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Voorwoord 

Het voor u liggende afstudeeronderzoek is de eindrapportage van het onderzoek naar het onderhoud- en 

mutatieproces van woningen. Dit is tevens het eind van mijn afstuderen aan de Technische Universiteit 

Eindhoven. Zodoende sluit ik mijn masteropleiding Uitvoeringstechniek aan de faculteit bouwkunde af. Het 

afstuderen heb ik uitgevoerd bij gastbedrijf Aannemingsbedrijf Ooijevaar in Alkmaar.  

Dit afstudeeronderzoek bestaat uit een beschrijving van de problematiek, het uitgevoerde onderzoek 

omtrent het onderwerp, en het ontwerp voor de totstandkoming van de oplossing van de problematiek. Dit 

is respectievelijk uitgevoerd tijdens het participerend observeren, de onderzoeksfase en de ontwerpfase. 

Het onderhouds- en mutatieproces is het proces rondom de woningverbetering van sociale huurwoningen 

in opdracht van woningcorporaties binnen Nederland. Het onderhoudsproces zijn hierbij de 

werkzaamheden in bewoonde situaties, en het mutatieproces in onbewoonde situatie tijdens de 

overgangsperiode tussen verschillende bewoners.   

Tijdens mijn 10 jaar durende studie in de richting van de bouwkunde heb ik mijzelf kunnen ontwikkelen 

vanaf het middelbaar beroepsonderwijs tot het wetenschappelijke onderwijs. Dit heb ik kunnen realiseren 

door een groot portie doorzettingsvermogen en een brede interesse in alles wat met techniek te maken 

heeft. Voor dit afstudeeronderzoek zou ik graag de volgende personen willen bedanken voor hun 

bijdragen. Van de Technische Universiteit Eindhoven hoofdbegeleider Cor de Bruijn en medebegeleider 

Eric Vastert. Vanuit aannemingsbedrijf Ooijevaar commercieel directeur Paul Vlaar, die deze 

afstudeeropdracht mogelijk heeft gemaakt binnen het bedrijf, en alle overige betrokkenen werkzaam 

rondom de dependance Hoorn, als Sjoerd Pronk, Maaikel Meijners, Jan Vos, Marcel Breet, Norbert 

Schagen en Rob Kooy.  

 

 

Dick Schotvanger 

Alkmaar, Augustus 2013 
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Samenvatting 

De problematiek die in het onderhoud- en mutatieproces naar voren is gekomen, is de onvoldoende 

informatie verstrekking ten behoeve van de uitvoering. Dit met onvoldoende beheersing tot gevolg en 

wat tevens leidt tot de nodige verspillingen. De oorzaak van de onvoldoende beheersing komt door de 

gebrekkige afstemming binnen de keten. Zodoende is er de interesse gewekt vanuit één van de 

opdrachtgevers binnen het onderhoud- en mutatieproces. Dit om deze onvoldoende afstemming te 

verbeteren door de samenwerking te gaan intensiveren. De wens om de processtructuur te 

optimaliseren, en dan voornamelijk door het digitaliseren van de opnamemethodiek, is uitgesproken 

vanuit opdrachtgever Gemeentelijk Woningbedrijf Koggenland. 

Op basis van de geconstateerde problematiek en de karakteristieke kenmerken van de huidige manier 

van werken, zoals de ad hoc besluitvoering, is naar voren gekomen dat er geen vaste procedure 

bestaat ten behoeve van de informatie verstrekking naar de uitvoering toe. Om de beheersbaarheid te 

kunnen vergroten zal de werkmethoden moeten worden veranderd van een improviserende naar een 

routinematige werkwijze. De doelstelling van het afstudeerproject luidt dan ook als volgt: 

 

 

 

 

 

Op basis van de huidige processtructuur kan worden geconcludeerd dat er veel in diversiteit 

verschillende documenten worden aangemaakt, ten behoeve van de informatieverstrekking naar de 

uitvoering. Kenmerkend hierbij is dat met pen en papier de woning wordt opgenomen, om vervolgens 

op kantoor deze werkzaamheden uit te werken door zowel de opzichter als uitvoerder of 

projectcoördinator. Tevens is gebleken dat er verschil bestaat tussen de opname van de uitvoerder en 

projectcoördinator. Dit komt omdat er momenteel geen uniforme opnamemethodiek bestaat die zowel 

actor ongebonden de badkamer, het toilet en de keuken kunnen opnemen, als de overige 

mutatiewerkzaamheden buiten deze ruimtes om.  

De informatie die wordt gegenereerd tijdens de opname ten behoeve van de badkamer, toilet en 

keuken kan worden onderverdeeld in drie onderdelen. Namelijk ten eerste de verworven informatie ter 

plaatse vanuit de uitvoerder zoals een summiere beschrijving, foto’s en schets van de huidige situatie, 

ten tweede het programma van eisen vanuit de opdrachtgever, en ten derde de bewonersopties. Naar 

de uitvoering toe wordt daarentegen lang niet al deze informatie verstrekt. Voor de badkamer-, toilet- 

en keukenrenovatie zal op basis van de onderzoeksresultaten speciale informatiebladen worden 

ontwikkeld. Alle nodige informatie zoals foto’s, plattegronden van de huidige situatie, gegevens 

omtrent het programma van eisen en de optie zal hierop worden weergegeven. Ten behoeve van de 

prijsvorming zal op basis van deze keuzemogelijkheden ook direct de gehanteerde eenheidsprijzen 

worden gekoppeld. De keuzemogelijkheden kunnen worden onderverdeeld in elementen als wand, 

vloer, sanitair met respectievelijk de componenten als wand- en vloertegelwerk, toiletcombinatie, etc.  

Voor de werkzaamheden buiten de badkamer, toilet en keuken, die niet via de eenheidsprijzen uit het 

prijzenboek worden verrekend, zal er gebruik worden gemaakt van een database. Deze 

werkzaamheden dienen bij opdrachtgever GW Koggenland in regie te worden verrekend. Deze 

database bestaat uit een grote diversiteit van begrotingsregels. Dit om ter plekke de juiste 

begrotingsregel te kunnen vinden die passend is voor de op te nemen werkzaamheden. Door middel 

van een zoek-systematiek, die onderscheid maakt tussen bouwdelen als plafond of sanitair, kan 

gemakkelijk de juiste begrotingsregel worden gevonden. Ten behoeve van de werkomschrijving zou 

optioneel nog een ruimte worden geselecteerd. Daarnaast zullen alle begrotingsregels worden 

opgebouwd via een methodiek zodat er snel naar een specifieke regel kan worden gezocht binnen de 

database.  

 

 “ Het ontwikkelen van een gestandaardiseerde opnamemethodiek waarmee ter plekke, in een 

sociale huurwoning, een complete en uniforme opname kan worden uitgevoerd, en waarbij van de 

geïnventariseerde werkzaamheden zowel de kostprijs als de uitvoeringsduur worden vastgesteld en 

voldoende informatie wordt verstrekt ten behoeve van de uitvoering. ” 

 



 

  

 

 

 

Om het onderhoud- en mutatieproces te standaardiseren zal er gebruik worden gemaakt van een 

tablet. Hiervoor is een tablet gekozen met een Windows 8 besturingssysteem. Het voordeel hiervan is 

dat de complete versie van Microsoft Offices Excel hierop functioneert en dit een laagdrempelig 

programma is waar veel mensen mee kunnen werken.  

Het ontwerp van de applicatie bestaat uit een navigatievenster waarmee alle deelapplicaties mee te 

openen zijn. Deze eerste drie deelapplicaties bestaan uit een opnamemethodiek om de losse 

mutatiewerkzaamheden te kunnen opnemen voor de werkzaamheden buiten het prijzenboek.  

1. Begroting; het eindresultaat van de opgenomen losse mutatiewerkzaamheden. Hierin staan alle 

geselecteerde begrotingsregels, de geselecteerde ruimten en de prijs gespecificeerd. Tevens 

bestaat de mogelijkheid om foto’s toe te voegen, de daar bijhorende begrotingsregel te 

selecteren en eventuele opmerkingen te plaatsen; 

2. Zoeklijst; dit is een systematiek om op basis van bouwdelen als plafond, vloer, afwerking, etc., 

het zoeken naar de des betreffende regel mogelijk te maken. Door het aantal in te vullen wordt de 

des betreffende regel getransporteerd naar deelapplicatie 1. Begroting; 

3. Basisbestand; dit is de database waar alle begrotingsregels in staan en wijzigingen kunnen 

worden doorgevoerd. Deelapplicatie 2. Zoeklijst zoekt vervolgens binnen dit basisbestand naar 

de juiste begrotingsregels op basis van het geselecteerde bouwdeel.  
 

Voor de opname binnen het prijzenboek zijn speciale informatiebladen ontwikkeld ten behoeven van 

de badkamer-, toilet- en keukenrenovatie. In deze bladen is alle informatie omtrent de uitvoering van 

de renovatie te registreren, en wordt de uitvoering voorzien van voldoende informatie verstrekking. 
 

4. Kostenraming; dit is het onderdeel waar de prijsvorming tot stand komt op basis van gemaakte 

keuzes in de informatiebladen badkamer, toilet en keuken. De prijsvorming komt tot stand op 

basis van componenten zoals wastafel, toilet, wandtegelwerk, etc.; 

5. Badkamer; dit is het informatieblad waarmee alle voorzieningen in de badkamer kan worden 

opgenomen door middel van het selecteren van de des betreffende situatie. Daarnaast kunnen er 

foto’s worden toegevoegd en de plattegrond schematisch worden gemaakt.  

6. Toilet; idem dito als deelapplicatie 5. Badkamer, enkel van het toilet; 

7. Keuken; idem dito als 5. Badkamer, enkel van de keuken; 

8. Planning; een automatisch planningsprogramma waarbij er 8 standaard planningen zijn 

gestandaardiseerd van de badkamer, toilet en keuken en alle variaties hierop. Als input dient 

enkel de startdatum te worden gegeven en wordt de planning automatisch gegenereerd.  
 

De vorige deelapplicaties hebben betrekking tot het opnemen van de werkzaamheden binnen de 

woning en daaruit voortkomende planning. Deze onderstaande deelapplicaties maken het mogelijk om 

meer kennis te generen uit reeds opgedane ervaring en om zodoende de leercurve te verhogen.  

9. Asbesttracker; een programma die informatie verschaft omtrent reeds gerealiseerde saneringen. 

Dit om sneller asbestverdacht materiaal te constateren en dan voornamelijk op de niet zichtbare 

plekken. Dit zou constateringen van asbest tijdens de uitvoering, en daardoor stilstand van het 

uitvoeringsproces moeten verminderen; 

10. Manuren- & materialenstaat; een registratie methoden waardoor nacalculatie gemakkelijker is uit 

te voeren. Hierdoor wordt de leercurve verhoogd door dat er meer kennis over productietempo’s 

wordt gewonnen en dit weer als input kan dienen voor een nauwkeurige uitvoeringsproces; 

Door middel van deze applicaties zijn er handvatten ontwikkeld, voor zowel de opzichter als de 

uitvoerder, om voldoende informatie te kunnen verstrekking ten behoeve van de uitvoering. De 

standaard procedure in vorm van deze applicatie zorgt voor uniformiteit binnen het opname- en 

voorbereidingstraject waarbij de werkzaamheden zijn geïnventariseerd inclusief de kostprijs.  

Deze applicatie maakt het mogelijk om de verschillende informatievormen als begrotingsregels, 

werkomschrijving, foto’s, plattegronden en alle voorzieningen te kunnen opnemen. Het voordeel 

hiervan is dat het bouwplaatspersoneel beter voorbereid te werk kan en zodoende tegen minder 

constateringen aanlopen. Deze constateringen zorgden er namelijk voor een lage productiviteit tijdens 

de uitvoering.  



 

  

 

 

 

Summary 

The problem in the maintenance and mutation process is the insufficient information distribution for the 

execution. This leads to insufficient control and to unnecessary waste. The cause of the insufficient 

control is lack of coordination within the chain. Thus, the interest was aroused from one of the 

principals of the maintenance and mutation process. This to improve the insufficient control by 

intensifying the cooperation within the chain. The desire to optimize the process structure, and 

especially by digitalize of the recording method, is expressed from the client municipal housing 

institution Koggenland. 

 

Based on the identified problems and the characteristics of the current way of working, like the ad hoc 

decision making, it has emerged that there is not a standard procedure for the distributing of 

information towards the execution. To increase the manageability, the working methods must be 

changed from an improvising method to a routine method. The objective of the thesis therefore reads 

as follows:   

 

 

 

 

 

 

 

Based on the current process structure can be concluded that there are many in diversity created 

documents, supplying information to the execution. Most commonly the house will be recorded with 

pen and paper, and afterwards on the office the recorded activities will be worked out by the 

supervisor and the building foreman or project coordinator. It also appears that there is a difference 

between the recording of the building foreman and the project coordinator of the contractor. This is 

due to a lack of a uniform recording method that is able to record the bathroom, the toilet and the 

kitchen, actor unrestricted, as well as the other mutation activities outside these spaces.  

 

The information that is generated during the recording of the bathroom, toilet and kitchen can be 

divided in three categories. At first, the onsite obtained information from the building foreman including 

a minimal description, photos and sketches of the current situation, secondly the program of demands 

from the client, and thirdly tenant options. Otherwise towards the execution not all the information is 

provided.  

 

Special information sheets, based on the research results, will be developed for the bathroom, toilet 

and kitchen renovation. All the necessary information as photos, map of the current situation, 

information on the program of demands, and the options will be displayed. For the purpose of the 

price-making-process, based on the choices made, the unit prices will also be directly linked. The 

choices can be divided in elements such as wall, floor, sanitary with respectively the components as 

wall- and floor tile work, toilet combination, etc.  

 

For activities outside the bathroom, toilet and kitchen, which will be not deducted@ by unit prices from 

the price book, a database will be used. These activities should be deducted afterwards the execution 

with the client. This database consists of a wide variety of budgetary rules in order to find the 

appropriate budget rule for the recording activities onsite. With a search engine, which distinguishes 

the several components as ceiling or sanitary, the proper budgetary rule can easily be found. For the 

purpose of the description of the activities there is an option to select associated space. In addition, all 

budgetary rules are compiled based on a methodology to make it possible to search within this 

database.  

 

 

 

 “ The development of a standardized recording method which is able to execute a complete and 

uniform record, onsite, in a social housing dwelling, and through which the cost price of the 

inventoried activities as well as the execution duration is established and sufficient information is 

provided for the execution.” 



 

  

 

 

 

In order to standardize the maintenance and mutation process a tablet will be used as device. This 

requires a tablet with a Windows 8 operating system. The advantage is the full version of Microsoft 

Excel Offices that operates on the tablet and the accessibility of the program which is a common and 

well known program by a lot of people.  

The design of the application consist of a navigation window with the function to navigate through all 

sub-applications. The first three applications are part of a recording method to record the loose 

mutation activities for the activities outside of the price book.  

1. Estimate; the result of the recording of the loose mutation activities. This contains all selected 

budgetary rules, the selected areas, and the specified cost price. It is also possible to add 

pictures, select the associated budgetary rule and the space to notify any comment. 

2. Search engine; this is a systematic based on components as ceiling, floor, finishing, etc., to 

search the appropriate budgetary rule in the database. By filling in the exact number of the 

quantity of the budgetary rule, the associated budgetary rule will be transported to sub application 

1. Budget.  

3. Database; this is the database where all the budgetary rules are stored and changes can be 

made. Sub application 2. Search Engine searches within this database to the appropriate 

budgetary rule based on the selected component. 

For the recording activities inside the price book there are special information sheets developed for the 

bathroom, toilet and kitchen renovation. In these sheets all the information about the execution of the 

renovation is registered, and the execution is provided with the necessary information.  

4. Estimate of the cost; this is the part where the cost price is established based on choices made 

on the information sheets. The price-making-process is established based on components as 

sink, toilet, wall tilling work, etc.  

5. Bathroom, this is the information sheet where all the facilities in the bathroom can be recorded by 

selecting the relevant situation. In addition, pictures can be added and the schematically drawn 

map. 

6. Toilet; ditto as sub application 5, except for the toilet.  

7. Kitchen; ditto as sub application, except for the kitchen.  

8. Planning; an automatically planning program in which 8 standard planning’s are programmed for 

the bathroom, toilet and kitchen and all the variations between these spaces. For input only the 

start date needs to be filled in and the planning will be generated automatically.  

The previous sub applications relate to the recording of activities inside the dwelling and the generated 

planning. The following applications make it possible to generate information from past experience and 

to increase the learning curve.   

9. Asbestos tracker; a program which provides information about already realized remediation. This 

is a method to determine asbestos suspect material, mainly on hidden spots. This should bring 

down asbestos findings during the execution, and thus reduce the stagnation in the execution.  

10. Man-hours- & material state; a registration method which makes post calculation easier to 

execute. This increases the learning curve because there will be more knowledge about 

production speed, and this can serve as input for an accurate execution.  

Through these applications handles are designed, for the supervisor as well as the building foreman, 

to provide sufficient information for the execution. The standard procedure, as an application, creates 

uniformity within the recording- and preparation route, in which the activities are inventoried including 

the cost price of these.  

These applications make it possible to record the different information streams like the budgetary 

rules, work description, photos, maps and all the facilities. As a result the construction workforce will 

be prepared well, and the number of statements will be reduced. These statements caused a lower 

production volume per day during the execution.    

  



 

    

 

 

 

1 Inleiding 

Het onderhoud- en mutatieproces is een aparte tak van sport binnen de bouwnijverheid vanwege haar 

specifieke kenmerken, namelijk: 

 

I. Projectongebonden relatie met de opdrachtgever; 

II. De uitgestreken regio van de adressen van het onderhoud- en mutatiewerkzaamheden; 

III. De relatief kleine werkzaamheden in verhouding tot projectmatige werken; 

IV. De repeterende cyclus van de processtructuur van onderhoud- en mutatiewerken door de 

enkelmalige werkzaamheden; 

Daar waar bij projectmatige werken veelal seriematige werkzaamheden voorkomen, hebben specialisten 

de voorkeur. Deze specialisten komen tevens voor het in onderhoud en mutatieproces. Dit heeft alleen het 

nadeel op basis van de bovenstaande kenmerken, dat er té vaak en té veel uitvoeringsactoren nodig zijn 

om de vaak geringe werkzaamheden uit te voeren. Hierdoor wordt het uitvoeringsproces al snel inefficiënt 

doordat het productievolume te klein wordt voor alle verschillende uitvoeringsactoren. Door de lagere 

productievolume zal het rendement reduceren van de uitvoerende ketenpartners doordat de productiviteit 

per uitvoeringsdag lager zal worden1. De repeterende cycli van de organisatorische aspecten van het 

onderhoud- en mutatieproces spelen daarbij een cruciaal rol om te voorkomen dat er te veel verspillingen 

worden geleden. Verspilling zoals aanrijtijd naar de uitgestreken adressen in de regio en daardoor de 

productieve uitvoeringstijd van de verschillende uitvoerende ketenpartners afneemt. 

 

 Aanleiding 

De aanleiding om onderzoek uit te voeren naar het onderhoud- en mutatieproces is voort gekomen uit een 

gesprek met de commercieel directeur van aannemingsbedrijf Ooijevaar in de persoon van Paul Vlaar. 

Deze heeft laten weten dat het klimaat in de bouw veranderd en dat het er in onderhoud- en mutatieproces 

onbenut potentieel aanwezig is. Met de volgende quote heeft Paul Vlaar dit verwoord: 

“ Om tegenwoordig te kunnen overleven moeten we met elkaar kijken hoe we het slimmer, beter en 

voornamelijk gemakkelijker voor elkaar kunnen maken om met de bestaande prijzenboeken toch een 

boterham te blijven verdienen.”  

 

 Probleemstelling 

Uit de analyse op basis vanuit het afstudeerplan is naar voren gekomen dat de hoofdoorzaak 

onvoldoende informatie verstrekking leidde tot de consequentie onvoldoende beheersing binnen het 

onderhoud- en mutatieproces. Hieronder staat in het kort het overzicht van deze problematiek: 

 

UITVOERINGSTRAJECT

Onvoldoende informatie 
verstrekking t.b.v. 
uitvoeringstraject

Constatering tijdens 
uitvoeringstraject

ONVOLDOENDE BEHEERSING

Keuze werkzaamheden 
ongefundeerd m.b.t. 

exploitatie

PROBLEMATIEK

Actoren komen meerdere 
keren tijdens onderhoud- 

en mutatiewerk

GEVOLGEN

KRITISCHE PARAMETERS

CONSEQUENTIES

Langere leegstand

Lagere productievolume

ONVOLDOENDE AFSTEMMING

PROJECTONGEBONDEN

PROJECTGEBONDEN

Opname incompleet

Onvoldoende kennis uit 
ervaringen 
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De problematiek in het onderhoud- en mutatieproces ligt met name in de onvoldoende informatie 

verstrekking ten behoeve van de uitvoering, met het gevolg optredende constateringen tijdens de 

uitvoering. Deze optredende constateringen zijn dilemma’s waar het bouwplaatspersoneel geen 

beslissingsruimte voor hebben. Dit zorgt tevens voor inefficiëntie doordat het proces niet zo verloopt als 

verwacht. 

                                                                 
1 Afstudeerplan februari 2013 ‘de informatie verstrekking binnen het onderhoud- en mutatieproces’; 

Figuur 1: schematisering van problematiek met bijbehorende oorzaken en gevolgen 

Bron: onderzoek naar de hoofdoorzaken afstudeerplan februari 2013  

Citaat 1: Paul Vlaar tijdens bespreking uitvoerende ketenpartners 12 juli 2012 



 

    

 

 

 

De problematiek leidt tot stagnatie in het uitvoeringstraject waardoor de leegstand van de woning oploopt 

en de uitvoeringskosten stijgen door de extra uit te voeren werkzaamheden. Dit is de onvoldoende 

beheersing die momenteel aanwezig is in het onderhoud- en mutatieproces. De probleemstelling kan 

zodoende als volgt worden geformuleerd: 

 

 

 

 
 

 

 

1.2.1 Richting van de oplossing 

Op basis van de geconstateerde problematiek zal er een oplossing moeten worden gezocht die de 

beheersbaarheid vergroot. Daar waar de repeterende frequentie van de relatief kleine werkzaamheden 

hoog is, is er meer behoefte aan routinematig werken om over een langere periode gelijke prestaties te 

kunnen leveren. Bij routinematig werken zijn de processen vastgelegd. De activiteiten van die processen 

zijn toegewezen aan actoren binnen afdelingen. Hierbij gaat het voornamelijk dat de processtappen 

efficiënt achtereenvolgend verlopen om verspilling in de keten reduceren. Routinematig werken, door 

middel van standaardisatie, is voornamelijk een procedure aanpak om de beheersbaarheid in repeterende 

werkzaamheden te vergroten. (Wijnen & Storm, 2007)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Doelstelling 

Aan de hand van de probleemstelling en de karakteristieke kenmerken van de huidige manier van werken 

binnen de keten van het onderhoud en mutatieproces, is naar voren gekomen dat er geen vaste procedure 

bestaat om voldoende informatie te verstrekken. Dit leidt tot een hoge mate van onzekerheid in de huidige 

processtructuur en is tevens de oorzaak achter het kenmerk ad hoc besluitvoering. Het onderhoud- en 

mutatieproces wordt juist gekenmerkt door de hoge repeterende frequentie van de relatief kleine werken 

ten opzichte van projectmatige werken. De processtructuur zou daarom moeten worden verschoven van de 

huidige improviserende werkmethode naar een routinematige werkmethode, waarbij standaardisatie de 

richting van de oplossing is. Op basis hiervan is de volgende doelstelling geformuleerd: 

 

 

 

 

 

De informatie verstrekking zoals genoemd in de bovenstaande doelstelling is tweeledig zoals figuur 1 

tevens weergeeft. Enerzijds is er sprake van projectgebonden informatie die voort komt uit de opname van 

een des betreffende adres. Hierbij zal er methodiek moeten worden ontwikkeld die een vollediger beeld 

van de werkzaamheden kan verschaffen ten behoeve van de uitvoering.  

 “De combinatie van een incomplete opname in het opnametraject en onvoldoende verrijking van 

kennis uit ervaring van de ketenpartners, veroorzaakt onvoldoende informatie verstrekking in het 

uitvoeringstraject van het onderhoud en mutatieproces met de consequenties een langere 

leegstand en een lagere productievolume per dag.” 

 

“ Het ontwikkelen van een gestandaardiseerde opnamemethodiek waarmee ter plekke in de sociale 

huurwoning een complete en uniforme opname kan worden uitgevoerd, en waarbij van de 

geïnventariseerde werkzaamheden zowel de kostprijs als de uitvoeringsduur worden vastgesteld en 

voldoende informatie wordt verstrekt ten behoeve van de uitvoering. ” 

Figuur 2: contracten tussen de 

verschillende werkmethoden 

Bron: Twynstra Gudde adviseurs en 

managers 



 

    

 

 

 

Anderzijds moet er meer projectongebonden informatie worden gegenereerd en kennis worden geïmple-

menteerd door voldoende verrijking van kennis uit ervaringen. Door deze kennis te implementeren zal de 

leercurve hoger worden met de bedoeling de kans op fouten te reduceren en het processtructuur in tijd te 

minimaliseren. Kort gezegd komt het erop dat er meer afstemming zal moeten komen in de keten, wat zal 

moeten resulteren in een betere beheersing van het onderhoud en mutatieproces, zie figuur 3. 

 

 

 

 

 

 

1.3.1 Afbakening 

De afbakening voor het afstudeeronderzoek gaat over het onderhouds- en mutatiewerkzaamheden waarbij 

de badkamer-, toilet- en keukenverbetering centraal staan. Deze in doelstelling geformuleerde standaard 

procedure heeft betrekking op de huidige processtructuur en de totstandkoming van de informatie 

verstrekking ten behoeve van de uitvoering.  

 

1.3.2 Overzicht onderzoekstructuur 
 

 
 

 

Figuur 3: investering van kennis uit onderhoud- en mutatieproces 

Bron: Twynstra Gudde adviseurs en managers 

Figuur 4:  structuur van de oplossing vanuit het afstudeeronderzoek met betrekking tot de ontwerpfase 

 



 

    

 

 

 

 Maatschappelijke relevantie 

Door de dalende conjunctuur krijgen de woningcorporatie te maken met een scheve balans binnen hun 

organisatie. Enerzijds worden de woningcorporatie geconfronteerd met een woningmarkt die op slot zit, 

moeten van het kabinet gaan bijdragen voor de huurtoeslag en staan tevens garant voor de dubieuze 

investering van medewoningcorporatie Vestia. Anderzijds krijgen de woningcorporaties te maken met 

derving van inkomsten doordat er minder woningen worden verkocht en de prijzen sterk zijn gedaald ten 

opzichte de waarden waarvoor deze in de boeken staan. Woningcorporaties zijn genoodzaakt om 

maatregelen te treffen om de balans terug te vinden in hun organisatie.  

Dit houdt in dat alle woningcorporaties, op korte of op wat langere termijn, in de problemen gaan komen 

door de huidige markt. De inkomsten zijn nauwelijks door de woningcorporaties te beïnvloeden, enkel door 

het kabinet zoals een huurverhoging. De uitgaven daarentegen heeft de woningcorporatie veel meer 

zeggenschap over. Alleen is het uitgavenpatroon van veel woningcorporaties nog steeds hetzelfde van de 

periode van voor de kredietcrisis. Ondanks dat de uitgaande investeringen zijn geslonken naar de 

maatstaven van de huidige inkomsten, zijn veel organisaties qua capaciteit op hetzelfde niveau gebleven. 

Door de crisis zullen woningcorporaties zichzelf moeten afvragen of de huidige manier van bedrijfsvoering 

nog wel reëel is aan de huidige tijd. Aspecten als ‘slechte communicatie’, beperkt kostenbewustzijn en een 

laag of nauwelijks verbeterpotentieel tussen de betrokken actoren in de keten zorgen voor verspillingen 

met hogere uitgaven tot gevolg. Om deze verspillingen te reduceren zal er in de bedrijfsvoering in de keten 

van de woningcorporatie, hoofdaannemer en de gespecialiseerde aannemer meer afstemming moeten 

komen, dan enkel de projectgebonden samenwerking op basis van aanbesteding2.   

Maar daarentegen is er een verandering gaande in de bouwsector waarbij voornamelijk woningcorporaties 

de consequenties van de projectgebonden samenwerking, op basis van deze aanbesteding, niet meer 

langer pikken. Terugkerende consequenties als overschrijden van de planning, meerwerk naast de 

begrotingen en ruzies tijdens het uitvoeringsproces, beter bekend als de vechtcultuur waar uitvoerende en 

regisserende partijen in verstrikt waren geraakt. Die eenmaligheid van projectteams met steeds dezelfde 

terugkerende problematiek, heeft enkele woningcorporaties doen besluiten om de samenwerking in de 

keten te gaan intensiveren. Dit met het doel om op deze manier kostenbesparend te worden.   

1.4.1 Doel maatschappelijk relevantie 

De omschreven maatschappelijke relevantie staat aan de basis van de problematiek binnen het 

onderhoud- en mutatieproces. De dalende inkomsten in combinatie met de hogere uitgaven van de 

woningcorporatie zorgen ervoor dat zij naar hun eigen functioneren zullen moeten gaan kijken. 

Functioneren in de trant van de interne en externe processen in een keten, zoals die van het onderhoud- 

en mutatieproces. Dit door het onbenut potentieel te gaan onderzoeken en de consequenties van de 

problematiek ‘onvoldoende beheersing’ te minimaliseren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
2 (Wilgenburg, Corporaties: ketensamenwerking als oplossing voor bezuinigingsopgave, 2012) 

Figuur 5: illustratie maatschappelijke 

relevantie van informatie voorziening 

in de keten van het onderhoud- en 

mutatieproces; 
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De achterliggende oorzaken van de problematiek is de onvoldoende afstemming in de keten. Om het 

onderhoud- en mutatieproces te verbeteren moet er voldoende informatie worden gegeneerd ten behoeven 

van het uitvoerende bouwplaatspersoneel. Het uitvoerende personeel moet in staat worden gesteld om 

zodoende het werk zelfstandig te kunnen uitvoeren met minimale interactie en ad hoc besluitvoering van 

de uitvoerder. Door middel van het afstemmen van processen zou er zou er minder energie hoeven te 

worden gestoken om het werk te kunnen uitvoeren.  

  

1.4.2 Strategische beleid 

In de markt van de woningcorporatie wordt het steeds meer zichtbaar dat het strategisch beleid aan het 

verschuiven is van aanbesteding naar nauwe samenwerkingsverbanden. Deze verandering in het 

strategisch beleid is op zichzelf geen opmerkelijk punt aangezien deze op basis van de conjunctuur van de 

wereldeconomie zich aanpast. Zodoende was er in de industriële branche in de jaren ’80 sprake van 

marktaandeel en schaalvergroting. In de loop van de jaren ’90 gingen organisaties meer en meer richten 

op richten op de kerncompetentie van de eigen onderneming en zodoende uitbesteden wat hier buiten viel. 

In het begin van de 21e eeuw heeft dit zich door de globalisering verder ontwikkeld in ketenmanagement. 

Dit komt onder andere doordat klanten veeleisender zijn geworden en complexiteit van producten zijn 

toegenomen.  

 

 
 

 

 

 

Zoals ketenmanagement in de industriële sector al ver ontwikkeld is, wordt de start van deze ontwikkeling 

in de bouwnijverheid beetje bij beetje zichtbaar. Om een goed beeld te krijgen van de onderlinge 

verschillen tussen deze ontwikkelingen geeft het onderstaande figuur dit goed weer. Bij de traditionele 

samenwerkingsrelatie proberen de betrokken partijen elkaar uit te spelen, het risico af te stoten en de 

verantwoordelijk als aansprakelijkheid figuurlijk over de schutting te gooien. Bij partnership is het de 

intentie om de expertise te bundelen, inzicht krijgen in alle processen en kritieke succes factoren om 

zodoende risico’s te kunnen minimaliseren. Bundelen door de juiste actoren met elkaar in verbinding te 

brengen en zo de mogelijkheid bieden om hun processen op elkaar af te stemmen.  

 

 

 
 

Figuur 6: tendensen in de toeleveringsindustrie  

8 bouwstenen voor succesvolle ketenregie in de praktijk; Jeroen Scheepers & Leo Schunck 

 

Figuur 7: transactionele samenwerkingsrelatie versus Partnership 

8 bouwstenen voor succesvolle ketenregie in de praktijk; Jeroen Scheepers & Leo Schunck 

 



 

    

 

 

 

 Intentie verdiepen samenwerking  

De aanleiding van dit onderzoek is dat er intern er twijfels bestonden over de efficiëntie van het onderhoud- 

en mutatieproces, zoals dit in de aanleiding aan bod is gekomen. Intern leefde zodoende dus al het streven 

om de processen van de hoofdaannemer en zijn gespecialiseerde aannemers te verbeteren. Alleen om dit 

ook waar te kunnen maken was er ook een externe partij, in de vorm van een opdrachtgever, nodig. Deze 

externe partij is Gemeentelijk Woningbedrijf Koggenland geworden die tevens de intentie heeft om de 

processtructuur te optimaliseren door de samenwerking te verbeteren met hun uitvoerende partners. 

Zodoende is er besloten om met twee vaste aannemingsbedrijven de werkzaamheden te verdelen. Naast 

aannemingsbedrijf Ooijevaar hebben zijn gekozen voor aannemingsbedrijf Kesselaar & Zonen Bv. In het 

eerste kennismakingsgesprek met de opdrachtgever GW Koggenland van 24 april 2012 is het doel van de 

intensivering van de samenwerking duidelijk geworden.  

 

Aan de hand van dit initiatief tot samenwerken zal in de 

afstudeeronderzoek de focus leggen rondom de opdrachtgever 

Gemeentelijk Woningbedrijf Koggenland. De lange termijn visie die 

hierbij naar voren is gekomen, is dat in tegenwoordige tijd de 

aannemer, of beter gezegd de uitvoerende ketenpartner, steeds 

meer op de stoel gaat zitten van de opdrachtgever. Dit om te kunnen 

ondersteunen in de vastgoed portefeuille en zodoende betere 

beslissingen te kunnen maken met betrekking tot de exploitatie. 

Deze visie is meer uitgesproken ten behoeve voor de lange termijn. 

Op de korten termijn betekent dat eerst de problematiek die in de 

analysefase is geconstateerd, zal moeten worden verholpen. Dit 

door ondersteuning te bieden binnen de processtructuur in de vorm 

van handvatten ten behoeve van de begeleidende actoren als 

opzichter en uitvoerder.  

 

Uit een gesprek met de opdrachtgever is naar voren gekomen dat door deze samenwerking er kansen 

liggen om de kosten vanuit de keten te gaan verlagen3. Dit door te standaardiseren en verspillingen in de 

huidige processtructuur te minimaliseren. De wens van de opdrachtgever is om de opname te digitaliseren 

waardoor het mogelijk zou moeten zijn om het processtructuur slanker te maken. Momenteel bestaat er 

geen eenduidige werkmethoden en wordt dit gekenmerkt door de hoge mate van ad hoc besluitvoering. Dit 

leidt momenteel tot onvoldoende beheersing binnen het onderhoud- en mutatieproces. Dit in combinatie 

met de repeterende frequentie van de processtructuur van het onderhoud- en mutatieproces zorgt dit 

ervoor dat er voldoende onbenut potentieel aanwezig is. De richting van de oplossing binnen het 

onderhoud- en mutatieproces ligt bij het standaardiseren door middel van een opnamemethodiek die zowel 

voor de opzichter als uitvoerder kan worden gebruikt.  

DIGITALE 

OPNAME-

METODIEK OUTPUT: voldoende  
informatie verstrekking 
t.b.v. start uitvoering

INPUT: Opname van 
woning door opzichter 

en uitvoerder

 
Figuur 9: digitale opnamemethodiek als richting van de oplossing  

 

Om een digitale opname methodiek te kunnen ontwikkelen voor in de keten van GW Koggenland zal er 

eerst onderzoek moeten worden uitgevoerd naar de informatie verstrekking binnen de huidige 

processtructuur. Deze processtructuur is gebaseerd op de relatie met GW Koggenland en zal in het 

volgende hoofdstuk worden omschreven.   

                                                                 
3  Bijeenkomst 24 april 2012 van opdrachtgever met dhr. Meijners vernieuwde samenwerking 

Figuur 8: initiatief tot verbeteren  
samenwerking rondom opdrachtgever 
Gemeentelijk Woningbedrijf Koggenland 



 

    

 

 

 

2 De informatiestroom binnen het opname- en voorbereidingstraject 

In de onderstaande geformuleerde deelvraag in paragraaf 2.1 zal ten eerste worden gekeken naar de 

processtructuur om in kaart te brengen welke voorwaarden hiervoor gelden en wat de kenmerken zijn 

van elke processtap. De tweede deelvraag geeft daarentegen meer inhoudelijk inzicht in de informatie 

verstrekking omtrent een badkamer-, toilet- en keukenrenovatie. Hierbij zal er worden gekeken naar 

het verschil tussen de informatie die wordt verstrekt naar de uitvoering en de beschikbare informatie 

binnen de keten. Daarnaast zal er naar de overige aspecten binnen het opname & 

voorbereidingstraject worden gekeken als de verrekening van de opgenomen werkzaamheden en de 

asbestinventarisaties.  

 

 Processtructuur van het opname- & voorbereidingsproces  

In de analysefase van het afstudeerplan is het gehele onderhoud- en mutatieproces, opdrachtgever 

ongebonden, in kaart gebracht. Nu Gemeentelijk Woningbedrijf Koggenland de intentie kenbaar heeft 

gemaakt om de samenwerking te gaan intensiveren, zal de focus op deze specifieke processtructuur 

komen te liggen. Ondanks in grote lijnen deze processtructuur maatgevend is voor het onderhoud- en 

mutatieproces, heeft elke opdrachtgever een andere aanpak in de trant van eigen werkbonnen, programma 

van eisen, etc. Zodoende heeft Koggenland ook haar eigen systematiek. Op basis van verschillende 

voorbeelden zal in deze paragraaf inzicht worden geboden in de specifieke kenmerken van deze 

systematiek. Zie de bijlage A voor gehele processtructuur op zichtbare grootte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De eerste stap binnen deze processtructuur van het onderhoud en mutatieproces is het schriftelijk 

opzeggen van de huurovereenkomst4. Dit moet minimaal een maand van te voren en op de laatste dag van 

de huur moeten de sleutels worden geretourneerd. Dit gebeurt vaak door middel van het afschouwen van 

de woning, dit is de overdracht van de woning van de bewoner naar de woningcorporatie. Maar voordat het 

zover is, zal de opzichter zo snel mogelijk een vooropname maken van de woning. Dit is de start van de 

processtructuur en zal deze globaal als bovenstaande afbeelding in werking treden.  

 

 

 

 

                                                                 
4 Huuropzegging GW Koggenland: http://www.koggenland.nl/internet/woonmatch_3969/ 

Figuur 10: processtructuur van het onderhoud- en 

mutatieproces 

Bron: Processtructuur afstudeerplan februari 2013 

 



 

    

 

 

 

A. Vooropname opzichter 

Het voortraject van het onderhoud- en mutatieproces van Gemeentelijk Woningbedrijf Koggenland kent 

een belangrijke tweedeling. Op basis van constateringen die de opzichter opmerkt tijdens de vooropname, 

neemt deze een besluit. Namelijk om de werkzaamheden als klachtenonderhoud uit te voeren vanwege de 

geringe werkzaamheden, of als onderhoud- of mutatiewerk uit te voeren doordat er meerdere of grotere 

werkzaamheden zijn geïnventariseerd zoals de renovatie van een badkamer. Bij een mutatie zal een 

woning leeg komen te staan ten behoeve van de uitvoering van de geïnventariseerde werkzaamheden. 

Hieronder staat het formulier wat de opzichter tijdens de vooropname handgeschreven invult. Op basis van 

de constateringen komen vervolgens voor diverse actoren verschillende acties naar voren. Hierbij kan er 

onderscheid worden gemaakt tussen een actie ten behoeve van de woningcorporatie, de vetrekkende 

bewoner, geen actie of overname.  

 

 

 

Bij de vooropname wordt er specifiek per ruimte een globale omschrijving genotuleerd van de nodige 

werkzaamheden zoals: ‘stucwerk wanden in de slaapkamer’ of ‘badkamer compleet renoveren’. Met behulp 

van de keuzelijst is te bepalen wie verantwoordelijk is voor de specifieke activiteit. Zo is de badkamer 

renovatie altijd in opdracht van GW Koggenland, maar kan het ook zijn dat een bewoner schade heeft 

gemaakt en daarvoor verantwoordelijk is. Hierbij kan de bewoner kiezen om het zelf te repareren of de 

kosten op zich nemen voor de reparatie. Daarnaast worden er extra gegevens genotuleerd met betrekking 

tot de meterstanden.  

Een kenmerk van de vooropname is dat er relatief weinig bouwkundige expertise voor aanwezig hoeft te 

zijn. Dit is ook een gebruikerswens van de opdrachtgever om dit zonder al te veel bouwkundige expertise 

uit te kunnen voeren5. Badkamer renovatie geeft namelijk geen informatie over specifieke kenmerken van 

de badkamer, enkel dat deze gerenoveerd dient te worden. Na de vooropname zal de werkopdracht vanuit 

de opdrachtgever worden aangemaakt. Dit om op papier het werk te kunnen overdragen naar de 

uitvoerende ketenpartner, de hoofdaannemer. Hierop staan de gegevens op van de huidige ingeschreven 

bewoner en de opdrachtomschrijving. Op de Beemsterboerstraat 26 in Berkhout, zie figuur 11, gaat het om 

mutatiewerkzaamheden.  

                                                                 
5 Bespreking met opdrachtgever omtrent digitale opnamemethodiek 

Figuur 11: huidige opnamelijst en werkopdracht 

van Gemeentelijk Woningbedrijf Koggenland;  

 



 

    

 

 

 

Tijdens de vooropname bepaalt de opzichter, op basis van de werkzaamheden, of er een vervolgafspraak 

nodig is. Wanneer de woning, volgens de opinie van de opzichter, nog voldoet aan de eisen, en er maar 

enkele kleine werkzaamheden moeten worden voltrokken, dan wordt er alleen een werkopdracht 

uitgeschreven met daarop de nodige werkzaamheden. Hierbij kan de woning direct worden doorverhuurd 

en kunnen de kleine werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld een slot vervangen, worden uitgevoerd in 

bewoonde situatie. Dit betekent dat de timmerman een afspraak zal moeten maken met de nieuwe 

bewoner. Daar waar meerdere werkzaamheden, zoals in figuur 12, tijdens de vooropname naar voren 

komen, zal de opzichter vervolgens samen met de uitvoerder of projectcoördinator de woning nogmaals 

bezichtigen. Dit wordt vervolgens uitgevoerd in de opname.  

  

B. Werkomschrijving vanuit vooropname 
 

Hiernaast staat de gedigitaliseerde opnamelijst 

vanuit GW Koggenland. Hierin staat specifiekere 

informatie dan de handgeschreven opnamelijst 

vanuit de vooropname. Deze werkomschrijving is 

gemaakt door de opzichter vanuit de vooropname. 

Ten opzichte van de vooropnamelijst, staan in deze 

werkomschrijving meerdere bouwkundige aspecten 

vermeld zoals het infrezen van leidingwerk in de 

keuken. Opvallend hierin is het ontbreken van de 

werkzaamheden die in de vooropname naar voren 

zijn gekomen in de slaapkamers en zolder. Uit een 

gesprek met de opzichter van Koggenland is naar 

voren gekomen dat een opname in een bewoonde 

situatie, voor de mutatie uit, liever niet langer dan de 

huidige opnamemethoden mag duren6.  

 

 

 

Vanuit deze werkomschrijving maakt de uitvoerder vervolgens een omschrijving van de werkzaamheden 

ten behoeve van de uitvoerende actoren, zie paragraaf D. Dit heeft de uitvoerder pas het afgelopen half 

jaar geïntroduceerd. De bovenstaande afbeelding komt dus ook niet van Beemsterboerstraat 26 in 

Berkhout maar van de Beemsterboerstraat 34 omdat deze recenter is gerenoveerd.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
6 Bevinding tijdens observeren van opname met opzichter en uitvoerder 07/03/2013 

Figuur 12: werkomschrijving vanuit GW Koggenland 

naar uitvoerder Beemsterboerstaat 26 Berkhout 

 

Figuur 13: mee geleverde informatie als foto’s 

en plattegrond woning met werkomschrijving; 

 



 

    

 

 

 

C. Opname opzichter en uitvoerder/projectcoördinator. 

Na de uitvoering van de vooropname bepaalt de opzichter of de werkzaamheden die hier uit voort zijn 

gekomen voldoende beperkt zijn om direct een werkopdracht te maken en door te sturen naar de 

hoofdaannemer. Deze werkbonnen met daarop de nodige werkzaamheden vereisen geen opname door de 

uitvoerder of projectcoördinator. Dit omdat de woning voldoende bewoonbaar is dat deze direct door 

verhuurd kan worden, mogelijk op enkele kleine werkzaamheden na zoals een slot vervangen of een 

reparatie. Het voordeel hiervan voor GW Koggenland is dat er geen huurbederf. De opname is 

noodzakelijk omdat de uitvoerder of projectcoördinator veelal over meer bouwkundige expertise beschikt. 

Hierdoor komt er vaak een discussie los met de opzichter over de mate van werkzaamheden die 

uitgevoerd dienen te worden.  

Tevens een kenmerk van de opname is dat de nieuwe situatie van de badkamer qua indeling, 

spreekwoordelijk gezegd, negen van de tien keer hetzelfde als die van de bestaande situatie. Dit betekent 

dat de plattegrond gemaakt door de uitvoerder aangehouden kan worden ten behoeve van de nieuwe 

situaties. Hierbij zal er enkel wel een standaard qua materiaalgebruik, hoogte en detaillering worden 

aangehouden zoals dit in het programma van eisen staat vermeld. De posities van de voorzieningen als 

het sanitair is enkel gebaseerd op de bestaande situatie.  

