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Abstract 

This dissertation is part of the Master of Science course Constriction Technology at the Technical University 

of Eindhoven, the foundation of this project originated from the host company Royal BAM Group. During the 

initial phase of the project Centrée in Rotterdam a number of challenges were found. The first challenge was 

in regards to unusable, incomplete, and impracticable technical carpenter’s drawings. This resulted in delays 

due to the fact more time was needed to acquire the correct information. Another challenge was a result of 

unusable and incomplete work plans, these plans were created without taking into account all the information 

needed for the carpenter’s teams. This subsequently meant the general foreman spending more time on fine 

tuning the information than coordinating the carpenter’s teams, therefore the carpenter teams were less 

efficient. 

As a consequence of these challenges there is a possibility that the teams will improvise which could result in 

unneeded repairs. Next to this the general foreman needed to make decisions regarding implementation 

methods, which due to these challenges would not always lead to the most effective method. To resolve these 

challenges the following aim has been formulated for this dissertation.  

“To develop a tool for realizing usable, practicable and complete details and work plans, in which during the 

preparation phase sufficient time and attention is paid to the method of implementation, in order reduce cost 

during the implementation phase and/or to avoid repair costs in the use phase.” 

The research boundaries are set at two architectural details, derivatives of the supplier’s details and the work 

plan for the façade of the project Centrée. 

The work planner’s process has been studied, because at this stage the work details and the work plans are 

supplied with the required information to allow the teams realize the façade. Furthermore research was done 

in regards to what information is available, where this information is coming from, what information is 

needed and how this information is provided. 

Subsequently it was found that the information in the work plans are incomplete with regard to the work that 

needs to be executed and the equipment that are necessary. The information on the technical drawings is also 

incomplete when it comes to the definition of the type of product and the position where it should be applied 

and this information is scattered over various documents. This is because the planning engineer has an image 

of the insufficient implementation method, not using the knowledge of the general foreman and available help 

documents on BAM Management System (BMS). 

The planning engineer is primarily focus is with coordinating the technical drawings. If there are a substantial 

amount of drawings that be corrected in parallel, there is a possibility the overview will be lost and tuning 

errors might occur between the drawings. 

The knowledge of the general foreman is also not used in drawing up the contract with a supplier. As a result, 

data is missing and the general foreman has less knowledge of the contract. The investigation revealed that 

during the work planner’s phase that the implementation method is taking into account at a very late point in 

this process. Taking the implementation method into account at a timely manner is important because: the 

cost-quality ratio may be affected, the costs are influenced by the design of the products to adapt to the 

implementation method, or vice versa and that the planning engineer can work with full detail information and 

work instructions. 

Due to wrong information errors can be made which could lead to incorrect implementation, this could results 

in higher implementation and recovery costs. Recovery costs also increase due to the fact the planning 

engineer does not take sufficient account for the influence of weather on the products, as well as there is not 

enough information supplied to the teams and the instructions they get are unclear. 

Now the challenges have been researched a program of requirements has been setup to help develop the tool. 

The tool that is developed is to be used by the planning engineer, the reason for this is because all the required 

information for the implementation is collected there. The tool is styled in the BMS style this will make it 
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easier for all of the planning engineers to be able to use the tool. In support of the tool a manual has also been 

created which outlines all the steps that are required. 

Before the purchasing phase the general foreman is involved in the implementation method to determine the 

complete architecture details. The implementation method will be documented in a document which will 

include all the products intended for processing. The timely determination of the implementation method is an 

important step to address the challenges. This will most likely influence the cost-quality ratio in a positive 

manor as well as make the planning engineer more efficient. The implementation method must be a part of the 

project plan. 

The planning engineer together with the general foreman will need to investigate the conditioning of the 

products against weather influences. The weather influences that need to be investigated are temperature, 

wind and humidity/rain. This will be put in a table in order to retain the overview and need to be 

supplemented with knowledge from the help documents that present at BMS. This table could also include if 

product need to be processed to counteract the weather influences this will make it easier for the planning 

engineer to get an overview of the processing requirements. This information could then be used to setup 

work instructions. 

The given implementation method and conditioning must be supplemented with product knowledge from the 

supplier during the specific purchase conversation. Based on your chosen implementing method one can 

investigate if it is possible to optimize the product. 

