 

bepalen van de kostengetallen sneller verlopen. Er 

hoeft minder tijd vrij gemaakt te worden. Daarnaast 

kan de bruikbaarheid van getallen verbeterd worden 

waardoor de prioriteit zal toenemen. 1--------------------------------------------Er ontbreekt een duidelijk systematiek. Bij het ontwikkelen van de werkmethode worden veel 

zaken gestandaardiseerd, dit verhoogt de 

bruikbaarheid van kostengegevens. Er is immers voor 

iedereen dUidelijk welke kosten waar worden 

meegerekend en dat is voor alle projecten hetzelfde. 
~----------------------------------------Kengetallen zijn niet specifiek genoeg . 

Projecten zijn divers waardoor kengetallen niet 

altijd hanteerbaar zijn. 

Kostendeskundige heeft weinig gevoel bij 

projecten waar kengetallen beschikbaar van zijn. 

De methodiek biedt ruimte om getallen speCifieker te 

bepalen en te gebruiken, dit zal erg belangrijk zijn voor 

de bruikbaarheid bij BNBSP. Het ontwerp biedt geen 

verbetering (uitgewerkt tot niveau elementen). 

Er komen meer gegevens beschikbaar waardoor er 

vaker geschikte gegevens zullen worden gevonden. 

Er worden speCifiekere gegevens opgeslagen wat meer 

inzicht geeft in de project. Het raadplegen van een 3D-

model geeft sneller en beter inzicht in een project dan 

wanneer men tekeningen moet bestuderen. 

rabeI7.2. Oplossing knelpunten door gebruik 3D-mode//en in het ramingsproces 

Om tot een werkbare methode voor BNBSP te komen zullen een aantal onderdelen verder uitgewerkt moeten 

worden : 

• Kostengegevens specifieker opslaan dan het niveau Elementen. 

• De kostendatabase is nog niet gevuld. 

• Gebruiksgemak van de kostendatabase, dit vereist teveel kennis van de programmatuur voor de 

gebruiker. 
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8 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

.1 Bevindingen afs udeeronderzoek 

Uit de toetsing is gebleken dat de ontwikkelde werkmethode een bijdrage kan leveren aan het beter 

verwerken van kostengegevens uit inschrijfbegrotingen en het gebruiken van de kostengegevens in het 

ramingsproces. De geconstateerde knelpunten in het huidige ramingsproces worden door het gebruik van 

3D-modellen opgelost. 

Naast de positieve punten van de werkmethode die de geconstateerde knelpunten oplossen zijn er nog een 

aantal bijkomende voordelen: 

• De 3D-modellen geven inzicht in hoe hoeveelheden zijn gerekend door het kleurgebruik in 3D

modellen. 

• De gegevens uit 3D-modellen kunnen worden toegepast voor andere doeleinden (zie 

aanbevelingen). 

• Er kan beter worden ingespeeld op wijzigingen in het ontwerp. Aanpassingen in het 3D-model 

geven aangepaste hoeveelheden in de raming/begroting. 

Aandachtspunten bij de ontwikkelde werkmethode zijn: 

• Om de werkmethode tot een succes te maken zijn communicatie en het vastleggen van definities 

belangrijk. Tijdens het onderzoek is gebleken dat er veel verschillende opvattingen bestaan en dat 

er snel sprake is van miscommunicatie, omdat men verschillende definities hanteert voor hetzelfde 

begrip. 

• Het verdelen van offertebedragen in een inschrijfbegroting over meerdere kostendragers blijft een 

handmatige handeling. 

• Diversiteit bij projecten van BNBSP bemoeilijkt het gebruik. 

• Opzetten modellen is (op dit moment) specialistisch werk. 

Met de ontwikkelde werkmethode kan binnen een werkdag een 3D-model worden opgezet en kunnen 

passende kostengegevens worden gezocht waarmee een kostenraming van de ruwbouw op het niveau 

Elementen kan worden gegenereerd. De bruikbaarheid van de methode voor BNBSP is op dit moment 

beperkt, omdat men kostengegevens graag specifieker wil bepalen. Om dit te bewerkstelligen zal de 

werkmethode uitgebreid moeten worden, zie ook de aanbevelingen in de volgende paragraaf. Daarnaast is 

de methode pas hanteerbaar als de kostendatabase is gevuld met kostengegevens. 
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8. Aan veli oen 
De resultaten van het afstudeeronderzoek tonen aan dat het gebruik van 3D-modellen in het ramingsproces 

voordelen biedt ten opzichte van de huidige methode. Het onderzoek kan gezien worden als een eerste 

verkenning van de problematiek en de mogelijkheden. Een aantal punten uit het ontwerp zijn voor 

verbetering vatbaar: 

• Aanpassen opzet kostendatabase zodat alle handelingen 'automatisch' kunnen gebeuren. 

• Gebruiksgemak van kostendatabase verbeteren , bijvoorbeeld door een aangepaste interface (andere 

lay-out en betere bediening). 

De uitwerking van de werkmethode is gemaakt voor een klein onderdeel van het bouwproces (DBK, VO, 

ruwbouw) om tot een volledige methodiek te komen zullen de volgende stappen doorlopen moeten worden : 

1. Verder standaardiseren van het begrotingsproces . Uitbreiding van het coderingssysteem is 

belangrijk zodat het mogelijk wordt om kostengegevens op het niveau Bouwdelen (automatisch) te 

kunnen genereren . 

2. Uitbre iden functionaliteit kostendatabase met betere zoekmogelijkheden op verschillende niveaus, 

naast het zoeken naar projectkenmerken ook zoeken binnen kostengegevens mogelijk maken. 

3. Uitbreiden objectenbibliotheek met objecten die informatie bevatten ten behoeve van het ramen van 

kosten in de fase DO, hiermee moeten ramingen gemaakt kunnen worden op het niveau Bouwdelen. 

4. Het vullen van de kostendatabase, pas als hierin gegevens opgeslagen zijn kan ermee gewerkt 

worden. 

5. Implementatie in het bedrijfsproces. 

Als deze stappen worden doorlopen kan er in het ramingsproces beter gebruik worden gemaakt van 

kostengegevens uit inschrijfbegrotingen op alle gewenste niveaus. Wanneer de volledige methodiek werkt is 

de kostendeskundige in staat om kostengegevens op het gewenste niveau te bepalen. De flexibiliteit zal 

daarbij erg groot zijn, wat de bruikbaarheid van de methode ten goede komt. 

Naast het verder ontwikkelen van de werkmethode tot een volledig systeem dat het hele ramingsproces 

beslaat lijkt het zinvol om de inzetbaarheid van 3D- modellen bij andere (aangrenzende) werkzaamheden te 

onderzoeken . Bijvoorbeeld bij het genereren van planningen of het inschatten van risico's . Zodoende 

kunnen de gegevens uit een 3D-model meerdere malen gebruikt worden. 

Het is zinvol om het onderzoek naar het gebruik van 3D-modellen in het ramingsproces voort te zetten , 

belangrijke aandacht hierbij moet geschonken worden en het standaardiseren van de processen en het 

vastleggen van definities. 
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