In de opname is er daarnaast nog onderscheid te maken vanuit de hoofdaannemer wie de opname 

uitvoert. Dit kan namelijk de uitvoerder of de projectcoördinator zijn. De projectcoördinator is de actor die 

voornamelijk betrokken is bij de prijsvorming terwijl de uitvoerder juist de uitvoering begeleidt. Dus wanneer 

er een offerte dient te worden gemaakt zal de projectcoördinator de opname uitvoeren, zoals dit is 

uitgevoerd op de D. Kampstraat 1 te Scharwoude, zie figuur 14. Het nadeel hiervan is dat de uitvoerder 

vervolgens de uitvoering op zich zal nemen en daardoor ook nog een keer de woning zal inventariseren om 

zich te kunnen inleven in het werk. Daar waar de uitvoerder de woning opneemt zal de projectcoördinator 

ook de woning afprijzen omdat de uitvoerders hier geen ervaring mee hebben. Deze tweestrijd is niet 

bepaald efficiënt doordat de verantwoordelijk niet bij één persoon ligt. Desalniettemin hebben twee actoren 

wel allebei hun specialisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 14: projectcoördinator t.b.v. 

offerte aanvraag keuken; 

 



 

    

 

 

 

Figuur 15: schets badkamer plattegrond ter plekke gemaakt 

op Grutto 18 in Ursem en daarnaast de uitwerking gemaakt 

door de uitvoerder op kantoor; 

Tijdens de opname van een woning maakt de uitvoerder een schets van de situatie van de badkamer, toilet 

en keuken. Hieronder staat de bestaande situatie van een badkamer van GW Koggenland op de Grutto 18 

in Ursem. Deze schets wordt gemaakt ter plekke op het adres en zal wordt vervolgens op kantoor netjes 

uitgewerkt, zie figuur 15.  

 

 

 

Hierbij schets de uitvoerder de nieuwe situatie op basis van de bestaande badkamer. Dit is namelijk af te 

leiden aan de doucheput. In de bestaande situatie van dit adres zit de doucheput exact onder de 

douchekop, terwijl in deze schets de doucheput een tegel uit de inwendige hoek zit van de wand. Dit is 

tevens de methoden voor de toiletrenovatie. Enkel wordt er bij de keuken gebruik gemaakt van een 

speciaal invulblad waarbij er gegevens genoteerd kunnen worden en de plattegrond van de keuken 

uitgetekend kan worden. Dit gebeurt tevens is op het adres zelf en wordt vervolgens uitgewerkt op kantoor 

van de opzichter. Naast de schetsen neemt de uitvoerder / projectcoördinator foto’s van de bestaande 

situatie. Het probleem is dat deze foto’s enkel door de uitvoerder worden gebruikt om deze 

werkomschrijving te kunnen maken en niet worden gedeeld met de uitvoerende ketenpartners.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 16: foto’s van bestaande situatie van de badkamer op de Grutto 18 in Ursem, 

zie schets in figuur 14  

 

 

Figuur 17: Deel vanuit de werkomschrijving vanuit uitvoerder naar uitvoerende 

actoren Beemsterboerstraat 34-1 Berkhout; 



 

    

 

 

 

D. Werkomschrijving van opname uitvoerder 

Het doel van deze omschrijving vanuit de uitvoerder is om per uitvoerende actor informatie te verschaffen 

omtrent de uit te voeren werkzaamheden. Grotendeels bestaat dit uit informatie de gebruikelijk is bij het 

renoveren van een badkamer of keuken en ook in het prijzenboek zijn opgenomen als eenheidsprijzen. 

Daarentegen zijn er ook regels die echt specifiek gebonden zijn aan de situatie. Foto’s zouden hierbij een 

goede ondersteuning kunnen zijn voor het bouwplaatspersoneel.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Planning gemaakt door uitvoerder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De volgende stap in de processtructuur van het opname en voorbereidingstraject is het maken van de  
planning. Op basis van de werkzaamheden maakt de uitvoerder de planning. De subonderdelen van deze 
planning is nagenoeg altijd hetzelfde en wordt er gepland op dagen. Bij deze woning is er gekozen om de 
sloopwerkzaamheden zelf uit te voeren, in plaats van een gespecialiseerde onderaannemer. Door middel 
van deze planning weten de verschillende uitvoerende ketenpartners wanneer zij verwacht worden op het 
des betreffende adres ten behoeve van de werkzaamheden vanuit de werkomschrijving uit paragraaf D.  
 
 

Figuur 18: Deel vanuit de werkomschrijving 

vanuit uitvoerder naar uitvoerende actoren 

Beemsterboerstraat 34-1 Berkhout; 

 

Figuur 19: Deel van de planning Beemsterboerstraat 26 Berkhout gemaakt door de uitvoerder; 

 



 

    

 

 

 

F. Fax naar uitvoerende ketenpartners 

Om het werk vervolgens over te dragen naar de uitvoerende ketenpartners wordt er met behulp van 

de fax kenbaar gemaakt wat de specifieke werkzaamheden zijn. Bij deze omschrijving wordt daarbij 

ook een deel van de maatvoering genoemd. Naast het sturen van dit bericht stuurt de uitvoerder 

tevens de planning mee van de werkzaamheden. Deze fax wordt opgemaakt voor alle uitvoerende 

ketenpartners zoals deze bij de werkomschrijving van de uitvoerder staan genoemd. Bij navraag of er 

ook foto’s met deze fax worden mee gestuurd, vertelde de uitvoerder dat deze niet toegeleverd aan de 

uitvoerende ketenpartners. Deze informatie heeft weinig tot nauwelijks meerwaarde doordat deze 

informatie volgens het programma van eisen staat omschreven in de werkomschrijving van de 

uitvoerder 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Verrekening van werkzaamheden 
De verrekening van werkzaamheden heeft verschillende mogelijkheden gekend bij GW Koggenland. 
Hieronder staan twee verschillende methoden die gebruikt zijn ter verrekening van de uitgevoerde 
werkzaamheden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 20: Fax met omschrijving werkzaamheden vanuit 

uitvoerder op de  Beemsterboerstraat 26 Berkhout; 

Figuur 21: Deel vanuit een kostenraming vooraf gemaakt van de uitvoering Beemsterboerstraat 26 Berkhout; 



 

    

 

 

 

Figuur 22 is de kostenraming gemaakt nog voor uitvoering van de werkzaamheden. Deze kostenraming is 

voor de GW Koggenland noodzakelijk om budget te kunnen reserveren7. Dit is een kenmerk van het 

Gemeentelijk Woningbedrijf, waarbij er op voorhand duidelijkheid dient te worden verschaft over de kosten 

van de renovatie. Dit is de reden waarom de kosten hiervan ruimschoots zijn geraamd. Dit omdat anders 

bij het overschrijden van de kostenraming er opnieuw een procedure bij de opdrachtgever dient te worden 

opgestart om het meerwerk te kunnen verrekenen.  

Een badkamer wordt hierbij geraamd op 7.500, - euro. In deze kostenraming van figuur 21 is geprobeerd 

om zo veel mogelijk eenheidsprijzen aan te houden. Enkel bij werkzaamheden waarbij de hoeveelheid 

vaak nog niet vastgesteld kan worden, wordt hier een ruime indicatie van de kostprijs geraamd. De 

badkamer en toilet van de Beemsterboerstraat 26 is hierbij gezamenlijk geschat € 10.000,-. Na voltooiing 

van de werkzaamheden blijkt dit daadwerkelijk € 8.444,47, zie figuur 24. De overige werkzaamheden die 

niet binnen het prijzenboek vallen zullen in regie worden verwerkt. Dit houdt in dat het materiaal en 

daadwerkelijk gespendeerde uren worden doorberekend.  

 

 

 

In deze verrekening wordt onderscheid gemaakt tussen werkzaamheden met én zonder code. De 

werkzaamheden met code zijn afgeprijsd via het prijzenboek, zie bijlage E. De overige werkzaamheden 

met het getal ‘0’ worden in regie verrekend. Dit zijn de materiaalprijzen, de manuren staan opgeteld 

onderaan het document, zie figuur 24.  

 

 

 
 
 
 

 

 

                                                                 
7 Bespreking met opdrachtgever GW Koggenland dd/dd/2013 

Figuur 23: kostenraming van uit een 

offertes samengesteld voor D. 

Kampstraat 1 te Scharwoude; 

Figuur 22: daadwerkelijk verrekening van badkamer en toilet Beemsterboerstraat 26 te Berkhout: € 8.444,47 euro 



 

    

 

 

 

Ondanks dit een kostenraming is, is deze toch anders dan de kostenraming van de Beemsterboerstraat 26. 

Voor deze werkzaamheden zijn namelijk offertes aangevraagd op basis van tekeningen en de geleverde 

werkomschrijving. In figuur 23 staat de offerte geoffreerd door de tegelzetter op basis van de omschrijving 

en de plattegronden. Deze offertes zijn vervolgens in deze kostenraming verrekend. Bij het 

standaardiseren, door middel van het digitaliseren van de opnamemethodiek, moet het calculatieproces 

zoals hierboven gemaakt is niet meer noodzakelijk zijn. Door de repeterende frequentie als bij het 

onderhoud- en mutatieproces worden er telkens onnodig transactiekosten gemaakt. Dit is tevens wat in de 

analyse ook naar voren is gekomen. Naast de transactiekosten kan het daarnaast zorgen voor stagnatie in 

de processtructuur door het opvragen van deze offertes.  

Bij het digitaliseren van de opnamemethodiek moet ervoor worden gezorgd dat de constatering die de 

opzichter en uitvoerder of projectcoördinator doen, te koppelen is aan een regel binnen het prijzenboek. 

Deze regel moet voldoen als werkomschrijving, maar tegelijkertijd ook als begrotingsregel ten behoeve van 

de kostenraming.  

 

H. Eindafrekening naar opdrachtgever 
De eindafrekening van de werkzaamheden is een processtap die buiten het opname- en voorbereidings-

traject valt. Dit gebeurt pas namelijk na uitvoering, tijdens het facturatietraject. Desalniettemin is dit wel een 

proces dat aan de kostenraming is gerelateerd. In de kostenraming worden de werkzaamheden geraamd 

om vervolgens in de facturatie, met uitzondering van de eenheidsprijzen uit het prijzenboek, de 

daadwerkelijke uitvoeringskosten te verreken.  

Hieronder staat de eindafrekening van de Beemsterboerstraat 26. Hierbij worden enkel alle uren bij elkaar 

opgeteld en verrekend. Hierdoor is de leercurve erg laag doordat er nu niet achterhaald kan worden hoe 

lang een specifieke activiteit daadwerkelijk heeft geduurd. Enige kennis wordt daardoor niet ontwikkeld. 

Daarnaast is er voor de opdrachtgever totaal niet zichtbaar en tevens transparant waar aan die tijd 

daadwerkelijk is gespendeerd. De gespendeerde tijdsduur dient zodoende gespecificeerd te worden, zodat 

er kan worden gezien hoeveel tijd er gespendeerd is aan bijvoorbeeld de onderstaande regel: ‘cilinder 

gelijksluitend maken per zijde’. Hierdoor wordt het mogelijk om te controleren of de eenheidsprijs klopt, en 

wat de invloed is van de seriematigheid ten opzichte eenheidsprijs. Momenteel kan alleen in de 

verrekening worden opgemerkt dat er 4 stuks zijn aangebracht. Dus om een betere nacalculatie te 

ontwikkelen zouden de geïnventariseerde werkzaamheden van de opzichter, naast een werkomschrijving 

en begrotingsregel, ook een mogelijkheid moeten hebben om de gespendeerde uren van het 

bouwplaatspersoneel in te kunnen vullen.  

 

 
Het nadeel van de kostenraming zoals op de Beemsterboerstraat 26 in Berkhout, is dat deze kostenraming 

zo globaal is berekend dat er geen controle is met betrekking tot de kostenbewaking op het niveau van 

begrotingsregels. Op het niveau van de kostprijs van de begroting is dit grotendeels wel. Hieronder is de 

namelijk de geraamde kostprijs zichtbaar die op voorhand is begroot. Op basis van figuur 24 is te zien dat 

uitgevoerde werkzaamheden binnen het voor afgesproken budget is gevallen, dat op voorhand is geraamd.  

Figuur 24: daadwerkelijke verrekening van werkzaamheden van de Beemsterboerstraat 26 in Berkhout; 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

De eindafrekening komt voort uit de daadwerkelijk gespendeerde manuren en materialen. Hierbij moeten 
het bouwplaatspersoneel zelf hun activiteiten, manuren en materialen noteren. Werkzaamheden in de 
badkamer en toilet worden hier buiten gelaten omdat dit eenheidsprijzen zijn die direct naar de 
opdrachtgever worden door verrekend. In deze manuren- en materialenlijst staan dus de werkzaamheden 
die hier buiten vallen en dus in regie worden verrekend. In deze 37,5 manuren moeten de uren uit 
eenheidsprijzen worden gehaald zoals de 4 manuren van de badkamervloer storten. In totaal bedragen de 
89 manuur waarvan 58,5 manuren in regie zijn verrekend. Het verschil hier tussen is 30,5 manuren, en dit 
zijn de manuren die in de eenheidsprijzen zijn meegenomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 26: Uren- en materiaalstaat van bouwplaatspersoneel aannemingsbedrijf Ooijevaar 

Figuur 25: daadwerkelijke verrekening van werkzaamheden 

van de Beemsterboerstraat 26 in Berkhout; 



 

    

 

 

 

2.1.1 Processtructuur van het  onderhoud- en mutatieproces 

Op basis van de vorige paragraaf zijn de kenmerken van de processtructuur naar voren gekomen. Dit is de 

huidige manier van werken tussen Aannemingsbedrijf Ooijevaar en Gemeentelijk Woningbedrijf 

Koggenland.  
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Figuur 27: Processtructuur tijden opname- en voorbereidingstraject tussen WG Koggenland & aannemingsbedrijf Ooijevaar 
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2.1.2 Overzicht documenten binnen  processtructuur ketenpartners GW Koggenland 

Het doel is om de transactiekosten in het opname- en voorbereidingstraject bij elk nieuwe werk te 

reduceren. Dit door enkele processtappen uit de processtructuur te elimineren door een standaard 

taakverdeling tussen de opzichter en de uitvoerder / projectcoördinator. Dit is de samenwerking tussen de 

woningcorporatie en de aannemer. Daarnaast bestaat er intern bij hoofdaannemer onderscheid tussen de 

opname van de projectcoördinator en de uitvoerder doordat er geen uniforme of gestandaardiseerde  

opnamemethodiek bestaat. Een projectcoördinator is meer bezig met de prijsvorming terwijl de uitvoerder 

meer op de uitvoering is gespecialiseerd. Met behulp van een opnamemethodiek komt er veel meer 

eenvoud in de opname, zowel in prijs als in informatie, ongeacht welke actor opneemt.  

Wat momenteel opvalt, is dat zowel de opzichter als de uitvoerder handgeschreven de woning opneemt. 

Om vervolgens op kantoor de werkzaamheden te digitaliseren en te verspreiden via de fax naar de 

uitvoerende ketenpartners. In de onderstaande tabel staat het overzicht aan documenten, met ieder hun 

kenmerken die tijdens de processtructuur binnen het onderhoud- en mutatieproces naar voren komen.  

 

  

 Figuur 28: scala van documenten die tot op heden voorkomen in de processtructuur van het onderhoud- en mutatieproces 



 

    

 

 

 

 Beschikbare informatie binnen het onderhoud- en mutatieproces 

In de vorige paragraaf is voornamelijk naar de processtructuur gekeken van het opname- en 

voorbereidingstraject binnen het onderhoud- en mutatieproces. In deze paragraaf zal de focus liggen op 

welke informatie er inhoudelijk dient te worden opgenomen en worden verstrekt ten behoeve van de 

uitvoering. De informatie die nodig is tijdens het onderhoud- en mutatieproces is de transformatie van de 

bestaande naar de nieuwe situatie. Om te kijken welke informatieoverdracht hier bij gebruikelijk komt kijken 

zal er een werk nader worden bestudeerd. Hierbij wordt de bestaande situatie opgenomen en zal op basis 

van het programma van eisen de des betreffende ruimte worden gerenoveerd.  

Om een goed overzicht te krijgen wat de verschillende opties zijn binnen het badkamer en toilet geeft het 

prijzenboek inzicht in de verrekenbare eenheidsprijzen. Dit is een goede onderlegger waarbij verschillende 

variaties en opties zichtbaar zijn. Deze is in bijlage B opgenomen vanwege de omvang van dit document.  

 

2.2.1 Opname badkamer 

Hieronder staat een voorbeeld van de resultaten uit de opname van de uitvoerder. Dit is de uitgewerkte 

plattegrond, gebaseerd op de schets van de uitvoerder, op de Beemsterboerstraat 8 in Berkhout. De 

badkamer is een grote badkamer van ca. 7 vierkante meter. Deze is typerend voor een grote badkamer, 

zie figuur 29, waarbij zowel alle opties aanwezig zijn als wastafel, toilet, radiator en wasmachine 

aansluiting.   
 

 

A. Opname uitvoerder 

 

Deze schets is naderhand op kantoor gemaakt, zie figuur 15, en is gebaseerd op de werkomschrijving 

‘badkamer complete renovatie’ van de opzichter tijdens de vooropname. Hierbij wordt de informatie 

gewonnen die de uitvoerder nodig heeft.  

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 29:  uitwerking van plattegrond 

uitvoerder en werkomschrijving van opzichter 

opname Beemsterboerstraat 8 te Berkhout 



 

    

 

 

 

B. Informatie verstrekking vanuit programma van eisen badkamer 

Hieronder staat het programma van eisen wat de uitvoerende ketenpartners aan moeten houden bij 

werkzaamheden in de badkamer van opdrachtgever GW Koggenland. Enkel is deze niet oorspronkelijk van 

de opdrachtgever maar van een collega opdrachtgever. Hierdoor corresponderen niet alle gegevens 

conform de daadwerkelijke badkamer renovatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit programma van eisen verstrekt informatie met betrekking tot de indeling van de wastafel en de dimen-

sies hiervan. De indeling van de douchehoek inclusief het detail van de opstaande rand van het vloertegel-

werk. In de renvooi staan overige gegevens met betrekking tot de type tegel en overige opmerkingen.  

Volgens dit programma van eisen moet het tegelwerk symmetrisch verdeeld worden over de ruimte. In de 

praktijk gebeurt dit niet omdat de uitvoerder afgesproken heeft met de opdrachtgever om de doucheput één 

hele tegel uit de kant te positioneren. Daarnaast zijn er verschillen met betrekking tot de verdiepte bak en 

de opstaande rand, zie figuur 30. Dit omdat de bewoner anders, volgens de uitvoerder, tijdens het douchen 

ter hoogte van de doucheput komt te staan en dit als niet prettig wordt ervaren. Het gevolg kan zijn dat op 

de uiteinden van het tegelwerk, tegels moet worden gesneden kleiner dan de helft van de tegelmaat. Dit is 

over het algemeen niet gebruikelijk, alleen is dit het gevolg van de type douchehoek van 900 bij 900 

millimeter. Daarentegen werkt dit voor de installateur veel gemakkelijker doordat deze van te voren al weet 

waar de doucheput globaal, met een speling van 15 mm8, moeten komen. In de situatie als onderstaande 

linker figuur, zal de installateur in samenspraak met de tegelzetter de breedtemaat van de eerste tegel 

moeten bepalen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
8 Productinformatie doucheput Aquaberg 146x146 mm 

Figuur 30:  Programma van eisen 

badkamer Gemeentelijk 

Woningbedrijf Koggenland; 

 

Figuur 31:  douchehoek volgens het programma van eisen douchehoek die standaard uitgevoerd wordt;  

 



 

    

 

 

 

C. Opties badkamer 

In het programma van eisen staat wel informatie over de type tegel, maar over het gebruikte accent en de 

hoogte van het wandtegelwerk wordt niet gesproken. De badkamers bij GW Koggenland worden altijd tot 

het plafond betegeld en op basis van de bewonersoptie voorzien van een accent in de wand, zie figuur 32.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor het sanitair zijn er naast de standaarden, verschillende bewonersopties mogelijk. Hierbij gaat het om 

de wastafelmengkraan in het groen en hierop de drie opties in het blauw. Voor de wasmachinekraan ter 

plaatsen van een wasmachineaansluiting is er maar één standaard omdat dit enkel een koudwater functie 

heeft. Bij de douche wordt er standaard een douchemengkraan en een glijstangset aangebracht. Op de 

standaard douchemengkraan in het groen, zijn er drie opties in het blauw. Daar waar een toilet in de 

badkamer aanwezig is zijn er ook bewonersopties mogelijk. Deze bewonersopties staan onder de volgende 

paragraaf, namelijk die van het toilet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 33:  bewonersopties m.b.t. 

de kranen in de badkamer 

 

Figuur 32:  wandtegelwerk opties m.b.t. accenten in de badkamer 

 



 

    

 

 

 

D. Overzicht informatie verstrekking badkamer 
Hieronder staat de informatie verstrekking die momenteel beschikbaar is die uit deze paragraaf naar voren is gekomen. Hierbij geeft de derde kolom ‘informatie tijdens 

opname’ de verstrekte informatie weer. Het programma van eisen vanuit de opdrachtgever met de standaard beschikbare informatie en de opties vanuit de 

bewonerskeuze. In deze tabel kan worden afgeleid dat er verschillende opties er in badkamer zijn meegenomen naar de standaard voorzieningen als de wastafel en de 

douchehoek. De overige opties zijn het toilet, radiator en wasmachine aansluiting variabel op basis van de bestaande situatie. Het binnendeurkozijn gaat om een de 

vervangen van de badkamerdeur. Het kan voorkomen dat een badkamer meerdere entrees heeft en dus ook meerdere binnendeuren.   

 

 

 

  

 

 

Figuur 34:  overzicht informatieverstrekking binnen het onderhoud- en mutatieproces van t.p.v. een badkamerrenovatie 

 



 

    

 

 

 

2.2.2 Opname toilet 

Hieronder staat een voorbeeld van de resultaten uit een opname van de uitvoerder. In tegenstelling tot de 

badkamer wordt er lang niet altijd een uitgebreide opname gemaakt op basis van een schets. Dit is naar 

voren gekomen tijdens het zoeken in documentatie van gerealiseerde werken, zoals bijlage B een 

voorbeeld van is. Ondanks het bestuderen van verschillende renovaties is het gelukt om een voorbeeld te 

kunnen vinden. Dit is tevens naar voren gekomen tijdens het observeren van een opname waarbij enkel de 

werkomschrijving van de opzichter is aangehouden, zonder een het maken van een schets.  

 

A. Opname uitvoerder 

 

 

De foto hierboven komt uit de vooropname van de opzichter en heeft de uitvoerder tijdens de schets 

gemaakt. Dit komt lang niet op elk adres voor dat het er een schets wordt gemaakt, vandaar het adres 

Langeweg 61 te Slootdorp. Deze foto is daarentegen wel van Beemsterboerstraat 26 te Berkhout.  

De uitvoerder heeft daarbij geconstateerd dat er een standleiding in de hoek van het toilet zit en dat er een 

gasleiding aan de zijkant loopt. Echter hele specifieke informatie omtrent deze situatie wordt hier niet 

gegeven. Zit er bijvoorbeeld een koof om de standleiding en/of zit de gasleiding onder of boven het fontein. 

Een foto zou hierbij een welkome toevoeging zijn.  

Qua tegelwerk loopt het toilet maximaal tot een hoogte van 1,50 meter met daarboven het bestaande 

stucwerk, wat in deze situatie is voorzien van behang. Dit is alleen te herleiden aan de rode aantekeningen 

binnen de schets, enkel deze is gemaakt door de administrateur tijdens facturatie en dus na uitvoering. Dit 

heeft de administrateur herleidt vanuit de hoeveelheden van de afrekening van de sloper en de tegelzetter. 

Deze informatie is op voorhand dus niet aanwezig.  

De werkomschrijving komt hierbij uit de vooropname van de opzichter. Dit is een globale omschrijving van 

de geïnventariseerde werkzaamheden. Zoals eerder al geconcludeerd in paragraaf 2.1-A, is dit summier 

omschreven en vertelt dit bijvoorbeeld niet de specifieke situatie. Informatie met betrekking tot het 

wandtegelwerk wordt niet aangegeven. Is het te vervangen tegelwerk op basis van zetwerk, is het gelijmd 

of zijn het meerdere lagen tegelwerk aanbracht. Dit is informatie die voor het sloopwerk van invloed is met 

betrekking tot de hoeveelheid sloopwerk en zodoende de uitvoeringsduur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 35:  Wc opname vanuit uitvoerder en 

omschrijving vanuit opzichter  Langeweg 61 te 

Slootdorp; 

 



 

    

 

 

 

B. Informatie verstrekking vanuit programma van eisen toilet 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier staat het programma van eisen vanuit de opdrachtgever GW Koggenland met betrekking tot het toilet. 

Standaard gaat het hier om een toilet staand op de vloer met een stortbak en toiletbril, zie figuur 126. De 

hoogte van het tegelwerk is afhankelijk van het bestaande situatie, maar normaliter op 1,20 meter zoals het 

programma van eisen beschrijft. Daar waar het bestaande tegelwerk hoger is, zal op basis van hele tegels 

een nieuwe hoogte worden gehanteerd. Voor de wandafwerking boven het tegelwerk wordt het bestaande 

stucwerk aangehouden. Daar waar anders, zal er een nieuwe stuc laag worden aangebracht. In de situatie 

van figuur 36 wordt het behang verwijderd. De eindafrekening van de Langeweg 61 te Slootdorp vertelt 

vervolgens dat er een nieuw pleisterwerk boven het tegelwerk is aangebracht.  

 

C. Opties toilet 
Hieronder staan in het groen de verschillende standaarden en met in het blauw de opties. Zo kan voor de 

standaard toiletpot als opties gehanteerd worden het vrijhangende wandcloset of een verhoogde toiletpot 

geschikt voor senioren. Dit geldt tevens voor het 2e toilet in de badkamer welke als situatie voor kan 

komen.  

 

 

Figuur 36:  programma van eisen toilet 

 

 

Figuur 37:  bewonersopties m.b.t. het toilet 

 



 

    

 

 

 

D. Overzicht informatie verstrekking toilet 
Hieronder staat de informatie verstrekking die momenteel beschikbaar is en die uit deze paragraaf naar voren is gekomen. Hierbij geeft de derde kolom ‘informatie 

tijdens opname’ de informatieverstrekking ten behoeven van de uitvoering. Het programma van eisen vanuit de opdrachtgever met de standaard beschikbare informatie 

en de opties vanuit de bewonerskeuze. In het toilet zit er standaard een toilet en de fontein kan aanwezig zijn, maar dit is niet altijd het geval. Voor het toilet zijn er 

diverse varianten naast de standaard toiletcombinatie. Zo kan er gekozen worden voor het verhoogde toilet of een vrijhangend toilet. Daarnaast is de gasaansluiting een 

optie die heel onwaarschijnlijk is in een toilet. Daarom is het ook van belang dat de er voor de opnamemethodiek ruimte bestaat om onwaarschijnlijke situaties toch te 

kunnen omschrijven.  

 

Figuur 38:  overzicht informatieverstrekking binnen het onderhoud- en mutatieproces t.p.v. een toiletrenovatie 

 



 

    

 

 

 

2.2.3 Opname keuken 

In tegenstelling tot de toilet en badkamer waarbij de uitvoerder vaak een schets maakt van de bestaande 

situatie tijdens de opname, maakt de opzichter in de vooropname soms de schets. GW Koggenland heeft 

daarvoor een speciaal opnameblad gemaakt. Enkel uit ervaring is gebleken dat deze erg summier de 

situatie omschrijft. Dit is gebleken tijdens een calculatie voor seriematige keukenrenovatie9.  

A. Vooropname opzichter 
Hierbij gaat de opzichter van de bestaande 

situatie uit en maakt deze ter plekke een snel 

schets van de situatie. Dit om vervolgens deze op 

kantoor uit te kunnen werken.  

In deze opname wordt niet direct duidelijk of dit 

nou de bestaande situatie is, of dat het hier om de 

te wijzigen situatie gaat. Door het gebruik van 

foto´s zou de bestaande situatie weergeven 

kunnen worden en zou de schets kunnen 

fungeren als de nieuwe situatie. Nu is het dus niet 

direct duidelijk of de bovenkastjes tegen over het 

raam er al zitten, alleen is dit wel aannemelijk 

omdat dit vermeld staat in de regel van 

bijzonderheden. Hiernaast wordt enkel niet de 

hoeveelheid tegelwerk duidelijk.  

 

Daarnaast geeft de plattegrond vanuit de vooropname van de opzichter ook aan wat de draairichting is van 

de deurtjes van de keukenkastjes. Daarnaast is bij de onderkastjes een extra lijn zichtbaar die de functie 

van een lade moet weergeven.  

 

De onderstaande foto’s geven een duidelijk beeld omtrent de bestaande situatie van de keuken. Zoals de 

tekening aangeeft gaat hier om een langwerpig aanrechtblad en een gasfornuis met rondom tegelwerk. 

Volgens de uitvoerder wordt de afzuigkap altijd herplaatst. Naast de afzuiging van de keuken zit de 

gasleiding die naar zolder loopt ten behoeve van de centrale verwarming. De situatie omtrent de gasleiding 

blijft zo omdat de gasleiding nooit in de muur zal worden verwerkt vanwege mogelijke lekkage.  

 

 
 

 

                                                                 
9 Vragenlijst vanuit bedrijfsbureau aannemingsbedrijf Ooijevaar 7 februari 2013 t.b.v. GW Koggenland project renoveren 

keukens, toiletten en badkamers; 

Figuur 39:  informatie verstrekking vanuit vooropname opzichter naar uitvoerder 

 

Figuur 40:  foto´s van de bestaande keuken op de Beemsterboerstraat 26 in Berkhout 

 



 

    

 

 

 

B. Opname uitvoerder 

Daar waar er geen tekening wordt gemaakt van de opzichter, zal de uitvoerder een schets maken van de 

bestaande situatie van de keuken. Hierbij is niet exact vastgesteld wanneer er wel of geen schets van de 

keuken wordt gemaakt door de opzichter. Op basis van de bestaande situatie wordt de keuken 

gerenoveerd en vervangen. 

 

 

 
 

 

 

Hierin komt het sloopwerk naar voren waarbij de schrootjes dienen te worden verwijderd inclusief het 

bestaande tegelwerk. Daarnaast moet de keuken helemaal worden gestuukt. Dit betekent dus waar geen 

tegelwerk zit dat er gipsgebonden stucwerk wordt toegepast, en waar tegelwerk zit Ardex A950. Ardex 

A950 is een cement gebonden raapwerk dat het mogelijk maakt om na 2 á 3 uur te tegelen10. 

Gipsgebonden stucwerk heeft daarentegen één dag droogtijd per millimeter. Daarnaast blijkt dat de 

verwarmingsbron, de cv ketel, ook in de keuken aanwezig is. Deze CV ketel wordt veelal naar de wens van 

de opzichter uit het zicht verplaatst, en dat is in dit geval naar de zolder. Dit is een kenmerk van de 

opdrachtgever GW Koggenland.  

Het elektra van de keuken is op basis van het programma van eisen. Hierbij staat in het programma van 

eisen hoeveel elektrapunten een keuken dient te hebben. Op basis van deze informatie bepaald de 

uitvoerder hoeveel nieuwe wandcontactdozen er bij moeten komen.  

 

 

                                                                 
10  Ardex A950 flexatie grijs informatieblad  

Figuur 41:  schets door uitvoerder  van situatie keuken  met alle overige aanwezige opties van  

Langeweg 61 te Slootdorp 



 

    

 

 

 

C. Informatie verstrekking vanuit programma van eisen keuken 

Hieronder staat het programma van eisen die globaal toepasbaar zijn vanwege de diversiteit van de 

verschillende situaties omtrent de bestaande keuken. Het programma van eisen van de keuken beschrijft 

een standaard keukenblok van 220 cm waarbij de gootsteen in het hart van het blok zit. De gasaansluiting 

zit hier op een vaste hoogte van de vloer, namelijk 675 mm. Daarnaast zal de keuken voorzien moeten zijn 

wandcontactdozen. Hierbij moet er onderscheid worden gemaakt tussen de bestaande en de nieuw te 

maken wandcontactdozen. De bestaande wandcontactdozen moeten enkel worden vervangen, terwijl daar 

waar geen wandcontactdoos zit er een nieuwe doos gemonteerd moet worden inclusief het inbouwen van 

het leidingwerk.  

Echter wanneer in bestaande situatie een keukenblok is gesitueerd op basis van 3 onderkastjes dan zal 

deze bestaande situatie worden aangehouden, en zal er niet worden gekozen voor de keukenopstelling uit 

het programma van eisen. Daarnaast is uit het observeren van een opname gebleken dat de uitvoerder 

daar ook invloed kan uitoefenen met betrekking tot de nieuwe situatie van de keuken. Tijdens de opname 

werd de opstelling van de keuken gewijzigd, waarbij de positie van de ingebouwde koelkast vervangen 

werd voor de positie van de kookvoorziening11. De kookvoorziening, lees: gasfornuis, werd naast het 

keukenblok verplaatst zoals dit tevens in het programma van eisen is te zien. Het tegelwerk zal daarbij ook 

op basis van de bestaande situatie, in combinatie met de richtlijnen van het programma van eisen worden 

vervangen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Opties keuken 

Voor de opdrachtgever GW Koggenland wordt er normaliter altijd een standaard type keuken geleverd. In 

figuur 42 staan de specificaties van de standaard keuken die vervangen is aan de Beemsterboerstraat 26 

te Berkhout. Deze gegevens zijn door de opzichter aangeleverd ten behoeve de bestelling van de keuken 

door de uitvoerder. De opties met betrekking tot de standaard geleverde wandmengkraan staan in het 

blauw. Hierbij komt het een en ander niet met elkaar overeen zoals de kraan die op het blad vervangen 

moet worden. Er zal moeten worden gekozen voor een type kraan met blad aansluiting in plaats van een 

muur aansluiting. 

                                                                 
11 Observatie van opname met uitvoerder Jan Vos voor de woningcorporatie Wooncompagnie 

Figuur 42:  programma van eisen met betrekking tot de keuken  

 



 

    

 

 

 

 

Daarnaast zijn er ook specifieke wensen van bewoners die buiten de standaard bewonersopties vallen die 

hier boven staan. Deze specifieke wensen zullen apart verrekend moeten worden, in tegenstelling tot 

bewonersopties die tot een huurverhoging leiden. Deze opties zijn naar voren gekomen door middel van 

het opnameblad uit figuur 41 ter plaatse van een seriematige keukenrenovatie van 23 keukens12. 

I. extra bovenkastjes of afmetingen die niet standaard zijn; 

II. geiser verwijderen of verwarmingsbron als CV ketel verplaatsen; 

III. hoekkeuken in plaats van rechthoekig; 

IV. keukenblad als verlengd over blok en optie tussen muren;  

V. herplaatsen van kranen; 

VI. vaatwasser aansluiting of herplaatsen, en inbouwmogelijkheden; 

VII. verplaatsen van keuken of onderdelen als gasleiding, afvoer, etc.;  

 

E. Uitwerking uitvoerder t.b.v. keuken leverancier 
Niet alle documenten van de Beemsterboerstraat 26 zijn te herleiden, maar voor dezelfde opdrachtgever 

komen nog meer projectdocumenten voor. Vanuit de werkomschrijving van de opzichter maakt de 

uitvoerder vervolgens een staat ten behoeve van de bestelling van de keuken. Deze informatie is 

nagenoeg gelijk aan die van de werkomschrijving van de opzichter, enkel voorzien van een aanzicht van 

de keuken. Op basis van deze informatie maakt de leverancier van de keuken een productietekening.  

                                                                 
12 Seriematige keukenrenovatie opdrachtgever GW Koggenland Ursem / Berkhout / Avenhorn / de Goorn 

Figuur 43:  Gegevens keuken t.b.v. de 

keukenleverancier en opties m.b.t. kranen 

 

Figuur 44:  overdracht informatie normaliter naar keukenleverancier ten behoeven van  productietekening  



 

    

 

 

 

F. Overzicht informatie verstrekking keuken 

Hieronder staat de beschikbare informatie verstrekking van een keukenrenovatie. Hierbij zijn veruit de meeste keukens rechthoekig alleen maar kan het voorkomen dat 

er een hoekkeuken gerenoveerd dient te worden. Daarnaast is het kenmerk van een keukenrenovatie de verschillende bewonersopties. Opties als een verlengd 

keukenblad, inbouw van vaatwasser tot het herplaatsen van kranen.  

 

 

Figuur 45:  overzicht informatieverstrekking binnen het onderhoud- en mutatieproces t.p.v. een keukenrenovatie 

 

keukenleverancier 

 



 

    

 

 

 

 

2.2.4 Daadwerkelijke informatie overdracht ten behoeve van uitvoerende ketenpartners 

In de afbeelding hieronder is de informatieoverdracht zichtbaar bij een mutatiewoning die in de woning 

tegen een deur is geplakt. Dit is de informatie overdracht van de uitvoerder naar de uitvoerende actoren op 

in de woning. Deze informatie is tevens naar de uitvoerende ketenpartners toegestuurd onder begeleiding 

van de fax uit paragraaf 2.1-F. Hieruit blijkt tevens dat er geen foto’s op voorhand worden toegestuurd.  

I. Planning van uit te voeren werkzaamheden gemaakt door uitvoerder; 

II. Specifieke werkomschrijving met uitvoeringsregels per uitvoerende actor; 

III. Opgenomen plattegronden van badkamer; 

IV. Opgenomen plattegrond van keuken; 

 

Het ontbreekt hier aan de informatie met betrekking tot het programma van eisen van de opdrachtgever. Bij 

de leidinggevende van de gespecialiseerde ketenpartners is het programma van eisen wel bekend met 

betrekking tot het type tegelwerk. Alleen bij het bouwplaatspersoneel is dit nog maar de vraag of deze alle 

verschillende kenmerken per opdrachtgever ook uit hun hoofd kennen. Daarom zou het enkel als controle 

middel kunnen worden gebruikt, wanneer het bouwplaatspersoneel twijfels zou hebben met betrekking tot 

bijvoorbeeld een detail zoals het dorpeldetail van de badkamer. Doordat er tevens opdrachtgever 

ongebonden wordt gewerkt met dezelfde uitvoerende ketenpartners kan het ook voor komen dat er 

vergissingen worden 4gemaakt met betrekking tot de eisen en wensen van de verschillende 

opdrachtgevers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A. Werkomschrijving van uitvoerder naar uitvoerende ketenpartners 

 

 

Figuur 46:  overdracht van informatie 

naar uitvoerende actoren 

Beemsterboerstraat 34-1 in Berkhout 

 

Figuur 47:  overdracht van informatie naar uitvoerende actoren Beemsterboerstraat 34 in Berkhout 

 



 

    

 

 

 

 

Figuur 47 weergeeft de werkomschrijving zoals deze op de deur is geplakt op het adres van de 

Beemsterboerstraat 34 in Berkhout. Dit zijn hele specifieke omschrijvingen zoals de uitvoeringsregel in de 

keuken uit te voeren door Schaafstra: ‘gas en afvoerpijp omzetten naar hoek’. Deze omschrijving zou in de 

begrotingsregels onder gasleiding verplaatsen / omzetten moet staan, dus exclusief de opmerking van de 

afvoerpijp. Het gedeelte met betrekking tot de afvoerpijp valt namelijk onder riolering.  

 

De tekstuele omschrijving zoals in deze werkomschrijving zou hier achter moeten worden geplakt, en als 

volgt moeten luiden: 

I. Omleggen/verplaatsen gasleiding naar linker hoek van keuken volgens het programma van eisen 

- Omleggen/verplaatsen gasleiding; als begrotingsregel met eenheid strekkende meter en 

waarbij de lengte handmatig ingevuld dient te worden. Daarnaast moet er onderscheid worden 

gemaakt tussen het verwijderen van de gasleiding en het opnieuw aanbrengen van de 

gasleiding. Dit moet in de post zitten verwerkt van omleggen/verplaatsen gasleiding, anders 

dient zowel verwijderen en aanbrengen gasleiding te worden opgenomen;  

- Naar linker hoek van keuken volgens programma van eisen; als toegevoegde 

tekstomschrijving ter verduidelijking t.b.v. het bouwplaatspersoneel, wat handmatig 

toegevoegd dient te worden.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het volgende paragraaf zal de nadruk worden gelegd op het prijzenboek in relatie tot de uit te voeren 

werkzaamheden. Naast de informatie verstrekking van de te digitaliseren opname, is het de wens vanuit de 

opdrachtgever om ook een directe koppeling te maken naar de prijsvorming van de werkzaamheden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 48:  van bestaande naar nieuwe situatie volgens werkomschrijving op 

basis van het programma van eisen op de Beemsterboerstraat 34 te Berkhout; 

 



 

    

 

 

 

 

 De kenmerken van het prijzenboek in relatie tot de werkzaamheden 

De reden dat de opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt om de opname te digitaliseren, is omdat zij de 

huidige processtructuur tevens willen standaardiseren en zodoende minimaliseren tot hetgeen wat nodig is. 

Dit door processtappen te elimineren binnen de processtructuur zoals de dubbele werkomschrijving van 

zowel de uitvoerder als opzichter, het aanvragen van offerte en het maken van calculaties van de 

opgenomen werkzaamheden. Uit paragraaf 2.1 is gebleken dat de vooropname en de opname 

noodzakelijk zijn vanwege de kenmerken van deze twee opnamemomenten. Daarbij is de prijsvorming ook 

een essentieel punt binnen de processtructuur. Hierbij is gebleken dat er onderscheid wordt gemaakt met 

verrekening binnen en buiten het prijzenboek. Op basis van dit onderscheid zal er in deze paragraaf 

worden gekeken naar de kenmerken van de verrekening van werkzaamheden. De richting van de 

oplossing moet worden gezocht in een verrekenmethoden die gekoppeld is aan de werkomschrijving zoals 

op de vorige paragraaf 2.2.4-A in het kort verklaard is. Hieronder staat dit onderscheid geschematiseerd:

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 Verrekening van werkzaamheden binnen het prijzenboek 

A. Inrichting prijzenboek 
Om deze richting van de oplossing te kunnen verwoorden zal er eerst onderzoek worden uitgevoerd naar 

de kenmerken van het bestaande prijzenboek. Elke opdrachtgever waar Ooijevaar mee werkt in het 

onderhoud- en mutatieproces heeft zijn eigen prijzenboek. Dit voor standaard werkzaamheden die de 

aannemer direct na uitvoering mag doorvoeren. Bij GW Koggenland is zodoende een prijzenboek 

opgesteld met eenheidsprijzen voor werkzaamheden binnen de badkamer, toilet en keuken. Alle 

werkzaamheden die hier buiten vallen worden in regie verrekend waarbij er onderscheidt wordt gemaakt in 

materiaal en gespendeerde manuren. Het prijzenboek van GW Koggenland is daarbij per activiteit 

gespecificeerd zoals hieronder weergeven. Daarentegen heeft opdrachtgever Intermaris een andere visie, 

en hebben een standaard vierkante meter prijs voor het vloeroppervlak voor een badkamer dat verrekend 

dient te worden.  

 

VERREKENING VAN WERKZAAMHEDEN 

Figuur 50: onderdeel binnendeur vervangen uit prijzenboek 

Bron: prijzenboek badkamer en toilet van GW Koggenland 
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Figuur 49:  schematisering verrekening van werkzaamheden; 

 



 

    

 

 

 

 

Hierboven staat het onderdeel timmerwerk uit het prijzenboek. Dit is qua aantal eenheidsprijzen redelijk 

summier, maar dekkend voor de werkzaamheden die standaard voor kunnen komen bij een badkamer of 

toilet renovatie. Eenheidsprijzen zijn voor afgesproken prijzen over werkzaamheden per eenheid. Zoals het 

vervangen van een binnendeur waarbij er een vast bedrag is afgesproken per stuk. Eenheidsprijzen maakt 

gemakkelijk om globaal een kostprijs te berekenen voor de werkzaamheden. Dit door de eenheidsprijs te 

vermenigvuldigen maal de hoeveelheid.  

 

Bij de binnendeur vervangen van de badkamer bestaan er twee varianten waar in het prijzenboek rekening 

mee is gehouden, namelijk: 

I. het vervangen van een binnendeur in de vorm van een opdek of stompe optie, of het alternatief om 

de bestaande binnendeur te behouden;  

II. het inkorten van de binnendeur of aanbrengen van een deurrooster ten behoeve van de ventilatie 

aanvoer; 

De laatste variant is afhankelijk van de hoogte van de nieuwe tegelvloer en het dorpeldetail. Daar waar 

inkorten geen mogelijkheid is zal er worden gekozen voor een deurrooster, en zodoende de badkamer te 

voorzien van voldoende ventilatie aanvoer. Dit zijn in totaal twee varianten ten behoeve van de type 

binnendeur en twee varianten om te voldoen aan de nodige ventilatie. Buiten deze varianten is de 

eenheidsprijs van de douchedeur vervangen inclusief alle nodige toebehoren om de bestaande binnendeur 

te vervangen voor een nieuwe afgehangen binnendeur. 

 

 

Laminaat t.h.v. 

dorpel afkorten 

(waar nodig)

1 timmerman

Handgereedschap 
timmerman;

Binnendeur 
vervangen en 
afgehangen

Aftimmerlat

Optie: afhankelijk van situatie 
dorpel/binnendeur

  

Lat teruglijmen in 

binnendeur

1 timmerman

Handgereedschap 
timmerman;
Lijmtangen

Dichte onderkant 
binnendeur

Montagelijm

Optie: wanneer deur afgekort 
moet worden

  

Beslag monteren

1 timmerman

Handgereedschap 
timmerman;

Sluitende binnendeur 
in sponning kozijn

Hang- en sluitwerk 
(vrij- en bezetslot)

Type beslag afhankelijk van PvE

  

BINNENDEUR 

VERVANGEN

  

Binnendeur 

afhangen

1 timmerman

Handgereedschap 
timmerman;

Sluitende binnendeur 
in sponning kozijn

Polynorm binnendeur
Hang- en sluitwerk 
(vrij- en bezetslot)

Optie: terugplaatsen bestaande 
binnendeur of nieuwe plaatsen
+ opdek of stompe binnendeur
+ afmeting bestaande binnendeur 

  

Afkorten 

binnendeur

1 timmerman

Handgereedschap 
timmerman;
+ cirkelzaag

Binnendeur in hoogte 
op maat gemaakt

N.v.t.