Further agreements will have to be made with the supplier about working out the detail information for the 

teams. The choice of the supplier to develop this information is because they are knowledgably about their 

own product. Also the planning engineer will prepare these drawings differently from the data of the 

suppliers. This information is normally scattered over various documents, therefore this would take additional 

time for the planning engineer. The detail information should at least show the position from reference point 

and where what type of product to be processed. 

To prevent the planning engineer of losing the overview which will result in errors, the planning engineer will 

need to chart the relationships between all the documents.  

The planning engineer can create work instructions for the different teams with all the information that was 

delivered. To help create these work instructions, guidelines have been created to show how the information 

that has been delivered can be passed on. Before the work instructions are given to the different carpenter’s 

teams it will need to be approved with the general foreman. Once the work instructions are approved they will 

be highlighted during the kickoff meeting. 

Because the teams now use usable, complete and practicable work instruction and detail information, there is 

no risk of higher implementation costs than what was budgeted for and/or repair costs during the 

implementation phase and/or users. 

In the near future all buildings will be worked out in 3D as a recommendation for a follow-up research one 

can research to make clear agreements with suppliers on how implementing information is put in a 3D model. 

For example, one can work with different building layers in which a layer contains only the information 

needed to implement. 

  



Afstudeerrapport Roman van Os  

VII 

Samenvatting 

Dit afstudeerrapport is onderdeel van het afstudeertraject van de mastertrack Construction Technology aan de 

Technische Universiteit Eindhoven waarbij de basis voor het onderzoek afkomstig is van gastbedrijf BAM. 

Tijdens het vooronderzoek op het project Centrée, te Rotterdam, zijn knelpunten gevonden. De timmerlieden 

klaagden over onbruikbare, onvolledige en onuitvoerbare tekeningen waardoor zij extra tijd kwijt waren aan 

het uitzoeken van de juiste informatie. Een ander knelpunt was dat de uitvoerder klaagde over de bruikbaar- 

en volledigheid van de werkplannen, die volgens hem onvoldoende waren afgestemd op de gegevensbehoefte 

van de ploegen. De uitvoerder moet deze gegevens afstemmen en heeft hierdoor minder tijd om de 

timmerlieden aan te sturen, die daardoor minder efficiënt werken.  

Door de onbruikbaar, onvolledig en onuitvoerbaar werktekeningen en werkplannen is de kans aanwezig dat 

ploegen gaan improviseren en hierdoor herstelwerkzaamheden ontstaan. Daarnaast moeten uitvoerders tijdens 

de uitvoering keuzes maken over de uitvoeringsmethode, wat niet altijd leidt tot een weloverwogen keuze. Om 

deze knelpunten aan te pakken en een oplossing hiervoor te ontwerpen is voor het afstuderen de volgende 

doelstelling geformuleerd: 

“Het ontwerpen van een hulpmiddel voor het realiseren van bruikbare, uitvoerbare en volledige details en 

werkplannen, waarin tijdens de voorbereidingsfase tijdig en voldoende aandacht is voor de wijze van 

uitvoering om zo tijdens de uitvoeringsfase hogere uitvoeringskosten dan begroot en/of herstelkosten tijdens 

de gebruiksfase te voorkomen.”  

Het onderzoek is afgebakend op twee architectendetails, de afgeleide details van de leveranciers en het 

werkplan voor de gevel van het project Centrée.  

Het werkvoorbereidingsproces is onderzocht omdat in deze fase de werkdetails en het werkplan uitgewerkt is 

om de uitvoering van informatie te voorzien, zodat de ploegen de gevel kunnen realiseren. Tevens is 

onderzocht welke informatie beschikbaar is, waar deze informatie vandaan komt, welke informatie nodig is en 

hoe deze informatie wordt aangeleverd aan de uitvoering. 

Hieruit is gebleken dat de informatie in het werkplan onvolledig is met betrekking tot het uitvoeren van de 

werkzaamheden en het benodigde materieel. De informatie op de werktekeningen is ook onvolledig als het 

gaat om de omschrijving van het type product en de positie waar het product aangebracht moet worden. 

Tevens staat deze informatie verspreid over verschillende documenten. De oorzaak hiervan is dat de 

werkvoorbereider een onvoldoende beeld heeft van de uitvoeringsmethode, geen gebruik maakt van de kennis 

van de uitvoerder en beschikbare hulpdocumenten op BAM Management Systeem (BMS).  