Optie: over lengte inkorten t.b.v. 
ventilatieopening
+ afhankelijk van dorpelconstructie

  

Scharnier 

aanbrengen

1 timmerman

Handgereedschap 
timmerman;

Sluitende binnendeur 
in sponning kozijn

Paumeles t.b.v. opdek-
deur  of scharnieren 

t.b.v. stompe deur

Type binnendeur: stomp of opdek 
is bepalend voor scharnieren

  

Bestaande 
binnendeur 

Ventilatierooster 

aanbrengen

1 timmerman

Handgereedschap 
timmerman;
Lijmtangen

Dichte onderkant 
binnendeur

Montagelijm

Optie: wanneer er geen 
ventilatie opening is tussen 
deur en dorpel

  

  

 

B. Kenmerken eenheidsprijs 

Het voordeel van de eenheidsprijs is het gebruiksgemak voor de partijen met betrekking tot de prijsvorming 

van de werkzaamheden. Dit omdat niet elke deelhandeling, zoals bijvoorbeeld het afhangen van de deur 

en het bijbehorende materiaal als scharnieren en het beslag, apart hoeft te worden verrekend. Daarnaast is 

tevens niet alle informatie noodzakelijk omtrent de situatie van het des betreffende eenheidsprijs.  

Tegelijkertijd heeft dit tevens als nadeel dat een eenheidsprijs te vergelijken is met een break-even-point. 

Deze prijs is enkel kloppend op basis van een specifieke hoeveelheid.  

Figuur 51: SADT van eenheidsprijs binnendeur vervangen met de verschillende opties 

Prijzenboek GW Koggenland 

 



 

    

 

 

 

 

 
 

 

Wanneer er meerdere binnendeuren op een werk moeten worden vervangen, hoe meer de seriematigheid 

de efficiëntie van de timmerman gaat beïnvloeden. Beïnvloeden in de mate van de timmerman specifieke 

deelhandelingen achter elkaar kan uitvoeren waardoor de instelkosten over het aantal binnendeuren kan 

worden gedeeld in plaats van over een enkele binnendeur. In figuur 26, het overzicht van de gespendeerde 

uren en materialen, heeft de timmerman op de Beemsterboerstraat 26 te Berkhout 4 stompe deuren 

moeten vervangen. Volgens figuur 53 staat voor het vervangen van een binnendeur 90 minuten. Deze 

timmerman heeft genoteerd dat hij 4 opdek binnendeur heeft vervangen in 90 minuten inclusief het 

bijbehorende hang- en sluitwerk. Dit betekent dat het voordeel hieruit is drie keer negentig minuten. 

 

Daarnaast is er maar één prikkel, namelijk het productietempo. Zo is in de praktijk ook naar voren gekomen 

dat het bouwplaatspersoneel de kantjes ervan kunnen lopen, doordat kwaliteit ondergeschikt is aan het 

aspect tijd en dus geld. Dit heeft het gevolg dat bijvoorbeeld de sloper geen stimulans heeft om de 

lijmresten van het oude tegelwerk voldoende egaal te maken. Hierdoor moet de stukadoor in plaats van 5 

tot 10 millimeter, een dikker egalisatielaag aanbrengen oplopend tot 20 millimeter.  
 

C. Opbouw van eenheidsprijzen 
Eenheidsprijzen liggen aan de basis voor de prijsvorming van de badkamer en toilet. Deze zijn gebaseerd 

op basis van inkoop van materiaal, huur of afschrijving van materieel en de tijdgebonden uitvoeringskosten 

aan de hand van manurennormen. Hieronder staat de calculatie achter het prijzenboek dat momenteel 

gebruikt wordt. Deze prijzen zijn gedateerd maar desondanks wordt manuren per regel nog steeds 

aangehouden. De minuten die hierbij staan zijn verrekend vanuit de manuur per eenheid.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen het vervangen van de douchedeur van de stompe en opdek 

variant. Dit omdat de opdek binnendeur gemakkelijker is te monteren en te stellen door middel van 

paumelles. De scharnieren van de stompe binnendeur vragen meer energie omdat deze ingebeteild dienen 

te worden. Daarentegen is de kostprijs van het opdek binnendeur met € 68,12 duurder dan de stompe 

binnendeur met € 32,69.  

Figuur 52: Eenheidsprijs als break-even-point 

Bron: Belemmeren eenheidsprijzen innoverend calculeren? Ydo 

organisatie - adviseurs | 26-1-2009 | Innoverend calculeren 

 

 

I. Eenheidsprijzen zijn  veelal gebaseerd op conjunctuur 

van de markt; 

II. Geen prikkel voor opdrachtgever m.b.t. seriematige 

werkzaamheden; 

III. Kwaliteit ondergeschikte prikkel voor uitvoerende 

actoren t.o.v.  tijd en snelheid; 

IV. Werkt onnauwkeurigheid in de hand t.o.v. variaties 

van daadwerkelijke werkzaamheden; 

Figuur 53: bronbestand van huidig prijzenboek met betrekking tot de tijdsduur van werkzaamheden 

Bron: prijzenboek 2006 Wooncompagnie 



 

    

 

 

 

 

Naast het materiaal en arbeid dat in de eenheidsprijs moet zijn verwerkt, zal er tevens rekening worden 

gehouden met het aspect risico die in de prijsvorming zal moeten worden meegenomen. Risico in de vorm 

van incourant materiaal dat niet te verwerken is door diefstal en beschadiging, of het snijdverlies van 

materiaal zoals bij tegelwerk. Dit risico wordt veelal terugverdient bij het behalen van het inkoopvoordeel 

van de (gespecialiseerde) aannemers bij de leveranciers13. De vraag of het risico, de kans maal het gevolg, 

ook gelijkwaardig is aan het inkoopvoordeel, is te betwijfelen en daar blijven de actoren erg schimmig over. 

Behaald de installateur een inkoopvoordeel van 35 procent, dan zou dit betekenen dat deze budget heeft 

waarbij 1 op de 3 toiletpotten afgeschreven kan worden door incourante materialen14. Dit is een 

verbeterpunt van de uitvoerende ketenpartners naar de opdrachtgever toe om met alle actoren 

transparanter te gaan werken.  

Om dieper in te gaan op de tijdsgebonden aspect van de eenheidsprijzen zal er worden gekeken naar de 

opbouw van de calculatietijdnormen. Hieronder wordt de volgende eenheidsprijs aangehouden en alle 

deelactiviteiten die hierin thuis horen.  

 

Doordat elke calculatietijdnorm is opgebouwd uit deze elementen heeft seriematigheid van de 

werkzaamheden een grootte invloed op de tijdgebonden kosten. In deze opbouw zitten ook enkele ‘vaste’ 

tijdgebonden kosten die eenmalig over het adres worden verrekend zoals aanrijtijd en organisatorische 

handelingen. Daarnaast is de deelbewerking ‘prepareren van de werkvloer’ zoals bij een tegelzetter, een 

eenmalige deelbewerking, ongeacht de grootte van de badkamer, keuken en/of toilet. Deze deelbewerking 

bestaat uit het uitvoeringsgereed maken van de ondergrond, klaarzetten van de benodigdheden ten 

behoeve van het uitvoeren van het tegelwerk en het berekenen van symmetrieverdeling van het tegelwerk. 

Dus hoe groter de te verrekenen (variabele) hoeveelheid, hoe lager tijdsduur per eenheid zal worden voor 

de uitvoerende ketenpartners, enkel zal dit niet worden verrekend in het voordeel van de opdrachtgever.  

 

 

                                                                 
13 Quote Rene Kesselaar met betrekking tot de opbouw van eenheidsprijzen 
14 Quote René Kesselaar van Kesselaar en Zonen BV 4 juli 2012 tijdens bijeenkomst ketenpartners opdrachtgever 

Figuur 54: opbouw van calculatienorm aan de basis van een eenheidsprijs is de berekening van de tijdsgebonden kosten; 

Calculatietijdnormen bedrijfschap Afbouw; Arcadis Nederland B.V. 
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Figuur 55 maakt het verschil zichtbaar tussen de vaste norm van de eenheidsprijs in verhouding tot de 

invloed van seriematigheid van werkzaamheden. De hoeveelheid één zal hierbij ontoereikend zijn om alle 

kosten te dekken. Maar daarentegen zorgt seriematigheid ervoor dat de tijdsduur per stuk lager wordt. Bij 

tegelwerk kan het dus zo zijn dat de ene badkamer lucratiever is dan de ander. Hoe groter het volume van 

de badkamer, hoe meer productie verrekend kan worden. Hoe hoger de productie des te lager de vaste 

tijdsgebonden kosten per eenheid zullen uitvallen. Enkel op een gegeven punt zal de invloed van de 

seriematigheid niet lager uitvallen dan wanneer de lijn horizontaal loopt gelijk aan de x-as.   
 

D. Gebruik van eenheidsprijzen 
De hoogte van de eenheidsprijzen zijn opdrachtgever gebonden. Dit is de reden dat er variatie in de hoogte 

van de eenheidsprijzen bestaan. Hierdoor zijn er verschillen in de prijzenboeken en waardoor de ene 

lucratiever is dan de ander. Tevens is de mate van bouwkundige expertise van de opdrachtgever goed af 

te leiden uit de verschillende prijzenboeken15. Sommige zijn erg punctueel en hebben goed rekening 

gehouden met de verschillende opties die in het onderhoud- en mutatieproces voorkomen, terwijl andere 

een meer globale omschrijving gebruiken. In onderstaande tabel is overzicht weergeven van 

werkzaamheden in combinatie met de eenheidsprijzen per opdrachtgever. Hierbij is te concluderen dat er 

ongeveer tien procent speling zit tussen de verschillende prijzenboek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Binnen het onderhoud- en mutatieproces is er twijfel ontstaan bij Ooijevaar over de sloper. Op basis van 

zijn gespendeerde uren en verrekende eenheidsprijzen is er geconstateerd dat het verdiende tarief, wat 

normaliter rond de 32 euro per uur bedraagt, structureel hoger ligt. Het is het goedrecht van een 

uitvoerende ketenpartner, wanneer er vlot wordt doorgewerkt, om met behulp van de eenheidsprijzen uit 

het prijzenboek geld te verdienen. Maar in een keten zoals binnen het onderhoud- en mutatieproces 

waarbij er project ongebonden wordt gewerkt, is dit niet te verkopen naar een opdrachtgever. In een keten 

van een opdrachtgever zou er gebruik moeten worden gemaakt van nacalculatie. Dit om transparant te 

kunnen zijn naar de opdrachtgever toe en te kunnen laten zien wat eenieder verdient. Daarnaast is dit een 

methoden om het prijzenboek actueel te houden en een weerwoord te kunnen hebben bij eventuele 

prijscorrecties.  

                                                                 
15 Verschillen tussen prijzenboeken van Ymere, Wooncompagnie, Grootslag, Elan 

Figuur 56: random selectie van werkzaamheden verrekend d.m.v. eenheidsprijzen 

bij verschillende opdrachtgevers; 

 

Figuur 55: verschil seriematigheid 

m.b.t. eenheidsprijzen 

 



 

    

 

 

 

 

Doordat eenheidsprijzen veelal zijn gebaseerd op marktwerking en waarbij efficiëntie niet wordt verrekend, 

kan het dus voorkomen dat eenheidsprijzen lucratief zijn voor een uitvoerende ketenpartner. De manier 

van denken in de keten moet zodanig ook worden veranderd van eenmalige hoge winsten, naar een 

langdurige samenwerking gecombineerd met een hoge leercurve.  

 

Zoals in inleiding al verteld is, is het optimaliseren van de samenwerking een gevolg van de globalisering in 

onder andere de industriesector. Daar waar in de industriële sector outsourcing en uitbesteden grootte 

invloed hebben op het eindproduct en voornamelijk de kostprijs, is transparantie van processen en de 

kostenontwikkeling cruciaal. Als er namelijk een partij zijn eigen belangen belangrijker vindt dan het 

algehele teambelang, zoals in de afbeelding 57, heeft dit consequenties voor de prijs waarvoor het product 

in de winkel ligt. Daarom is het voor de hoofdproducent van cruciaal belang om exact te weten wat er 

speelt, om kostprijs technisch een concurrerend product te kunnen ontwikkelen en haar marktpositie te 

kunnen handhaven of zelfs verbeteren. Dit is een reden waarom ketensamenwerking, beter bekend als 

‘Chain Supply Management’, in de industriële sector verder is dan in de bouwnijverheid16. Door het gebruik 

van daadwerkelijke verrekening waar er voor af een afgesproken tarief wordt bepaald zal de opdrachtgever 

altijd daadwerkelijk kostprijs betalen.  

 

 
Figuur 57: gerealiseerde werken na-gecalculeerd o.b.v. verrekende eenheidsprijzen gedeeld door de 

gespendeerde manuren excl. btw 

Bron: correspondentie tussen aannemingsbedrijf Ooijevaar en Silani Bv 13 januari 2013 

                                                                 
16 8 bouwstenen voor succesvolle ketenregie in de praktijk; Jeroen Scheepers & Leo Schunck 



 

    

 

 

 

 

Renoveren /vernieuwen: in goede staat 
brengen; vernieuwen;

Slopen: uit elkaar nemen van 
elementen;

Verwijderen: wegnemen of op een 
afstand plaatsen, niet per se afvoeren;

Afvoeren: vanaf een punt naar een ander 
punt wegvoeren naar sloop;

Verplaatsen: in beweging zetten om een 
nieuwe positie in te nemen;

Handhaven: in stand houden door geen 
uitvoerende handeling;

Herstellen: in vorige toestand 
terugbrengen (zoals voorheen);

Monteren: meerdere losse componenten 
uit systeem tot één vast element voegen;

Demonteren: van één vast component tot 
meerdere losse elementen uit systeem;

Repareren: in oorspronkelijke staat 
terugbrengen (probleem oplossend);

Plaatsen: een element in een positie 
brengen m.b.t. doeleinde;
-  vaste elementen (radiator, spiegel, 
etc.)

Ophangen: een element op positie hoogte 
stellen;

Bevestigen: het vast maken van een 
nieuw of bestaand element;

Isoleren: hogere energetische waarde 
toebrengen aan component;

Maken: het vervaardigen van losse 
component tot een nieuw element;
- losse componenten deel uitmakend 
van een element

Pasmaken: aanhelen van bestaande 
situatie;

Aanbrengen: de vervaardiging van nieuwe 
componenten tot element;

VERNIEUWBOUW

Leveren: Aanvoer van materiaal, gereed 
om te verwerken/bewerken

Vervangen: los of demonteerbaar element 
en/of component vernieuwen;

2.3.2 Verrekening van werkzaamheden buiten het prijzenboek 

In de vorige paragraaf is voornamelijk naar de verrekening van werkzaamheden binnen het prijzenboek 

gekeken, de badkamer-, toilet en keukenrenovaties. In deze paragraaf zal de werkzaamhedenheden buiten 

het prijzenboek aan bod komen, de losse mutatiewerkzaamheden in de overige ruimten. Doordat de 

werkzaamheden binnen het prijzenboek veel terugkomende werkzaamheden zijn, hoeven deze niet heel 

expliciet te worden omschreven. Daarentegen zijn de werkzaamheden buiten het prijzenboek divers en 

zodoende in aantal veel groter. Daarom is de werkomschrijving van werkzaamheden buiten het prijzenboek 

ontzettend belangrijk om het bouwplaatspersoneel voldoende informatie te kunnen verstrekken ten 

behoeve van de uitvoering.  

A. Opbouw van werkomschrijving 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op basis van bestaande opnamestaten, als figuur 58, is er gekeken naar de opbouw van de 

werkomschrijving genotuleerd door de opzichter van GW Koggenland. In de probleemanalyse is er tevens 

naar voren gekomen dat er interpretatie verschillen zijn met betrekking tot de verschillende actoren in de 

keten. Dit komt mede door onvolledigheid van de werkwoorden in de werkomschrijving. In het prijzenboek 

staat bijvoorbeeld de omschrijving ‘keuken compleet plaatsen’ vermeld. Het werkwoord ‘plaatsen’ 

omschrijft niet expliciet de situatie omtrent de aankoop van de keuken, enkel de positionering. De 

woningcorporatie Wooncompagnie heeft het kenmerk dat zij zelf in de inkoop verzorgen van de keukens. 

Hierdoor kan er snel verwarring ontstaan als er geen exacte duidelijkheid is omtrent de verklaring van de 

begrotingsregel. Daarom is het van belang uitzonderingen goed te vermelden. Dus eenduidigheid in de 

benaming van de werkzaamheden is belangrijk. Hierbij kan het volgende onderscheid worden gemaakt: 

I. Het zelfstandig naamwoord; 

II. Het specifieke werkwoord; 

III. Overige omschrijvingen omtrent de situatie; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figuur 58: werkomschrijving D. 

Kampstraat 1 Scharwoude m.b.t. de 

omschrijving van werkzaamheden 

 

Figuur 59: onderscheid tussen werkwoorden m.b.t. uitvoeringshandelingen in het 
onderhoud- en mutatieproces  
Bron: opnamelijsten onderhoud en mutatieprocessen 

 



 

    

 

 

 

 

Het werkwoord vervangen is hierbij inherent aan het werkwoord renoveren. Dit werkwoord wordt door de 

opzichter in de vooropname gebruikt ten behoeve van het vervangen van de badkamer, keuken of toilet. 

Vervangen bestaat hierbij uit de combinatie van het werkwoord slopen en één van de twee werkwoorden 

maken en/of plaatsen. Handhaven is een optie om expliciet aan te kunnen geven dat een bepaald element 

uit een component in stand moet worden gehouden.  

Met betrekking tot de omschrijving van de werkzaamheden zal de begrotingsregel steeds aan de basis 

staan omdat hierdoor aan het eind van de werkomschrijving de kostprijs zichtbaar wordt gemaakt. Door 

middel van een zoeksystematiek zal er uit een database de des betreffende begrotingsregel moeten 

worden opgezocht. Deze database zou in principe niet meer moeten zijn dan een lijst met allerlei 

verschillende begrotingsregels. Hierbij moet de specifieke ruimte gescheiden worden uit de 

werkomschrijving. Dit om te voorkomen dat de totale database met begrotingsregels vermenigvuldigd 

moeten worden maal de aantal mogelijke ruimten binnen de woning. Enkel het probleem dat hierbij 

optreedt, is dat wanneer een begrotingsregel meerdere keren voorkomt in de woning, de regel maar in één 

keer kan worden toegepast. Door middel van kopiëren uit het database is het vervolgens mogelijk om 

dubbele begrotingsregels te selecteren en toe te voegen aan de kostenraming. Dit zodat deze van 

toepassing kan zijn in de woonkamer, maar ook bijvoorbeeld in de slaapkamer. 
 

 

 

 

 
 

De werkomschrijving zoals deze nu wordt omschreven, zoals de omschrijving ‘hal helemaal stuken’, bevat 

onvoldoende structuur om te kunnen voldoen aan een gedigitaliseerde opnamemethodiek. Zoals hierboven 

is verklaard zal de ruimte losgekoppeld worden en zal daarom al niet voldoen. Daarnaast is het werkwoord 

stuken onvoldoende specifiek om als begrotingsregel te fungeren, en wordt er tevens geen onderscheid 

gemaakt tussen bijvoorbeeld het plafond of wand. Op basis van het bestaand prijzenboek17 kan enkel het 

stucwerk worden geclusterd in de volgende onderdelen: 

I. Filmen:   pleisterwerk tot 3 mm; 

II. Semiraapwerk:  pleisterwerk vanaf 3 tot 10 mm; 

III. Raapwerk:   pleisterwerk vanaf 10+ mm; 

IV. Herstellen;   dichtzetten van verschillende gaten en oneffenheden;  

In dit specifieke prijzenboek zijn de begrotingsregels ook nog onverdeeld in staffels. Staffels zijn clusters 

waar onderscheid is in de kostprijs tussen de verrekenbare hoeveelheden. Het filmen is onderverdeeld in 

staffels van 5 vierkante meter, oplopend van nul tot dertig vierkante meter. Alle overige informatie dat 

fungeert als werkomschrijving kan vervolgens achter de begrotingsregel worden ingevuld. Dit waardoor de 

begrotingsregel aan de basis ligt voor de nodige werkzaamheden, en der mate specifiek kan worden 

gemaakt om te dienen als werkomschrijving. 

                                                                 
17  Prijzenboek Intermaris Hoorn met verschillende type stucwerken onverdeeld in staffels 

Figuur 60: werkomschrijving vanuit uitvoerder naar uitvoerende 
ketenpartners & prijzenboek Intermaris omschrijving stucwerk;  
Bron: werkomschrijving Beemsterboerstraat 34-1 te Berkhout 

 



 

    

 

 

 

 

Om de database te kunnen gebruiken voor zowel de vooropname van de opzichter als de opname van de 

uitvoerder zal er onderscheidt moeten worden gemaakt in specificiteit van de begrotingsregels uit de 

database. De opzichter, die over het algemeen minder bouwkundige kennis beheert als de uitvoerder, zal 

daarom liever een globalere begrotingsregel selecteren als ‘wand stuken’. Dit geldt tevens voor het 

renoveren van de badkamer. Uit een gesprek met de opdrachtgever GW Koggenland is naar voren 

gekomen dat de vooropname moeten kunnen worden uitgevoerd door bijvoorbeeld een administrateur, 

lees: een leek18. Zodoende moet er in de vooropname niet alle elementen geselecteerd worden, maar 

enkel de begrotingsregel ‘badkamer compleet renoveren’. Dit omdat badkamer renoveren in het 

prijzenboek bestaat uit twee A4tjes, zie de bijlage E, en de opnemende actor dit in de vooropname ook niet 

hoeft te weten.  

 

B. Zoeksystematiek begrotingsregels binnen database 

De database met daarin alle begrotingsregels zal door middel van een zoeksystematiek digitaal 

toegankelijk moeten worden gemaakt. Om dit realiseerbaar te maken zal het prijzenboek worden  

gecategoriseerd om de juiste begrotingsregel gemakkelijk te kunnen selecteren, zie bijlage E. In de 

onderstaande tabel staan zodoende de verschillende ruimten die in een sociale huurwoning gebruikelijk 

voor kunnen komen en de verschillende bouwdelen. De bouwdelen zijn gebaseerd op basis van het 

bestaande prijzenboeken van de verschillende opdrachtgevers. 

 

[ RUIMTEN ] [ BOUWDELEN ] 

Badkamer Algemeen & bouwplaats 

Berging Sloopwerk & afval 

Bijkeuken Afwerking 

CV ruimten Binneninrichting 

Hal Binnenwanden 

Keuken Plafond 

Meterkast Vloer 

Overloop_1e Dak 

Overloop_2e Gevel 

Slaapkamer_achter_klein Hang- en sluitwerk 

Slaapkamer_achter _groot Kozijnen, ramen en deuren 

Slaapkamer_voor_klein Installatie_cv 

Slaapkamer_voor _groot Installatie_elektra 

Toilet Installatie_gas 

Trapkast Installatie_mv 

Tuin_achter Installatie_water 

Tuin_voor Riolering 

Woning Sanitair 

Woonkamer Schilderwerk 

Zolder Stucwerk 

 Tegelwerk 

 Trappen 

  

Figuur 61: Ruimten en bouwdelen ten grondslag als zoeksystematiek  

 

 

                                                                 
18 Gesprek met opzichter Maaikel Meijners met betrekking tot de wensen en eisen voor de digitale opnamemethodiek 



 

    

 

 

 

 

De opzichter als uitvoerder moet hierbij eerst het des betreffende bouwdeel kiezen om de verzameling aan 

begrotingsregels naar voren te halen. Om structuur binnen het bouwdeel aan te maken van alle begrotings-

regels, zal er tevens weer een classificatie nodig zijn. Zodoende zal er bijvoorbeeld onder het bouwdeel 

sanitair een classificatiegroep worden gemaakt van bijvoorbeeld het sub bouwdeel kranen. Dit om binnen 

het geselecteerde bouwdeel sanitair ook weer gemakkelijk de juiste begrotingsregel te selecteren. Dit zit er 

als volgt uit: 

 

 

Als voorbeeld: 

 

 

Als voorbeeld: 
 

 

 

 

 

 

 

Wanneer de juiste begrotingsregel is geselecteerd, zal er nog een ruimte aan gekoppeld worden zodat de 

locatie ten behoeve van het bouwplaatspersoneel bekend is. Dit zal los van de begrotingsregel worden 

uitgevoerd waardoor er in het database een keuzeoptie noodzakelijk is voor de des betreffende ruimten.  

Vanwege de grote mogelijke variaties met betrekking tot de werkzaamheden in het onderhoud- en 

mutatieproces zal de database mogelijk incompleet zijn. Dit doordat niet elke specifieke situatie gekoppeld 

kan worden aan de juiste begrotingsregels. Hierdoor moet er ruimte aanwezig zijn in opnamemethodiek om 

ter plekke extra begrotingsregels te kunnen aanmaken die zowel als begrotingsregels als werkomschrijving 

voldoet aan de situatie.  

 

C. Omschrijvingen van specifieke situaties binnen de werkomschrijving 
Daar waar er specifieke informatie dient te worden gegeven, zoals bij figuur 60 de werkomschrijving van de 

Beemsterboerstraat 34-1 te Berkhout, moet hier ruimte voor zijn om dit te kunnen invullen. In de 

omschrijving staan de volgende punten: 

I. MV aanbrengen via plafond in de hal door de meterkast naar de douche toe; 

II. MV ophangen in schuur en bij voordeur naar buiten boren; 

III. In schuur elektra maken voor mv box; 

 

Deze drie werkomschrijvingregels hebben betrekking op een nieuw te plaatsen mechanische ventilatie box. 

Bij deze opname is er geconstateerd dat de badkamer voorzien was een natuurlijke ventilatie door het dak 

heen naar buiten toe. De begrotingsregel die aan de basis staat van de werkomschrijving zal naar verluidt 

worden omschreven als ‘mv box leveren / aanbrengen’ met enige specificatie over het type mv box. De 

informatie die de uitvoerder over wil brengen is de wijze waarop de mechanische ventilatie box dient te 

worden aangebracht. Dit is veel beschrijvende informatie die in combinatie met een foto inzicht verschaft 

over de transformatie van de bestaande naar de nieuwe situatie.  

 

  

  

Figuur 62: bestaande natuurlijke ventilatie in badkamer naar 

mechanische ventilatie d.m.v. mv box 

Bouwdeel_selecteren = Classificatie_groep + specifiek zelfstandig naamwoord + werkwoord +          

[ invoerruimte t.b.v. uitzonderingen, toebehoren, excl. of incl. opties ] 

 

- Sanitair = KRANEN_douchemengkraan leveren / aanbrengen merk Venlo B8182AA 

 



 

    

 

 

 

 

 De kenmerken van de asbestprocedure 

Een kritische aspect van het onderhoud- en mutatieproces zijn de asbest bezittende materialen die 

aanwezig kunnen zijn in de woningen. Asbest is een verzamelnaam voor een reeks vezelachtige mineralen 

die allen dezelfde eigenschap bezitten: ze splitsen zich in de lengte steeds verder tot uiterst fijne en met 

het blote oog onzichtbare vezels. Alleen in een laboratorium kan met 100 % zekerheid worden vastgesteld 

of een materiaal of een product asbest bevat. Asbest werd in ontzettend veel toepassingen verwerkt 

omwille van zijn specifieke eigenschappen als vuurbestendigheid, zijn kenmerken als thermisch en 

akoestisch isolerend middel en als anti-condensatiebekleding19. 

Voor de uitvoerder en opzichter is het dus van belang dat zij in het opnametraject asbest bezittende 

materialen kunnen signaleren wanneer het vermoeden van asbest bestaat. Kort gezegd: gaat het om 

woningen/gebouwen ouder dan 1994, dan is er altijd een vermoeden van aanwezigheid van asbest. 

Wanneer er werkzaamheden plaatsvinden in of aan deze woning dan is het verplicht om een 

asbestinventarisatie uit te laten voeren. Enkel door in asbest inventarisatierapport te laten maken is het 

vervolgens ook daadwerkelijk aantoonbaar. Echter een inventarisatierapport heeft ook zijn beperkingen.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Zoals hierboven een type A onderzoek is uitgevoerd, zijn er in totaal een viertal asbestinventarisaties20: 

I. Type A: het systematisch en volledig inventariseren van alle waarneembare asbest, asbest-

houdende producten, asbestbesmet materiaal of asbest besmette constructieonderdelen in een 

bouwwerk of object voor zover asbestbronnen direct waarneembaar zijn of kunnen worden 

waargenomen met behulp van licht destructief onderzoek; 

II. Type B: het redelijk vermoeden van niet-direct waarneembare aanwezigheid van asbest, 

asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbest besmette constructie-onderdelen in 

een bouwwerk of object vermeld in asbestinventarisatierapport type A, leidt tot een aanvullende 

inventarisatie, type B. Niet-direct waarneembare asbest bevattende constructieonderdelen worden 

in dat geval, voorafgaand aan de bouwkundige sloop, in samenwerking met het gecertificeerde 

asbestverwijderingsbedrijf, met destructief onderzoek opgespoord. Hierbij wordt de bouwkundige 

integriteit van een gebouw of constructie aangetast; 

III. Type 0: voorafgaand aan risicobeoordelingen, conform NEN 2991, in gebouwen, constructies of 

objecten in bewoonde/gebruikte staat die niet zullen worden gesloopt, volstaat een beperkte, 

uitsluitend op visueel onderzoek gebaseerde inventarisatie van asbesthoudende materialen; 

IV. Type G: een asbestinventarisatie type G is een uitbreiding op een volledige asbestinventarisatie 

type A. Het volledig inventariseren van alle direct waarneembaar asbest in een bouwwerk of object 

betekent dat alle ruimten worden onderzocht. Naast het in kaart brengen van de asbesthoudende 

toepassingen omvat een asbestinventarisatie type G een risicobeoordeling met betrekking tot de 

gebruikssituatie en het opstellen van een asbestbeheersplan;  

 

 

                                                                 
19 Asbest inventarisatie en beheersprogramma november 2006 
20 http://www.infomil.nl/onderwerpen/hinder-gezondheid/asbest-0/asbest-scholen/asbestinventarisatie 

Figuur 63: beperkingen m.b.t. de inventarisatie  

Bron: asbestinventarisatierapport Beemsterboerstraat 34 te Berkhout 



 

    

 

 

 

 

Uiteraard zal het altijd aanbevolen zijn om al het asbest te verwijderen, enkel is dit niet altijd mogelijk en 

noodzakelijk. Zodoende zijn asbestverwijderingswerkzaamheden gekwalificeerd in verschillende 

risicoklasse. De risicoklasse zeggen niets over de mate van asbest, maar enkel om het verwijderen van het 

asbest. Hieronder staat een overzicht van de verschillende risicoklassen: 

 

KLASSE TYPE  VOORBEELD ACTIE 

Risicoklasse 1 

<0,01 vezels/cm3  

Laag risico 

asbesthoudende 
materialen die zonder 
bewerking aan het 
asbesthoudend 
materiaal kunnen 
worden verwijderd, 
verpakt en afgevoerd 
(bijvoorbeeld 
bloembakken, 
vloerluiken en deuren); 

- losse plantenbakken;  
- losse plaat (in een 

watermeterput). 
- losse vloerluiken 

 

geen maatregelen 
noodzakelijk, eventueel 
isoleren. Saneren bij 
sloop/renovatie; 

concentratie zo laag 
mogelijk houden, door: 
- werkmethoden;  
- reinigen/onderhoud;  
- verpakken;  
- afvoeren. 

 

Risicoklasse 2 

van 0,01 tot 1 
vezels/cm3 

Enig risico  

materialen waarbij 
demontage niet 
mogelijk is vanwege 
slechte 
conditie en/of breuk 
bij verwijderen (dus 
verweerd en/of 
beschadigd materiaal); 

- vinylzeil; 
- golfplaatmateriaal; 
- colovinyltegels en 

bitumen lijmlaag; 
- vlak plaatmateriaal;  
- vensterbanken; 

 

Onmiddellijk verwijderen/ 
isoleren 

Aanvullende maatregelen:  
- passende ademhalings-

bescherming;  
- waarschuwingsborden;  
- containment;  
- werkvolgorde.  

 

Risicoklasse 3 

> 1 vezels/cm3  

Hoog risico 

niet hecht gebonden 
(oftewel losgebonden) 
asbest, zoals 
isolatiemateriaal, 
pakkingen en 
asbestkarton. 

- afdichtkoord 
- brandwerend board 
- vinylzeil met asbest-

houdende onderlaag 

 

Onmiddellijk verwijderen 

 

 

 

 

Figuur 64: overzicht risicoklassen m.b.t. het verwijderen van asbestbezittende materialen 

Bron: ‘asbest, wat moet en wat mag?’ Wet en regelgeving over bewerken en verwijderen van asbest, april 2008 



 

    

 

 

 

 

2.4.1 Asbestinventarisatierapport  

In onderstaande afbeelding staat het asbestinventarisatie rapport van de Beemsterboerstraat 34 waarbij er 

geen asbest is gevonden in de woning. Het uitvoeren van het onderzoek gebeurt momenteel vaak in de 

tussentijd van de vooropname en het vertrek van de huidige bewoner. Door middel van het onderzoek zal 

er vervolgens worden vastgesteld wat asbest bezittend materiaal is. Direct na de afschouwing van de 

woning door de opzichter, en het inleveren van de sleutels door de vertrekkende bewoner is het mogelijk 

om de sanering uit te voeren.  

 

 

Figuur 65: overzicht van uitgevoerd asbestinventarisatierapport Beemsterboerstraat 34 te Berkhout 

 



 

    

 

 

 

 

Daar waar wel asbest naar voren komt 

uit het asbestinventarisatierapport, 

geeft het rapport de volgende 

omschrijving: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per asbestverdenking zal er een kleef-, materiaal of luchtmonster worden afgenomen om zekerheid te 

krijgen met betrekking tot het verdachte materiaal. In de bovenstaande omschrijving gaat het om golfplaten 

waaruit is gebleken dat het om chrysotiel (bruin) asbest gaat, het meest voorkomende asbest. Momenteel 

wordt deze informatie nergens opgeslagen op welke adressen asbest wat geconstateerd en waar in de 

woning dit zich dat bevindt. Door deze kennis op te slaan in een database zou het mogelijk zijn om op 

voorhand van de uitvoering te kunnen zien waar mogelijk asbest bevattend materiaal zich bevindt, op basis 

van reeds uitgevoerde asbestinventarisaties. Naast alle adressen waar er al reeds gesaneerd is, geeft het 

ook inzicht waar de uitvoerder moet kijken tijdens de opname.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Op basis van deze bovenstaande informatie zou er meer verrijking van kennis uit ervaring moeten komen. 

Dit zal in hoofdstuk 4 naar voren komen, en nader worden verklaard hoe dit wordt vorm gegeven.  

Figuur 66: constatering van een asbestbron 

op met de omschrijving van het type asbest 

Bron: asbestinventarisatie P. Koppestraat  7 

Spierdijk 

 

Figuur 67: resultaten uit het 

asbestinventarisatierapport 

Bron: asbestinventarisatie P. Koppestraat  

7 Spierdijk 

 



 

    

 

 

 

 

 De Overige invloeden betrekking hebbend tot de opname 

Uit de analyse van de problematiek is gebleken dat de subjectiviteit van een opzichter bepalend is in 

welke mate werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd. Om deze subjectiviteit te kunnen 

verminderen dient deze zodoende objectiever te worden. Tevens zorgt de dalende conjunctuur ervoor 

dat woningcorporaties gaan bezuinigen op de uit te voeren werkzaamheden. Dit door niet de complete 

badkamer, toilet en keuken te renoveren, maar enkel die elementen waarvan de conditie onvoldoende 

is. Ook de wens vanuit de opdrachtgever ondersteunt een objectiever opnamemethodiek. Zij willen 

namelijk dat de opname ook door leken, die minimale bouwkundige kennis bezitten, uitgevoerd kan 

worden. Zodoende is het mogelijk om de opname van de badkamer, toilet en keuken te valideren door 

het gebruik maken van een objectieve conditiemeting. Om dit mogelijk te maken zal de opname van 

de badkamer, toilet en keuken moeten worden gevalideerd. Dit door middel van een objectieve 

conditiemeting die in het opnamemethodiek zal worden geïntegreerd.  

 

Uit deskresearch is naar voren gekomen dat de NEN 2767 is ontwikkeld om een objectieve conditie 

metingen uit te voeren21. Dit gaat voornamelijk over het functioneren van elementen of componenten 

van deze elementen. De NEN 2767 meet twee conditiebepalende kernmerken, namelijk: 

I. Intensiteit van gebreken; de intensiteit wordt bepaald door twee factoren, namelijk het belang 

en de intensiteit van het gebrek. Het belang van het gebrek zegt iets over importantie en kan 

onder worden verdeeld in gering, serieus en ernstig. Vervolgens zal er een keuze moeten 

worden gemaakt met betrekking tot de intensiteit van het geringe, serieuze of ernstige gebrek. 

Dit resulteert in een van de negen keuzenrijen zichtbaar in het onderstaande figuur.   

II. Omvang en/of frequentie van gebreken; de volgende keuze is om vanuit deze rij ‘intensiteit 

van het gebrek’ een volgende keuze te maken met betrekking tot de omvang of frequentie. De 

keuze qua omvang en/of frequentie van het gebrek zal vervolgens de graad van de 

conditiemeting bepalen. Hoe groter de omvang des te zwaarder / slechter de score van deze 

conditiemeting.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
21 http://www.rgd.nl/fileadmin/redactie/Actueel/Publicaties/Handboek_onderhoudinspecties.pdf 

Figuur 68: Conditiescore vanuit het meten van omvang en intensiteit 

Bron: Conditiemeting NEN 2767 door Davenne BV 

Kwalitatieve omschrijving conditie 

1. Nieuwbouwkwaliteit of met nieuwbouw vergelijkbare kwaliteit; 
2. Een bouw- of installatiedeel dat kenmerken van een beginnende 

veroudering heeft; 
3. Een element, waarvan het verouderingsproces duidelijk op gang 

gekomen is; 
4. Een element, dat sterk onderhevig is aan het 

verouderingsproces; 
5. Een element, waarvoor het verouderingsproces onomkeerbaar 

is geworden; 
6. Een zodanig slechte toestand dat deze niet meer te classificeren 

is onder conditie 5; 
 



 

    

 

 

 

 

De score uit de conditiemeting loopt van 1 tot en met 6, respectievelijk van een uitstekende conditie 

naar een zeer slechte conditie. Deze score moet inzicht geven over het functioneren en in welke staat 

een bouwdeel is. Het leidingwerk van een kraan kan bijvoorbeeld beoordeeld worden op verschillende 

vormen van aanslag, maar zolang dit niet het functioneren van de kraan inclusief afvoer belemmert is 

de ernst van dit gebrek niet dermate hoog. Een kraan zal juist meer beoordeeld moeten worden op het 

functioneren, namelijk de aan- en afvoer van warm en/of koud water. Hieronder staat een overzicht 

van componenten in de badkamer die te beoordelen door middel van de NEN2767: 
 

COMPONENTEN FUNCTIE BELEMMERING  

wandtegelwerk waterkering loszittend tegels of andere 

beschadiging / scheurvorming vloertegelwerk  waterkering en beloopbaar 

zijn 

voegwerk (voegcement) waterkering verwering van cementvoeg 

voegwerk (siliconenkit) waterkering verwering van kitvoeg 

mechanische ventilatie afvoer vuile lucht en aanvoer 

schone lucht 

onvoldoende aanvoer en afvoer 

leidt tot vochtophoping 

plafond vochtkering verwering verf- en/of stuclaag  

doucheput afvoer vuil water in gelijke 

stroom als aanvoer via 

riolering 

verstopping of lekkagevorming 

rondom doucheput 

wastafelcombinatie aanvoer van water en afvoer 

vuil water 

beschadiging en/of 

aanslagvorming tot lekkage 

toiletcombinatie aanvoer water en afvoer van 

fecaliën 

beschadiging en/of 

aanslagvorming tot lekkage 

radiator warmtevoorziening roestvorming tot lekkage 

elektra  

(schakelmateriaal) 

veilige licht- en 

stroomvoorziening 

geen licht en/of stroompunten, 

tevens v.v. aarding 

badkamerdeur afsluiting van ruimte onvoldoende sluiting 

 

Zodoende is het mogelijk om per component de conditie te meten. Desalniettemin is ook de algemene 

indruk van de badkamer ook een belangrijk conditie aspect. Een bewoner kan niet tevreden zijn met 

de staat van de badkamer, terwijl deze nog wel functioneert met een behaalde score van 3 te 

kwalificeren als redelijk. Het programma van eisen zegt dan dat de badkamer na 30 jaar, eind van de 

economische levensduur, vervangen ‘mag’ worden, ook al functioneert deze nog voldoende zonder 

enige belemmering. Wanneer iets niet meer functioneert en er toch een belemmering optreedt, lees: 

het einde van de technische levensduur, dan is het noodzakelijk om over te gaan tot vervangen van 

het component of misschien wel de gehele badkamer. 

Op basis van de conditiescore kan een koppeling worden gemaakt naar de levensduur van de 

componenten. In de onderstaande afbeeldingen is dit weergeven. Hierbij is zichtbaar dat wanneer 

conditiescore 3 wordt behaald, er nog maar 1/4 over van de theoretische levensduur. Zodoende is het 

mogelijk om te beoordelen wanneer bepaalde componenten of de gehele badkamer gerenoveerd 

dient te worden. 

 

 

  

Figuur 69: koppeling conditiemeting naar theoretisch levensduur 

Bron: http://www.rgd.nl/fileadmin/redactie/Actueel/Publicaties/Handboek_onderhoudinspecties.pdf 



 

    

 

 

 

 

 Conclusie onderzoeksvraag #1 

In dit hoofdstuk is naar voren gekomen dat de informatie verstrekking ten behoeve van de uitvoering 

momenteel uit veel processtappen bestaat tussen de opzichter en uitvoerder. In deze processtappen 

worden vele in diversiteit verschillende documenten gegenereerd, mede doordat de handgeschreven 

notities uit de opname op kantoor gedigitaliseerd worden door zowel de uitvoerder als opzichter. 

Daarnaast komt in de processtructuur naar voren dat zowel de vooropname, door de opzichter, en 

vervolgens de opname, door de opzichter en uitvoerder of projectcoördinator, noodzakelijk is vanwege 

de volgende kenmerken:  

I. De vooropname is van belang vanwege het keuzemoment om de woning direct door te verhuren of 

te kiezen voor huurderving. Respectievelijk door de enkele werkzaamheden als klachtenonderhoud 

uit te voeren, of te kiezen om de grotere werkzaamheden tussen de mutatie van vertrekkende en 

inkomende bewoner in te vullen. Tevens dient de mutatieprocedure met betrekking tot overdracht 

naar de bewoner worden toegelicht. 

II. De opname tussen de opzichter en de uitvoerder / projectcoördinator is erg belangrijk alleen al 

vanwege het feit dat er een discussie ontstaat tussen deze twee actoren. Hierbij weet de uitvoerder 

vaak extra werkzaamheden los te krijgen van de opzichter. Dit is ook cruciaal voor het proces 

omdat anders tijdens de uitvoering er weer discussie ontstaat omtrent de werkzaamheden met het 

mogelijke gevolg dat er improvisatie nodig is om te zoeken naar oplossing.  

Enkel het genereren van de vele in diversiteit verschillende documenten, maken de processtructuur snel 

tijdverslindend. Door zoveel mogelijk informatie te bundelen moet de diversiteit in de verschillende 

documenten worden teruggenomen, en zodoende moet de processtructuur slanker worden. Met behulp 

van een uniforme opnamemethodiek moet er actor ongebonden de informatie worden verworven. Dit met 

het doel om voldoende informatie te genereren tijdens de (voor-) opnamemomenten, zonder dat er op 

kantoor nog enige handelingen dienen te worden uitgevoerd. Hierbij gaat om de volgende inhoudelijke 

informatie: 

I. Werkomschrijving van de geïnventariseerde werkzaamheden tijdens vooropname als de opname; 

II. Kostprijs van de geïnventariseerde werkzaamheden;  

III. Planning met een balkendiagram m.b.t. tijdsduur van geïnventariseerde werkzaamheden; 

IV. Werkomschrijving gekoppeld aan uitvoerende actoren; 

V. Plattegrond van nieuwe situatie badkamer, toilet en keuken; 

VI. Foto’s van bestaande situatie van geïnventariseerde werkzaamheden; 

 

Voor de verrekening van de werkzaamheden bestaat er een tweedeling namelijk voor de werkzaamheden 

binnen én buiten het prijzenboek. Binnen het prijzenboek wordt er gewerkt met eenheidsprijzen. Het 

gebruik van eenheidsprijzen wordt ten eerste toegepast vanwege het gebruiksgemak dat het met zich mee 

neemt en ten tweede omdat de eenheidsprijzen globaal te verrekenen zijn, ongeacht de situatie specifiek in 

kaart is gebracht en zonder dat alle nodige gegevens bekend hoeven te zijn. Desalniettemin moet er wel 

rekening worden gehouden dat het om een globale prijsvorming gaat. Dus voor de prijsvorming van het 

nodige budget van opdrachtgever GW Koggenland is dit voldoende en kan deze principe gehanteerd 

blijven.  

 

Voor de verrekening buiten het prijzenboek worden alle werkzaamheden in regie verrekend. Dit door alle 

daadwerkelijk gespendeerde uren bij elkaar op te tellen en door te verrekenen naar de opdrachtgever. 

Hierdoor ontstaat er totaal geen overzicht en bewaking met betrekking tot de daadwerkelijk tijdsbesteding 

per uitvoeringsregel.  

 

Idealiter zou het moeten zijn dat op voorhand de efficiëntie zichtbaar gemaakt zou moeten worden ten 

behoeve van de opdrachtgever. Zichtbaar in de vorm van de prijsconsequentie op basis van de 

verrekening van de eenheidsprijzen en op basis van ervaringen uit nacalculatie. Dit zodat de 

opdrachtgever wordt geprikkeld om bijvoorbeeld werk in een bepaalde omgeving op te sparen, en deze 

tegelijkertijd uit te kunnen laten voeren. Door middel van de onderstaande methodiek te introduceren zou 

het mogelijk moeten worden om het voordeel uit seriematigheid te kwantificeren.  