De werkvoorbereider is voornamelijk bezig met het coördineren van de tekeningen. Indien er veel tekeningen 

parallel aangepast worden kan het voorkomen dat hij hierdoor het overzicht kwijt raakt en er 

afstemmingsfouten ontstaan tussen de tekeningen. 

De kennis van de uitvoerder wordt ook niet gebruikt bij het opstellen van het contract met een leverancier. 

Hierdoor ontbreken gegevens en heeft de uitvoerder minder kennis van het contract. Uit het onderzoek is 

gebleken dat in de werkvoorbereidingsfase te laat aandacht is voor de uitvoeringsmethode. Het tijdig bepalen 

van de uitvoeringsmethode is van belang omdat: de kosten-kwaliteitsverhouding kan worden beïnvloed, de 

kosten worden beïnvloed door het ontwerp van de producten aan te passen aan de uitvoeringsmethode, of vice 

versa en de werkvoorbereider gericht kan werken aan bruikbare en volledige detailinformatie en 

werkinstructies. 

Door de verkeerde informatie ontstaan fouten die leiden tot een onjuiste uitvoering, waardoor hogere 

uitvoerings- en herstelkosten ontstaan. Herstelkosten ontstaan tevens doordat: de werkvoorbereider 

onvoldoende rekening houdt met de conditionering tegen weersinvloeden op de producten, informatie 

onvoldoende geraadpleegd wordt door de ploegen en doordat de instructies die zij krijgen onduidelijk zijn. 

Nu de problemen zijn onderzocht is er programma van eisen opgesteld voor het te ontwikkelen hulpmiddel. 

Het hulpmiddel is ontwikkeld voor de werkvoorbereiding omdat hier alle informatie voor de uitvoering wordt 

verzameld. Het is een werkvoorbereidingsproces dat is toegespitst op het realiseren van bruikbare, volledige 
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en uitvoerbare informatie. Het hulpmiddel is op dezelfde manier vormgegeven als BMS, waardoor het voor 

alle werkvoorbereiders toegankelijk en bruikbaar is. Tevens is er een omschrijving gemaakt van alle stappen 

ter ondersteuning. 

In het proces wordt de uitvoerder vooraf aan de inkoopfase betrokken om de uitvoeringsmethode te bepalen 

voor de gehele architectendetails. De uitvoeringsmethode zal vastgelegd worden in een planning met daarin 

alle te verwerken producten. Het tijdig bepalen van de uitvoeringsmethode is een belangrijke stap om de 

knelpunten aan te pakken. De uitvoeringsmethode moet gebruikt worden in het onderdeel “plan van aanpak” 

van het werkplan. Het tijdig bepalen heeft verder als voordeel dat de kosten-kwaliteitsverhoudingen sterker 

beïnvloed kunnen worden en de werkvoorbereider doelgericht kan werken aan informatie die nodig is voor het 

uitvoering van de werkzaamheden. 

Vervolgens zal de werkvoorbereider samen met de uitvoerder moeten kijken naar de conditionering van de 

producten tegen weersinvloeden. De weersinvloeden die bekeken moeten worden zijn temperatuur, wind en 

neerslag/luchtvochtigheid. Dit zal in een tabel gezet moeten worden om het overzicht te behouden en 

aangevuld moeten worden met kennis uit de hulpdocumenten die aanwezig zijn in BMS. Tevens kan op deze 

lijst worden aangegeven of er rekening gehouden dient te worden met de verwerking van de producten om te 

zorgen dat de werkvoorbereider snel een overzicht heeft van de verwerkingsvoorschriften op het gebied van 

de weersinvloeden. Deze informatie kan vervolgens gebruikt worden bij het opstellen van de werkinstructie. 

De bepaalde uitvoeringsmethode en conditionering moeten tijdens het inkoopgesprek aangevuld worden met 

specifieke productkennis van de leverancier. Op basis van de gekozen uitvoeringsmethode kan er gekeken 

worden of het mogelijk is om het product te optimaliseren.  

Verder zullen afspraken gemaakt moeten worden met de leverancier over het uitwerken van de 

detailinformatie voor de ploegen. De keuze om de leverancier deze informatie te laten uitwerken is omdat 

deze kennis heeft over hun product. Indien de werkvoorbereider deze tekeningen zelf zou moeten realiseren 

uit de documenten van de leveranciers, die verspreid staan over de verschillende documenten dan zou dit voor 

de werkvoorbereider extra tijd in beslag nemen. De detailinformatie moet in ieder geval de positie weergeven 

vanuit referentiepunten en waar welk type product verwerkt moet worden. 