 

    

 

 

  

Het onderstaande overzicht geeft aan hoe het voordeel van seriematigheid gekwantificeerd kan worden 

naar de opdrachtgever toe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de hand van de terug rekening van stap #3 naar #2 is het mogelijk om de seriematigheid ook 

daadwerkelijk te kwantificeren in euro’s. Dit door de daadwerkelijke hoeveelheden te verrekenen met de 

eenheidsprijzen, minus de daadwerkelijk gespendeerde materialen en arbeid. Door de grotere 

seriematigheid, volgens figuur 55, zou de tijdsduur per eenheid omlaag gaan.  

Door middel van nacalculatie van de daadwerkelijke gespendeerde uren en materialen wordt het mogelijk 

om meer beheersbaarheid te kweken met betrekking tot tijdsgebonden aspect van het uitvoeringsproces. 

Daarnaast moet het prijzenboek door deze nacalculatie actueel blijven om situaties te lokaliseren, zoals bij 

figuur 54, om de te hoge kostprijs van het gemiddelde manuur tarief te voorkomen.  

Hetgeen wat nodig is ten behoeve van de digitale opname methodiek zijn begrotingsregels in de vorm 

eenheidsprijzen waardoor er een globale kostprijs berekening kan worden gemaakt. Enkel dienen alle 

mogelijke optreden variaties en opties hierbij worden meegenomen, waardoor het maximale budget 

samengesteld wordt. Op basis van de daadwerkelijk uitgevoerde werkzaamheden kan er naderhand de 

totale kostprijs worden verrekend.  

 

 

  

#3. NA  UITVOERING

Verrekening van de daadwerkelijk gespendeerde uren en materialen;

#2. NA  UITVOERING

Verrekening uitgevoerde werkzaamheden op basis van eenheidsprijzen 
inclusief de daadwerkelijke toegepaste varianten en opties;

#1. VOOR  UITVOERING

Kostenraming op voorhand op basis van eenheidsprijzen, inclusief alle
mogelijke optredende varianten en opties;

VOORDEEL UIT 
SERIEMATIGHEID 

MAXIMUM 
BUDGET 

BINNEN 
BUDGET 

Figuur 70: prijsvorming onderhoud- en mutatieproces om seriematigheid te kwantificeren en 

lering te trekken uit de uitgevoerde werkzaamheden; 
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3 Het uitvoeringsproces van een badkamer-, toilet-, en keukenrenovatie 

In het voorgaande hoofdstuk is voornamelijk ingegaan op de processtructuur van het onderhoud- en 

mutatieproces, en dan met name in het opname- en voorbereidingstraject daar waar de informatie 

gegenereerd dient te worden ten behoeve van de uitvoering. In dit hoofdstuk zal worden gekeken naar het 

uitvoeringsproces van een badkamer-, toilet- en keukenrenovatie. Dit hoofdstuk is zoals figuur 4 weergeeft 

niet exact gekoppeld aan een oorzaak van de problematiek, maar is daarentegen belangrijk om inzicht te 

krijgen hoe uitvoeringsproces eruit ziet en welke varianten en opties er zijn. Daarnaast kan er op basis van 

deze informatie goed worden gekeken naar de planning die onderdeel uitmaakt van de opname- en 

voorbereidingstraject die gestandaardiseerd dient te worden.  

Om de problematiek, de onvoldoende informatie verstrekking, aan te pakken binnen het onderhoud- en 

mutatieproces zal er tevens meer kennis moeten worden verschaft over de werkzaamheden die hierin 

plaats vinden. Kennis in de zin van welke informatie er nodig is om het uitvoeringsproces beter te kunnen 

ondersteunen. Wat nu veelal naar voren komt is dat er te weinig informatie wordt gebruikt om op voorhand 

meer inzicht te krijgen over de uit te voeren werkzaamheden. Hoe meer informatie er wordt gewonnen 

tijdens de opname over de situatie, de hoeveelheid, de grootte, ervaringen van weleer, etc., hoe groter de  

beheersbaarheid en voorspelbaarheid wordt over de uit te voeren werkzaamheden.  

De eerste stap hierin is om een reeds uitgevoerd werk te analyseren. Dit om te kijken wat er in de planning 

op voorhand is gecalculeerd en wat er daadwerkelijk is uitgevoerd. Uit de analyse namelijk is gebleken dat 

momenteel de planning niet gebaseerd is op reeds gerealiseerde werken. In de tweede paragraaf zal 

vervolgens worden gekeken naar de productietempo’s van de verschillende uitvoerende ketenpartners. Dit 

dient ter input ten behoeve van de te houden interviews met de bepalende ketenpartners. De derde en 

vierde paragraaf is het eindoverzicht van alle verworven kennis en informatie uit hoofdstuk 2 & 3. De derde 

paragraaf weergeeft alle standaarden, varianten en opties die voor kunnen komen tijdens een badkamer-, 

toilet- en keukenrenovatie. De vierde paragraaf is een SADT-overzicht van het uitvoeringsproces en is de 

onderbouwing voor de planning. 
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Figuur 71:  schematisering paragraaf indeling 
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 Het uitvoeringsprocessen o.b.v. op voorhand gemaakte planning; 

Om te kijken wat de nauwkeurigheid is waarmee wordt gepland, is de Beemsterboerstraat #8 nader 

bekeken, het totale document omtrent dit adres staat in bijlagen. Hieronder staat de planning die door de 

uitvoerder is gemaakt. Dit is een standaard planning gebaseerd op de intuïtie van de des betreffende 

uitvoerder zonder dat er onderscheid wordt gemaakt in afmeting of overige kenmerken. Dit werk is random 

geselecteerd en schets een beeld van de huidige uitvoering van het onderhoud- en mutatieproces.   

Deze planning is standaard voor badkamerrenovaties ongeacht de mogelijk variaties zoals de afmeting van 

de badkamer, bewonersopties, grootte van het sloopwerk. Wat hierbij opvalt, is dat de planning per dag is 

ingedeeld en dat elke uitvoerende actor globaal een dag de tijd krijgen voor de uitvoeringswerkzaamheden.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Sloopwerk door Silani BV 06-02-2012 

 
 

Hierboven staat de facturering van het uitgevoerde sloopwerk door de uitvoerende ketenpartner Silani BV. 

Deze verrekening is gebaseerd op vastgestelde eenheidsprijzen waarbij alleen de hoeveelheden dienen te 

worden verrekend voor de kostprijs voor het totale sloopwerk. Op basis van de gespendeerde uren 

betekent het dat er geen volle dagproducties zijn gedraaid. Daarnaast heeft de timmerman van Ooijevaar 

eerst nog de 2,5 manuur gespendeerd ten behoeve van het afdekken van de gang, trap en overloop naar 

de badkamer toe. Hierbij was het logischer geweest om ook dit afdekken door de sloper te laten uitvoeren, 

wat op andere adressen daarentegen wel weer is uitgevoerd.  

Logisch redenerend blijft er € 523,75 over zonder de in rekening gebrachte kosten voor het puin en 

exclusief btw. Dit bedrag gedeeld door de gespendeerde vijftien uur blijft er € 35, - per uur over. Dit is 

relatief scherp aangezien deze uitvoerende actoren waarschijnlijk ook geen volledige productie hebben 

kunnen draaien over de overgebleven drie uur.  

 

Maandag 6 februari 2012 

- T. Grooteman 5 uur 

- P. Assen 5 uur 

- L. Verkerk 5 uur 

 

Figuur 73:  verrekening sloopwerk-

zaamheden van de Burgemeester 

Beemsterboerstraat 8 te Berkhout 

Figuur 72:  op voorhand gemaakt planning op basis van de opgenomen werkzaamheden 

 



 

    

 

 

 

 

B. Afdoppen / ruwwerk / afmontage door Schaafstra 07-02-2012 

 

 

 
 

 

Bij de verrekening van de installateur vallen de meeste werkzaamheden binnen het prijzenboek. Enkel de 

werkzaamheden aan de mechanische ventilatie worden in regie verrekend omdat hier geen prijsafspraken 

over zijn. Wat opvalt, is dat de installateur ‘verwijderen wast combi’ verrekend, alleen dit vervolgens niet is 

te herleiden aan de opgegeven manuren. Het afdoppen van het leidingwerk is namelijk een handeling voor 

het sloopwerk uit, dat dus op de maandag zal moeten zijn uitgevoerd. Dit wordt net als het afdekken, op 

andere adressen ook uitgevoerd door de sloper.  

 

 

C. Stukwerk door Hak & Schuur 13-02-2012 
 

 
 

Op basis van deze verrekening is te zien dat er een gat is ontstaan in de planning. Ondanks dit een grootte 

badkamer is op basis van het vloeroppervlak, ontstaat er tevens een gat in dagproductie van deze 

stukadoor. Deze stukadoor is daarentegen een stuk flexibeler aangezien deze eigen baas is, en zodanig 

niet gebonden is aan vast werktijden zoals personeel binnen een bedrijf dat wel is.  

 

 

 

 

 

Maandag 6 februari 

- M. Spits ?? uur t.b.v. 

afdoppen  

Dinsdag 7 februari  

- M. Spits 8 uur t.b.v.  

ruw leidingwerk 

Donderdag 16 februari 

- M. Spits 6 uur t.b.v. 

afmontage 

 

  

 

Maandag 13 februari 

- N. Hak 5,5  uur 

badkamer A 950 

 

  

 

Figuur 74:  verrekening installatie-

werk van de Burgemeester 

Beemsterboerstraat 8 te Berkhout 

Figuur 75:  verrekening stucwerk 

van de Burgemeester Beemster-

boerstraat 8 te Berkhout 



 

    

 

 

 

 

D. Tegelwerk door Lutterman 14-02-2012 

 

 
 

De totstandkoming van het tegelwerk qua urenverdeling is vreemd. In de planning zijn er twee dagen voor 

opgenomen. Blijkbaar is dat voor een badkamer van deze afmeting aan de korte kant. Hierbij zou het 

logischer zijn om op de eerste dag met 2 man te beginnen aangezien de tegelzetters allebei een wand 

kunnen pakken. Nu zal er op de 2e dag de een het restant van de wand hebben afgemaakt en de ander de 

vloertegels in de specie heeft gelegd. Dit werkt een stuk inefficiënter doordat de tegelzetters niet op het 

verse vloertegelwerk kunnen staan. Zodoende beperkt dit de tegelzetters in hun bewegingsvrijheid.  

 

 

E. All round werkzaamheden door Ooijevaar 06-02-2012 

 

De eerste werkzaamheden beginnen met het afdekken van de woning op de maandag 6 februari. Uit de 

bovenstaande manurenstaat is gebleken dat de doucheput in de constructieve vloer vast zat en hierdoor 

het nodig hak- en breekwerk uitgevoerd diende te worden. De installateur heeft hiervoor niet het juiste 

gereedschap en heeft daarnaast al een volle dagproductie op die des betreffende dinsdag. Zodoende is er 

besloten om dit te laten uitvoeren door de timmerman. Door een betere kennisgeving was het mogelijk 

geweest om deze werkzaamheden door de sloper te laten uitvoeren vanwege de onvolledige dagproductie.  

Nadat het leidingwerk van de installateur gereed is, heeft de timmerman de betonvloer gestort. Een week 

later heeft de timmerman terug moeten komen om het laminaat weg te halen, voor de tegelzetter uit. 

Maandag 20 februari zal de timmerman de binnendeur afhangen en nog wat aftimmerwerkzaamheden 

uitvoeren.  

 

 

 

 

Dinsdag 14 februari 

- R.J. Verhoef 5 uur  

Woensdag 15 februari 

- R.J. Verhoef 6 uur  

- M. Manuela 7 uur 

Donderdag 16 februari 

- droogtijd vloertegelwerk 

 

 

  

 

Figuur 76:  verrekening tegelwerk 

van de Burgemeester 

Beemsterboerstraat 8 te Berkhout 

Figuur 77:  verrekening bouwkundige werkzaamheden van de Burgemeester Beemsterboerstraat 8 te Berkhout 



 

    

 

 

 

 

F. Kitwerk door Schuitemaker 17-02-2012 

 

 
 

Hieronder staat de verrekening van het kitwerk verrekend maal de eenheidsprijs van een strekkende meter 

kitwerk. Het gaat hierbij om de inwendige hoeken tussen het tegelwerk onderling en het toilet in de 

badkamer. De wastafel was reeds al afgekit door de timmerman, zie manurenstaat van Ooijevaar. Na de 

drogingperiode van het kitwerk is de badkamer weer gereed om te worden gebruikt door de bewoners.  

 

 

G. Schilderwerk door Wolda  21-02-2012 
 

 
 

 

Het schilderwerk bestaat uit het sauswerk van de natte ruimtes en het schilderwerk van de leidingen. De 

vraag rijst in welke mate dit rendabel is. De uitvoerders daarentegen beargumenteren dat zij de 

werkzaamheden, net zoals het kitwerk, liever afschuiven vanwege de garantie die ze op deze 

werkzaamheden moeten afgeven. Mocht het zo zijn dat bijvoorbeeld het plafond binnen de garantietermijn 

zal afbladeren, dan kan Ooijevaar dit door verwijzen naar de schilder. Dus uit angst voor het risico 

schuiven de uitvoerders deze werkzaamheden liever van hun af, ondanks de minimale werkzaamheden 

van twee manuur. 

Daarnaast valt de datum van facturering op. Deze factuur is pas twee maanden na uitvoering gestuurd 

vanaf de uitvoerende ketenpartners Wolde naar Ooijevaar om uit te betalen. Enkel dat Wolda nu langer op 

hun geld moet wachten, betekent dit ook dat Ooijevaar vertraging oploopt met het versturen van de 

eindafrekening naar de opdrachtgever toe.  

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 21 februari 

- A. Bos 2 uur  

 

 

  

 

Figuur 79:  verrekening schilderwerk van de Burgemeester Beemsterboerstraat 8 te Berkhout 

Figuur 78:  verrekening kitwerk van de 

Beemsterboer-straat 8 te Berkhout 



 

    

 

 

 

 

3.1.1 Daadwerkelijke productiviteit  

Ondanks de planning die gemaakt is door de uitvoerder komt er naar voren dat er veel speling bestaat in 

de planning. Dit komt overeen met de improviserende werkwijze in het onderhoud- en mutatieproces en 

met de bijbehorende kenmerk als ad hoc beslissingen en onzekerheden zoals in de inleiding omschreven. 

Hieronder staan de opvallende punten opgesomd betreft de daadwerkelijke uitvoering die voor verbetering 

vatbaar zouden zijn: 

I. Drie verschillende uitvoeringsactoren op eerste dag met verschillende werkzaamheden; 

II. Sloper is eerder klaar en hakt doucheput niet vrij waar dit wel nodig is, timmerman moet de volgende 

dag terug komen om deze vrij te hakken voor de installateur; 

III. Timmerman moet speciaal terug komen voor het laminaat afkorten terwijl het storten van de vloer de 

laatste bewerking hiervoor is geweest; 

IV. Timmerman moet speciaal terug komen voor het afhangen van de binnendeur, omdat men bang is dat 

deze beschadigd raakt tijdens de rest van de uitvoering; 

V. Installateur houdt geen rekening met droogtijd van het vloertegelwerk van één dag. Dit kan miscom-

municatie zijn geweest, waarbij de installateur niet geïnformeerd is m.b.t. het uitlopen van de planning.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

In deze paragraaf is een goed beeld ontstaan over de daadwerkelijk uitvoering van het onderhoud- en 

mutatieproces in relatie tot de op voorhand gemaakte planning. De planning wordt daarbij gekenmerkt door 

het feit dat ondanks de projectongebonden samenwerking van de uitvoerende ketenpartners, iedereen toch 

standvastig vasthoudt aan elkaars specialismen. De huidige specialismes zorgen er enkel voor dat het 

productievolume per uitvoerende ketenpartner reduceert. Dit kan niet van de één op de andere dag dit 

veranderen. Om deze planning te optimaliseren zal er een bepaalde visie moeten worden ontwikkeld 

worden die door de hele keten gedragen zal moeten worden, en sturing zou meten geven aan de praktijk. 

Deze visie is om van de verschillende specialismen over te stappen naar bouwplaatspersoneel die 

verschillende facetten uit het uitvoeringsproces kunnen uitvoeren, oftewel allrounders. Hiervoor zou er 

moeten worden gekeken hoe het takenpakket van de hoofdspecialismes kan worden uitgebreid. Om een 

voorbeeld te noemen zou de sloper zowel het afdekken, als het afdoppen kunnen meenemen.  

De opdrachtgever daarentegen zou ervoor moeten zorgen dat enkelmalige werkzaamheden zoals een 

badkamer worden geminimaliseerd. De opdrachtgever moet daarbij bereidt zijn om niet alleen de 

badkamer te renoveren, maar tegelijktijdig ook de keuken en het toilet wanneer deze aan renovatie toe zijn. 

Of door in dezelfde buurt woningen gelijktijdig te renoveren, dit zodat deze werkzaamheden kunnen 

worden samengevoegd tot één planning. Zodoende wordt het mogelijk om het productievolume in de 

woningen te verhogen. Voor de uitvoerende ketenpartners wordt het daardoor gemakkelijker om onderling 

hun werkzaamheden te coördineren en daardoor hun productievolume per dag te verhogen.   

Figuur 80:  overzicht daadwerkelijk gespendeerde manuren Beemsterboerstraat 8 te Berkhout 



 

    

 

 

 

 

 Productietempo's van de uitvoeringsprocessen 

De volgende stap met betrekking tot het uitvoeringsproces is om te kijken naar de uitvoeringsduur van 

meerdere werken. Hierdoor is het mogelijk om informatie te winnen over een gemiddelde uitvoeringsduur 

van werkzaamheden. Deze informatie kan dienen als input om tot een gestandaardiseerde planning. Om te 

kunnen standaardiseren met betrekking tot de planningsactiviteiten zal er meer kennis moeten worden 

verschaft van de verschillende productietempo’s binnen het onderhoud- en mutatieproces. Deze informatie 

is gebaseerd op de urenstaten die de ketenpartners dienen te versturen bij de facturatie, wat in de 

voorgaande paragraaf ook is verzameld.  

Uit de tabel op de volgende pagina is een overzicht weergeven van verschillende werken. Hierbij is er 

geprobeerd om voornamelijk de badkamers te clusteren. Dit is gedaan omdat er momenteel er geen 

rekening wordt gehouden in planning met de factoren als afmeting, opties en variaties. Hierbij is er alleen in 

de badkamer onderscheid gemaakt omdat het toilet en keuken qua afmeting, vorm en opties grotendeels 

gelijkwaardig zijn. Deze clustering van de badkamer ziet er zodoende als volgt uit: 

- Badkamer klein ≤ 2,5 m2  

- Badkamer middel  > 2,50 m2 / ≤ 4,50 m2  

- Badkamer groot: > 4,50 m2 / ≤ 7,5 m2  

 

Dit overzicht bevat veel variaties waarbij er geprobeerd is om dit te structureren en om zo bepaalde waarde 

daaruit te kunnen genereren. Het sloopwerk alleen al bevat 3 variaties met betrekking tot de uitvoerende 

ketenpartners. Zo zijn de normaal ingevulde velden uitgevoerd door Silani BV die het totale sloopwerk 

uitvoert. Daarnaast de sloper v/d Bel die enkel maar werkt op hele dagdelen. Voornamelijk 8 uur en al het 

restant werkzaamheden die daar buiten vallen zijn voor de hoofdaannemer. En sloopwerkzaamheden 

uitgevoerd door eigen timmerlieden van Ooijevaar zelf.  

 

I. Sloopwerk van een grootte badkamer bestaat ca. uit 16 manuur, een middelgrote badkamer 13, en 

een kleine badkamer 11 manuur. Het sloopwerk heeft daarentegen wel een hoge mate van spreiding 

in de verschillende clusters. Bij de middelste cluster van de badkamer is er zodoende een minimale 

uitvoeringsduur van 10 manuur en een maximale van 24 manuur. Desalniettemin geven de 

gemiddelde waarde wel een globale indicatie tussen de verschillende afmetingen van de badkamers.  

II. Stucwerk van de badkamer is niet enkel afhankelijk van de afmeting van de badkamer, maar juist nog 

meer afhankelijk van de dikte van het stucwerk. Daarom is er nauwelijks een verband te vinden tussen 

de data van de afmeting van de badkamer en de duur van de uitvoering. Op basis van een standaard 

deviatie van 5% kan er worden gezegd dat de bewerkingsduur minimaal 3,5 uur duurt en maximaal tot 

één dag á 8 manuur.   

III. Tegelwerk is daarentegen veel constanter qua uitvoeringsduur. Hierbij is net als bij het sloopwerk een 

verband te vinden tussen het tegelwerk en de afmeting van de badkamer. Op basis van een grootte 

badkamer zal de bewerkingsduur ca. 18 manuur duren. Dit terwijl de badkamer met toilet zelfs op 17 

manuur ligt. Dit betekent dat er dus een groot verschil kan zitten tussen de verschillende tegelzetters. 

De middelgrote badkamer zit rond de 13 manuur. Het tegelwerk in de kleine badkamers zit rond de 10 

manuur en daar waar een toilet bijkomt rond de 12 manuur  

IV. Installatiewerkzaamheden bestaat uit een driedeling, namelijk het afdoppen van het bestaande 

leidingwerk, ruwbouw van het leidingwerk en de afmontage van het sanitair. Afdoppen gebeurt veelal 

door de installateur en heeft een gemiddelde tijdsduur van ca. 2 uur ongeacht de grootte van een 

badkamer. Voor de ruwbouw van het leidingwerk dat weggewerkt wordt in de constructie als riool, 

elektra en water, varieert de duur van gemiddeld 6 tot 8 uur. Daarnaast vallen de werkzaamheden aan 

de mechanische ventilatie buiten het kritieke pad omdat deze werkzaamheden voornamelijk buiten de 

badkamer bevinden. De afmontage van de badkamer van een grootte en middelgrote badkamer duurt 

ongeveer nog een dag en komt in totaal neer op ca. 16 manuur. De afmontage van de kleine 

badkamer neemt hierbij van 3,5 tot 7 manuur in beslag en komt in totaal neer op ca. 12 uur. 

 

Deze informatie kan als input dienen ten behoeve voor de ontwikkeling van een uitvoeringsplanning op 

basis van de cluster gebruikt in de tabel in de volgende paragraaf. Hiervoor zullen tevens interviews 

worden gehouden met deze bepalende uitvoerende ketenpartners



 

  

 

 

 

3.2.1  Daadwerkelijke uitvoeringsduur per adres 

Figuur 81:  Overzicht van daadwerkelijk gespeende uren over werken van 2012 

 



  

   

 

 

 

  

3.2.2 Uitvoeringsduur per cluster t.b.v. planning 

Op basis van de informatie uit de voorgaande paragraaf zijn er interviews afgenomen, zie bijlage G,  

met de bepalende uitvoerende ketenpartners. Met behulp van deze input is er navraag gedaan naar 

de productietempo’s van deze verschillende uitvoerende ketenpartners.  

I. Sloopwerk en bouwkundig  Ooijevaar op de dependance Hoorn   

II. Installatiewerk:    Schaafstra uit Middenmeer 

III. Stucwerk:     N. Hak / v.d. Schuur uit Den Oever 

IV. Tegelwerk:    Lutterman uit Den Helder 

Dit zijn tevens de actoren die bij een seriematige renovatie van badkamers, toiletten en keukens van 

opdrachtgever GW Koggenland een gezamenlijke planning hebben gemaakt. In bijlage F is deze 

opbouw van begroting als planning weergeven. Hierbij stonden tevens al de uitvoeringstempo’s 

centraal en is tevens een extra bron ten behoeve van de uitvoeringsduur van de verschillende 

werkzaamheden binnen de badkamer, toilet, en keukenrenovatie.  

In de interviews komt naar voren dat werkzaamheden in het kritieke pad van belang zijn met 

betrekking tot de planning. Werkzaamheden binnen het kritieke pad zijn die een relatie eind-start 

relatie met elkaar hebben of niet tegelijkertijd uitgevoerd kunnen worden. Werkzaamheden die in het 

kritieke pad zodoende van elkaar liggen is het stucwerk op tegelwerk. Het stucwerk moet eerst 

voltooid zijn en 2 á 3 uur drogen voordat het tegelwerk mag worden aangebracht. Daarnaast zijn er 

ook werkzaamheden die voor flexibiliteit zorgen in de planning. Een voorbeeld hiervan zijn de 

werkzaamheden van de installateur als het vervangen van de meterkast van 3 manuur en het 

aanbrengen van de mv box. Dit omdat deze werkzaamheden niet of voor een klein deel in de 

badkamer bevinden. Wanneer de installateur bijvoorbeeld na 6 uur klaar is met zijn ruwbouw 

installatiewerkzaamheden, dus 14:00 uur in de middag, de laatste twee uur al vast een begin kan 

maken met de werkzaamheden ten behoeve van de mv.  

# OMSCHRIJVING MANUUR 

S
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rk
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Sloopwerk badkamer groot (incl. afdekken en afdoppen) 16 manuur 

Sloopwerk badkamer middelgroot (incl. afdekken en afdoppen) 12 manuur 

Sloopwerk badkamer klein (incl. afdekken en afdoppen) 8 manuur 

Sloopwerk toilet (incl. afdekken en afdoppen) 4 manuur 

Sloopwerk keuken (demonteren en tegelwerk verwijderen) 4 manuur 

Beton storten,  3 manuur 

Badkamerdeur vervangen 2 manuur 

In
s
ta

lla
ti
e
w

e
rk

 

Afdoppen badkamer / keuken / toilet 1,5 uur per stuk 

Ruwbouw montage badkamer 6 á 8 manuur 

Afmontage badkamer 4 á 6 manuur 

Ruwbouw toilet 2 manuur 

Afmontage toilet 1 manuur 

Mechanische ventilatie 6 manuur 

Groepenkast 2 á 3 manuur 

S
tu

c
w

e
rk

 

Badkamer enkel (dikte 5-15 mm) 4 manuur 

Toilet enkel 4 manuur 

Badkamer en toilet 6 manuur 

Grote badkamer (dikte 15-20 mm) 8 manuur 

Keuken  4 manuur 

T
e
g
e
lw

e
rk

 

Badkamer klein: 12 manuur 

Badkamer middelgroot 16 manuur 

Badkamer groot: 20 manuur 

Keuken 4 manuur 

Toilet 4 manuur 

Figuur 82:  resultaten uit interviews met betrekking tot de uitvoeringsduur ten behoeve van de planning  



  

   

 

 

 

  

 Standaard werkzaamheden, variaties en opties 

Om een goed beeld te krijgen wat de activiteiten zijn van het uitvoeringsproces van een badkamer-,  

keuken- en toiletrenovatie is er onderzoek gedaan naar opgeslagen documentatie van reeds uitgevoerde 

werken binnen het onderhoud- en mutatieproces. Documentatie zoals facturen met daarop de vermelde 

werkzaamheden en tijdsduur, opgeslagen bestanden en werkomschrijvingen van de betrokken uitvoerders. 

Een voorbeeld van deze facturen is in de bijlage terug te vinden onder bijlagen. Daarnaast zijn 

verschillende opnames geobserveerd zodat er een goed beeld is ontstaan over verschillende situaties.  

Door middel van de volgende structuurdiagrammen zullen de standaard werkzaamheden, de verschillende 

varianten en opties hierop in kaart worden gebracht. Hierbij is met de oranje lijn standaard werkzaamheden 

geschematiseerd. De grijze lijn is hierbij een variant van uitvoeringswerkzaamheden die ook voor kunnen 

komen, alleen die standaard niet gebruikelijk zijn. Hieronder is de legenda weergeven van de figuren die 

gebruikt zijn in de structuurdiagram. De diagrammen worden gekenmerkt doordat deze globaal inzicht 

geeft in de procesgang en varianten die van toepassing kunnen zijn in de uitvoering.  

Keuzeoptie # Procesgang
Gegevens 

m.b.t. 
procesgang

Bewoners

opties

 

 

 

 

Voorzieningen
- Afdekken verkeersroute

UITVOERINGSPROCES

Sloopwerk
- Sanitair, plafond, wand en vloer

Elektra 
- Leidingwerk, mk en aarding

Water
- Leidingwerk infrezen

Riolering
- Afvoer en leidingwerk

Ventilatie
- Ventilatieafvoer

Tegelwerk
- Wand, vloer en dorpel

Timmerwerk e.d. 
- Vloer storten, plafond

Kitwerk
 - Sanitair en inwendige hoeken

Stucwerk
- Ardex t.p.v. tegelwerk

Afmontage
- Sanitair & installatie

Schilderwerk
- houten delen en plafond

Wand

Plafond

Vloer

Kozijnen, ramen en deuren

Installaties

Voorzieningen

ELEMENTEN

BADKAMER, TOILET & 
KEUKEN COMPLEET 

RENOVEREN

Renovatie 
o.b.v. 

bestaande 
situatie 

Extra aansluitingen 
t.b.v. riolering, elektra

Type tegel

OPTIES 
BEWONERSKEUZE

Programma van 
Eisen

ACTOREN

Aannemer

All round installateur
Elektra, Mv & Loodgieter

Stucadoor

Sloper

Tegelzetter

Kitter

Schilder

Opties sanitair
Verhoogd toilet, luxere kranen

Accent tegelwerk
Patroon of decoratie van wand

Aparte 
verrekening 

naar bewoner

Verrekening o.b.v. 
eenheidsprijzen 

woningcorporatie

Centrale verwarming
- Radiator 

 
In het bovenstaande figuur is het structuurschema in kaart gebracht van een badkamer-, toilet- 

keukenrenovatie. Deze is opgebouwd uit elementen aangezien dit ook de varianten kunnen zijn bij het 

renoveren. Bij de opname van een badkamer, toilet en keuken hoeft namelijk niet per sé te zijn dat deze 

compleet dient te worden gerenoveerd. Juist in deze mindere tijden proberen woningcorporaties te 

bezuinigen, en dus ook werk uit te sparen daar waar het niet nodig is. De onderdelen van het 

uitvoeringsproces zijn vervolgens de activiteiten die uitgevoerd dienen te worden, afhankelijk van de situatie. 

Bij het maken van de begroting is het dus belangrijk dat er onderscheid wordt gemaakt in de toegepaste 

varianten. Het zou dus straks mogelijk moeten zijn te kiezen voor de ene variant, waardoor automatisch de 

andere variant niet meer van toepassing is.  

Figuur 84: stroomdiagram van de 

renovaties onder verdeeld in 

elementen & bouwdelen 

Figuur 83: element plafond met verschillende keuzeopties 

 

 



  

   

 

 

 

  

3.3.1 Keuzestructuur badkamer renovatie 

A. Keuzestructuur element wand 
 

WAND Slopen 

tegelwerk

Geen 

sloopwerk 

tegelwerk

Freeswerk 

leidingen

Primeren 

ondergrond 

t.b.v. hechting

Tegelwerk 

aanbrengen

Kitwerk 

wandtegels

Alleen t.p.v. 
enkele laag 

tegels + 
vastheid

Freeswerk 

leidingen

Ardex t.p.v. 

tegelwerk

“Tegel over 

tegel”

Vervangen 
bestaand 
tegelwerk

Montage 

leidingwerk 

water

Montage 

leidingwerk 

water

Betonemaille 

verwijderen

Boucharderen 

van toplaag

Ardex t.p.v. 

tegelwerk
Betonemaille

Wandtegelwerk

Boucharderen 

t.p.v. onvlak 

tegelwerk

Ardex A950 

boven tegelwerk

 

Type tegel 

& accent

Slopen gezet 
of gelijmd 
tegelwerk

  

 

Bij het element wand is het van belang wat de situatie van de badkamer is tijdens de opname. Hier zijn drie 

variaties die gebruikelijk voorkomen in de badkamer, namelijk: 

I. Vervangen bestaand wandtegelwerk op basis van egalisatielaag; 

II. Vervangen bestaand tegelwerk over wandtegel; 

III. Aanbrengen tegelwerk op basis van betonemaille; 

 

De eerste variant is de meest gebruikelijk variant, alleen wel de meest 

intensieve. Daarnaast is de egalisatielaag Ardex A950, een cement-

gebonden pleisterwerk die kostbaarder is per vierkante meter t.o.v. van 

gipsgebonden pleisterwerk. Het grootte nadeel van gips, en wat het 

tevens het onmogelijk maakt, is dat gips een droogtijd heeft van één 

millimeter per dag als egalisatiemortel ten behoeve van tegelwerk. Ardex 

maakt het mogelijk om binnen twee uur het tegelwerk aan te brengen.  

 

 

De tweede variant is een minder intensieve variant waarbij er door middel 

van boucharderen eventuele onvolmaaktheden worden verwijderd. De 

tegellijm fabrikant zegt dat boucharderen niet noodzakelijk is en dat een 

primer voldoende hechting garandeert. Desalniettemin zijn de uitvoerders 

toch terughoudend vanwege de 15 jaar garantie die de woningcorporaties 

eisen, en laten daadoor het tegelwerk toch boucharderen. 

 

De variant betonemaille verwijderen is iets wat zelden voorkomt in de badkamer, en is een tevens een 

waterdichte afwerkingsvariant van behandeld pleisterwerk. Het leidingwerk wat gemonteerd dient te 

worden, is enkel de waterleiding van het sanitair. De bestaande situaties van de badkamer worden 

gekenmerkt door het leidingwerk dat op de wand is gemonteerd. Op basis van het programma van eisen 

wilt de opdrachtgever dat de waterleiding uit het zicht, als inbouw in de muur, worden gemonteerd. Het 

leidingwerk van de centrale verwarming wordt veelal opbouw gemaakt vanwege het werken van de 

leidingen en zal dus vaak gehandhaafd blijven.  

Figuur 86: situatie na afbikken wandtegelwerk 

 

 

Figuur 87: egaliseren tot plafond t.p.v. tegel over tegel 

 

 

Figuur 85: element wand met verschillende varianten voorkomend in de praktijk 



  

   

 

 

 

  

B. Keuzestructuur element vloer 

VLOER

Slopen tegel 

incl. specie

Geen 

sloopwerk 

tegelvloer

Reinigen & 

voorlijmen 

tegelwerk

Lijmen van 

tegelwerk

Kitwerk 

vloer-

tegelwerk

Alleen t.p.v. 
enkele laag 

tegels + 
vastheid

Montage 

doucheput
“Tegel over 

tegel”

Vervangen 

bestaand 

tegelwerk

Montage 

riolering + 

doucheput

Betonvloer 

(spramex) 

storten

Vloertegels 

zetten in 

specie

Betonvloer

Houten 

balklaag

Vervangen 

zwaluwstaart

-plaatvloer

Montage 

doucheput 

(onder vloer)

Afslijpen randen 

en bouchar-

deren vloer

Vloertegelwerk

Granito vloer
Montage 

doucheput

Aanbrengen 

dorpel

Type tegel 

& accent

  
 

Het element vloer is deels te vergelijken als het element wand. Hierbij dient tevens het tegelwerk 

vervangen te worden en zijn daar de volgende varianten voor, afhankelijk van de situatie: 

I. Vervangen bestaand vloertegelwerk op basis van betonvloer,  

II. Vervangen bestaand vloertegelwerk op basis van balklaag; 

III. Vervangen bestaand vloertegelwerk over vloertegel; 

IV. Aanbrengen tegelwerk op basis van granitovloer; 

 

De eerste variant is tevens de gebruikelijke variant waarbij het vloertegelwerk inclusief de specie en 

betonlaag worden verwijderd op basis van een betonvloerconstructie. Wat bij de vloer een specifiek aspect 

is, is in hoeverre het bestaande leidingwerk van de riolering ongeschonden uit het sloopwerk komt. Als dit 

zo is, hoeft dit niet vervangen te worden en scheelt dit een bewerking voor de installateur. Daar waar het 

leidingwerk niet meer deugdelijk is voor de komende 25 á 40 jaar dient dit vervangen te worden. Dit is de 

meest gebruikelijk situatie. Ter plaatse van een houten balklaag zal de zwaluwstaartplaat vloer te worden 

vervangen om opnieuw de tegels in de specie te kunnen zetten, en afschot in de vloer te kunnen maken. 

Bij de derde variant zal de tegel over het bestaande tegelwerk worden gelijmd. Dit is dus zonder specie 

waarbij er met het bestaande afschot wordt gewerkt. De laatste variant komt voornamelijk voor in woning 

uit de jaren 60 á 70. Wanneer dit de situatie is, worden de opstaande randen vaak afgeslepen en de 

toplaag van de vloer gebouchardeerd. Dit omdat het slopen van deze vloer een te arbeidsintensieve 

bewerking is. Vervolgens kan over de vloer het tegelwerk gezet worden in de specie. Op basis van de 

vloerdikte zal er een hardstenen dorpel worden geplaatst tussen de stijlen van het binnendeurkozijn.  

 

 

 

 

 

Figuur 88: element vloer met verschillende keuzeopties voorkomend in de praktijk; 

 

Figuur 89: bestaande granito badkamer vloer, en een doorsnede van een badkamervloer  

 



  

   

 

 

 

  

C. Keuzestructuur element plafond 

 

PLAFOND

Slopen van 

afwerking tot 

rachelwerk

Aftimmeren     

& afwerken 

gipskarton 
JA

Sausen 

plafond

Betonplafond

“Los” plafond

Schimmel of 
andere  

onregel-
matigheden

Afmontage 

lichtpunt

Rachelwerk 

vernieuwen

Geen rachel-
werk of 

onbruikbaar

NEE

Afsteken en 

isoleren van 

plafond

JA

NEE

 
 
 

Het element plafond heeft volgens het programma van eisen twee opties, namelijk het huidige 

betonplafond voorzien van sauswerk of het plafond voorzien van een gipskarton plafond tevens voorzien 

van sauswerk. Het ‘los’ plafond zijn diverse plafondsystemen die aan een balklaag zijn opgehangen. Hierbij 

is het de kunst, daar waar mogelijk, om het bestaande rachelwerk intact te houden zodat hier direct de 

gipskartonplaten op kunnen worden gemonteerd. Wanneer het rachelwerk niet voldoende vlak of 

incompleet is, zou deze moeten worden vervangen.  

Bij een betonplafond kan het voorkomen dat er schimmelvorming is ontstaan of dat het bestaande 

sauswerk loskomt van de ondergrond door onvoldoende ventilatie. Voordat het sauswerk kan worden 

aangebracht dienen loszittende lagen verwijderd te worden, om vervolgens het plafond te isoleren. Dit is 

een speciale behandeling voor het plafond in natte ruimten. 

 
 

D. Keuzestructuur element kozijnen, ramen & deuren 

 

 

Kozijnen, ramen 
& deuren

Opdekdeur

Binnendeur 

vervangen

Stompedeur

Binnendeur 

herplaatsen

Pas maken 

aan nieuwe  

situatie

Hang-  en 

sluitwerk 

afmonteren

Aftimmeren 

rondomRaamkozijn

Binnendeur

Type deur, 
afmeting en 
draairichting

Afschilderen 

binnendeur & 

kozijn

 

 

 

Bij het element kozijnen, ramen, en deuren is er normaliter sprake van één binnendeurkozijn, maar er zijn 

ook badkamers waarbij er twee toegangsdeuren zijn. Aan de hand hiervan zijn de volgende variaties 

toepasbaar, namelijk: 

I. Bestaande binnendeur herplaatsen; 

II. Binnendeur vervangen type opdek; 

III. Binnendeur vervangen type stomp; 

 

Figuur 91: element vloer met verschillende keuzeopties voorkomend in de praktijk; 

 

Figuur 90: element plafond met 

verschillende keuzeopties 

 



  

   

 

 

 

  

Bij de bestaande binnendeur kan het zijn dat de hoogte van de bovenkant 

vloer anders is dan in de bestaande situatie. Dit is afhankelijk van de nieuwe 

doucheput omdat deze bepalend is voor de minimale hoogte van de 

badkamervloer. Om toch ventilatie toevoer te behouden moet er opening zijn 

tussen de dorpel en onderkant binnendeur van 20 millimeter. Bij het 

vervangen van de binnendeur is de type van belang, opdek of stomp. 

Namelijk een stompe binnendeur wordt afgehangen met scharnieren en de 

opdek binnendeur met paumelles. Deze is een bewerking die in de 

afmontage van de badkamer plaatsvindt, net voor de komst schilder uit. Hier 

komt de timmerman speciaal voor terug en om zodoende beschadigingen te 

voorkomen tijdens de ruwbouw. 

 

 

 

 

E. Keuzestructuur element sanitair 

Bestaand 

vervangen

Wastafel

Douche

Frezen 

leidingwerk

Frezen 

leidingwerk

Schilderen 

leidingwerk

Vervangen 

binnen-

riolering

Montage  

toilet-

combinatie

Kitwerk 

sanitiar

Vervangen 

leidingwerk 

water

Aansluiten 

ontspannings- 

& standleiding 

2e toilet 

plaatsen

Vrij hangend 

toilet

Aanbrengen 

leidingwerk

(Riolering & water)

Frezen 

leidingwerk

Vrijhakken 

riolering

Monteren 

toiletreservoir 

+ aansluiting

Ombouwen 

toiletreservior

Aanbrengen 

tegelwerk

Afmonteren 

toiletpot

Toilet

Monteren 

leidingwerk 

water

Afmontage 

Wastafel

Afmontage 

kranen 

Vervangen 

binnen-

riolering

Plaatsen 

doucheput

Sanitair

Afmontage 

kranen & 

glijstang

Verhoogd 

toilet +6

Meng-

kraan

Thermo-

staatmeng

kraan

Meng-

kraan

Thermo-

staatmeng

kraan

Monteren 

leidingwerk 

water

Frezen 

leidingwerk

 

Het element sanitair is het element dat gebaseerd is op de bewonersopties. Op basis van de grootte van 

de badkamer zijn het aantal opties van toepassing. Kleine badkamers, oppervlak van ca. 2 vierkante meter, 

zijn gebruikelijk alleen voorzien van een douchehoek in combinatie met een wastafel. Grotere badkamers, 

tot ca. 7 vierkante meter, hebben daar vaak ook nog een toiletvoorziening.  

 

I. Vernieuwen/vervangen garnituur douche (opties t.b.v. luxere kranen); 

II. Bestaande toilet vervangen; 

III. Bestaand toilet vervangen voor vrijhangend toilet; 

IV. Aanbrengen nieuw 2e toilet; 

V. Vervangen wastafel (opties t.b.v. luxere kranen);  

 

Figuur 93: element sanitair met verschillende keuzeopties voorkomend in de praktijk; 

 

Figuur 92: verschil tussen stomp en opdek 

en voorbeelden  van draairichtingen 

 



  

   

 

 

 

  

De optie douche bestaat uit het vervaardigen van de riolering waarbij de doucheput maatgevend is voor de 

hoogte van het tegelwerk. Leidingwerk van de douche, bestaande uit koper 15 mm inclusief mantelbuis, zal 

in de muur worden gemonteerd. Naderhand tijdens de afmontage van de installateur kunnen de kranen en 

toebehoren worden afgemonteerd. 

 

 

Bij de toiletten is de eerste keuze of het bestaande toilet vervangen zal worden, of er een nieuw toilet zal 

worden geplaatst bij situaties waar nog toilet aanwezig is. Het bestaande toilet vervangen is de 

gebruikelijke optie. Een 2e toilet plaatsen is dan ook een uitzondering. Voor de gebruikelijke optie om het 

toilet te vervangen bestaat er de keuze om naast het standaard toilet, welke op de vloer staat, om voor een 

vrij hangend toilet te kiezen. De montage van een vrijhangend toilet verschilt met die van het standaard 

toilet. Bij het vrijhangende toilet zal er een toiletreservoir worden geplaatst ter hoogte van het bestaande 

toilet. Hierbij dient de aansluiting van het bestaande toilet gekoppeld te worden aan toiletreservoir. Dit kan 

een arbeidsintensieve handeling zijn vanwege het vrijhakken van de bestaande riolering, om vervolgens 

deze aan te sluiten aan het toiletreservoir. Als deze gemonteerd is zal de timmerman deze aftimmering met 

multiplex, en is deze gereed voor het aanbrengen van het tegelwerk. De laatste optie is de wastafel en is te 

vergelijken met de optie douche. Hierbij zal tevens  het leidingwerk inbouw worden gemonteerd en is er 

keuze uit de verschillende kranen, zie figuur 94.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 95:  toiletreservoir van vrijhangend toilet 

als losse onderdelen en in het werk uitgevoerd 

 

Figuur 94:  riolering en leidingwerk in ruwbouwfase van de badkamer t.p.v. wasmachine / doucheput / wastafel 

 



  

   

 

 

 

  

F. Keuzestructuur element installaties 

 

 

Installaties

Wasmachine 

aansluiting

Radiator

Vervangen 

binnen-

riolering

Radiator 

herplaatsen

Monteren 

leidingwerk 

water

Afmontage 

wasmachine-

kraan

Afmontage 

binnenriolering

(sifon)

Schilderen 

leidingwerk

Radiator 
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leidingwerk
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radiator
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ventilatie

MV box 

plaatsen

Ventilatie-
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vervangen

Montage MV 

box + 

elektrapunt

Mv-box naar 
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(spirallobuis)

Afvoer badcel 

naar mv-box

(spirallobuis)

Afmontage 

bediening + 

roosterSparing boren 

Ø 130 t.p.v. 

doorvoeren

 

 

Het element installaties lijkt veel op die van het sanitair. Daar waar sanitair direct hoort bij de persoonlijke 

verzorging van de mens, hebben installaties een functie om comfort te kunnen bieden. De wasmachine 

aansluiting bestaat hierbij enkel uit een waterleiding met kraan, en een afvoerset. 

Bij de radiator is er de keuze of deze wordt vervangen door een nieuw exemplaar, of dat de bestaande 

radiator nog in voldoende staat verkeerd zodat deze kan worden herplaatst. Het komt ook voor dat de 

bewoners zelf een design radiator hebben aangeschaft en zodoende deze kan worden hergebruikt. Het 

leidingwerk van de centrale verwarming worden niet ingefreesd omdat dit niet gebruikelijk is. Dit doordat de 

leidingen werken door temperatuurverschillen en de koppelingen, waar lekkages voor kunnen komen, 

verwerkt zitten in de muur.  