Om te voorkomen dat de werkvoorbereider het overzicht kwijt raakt tussen alle tekeningen van de 

verschillende leveranciers en de afstemmingsfouten ontstaan, moet de werkvoorbereider de onderlinge 

verbanden in kaart brengen zodat dit overzichtelijk is. 

De werkvoorbereider kan met alle verkregen informatie een werkinstructie opstellen voor de ploegen. Voor 

het opstellen van de werkinstructies zijn hulpdocumenten opgesteld om duidelijk te maken hoe de informatie 

moet overgedragen worden. Deze werkinstructie zal voordat de ploegen deze krijgen besproken worden met 

de uitvoerder. Indien de werkinstructie voor de uitvoerder duidelijk is zal deze tijdens een startwerkbespreking 

worden toegelicht aan de ploegen. 

Doordat de ploegen nu bruikbare, volledige en uitvoerbare werkinstructie en detailinformatie hebben, zullen 

hierdoor geen hogere uitvoeringskosten ontstaan dan begroot en/of geen extra herstelkosten tijdens de 

uitvoering- en/of gebruikersfase. 

In de nabije toekomst zullen alle tekeningen van werken uitgewerkt worden in 3D. Als aanbeveling voor een 

vervolgonderzoek zou onderzoek verricht kunnen worden naar de mogelijkheid om duidelijke afspraken te 

maken met leveranciers over de manier waarop uitvoeringsinformatie in een 3D model wordt gezet. Zo zou 

gewerkt kunnen worden met verschillende tekenlagen waarin een laag alleen de informatie bevat die nodig is 

voor de uitvoering. 
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1 Inleiding 

Dit afstuderen bestaat uit dit afstudeerrapport, bijlageboek en een werkinstructie voor de 

werkvoorbereiding als losse onderdelen. Vanuit het afstudeerrapport wordt verwezen naar een 

bijlagenummer uit het bijlageboek.  

 Afstudeertraject 

Het afstudeertraject is doorlopen om te kunnen afstuderen aan de Technische Universiteit Eindhoven 

voor de master Architecture, Building and Planning, waarbij de mastertrack Construction Technology 

is doorlopen. Deze mastertrack is gericht op de uitvoering van bouwwerken en heet in het Nederlands 

Uitvoeringstechniek. Het afstudeertraject bestaat uit vier onderdelen die met elkaar verbonden zijn. 

Het afstudeertraject begint met het masterproject 3 – Participerend observeren. Vervolgens is er een 

afstudeerplan opgesteld die de basis is voor het verdere afstudeertraject en geeft vorm aan het 

onderzoek en de ontwerpfase van het afstudeertraject. 

Gedurende het participerend observeren wordt een aanleiding gevonden voor het onderzoek. Tijdens 

het observeren van het uitvoeringsproces worden knelpunten in de voorbereiding en de uitvoering 

waargenomen. In het afstudeerplan zijn deze knelpunten omgezet naar een afstudeerdoel en 

bijbehorende taken, die uitgevoerd moeten worden om tot dat doel te komen. Deze taken bestaan uit 

onderzoek- en ontwerptaken waarmee het te behalen doel bereikt kan worden. 

 Introductie bedrijf 

BAM Utiliteitsbouw bv is één van de zelfstandige werkmaatschappijen binnen de Koninklijke BAM 

Groep nv. De verschillende werkmaatschappijen van Koninklijke BAM Groep nv bieden 

opdrachtgevers dienstverlening in de sectoren Bouw en techniek, Infra, Vastgoed en Publiek-private. 