De mechanische ventilatie is afhankelijk van de situatie. In enkele badkamers zit al een mv-box waardoor 

enkel het plaatsen van een nieuw ventilatierooster voldoende kan zijn. Wanneer er nog gebruik wordt 

gemaakt van een natuurlijke afvoer, dan zal er een nieuwe mv-box worden geplaatst. Deze mv-box staat 

vaak op de zoldervloer, in de buurt van de dakafvoer en een elektrische aansluiting. Daar waar nog geen 

doorvoeren in de verdiepingsvloer zitten, dienen deze te worden aangebracht. Dit kan in de betonvloer zijn, 

van badkamer naar zolder als in het dakbeschot.  

  

Figuur 96:  element installatie met verschillende keuzeopties voorkomend in de praktijk; 

 



  

   

 

 

 

  

3.3.2 Keuzestructuur toilet renovatie 

De keuzestructuur van de vloer, plafond en wand is in grote lijnen gelijk met die van de badkamer. Het 

verschil zit met name in het sanitair.  
 

A. Keuzestructuur element wand 

 

WAND Slopen 

tegelwerk

Geen 

sloopwerk 

tegelwerk

Freeswerk 

leidingen

Primeren 

ondergrond 

t.b.v. hechting

Tegelwerk 

aanbrengen

Kitwerk 

wandtegels

Alleen t.p.v. 
enkele laag 

en vaste  
tegels 

Freeswerk 

leidingen

Ardex t.p.v. 

tegelwerk

“Tegel over 

tegel”

Vervangen 
bestaand 
tegelwerk

Montage 

leidingwerk 

water

Montage 

leidingwerk 

water

Betonemaille 

verwijderen

Boucharderen 

van toplaag

Ardex t.p.v. 

tegelwerk
Betonemaille

Wandtegelwerk

Boucharderen 

t.p.v. onvlak 

tegelwerk

T.p.v. onvlakheid 

egalisatielaag 

Ardex A950

 

Type tegel 

& accent

Slopen gezet 
of gelijmd 
tegelwerk

Stucwerk boven 

tegelwerk

Herstellen of 

aanbrengen 

gipsgebonden

Sausen wand

 

 

Deze is nagenoeg gelijk aan het badkamer, enkel verschilt de hoogteverhouding tussen het tegelwerk en 

het gesausde stukwerk.  

 

B. Keuzestructuur element vloer 
 

VLOER

Slopen tegel 

incl. specie

Geen 

sloopwerk 

tegelvloer

Reinigen & 

voorlijmen 

tegelwerk

Lijmen van 

tegelwerk

Kitwerk 

vloer-

tegelwerk

Alleen t.p.v. 
enkele laag 

en vaste  
tegels 

Montage 

doucheput
“Tegel over 

tegel”

Vervangen 

bestaand 

tegelwerk

Vloertegels 

zetten in 

specie

Betonvloer

Houten 

balklaag

Vervangen 

zwaluwstaart

-plaatvloer

Montage 

doucheput 

(onder vloer)

Boucharderen 

vloer

Vloertegelwerk

Granito vloer

Aanbrengen 

dorpel

Type tegel  

Afslijpen randen 

en bouchar-

deren vloer

 
 

 

Hierbij zijn de situaties gelijkgezind aan die van de badkamer. Enkel de totale installatie die hierbij in de 

vloer aanwezig is, is hier achterwege gelaten. Daarnaast is er geen opstort nodig van spramex, aangezien 

er geen doucheput aanwezig is. Dit betekent daarnaast dat vloerdikte minimaal is.  

Figuur 97:  element wand met verschillende keuzeopties voorkomend in de praktijk; 

 

Figuur 98:  element vloer met verschillende keuzeopties voorkomend in de praktijk; 

 



  

   

 

 

 

  

C. Keuzestructuur element plafond 

PLAFOND

Slopen van 

afwerking tot 

rachelwerk

Aftimmeren     

& afwerken 

gipskarton 
JA

Sausen 

plafond

Betonplafond

“Los” plafond

Alleen t.p.v. 
schimmel-
vorming

Afmontage 

lichtpunt

Rachelwerk 

vernieuwen

Geen rachel-
werk of 

onbruikbaar

NEE

Afsteken en 

isoleren van 

plafond

 
 

D. Keuzestructuur element sanitair 

 

Bestaand 

vervangen

Fontein

Frezen 

leidingwerk

Frezen 

leidingwerk

Schilderen 

leidingwerk

Montage  

toilet-

combinatie

Kitwerk 

sanitiar

Vervangen 

leidingwerk 

water

Vrij hangend 

toilet

Vrijhakken 

riolering

Monteren 

toiletreservoir 

+ aansluiting

Ombouwen 

toiletreservior

Aanbrengen 

tegelwerk

Afmonteren 

vrijhangende 

toiletpot

Toilet

Monteren 

leidingwerk 

water

Afmontage 

fontein

Afmontage 

kranen 

Sanitair

Verhoogd 

toilet

Vervangen 

sifon 

 

 

Het sanitair in het toilet bestaat gebruikelijk uit een toilet in combinatie met een fontein. De fontein heeft 

hierbij veelal een opbouw koudwaterleiding die tijdens de renovatie inbouw moet worden gemaakt. 

Daarnaast zal de sifon met afvoer worden vervangen. Hieronder staan twee voorbeelden waarvan de linker 

een standaard toilet is met een opbouw toiletreservoir. De rechter is het inbouwtoilet waarbij het 

toiletreservoir is betimmert en betegeld. Het grote verschil tussen deze twee is dat de afvoer aansluiting 

van het standaard toilet verticaal zit en van het vrijhangend toilet horizontaal. Er zal dus een extra 

bewerking nodig zijn om de bestaande verticale toilet afvoer in het beton vrij te hakken en zodoende 

mogelijk maken om deze horizontaal te kunnen aansluiten aan de ingebouwde afvoer van het frame van 

het toiletreservoir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 99:  element plafond met verschillende keuzeopties voorkomend in de praktijk; 

 

Figuur 100:  element sanitair met verschillende keuzeopties voorkomend in de praktijk; 

 

Figuur 101:  het standaard toilet en het vrijhangend toilet 

met wandtegelwerk met accent; 

 



  

   

 

 

 

  

3.3.3 Keuzestructuur keuken renovatie 

In deze paragraaf zal de keuzestructuur worden verklaard met betrekking tot de keukens. Door middel van 

deze structuur wordt het inzichtelijk welke varianten en opties er zijn met betrekking tot de opname van een 

keuken. Hierbij moet er afgewogen worden welke varianten en opties er mee worden genomen ten 

behoeve van de standaardisatie. Voor de overgebleven punten zal er de mogelijkheid aanwezig moeten 

zijn om dit handmatige te kunnen noteren. Dit vanwege de hoge mate afwijkingen ten opzichte van het 

standaard. Zodoende is het toch mogelijk om grotendeels standaard keuzes te maken en waar nodig 

specifieke informatie toe te voegen.  

  

A. Keuzestructuur element wand 

 

WAND Slopen 

tegelwerk

Geen 

sloopwerk 

tegelwerk

Freeswerk 

leidingen

Primeren 

ondergrond 

t.b.v. hechting

Tegelwerk 

aanbrengen

Kitwerk 

wandtegels

Alleen t.p.v. 
enkele laag 

en vaste  
tegels 

Freeswerk 

leidingen

Ardex t.p.v. 

tegelwerk

“Tegel over 

tegel”

Vervangen 
bestaand 
tegelwerk

Montage 

leidingwerk 

water

Montage 

leidingwerk 

water

Gipsgebonden 

stucwerk

Sauswerk 

stucwerk

Stucwerk 
rondom 

tegelwerk

Wandtegelwerk

Boucharderen 

t.p.v. onvlak 

tegelwerk

T.p.v. onvlakheid 

egalisatielaag 

Ardex A950

 

Type 

wandtegel

Slopen gezet 
of gelijmd 

(los) 
tegelwerk

 

 

De keuzestructuur van het element wand is nagenoeg hetzelfde als die van de badkamer. Het verschil zit 

dat er normaliter geen betonemaille in de keuken voorkomt. Daarentegen kan het wel voorkomen dat de 

wanden opnieuw gestukt moet worden op basis van de beoordeling van de opzichter. De waterleidingen 

ten behoeven van de kranen die in de bestaande situatie veel als opbouw aanwezig is, zal in de muur 

worden ingebouwd. Daarnaast bestaat de keuze of het tegelwerk wordt gesloopt en opnieuw wordt 

aangebracht, of dat het over het bestaande tegelwerk wordt betegeld.  

 

Opvallend bij de keuken is dat in de bestaande situatie er vaak levensduur verschillen zitten tussen het 

wandtegelwerk en het keukenblok. Hierdoor is het mogelijk dat de één of het ander wordt vervangen. In de 

onderstaande afbeelding is zodoende ook het keukenblok gedemonteerd ten behoeve van het nieuwe 

tegelwerk en de montage van de wandcontactdozen.  

 

 

 

Figuur 103:  keuken wordt gerenoveerd waarbij het keukenblok herplaatst wordt; 

 

Figuur 102:  element wand met verschillende keuzeopties voorkomend in de praktijk; 

 



  

   

 

 

 

  

B. Keuzestructuur element keuken 

 

KEUKEN

Afmeting op 

basis van 

blok

Materiaal, 
kleur, vorm 
en kantaf-
werking

Aanrechtblad

Keukenblok

Onderkasten

Bovenkasten

Standaard
brd 60/50

dpt 60

Standaard 
hgt 70/95 x 
brd 60/50 x 

dpt std.

Verlengd 

blad

Front

Steunend op 

onderkast

Geen 

onderkast

Spoelkast

onderkast

Type 

openingen

Onder: deurtje 

of korfen

Boven: Vast 

of lade

Aantal 

planken in 

kast

Opening   

dmv deurtje
Draai-

richting

Rompkleur  
buitenzijde

Plint onder 

onderkasten

Materiaal, 
kleur en 
thema

Type greep 

op frontjes

Uitvoering, 
kleur en 
boringen

Openingen

Materiaal, 
kleur en 
hoogte

Draairichting 
deurtjes

Onder-

steuning

zijde 

Onderkast 

t.b.v.  

inbouw

 
 

De keuken is onder te verdelen in drie componenten, namelijk het keukenblok, aanrechtblad en front. 

Hierbij is dit overzicht gebaseerd op informatie vanuit de keukenleverancier en uit verschillende 

opnamebladen vanuit de opdrachtgever als figuur 37. Met betrekking tot de opname is het verzamelen van 

de onderstaande informatie niet aan de orde. Hierbij moet voldoende informatie worden verzameld ten 

behoeve van de productie van de keuken bij de keukenleverancier. De keukenleverancier levert vervolgens 

door middel van zijn offerte alle specifieke informatie omtrent keuken. Hetgeen wat van belang is ten 

behoeve van de standaardisatie van de opname zou het volgende moeten zijn: 

I. Afmeting van keukenblad met de opties tussen muur, verengd blad of als afmeting blok; 

II. Aantal en breedte van onder- en bovenkasten en de type opening die aanwezig zijn in het 

keukenblok; 

 

Deze twee omschrijvingen inclusief de 

informatie over de standaard keuken 

met betrekking tot de opdrachtgever 

GW Koggenland vanuit het programma 

van eisen, zie figuur 40, is voldoende 

voor de leverancier.  

 

 

 

 

 

 

Figuur 104:  element installatie met 

verschillende keuzeopties voorkomend in de 

praktijk; 

 

Figuur 105:  programma van eisen met 

betrekking tot GW Koggenland 

 



  

   

 

 

 

  

Typerend ten opzichte van de badkamerrenovatie, is dat de bewoners meer wensen hebben. Wensen 

zoals het terugplaatsen van componenten vanuit bestaande keuken of dat de bewoners een extra 

keukenkastje willen hebben. Bij de opnamemethodiek moet voor deze gevallen ruimten zijn om dit te 

kunnen aanmerken omdat hier te veel variatie in bestaat om dit te standaardiseren.   

 

C. Keuzestructuur element installatie  
 

Installaties

Gas-

aansluiting

Kraan

Afmontage 

kraan 

(standaard)

Meng-

kraan

Thermo-

staatmeng

kraan
Monteren 

leidingwerk 

water

Frezen 

leidingwerk

Omzetten 

aansluiting

Bestaand 

afdoppen

Aanbrengen 

nieuw

Elektra 

(WCD)

Aanbrengen 

WCD’s

Fresen 

leidingwerk

Aanbrengen 

binnen- en 

leidingwerk

Plaatsen doos

Kraan op

 blad

Kraan op 

muur

Groepenkast
Te voldoen in 

PvE

Vervangen 

groepenkast 

Vervangen 

doos
Vervangen 

WCD’s

 

De basisinstallatie met betrekking tot de keuken bestaan voornamelijk uit de componenten gas, water en 

elektra. De kraan zal dus worden vervangen waarbij het leidingwerk ingefreesd dient te worden. Voor de 

kraan is de keuze of deze op het blad of aan de muur dient te worden gemonteerd. Dit zal op basis van de 

bestaande situatie afhangen of aan de wens van de bewoner. De consequentie van de kraan op het blad, 

is dat er een sparing dient te worden gemaakt voor de aanvoer in het blad. Daarnaast heeft de bewoner 

nog de keuze uit de verschillende kranen naast de standaard kraan.  

De gasaansluiting heeft vaak het probleem dat veel leidingwerk als opbouw in het zicht zitten bij de 

bestaande situatie. Hierbij wordt vaak gekeken of dit leidingwerk uit het zicht kan worden genomen door dit 

onder andere onder de vloer te laten lopen. Gasleidingen worden liever niet in de wand weggewerkt. 

Daarnaast kunnen de opzichter en uitvoerder besluiten om de keukenopstelling te wijzigen als deze niet 

logisch is opgesteld. Hierdoor kan het voor komen dat de gasleidingen tevens dient te worden omgelegd.  

De groepenkast zal vervangen worden wanneer deze niet meer voldoet aan het programma van eisen. 

Hierbij staat dat de meterkast moet voldoen aan 1 hoofdschakelaar, 2 automaten en 4 groepen. De 

wandcontactdozen moeten volgens het programma van eisen worden bestaan uit 4 dubbele wcd´s. Dit 

betekent 2 wcd´s ter hoogte van het aanrechtblad, 1 ter plaatse van het grondniveau en 1 ter plaatse van 

de mogelijk toegepaste afzuigkap.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figuur 106:  element installatie met verschillende 

keuzeopties voorkomend in de praktijk; 

 

Figuur 107:  bestaande meterkast vervangen voor 

meterkast uit programma van eisen; 

 



  

   

 

 

 

  

D. Keuzestructuur element voorzieningen 

 

VOORZIENINGEN

Wasmachine 

aansluiting

Radiator

Vervangen 

binnen-

riolering

Radiator 

omzetten

Monteren 

leidingwerk 

water

Afmontage 

kraan

Afmontage 

binnenriolering

(sifon)

Schilderen 

leidingwerk

Frezen 

leidingwerk

Afdoppen 

bestaand 

leidingwerk

Vervangen 

aansluiting 

(inbouw)

Omzetten 

was-

machine

De- en 

hermonteren 

radiator

Afzuigkap

Aanbrengen 

nieuw 

leidingwerk

De- en 

hermonteren 

afzuiging

Vaatwasser 

aansluiten op 

sifon
Vaatwasser

Herplaatsen 

bestaand

Vaatwasser 

aansluiting 

aanbrengen

Inbouwen

 in keuken

Plaatsen 

naast blok

 

Hierboven staan de voorzieningen die aanwezig kunnen zijn in de keuken. Dit zijn allemaal opties die niet 

in de bestaande situatie aanwezig hoeven te zijn. De wasmachineaansluiting kan in de aanwezig zijn en 

zodoende kan ervoor worden gekozen om de opbouw waterleiding in de muur weg te werken, zie figuur 

104. De radiator heeft ook opbouw leidingwerk en dit zal ook vaak zo blijven vanwege eerder genoemde 

redenen. Als de keuken indeling wordt gewijzigd, is dat de huidige positie komt te vervalen en dat deze 

dient te worden omgezet. De afzuigkap staat niet in het programma van eisen verwerkt en is dus ook zaak 

voor de bewoner zelf. Het enige waar rekening mee wordt gehouden is dat er een wandcontactdoos wordt 

geplaatst ten behoeve van de aansluiting van een mogelijke afzuigkap. De laatste voorziening is de 

vaatwasser. Hiervoor dient een vaatwasser aansluiting aanwezig te zijn. Deze bestaat uit een afvoer waar 

in en een waterkraan ten behoeve van de aanvoer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figuur 109:  bestaande situatie van wasmachine aansluiting naar nieuwe 

situatie met ingefreesde waterleiding 

 

Figuur 108:  element installatie met verschillende 

keuzeopties voorkomend in de praktijk; 

 

 



  

   

 

 

 

  

E. Keuzestructuur plafond 

 

 

PLAFOND

Slopen van 

afwerking tot 

rachelwerk

Aftimmeren     

& afwerken 

gipskarton 
JA

Sausen 

plafond

Betonplafond

“Los” plafond

Schimmel of 
andere  

onregel-
matigheden

Afmontage 

lichtpunt

Rachelwerk 

vernieuwen

Geen rachel-
werk of 

onbruikbaar

NEE

Afsteken en 

isoleren van 

plafond

JA

NEE

 
 

 

Deze structuurdiagram is idem dito als die van de badkamer en toilet.  

 

  

Figuur 110:  element plafond met verschillende keuzeopties voorkomend in de praktijk; 

 



  

   

 

 

 

  

 Activiteiten binnen de badkamer-, toilet-, en keukenrenovatie 

In de vorige paragraaf is een goed overzicht gegeven van de mogelijke variaties en opties gespecificeerd 

per element bij  een badkamer-, toilet- en keukenrenovatie. Hierbij is er gebruik gemaakt van een oranje lijn 

die de gebruikelijke werkzaamheden weergeeft bij een standaard renovatie. Gebruikelijk in de zin van; 

werkzaamheden die op basis van facturen het meest naar voren zijn gekomen. Door middel van een SADT 

(Structured Analysis and Design Technique) zullen de standaard werkzaamheden in kaart worden 

gebracht, zonder dat hier de overige opties nader worden verklaard. Hiermee wordt er voornamelijk de 

werkvolgorde bestudeert en welke uitvoeringsprocessen in relatie met elkaar zijn.  

PROCES

Actoren

Middelen

OUTPUT: situatie 
na handeling

Materiaal

Stuurinformatie

INPUT: situatie 
voor handeling

 
 

I. Input: datgene wat in het proces getransformeerd wordt in het uitvoeringsproces. 

Achtereenvolgende processen is de output gelijk aan de input van het eenopvolgende proces.   

II. Output: datgene wat het resultaat is van de input en alle inkomende pijlen.  

III. Materiaal: de te verbruiken middelen  

IV. Middelen: de te gebruiken middelen 

V. Actoren: specifieke specialismen of aantal actoren die nodig zijn voor het proces 

VI. Stuurinformatie: noodzakelijke informatie voor de beheersing van het proces.  
 

3.4.1 Uitvoeringsproces badkamer renovatie  

BADKAMER 

COMPLEET 

RENOVEREN

SLOOPWERK

E- & W 

INSTALLATIE

BOUWKUNDIG

AFMONTAGE

TEGELWERK

RIOLERING

MECHANISCHE 

VENTILATIE

A

B

C

D

E

F

G
 

 

 
Hierboven staat het overzicht van hoofdprocessen van het renoveren van een badkamer. Hierbij is het 

eerste hoofdproces het sloopwerk van de badkamer. Vervolgens de montage van het installatiewerk zoals 

water, elektra, riolering en mechanische ventilatie. Hierbij zit de mechanische ventilatie niet binnen het 

kritieke pad van de planning aangezien deze werkzaamheden zoals bij het plaatsen van een mv-box buiten 

de ruimten van de badkamer vallen. Na de montage van het leidingwerk zullen mogelijk bouwkundige 

werkzaamheden worden uitgevoerd om vervolgens te kunnen stuken en het tegelwerk te lijmen of te 

zetten. Als laatst zal de badkamer afgemonteerd worden met verschillende werkzaamheden voor de 

installateur, timmerman, kitter en schilder.   

Figuur 111:  SADT methodiek 

 

Figuur 112:  overzicht van SADT badkamer compleet renoveren 

 

 



  

   

 

 

 

  

A. Bouwdeel sloopwerk badkamer 

 En     

   Of

Wandtegelwerk 

incl. stuclaag 

verwijderen

1 á 2 timmerlieden of,
1 á 2 slopers

Schop, emmer en kruiwagen
+ sloophamer slijpschijf en beitels
+ afvalbak steenachtig of aanhangwagen

Vlakke ondergrond 
t.b.v. egalisatielaag

Puin afvoeren 
ca. 1 á 2 ton

Materiaal scheidingwand
+ tufsteen (erg porieus om te slopen), 
beton (hard t.b.v. freeswerk), baksteen etc;
+ enkel of dubbeltegelwerk

A.3#1

Vloertegelwerk incl. 

cementdekvloer 

verwijderen

1 á 2 timmerlieden of,
1 á 2 slopers

Schop, emmer en kruiwagen
+ sloophamer slijpschijf en beitels
+ afvalbak steenachtig of aanhangwagen

Vlakke ondergrond 
t.b.v. egalisatielaag

Puin afvoeren 
ca. 2 á 4 ton

Dikte vloer (beton + cementdekvloer)
+ enkel of dubbeltegelwerk

A.3#3

Afdoppen van 

sanitair 

1 loodgieter of,
1 sloper

Handgereedschap loodgieter;
+ opvangbak afvalwater

Gedemonteerd 
sanitair

Knelkoppelingen
Herplaatsen van sanitair?

Afsluitdoppen t.b.v. riool

Druk van leidingentrace 
radiator, wastafel, douche;
 + waterdruk controleren na 
afsluiting

A.2

Afplakken 

verkeersroute in 

woning

1 timmerman of,
1 sloper

Handgereedschap 
timmerman;

Woning gereed voor 
uitvoering

Stucloper, 
schilderstape e.d.

Situatie van badkamer;
 + trapopgang ja/nee
 + adres 

Onderhoudsorder 
& stamkaart 

A.1

Wandtegelwerk 

boucharderen 
(toplaag tegels 

opruwen)

1 timmerman of,
1 sloper

Bouchardeer handmachine 
incl. stofafzuiging

Ondergrond gereed voor 
nieuwe laag tegelwerk

Puin afvoeren 
ca. 1 á 2 ton

Stofvrij maken voor tegelen

A.3#2

Vrijhakken van 

riolering t.b.v. 

aansluiting

1 sloper
1 loodgieter

Slijptol en kango

Blootliggend leiding t.b.v. 
vervanging doucheput

Afvoeren puin

Metalen doucheput 
vervangen

  
A.5

Losse (systeem-, 

gips-)  plafond 

verwijderen

1 á 2 timmerlieden
1 á 2 slopers
(afhankelijk van proces)

Koevoet, hamer

Schone aansluiting 
t.b.v. nieuw plafond 

Afvoeren 
puin

Optie: t.p.v. vervangen plafond
Bestaande systeem-, gips, schrootjes, 
zachtboard

  
A.4

SLOOPWERK

A

 

Momenteel komt het voor dat er in het onderhoud- en mutatieproces vaak actoren meerdere keren moeten 

terug komen naar een specifiek adres. Dit komt omdat het onderhoud- en mutatieproces veel kleine 

specialismes kent. Het afplakken van een gang kost ongeveer een uur, maar veel badkamers zitten op de 

tweede verdieping waardoor de tijdsduur van deze activiteit snel al 3 uur in beslag kan nemen22.  

Het afdoppen van het sanitair is nodig voor het slopen van het wandtegelwerk. Dit bestaat uit het 

demonteren van het sanitair en afdoppen van het leidingwerk van de centrale verwarming en water. Met 

behulp van knelkoppelingen wordt het leidingwerk tijdelijk afgesloten zodat de hoofdkraan van de woning 

weer opgedraaid kan worden. Vervolgens kan het slopen van het tegelwerk beginnen. Een belangrijk 

aspect bij het slopen van het tegelwerk is de mate van vastheid van het tegelwerk. Er zijn badkamers die 

heel gemakkelijk te slopen zijn binnen 12 manuur, meer er zijn ook badkamers die door omstandigheden 

tegen de 20 manuur lopen. Dit is afhankelijk van de volgende factoren, namelijk23: 

a. Grootte van de badkamer; oplopend van ca. twee tot zeven 

 vierkante meter vloeroppervlak; 

b. Opbouw van het tegelwerk; tegelwerk kan verschillen m.b.t. 

 de  methoden van aanbrengen, gelijmd of als zetwerk; 

c. Dikte van de badkamervloer; oplopend tot maar liefst 18 cm; 

d. Hardheid van de betonvloer; ‘blauw beton’ o.b.v. hoogoven cement; 

 

 

 

                                                                 
22 Onderzoek naar productietempo´s onderdeel uitmakend van paragraaf 3.2.1 
23 Interview sloper bijlage G 

Figuur 113:  SADT m.b.t. de sloopwerk werkzaamheden 

van de badkamer 

Figuur 114:  Afgedopte radiator leiding 

afgesloten met knelfittingen 

 



  

   

 

 

 

  

Afhankelijk van de situatie zal er door de installateur de riolering worden vrij gehakt om te zorgen dat 

bestaande aansluitingen, zoals de doucheput, kunnen worden aangeheeld. Daar waar een ‘los’ plafond zit, 

zal deze moeten worden verwijderd. Dit is geen rode-draad activiteit alleen voor de detaillering is dit wel 

weer van belang. Voor de detaillering is het namelijk het mooist wanneer de wandtegel tegen het plafond 

aan loopt. Dit betekent dat het plafond voor het tegelwerk uit moet worden gemaakt.  

 

B. Bouwdeel riolering badkamer 
 
 

Binnenriolering  

Ø 50 vervangen
(toilet, wasmachine, 

douche, wastafel)

1 allround installateur
(loodgieter/elektricien)

Handgereedschap 
installateur;

Waar nodig vervangen 
binnenriolering;

PVC leidingen en 
hulpstukken
+ pvc lijm 

Optie: waarnodig of bewonerkeuze 
Riolering dat door sloopwerk aan 
vervanging toe is;

Afvoer toilet 

vrijhakken en 

vernieuwen

1 allround installateur
(loodgieter/elektricien)

Handgereedschap 
installateur;

Riolering aangepast naar 
situatie vrijhangend

Inbouwdoos U50
Aardleiding (blank 

vertinde aarddraad)

Optie: vrijhangend toilet 
Positie verandering 
toiletten

RIOLERING

Doucheput 

vervangen

1 allround installateur
(loodgieter/elektricien)

Handgereedschap 
installateur;

Doucheput aquaberg 
146x146 mm 

Werkende breedte 
150x150 mm

Dimensies tegelwerk bepalend 
voor positie X/Y/Z
+ Situatie doucheput o.b.v. PvE
+ inbouwdiepte 78 mm

Globale positie doucheput 
o.b.v. stelcorrectie 15 mm;

Standleiding 

vervangen

1 allround installateur
(loodgieter/elektricien)

Betonboor Ø 130 
mm

PVC leiding 
Ø 110 mm

Optie: extra toilet 
Ontspanningsleiding 45° 
omlaag naar standleiding

Functie: ontspanning- als 
standleiding

Montage 

inbouwreservior

1 allround installateur
(loodgieter/elektricien)

Handgereedschap 
installateur;

Toilet gereed voor 
wandtegelwerk

Regelwerk en wbp 
multiplex 18 mm

Optie: vrijhangend toilet 
Lasdoos CAP achter 
spiegel of onder wastafel 
(NEN 1010)

Wasmachine 

afvoerset 

vervangen/ 

aanbrengen

1 allround installateur
(loodgieter/elektricien)

Handgereedschap 
installateur;

Nieuwe sifon t.b.v. 
wasmachine

Wasmachine afvoerset Ø 
40 Wit en toebehoren

Aansluiting 600-900 mm 
boven vloer

B

B.1

B.2

B.3

B.4

B.5

B.6

De riolering gaat tegelijkertijd met de procesgang van het elektra, mede doordat dit wordt uitgevoerd 

door één installateur. Aan de hand van het uitgevoerde sloopwerk zal de installateur bepalen of de 

riolering nog voldoende intact is gebleven. Daar een waar nieuwe aansluiting zal moeten worden 

gemaakt, ten behoeve van de wasmachineaansluiting, zal er nieuw leidingwerk moeten worden 

aangebracht. De positie van de doucheput is afhankelijk van de wens van de opdrachtgever, zie figuur 

29. De hoogte van de doucheput is minimaal 78 met stelhoogte tot 93 millimeter. Daarnaast moet de 

binnenriolering van de doucheput ook nog op aflopen waardoor de dikte van de betonlaag inclusief 

tegelwerk in de specie al rond de 100 millimeter komt te liggen. De aansluiting van de wasmachine 

afvoerset zal pas in de afmontage worden geplaatst. Dit is een sifon van PPC die monteerbaar is. 

Deze afvoer moet op een minimale hoogte van 65 centimeter zitten ten opzicht van de badkamervloer.  

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 115:  SADT m.b.t. de riolering 

werkzaamheden van de badkamer 

 

Figuur 116:  doucheput Aquaberg type 4016 

 



  

   

 

 

 

  

C. Bouwdeel water & elektra badkamer 

Leidingwerk 

verwijderen
 (t.b.v. inbouw leiding 

douche & wastafel) 

1 allround installateur
(loodgieter/elektricien)

Handgereedschap 
installateur;

Aansluitpunten voor nieuw 
leidingwerk

Knelkoppelingen 
(tijdelijk) met eindstuk

T.b.v leidingwerk infrezen (warm- 
en koudwater 
+ let op: geen dood stuk leiding

Aardleiding 

doorvoeren naar 

meterkast

1 allround installateur
(loodgieter/elektricien)

Handgereedschap 
installateur;

CAP naar 
meterkast

Inbouwdoos U50
4 mm aardleiding (blank 

vertinde aarddraad)

Lasdoos CAP achter spiegel of 
onder wastafel (NEN 1010) moet 
bereikbaar blijven

E- & W 

INSTALLATIE

Aardingsmat 

plaatsen op 

ondervloer 

1 allround installateur
(loodgieter/elektricien)

Handgereedschap 
installateur;

Aardings
-mat

Aardingsmat, radiator (en alle 
overige metalen) naar CAP 
(centraal aardingspunt)

Badkamer geaard naar 
CAP

Leidingwerk 

warm- en 

koudwater 

1 allround installateur
(loodgieter/elektricien)

Handgereedschap 
installateur

Buigtang
Soldeergereedschap

Leidingwerk hard roodkoper of 
zacht roodkoper (wicu)

+mantelbuis, zadelklemmen e.d.

Optie: situatie met radiator 
en wasmachineaalsluiting
+ douche en wastafel
+ zoneverdeling badkamer
+ warm waterleiding isoleren

Solderen en/of geknelde 
leidingtrace naar kranen

Gesloopte badkamer

C

Sleuven freezen 

voor E en W 

leidingtrace

1 allround installateur
(loodgieter/elektricien)

Freesmachine
steenbeitel

N.v.t.

Opbouw leidingen naar 
inbouw (excl. Cv leidingen)
+ positie van aansluitpunten

Leidingtrace naar 
aansluiting

Waterleiding/ 

kranen aarden 

1 allround installateur
(loodgieter/elektricien)

Handgereedschap 
installateur;

Geaard circuit 
badcel

4 mm aardleiding (blank 
vertinde aarddraad)

Lasdoos CAP achter 
spiegel of onder wastafel 
(NEN 1010)

Leidingwerk 

elektra

1 allround installateur
(loodgieter/elektricien)

Handgereedschap installateur
Buigveer

Gira trekschakelaar 
met koord (opbouw), 

+installatiebuis 16 mm, 
+zadelklemmen e.d.

Optie: scheerstopcontact en 
wasmachineschakelaar; 
+ lichtschakeling

Leidingtrace met 
wcd als aansluiting

C.1

C.2

C.3

C.4

C.5

C.6

C.7

  

Het elektra & water wordt gelijktijdig met de riolering werkzaamheden voltrokken door de allround 

installateur. Het bestaande leidingwerk zal worden verwijderd t.b.v. het nieuwe leidingwerk wat in de muur 

zal worden weggewerkt. Dit geldt voor zowel voor de waterleidingen van de wastafel, toilet en douche, als 

voor het opbouw leidingwerk van het elektra zoals schakelaar en dergelijke. Voor het infrezen van het 

leidingwerk in beton wordt een meerprijs voor verrekend omdat dit extra inzet vergt.  

Afhankelijk van de werkvolgorde van de installateur kunnen de aardingsmatten ook geplaatst worden. 

Deze aardingsmatten moeten in de te storten betonvloer zitten met een dekking van ca. 2,5 centimeter. 

Deze aardingsmat staat in verbinding met het centraal aardingspunt (CAP) waar tevens de kranen mee 

staan verbonden. Het CAP staat vervolgens verbonden met de meterkast.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 117:  SADT m.b.t. de E- & W installatie  

werkzaamheden van de badkamer 

 

Figuur 118:  Situatie aarding in badkamer 

 



  

   

 

 

 

  

D. Bouwdeel mechanische ventilatie badkamer 

 

MECHANISCHE 

VENTILATIE

MV box 

ophangen en 

aansluiten aan 

wcd

1 allround installateur
(loodgieter/elektricien)

Handgereedschap 
installateur;

 Itho CVE ECO-fan

Optie: situatie geen 
mechanisch ventilatie
Wcd t.b.v. aansluiting

Aandrijfsysteem 
mechanische ventilatie

Dakdoorvoer 

monteren

1 allround installateur
(loodgieter/elektricien)

Betonboor (beton)
Handgereedschap van 
installateur/timmerman

Ubbink dakdoorvoer 
multivent

Dakdoorvoer manchet
Pur

Optie: plaatsing mv box
Opbouw leidingen naar 
inbouw (excl. Cv leidingen)

Afvoer van vuile lucht naar 
buiten

Aanbrengen wcd 

t.b.v. stroomvoor-

ziening mv box

1 allround installateur
(loodgieter/elektricien)

Handgereedschap 
installateur;

Wandcontactdoos
Leidingwerk t.b.v. verlengen

Optie: stroomvoor-
ziening mv box
Wcd t.b.v. aansluiting

Montage 

ventilatiebuis

1 allround installateur
(loodgieter/elektricien)

Handgereedschap 
installateur
Zinkschaar

Spiralobuis Ø 100 mm 
Flexibele aluminium slang 

Ø 100 mm

Optie: afwezig buistracé

Gemonteerde ventilatiebuis van 
badkamer naar buiten via ventilator

Ventilatieventiel 

monteren

1 allround installateur
(loodgieter/elektricien)

Handgereedschap 
installateur

Ventilatieventiel 
luchtafvoer

Afmontage in badkamer na 
wandtegelwerk RAL 9010

Monteren van 

bedienings-

schakelaar 

(infrarood)

1 allround installateur
(loodgieter/elektricien)

Handgereedschap 
installateur

Draadloos (RF) bedieningsset

Optie: toepassing op mv box
Alle niet-kunststoffen met water in 
verbindingstaande elementen

Werkend ‘draadloos’ 
mv systeem

MV afgemonteerd

Geen mechanische 
ventilatie aanwezig

D

D.1

D.3

D.2

Mv d.m.v. mvbox

D.4

D.5

D.6

 

De mate van werkzaamheden aan de mechanische ventilatie is afhankelijk van de bestaande ventilatie 

voorziening. Het principe van de ventilatiewerking in de badkamer is dat de lucht toevoer voort komt uit de 

sparing tussen binnendeur en dorpel. De afvoer gaat door middel van een mechanische ventilatie. 

Afhankelijk van de woningcorporatie is er ook de optie om een ventilatierooster in de deur te maken. Dit 

heeft te maken met esthetische gronden, waarbij de bewoners het niet mooi vinden om onder de 

binnendeur te kijken tijdens het traplopen.    

Wanneer er al een ventilatie voorziening aanwezig is, dan wordt enkel het ventilatierooster vervangen. 

Daar waar geen ventilatiekanaal aanwezig is, of deze nog niet mechanisch aangedreven is, dan zal er een 

mv-box worden geplaatst.   

 

 

 

 

 

Figuur 119:  SADT m.b.t. de mechanische ventilatie 

werkzaamheden van het toilet 

 

 

Figuur 120:  Ubbink dak doorvoer / mv box op zolder / bediening mv box in badkamer 

 



  

   

 

 

 

  

E. Bouwdeel bouwkundig badkamer 

 

BOUWKUNDIG

Rachelwerk 

plafond (aanhelen/

vernieuwen)

Handgereedschap 
timmerlieden

Waterpas regelwerk t.b.v. 
gipskarton

Rachels 18*45 mm

Optie: t.p.v. van balklaag

Gipskartonplaten 

aanbrengen

1 á 2 timmermlieden
Handgereedschap 

timmerman;
Handtrap

Plafond gereed 
voor tegelwerk

Gipskarton 9.5 mm 
t.b.v. natte cel

Optie: t.p.v. balklaag
Type naad gipsplaat 
afhankelijk van afwerking

Betonstorten 

(spramex) 

á 4-6 cm 

1 á 2 timmerlieden
Wateraansluiting

Handgereedschap 
timmerman;
Handmixer

Vlakke ondergrond t.b.v. 
cement dekvloer

Spramex 
beton

Dekking over leidingwerk
Droogtijd t.b.v. volgende bewerking 

Zwaluwstaart-

vloer aanbrengen

1 á 2 timmerlieden

Handgereedschap 
timmerman;

Haakse slijper

Ondergrond en ondersteuning 
t.b.v. hechting beton

Zwaluwstaart
platen 20 mm

Optie: t.p.v. houten balklaag als verdieping
+ haaks op balklaag aanbrengen

Leidingwerk 
vloer gereed

Doucheput e.d. 

aansluiting onder 

zwaluwstaart

1 á 2 timmerlieden

Handgereedschap 
timmerman;

Haakse slijper

Ondergrond t.b.v. 
hechting beton

Zwaluwstaartplaten 20 mm

Optie: t.p.v. houten balklaag 
als verdieping
+ speciale aansluiting doucheput

Standleiding 

omtimmeren

1 timmerman

Handgereedschap 
timmerman

Betegelbaar 
oppervlak

Lux hoekelement 
buisbekleding
+ montagelijm

Optie: vervanging 
van standleiding

Toiletreservoir 

betimmeren

1 timmerman

Handgereedschap 
timmerman

Multiplex wbp 18 mm
Regelwerk cls 

38x89mm

Optie: t.p.v. 
vrijhangend toilet

Gereed voor tegelwerk 
op betimmering

 

E

E.1

E.2

E.4

E.3

E.5

E.6

1 á 2 timmerlieden 

E.7

 

De bouwkundige werkzaamheden bestaan voornamelijk uit opties die voor kunnen komen in de badkamer. 

De eerste bewerking is afhankelijk of de badkamervloer bestaat uit een houten balklaag. Een houten 

balklaag heeft als versteviging een zwaluwstaartplaatvloer waar het beton op wordt gestort. De enige 

procesgang in deze SADT dat geen optie is, is het storten van de spramex laag tussen de 4 á 6 centimeter. 

Deze vloer heeft een paar uur droogtijd nodig voordat iemand deze weer kan betreden. De activiteiten die 

hierna kunnen volgen, zullen dus de volgende dag kunnen worden uitgevoerd. Dit is afhankelijk van de 

opties als de betimmering van de standleiding, toiletreservoir en de werkzaamheden aan het plafond. Het 

slopen en de aftimmering van het plafond zal voor het tegelwerk uit moeten worden uitgevoerd, dit om het 

tegelwerk tegen het plafond aan te kunnen maken. Dit geldt tevens voor de optie van een vrijhangend 

toilet, waarbij de aftimmering gereed moet zijn voor het tegelwerk.  

De werkzaamheden aan het plafond zijn afhankelijk of deze 

vervangen dient te worden of er mechanische ventilatie 

aangebracht dient te worden. Wanneer mv dient te worden 

aangebracht zal het bestaande plafond moeten worden 

verwijderd om de mv te kunnen plaatsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 121:  SADT m.b.t. de bouwkundige 

werkzaamheden van de badkamer 

Figuur 122:  Stukadoor die geen rekening houdt 

met  schilderwerk van het plafond 



  

   

 

 

 

  

F. Bouwdeel stuc- en tegelwerk badkamer 
 

 

STUC- EN 

TEGELWERK

Wandoppervlak 

tegelen

1 tegelzetter

Handgereedschap tegelzetter
Tegelsnijer

Tegelwerk tot 
plafond, als PvE

Wandtegels Mosa 20x25 cm 497 Holland 2024
 + Pastategellijm (als ondergrond vlak is)

(elastische, vochtbestendig 
en relatief lange droogtijd)

Vochtabsorberende wanden voorstrijken 
+ tegellijmadvies: 24 uur droogtijd na tegelen
+ vloertegel tegen wandtegel (i.p.v. onder wandtegel)  
+ condensvocht wordt sneller geabsorbeerd door kitvoeg (minpunt)
+ afmeting tegel 197x247: voegbreedte 3 mm

Inwassen van 

wandtegelwerk

1 tegelzetter

Handgereedschap tegelzetter

Waterdicht wandoppervlak

Waterdicht en flexibel 
voegcement en water

15-30 min na inwassen overtollig voegcement 
verwijderen met vochtige spons;
2-3 uren voegwaas verwijderen met droge doek

Vloertegelwerk in 

de specie leggen 

incl. afschot

1 tegelzetter

Handgereedschap tegelzetter
Rij/ waterpas

Tegelbare ondergrond op 
afschot richting doucheput

4 delen zand, 1 deel cement & water
Poedertegellijm voor aanbranden 

ondergrond en hechting vloertegel

Afschot 8 mm per meter t.h.v. doucheput
+ dikkere laag t.b.v. oneffenheden (poedertegellijm)
+ t.h.v. douche opstaande rand vloertegel naar o.k. wandtegel
+ droogtijd vloertegelwerk 1 dag om te betreden
+ aanbranden ondergrond t.b.v. hechting

Inwassen van 

vloertegelwerk

1 tegelzetter

Handgereedschap tegelzetter

Badcel getegeld en 
ingewassen

Waterdicht en flexibel 
voegcement & water

15-30 min na inwassen overtollig 
voegcement verwijderen met 
vochtige spons;
+ 2-3 uren voegwaas verwijderen 
met droge doek

Egalisatielaag 

t.b.v. 

wandtegelwerk

1 stucadoor
Wateraansluiting
Stroomvoorziening

Handgereedschap stucadoor;

Egalisatielaag 
van 5 tot 20 mm

Ardex A950 & water
voorstrijk en hechtmiddel+ 

stucprofiel uitwendige 
hoek+

Voorbehandeling van zwakke ondergronden
+ na 2-3 uren voldoende volharding voor tegelwerk

Dorpel plaatsen

1 tegelzetter

Handgereedschap tegelzetter

Waterkering 
badkamer

Holonite dorpel
Poedertegellijm t.b.v. hechting 

Afmeting en detail varieert o.b.v. situatie
+ standaard afmeting 40x60 / 20x50 mm
+ tegelijkertijd tijdens vloertegelwerk

 

 

Vloer gestort 
badkamer

F

F.1

F.2

F.3

F.4

F.5

F.6

 

Het egaliseren van het afgehakte tegelwerk van de wanden zal gebeuren door middel van een 

egalisatielaag genaamd Ardex A950. Dit is een sneldrogend cementgebonden flexegalisatie die binnen 2 á 

3 uren geschikt is voor het betegelen van de wand. Gipsgebonden stucwerk heeft namelijk een dag per 

millimeter droogtijd nodig om het tegelwerk te kunnen aanbrengen. Daarentegen is Ardex duurder, om en 

de nabij achtenveertig euro per vierkante meter ten opzicht van zeventien euro. Wanneer de badkamer is 

gestukadoord zal de volgende dag het tegelwerk worden aangebracht. Hierbij wordt eerst de wanden 

betegeld omdat er zodoende geen tegellijm op de vloertegels kan vallen. Na het aanbrengen van het 

tegelwerk wordt direct het wandtegelwerk ingewassen met voegcement.   

De hoogte van de doucheput is afgesteld door de installateur, en is maatgevend voor het vloertegelwerk. In 

de doucheput zit in de hoogte steltolerantie zoals afbeelding 112 aangeeft. Doordat de doucheput ingestort 

is in de spramex betonvloer moet deze globaal gepositioneerd worden door de installateur. De definitieve 

positionering gebeurt door de tegelzetter doordat de doucheput in de horizontale richting verstelbaar is tot 

15 millimeter. De doucheput is op tegelmaat, namelijk 146x146 millimeter waardoor er ook geen tegelwerk 

hoeft worden gesneden. De vloertegels worden in de zandcement specie gezet waardoor de tegelzetter 

afschot kan maken in de tegelvloer ter hoogte van de douche. Bij het tegelwerk moet er wel op worden 

gelet dat te snijden tegel langs de randen, minimaal een halve tegel groot zijn.   

Tegelijkertijd wordt tijdens het zetten van het vloertegelwerk de dorpel geplaatst. Bij een badkamer is dit 

veelal een verticaal staande Holonite dorpel. Als de vloertegels in de specie zijn gezet moet de tegelzetter 

voorzichtig het vloertegelwerk inwassen. Hierna dient er een etmaal droogtijd worden aangehouden, dit 

betekent dat het werk in de badkamer even stil komt te liggen.  