De Koninklijke BAM Groep nv haalde in 2011 een omzet 7,9 miljard euro en telt 26.000 

medewerkers. De werkmaatschappij BAM Utiliteitsbouw is een landelijk opererende, ontwikkelende 

bouwer met 1.800 medewerkers die zorgt voor de huisvesting van bedrijven en instellingen. BAM 

Utiliteitsbouw realiseert een omzet van circa 700 miljoen euro. Door de decentrale organisatie met 

tien regio's is BAM Utiliteitsbouw altijd in de buurt van de klant te vinden. Het regiokantoor weet wat 

erin de regio speelt en heeft alle disciplines in huis voor de voorbereiding, planning en uitvoering van 

kleinschalige, maar ook grotere en complexe projecten: project- en planontwikkeling, technische 

ontwikkeling, realisatie en beheer als mede onderhoud. Voor de heel grote en risicovolle projecten 

wordt de bedrijfsunit Grote Projecten ingeschakeld.1 In het schema hieronder (figuur 1.1) is te zien 

hoe deze regio s onderverdeeld. De regio moet een omzet behalen in het jaar 2014 van €105 miljoen 

met 240 medewerkers. 

                                                      

1 http://www.bam.nl/over-bam/werkmaatschappijen 
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Figuur 1.1: Basis structuur van de regio zuidwest, bron presentatie BAM 

 Project 

Het nieuwbouwproject Centrée Rotterdam (figuur 1.2) ligt in de nieuwe wijk Parkstad op de Kop van 

Zuid. De nieuwbouwlocatie ligt tussen het Spoorweghavenpark en de Laan op Zuid. Het project 

betreft de eerste stap in de ontwikkeling van de Spoorweghavenbuurt. Vastgoedontwikkelaar en 

belegger Leyten heeft de opdracht gegund aan een integraal projectteam bestaande uit BAM 

Utiliteitsbouw Rotterdam en BAM Woningbouw Rotterdam. Het betreft een Engineer & Build 

opdracht met een opdrachtsom van ca. 18,5 miljoen euro.  

   

Figuur 1.2: Eindresulataat van het project Centrée bron: foto topaas, flickr.com/topaas 

Engineer & Build is een geïntegreerde organisatievorm waarbij engineering en uitvoering samengaan. 

In dit verband wordt dan ook gesproken over opdrachtnemer en niet over aannemer. De 

opdrachtnemer bestaat uit een combinatie van een aannemer, adviseurs en installateurs. De regie ligt 

in dit geval bij BAM. In algemene zin geldt voor deze organisatievormen dat de opdrachtnemer het 
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project op basis van de gestelde vraagspecificatie engineert en realiseert en het daarna aan de 

opdrachtgever overdraagt.2  

Het project bestaat uit twee fases. De eerste fase betreft een schoolgebouw en kinderdagverblijf 

(figuur 1.3). In deze fase heeft het participerend observeren plaatsgevonden. De tweede fase bestaat 

uit een supermarkt op de begane grond, vervolgens 2 parkeerlagen, daarboven 85 appartementen en 

12 stadswoningen (figuur 1.3). Het hoogste gedeelte omvat negen bouwlagen vanaf het maaiveld. Het 

totaal bruto vloeroppervlak is ca. 26.000 m². De bouw is in januari 2013 gestart en zal ca. 15 maanden 

in beslag nemen.  

 

 

Figuur 1.3: Totaal overzicht fase 1 links van de rode lijn en fase 2 rechts 

  

                                                      

2 http://www.europeseaanbestedingen.eu/europeseaanbestedingen/europese_aanbesteding/aanbesteden_van_werken 
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2 Analyse participerend observeren 

Het masterproject Participerend observeren omvatte het observeren van een uitvoeringsproces. De 

observaties hebben plaats gevonden tijdens fase 1 en hebben zich gericht op de uitvoering bij het 

plaatsen van een viertal prefab betonnen bouwdelen van het project Centrée te Rotterdam:  

1. Plaatsen prefab gevelelementen,  

2. Leggen kanaalplaatvloer,  

3. Leggen prefab bordessen, 

4. Plaatsen prefab trappen. 

Tijdens het observeren zijn er 24 knelpunten naar voren gekomen.  

A. De aangebrachte randbeveiliging zat in de weg voor het aanbrengen van de stelkozijnen. Dit 

knelpunt ontstond tijdens het aanbrengen van de stelkozijnen.  

B. De stelmortel werd gemaakt op de werkvloer met een cementmolen, tijdens het aanpikken 

van de elementen en het vastmaken van de schoren. Bij het aanbrengen van de stelmortel 

kwam het voor dat de mortel onvoldoende of niet was gemaakt. Hierdoor moest ad hoc 

stelmortel worden gemaakt. 

C. De stelmortel werd overgegoten in een speciekuip, waarbij de mortel naast de speciekuip 

terecht kwam. 