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 123:  SADT m.b.t. de stuc- en tegelwerk 

werkzaamheden van de badkamer 

Figuur 124:  Situatie t.p.v. douchehoek badkamer 



  

   

 

 

 

  

G. Bouwdeel afmontage badkamer 

 

AFMONTAGE 

Plinten en overig 

aftimmerwerk

1 timmerman

Handgereedschap 
timmerman;
+ cirkelzaag

Naden en kieren 
afgetimmerd

Plinten overig 
aftimmerwerklatten, 

nagels

Optie: afhankelijk van situatie
+ wandtegel tegen plafond
+ plafond tegen wandtegel

  

G

G.3

Afmonteren 

elektra
Wcd, wip- en gira 

schakelaar

1 installateur

Handgereedschap 
installateur;

Functioneren 
lichtpunt 

Afdekmateriaal 
monteren 

wipschakelaars

Optie: afhankelijk 
van situatie

Vloertegelwerk 
betreedbaar

Afmonteren 

sanitair 
Wastafel, toilet, kranen 

en radiator

1 installateur

Handgereedschap 
installateur;

Functionerend 
sanitair
(geen lekkage)Toiletpot, wastafel & radiator

+ rozetten

Optie: toilet en radiator
+ terugplaatsen o.b.v. 
bewonerskeuze

Vloertegelwerk 
betreedbaar

G.1

G.2

Binnendeur 

vervangen en 

passend maken

1 timmerman

Handgereedschap 
timmerman;
+ cirkelzaag

Vervangen 
binnendeur

Binnendeur incl. 
scharnieren of 

paumelles

Optie: vervangen of herplaatsen
+ opdek binnendeur links of rechts draaiend
+ stompe binnendeur links or recht draaiend

  

Afkitten 

tegelwerk & 

sanitair

1 kitter

Handgereedschap kitter;
+plantenspuit

Waterdichte kering 
t.p.v. naden tegelwerk 
en sanitairSchimmelvrij sanitairkit

RAL volgens PvE 
(siliconenkit)

+ spiritus

Optie: type sanitair
+ doucheput, toilet, wastafel
+ naden tegelwerk, deurkozijn en dorpel
+ droog en stofvrij: ontvetten van naden
+ kit niet overschilderbaar (siliconen)

Sauswerk 

plafond

1 timmerman; of,
1 schilder

Handgereedschap schilder;

Plafond gesausd

Isoleermiddel (of 
ammoniak)

+ schimmelvreter

Optie: t.p.v. vlekken en schimmelvorming
+ ventilatie voorziening controleren

  

 

Schilderwerk 

houtachtige 

elementen

1 schilder

Handgereedschap 
schilderwerk;

Houtwerk dekkend 
afgeschilderd

Dekkend schilderwerk 
RAL volgens PvE

  

G.6

G.7

G.8

Afvoeren 

afdekmateriaal

1 timmerman;

Handgereedschap 
timmerman

Plafond gesausd

Schoonmaak 
middelen

Optie: t.p.v. vlekken en schimmelvorming
+ ventilatie voorziening controleren

  

G.4

G.5

 

De afmontage van de badkamer bestaat voornamelijk uit wat kleine laatste handelingen. Na de 

droogtijd van één volle etmaal van het vloertegelwerk kan de installateur beginnen met de afmontage 

van het elektra, sanitair en de kranen. Het elektra is de opbouw van de trekschakelaar, eventueel ook 

voor de wasmachine en het lichtpunt aan het plafond. Daarnaast bestaat er de optie voor het 

scheerstopcontact. Het sanitair bestaat uit de wastafel met toebehoren planchet en spiegel, de optie 

van de toiletpot en toebehoren reservoir, toiletbril en closetrolhouder. De radiator zal worden 

vervangen of herplaatst, daar waar in de bestaande badkamer ook een radiator heeft gezeten. 

Wanneer het sanitair is gemonteerd kunnen de kranen worden aansloten. Hierbij zijn op basis van de 

bewonerskeuze twee meerwerk opties, namelijk de meng- of thermostaatkraan.  

De timmerman zal ook in de afmontage terug moeten komen om de laatste bouwkundige werkzaamheden 

uit te voeren. Dit is het vervangen van de binnendeur en waar nodig plinten aanbrengen zoals bijvoorbeeld 

ter hoogte van de aansluiting binnendeurkozijn naar het tegelwerk. Als de binnendeur is afgekort op de 

juiste maat en is afgehangen, kan de schilder alle houtachtige elementen voorzien van een deklaag en het 

plafond sausen. De laatste bewerking voordat de badkamer in gebruik mag worden genomen is het afkitten 

van de inwendige hoeken van het tegelwerk, het sanitair en alle andere raakvlakken met het tegelwerk.  

   

Figuur 126:  detaillering ventilatieopening tussen badkamerdeur en dorpel 

 

Figuur 125:  SADT m.b.t. de afmontage 

werkzaamheden van het badkamer 



  

   

 

 

 

  

TOILET 
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RENOVEREN

SLOOPWERK

E- & W 
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TEGELWERK

RIOLERING

A

B

C

D

E

F

3.4.2 Uitvoeringsproces toilet renovatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals eerder is verteld lijkt het toilet grotendeels op de badkamer, enkel in veel mindere mate qua 

installatie en hoeveelheid. Het sanitair dat in de toilet aanwezig bestaat enkel uit een fontein en de 

toiletcombinatie zelf. De afbeelding hiernaast geeft de standaard toilet weer op basis van het programma 

van eisen.   
 

 

A. Bouwdeel sloopwerk toilet 
 

 

En

Wandtegelwerk 

verwijderen

1 á 2 timmerlieden of,
1 á 2 slopers

Schop, emmer en kruiwagen
+ sloophamer slijpschijf en beitels
+ afvalbak steenachtig of aanhangwagen

Vlakke ondergrond 
t.b.v. egalisatielaag

Puin afvoeren 
ca. 0,5 ton

Materiaal scheidingwand
+ tufsteen (erg porieus om te slopen), 
beton (hard t.b.v. freeswerk), baksteen etc;
+ enkel of dubbeltegelwerk

A.3#1

Vloertegelwerk 

verwijderen

1 á 2 timmerlieden of,
1 á 2 slopers

Schop, emmer en kruiwagen
+ sloophamer slijpschijf en beitels
+ afvalbak steenachtig of aanhangwagen

Vlakke ondergrond 
t.b.v. egalisatielaag

Puin afvoeren 
ca. 0,5 ton

Aantal lagen tegelwerk
+ enkel of dubbeltegelwerk

A.3#3

Afdoppen van 

sanitair 

1 loodgieter of,
1 sloper

Handgereedschap loodgieter;
+ opvangbak afvalwater

Gedemonteerd 
sanitair

Knelkoppelingen
Herplaatsen van sanitair?

Afsluitdoppen t.b.v. riool

Druk van leidingentrace 
radiator, wastafel, douche;
 + waterdruk controleren na 
afsluiting

A.2

Afplakken 

verkeersroute in 

woning

1 timmerman of,
1 sloper

Handgereedschap 
timmerman;

Woning gereed voor 
uitvoering

Stucloper, 
schilderstape e.d.

Situatie van toilet;
 + trapopgang ja/nee
 + adres 

Opdrachtbon

A.1

Losse (systeem-, 

gips-)  plafond 

verwijderen

1 á 2 timmerlieden
1 á 2 slopers
(afhankelijk van proces)

Koevoet, hamer

Balklaag of 
rachelwerk 

Afvoeren 
puin

Optie: n.v.t. t.p.v. betonplafond
+ bestaande systeem-, gips, 
schrootjes, zachtboard

  
A.4

SLOOPWERK

A

 
 

Het sloopwerk van het toilet is gelijk aan het sloopwerk van de badkamer. Het 

enige verschil is dat er geen afschot in het vloertegelwerk zit en daardoor de 

dikte van het vloer veel lager is. Deze bestaat enkel een dun laagje 

poedertegellijm en het vloertegelwerk. In de toiletten kan het naast het 

standaard stucwerk boven het tegelwerk voorkomen dat er een andere 

wandafwerking zit, bijvoorbeeld behang of schrootjes. Deze dienen dan 

eveneens te worden verwijderd en conform het programma van eisen worden 

hersteld.   

 

Figuur 127:  hoofdschema SADT toilet compleet renoveren 

 

Figuur 128:  SADT m.b.t. de sloopwerk 

werkzaamheden van het toilet 

Figuur 129:  situatie in toilet waarbij 

het wandtegelwerk is verwijderd 



  

   

 

 

 

  

B. Bouwdeel water & elektra toilet 

 

 

Leidingwerk 

verwijderen
 (t.b.v. inbouw leiding 

douche & wastafel) 

1 allround installateur
(loodgieter/elektricien)

Handgereedschap 
installateur;

Aansluitpunten voor 
nieuw leidingwerk

Knelkoppelingen 
(tijdelijk) met eindstuk

T.b.v leidingwerk infrezen (warm- 
en koudwater 
+ let op: geen dood stuk leiding

E- & W 

INSTALLATIE

Leidingwerk 

koudwater 

1 allround installateur
(loodgieter/elektricien)

Handgereedschap 
installateur

Buigtang
Soldeergereedschap

Leidingwerk hard roodkoper of 
zacht roodkoper (wicu)

+mantelbuis, zadelklemmen e.d.

T.b.v. fontein en 
toiletreservoir

Solderen en/of geknelde 
leidingtrace naar kranen

Gesloopt toilet

B

Sleuven freezen 

voor E en W 

leidingtrace

1 allround installateur
(loodgieter/elektricien)

Freesmachine
steenbeitel

N.v.t.

Opbouw leidingen naar 
inbouw (excl. Cv leidingen)
+ positie van aansluitpunten

Leidingtrace naar 
aansluiting

Leidingwerk 

elektra

1 allround installateur
(loodgieter/elektricien)

Handgereedschap installateur
Buigveer

Wipschakelaar 
+installatiebuis 16 mm, 

+zadelklemmen e.d.

T.b.v lichtschakelaar

Leidingtrace met 
wcd als aansluiting

B.1

B.2

B.3

B.4

 
Het leidingwerk van het toilet bestaat na het afdoppen van het sanitair, voor het sloopwerk uit, uit het 
verwijderen van het opbouw leidingwerk. Vervolgens kan het leidingwerk ingefreesd worden ten 
behoeve van de fontein en het toilet. Daar waar het elektra nog niet inbouw is gemaakt zal deze 
tevens als worden ingefreesd. 
 

C. Bouwdeel riolering toilet  

 

Afvoerleiding 

toiletreservoir 

passend maken

1 allround installateur
(loodgieter/elektricien)

Handgereedschap 
installateur;

Montage gereed t.b.v. 
standaard toilet

PVC leidingen en 
hulpstukken
+ pvc lijm 

Optie: t.p.v. vrijhangend toilet
Riolering dat door sloopwerk aan 
vervanging toe is;

RIOLERING

Afvoer fontein 

inbouwen

1 allround installateur
(loodgieter)

Handgereedschap 
installateur;

PPC sifon en 
leidingstukken

Optie: t.p.v. fontein in toilet

Gereed voor aansluiting 
fonteinbak

Gesloopt toilet

C

C.1 Freeswerk 

afvoerleiding 

fontein

1 allround installateur
(loodgieter)

Handgereedschap 
installateur;

Optie: t.p.v. fontein in toilet

Inbouwmogelijkheid 
afvoer fontein

C.2

C.3

 
Het riolering bij een standaard toilet is heel summier. Het enige wat vervangen dient te worden is de sifon 

en de afvoer van de fontein. Voor de fontein wordt de sifon van de fontein vervangen door een sifon van 

PPC, dit is een wit PVC. Bij de optie van een vrijhangend toilet dient de afvoerleiding mogelijk worden 

verplaatst in verband met de huidige positie van het bestaande afvoerleiding.  

Figuur 130 SADT m.b.t. de E- & W installatie 

werkzaamheden van het toilet 

Figuur 131:  SADT m.b.t. de riolering 

werkzaamheden van het toilet 



  

   

 

 

 

  

STUC- EN 

TEGELWERK

Wandoppervlak 

tegelen

1 tegelzetter

Handgereedschap tegelzetter
Tegelsnijer

Tegelwerk tot 
plafond, als PvE

Wandtegels Mosa 20x25 cm 497 Holland 2024
 + Pastategellijm (als ondergrond vlak is)

(elastische, vochtbestendig 
en relatief lange droogtijd)

Vochtabsorberende wanden voorstrijken 
+ tegellijmadvies: 24 uur droogtijd na tegelen
+ vloertegel tegen wandtegel (i.p.v. onder wandtegel)  
+ condensvocht wordt sneller geabsorbeerd door kitvoeg (minpunt)
+ afmeting tegel 197x247: voegbreedte 3 mm

Inwassen van 

wandtegelwerk

1 tegelzetter

Handgereedschap tegelzetter

Waterdicht wandoppervlak

Waterdicht en flexibel 
voegcement en water

15-30 min na inwassen overtollig voegcement 
verwijderen met vochtige spons;
2-3 uren voegwaas verwijderen met droge doek

Tegels lijmen 

o.b.v. poeder- 

tegellijm

1 tegelzetter

Handgereedschap 
tegelzetter

Tegelvloer op afschot 
t.h.v. doucheput

Vloertegel Mosa 74070 15x15 cm
Poedertegellijm t.b.v. hechting 

cement dekvloer en tegels

Direct tegels aanbrengen na op hoogte maken cement dekvloer
+ dikkere laag t.b.v. oneffenheden (poedertegellijm)
+ t.h.v. douche opstaande rand vloertegel naar o.k. wandtegel
+ droogtijd vloertegelwerk 1 dag om te betreden

Inwassen van 

vloertegelwerk

1 tegelzetter

Handgereedschap tegelzetter

Badcel getegeld en 
ingewassen

Waterdicht en flexibel 
voegcement & water

15-30 min na inwassen overtollig 
voegcement verwijderen met 
vochtige spons;
+ 2-3 uren voegwaas verwijderen 
met droge doek

Egalisatielaag 

t.b.v. 

wandtegelwerk

1 stucadoor
Wateraansluiting
Stroomvoorziening

Handgereedschap stucadoor;

Egalisatielaag 
van 5 tot 20 mm

Ardex A950 & water
voorstrijk en hechtmiddel+ 

stucprofiel uitwendige 
hoek+

Voorbehandeling van zwakke ondergronden
+ na 2-3 uren voldoende volharding voor tegelwerk

Dorpel plaatsen

1 tegelzetter

Handgereedschap 
tegelzetter

Waterkering 
badkamer

Holonite dorpel
Poedertegellijm t.b.v. hechting 

Afmeting en detail varieert o.b.v. situatie
+ standaard afmeting 40x60 / 20x50 mm
+ tegelijkertijd tijdens vloertegelwerk

 

 

Wandtegelwerk 
verwijderd

E

E.1

E.2

E.3

E.4

E.5

E.6

D. Bouwdeel bouwkundige werkzaamheden toilet 

 

BOUWKUNDIG

Rachelwerk 

plafond (aanhelen/

vernieuwen)

1 timmerman

Handgereedschap 
timmerman

Waterpas regelwerk t.b.v. 
gipskarton

Rachels 18*45 mm

Optie: t.p.v. van balklaag

Gipskartonplaten 

aanbrengen

1 timmerman
Handgereedschap 

timmerman;
Handtrap

Plafond gereed 
voor tegelwerk

Gipskarton 9.5 mm 
t.b.v. natte cel

Optie: t.p.v. balklaag
Type naad gipsplaat 
afhankelijk van afwerking

Standleiding 

omtimmeren

1 timmerman

Handgereedschap 
timmerman

Betimmering van 
standleiding

Lux hoekelement 
buisbekleding
+ montagelijm

Optie: vervanging 
van standleiding

Toiletreservoir 

betimmeren

1 timmerman

Handgereedschap 
timmerman

Multiplex wbp 18 mm
Regelwerk cls 

38x89mm

Optie: t.p.v. 
vrijhangend toilet

Gereed voor tegelwerk 
op betimmering

 

D

D.1

D.2

D.3

D.4

 
De bouwkundige werkzaamheden zijn allemaal afhankelijk van de 

bestaande situatie en de timmerwerkzaamheden rondom het 

toiletreservoir op basis de bewonersoptie. Hiernaast staat een 

afbeelding waarbij het frame van het toiletreservoir is betimmerd met 

multiplex. Als het bestaande plafond afwijkt ten opzichte van het 

programma van eisen, zal deze gesloopt en dienen te worden 

vervangen voor een gipsplafond.  

 

 

 

E. Bouwdeel stuc- & tegelwerk toilet 
 

 

  

Figuur 134:  SADT m.b.t. de tegelwerk werkzaamheden 

van het toilet 

Figuur 132:  SADT m.b.t. de bouwkundige 

werkzaamheden van het toilet 

Figuur 133:  betimmering van een toiletreservoir in een 

toilet  



  

   

 

 

 

  

Het egaliseren van de ondergrond van het wandtegelwerk en het aanbrengen 

van vloertegelwerk verschilt niet veel ten opzichte van de badkamer. Enkel de 

vloer hoeft niet op afschot worden gemaakt en waardoor er geen speciebed 

nodig is voor het vloertegelwerk. Het vloertegelwerk kan zodoende direct op 

de bestaande cement dekvloer worden aangebracht door middel van een 

poedertegellijm.  

 

 

 

 

F. Bouwdeel afmontage toilet 

 

AFMONTAGE 

Afkitten 

tegelwerk & 

sanitair

1 kitter

Handgereedschap kitter;
+plantenspuit

Waterdichte kering 
t.p.v. naden tegelwerk 
en sanitairSchimmelvrij sanitairkit

RAL volgens PvE 
(siliconenkit)

+ spiritus

Optie: type sanitair
+ doucheput, toilet, wastafel
+ naden tegelwerk, deurkozijn en dorpel
+ droog en stofvrij: ontvetten van naden
+ kit niet overschilderbaar (siliconen)

Plinten en overig 

aftimmerwerk

1 timmerman

Handgereedschap 
timmerman;
+ cirkelzaag

Naden en kieren 
afgetimmerd

Plinten overig 
aftimmerwerklatten, 

nagels

Optie: afhankelijk van situatie
+ wandtegel tegen plafond
+ plafond tegen wandtegel

  

Sauswerk 

plafond

1 timmerman; of,
1 schilder

Handgereedschap 
schilder;

+ cirkelzaag

Plafond gesausd

Isoleermiddel (of 
ammoniak)

+ schimmelvreter

Optie: t.p.v. vlekken en schimmelvorming
+ ventilatie voorziening controleren

  

 

Afmonteren 

elektra
Wandcontactdozen, 

wip- en gira schakelaar

1 installateur

Handgereedschap 
stucadoor;

Functioneren 
lichtpunt 

Afdekmateriaal monteren 
wipschakelaars

T.b.v. lichtschakelaar

Vloertegelwerk voldoende 
verhard voor betreding

Afmonteren 

sanitair 

toilet en fontein

1 installateur

Handgereedschap 
installateur;

Functionerend sanitair
(geen lekkage)

Toiletpot, wastafel & radiator
+ rozetten

Optie: fontein
+ terugplaatsen bewonerskeuze

Vloertegelwerk voldoende 
verhard voor betreding

Schilderwerk 

houtachtige 

elementen

1 schilder

Handgereedschap 
schilderwerk;

Houtwerk dekkend 
afgeschilderd

Dekkend schilderwerk 
RAL volgens PvE

Optie: t.p.v. vlekken en 
schimmelvorming
+ ventilatie voorziening controleren

  

F

F.1

F.2

Vloertegelwerk voldoende 
verhard voor betreding

F.3F.4

F.5

Afmonteren 

ventilatierooster 

mv

1 installateur

Handgereedschap 
installateur;

Afgewerkt mv aansluiting

Mv ventiel

Optie: t.p.v. 
ventilatieventiel

Vloertegelwerk voldoende 
verhard voor betreding

F.6

F.7

 

 

De afmontage van het toilet begint met het afmonteren van het sanitair en elektra ten behoeve van de 

lichtschakelaar. Daarnaast zal het ventilatierooster worden vervangen indien deze aanwezig is. De 

afmontage kan pas plaats vinden wanneer het vloertegelwerk voldoende verhard is ten behoeve van 

betreding. In deze kleine ruimten moeten deze specialisaties dus goed met elkaar worden afgestemd om 

het bouwplaatspersoneel niet voor elkaars voeten te laten lopen. Na het wandtegelwerk kunnen de plinten 

aan de gipskartonplafond worden afgetimmerd om vervolgens de schilder het plafond te laten sausen. 

Eventuele houtachtige delen zullen vervolgens dekkend in de verf worden gezet als de plinten, de 

binnendeur en het kozijn. De laatste activiteit is het kitwerk van het sanitair en alle hoeken die in aanraking 

zijn met het tegelwerk.    

 

 

 

 

Figuur 136:  SADT m.b.t. de afmontage 

werkzaamheden van het toilet  

Figuur 135:  vloer- en 

wandtegelwerk in toilet  



  

   

 

 

 

  

KEUKEN 

COMPLEET 

RENOVEREN

SLOOPWERK

E-, G- & W 

INSTALLATIE

STUC- & 

TEGELWERK

AFMONTAGE

BOUWKUNDIG

A

B

C

D

E

3.4.3 Uitvoeringsproces keuken renovatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De keuken wordt gekenmerkt door de variatie die hierin aanwezig is. In dit SADT is het programma 

van eisen aangehouden om deze variatie terug te brengen tot een standaard. Van deze standaard is 

het volgende SADT schema in kaart gebracht.  
 

A. Bouwdeel sloopwerk keuken 

 

of

Wandtegelwerk 

incl. stuclaag 

verwijderen

1 á 2 timmerlieden of,
1 á 2 slopers

Schop, emmer en kruiwagen
+ sloophamer slijpschijf en beitels
+ afvalbak steenachtig of aanhangwagen

Vlakke ondergrond 
t.b.v. egalisatielaag

Puin afvoeren 
ca. 1 á 2 ton

Materiaal scheidingwand
+ tufsteen (erg porieus om te slopen), 
beton (hard t.b.v. freeswerk), baksteen etc;
+ enkel of dubbeltegelwerk

A.4#1

Afdoppen 

leidingwerk 

1 loodgieter of,
1 sloper

Handgereedschap loodgieter;
+ opvangbak afvalwater

Gedemonteerd 
van leidingwerk

Knelkoppelingen
Herplaatsen van kranen?
Afsluitdoppen t.b.v. riool

Druk van leidingentrace 
kranen gootsteen, vaatwasser 
 + waterdruk controleren na 
afsluiting

A.2

Afplakken 

verkeersroute in 

woning

1 timmerman of,
1 sloper

Handgereedschap 
timmerman;

Woning gereed voor 
uitvoering

Stucloper, 
schilderstape e.d.

Situatie van badkamer;
 + trapopgang ja/nee
 + adres 

Opdrachtbon

A.1

Wandtegelwerk 

boucharderen 
(toplaag tegels 

opruwen)

1 timmerman of,
1 sloper

Bouchardeer handmachine 
incl. stofafzuiging

Ondergrond gereed voor 
nieuwe laag tegelwerk

Puin afvoeren 
ca. 1 á 2 ton

Stofvrij maken voor tegelen

A.4#2

Losse (systeem-, 

gips-)  plafond 

verwijderen

1 á 2 timmerlieden
1 á 2 slopers
(afhankelijk van proces)

Koevoet, hamer

Balklaag of 
rachelwerk 

Afvoeren 
puin

Optie: n.v.t. t.p.v. betonplafond
+ bestaande systeem-, gips, 
schrootjes, zachtboard

  
A.4

SLOOPWERK

A

Demonteren 

keukenblok &       

-kastjes

1 timmerman of,
1 sloper

Handgereedschap 
timmerman

Blok verwijderd

Keuken afvoeren

Druk van leidingentrace 
radiator, wastafel, douche;
 + waterdruk controleren na 
afsluiting

A.3

 

Het sloopwerk van de keuken begint zoals gewoonlijk bij het afdekken van 

de verkeersroute om vervolgens de gootsteen inclusief kraan af te doppen. 

Daar waar een vaatwasser aanwezig is zal deze worden los gekoppeld. Als 

het sanitair is afgedopt kan het keukenblok en de keukenkastjes worden 

gedemonteerd. Hierna is het afhankelijk van de situatie wat er met het 

wandtegelwerk moet gebeuren. Wanneer het wandtegelwerk voldoende 

vast zit kan het blijven zitten en worden opgeruwd om vervolgens te 

betegelen. Anders dient het wandtegelwerk te worden verwijderd. Alles wat 

afwijkt van een regulier gesausd betonplafond of gipsplafond dient te 

worden verwijderd. 

Figuur 138:  SADT m.b.t. het sloopwerk van de keuken 

Figuur 139:  gebourchardeerd tegelwerk t.p.v. de 

keuken voor het betegelen op bestaand tegelwerk 

Figuur 137:  hoofdschema SADT keuken compleet renoveren  



  

   

 

 

 

  

B. Bouwdeel E-, G- & W installatiewerkzaamheden keuken 
 

Leidingwerk 

verwijderen
 (t.b.v. inbouw leiding 

douche & wastafel) 

1 allround installateur
(loodgieter/elektricien)

Handgereedschap 
installateur;

Aansluitpunten voor nieuw 
leidingwerk

Knelkoppelingen 
(tijdelijk) met eindstuk

T.b.v leidingwerk infrezen (warm- 
en koudwater 
+ let op: geen dood stuk leiding

E-, G- & W 

INSTALLATIE

Leidingwerk 

warm- en 

koudwater 

1 allround installateur
(loodgieter/elektricien)

Handgereedschap 
installateur

Buigtang
Soldeergereedschap

Leidingwerk hard roodkoper of 
zacht roodkoper (wicu)

+mantelbuis, zadelklemmen e.d.

Optie: kraan op 
blad of aan muur
+ gootsteenkraan

Leidingtrace 
naar kranen

Gesloopte keuken

B

Sleuven freezen 

voor E en W 

leidingtrace

1 allround installateur
(loodgieter/elektricien)

Freesmachine
steenbeitel

N.v.t.

Opbouw leidingen naar 
inbouw (excl. Cv leidingen)
+ positie van aansluitpunten

Leidingtrace naar 
aansluiting

Leidingwerk 

elektra naar 

wcd’s

1 allround installateur
(loodgieter/elektricien)

Handgereedschap installateur
Buigveer

Wandcontactdozen 
+installatiebuis 16 mm, 

+zadelklemmen e.d.

Optie: o.b.v. bestaande situatie 
volgens pve 
+ 4 dubbele wcd’s 

Leidingtrace met 
wcd als aansluiting

B.1

B.2

B.4

B.5

Leidingwerk en 

kraan gas 

vervangen (en 

omzetten) 

1 allround installateur
(loodgieter/elektricien)

Handgereedschap 
installateur;

Aansluiting 
volgens pve

Gaskraan en 
leidingwerk

Optie: daar waar leidingwerk 
in het zicht zit 
+ volgens pve

Gesloopte keuken

B.3

 
 
 

Nadat de keuken is gedemonteerd kan de ruwbouw installatie worden aangebracht. Voor het elektra is 

dit afhankelijk van de bestaande wandcontactdozen. Volgens het programma van eisen dienen er vier 

dubbele wandcontactdozen te worden aangebracht. Als deze wandcontactdozen er al zitten, dienen 

alleen de opbouwdoos te worden vervangen. Daar waar nog geen wandcontactdoos aanwezig is 

moeten het leidingwerk en de wandcontactdoos te worden ingefreesd. Daar waar de gasleiding in het 

keuken in het zicht loopt zal er worden gekeken hoe deze zoveel mogelijk uit het zicht kan worden 

genomen, zie figuur 46. De gasleiding zal dan worden omgezet naar de situatie volgens het 

programma van eisen. Als de gaskraan al op de reguliere positie staat dan zal enkel de gaskraan 

worden vervangen. Voor de waterkraan zal het opbouw leidingwerk worden ingefreesd. Hierbij 

bestaan er twee keuzen ten behoeve van de gootsteenkraan. Namelijk, of deze op de muur of op het 

blad gemonteerd dient te worden. Op basis hiervan zal het leidingwerk op de specifieke hoogte 

worden ingebouwd.  

 

C. Bouwdeel stuc- en tegelwerk keuken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 140:  SADT m.b.t. de installatie werkzaamheden van de keuken 

STUC- EN 

TEGELWERK

Wandoppervlak 

tegelen

1 tegelzetter

Handgereedschap tegelzetter
Tegelsnijer

Tegelwerk 
volgens  PvE

Wandtegels Mosa 20x25 cm 497 Holland 2024
 + Pastategellijm (als ondergrond vlak is)

(elastische, vochtbestendig 
en relatief lange droogtijd)

Vochtabsorberende wanden voorstrijken 
+ tegellijmadvies: 24 uur droogtijd na tegelen
+ vloertegel tegen wandtegel (i.p.v. onder wandtegel)  
+ condensvocht wordt sneller geabsorbeerd door kitvoeg (minpunt)
+ afmeting tegel 197x247: voegbreedte 3 mm

Inwassen van 

wandtegelwerk

1 tegelzetter

Handgereedschap tegelzetter

Waterdicht 
wandoppervlak

Waterdicht en flexibel 
voegcement en water

15-30 min na inwassen overtollig voegcement 
verwijderen met vochtige spons;
2-3 uren voegwaas verwijderen met droge doek

Egalisatielaag 

t.p.v. 

wandtegelwerk

1 stucadoor
Wateraansluiting
Stroomvoorziening

Handgereedschap stucadoor;

Egalisatielaag 
van 5 tot 20 mm

Ardex A950 & water
voorstrijk en hechtmiddel+ 

stucprofiel uitwendige hoek+

Voorbehandeling van zwakke ondergronden
+ na 2-3 uren voldoende volharding voor tegelwerk

 

 
Ruwbouw installatie 
gereed

Gipsgebonden 

stucwerk rondom 

tegelwerk

1 stukadoor
Watervoorziening

Handgereedschap stukadoor

Pleisterwerk 
rondom keuken

Roodband & Water
Voorstrijk en hechtmiddel+

Stucprofiel uitwendige hoek+

Optie: o.b.v. werkomschrijving 
tijdens opname

C

C.1

C.2

C.3

 
Ruwbouw installatie 
gereed

C.4

Figuur 141:  SADT m.b.t. de stuc- en tegelwerk werkzaamheden van de keuken 



  

   

 

 

 

  

D. Bouwdeel bouwkundige werkzaamheden keuken 
 

BOUWKUNDIG

Rachelwerk 

plafond (aanhelen/

vernieuwen)

1 timmerman

Handgereedschap 
timmerman

Rachelwerk t.b.v. 
gipskartonplaat

Rachels 18*45 mm

Optie: t.p.v. gesloopt 
‘los’plafond

Gipskartonplaten 

aanbrengen

1 á 2 timmermlieden
Handgereedschap 

timmerman;
Handtrap

Plafond gereed 
voor plaatsing 
keuken uit

Gipskarton 9.5 mm 

Optie: t.p.v. gesloopt 
‘los’plafond
+ type naad gipsplaat 
afhankelijk van afwerking

Plaatsen / stellen 

keukenblok met 

bovenkastjes

1 á 2 timmerlieden

Handgereedschap 
timmerman;

Waterpas t.b.v. 
keukenblad

Keuken volgens 
bestelling 

Optie: mogelijkheid 
herplaatsen bestaand blok

Monteren frontjes

1 á 2 timmerlieden

Handgereedschap 
timmerman;

Sluitende deurtjes 
en lade

Keuken volgens 
bestelling 

Type functie: lade, korf of 
deurtje
+ afwerking

D

D.1

Keukenblad 

plaatsen

1 á 2 timmerlieden

Handgereedschap timmerman;

Keuken 
gemonteerd

Blad volgens bestellling

Optie: mogelijk herplaatsen 
bestaand blad

 
Keuken betegeld

D.2

D.3

D.4

D.5

 

 

 
 

De bouwkundige werkzaamheden volgen na het stuc- en tegelwerk. Voor de werkvolgorde is het 

hierbij handiger om eerst het gipsplafond aan te brengen en om vervolgens het keukenblok te 

plaatsen. Anders zou de nieuwe geplaatste keuken een obstakel kunnen vormen en is tevens kans op 

beschadiging groter. Bij het plaatsen van de keuken moet het keukenblok op hoogte worden gesteld 

en gemonteerd worden aan de muur. De bovenkastjes dienen dan volgens het programma van eisen 

1 centimeter over het tegelwerk van het aanrechtblad te worden gemonteerd, zie figuur 40. Na het 

ophangen van de kastjes kunnen vervolgens de frontjes worden gemonteerd. Als laatste kan het 

aanrechtblad worden geplaatst.  

Figuur 143:  SADT m.b.t. de bouwkundige 

werkzaamheden van de keuken 



  

   

 

 

 

  

E. Bouwdeel afmontage keuken  

AFMONTAGE 

Afkitten 

tegelwerk & 

gootsteen

1 kitter

Handgereedschap kitter;
+plantenspuit

Waterdichte kering 
t.p.v. naden tegelwerk 
en gootsteenSchimmelvrij sanitairkit

RAL volgens PvE 
(siliconenkit)

+ spiritus

Optie: type sanitair
+ doucheput, toilet, wastafel
+ naden tegelwerk, deurkozijn en dorpel
+ droog en stofvrij: ontvetten van naden
+ kit niet overschilderbaar (siliconen)

Plinten en overig 

aftimmerwerk

1 timmerman

Handgereedschap 
timmerman;
+ cirkelzaag

Naden en kieren 
afgetimmerd

Plinten overig 
aftimmerwerklatten, 

nagels

Optie: afhankelijk van situatie
+ wandtegel tegen plafond
+ plafond tegen wandtegel

  

Sauswerk 

plafond

1 timmerman; of,
1 schilder

Handgereedschap 
schilder;

+ cirkelzaag

Plafond gesausd

Isoleermiddel (of 
ammoniak)

+ schimmelvreter

Optie: t.p.v. vlekken en schimmelvorming
+ ventilatie voorziening controleren

  

 

Afmonteren 

elektra
Wandcontactdozen, 

wipschakelaar

1 installateur

Handgereedschap 
stucadoor;

Elektra 
afgemonteerd

Afdekmateriaal monteren 
wipschakelaars

T.b.v. lichtschakelaar

Wandtegelwerk gereed

Afmonteren 

gootsteen en 

kraan 

1 installateur

Handgereedschap 
installateur;

Functionerend gootsteen
(geen lekkage)

Gootsteen en toebehoren 
Kraan en toebehoren

Optie: type kraan
+ terugplaatsen bewonerskeuze

Keukenblad gemonteerd

E

E.1

E.2

Vloertegelwerk voldoende 
verhard voor betreding

E.3

E.4

Afmonteren 

ventilatierooster 

mv

1 installateur

Handgereedschap 
installateur;

Afgewerkt mv aansluiting

Mv ventiel

Optie: t.p.v. 
ventilatieventiel

Gipsgebonden stucwerk 
uitgevoerd

E.5

E.6

 

De afmontage van de keuken bestaat uit verschillende kleine onderdelen. Zo moet de installateur voor 

het afmonteren van de wandcontactdozen, gootsteen en de aanrechtkraan. Daarnaast dient deze na 

het stucwerk het ventilatieventiel aan te brengen van de mechanische ventilatie. De laatste 

handelingen betreffen eventueel aftimmering, het schilderwerk en als laatst het kitwerk van het 

tegelwerk.   

Figuur 144:  SADT m.b.t. de bouwkundige 

afmontage van de keuken 



  

   

 

 

 

  

4 Verhogen van de leercurve binnen de keten 
 

Daar waar de repeterende frequentie van de relatief kleine werkzaamheden hoog ligt binnen het 

onderhoud- en mutatieproces, is er meer behoefte aan routinematig werken. Kenmerkend van routinematig 

werken is de herhaling. Herhaling van procedures, regels, voorschriften en methoden. Hierbij is 

voornamelijk de leercurve binnen het onderhoud- en mutatieproces ontzettend belangrijk. Uit reeds gedane 

ervaringen kan momenteel veel meer worden geleerd dan dat momenteel wordt gedaan. Door een hogere 

leercurve zou het mogelijk moeten zijn om op voorhand beter te kunnen sturen met betrekking tot de 

planning, mogelijke inzichten in asbest en eventuele bijzondere omstandigheden op een specifiek adres.  

Een deel van deze kennis is in zeker mate ook aanwezig bij uitvoerende ketenpartners, enkel wordt deze 

informatie momenteel nergens opgeslagen. Hierdoor is informatie niet inzichtelijk en is het daardoor veel 

moeilijker om dit elkaar te delen. Daarnaast is dit cruciaal aangezien wanneer een beslissende 

uitvoeringsactor wegvalt, zoals een uitvoerder, ook alle kennis niet meer aanwezig is. Het gaat hier dus 

voornamelijk om de kennisbewaking binnen het onderhoud- en mutatieproces.  

 

 Hoe kan er lering worden getrokken uit het daadwerkelijk uitvoeringsproces? 

Net zoals in paragraaf 3.1 zal er na uitvoering een terugblik moeten worden geworpen op het 

daadwerkelijke uitvoeringsproces. Naderhand wordt het inzichtelijk hoe het proces is verlopen en waar er 

verbeteringen mogelijk zijn of zelfs knelpunten voorkomen. Uit de daadwerkelijk uitvoering van de 

Beemsterboerstraat 8 in Berkhout is zodoende gebleken dat er een knelpunt naar voren kwam met 

betrekking tot de droogtijd van het vloertegelwerk. Tevens kan er door middel van nacalculatie worden 

beoordeeld of de eenheidsprijzen structureel kloppen, zoals dat niet gebleken is in paragraaf 2.3. De 

methodiek om lering te kunnen trekken uit het onderhoud- en mutatieproces staat in de volgende 

afbeelding weergeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 145: Voorbeeld hoe van data tot informatie, 

kennis en uiteindelijk tot gedragsverandering kan leiden 

http://www.geogroep.info/inhoud/menuitems/Van_Data

_tot_Verandering.php 

 



  

   

 

 

 

  

4.1.1 Kennisontwikkeling o.b.v. nacalculatie 

Om verandering in gedrag te beïnvloeden zoals dit in de probleemfase naar voren is gekomen, waarbij er 

té veel actoren en té vaak op een adres verschenen, zal er bij de basis moeten worden begonnen. De 

basis hiervan ligt bij het verzamelen van feiten. Voor een betere kennisontwikkeling met betrekking tot het 

aspect tijd, is het nodig om de uitvoeringsduur van de uitgevoerde werkzaamheden te verzamelen. Dit 

wordt momenteel grotendeels al gedaan, enkel ten behoeve van de verrekening van het verlaagde btw-

tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen. Zodoende worden alle uitvoeringsuren 

opgeteld te worden en te worden verrekend met dit verlaagde tarief.  

 

Om dit te verbeteren en deze gegevens ook daadwerkelijk te kunnen gebruiken voor nacalculatie, dienen 

eerst alle uitgevoerde werkzaamheden genotuleerd te worden door het bouwplaatspersoneel. Momenteel 

worden enkel de uren die in regie worden verrekend genotuleerd in de manuren- en materialenlijst, zie 

figuur 24. De werkzaamheden die binnen het prijzenboek vallen worden direct door verrekend op basis van 

eenheidsprijzen, zie figuur 20. Zodoende worden deze uitgevoerde werkzaamheden van de badkamer, 

toilet en keuken ook niet door het bouwplaatspersoneel genotuleerd. Het gene wat dus extra moet worden 

geregistreerd zijn de uren en materialen binnen de werkzaamheden van het prijzenboek.  

 

Om het bouwplaatspersoneel hierin te ondersteunen zou er een koppeling moeten worden gemaakt van de 

opnamelijst, wat tevens de werkomschrijving is van het bouwplaatspersoneel, naar de huidige materialen 

en urenlijst. Een koppeling in de vorm van de begrotingsregels die na de opname en op voorhand van de 

uitvoering al in de manuren- en materialenlijst staan verwerkt. Hierdoor hoeft het bouwplaatspersoneel 

enkel nog het gebruikte materialen te omschrijven aangezien de begrotingsregel annex omschrijvingsregel 

al staan ingevuld. Daarnaast wordt hierdoor het factureren een stuk gemakkelijker doordat de 

gespendeerde manuren en materialen dienen te worden genoteerd ter plaatsen van de voor ingevulde 

begrotingsregel. Momenteel wordt dit door het bouwplaatspersoneel genoteerd op uitvoeringsvolgorde in 

de woning. Hierdoor moet de administrateur die de facturen opmaakt, de bestaande manuren- en 

materialenlijst te zien te ontcijferen doordat hierin geen structuur aanwezig is met betrekking tot de 

werkomschrijving van de opdrachtgever. Deze methodiek staat hier onder weergeven: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. OPMAKEN VAN FACTUUR OPDRACHTGEVER
Verrekening van daadwerkelijk gespendeerde manuren en 

materialen  per begrotingsregel;

2. UITVOERING O.B.V. WERKOMSCHRIJVING
Het registreren per begrotingsregel  van daadwerkelijke 

gespendeerde manuren en materialen

1. WERKOMSCHRIJVING UIT OPNAME
Begrotingsregel (kostenraming) vanuit opname voor ingevuld op 

manuren- en materiaalstaat

RAUWE DATA 
Gespendeerde manuren 

& materialen 

 

Figuur 146: kennisontwikkeling op basis van daadwerkelijk gespendeerde manuren en materialen als 

rauwe feiten m.b.t. uitvoeringsproces van het onderhoud- en mutatieproces 

 

INFORMATIE  
Productietempo’s  en  duur 

uitvoeringsproces  

KENNISONTWIKKELING 
Verschil tussen kostenraming en 

daadwerkelijke kosten  
GEDRAGVERANDERING 

Beïnvloeden van opdrachtgever 
door kennis ontwikkeling 

 



  

   

 

 

 

  

Om de transparantie te vergroten in de keten en om werk te blijven generen vanuit de opdrachtgever zou 

het voor alle partners een win-win situatie moeten worden. Dit betekent dat de uitvoerende ketenpartners 

de daadwerkelijke kosten kan door verrekenen. Dit gebeurt nu ook al grotendeels door alles wat buiten het 

prijzenboek valt, in regie te verrekenen. Het nadeel hieruit is dus dat alle kosten in regie bij elkaar worden 

opgeteld zonder dat er enig inzicht is met betrekking op de daadwerkelijke uitvoeringskosten van een 

specifieke uitvoeringshandeling. Het resultaat van de kennisontwikkeling is dat er door deze methodiek 

inzichten ontstaan over de daadwerkelijke uitvoering. Inzichten zoals de invloed van bijvoorbeeld 

seriematigheid.  

 

4.1.2 Dossiervorming processtructuur 

Door de repeterende factor binnen het onderhoud- en mutatieproces is het belangrijk dat informatie wordt 

opgeslagen. Dit om de informatie te kunnen hergebruiken met het doel om vervolgens daaruit kennis te 

genereren en zodoende de beheersbaarheid te vergroten. Hierbij is te denken aan de volgende situaties: 

I. Lokalisering en herkennen van asbestbevattend materiaal; op basis van eerdere ervaringen door 

middel van registratie. De informatie geeft kennis over de verschillende type asbestbevattende 

materialen en de specifieke positie hiervan binnen in de woning. Door op adres te registreren is het 

op voorhand mogelijk inzicht te krijgen waar mogelijk asbestbevattend materiaal aanwezig zou 

kunnen zijn op basis van eerder saneringen in de straat of type woning.  

II. Informatie met betrekking tot de uitvoeringsduur; ten behoeve van het maken van de planning. Het 

sloopwerk van een badkamer is een voorbeeld dat moeilijk op voorhand is in te schatten met 

betrekking tot de uitvoeringsduur. Door de kennis ontwikkeling, op basis van opgeslagen 

informatie, zijn verschillende badkamers met elkaar te vergelijken aan de hand van kenmerken als 

afmeting of dikte van de vloer. Hierdoor is het mogelijk om van een gelijkwaardige badkamer 

informatie met betrekking tot de tijdsduur ter kennisgeving mee te nemen.  

III. Overige specifieke kenmerken met betrekking tot type woningen; het terughalen van informatie 

over een situatie in de woning door middel van bijvoorbeeld gemaakte foto’s; 

 

De informatie die opgeslagen dient te worden, is de informatie voortkomend uit de processtructuur van de 

des betreffende werk. Nadat het werk uitgevoerd zou alle belangrijke informatie moeten worden 

ingescanned om dit vervolgens op de schijf op te slaan onder het des betreffende adres. Hierdoor kan er 

heel gemakkelijk en snel informatie worden teruggevonden met betrekking tot een adres.  

Door deze informatie op te slaan is het mogelijk wanneer nodig om hier uit kennis uit te genereren.  Kennis 

te winnen als een van de drie bovenstaande punten.  

 

Om dit te realiseren dient de volgende informatie opgeslagen te worden: 

I. Werkomschrijving van de werkzaamheden; 

II. Asbestinventarisatierapport; 

III. Kostenraming op basis van de geïnventariseerde werkzaamheden; 

IV. Facturen van uitvoerende ketenpartners; 

V. Eindfactuur naar opdrachtgever op basis van daadwerkelijk gespendeerd manuren en materialen;
  

 
 

 

 

 

 

  



  

   

 

 

 

  

 Hoe is het mogelijk om het onderhoud- en mutatieproces te registeren en te 

monitoren? 

Om het onderhoud en mutatieproces ook te beoordelen zal er een methodiek moeten worden gevonden 

om de processtructuur te kunnen beoordelen en om zodoende een signalering te kunnen krijgen wanneer 

er eventuele pijnpunten optreden. Dit is voornamelijk een controle middel ten behoeven van de 

bedrijfsleider van het aannemingsbedrijf op de dependance in Hoorn. Hiervoor bestaat er momenteel geen 

controlemiddel met het gevolg dat werkbonnen vanuit de verschillende opdrachtgevers over een langere 

periode op het bureau van de uitvoerder kunnen liggen. Door middel van een monitoring zou het mogelijk 

moeten zijn om overzicht te krijgen van de openstaande werkbonnen, en dus ook de al dan niet 

uitgevoerde werkzaamheden en facturatie. 

 

Momenteel is er namelijk geen overzicht met betrekking de bewaking van de processtructuur van het 

onderhoud- en mutatieproces. Voornamelijk het waardeaspect tijd is hierbij een meetbaar factor die het 

mogelijk maakt om het proces te beoordelen. Interessante monitor punten is het huurbederf en het 

productievolume per dag24. De huurderving is een belangrijk punt ten behoeve van de opdrachtgever 

aangezien deze inkomsten genereert. Het productievolume geeft daarentegen voor het uitvoerende 

ketenpartners een goed inzicht met betrekking tot uitvoeringsproces.  

 

Om dit realiseerbaar te maken moet het dus traceerbaar zijn wanneer de verschillende processtappen uit 

de processtructuur zijn uitgevoerd. Hierbij dienen er in de te maken projectdocumenten een datum mee 

worden genomen zodat het meetbaar wordt wanneer bepalende processtappen binnen de processtructuur. 

Deze stappen zijn beter gezegd de kritische monitor momenten en dat zijn de volgende momenten: 

 

 

I. Vooraankondiging opzichter: dit is het 1e contact met betrekking tot het des betreffende adres en 

tevens de start van de processtructuur. Dit doordat de bewoner de huur opzegt en de opzichter 

naar de uitvoerder vermeld dat er binnenkort op de specifieke datum deze mutatiewoning er aan 

komt; 

II. Vooropname door opzichter; dit is de eerste inventarisatie van de staat van woning. Op basis van 

deze inventarisatie bepaalt de opzichter globaal de mate van de werkzaamheden; 

III. Eindopname door opzichter en uitvoerder: dit volgt na de vooropname van de opzichter en is het 

eerste moment dat de uitvoerder het werk oppakt. Uit deze opname komen de werkzaamheden 

naar voren, en is het aan de uitvoerder om deze voor te bereiden en in te plannen.  

IV. Uitvoering van asbestsanering: daar waar asbestbevattend materiaal geconstateerd is uit het 

asbestinventarsiatierapport, dient deze woning te worden gesaneerd. Dit dient direct na de 

afschouwing te gebeuren van de woning door de opzichter en de bewoner. Wanneer de woning is 

gesaneerd en een controle meting is uitgevoerd, is de woning gereed ten behoeve van de 

uitvoering.  

V. Start van uitvoering: Na de afschouwing en de mogelijke sanering kan de woning betreden worden 

door de uitvoerend ketenpartners. Hierbij zou er nog onderscheid kunnen worden gemaakt tussen 

het sloopwerk en de bouwkundige activiteiten. In de analysefase is namelijk gebleken dat wanneer 

er een slechte informatie verstrekking ten behoeve van de uitvoering is, het sloopwerk veelal 

uitloopt; 

VI. Oplevering van werkzaamheden: het gereedkomen van de uitvoeringswerkzaamheden en de 

overdracht van de woning terug naar de opdrachtgever; 

VII. Facturatie van de totale eindrekening; om het betalingsverkeer goed te laten verlopen is het 

belangrijk  dat de uitvoerende ketenpartners zo snel mogelijk hun factuur toe sturen van de 

uitgevoerde werkzaamheden. Hoe langer een factuur op zich doet wachten hoe langer het duurt 

voordat de aannemer de eindfactuur kan sturen naar de opdrachtgever toe.  

  

                                                                 
24 Monitor punten uit de doelstelling van het afstudeerplan februari 2013 



  

   

 

 

 

  

Waarde voor 
opdrachtgever

Geld

TijdKwaliteit

· Kosten stijging door incomplete en 
meerdere opnamen;

· Overschrijding van het budget door 
groeiwoning;

· Geen prikkel woningcorporatie 
door verrekening eenheidsprijzen;

· Uitgevoerde werkzaamheden 
hebben geen relatie tot exploitatie

· Scheefgroei van investeringen in 
vastgoed;

· Woning kan niet in één moment 
worden opgenomen;

· Offerte aanvragen en calculaties 
zorgen stagnatie na vertrek bewoner;

· Langere leegstand door 
processtructuur

5 Uitwerking van het ontwerp 

Op basis van de verzamelde informatie uit de voorgaande hoofdstukken, is de volgende stap om het 

programma van eisen samen te stellen ten behoeven van de ontwerpfase. In paragraaf 1.6 heeft de 

opdrachtgever de wens uitgesproken om de opnamemethodiek te gaan digitaliseren. Deze wens vanuit de 

opdrachtgever is daarentegen noodzaak gebleken vanwege de omvang van informatie die bij het 

onderhoud- en mutatieproces voor komt.  

 

 Wat zijn de gebruikerseisen & -wensen vanuit de keten? 

Het onderstaande figuur weergeeft de gevolgen per waarde aspect tijd, kwaliteit en geld uit de 

probleemanalyse van het afstudeerplan. Deze gevolgen zijn kenmerkend voor de onvoldoende beheersing 

binnen het onderhoud- en mutatieproces. Door middel van het ontwerp zouden deze gevolgen vanuit de 

probleemstelling grotendeels moeten worden gereduceerd.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar aanleiding van het initiatief van GW Koggenland, om door middel van een verbeterde samenwerking 

meer te kunnen putten uit het onbenut potentieel, zijn er verschillende besprekingen geweest tussen de 

actoren in de keten, zie bijlage D. In deze teambesprekingen zijn er voornamelijk visies gedeeld op welke 

punten er verbetering mogelijk zouden kunnen zijn. Op basis van deze bespreking en individuele 

gesprekken met betrokken actoren zijn de volgende gebruikerseisen en -wensen geïnventariseerd. 

Daarnaast is er geobserveerd tijdens meerdere opnames van de uitvoerder en opzichter. Dit om een goed 

beeld te kunnen scheppen hoe er momenteel wordt opgenomen. De afbakening van het onderzoek speelt 

ook nog een rol bij de omschrijving van de wensen & de eisen. Het gaat hierbij om meerdere onderhoud- of 

mutatiewerkzaamheden, waarbij de badkamer-, toilet- en keukenrenovatie aan de basis ligt. 

 

Figuur 147: Waarde aspecten voor de opdrachtgevers en hun onderlinge relatie met de 
geconstateerde gevolgen binnen het onderhoud en mutatieproces 
Bron: (Koolwijk & Geraedts, 2006) 



  

   

 

 

 

  

5.1.1  Eisen van uit de problematiek: 

Dit zijn de meest essentiële eisen die voortkomen vanuit de huidige problematiek en om daar uit volgende 

consequenties te verhelpen. Op basis van de waard aspecten zijn de volgende eisen gesteld: 

 

1. Waarde aspect kwaliteit: 

- één opnamemoment van de opzichter en de uitvoerder / projectcoördinator gezamenlijk, 

uitgezonderd van de vooropname van de opzichter, waarbij de werkzaamheden worden 

geïnventariseerd.  

2. Waarde aspect prijs:  

- een kostenraming van de werkzaamheden die binnen het budget blijven van het GW Koggenland; 

3. Waarde aspect tijd: 

- een opnametraject waarbij geen stagnatie optreedt in de vorm van een langere & onnodige 

leegstand; 

 

5.1.2 Gebruikerseisen: 

De primaire wensen kunnen als gebruikerseisen worden gezien en kunnen het opnameproduct laten 

slagen of laten falen. Hierbij is vooral gekeken naar de voorwaarden die de verschillende actoren hebben 

gesteld in de verschillende gespreken met hen.   

4. Digitaliseren van de huidige methodiek: 

- de opname zal moeten worden gedigitaliseerd om het mogelijk te maken om direct de kostprijs van 

de werkzaamheden te kunnen generen. Een belangrijk onderdeel van het digitaliseren is het 

gebruiksgemak van de te ontwikkelen software. Het gebruiksgemak van de applicatie dient groot te 

zijn omdat iedereen er mee moet kunnen werken. Voor dit gebruiksgemak dient dus het aantal uit te 

voeren handelingen te worden geminimaliseerd en dus zo veel mogelijk te standaardiseren; (PV 24 

september 2012 & paragraaf 1.5) 

5. Ter plaatse een kostenraming ontwikkelen: 

- uit de opname dient direct een kostenraming te komen die als maximaal budget gehanteerd kan 

worden. Dit vanwege extra aanvragen naar de achterban van het gemeentelijk woningbedrijf, wanneer 

het voor afgesproken budget wordt overschreden. Dit betekent dat de begrotingsregels leidend zijn 

voor de volledige werkomschrijving van de geïnventariseerde werkzaamheden. Hierdoor wordt de 

calculatie uit de processtructuur gehaald en de transactiekoten verlaagd; (MM 11 september 2012 & 

paragraaf 2.3.2-B) 

6. Eenduidige werkomschrijving ten behoeve van bouwplaatspersoneel: 

- begrotingsregels moeten tevens worden gebruikt als werkomschrijving voor het bouwplaats-

personeel ten behoeve van de uitvoering. Er moet een mogelijkheid zijn om de begrotingsregels te 

kunnen aanpassen aan een specifieke situatie die bijvoorbeeld niet in de database staat. De huidige 

begrotingsregels zijn daarbij vaak niet voldoende gespecificeerd om voor het bouwplaatspersoneel 

duidelijkheid te verschaffen. Om een voorbeeld te noemen het vervangen van een dakraam waarbij 

direct het specifieke type wordt genoemd. Daarnaast helpen foto´s om op voorhand inzicht te krijgen 

over de situatie; (paragraaf 2.3.2-A) 

7. Gespecificeerde en eenduidige begrotingsregels: 

- de begrotingsregels moeten systematisch opgebouwd zijn omdat het nu vaak niet duidelijk is wat 

er exact wordt omschreven met de begrotingsregels. Dit heeft vaker in de praktijk ook tot discussie 

geleid. Het werkwoord ‘aanbrengen’ heeft een andere betekenis dan ‘vervangen’. Tegelwerk 

aanbrengen is zonder slopen, terwijl vervangen inclusief het sloopwerk is. Dit heeft een 

prijsconsequentie en daarom moet hierin duidelijk onderscheid in worden gemaakt.  

8. Te gebruiken bij vooropname (eerste inventarisatie) door opzichter:  

- bij een vooropname ligt de focus voornamelijk naar de bewoner toe omtrent de mutatie. Daarnaast 

zal de opzichter met behulp van het hulpmiddel globaal de werkzaamheden moeten inventariseren. 

Deze werkzaamheden dienen direct globaal te worden geïnventariseerd, inclusief kostprijs. In de 

kostprijs moeten opties zijn voor de verschillende acties, zie figuur 11. Daarbij zijn de meterkast-

standen ook een belangrijk gegeven die geregistreerd dienen te worden; (MS 7 maart 2013 & 2.1-A) 



  

   

 

 

 

  

9. Te gebruiken bij eindopname (tweede inventarisatie) door opzichter en uitvoerder: 

- opname waarbij opzichter en uitvoerder / projectcoördinator in bewoonde of onbewoonde situatie 

de woning doorlopen. De taak van de uitvoerder is om informatie te genereren ten behoeve van de 

uitvoering. Hierbij dient er voornamelijk informatie worden gegenereerd met betrekking tot de 

afbakening van dit afstudeeronderzoek, namelijk de badkamer, toilet en keuken. De opzichter kan 

waar nodig de vragen beantwoorden ten behoeve van de bewoner; 

10. Opnamemethodiek per ruimte: 

- de losse mutatiewerkzaamheden dienen per ruimte te worden geïnventariseerd. Dit zodat de 

opzichter en de uitvoerder / projectcoördinator systematisch door de woning kunnen lopen om de 

werkzaamheden te inventariseren. Veelal beginnen zie hierbij vanaf zolder naar beneden toe te 

werken tijdens de opname; (MM 30 oktober 2012) 

11. Informatie verstrekking uit opname van badkamer, keuken en toilet: 

- de opnamemethodiek moet naast de kostenraming tevens informatie bieden met betrekking tot de 

uitvoering van de badkamer-, toilet- en keukenrenovatie. Dit door middel van plattegronden, foto’s van 

de huidige situatie, kenmerken omtrent de uitvoering en de aanwezig voorzieningen. Bij deze 

voorzieningen, zoals het sanitair, moeten zodoende de toegepaste opties uit het programma van eisen 

worden omschreven. Daarnaast moet er ruimte zijn ten behoeve van eventuele uitzonderingen of 

afwijkingen. Dit zodat de applicatie niet te gecompliceerd wordt door enkel alle afwijkingen of 

uitzonderingen; (paragraaf 2.1.2) 

12. Ter plekke kunnen aanmaken van begrotingsregels: 

- er moet ruimte zijn om begrotingsregels te kunnen aanmaken wanneer deze nog niet in de database 

bevinden. Door deze regel ter plekke aan te maken zal de werkomschrijving compleet blijven. Deze 

dient dan naderhand te worden toegevoegd in de database. De database zal een dus een bestand 

worden die in de loop der tijd meer en meer compleet zal worden gemaakt; (paragraaf 2.3.1-B)  

13. Het creëren van een uitvoeringsdossier: 

- op basis van de informatie verzameling vanuit de opname en die uit de uitvoeringsproces, zal een 

dossier moeten worden gevormd. Dit om data te ontwikkelen over het verlopen processtructuur en het 

uitvoeringsproces. Dit kan zodoende door de routinematige werkwijze naderhand, wanneer nodig, 

worden aangereikt. Zodoende zal de leercurve worden vergroot binnen de keten. (paragraaf 4.1.2) 

14. Optimaliseren en integreren van planning 

- op basis van gehouden interviews is de uitvoeringsduur besproken van de bepalende uitvoerende 

ketenpartners. Daarnaast zijn in deze interviews enkele knelpunten besproken op basis van paragraaf 

3.1, en tevens mogelijke oplossingen aangedragen en daarover gediscussieerd. Op basis hiervan en 

het afstudeeronderzoek is een bepaalde visie ontwikkeld over het onderhoud- en mutatieproces. Dit is 

een visie omdat het betreft om een ontwikkelingsproces die niet van de een op de andere dag 

geïmplementeerd kan worden. Het doel hiervan is om de aantal verschillende uitvoeringsactoren terug 

te brengen naar een viertal uitvoerende ketenpartners; (paragraaf 3.1 & bijlage G) 

 

 

5.1.3 Gebruikerswensen: 

De gebruikerswensen zijn wensen, en kunnen een positieve wending aan het ontwerp geven. Ze kunnen 

het ontwerp echter niet laten falen. Het ontwerp dat aan de meeste secundaire wensen voldoet, of de beste 

invulling hieraan geeft, kan hierbij doorslaggevend zijn.  

  

15. Tijdsduur opname gelijk aan handmatige methodiek: 

- volgens opzichter Marit Sluis zal een opname in bewoonde situatie binnen een half uur dienen te 

worden opgenomen. Dit heeft echter geen betrekking op onbewoonde situaties. De voorwaarde die 

zou kunnen worden gesteld is dat de opname even snel zou dienen te duren als de handmatige 

methoden. Het voordeel van de digitale methoden is dat er vervolgens geen werkzaamheden meer op 

kantoor dienen te worden uitgewerkt zoals het digitaliseren van verworven gegevens, het maken van 

de planning; (MS 7 maart 2013) 

 

 



  

   

 

 

 

  

16. Administrateur (lees: leek) zou een opname kunnen uitvoeren: 

- de opzichter ziet graag dat naast de opzichter ook eventueel andere actoren binnen de organisatie 

van GW Koggenland een woning kunnen opnemen. Hiervoor zal het hulpmiddel bruik- en begrijpbaar 

moeten zijn voor leken zoals een administrateur. Dit houdt in dat het product gemakkelijk te besturen 

moet zijn, in heldere en eenduidig taalgebruik, en wat te vergelijken is met de vooropname; (MM 30 

oktober 2012) 

17. Voordeel uit seriematigheid kunnen kwantificeren: 

- om de opdrachtgever te stimuleren met betrekking tot de opdrachtverstrekking zou het wenselijk 

zijn om het verschil te kunnen aantonen tussen de kostenraming en de daadwerkelijke 

uitvoeringsduur. Dit dient dan wel per begrotingsregel te zijn gespecificeerd in plaats van de huidige 

optelling van alle werkzaamheden; (paragraaf 2.3.1) 

18. Informatieverschaffing m.b.t. kenmerken over badkamer, toilet en keuken: 

- informatie kunnen verschaffen over specifieke kenmerken van een badkamer, toilet en keuken. 

Hoe is bijvoorbeeld het bestaande wandtegelwerk opgebouwd? Uit de interviews met de uitvoerende 

ketenpartners is gebleken dat het zetwerk veel meer invloed heeft op de daadwerkelijke 

uitvoeringsduur dan lijmwerk van het wandtegelwerk. Hierdoor is het mogelijk om op voorhand 

signalen te ontvangen met betrekking tot het uitvoeringsproces; (paragraaf 3.4.1-A) 

19. Status asbestrapportage: 

- op voorhand inzicht kunnen geven over reeds gerealiseerde asbestsaneringen. Door terug te 

kunnen kijken naar deze reeds uitgevoerde saneringen kan worden gezien of er bijvoorbeeld in de 

straat asbest al is geconstateerd tijdens eerdere mutaties. Eventueel nog een koppeling naar de des 

betreffende asbestinventarisatierapport om het rapport direct zichtbaar te maken; (MM 4 juli 2012 & 

paragraaf 2.4.1) 

20. Centrale locatie t.b.v. delen van bestanden: 

- bij een bijeenkomst van de uitvoerende ketenpartners van opdrachtgever GW Koggenland heeft 

een van de uitvoerende ketenpartners geopperd of het delen van bestanden gemakkelijker kan 

worden gemaakt. Dit door een centrale map en daar informatie als foto’s te kunnen delen met elkaar. 

Naast foto’s zou het veel gemakkelijker zijn om zodoende alle documenten met elkaar te wisselen. Dit 

in plaats van eenieder specifieke informatie toe sturen zoals dit nu gebeurt, zie figuur 20. Al deze 

informatie zou kunnen worden opgeslagen in een centrale map onder het des betreffende adres; (MD 

17 juli 2012 & 2.1.2); 

21. Prijswijzigingen relatief eenvoudig door te kunnen voeren 

- eventuele prijswijzigingen zouden relatief gemakkelijk kunnen worden geïndexeerd in het 

prijzenboek. Dit gebeurt jaarlijks op basis van de inflatie. Door het gebruik van een database zou er 

een koppeling kunnen worden gemaakt die direct deze indexatie doorvoert; (RK) 

 

 

5.1.4 Richting van de oplossing 

De belangrijkste conclusie die vanuit de gebruikerseisen en -wensen kan worden getrokken, is dat er in de 

keten wordt gestreefd om de opname- en voorbereidingstraject te digitaliseren. Dit met het doel om 

verspillingen, waarbij er momenteel handgeschreven wordt opgenomen om vervolgens naderhand te 

digitaliseren, eruit te halen. Door het digitaliseren is het tevens mogelijk om informatie stromen te bundelen 

waardoor zodoende ook direct de kostprijs van de werkzaamheden kunnen worden bepaald.  

 

 

 

  



  

   

 

 

 

  

  Opzet van de applicatie 

Op basis van de omschreven programma van eisen is het duidelijk binnen welke voorwaarden de nieuwe 

procedure dient te worden ontwikkeld. Een belangrijk onderdeel van deze procedure is het ontwikkelen van 

een digitale opname methodiek. Deze primaire wens is door de opdrachtgever al vroeg uitgesproken om 

zodoende de nodige processtappen te kunnen reduceren. Om deze processenstappen te digitaliseren zal 

er gebruik worden gemaakt van hardware die deze informatie met behulp van software uitvoer kan maken. 

Hiervoor zal voor de hardware een tablet worden gebruikt, alleen zal er moeten worden gekeken welk 

besturingssysteem compleet genoeg is om het uitvoerbaar te maken. Voor de software wordt Microsoft 

Office 2013 onderdeel Excel gebruikt worden vanwege haar talloze mogelijkheden en de rekenfunctie 

binnen dit programma.  

 

Het doel van de ontwerpfase is om totale processtructuur die uit taakstellingen #1 naar voren is gekomen 

te bundelen in drie elementen, namelijk: de informatiebladen, de losse mutatiewerkzaamheden en de 

planningen. Op basis van taakstelling #2 in kaart gebrachte standaarden, opties en varianten zullen de 

informatiebladen worden ontwikkeld omtrent de badkamer-, toilet- en keukenrenovatie. Deze zullen worden 

onderbouwd door de eenheidsprijzen vanuit het prijzenboek zodat componenten die niet aanwezig zijn 

gedeselecteerd kunnen worden. De losse mutatiewerkzaamheden zullen met behulp van een database 

worden geselecteerd. Hiervoor zal de systematiek uit paragraaf 2.3.2 worden aangehouden om alle regels 

te structureren, en om zodoende het zoeken te bevorderen. 

Aan de hand van taakstelling #3 wordt de mogelijkheid geboden om informatie beter te kunnen beheren 

omtrent asbestinventarisaties en de uitvoeringsduur van reeds gerealiseerde werken. Deze informatie zal 

het onderhoud- en mutatieproces qua kennisgeving moeten verbeteren.  
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Figuur 148:  structuur van de oplossing vanuit het afstudeeronderzoek met 
betrekking tot de ontwerpfase 

 

 

Monitoring ter beoordeling van het onderhoud- en mutatieproces 

· Grafiek van verschillende cluster omtrent totale procesduur 
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 Het programmeren van de applicatie 

Voor het programmeren van de applicatie, die deel uitmaken van de gestandaardiseerde procedure, 

zullen er verschillende deelapplicatie het mogelijk moeten maken een standaardaard procedure te 

vormen voor opnames in de toekomst.  

5.3.1 Doel van de opnamemethodiek 2.0 

De digitale opnamemethodiek 2.0 zal: 

I. Handvatten bieden voor zowel opzichter van de woningcorporatie als uitvoerder van de 

uitvoerende ketenpartners om een opname totaal in het werk te kunnen uitvoeren waarbij 

direct de prijsvorming van de werkzaamheden bekend zijn; 

II. Voldoende informatie verstrekking te kunnen bieden ten behoeve van de uitvoering waardoor 

het productie volume per dag wordt verhoogd; 

 

5.3.2 Digitaal opname m.b.v. tablet 

De hoofdvoorwaarden die de opdrachtgever heeft gesteld aan de opnamemethodiek is om de opname 

te digitaliseren. Dit houdt in dat er hardware nodig is om het hulpmiddel te kunnen laten uitvoeren. 

Voor deze hardware heeft Ooijevaar hun ICT dienstverlener, Herke ICT Group, ingeschakeld om te 

adviseren in het gebruik hiervan. Het advies van Herke ICT is om hiervoor een tablet aan te schaffen.  

Aangezien zij een Microsoft Windows leverancier zijn is de keuze gevallen op een Windows 8 

besturingssysteem. Het grote voordeel hiervan ten opzichte van Android (Google) en de IPad (Apple) 

is dat de applicatie via de software Microsoft Office Excel 2013 kan worden gemaakt. Excel is namelijk 

een algemeen bekend product bij de meeste UTA personeel en is laagdrempelig met betrekking tot 

het ontwikkelen van het hulpmiddel.  

A. Specificaties tablet HP ElitePad 900: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het kenmerk van deze Windows 8 tablet is dat deze  het gebruiksgemak heeft van een reguliere tablet 

maar de mogelijkheden van een laptop. Voor het delen van bestanden tussen de tablet en de 

werkplekken van de opzichters als uitvoerder zal er gebruik worden gemaakt Dropbox. Dropbox is een 

cloudvoorziening om bestanden met elkaar te delen via het internet. Door één map met alle 

ketenpartners te delen kunnen de uitvoerder als opzichter de opnames hierin opslaan. Hierdoor 

kunnen alle ketenpartners deze informatie gebruiken. 

 

 

 

 

 

Introductiedatum: februari 2013 

Gewicht: 680 gram 

Formaat: 261 x 178 x 9.2 mm 

Gebruikstijd: Tot 10 uur 

Werkgeheugen: 2 GB 

Processor: 
Intel Atom Z2760 (Clover 
Trail) 

Frequentie: 1800 MHz 

Camera kwaliteit: 8.0 megapixel 

  

V.  

 

Figuur 149:  HP elitepad 900 tablet met 
een Windows 8 besturingssysteem 

 

Figuur 150:  cloudvoorziening dropbox omtrent 
het delen van informatie in de keten 

 



  

   

 

 

 

  

5.3.3 Navigatievenster applicatie 

Het navigatiescherm is het opstartscherm van de totale applicatie. Hier vanuit zal er eenmalig de 

projectgebonden informatie worden ingevuld zoals het adres, de opzichter als uitvoerder en de 

opnamedatum. Met behulp van de knoppen in dit navigatievenster kan er worden genavigeerd door de 

gehele applicatie heen. Het terug navigeren naar dit opstartscherm is mogelijk gemaakt door op de 

logo´s van Ooijevaar te drukken. Hierdoor kan er gemakkelijk door de verschillende deelapplicaties 

heen en weer worden genavigeerd.  

 

 
 

 

Tijdens het ontwikkelen is naar voren gekomen dat al deze deelapplicatie niet in één bestand goed 

kunnen functioneren doordat deze te zwaar worden voor de tabletprocessor. Hierdoor is ervoor 

gekozen om de applicaties te splitsen in verschillende losse bestanden. Door middel van hyperlinks 

worden deze bestanden automatisch geopend wanneer daarop wordt gedrukt.  

Figuur 151: opstart-  en navigatievenster  van de applicatie  

 



  

   

 

 

 

  

5.3.4 Applicatie informatie verstrekking buiten prijzenboek 

Deze deelapplicatie zorgt ervoor dat alle losse mutatiewerkzaamheden kunnen worden opgenomen 

die normaliter buiten het prijzenboek vallen. De knoppen 1 tot en met 3 vormen samen 1 bestand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze schematisering geeft aan hoe het bestand is opgebouwd. Hierbij is het basisbestand het laagste 

niveau van deze deelapplicatie. Laagste in de zin van, de plek waar de opdrachtgever in kan werken 

zonder dat formules binnen het bestand beschadigd kunnen raken. Hierdoor is het voor de opdracht-

gevers relatief gemakkelijk om wijzigingen binnen de database aan te brengen. Het tabblad zoeklijst 

heeft namelijk verwijzingen lopen naar het basisbestand. De zoeklijst is het tabblad waarin gewerkt 

dient te worden tijdens de opname en waar zodoende de aantallen in wordt verwerkt bij de des 

betreffende begrotingsregels. De aantallen bepaalt hierbij direct het bedrag aangezien dit wordt 

verrekend. Naast de hoeveelheid dient de specifieke ruimte te worden gekozen.  

 

 
 

 

LOSSE MUTATIEWERKZAAMHEDEN 

 

3. BASISBESTAND 

 

 

2. ZOEKLIJST 

 

KOSTPRIJS BEGROTINGSREGEL    
per 1 stuk incl. opgebouwd uit 
normering  en materiaalprijs  

CLASSIFICATIE per BOUWDEEL 
afwerking, plafond, vloer,     

tegelwerk  (zie figuur) 
 

INPUT: RUIMTE TOEVOEGING  INPUT: AANTAL per EENHEID + 
KOPIERFUNCTIE REGELS 

 

1. BEGROTING 

 

INPUT: FOTO’S & 
HANDTEKENING 

 

OPDRACHTGEVER 

 
AFSTEMMEN BASISBESTAND    

 

Figuur 152:  zoeklijst gekoppeld vanuit het basisbestand met alle begrotingsregels 

 



  

   

 

 

 

  

De zoeklijst bevat momenteel iets meer dan 1000 begrotingsregels waarvan er 250 loze regels zijn. 

Dit zijn de onderste regels in figuur 151 waarvan er 10 per bouwdeel zijn opgenomen. Deze loze 

regels beginnen met een laag streepje en direct daar achter het specifieke bouwdeel. Deze totale 

zoeklijst dient in de loop der tijd te worden afgeslankt tot een proportioneel aantal. De overige knoppen 

hebben de volgende functies: 

 

KNOP FUNCTIE 

Zoek:  het zoeken binnen het basisbestand in relatie tot het gekozen bouwdeel; 

Filter: totaal overzicht van alle begrotingsregels;  

Opslaan:  het direct opslaan van het document onder de bestaande naam; 

Kopiëren:  kopiëren van begrotingsregels die meerdere malen voor kunnen komen in de 

verschillende ruimten tijdens de opname; 

Basisbestand / 

Tekst bewerken:  

deze knop valt buiten het beeld maar heeft de functie om het basisbestand te 

verwijzen naar de zoeklijst. Dit zodat veranderingen in het basisbestand 

kunnen worden doorgevoerd naar de zoeklijst. De andere zijde van de knop 

heeft de functie om vervolgens deze tekst te bewerken. Wanneer de functie 

basisbestand aan staat bestaat de tekst uit een verwijzing, en zijn opmerkingen 

zodoende niet toe te voegen. Deze functie maakt het dus mogelijk om wel tekst 

te kunnen toevoegen aan begrotingsregels wanneer dat nodig is.   

 

De zoeklijst bestaat uit een systematiek waarbij de regels zijn gecategoriseerd per bouwdeel, en 

hierdoor kunnen worden opgezocht. In het basisbestand zijn de begrotingsregels namelijk 

gecategoriseerd per bouwdeel. Zodoende wordt het heel gemakkelijk gemaakt om naar de juiste 

begrotingsregels te kunnen zoeken. Wanneer de hoeveelheid van de des betreffende begrotingsregel 

wordt ingevuld, verwijst deze door naar de het begrotingsblad. De begroting is de opsomming van 

begrotingsregels uit de zoeklijst waarvan de hoeveelheden staan ingevuld. 

 

 
Figuur 153:  Begroting gekoppeld vanuit de zoeklijst  inclusief foto’s  

 



  

   

 

 

 

  

Op het blad van de begroting kan, naast de begrotingsregels in combinatie met de hoeveelheden en 

de input voor de ruimten, ook nog extra informatie worden toegevoegd dat van belang kan zijn:: 

I. Foto’s ter verduidelijking van de situatie inclusief des betreffende begrotingsregel en 

opmerkingsruimte voor afwijkingen; 

II. Meterstanden gas, water en elektra die voor woningcorporatie genoteerd dienen te worden 

tijdens een mutatie; 

III. Handtekeningruimte ter akkoord bewoner voor de kosten van eventuele reparaties, etc.; 

 

5.3.5 Applicatie informatie verstrekking binnen prijzenboek 

Voor de badkamer, toilet en keukenrenovatie is er een tool ontwikkelt in de trant van informatiebladen 

zoals in de bovenstaande schematisering is weergeven. De knoppen 4 tot en met 7 vormen 1 bestand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze bladen voor de badkamer, toilet en keuken zijn de verzamelpunten van informatie ten behoeve 

van de uitvoering.  

I. Projectgegevens; adresgegevens en verantwoordelijke; 

II. Afmeting; oppervlak wanden en vloeren en staat in relatie met de kostenraming; 

III. Conditiescore; objectieve meting van de conditie van de bouwdelen; 

IV. Voorzieningen; aanwezige voorzieningen in de ruimten en staat in relatie met de kostenraming; 

V. Foto’s; mogelijkheid tot het maken en invoegen van afbeeldingen; 

VI. Programma van eisen; informatie omtrent het pve en gekozen bewonersopties; 

VII. Plattegrond; schematisch kunnen maken van de plattegrond en positie van voorzieningen;  

Om de kostprijs van de werkzaamheden direct mee te kunnen, zoals gewenst door de opdrachtgever, 

zit er op het bovenliggend niveau een kostenraming. De kostenraming wordt gebruikt voor de 

prijsvorming op basis van informatie uit de informatiebladen van de badkamer, toilet en keuken. 

Informatie als de gekozen varianten en opties, afmetingen van de ruimten, en de aanwezige 

voorzieningen. De paragraaf voorzieningen is bepalend voor de prijsvorming van de werkzaamheden. 

De kosten voor het vervangen van de wastafel is namelijk afhankelijk van het aantal strekkende meter 

leidingwerk en de bewonersopties met betrekking tot de kranen. Hierbij kan er gekozen worden uit de 

volgende selectie: 

I. Standaard kraan; 

II. Mengkraan; 

III. Thermostaatkraan; 

IV. Herplaatsen van bestaande kraan; 

De keuze van deze opties heeft invloed op de prijsvorming. In de kostenraming staat de standaard 

kraan begroot. Daar waar een andere opties gebruikt wordt zal hiervoor een meer- of minderprijs 

worden doorgerekend. Optie II & III zijn hierbij meerprijzen en IV een minderprijs van de reguliere 

kostprijs van de standaard kraan. 

BADKAMER-, TOILET- & KEUKENRENOVATIE 
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Door middel van dropdown menu’s, vinkjes en overige knoppen is het gebruiksgemak van de 

applicatie zo groot mogelijk gemaakt. Dit met het gedachte dat er zo min mogelijk getypt hoeft te 

worden, wat anders veel tijd in beslag zou nemen. Enkele voor afwijkingen of uitzonderingen is er 

ruimte gemaakt met behulp van de tekstvakken om dit te kunnen gemakkelijk en snel te noteren. De 

cellen die ingevuld dienen te worden zijn groen gearceerd zodat dit gemakkelijk opvalt.  

Figuur 154:  Informatieblad van badkamer, pagina 1 van 2 

 



  

   

 

 

 

  

 
 

 

Hier staat de plattegrond van een badkamer die ter plekke in het werk geschematiseerd kan worden. 

Er is een keuze mogelijk met betrekking tot het vloeroppervlak, waarbij er twee vormen zijn gemaakt. 

Namelijk een smalle badkamer met de verhouding breedte 1 staat tot lengte 2 en het andere 

vloeroppervlak heeft een gelijke breedte- lengteverhouding namelijk 2 staat tot 2. Alle mogelijke 

voorzieningen staan al in de plattegrond weergeven en kunnen worden verschoven en geroteerd. De 

voorzieningen die niet van toepassing zijn kunnen zodoende worden verwijderd. Enkel koven ten 

behoeve van sparingen of nissen kunnen worden toegevoegd en worden vergroot tot de juiste 

afmeting. De maatvoering van de badkamer moet rechts worden ingevoerd in de groende cellen. Deze 

worden direct doorgevoerd naar de des betreffende maatvoering. Deze dient alleen op maat worden 

geschoven. Zodoende is het mogelijk gemaakt om alle plattegronden ter plekke te maken. 

Figuur 155:  Informatieblad badkamer, pagina 2 van 2 

 



  

   

 

 

 

  

De opbouw van de kosten, op basis van de gemaakte keuze op de informatiebladen #5, #6 en #7, zijn 

in  deelaplicatie #4 kostenraming weergeven. Zodoende staat tevens bij elke type voorzieningen direct 

de kostprijs. Elke verandering in keuze of in hoeveelheid verandert direct de kostprijs. In het onder-

staande figuur staat de opbouw van de kostenraming. Deze opbouw is opgebouwd per voorziening als 

wastafel, wandtegelwerk, plafond. Dit betekent bijvoorbeeld dat onder badkamer_wastafelcombinatie 

verschillende componenten bij elkaar komen om tot de kostprijs te vormen van de wastafel. Dit is een 

andere manier van begroten dan de gebruikelijke STABU volgorde. Het voordeel hiervan is dat 

wanneer er geen wastafel wordt vervangen in de badkamer, dan enkel het vinkje op het informatieblad 

hoeft te  worden uitgeschakeld. Hierdoor krijgen alle begrotingsregels een voorwaardelijke opmaak, 

namelijk een type kleur lettertype zoals onder badkamer_wasmachineaansluiting dit het geval is. 

Daarnaast zijn de keuzeopties die niet van toepassing zijn op het informatieblad van de badkamer, 

zoals de kranen van de wastafel, tevens voorzien van deze kleur lettertype. Met de knop Filter_AAN 

worden vervolgens deze kleur lettertype uit de kostenraming gefilterd waardoor alleen de relevante 

begrotingsregels blijven staan. Het resultaat hiervan is de kostprijs voor de totale badkamer renovatie.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kostprijs van deze kostenraming is daarentegen weer gekoppeld aan de zoeklijst van de losse 

mutatiewerkzaamheden. Hierdoor is het mogelijk dat de opzichter tijdens de vooropname badkamer 

compleet renoveren kan selecteren en de uitvoerder vervolgens de informatiebladen invult tijdens de 

opname. Hierdoor zal de kostenraming van globaal naar specifiek geraamd.  

Figuur 156:  Kostenraming van de badkamer gekoppeld aan het informatieblad badkamer 

 



  

   

 

 

 

  

5.3.6 Planning uitvoering 

De planning is een essentieel onderdeel in het opname- en voorbereidingstraject en hierbij is het 

tevens het doel om deze ter plekke in de woning te maken. Op basis van de gehouden interviews met 

de bepalende uitvoerende ketenpartners zijn er nieuwe planningen gemaakt. Deze planningen zullen 

worden gestandaardiseerd waardoor enkel de startdatum moet worden bepaald. Daarentegen bestaat 

er wel de mogelijkheid om de planning aan te passen waar nodig. Het grote verschil met de bestaande 

planning is dat de onderstaande planning op basis van dagdelen is gemaakt, ochtend en de middag. 

Het voordeel hiervan is dat er nauwkeurig gepland kan worden dan op basis van hele dagdelen.  
 

 

 

Deze planning is dermate geautomatiseerd dat het invoeren van de eerste dag van de planningen de 

gestandaardiseerde werkzaamheden automatisch verplaatst. Daarnaast is het mogelijk om vrije dagen 

in te voeren waardoor de planning dit automatisch meeneemt. Dit is de letter ‘h’ die in de rij vrije dagen 

ingevuld kan worden.  

In totaal zijn er 7 planningen gestandaardiseerd en een ruimte waar de mogelijkheid bestaat om de 

losse mutatiewerkzaamheden te kunnen inplannen. In deze 7 planningen zijn alle mogelijke varianten 

gestandaardiseerd. Naast elke planning staan de kenmerken van des betreffende opname. Dit komt 

voort uit de informatiebladen van de badkamer, toilet en keukenrenovatie. Er zijn namelijk enkele 

variabelen die de uitvoerder kan laten overwegen om een paar kleine veranderingen door te voeren. 

In een badkamerrenovatie zorgt de bewonersoptie van een vrijhangend toilet ervoor dat er wijziging 

komt in het werkproces. In paragraaf 3.4.1 wordt daarbij duidelijk dat er om het geplaatste 

toiletreservoir een betimmering zal komen. Hierdoor dient de timmerman van Ooijevaar terug te 

komen om dit voor de werkzaamheden uit van de stukadoor uit te voeren. Voor deze situatie is het 

mogelijk om zodoende de planning te wijzigen. Dit wordt op de volgende pagina verklaard. 

Figuur 157:  keuzemenu van type planning, weergave: badkamer-, toilet-, en keukenplanning 

 



  

   

 

 

 

  

 
 

 

Door middel van de knoppen is het mogelijk om tijdsduur per dagdeel in te stellen. Daarnaast staan de 

manuren die voort zijn gekomen uit figuur 81 en de gehouden interviews met de bepalende 

ketenpartners. De wisselknop relatie heeft twee standen, namelijk start-start en start-eind. Dit is 

maatgevend in welke mate de activiteiten elkaar opvolgen. De laatste twee kolommen maken het 

mogelijk om te plannen in dagdelen.  

 

A. Inhoudelijke wijzigingen binnen de planning 
De grootste wijzigingen in de planning is dat het verschillende uitvoeringsactoren is teruggeschroefd. 

Daar waar voorheen het afdekken, het afdoppen en het sloopwerk door verschillende uitvoerings-

actoren werden uitgevoerd, wordt dit nu door één uitvoerende ketenpartner uitgevoerd. Daarnaast is 

gebleken dat de stukadoor vaak geen hele dagproductie maakt en vaak al rond 12.00 uur klaar is met 

zijn werkzaamheden. Hierdoor is er besloten, in overleg met de stukadoor, om het storten van de vloer 

door de stukadoor te laten uit te voeren. De consequenties hiervan zijn dat het storten van de vloer 

pas na het stukadoren plaatsvindt, in plaats van daarvoor. Het voordeel hiervan is dat er een dag 

tussen de planning uitvalt en de dagproductie van de stukadoor wordt verhoogd. Het storten van de 

betonvloer is gemiddeld 2 á 3 manuur en behoeft geen specialisme en is tevens uit te voeren met het 

handgereedschap van de stukadoor.  

Afhankelijk van de situatie kan de planning van de badkamer verschillen in tijdsduur. In de meest 

gunstige situatie, de linker planning, kan het tijdspad minimaliseren tot een tijdsduur van zes dagen. 

Dit zou kunnen komen doordat er ten eerste geen vrijhangend toilet wordt toegepast, ten tweede er 

geen gipsplafond dient te worden vervangen en ten derde de droogtijd voor het vloertegelwerk in het 

weekend valt. In de minst gunstige situatie, de rechter planning, waarbij er zodoende dus wel een 

vrijhangend toilet dient te worden gemaakt, het bestaande gipsplafond dient te worden vervangen en 

droogtijd niet in het weekend valt kan de tijdsduur oplopen tot maximaal acht dagen.  
 

 

Figuur 158:  opties tot wijzigen van de planning aan de hand van relatie en dagdelen  

 

Figuur 159:  lange en korte badkamerplanning o.b.v. varianten en opties informatieblad badkamer 

 



  

   

 

 

 

  

De clustering van de verschillende badkamer afmetingen, klein / middelgroot / groot, zullen geen 

invloed hebben op de tijdsduur van een badkamer maar enkel op de inzet van het 

bouwplaatspersoneel. Zo zal er voor het sloopwerk van een grote als kleine badkamer 1 dag worden 

ingepland, enkel zal er voor de grote badkamer 2 slopers worden ingezet en voor de kleine 1 sloper. 

 

5.3.7 Asbesttracker 

Om meer lering te trekken met betrekking tot het onderwerp asbest in het opname- en 

voorbereidingstraject is er een speciale asbesttracker ontwikkeld die onderdeel uitmaakt van de totale 

applicatie. Deze asbesttracker bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel is een applicatie die 

het mogelijk maakt om informatie op te slaan die voort is gekomen uit reeds gerealiseerde 

asbestinventarisaties. Deze applicatie is ontwikkeld om op kantoor te worden ingevuld op basis van 

gerealiseerde asbestinventarisaties. Hieronder staat de asbestinventarisatie van de Lindelaan 14 te 

Wognum. Op basis van het aantal onderzochte bronnen zullen de vinkjes worden geselecteerd. De 

regels die zijn geselecteerd nemen direct de tekst over van de cellen F9:J9 Vervolgens dient de 

risicoklasse worden geselecteerd en de bron in combinatie met de positie worden overgenomen vanuit 

het asbestinventarisatierapport. Ter kennisgeving is er van elke bron een afbeelding gemaakt die 

tevens wordt bijgevoegd. Door middel van de knop toevoegen worden deze gegevens verplaatst naar 

de database die op het andere tabblad staat van deze applicatie.  

 

Het andere gedeelte van de applicatie is ontwikkeld om deze opgeslagen informatie te kunnen 

opzoeken. Deze zal in het werk tijdens een opname worden gebruikt om asbest te kunnen opsporen 

op basis van reeds gerealiseerde saneringen. Door middel van het adres in te vullen kan behulp van 

de zoekfunctie alle asbest verdachte bronnen worden gefilterd op het des betreffende adres.  

 

 

Figuur 160:  invoer van reeds gerealiseerde saneringen en asbestverdachte bronnen 

 

Figuur 161:  overzicht van alle asbestverdachte bronnen inclusief afbeelding van asbestbron 

 



  

   

 

 

 

  

In de kolom risicoklasse wordt er zichtbaar of de onderzochte asbestbron, vanuit de asbest-

inventarisatie, daar ook daadwerkelijk asbest is geconstateerd. Door de beoordeling risicoklasse 1, 2 

of 3 wordt de mate van asbestverwijderingswerkzaamheden direct geclassificeerd. De blauwe 

verwijzingen onder het kopje analyse bron is een verwijzing naar de des betreffende asbestverdachte 

bronnenoverzicht. Zodoende wordt het mogelijk gemaakt om in het werk te controleren of de situatie 

overeen komt met die van de bronnenoverzicht. Daarnaast wordt met behulp van de asbesttracker de 

niet zichtbare asbestbronnen makkelijker opgespoord. Door deze opsporingmethoden wordt de kans 

op constateringen tijdens de uitvoering met betrekking tot asbestverdachte bronnen verkleind.  

 

 

 
 

  
Figuur 162:  overzicht van alle asbestverdachte bronnen inclusief afbeelding van asbestbron 

 



  

   

 

 

 

  

5.3.8 Registratie daadwerkelijk uitvoeringsduur 

Een ander onderdeel, naast de asbesttracker, om de leercurve te verhogen is een registratie 

methodiek met betrekking tot de uitvoeringsduur. Uit het onderzoek is gebleken dat het 

bouwplaatspersoneel momenteel al de tijdsduur van de werkzaamheden registreert, alleen gebeurt dit 

op chronologische uitvoeringsvolgorde. Door middel van deze materialen- en urenregistratie is het 

mogelijk om de opgenomen losse mutatiewerkzaamheden te koppelen aan de te registeren 

daadwerkelijke werkzaamheden.  

 

 

 

 

Deze materiaal- en manurenstaten zal met de hand ingevuld worden door het bouwplaatspersoneel. 

Hierdoor ontstaat er enkel het verschil tussen wat digitaal opgenomen is en hetgeen wat met de hand 

is ingevuld. Door middel van dossiervorming is het mogelijk om alle informatie per adres op te slaan 

en zodoende te kunnen gebruiken wanneer dat nodig is.  

Figuur 163:  nieuwe ontwikkelde materialen- en manurenstaat Vijzelmolenstraat te Hoorn 

 



  

   

 

 

 

  

Figuur 165:  overzicht van een cluster onderhoudsorder tot 1.000 euro  met daarin tijdsduur van kritische momenten 

 

5.3.9 Monitoring van de processtructuur 

Om de standaardprocedure ook goed te kunnen meten zullen de verschillende datums van 

processtappen binnen de processtructuur worden geregistreerd. Dit is een extern bestand dat los 

ontwikkeld is van de applicatie. Enkel de datums vanuit de deelapplicatie dienen als input voor de 

monitoring. Dit zijn de datums van de voor- en eindopname evenals de startdatum van de planning.  

 

 

 

 

In deze lijst worden alle datums verwerkt omtrent de uitgevoerde processtappen binnen de 

processtructuur van de gerealiseerde werken. De overige input die verwerkt dient te worden is de 

kostenraming en het daadwerkelijke factuurbedrag. Hieronder worden daar de volgende conclusies uit 

getrokken. Zodoende wordt de duur gemeten van vooropname tot de oplevering, de processtructuur 

waar de Ooijevaar invloed op heeft. Daarnaast wordt de uitvoeringsduur gemeten en de 

productievolume per dag. Vanaf de uitvoering tot aan het factuurmoment bepaalt de looptijd van de 

liquiditeit. Deze periode is zonder de betalingstermijn van 30 dagen. Met deze tabel is het mogelijk 

voor de bedrijfsleider van Ooijevaar om de processtructuur te kwantificeren. Door middel van de 

productievolume per dag kan globaal worden beoordeeld of de uitvoering soepel is verlopen. 

Zodoende kan er in de keten de minder verlopen werken worden geëvalueerd, en om zo de leercurve 

te verhogen.     