D. De pallet met droge mortel stond op 20 meter afstand van de cementmolen. Hierdoor moest 

de timmerman onnodig lopen en tillen.  

E. Tijdens het aanbrengen van de stelmortel stonden timmerlieden uit de ploeg stil gedurende 4 

minuten. 

F. Er was geen stabiliteitsvoorziening aanwezig tussen de kernelementen. 

G. De kanaalplaten pasten niet binnen het vloerveld. 

H. De hamerkopsparingen waren niet diep genoeg om de benodigde randwapening aan te 

brengen. Hierdoor moesten de hamerkopsparingen dieper uitgehakt worden. 

I. Tijdens het bevochtigen van de kanaalplaten kwam er water op de stekker van de trilnaald, 

hierdoor ontstond kortsluiting en viel de stroom uit. De timmerlieden die aan het werk waren 

kunnen niet verder werken tot de stroomvoorziening was hersteld. 

J. Tijdens het volstorten van de kopsleuven en naden liep het beton weg uit de naden. Dit kwam 

doordat de naden niet goed waren gedicht op een afwijkende plaats tussen de kanaalplaten. 

K. Het beton was niet verwijderd van de stalen liggers na het storten van de naden en 

kopsleuven. Hierdoor moest het uitgeharde beton eerst worden weggehakt van stalen liggers 

om de dakranden aan te brengen. 

L. Het beton kwam niet netjes tussen de naden vanuit de kubel. Het beton kwam naast de naden 

en moet met twee timmerlieden erin worden geveegd. 

M. De timmerlieden kregen een aantal verschillende tekeningen mee, waarin zij niet thuis waren. 

Hierdoor moesten de timmerlieden op de werkvloer gaan uitzoeken welke gegevens ze nodig 

hebben. Hierdoor waren de timmerlieden onnodig veel tijd kwijt. 

N. De kettingklemmen waren niet aanwezig bij start werkzaamheden. Hierdoor moest een 

timmerman de kettingklem gaan halen bij de keet. 

O. Een prefab wandelement was afgeschoord over een trappengat. Hierdoor zat deze in de weg 

voor het aanbrengen van de trap. De schoren waren verwijderd. Om het element weer tijdelijk 

te kunnen positioneren is aan de binnenzijde van de kern een trekschoren aangebracht. 

P. Het bordes was verkeerd om in het trappengat gehesen en was niet te draaien. 
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Q. De hijskettingen waren niet op de juiste lengte ingekort met de kettingklem. De trap werd 

daardoor niet onder de juiste hoek gehesen. 

R. De hijskettingen waren niet gelijk t.o.v. elkaar ingekort met de kettingklem. De prefab trap 

hing schreef in de kraan. 

S. Het bordes was niet aangepast op de staalconstructie. Aan de stalenhoeklijn zit een kopplaat, 

die vast zat met bouten. De ruimte voor de bouten was niet aanwezig in het prefab bordes. 

Hierdoor was het bordes niet op de juiste plaats te plaatsen.  

T. De trap was tevens niet aan te brengen omdat het bordes op een onjuiste positie was 

aangebracht. De trap hing al in de kraan toen men er achter kwam dat het bordes niet op de 

juiste plek zat. 

U. De sponning in het bordes had niet de juiste diepte waardoor de trap niet aan te brengen was. 

V. De stalen hoeklijn was te lang en zit in de weg voor het aanbrengen van de trap. Hierdoor was 

de trap niet aan te brengen. 

W. De timmerlieden werkte niet aangelijnd in het trappengat tijdens het aanbrengen van de 

trappen. 

X. De onnodige spullen waren niet van de werkvloer afgehaald voor de volgende 

verdiepingsvloer werd gelegd. 

Deze knelpunten zijn geanalyseerd met behulp van de methode die opgesteld is door J.I. Porras, 1987 

om de onderlinge verbanden en oorzaken bepaald. De knelpunten zijn terug te leiden naar zes 

oorzaken:  

1. aansturing van timmerman door uitvoerder,  

2. ontwerpfout leverancier,  

3. ontwerpfout constructeur,  

4. onvoldoende oog voor uitvoerings-werkzaamheden,  

5. afstemmingsfout werkvoorbereider 

6. onjuist materieel.  