 

 
 

    

 

Figuur 164:  als input de verschillende data van de processtappen binnen de processtructuur en kostprijs van de werkzaamheden 

 



  

   

 

 

 

  

6 Toetsing van de applicatie 

Om te kunnen beoordelen of deze applicatie voldoende invloed heeft op het voldoende informatie 

verstrekking zal deze in de praktijk worden getoetst. De opdrachtgever waar deze applicatie samen 

mee is ontwikkeld, GW Koggenland, heeft tijdens de ontwerpfase geen werk meer uitgebracht. Dit met 

het gevolg dat de applicatie niet in relatie met deze opdrachtgever kan worden getoetst. Zodoende is 

er gekozen om voor een andere opdrachtgever, namelijk woningcorporatie Intermaris uit Hoorn. Dit is 

daarentegen niet de eerste keer dat de applicatie is getest. Bij random opdrachtgevers op de 

dependance Hoorn is de applicatie al meerdere keren in de praktijk getest om alle kinderziektes te 

elimineren.  

 

Op basis van de ze eerdere opnames zijn er bepalende inzichten ontwikkeld die de applicatie 

drastisch hebben doen veranderen. De eerste opname op 7 april 2013 waarbij destijds geteste 

opzoekmethode op basis van dropdown menu te handelingen in beslag nam om de juiste losse 

mutatieregel te kunnen opzoeken. Zodoende is de zoeksystematiek veranderd naar de huidige 

methodiek waar door middel van een zoekvenster de juiste begrotingsregels kunnen worden 

geselecteerd. Daarnaast is gebleken tijdens een opname dat de wisselknop basisbestand / tekst 

bewerken te binnen handbereik lag van het normale navigatievenster. Dit met het gevolg dat deze 

knop tijdens de opname per ongeluk werd ingedrukt. Hierdoor werd de zoeklijst gesynchroniseerd in 

met het basisbestand waardoor de zoeklijst waardoor alle ingevoerde gegevens werden gewist. Dit is 

vervolgens verholpen door deze knop buiten het zicht te zetten zodat deze functie wel gehanteerd kan 

blijven. Deze toetsing is daarentegen niet de officiële toetsing maar heeft daarentegen wel een 

belangrijke functie gehad om de applicatie functioneel te maken.  
 

 
 

 

 

De Vijzelmolen 76 in Hoorn is de officiële toetsing, zie bijlage H, in navolging van de eerdere toetsen 

en is een mutatiewoning waarbij er zowel in de badkamer, toilet en keuken werkzaamheden worden 

uitgevoerd. De werkwijze tussen deze opdrachtgever en GW Koggenland is anders met betrekking tot 

het prijzenboek. Intermaris heeft naast de werkzaamheden voor de badkamer, toilet en keuken, ook 

eenheidsprijzen voor de losse mutatiewerkzaamheden. Door het prijzenboek van Intermaris te 

integreren in de database is de opname zodoende mogelijk gemaakt.  

 

 

 

Figuur 166:  nieuwe ontwikkelde materialen- en manurenstaat 

 



  

   

 

 

 

  

De projectcoördinator van Ooijevaar, Rob Kooy, heeft deze opname eigenhandig uitgevoerd met 

behulp van de tablet. De opzichter, Gijs Haveman, heeft de opname zelf handmatig uitgevoerd om op 

kantoor de kostprijs voor de werkzaamheden te berekenen. Hierbij de projectcoördinator het 

opnametempo goed bijgehouden met het resultaat de kostprijs van werkzaamheden na de opname.  

De prijs uit de opname van Rob Kooy viel hierbij een stukje hoger uit € 5.107,76 tegen het bedrag van 

Gijs Haverman, € 4.878,72. Dit is acceptabel en komt vanwege het feit dat Intermaris met de code 

‘xxx’ werkt. Deze codes zijn werkzaamheden waarvoor in het prijzenboek van woningcorporatie 

Intermaris geen prijs is voor vastgesteld. De database waarmee Rob Kooy heeft gewerkt is 

daarentegen completer omdat deze bestaat uit meerdere prijzenboeken van verschillende 

opdrachtgevers. Dit is de reden waardoor de kostprijs uit de toetsing hoger ligt dan die van de 

opzichter.  

 

Uit deze toets is dus gebleken dat de applicatie prima functioneert en qua gebruiksgemak even 

makkelijk te hanteren is als handmatig schrijven. De totale opname inclusief planning, 

informatiebladen en de begroting is terug te vinden in de bijlagen. Daarnaast staat de opname van 

Gijs Haveman tevens in de bijlage ter vergelijk.  

 

  



  

   

 

 

 

  

 Controle programma van eisen 

Op basis van de toets kan worden gecontroleerd of de applicatie conform het programma van eisen 

voldoet aan de op de voorhand gestelde eisen en wensen. In het kort kan gezegd worden dat aan elke 

opgestelde eis wordt voldaan. Het is niet mogelijk om voor elke eis een bewijs vast te stellen, maar het 

er kan wel gesteld worden dat het zeer aannemelijk is dat aan elke eis wordt voldaan. Achter elke eis 

staat vernoemd uit welke informatie blijkt dat aan de eis is voldaan. Daarbij zijn de volgende opties 

mogelijk:  

 

1.  Uit de omschreven werking van de opnamemethodiek; 

2.  Uit de toetsing van het resultaat;  

3.  Uit de toetsing van het gebruik. 

 

HOOFDEISEN VANUIT PROBLEMATIEK 

1. Kwaliteit: één vooropname als eindopname 1 

2. Prijs: een prijs vaste kostenraming die binnen budget valt van de opdrachtgever 2 

3. Tijd: geen stagnatie in de vorm van een langere & onnodige leegstand 1 & 3 

 

GEBRUIKERSEISEN 

4. Digitaliseren van de huidige methodiek 3 

5. Ter plaatse een kostenraming kunnen ontwikkelen 2 

6. Eenduidige werkomschrijving ten behoeve van bouwplaatspersoneel 1 

7. Gespecificeerde en eenduidige begrotingsregels 1 

8. Te gebruiken bij vooropname (eerste inventarisatie) door opzichter 3 

9. Te gebruiken bij opname (tweede inventarisatie) door opzichter en uitvoerder 1 & 3 

10. Opnamemethodiek per ruimte 1 & 3 

11. Informatie verstrekking uit opname van badkamer, keuken en toilet 2 

12. Ter plekke kunnen aanmaken van begrotingsregels 3 

13. Het creëren van een uitvoeringsdossier 1 

14. Optimaliseren en integreren van planning 2 

 

GEBRUIKERSWENSEN 

15. Tijdsduur opname gelijk aan handmatige methodiek 3 

16. Administrateur (lees: leek) zou een opname kunnen uitvoeren - 

17. Voordeel uit seriematigheid kunnen kwantificeren - 

18. Informatieverschaffing m.b.t. kenmerken badkamer, toilet en keuken 2 

19. Status asbestrapportage 1 

20. Centrale locatie t.b.v. delen van bestanden 3 

21. Prijswijzigingen relatief eenvoudig door te kunnen voeren 3 

 

Alleen de twee gebruikerswensen zijn niet door de toetsing. Dit komt bij gebruikerswens #16 door het 

feit dat de opzichter en uitvoerder de opname hebben uitgevoerd, oftewel expertdeskundige op het 

gebied van opname van woningen. Daarentegen is de kans klein dat deze gebruikerswens 

realiseerbaar wordt als er naar de inhoud van opname op de Vijzelmolen 76 in Hoorn wordt gekeken. 

Hier staan namelijk zoveel specifieke bewoordingen dat het moeilijk voor een leek om dit te kunnen 

onderscheiden.  

 

Gebruikerswens 17, voordeel uit seriematigheid, kan pas blijken als er echt lering wordt getrokken uit 

materialen- & manurenstaat. Dit kan alleen als er van deze rauwe data ook daadwerkelijk informatie 

uit wordt gegenereerd. Of dit ook daadwerkelijk ook zal worden opgepakt worden door het 

bedrijfsbureau zal dat tijd uitwijzen. Daarnaast kan dit pas worden gekwantificeerd wanneer en paar 

werken voltooid en de kostprijs op voorhand, o.b.v. de eenheidsprijzen, naast de daadwerkelijke 

kosten worden gelegd.  



  

   

 

 

 

  

 Toetsen van doelstelling 

Omtrent het behalen van de doelstelling kan er worden gezegd dat een opname methodiek is 

ontwikkeld die het mogelijk maakt om ter plekke een complete opname uit te voeren. Uit deze opname 

komt onder andere de omschrijving van de werkzaamheden, de kostprijs hiervan en de 

uitvoeringsduur in de vorm van een planning. Dit gehele dossier wat hier uit naar voren komt ten 

behoeve van de uitvoering neemt de problematiek weg, namelijk de onvoldoende informatie 

verstrekking. Daarentegen zal naast het behalen van de doelstelling tegelijktijdig de problematiek 

moeten worden verholpen op basis van de vorige opgestelde ijkpunten: 

I. de leegstand te reduceren;  

II. het productievolume per dag te verhogen; 
 

Dit is het tegenovergesteld van hetgeen wat in de probleemstelling is geformuleerd zodat deze 

problematiek een doel wordt. De totale applicatie maakt het mogelijk om de leegstand van de woning 

maximaal te reduceren. Dit doordat na de opname ter plekke de kostprijs van de werkzaamheden 

bekent zijn, en er geen activiteiten dienen te worden uitgevoerd op kantoor zoals in de bestaande 

processtructuur aan orde was. Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt om direct na goedkeuring van de 

opdrachtgever de werkzaamheden van start te kunnen laten gaan.  

 

Ten behoeve van de planning zal de bestaande planning worden geijkt met die opgestelde planning in 

samenspraak met de uitvoerende ketenpartners. Volgens de bestaande planning zijn er minstens 10 

werkdagen nodig om de badkamer weer te kunnen laten gebruiken door de bewoner, het kitwerk is 

dan namelijk gereed. Bij de gestandaardiseerde planning is dit te behalen binnen 8 werkdagen. De 

winst die hierdoor behaald kan worden zijn 2 werkdagen en waardoor automatisch het 

productievolume per dag verhoogd wordt, en ook dit ijkpunt aan voldaan is.  

 

 
 

 

  

Figuur 167:  bestaande en de geoptimaliseerde badkamer planning o.b.v. interviews ketenpartners 

 



  

   

 

 

 

  

7 Conclusie & aanbevelingen 

In de hoofdstuk zal een korte reflectie worden geven omtrent het totale afstudeeronderzoek. 

 

 Conclusie 

Het doel van het afstudeeronderzoek is geweest om het onderhoud- en mutatieproces in de breedte 

zoveel mogelijk te standaardiseren. Door middel van de tablet is het mogelijk gemaakt om ter plekke 

in de woning alle werkzaamheden vast te leggen en een planning te kunnen maken. Met behulp van 

deze applicatie is er een uniforme opnamemethodiek ontwikkelt die, voor zowel voor de opzichter van 

de woningcorporatie als de uitvoerder van de aannemer, kan worden ingezet om gemakkelijk en snel 

werkzaamheden in woningen op te nemen. Naast de prijs verschaffen de verschillende deelapplicaties 

informatie omtrent specifieke situaties waardoor het bouwplaatspersoneel beter voorbereid aan het 

werk kan en daardoor de productiviteit op de werkvloer wordt verhoogd.  

 

In de bouwwereld is momenteel de tablet, en dan voornamelijk de tablets met het Windows 

besturingssysteem, zichzelf aan het introduceren. Hiervoor liggen een legio mogelijkheden om de 

bouw efficiënter en effectiever te maken en dan voornamelijk op de werkvloer.  

 

 

 Aanbevelingen 

Gedurende het afstudeeronderzoek zijn er nog enkele zaken vanwege de afbakening of andere  

oorzaken niet meegenomen in  dit onderzoek. Deze aanbevelingen bieden de mogelijkheid tot verder  

onderzoek.  

A. Programma schrijven voor de opname; 

De applicatie software technische te verbeteren door een softwareprogramma te laten schrijven dat 

het huidige Microsoft Excel 2013 zou kunnen vervangen. Het nadeel van Excel is dat er een te grote 

keuze vrijheid is waardoor het programma gemakkelijker kan vastlopen. Daarentegen is het voordeel 

van Excel de laagdrempeligheid waardoor veel mensen hiermee kunnen werken. Een nieuwe te 

schrijven programma zou dus deels op Excel moeten lijken alleen veel meer compacter en gericht op 

het opnemen van woningen.  

 

B. Standaardiseren van opnames planmatig en strategisch onderhoud; 

In dit onderzoek is de afbakening vastgesteld rondom het onderhoud- en mutatieproces en dan met 

name aan de binnenzijde van de woning. Daarentegen is er naast het onderhoud- en mutatieproces 

ook veel werk bij planmatig of strategisch onderhoud. Bij deze projecten is het voornamelijk de grote 

hoeveelheden van opnames waar door middel van efficiëntie veel winst kan worden geboekt.  

 

C. Administratie koppelen aan nacalculatie 
Momenteel is de nacalculatie nog vaak een punt waar weinig aandacht aan wordt besteed. Dit omdat 

het vaak op het moment weinig prioriteit heeft. Daarnaast is er nog geen geautomatiseerde 

systematiek waardoor het nacalculatie gemakkelijker uitgevoerd kan worden. Door de administratie, 

ten behoeve van het opstellen van de eindfactuur naar de opdrachtgever, te koppelen aan een 

nacalculatiemethodiek zou het mogelijk moeten zijn om dit automatisch te laten fungeren. Hierdoor 

wordt het besef van productietempo´s en de invloeden hierop groter.  

  



  

   

 

 

 

  

8 Bijlagen 

Dit is de bijlagen van het eindrapportage ‘de verstrekking van informatie binnen het onderhoud- en 

mutatieproces van woningen’. Hierin staan de verwijzingen uit het afstudeeronderzoek waarin een 

bepaalde vorm informatie uit is verworven.  
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 Bijlage A:  Bestaande Processtructuur  

Dit is de bestaande processtructuur die in de analysefase is opgemaakt uit het observeren. Enkel is 

deze processtructuur opdrachtgever ongebonden. Dit wilt zeggen in hoofdlijnen de gebruikelijke 

processtructuur tussen voornamelijk de opzichter en uitvoerder.  

 

  



  

   

 

 

 

  

 Bijlage B:  Documenten processtructuur Beemsterboerstraat #8 te Berkhout 

Verzamelde documenten omtrent de werkzaamheden op de Beemsterboerstraat 8 te Berkhout. Dit 

zijn de documenten de na uitvoering door de bedrijfsadministrateur worden verzameld ter verrekening 

naar de opdrachtgever.  



  

   

 

 

 

  

 Bijlage C: Asbestinventarisatierapport Beemsterboerstraat #34 te Berkhout 

Het asbestinventarisatierapport van de Beemsterboerstraat #34 te Berkhout met daarin de resultaten 

uit de inspectie AdebO Milieuadvies.  



  

   

 

 

 

  

 Bijlage D:  Besprekingen opdrachtgever en uitvoerende ketenpartners 

Dit is verslaglegging van bespreken met zowel de opdrachtgever GW Koggenland als de uitvoerende 

ketenpartners met de intentie kennis met elkaar te delen. Op deze besprekingen is er besproken hoe 

er beter, slimmer en voornamelijk gemakkelijker met elkaar zou kunnen worden gewerkt. De visie uit 

GW Koggenland was daarbij om nog nauwer te gaan samenwerken met lange termijn doel om 

kostenbesparend te gaan werken.  



  

   

 

 

 

  

 Bijlage E:  Eenheidsprijzen GW Koggenland en Wooncompagnie 

Deze bladen zijn de prijsafspraken van werkzaamheden in de badkamer, toilet & keuken tussen de 

aannemer Ooijevaar, Gemeentelijk Woningbedrijf Koggenland & als derde woningcorporatie 

Wooncompagnie. Door middel van deze bladen komen grotendeels de standaarden, varianten & 

opties naar voren omtrent een renovatie. In paragraaf 3.3 in het afstudeeronderzoek staan de 

standaard werkzaamheden, varianten & opties in chronologische volgorde per bouwdeel.  



  

   

 

 

 

  

 Bijlage F:  Planning uitvoerende ketenpartners  

Dit is een planning gemaakt op basis van de vier geïnterviewde uitvoerende ketenpartners. Hierbij is 

er een aanbesteding vanuit GW Koggenland geweest van een seriematige renovatie van badkamers, 

toiletten en keukens. Het volgende document is het eindresultaat van 3 meetings waarbij er met de 

uitvoerende ketenpartners een planning is gemaakt op basis van elkaars productietempo’s. Hierbij is 

deze planning gebaseerd op volle productiedagen van alle uitvoerende ketenpartners. In de planning 

is per activiteit de uitvoeringsduur vermeld voor de des betreffende uitvoerende ketenpartner. 

Vervolgens zijn alle materiaalkosten en manuren op basis van deze productietempo’s bij elkaar 

opgeteld en is daar de totaalprijs uitgekomen. Op het eerste blad komt hierbij voornamelijk de 

tijdsduur naar voren met betrekking tot de werkzaamheden van zowel badkamer, toilet en keukens. 

 

Dit is gemaakt als tegenhanger van de traditionele begroting die vanuit het bedrijfsbureau in Alkmaar 

is gemaakt. Hierbij heeft men begroot door middel van het aanvragen van offertes en is zodoende de 

prijs samengesteld.  

 

 

  



  

   

 

 

 

  

 Bijlage G:  Interviews uitvoerende ketenpartners 

De volgende interviews zijn met vier uitvoerende ketenpartners genomen. Dit ter controle op hoofdstuk 

3 met betrekking tot het keuzestructuur en het uitvoeringsproces van des betreffende werkzaamheden 

van de uitvoerende ketenpartner. Het grootste deel van hoofdstuk drie komt voort uit documentatie 

materiaal van reeds uitgevoerde werken.  

 

Daarnaast is er op basis van de input uit paragraaf 3.2.1. daadwerkelijke uitvoeringsduur per adres, 

nagevraagd wat volgens de uitvoerende ketenpartners de in te plannen tijdsduur zou moeten zijn. 

Door deze informatie is er per cluster de tijdsduur in kaart gebracht. Dit is de output ten behoeven voor 

de ontwikkeling van de planning binnen de digitale opname methodiek. Deze interviews zijn open 

interviews waar een paar gespreksonderwerpen aan bod zijn gekomen omtrent de werkzaamheden 

van de des betreffende uitvoerende ketenpartner  



  

   

 

 

 

  

8.7.1 Interview Marcel Breet 

 

Geïnterviewde:   Marcel Breet van aannemingsbedrijf Ooijevaar uit Alkmaar 

 

Datum:    28-05-2013 13:45 uur in Hoorn 

 

Onderdelen:    Sloopwerk & timmerwerk badkamer, toilet en keuken 

 

Omdat het sloopwerk momenteel, door het conflict gebaseerd op figuur 57 uit het afstudeeronderzoek, 

niet meer door de gespecialiseerde ketenpartner wordt uitgevoerd, wordt de uitvoerder van het 

aannemingsbedrijf Ooijevaar zelf geïnterviewd. Dit omdat deze uitvoerder ook ervaring heeft met 

betrekking tot het sloopwerk omdat dit tevens uitgevoerd kan worden door het personeel van het 

aannemingsbedrijf zelf.  

 

Kenmerken van de badkamer zijn de volgende punten: 

A. De afmeting van de badkamer; lengte en breedte van de badkamer 
B. De staat van het leidingwerk; dunwandig of gebruikelijk pvc binnenriolering. Dunwandig dient 

sowieso tot waar mogelijk vervangen te worden omdat dit niet meer voldoet aan hedendaagse 
methoden van rioleren  

C. De dikte van de tegelvloer; de afstand kan bepaald worden op basis van de hoogte van de 
drempel van de binnendeurkozijn. De vloer van de badkamer bestaat namelijk normaliter uit 
zandcementdekvloer ten behoeve van de afschot en een gedeelte beton uit de constructieve 
vloer.   

D. Het situatie van het vloer- en wandtegelwerk; hoe is het tegelwerk aangebracht en hoe 
gemakkelijk komt het bestaande tegelwerk van de muur af. Zo kan het zijn dat het tegelwerk 
ontzettend vast zit tot en met tegelwerk dat los zit, tevens scheurvorming is opgetreden en 
niet meer voldoet als waterkering.  

E. De hardheid van het beton; de hardheid van het beton kan van te voren niet worden ingeschat 
en is een factor   

F. De mate van afval; evenredig aan het oppervlak en de situatie van het vloer- en 
wandtegelwerk. Daarnaast is het bepalend of de badkamer op de begane grond zit of op de 
verdieping vanwege het afvoeren van het puin met de hand.  
 

Dit zijn allemaal kenmerken die invloed hebben op de uitvoeringsduur van de werkzaamheden binnen 

de badkamer. De uitvoerder zegt ook dat het sloopwerk van te voren moeilijk is in te schatten. Hierbij 

kan er wel een indicatie worden gegeven met betrekking tot de gemiddelde tijdsduur van het 

sloopwerk van een badkamer. Alleen de spreiding, waarbij het sloopwerk kan uitlopen of juist kan 

inlopen, is redelijk groot.  

 

De situatie van het tegelwerk kan worden onderverdeeld in zetwerk en lijmwerk. Zetwerk wordt 

tegenwoordig nauwelijks meer aangebracht, alleen komt met betrekking tot het sloopwerk van de 

badkamer nog veelvuldig voor. Het kenmerk van dit zetwerk is dat dikker is, ca. 2 centimeter. 

Daarnaast kan het voorkomen bij tufsteenwanden dat het zetwerk de muur beschadigd bij het slopen. 

Het zetwerk komt namelijk moeilijker van de muur af en neemt sneller het poreuze tufsteen mee.  

 

Daarnaast is er onderscheid aan te brengen of het zetwerk of gelijmde tegelwerk vast zit. Daar waar 

een laag tegelwerk nog op de muur aanwezig is, en dit vast zit, bestaat er de mogelijkheid om dit over 

te tegel zonder dat het bestaande tegelwerk wordt verwijderd. Bij meerdere lagen tegelwerk wordt het 

tegelwerk sowieso verwijderd ongeacht het vast of los zit. Dit geldt tevens voor het stucwerk boven het 

tegelwerk. Dat wat los is zal moeten worden opgeruwd en dat wat vast genoeg zit mag blijven zitten.  

 

Voor het sloopwerk van de keuken bestaat er de optie om de keuken te herplaatsen. Wanneer de 

keuken herplaatst dient te worden moet de keuken gedemonteerd in plaats van slopen. Dit is 

arbeidsintensiever dan het slopen van de keuken.  

Voor de productietempo’s met betrekking tot het sloopwerk is het moeilijk om een exact getal te 

geven. De uitvoerder geeft hiervoor aan dat bij een grote badkamer 16 manuur kan worden 



  

   

 

 

 

  

aangehouden inclusief afdoppen en afdekken. Hierbij is een situatie bekend, Beemsterboerstraat 6, 

waar dit in 16 manuur wordt uitgevoerd inclusief het sloopwerk van het toilet. Voor het sloopwerk van 

een toilet zal er in de regel ongeveer 4 uur nodig zijn. Voor de middelgrote badkamer bestaat 

zodoende ongeveer 12 manuur en voor een kleine badkamer 8 manuur. Voor het sloopwerk van de 

keuken inclusief het tegelwerk staat ook 4 manuur. Wanneer het tegelwerk echter zal blijven zitten zal 

dit reduceren tot ca. 2 manuur. Daar waar het sloopwerk uitloopt communiceert de sloper naar de 

uitvoerder dat hij deze niet gereed krijgt voor vier uur en de volgende dag verder zal moeten gaan. De 

uitvoerder communiceert dit vervolgens op zijn beurt weer door naar de installateur met het verzoek of 

hij dit die dag wat later kan beginnen in de badkamer. Momenteel bevindt er in de planning voldoende 

ruimte om hier in te schuiven.  

 

De uitvoerder zegt tevens dat hij liever niet de bewoner wil belasten met een renovatie van een 

badkamer, toilet en keuken tegelijkertijd in bewoonde situatie. Dit is een relatieve subjectieve opinie 

omdat er enerzijds de badkamer en toilet al worden aangepakt, om vervolgens na oplevering hiervan 

de keuken te renoveren. De uitvoeringsduur neemt hierdoor alleen maar meer af. Daarnaast hoeft de 

keuken pas later in het proces te worden gesloopt, namelijk een processtap voordat de stukadoor de 

woning betreedt ten behoeve van de badkamer.  

 

8.7.2 Interview Ritty Schaafstra 

 

Geïnterviewde:  Ritty Schaafstra van Schaafstra Installatie uit Middenmeer 

 

Datum:   29-03-2013 8:00 uur in Alkmaar 

 

Onderdelen:  Totale installatiewerkzaamheden badkamer, toilet en keuken 

 

De mechanische ventilatie met betrekking tot de badkamer zal voor de werkzaamheden van het 

plafond uit moeten gebeuren. De opdrachtgever GW Koggenland verlangt daarbij dat de bestaande 

natuurlijke ventilatie door middel van spiralo pijp wordt aangesloten op een  mechanische ventilatie 

door middel van een mv box. Hierbij kan het voorkomen dat het ventialitieventiel in de badkamer 

verplaatst dient te worden naar de positie van de douchehoek. Hiervoor dient de spiralo pijp verslepen 

te worden. De andere opdrachtgever wooncompagnie wenst geen mechanische ventilatie en is de 

natuurlijke ventilatie voldoende. Ritty Schaafstra vindt dit niet voldoende om goed te functioneren, 

zeker daar waar geen raamopeningen zijn.  

 

Het elektra in de badkamer bestaat uit aarding, en elektrapunten ten behoeve van de voorzieningen. 

Standaard zit daar een elektra aansluiting boven de wastafelspiegel die afgewerkt is met een deksel. 

Dit zodat bewoners kunnen kiezen om hier een lampje aan te hangen. Daarnaast zit er nog een 

trekschakelaar en het aangesloten lichtpunt op de centraaldoos. De aarding is afhankelijk van wat er 

aangetroffen wordt tijdens de ruwbouw van het installatiewerk. Standaard zit daar een aardingsmat en 

moet er een leiding worden getrokken t.b.v. de aarding naar de meterkast. Als er blijkt dat deze er al 

zit hoeft er geen nieuwe leiding worden getrokken. Daarnaast is er nog optie met betrekking tot de 

situatie van de badkamer zoals een aansluitpunt voor het scheren bestaande uit een wcd met een 

deksel. Tevens kan de bewoner ervoor kiezen om een droger toe te passen en zal hier tevens een 

elektra punt dienen te worden gemaakt. Voor deze apparatuur dient wel de meterkast uit te worden 

gebreid wanneer deze nog niet voldoet. Deze apparatuur moet namelijk op een aparte groep worden 

aangebracht. De afvoerset van de wasmachine-

aansluiting wordt hierbij gebruikelijk nooit 

ingefreesd. Deze wordt opbouw gemaakt door 

middel van PPC afvoerset. De aansluitingen voor 

de toiletten is verschillende. Deze bestaan 

namelijk uit PK en AO. De PK versie wordt daarbij 

aangesloten op de standleiding omdat deze 



  

   

 

 

 

  

horizontaal zit, en de OA op de aansluiting in de vloer. Afhankelijk van de situatie dient er een 

aanpassing te worden gemaakt voor het nieuwe toilet. Voor het toilet komt er bij de opdrachtgever GW 

Koggenland gebruikelijk een vrijhangend toilet. De aansluiting van het vrijhangende toilet zit anders 

dan bij een de OA. De riolering moet hierbij naar achter worden gemaakt om te kunnen aansluiten op 

het toilet reservoir. Op de begane grond betekent dit dat er onder de vloer de nieuwe aansluiting naar 

achter getrokken dient te worden.  

 

De binnenriolering van de badkamer zit Ritty dat deze het liefst totaal vervangen wordt. Dit betekent 

wel dat gehele leidingwerk bloot dient te worden gehakt zodat deze vervangen kan worden. 

Voornamelijk het dunwandig pvc van 1,8 mm is erg broos om dit nog 40 jaar mee te laten gaan en dit 

vormt een risico. Daar waar dit zit te vervangen voor het gebruikelijke pvc van 3,0 mm. Het kan hierbij 

voorkomen dat deze in de constructieve vloer is mee gestort en zal dit zo veel mogelijk open gehakt 

dienen te worden. De bestaande doucheput moet tevens worden verwijderd en op de positie van de 

nieuwe doucheput. Om deze nieuwe douchput te kunnen aansluiten moet deze rondom vrij worden 

gehakt om te kunnen worden aangesloten aan de binnenriolering.  

 

Ritty deelt tevens de visie dat alle verschillende uitvoeringsactoren om laag kunnen worden gehaald 

door werkzaamheden op te splitsen. Om een voorbeeld te geven kwam de seriematige renovatie van 

badkamer, keukens en toiletten te spraken ook van GW Koggenland. Hierbij is er een planning 

gemaakt er maar vier uitvoerende ketenpartners bij kwamen kijken. Namelijk Ooijevaar voor het 

sloopwerk en bouwkundige werkzaamheden, Schaafstra als totaal installateur, Hak en Schuur ten 

behoeve van het stucwerk en Lutterman ten behoeve van het tegelwerk.  

 

Het afdoppen van het leidingwerk vooraf voor het sloopwerk uit is een activiteit dat een van de basis 

activiteiten is van de installateur. Dit doet voert Ritty momenteel zelf uit, alleen des tijds dat Silani het 

sloopwerk uitvoerde, deed de sloper dit zelf. Alleen werd Ritty wel eens in de avond gebeld na het 

uitvoeren van het sloopwerk dat de sloper de leidingen niet voldoende kreeg afgedopt. Dit doordat de 

sloper bijvoorbeeld niet het juiste materiaal in bezit had en het daardoor lekte.   

 

De tijdsduur die de installateur hanteert is als volgt voor de badkamer: 

Afdoppen    1 á 2 uur 

Ruwbouw   1 dag (6 á 8 uur)   

Wastafelcombinatie  2 uur 

Wasmachine   1 uur 

Radiator incl. leidingwerk 2 uur 

Douchehoek   2 uur 

Toilet     2 uur 

Afmontage   4 á 6 uur  

Mechanische ventilatie  6 uur 

Groepenkast   2 á 3 uur 

 

De overige werkzaamheden die buiten het kritieke pad vallen een badkamerproces zijn de 

mechanische ventilatie en werkzaamheden aan de meterkast. Dit zijn werkzaamheden die die de dag 

kunnen opvullen na de ruwbouw van het installatiewerk. De mv dient te worden gemonteerd voor het 

‘losse’ plafond uit. Daar waar een betonplafond zit moet dit voor de schilder gebeuren. Dit betekent 

dat de installateur relatief veel vrijheid heeft om deze werkzaamheden uit te voeren.  

 

 

 



  

   

 

 

 

  

De werkzaamheden met betrekking tot de keuken zijn het gas, elektra en water. Het elektra dient te 

worden gemaakt zoals het programma van eisen. Hierbij maakt Ritty 2 enkele wandcontactdozen ter 

plaatse van de kookhoek. Een voor de afzuigkap en een voor de koelkast. Het komt namelijk veel voor 

dat het gasfornuis op de kleine koelkast komt te staan. Hierdoor hoeft de stekker van de koelkast niet 

in aansluiting t.h.v. het aanrechtblad te worden geplaatst. De enkele wcd maakt het mogelijk om voor 

de bewoners een afzuigkap te kunnen plaatsen. Daarnaast dient er ter plaats van de kookhoek een 

loze leiding worden gemaakt ten behoeve van elektrisch koken, welke tevens op een aparte groep 

dient te worden gemaakt. Dit zodat de bewoners zelf kunnen beslissen hoe zij koken. 

 

Ter plaatse van het aanrecht zal er een dubbele wandcontactdoos worden aangebracht. Daar waar 

een nieuwe leiding getrokken dient te worden moet er moet er een nieuw elektrapunt worden 

gerekend. Daar waar de wandcontactdoos vervangen dient te worden moet alleen de opbouw 

vervangen worden. 

 

Voor het gasaansluiting van de kookvoorziening blijft de gasleidingen altijd opbouw. Enkel zal er vaak 

worden gekeken om de gasleiding naar de cv ketel, vaak lopend via de keuken naar de zolder, om 

deze om te leggen via een bestaand schacht. Hierbij zal de gasleiding onder de vloer naar de keuken 

worden omgelegd om zodoende op de positie o.b.v. het programma van eisen te monteren.  

Het water ten behoeven van de gootsteenkraan dient te worden ingefreesd. Hierbij worden er 

voornamelijk de kranen op het blad gemonteerd, enkel als de bewoner het verlangd kan deze ook op 

de muur worden gemonteerd. Daar waar een waatvasser aanwezig is zal er een waterkraan t.h.v. de 

onderskastjes worden gemonteerd. Als deze vaatwasser in het keukenblok kan deze relatief 

gemakkelijk worden aangesloten aan de afvoer van de gootsteen door de flexibele afvoer van de 

vaatwasser. Mocht deze buiten het keukenblok komen dient de er een aparte afvoer worden gemaakt 

van wit PPC. Voor de wasmachine die in een keuken kan zijn dient tevens een kraan, afvoer en 

elektrapunt aanwezig te zijn. De vaatwasser en wasmachine dienen tevens op een aparte groep te 

worden aangebracht.  

 

Ritty Schaafstra merkte tevens op dat de uitvoerder Marcel Breet anders werkt dan de 

projectcoördinator Rob Kooy. Ritty vindt het namelijk prettig dat Marcel namelijk een situatie schets 

maakt van de badkamer, terwijl Rob alleen de omschrijving van de werkzaamheden door geeft.  

De laatste tijd is Ritty op basis van de wens van projectleider Sjoerd Pronk van aannemingsbedrijf 

Ooijevaar de daadwerkelijke gespendeerde tijdsduur aan het factureren. Hierbij constateerde Ritty ook 

dat de eenheidsprijzen goedkoper kunnen zijn omdat er bijvoorbeeld bij enkele eenheidsprijzen als 

wastafelcombinatie ca. 2 meter leidingwerk is verrekend. Dit terwijl er bijvoorbeeld daadwerkelijk 4 

meter leidingwerk in de badkamer is vervangen. Ritty vindt daarnaast de eenheidsprijzen gemakkelijk 

werken omdat hierdoor niet alle kleine boutjes hoeven te worden gefactureerd.   



  

   

 

 

 

  

8.7.3 Interview Mark Lutterman 

 

Geïnterviewde:  Mark Lutterman van Lutterman Tegelwerk uit Den Helder 

 

Datum:    28-05-2013 16:45 uur in Den Helder 

 

Onderdeel:   Tegelwerk badkamer, toilet en keuken 

 

Het tegelwerk kan onderverdeeld worden in twee onderdelen. Namelijk het tegelwerk aangebracht op 

Ardex en tegel over tegel. Ardex betekent dat het bestaande tegelwerk verwijderd is de wanden 

voorzien zijn van een cementgebonden egalisatielaag. Deze heeft 2 á 3 uur droogtijd nodige voordat 

het tegelwerk er op aangebracht mag worden zonder het gebruik van een primer.  

 

Ten behoeve voor de situatie waar er over het bestaande tegelwerk wordt gelijmd dient er enige 

bewerking voor het tegelwerk worden uitgevoerd. Zodoende kan het bestaande tegelwerk 

gebouchardeerd te worden om mogelijke onvlakke plekke egaal te maken. Vervolgens moet het 

tegelwerk ontvet worden en voorzien van een primer ten behoeve van de hechting van het nieuwe 

tegelwerk op het bestaande tegelwerk. Deze voorbereidende werkzaamheden zorgen voor een extra 

bewerking maar daarentegen wordt er wel bespaard op de kostbare Ardex egalisatielaag. Een 

kimband wordt uitgevoerd ter plaats van de douchehoek tegen de Ardex egalisatielaag op en bestaat 

uit een pastalaag, een band en een pastalaag ter behoeve van de waterdichtheid van de constructie. 

De werkvolgorde van het wandtegelwerk dient eerst te worden uitgevoerd omdat andersom mogelijk 

het nieuwe vloertegelwerk wordt gewerkt. Door eerst het wandtegelwerk uit te voeren kan men 

vervolgens het vloertegelwerk in de specie leggen. In de tussentijd is het wandtegelwerk voldoende 

uitgehard om het te kunnen inwassen. Bij het aanbrengen van het vloertegelwerk dient de tegelzetter 

wel gebruik te maken van een plaat om te voorkomen    

 

De productietempo’s van het tegelwerk bestaat uit een gemiddeld vast uitvoeringstempo van 16 m2 

ten behoeve van wandtegelwerk op basis van pastategellijm. Voor het vloertegelwerk die in de specie 

dient te worden gelegd ligt dit tempo op gemiddeld 6 vierkante meter per dag. Voor een grote 

badkamer als de op de Beemsterboerstraat 8 in Berkhout zal er één dag nodig zijn ten behoeve van 

het vloertegelwerk en anderhalve dag ten behoeve van het wand tegelwerk. Volgens Mark Lutterman 

is het niet aannemelijk dat op de Beemsterboerstraat 30 te Berkhout een grootte badkamer in 14 

manuren is uitgevoerd.  

 

Ten behoeve van het vloertegelwerk dient er wel een rekening worden gehouden met de douchebak. 

Bij een pijpelade, een smalle lange smalle badkamer kleiner dan 900 mm dient er een andere 

douchehoek worden toegepast vanwege die minimale afmeting van 900 x 900 mm. Op de hoeken 

dient er namelijk een tegel te worden gesneden 45 graden om de twee zijdes aan elkaar aan te 

sluiten.  

 

Voor de informatieverstrekking is het voornamelijk belangrijk dat er bekend is welk tegel er gebruikt 

dient te worden. Voornamelijk door de verschillende opdrachtgevers is het belangrijk dat dit goed 

wordt vermeld zoals de bijvoorbeeld de stamkaart die de wooncompagnie gebruikt.  

 

De Ardex egalisatielaag is de basis voor het tegelwerk met betrekking tot de vlakheid. Daarnaast komt 

het wel eens een enkele keer voor dat deze ondergrond niet voldoende vlak is om tegelwerk goed te 

kunnen aanbrengen. Voornamelijk op plekke waar de rij van de stukadoor niet gemakkelijk kan komen 

zoals de boven en onderkant van een wand. Hierbij wordt het zichtbaar dat de onderkant wegloopt.  

 

 

 

  

  



  

   

 

 

 

  

8.7.4 Interview Niki hak 

 

Geïnterviewde:   Niki Hak van Stukadoorsbedrijf N. Hak & W. v/d Schuur uit Schagen 

 

Datum:    29-05-2013 17:00 uur in Schagen  

 

Onderdeel:   Stucwerk badkamer, toilet en keuken 

 

Het stucwerk in de badkamer zijn specialistische werkzaamheden en bestaat uit een cementgebonden 

stucwerk genaamd Ardex daar waar tegelwerk aangebracht zal worden. In de badkamer voor de 

opdrachtgever GW Koggenland is dit tot aan het plafond. Dit is een alternatief voor gipsgebonden 

stucwerk aangezien hierbij 75 % van het water zal moeten verdampen. Voor dat deze gipsgebonden 

stuclaag verhard is om te betegelen zal ca. 1 mm droogtijd nodig hebben per dag. Het kenmerk van 

Ardex A950 is dat deze niet verhard door hydratatie maar door kristallisatie.  

 

Het enige nadeel van Ardex A950 is dat het een kostbare product is. De eenheidsprijs van een 

vierkante meter Ardex A950 dikte 15-20 mm kost €47,30. Een zak Ardex kost daarentegen ook rond 

de vijftig euro, en met een zak Ardex kan de stukadoor een 3 vierkante meter stuken met een dikte 

van 10 mm. Voor een hele grote badkamer als de á 22 vierkante meter zoals de Beemsterboerstraat 8 

te Berkhout, met een dikte van 15-20 mm, staat 5 manuur gefactureerd. Dit klopt niet omdat dit 2 man 

á 5 manuur moet zijn. Voor zo’n groter badkamer gaan namelijk ca. 16 á 18 zakken in. Dit betekent 

dat de stukadoor 4 keer Ardex moet aanmaken van 4 á 5 zakken per keer.  

 

Bij deze diktes van stucwerk van 15-20 mm dient het raapwerk eerst ruw te worden opgezet en om 

vervolgens het enige tijd te laten dragen wanneer de stukadoor verder in de badkamer gaat. Het 

raapwerk is eigenlijk uitvulwerk om de oneffenheden, ofwel de gaten die in de muur zijn gevallen van 

het slopen, om de wand globaal te egaliseren. Nadat dit is opgezet en het droogproces in de wand al 

reeds is begonnen gaat de stukadoor er nog een keer overheen maar dan met Ardex die vloeibaarder 

is om zodat het gemakkelijker is om de wand te egaliseren. Daarnaast werken de stukadoor liever in 

grotere badkamer omdat zij hierdoor gemakkelijker met hun lange rij kunnen werken en daardoor 

sneller werken. In kleinere badkamers als pijplades is het moelijker om te stukadoren doordat hun rij, 

met een lengte tot 2 meter, moelijker te hanteren is.  

 

In toiletten is dit tevens het geval, hierbij werken zij vak nat in nat doordat de hoeveelheden zo klein 

zijn dat de ene zijde van de wand nog niet voldoende is verhard en daardoor de rij de andere kant van 

de muur sneller weer uitvoeringsporen achter laat. Daarnaast komen in het toilet en keuken vaak twee 

soorten stucwerken bij elkaar. Namelijk het bestaand of het te vervangen gipsgebonden pleisterwerk 

en de cementgebonden egalisatielaag van Ardex ter plaatse van het tegelwerk. Om dit goed aan te 

brengen bestaan er twee methoden waarbij er degelijk een groot verschil met betrekking tot het 

uitvoeringsproces. Het tegelwerk dient volgens het programma van eisen op 1,2 meter te worden 

aangebracht. Hiervoor kan de stukadoor kiezen om Ardex aan te brengen tot ca. 1,1 meter en om 

vervolgens direct hierna de stucgebonden tegelwerk aan te brengen vanaf 1,1 tot aan het plafond. De 

tegelzetter kan dan vervolgens tot 1,2 tegelen en zijn er geen Ardex sporen zichtbaar. De andere 

methoden is om het Ardex aan te brengen tot over het tegelwerk rond een hoogte van 1,3 meter, het 

tegelwerk vervolgens te laten aanbrengen en naderhand de gipsgebonden pleisterwerk aan te 

brengen en zodoende tevens de Ardex sporen weg te werken achter het gips. Dit betekent dat in de 

eerste variant de stukadoor in één processtroom kan doorwerken 

 

Daar waar het stucwerk blijft zitten doordat de hechting van het bestaande pleisterwerk voldoende is, 

zal dit worden afgeplakt ter hoogte van nieuwe tegelwerk. Vervolgens zal de stukadoor de Ardex 

aanbrengen. Hierbij kan het voorkomen dat de Ardex egalisatie uitsteekt ten opzichte van het 

bestaande pleisterwerk. Om dit verschil te nivelleren zal de stukadoor van onder naar boven naar het 

bestaande pleisterwerk toe smeren. Dit zodat de Ardex laag gelijk komt met het bestaande 

pleisterwerk.   



  

   

 

 

 

  

 

In het stucwerk is nauwelijks verband te vinden met betrekking tot de productietempo’s. Zo maakt de 

stukadoor de meeste productie bij egale wanden van 0-5 mm en dan voornamelijk bij grote badkamer, 

De eenheidsprijzen liggen hierbij wel lager, rond de € 32,- , maar dit werkt relatief gemakkelijker en 

dus sneller. Voor een grote badkamer, als de badkamers op de Beemsterboerstraat met een dikte 

tussen de 15-20 mm heeft deze maximaal een dag nodig. Voor een reguliere badkamer als staat 

ongeveer 4 uur wat tevens overeenkomt uit paragraaf 3.2.1. Samen gaat dit sneller en duurt dit ca. 6 

manuur. Voor een keuken staat ongeveer 4 uur.  

 

Niki werkt vaak op een dag op één adres, of de werkzaamheden moeten al voor twaalf uur gereed zijn 

dat hij nog naar het volgende adres gaat. Met de vraag wat Niki zou vinden om na het stucwerk een 

vervolg activiteit mee te nemen, als de betonvloer storten, beantwoorde hij dit positief. Het voordeel 

voor Niki is daarbij dat eventueel restmateriaal in de vloer kan worden verwerkt. Het enige nadeel  zou 

kunnen zijn dat hij over het leidingwerk moet lopen in plaats van de ruw afgestorte spramex vloer. 

Alleen volgens Niki gebeurt dat momenteel ook al dus dat zou geen belemmering moeten zijn. 

Momenteel moet namelijk de timmerman speciaal terug komen om de vloer ruw af te storten na het 

montage van het leidingwerk van de installateur. Hiervoor staat tevens een dag gepland om dit uit te 

voeren.  

 

Voor de uitvoeringsduur is de mate van sloopwerk bepalend. De stukadoor vertelt daarbij dat 

voornamelijk het bestaande zetwerk van het wandtegelwerk een factor is waardoor het de wand in 

grove mate oneffen raakt. Het gevolg hiervan is dat er een dikkere egalisatielaag van 15-20 mm moet 

worden aangebracht om ervoor te zorgen dat de wand vlak wordt gemaakt. Bij gelijmd tegelwerk is dit 

in mindere mate het geval.  

 

De stukadoor geeft een voorkeur aan van verrekenen op basis van eenheidsprijzen omdat hij 

persoonlijk hierdoor geprikkeld wordt om snel af te ronden. Als het werk in regie wordt verrekend dan 

is deze prikkel er niet en zal hij meer de tijd nemen om het werk nog nauwkeuriger af te werken.  

 

Tevens kwam er te spraken over het onderwerp verzand stucwerk. Volgens Niki komt dat door de 

crisis in de jaren 80 waar de stukadoors in het blauwe pleisterwerk de verhouding tussen het gips en 

cement zijn gaan veranderen. Hierbij hebben zij het cement in de mortel verlaagd vanwege de 

kostbaarheid. Dit is de oorzaak achter het verzande stucwerk, maar deze traditionele manier van 

stuken komt nauwelijks meer voor. Momenteel wordt er wit pleisterwerk gebruikt die deze nadelige 

eigenschap niet heeft.  

  



  

   

 

 

 

  

 Bijlage H: Resultaat uit toetsing van applicatie 

De volgende documenten is het resultaat van de applicatie. Dit is hetgeen wat tijdens de opname door 

de projectcoördinator is opgesteld op het adres Vijzelmolen 76 te Hoorn.  

 

 

 