De knelpunten leidden tot onvoorziene uitgave aan materiaal en onderaannemers, extra manuren en 

kraantijd en het onveilig uitvoeren van de werkzaamheden. In tabel 2.1 is de overschrijding per 

oorzaak aan manuren en de financiële gevolgen daarvan weergegeven. De overschrijding van de 

manuren is berekend als percentage van de totaal begrote manuren voor het monteren van het prefab 

beton, waarvoor 935 manuur stond. De extra manuren zijn geëxtrapoleerd over de gehele eerste fase 

in samenspraak met de uitvoerder en projectleider.  
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# Oorzaken manuren 

percentage van begroot 

aantal manuur totalen kosten 

1 Ontwerpfout constructeur 32 3.4% € 1.545 

2 Ontwerpfout leverancier 6 0.6% € 915 

3 Afstemmingsfout werkvoorbereiding 15 1.6% € 1.305 

4 

Onvoldoende oog voor 

uitvoeringswerkzaamheden 5 0.5% € 180 

5 

Aansturing van timmerman door 

uitvoerder 39 4.1% € 2.897 

6 Onjuist materieel 41 4.3% € 1.950 

 totaal 136 14.6% € 8.792 

Tabel 2.1: Categorieën, verspilde manuren en kosten 

Uit deze analyse bleek dat de 24 geconstateerde knelpunten zorgden voor een verspilling van 14.6% 

van de manuren in de ruwbouw van de eerste fase. De kosten van de manuren samen met de extra 

kosten voor onderaannemers, kraantijd en materieel zijn €8.792, waaraan de 6 bovengenoemde 

oorzaken ten grondslag liggen. 

Het bedrag van €8.792 dit is een relatief klein bedrag ten opzichten van het totale budget voor het 

monteren van prefab betonnen bouwdelen (€3.2 miljoen). Dit was onvoldoende relevant om te kunnen 

onderzoeken.  

Tijdens het observeren viel echter wel een aantal knelpunten op die aanleiding gaven om specifiek 

onderzoek te gaan doen naar de inefficiëntie op de bouwplaats:  

 De timmerlieden klaagden voornamelijk over de extra tijd die zij kwijt waren voor het 

uitzoeken van de juiste uitvoeringsinformatie waarmee de werkzaamheden uitgevoerd moeten 

worden aan de hand van onbruikbare en uitvoerbare tekeningen. 

 De uitvoerder klaagde over de bruikbaarheid en volledigheid van de werkplannen, die volgens 

hem onvoldoende zijn afgestemd op de gegevensbehoefte van de ploegen waardoor hij extra 

tijd kwijt is met het uitzoeken van de benodigde gegevens en minder tijd heeft om de 

timmerlieden aan te sturen waardoor de timmerlieden minder efficiënt werken. 

Tijdens algemene gespreken over werkdetails en werkplannen bleek ook nog eens dat de meningen 

erg uiteen liepen over de kwaliteit van de werkdetails en het nut van de werkplannen om deze te 

realiseren.  

Vanuit dit gegeven is er een vervolg onderzoek gedaan rondom de werkdetails en werkplannen die in 

de uitvoering worden gebruikt. 

 Vervolg onderzoek 

Om een duidelijk beeld te krijgen van het probleem dat zich voordoet rond de werkdetails en de 

werkplannen heeft er een vervolg onderzoek plaatsgevonden. Hierbij zijn 13 knelpunten gevonden, 

die geanalyseerd zijn.  

Voordat verder onderzoek zal plaatsvinden, wordt eerst ingegaan op de achtergrond van een 

werkplan. 

2.1.1 Achtergrond werkplan. 

In deze paragraaf zal ingegaan worden op het begrip werkplan en de achtergrond daarvan. 



Afstudeerrapport Roman van Os  

8 

Het U.A.V. 1989. eist in paragraaf 26 dat er een werkplan gemaakt moet worden. Hier wordt een 

algemeen tijdschema verlangd, die geldt als leidraad voor de aannemer. Daarnaast staat in de 

algemene voorwaarden van een bestek een omschrijving van werkplan (bijlage 1). Daarnaast bepaalt 

de projectleider in het projectplan welke onderdelen volgens hem risicovol zijn. Indien ze als risicovol 

omschreven worden dan moeten deze in een werkplan worden opgenomen.  

Door middel van interviews is onder de betrokken partijen wat voor hen het doel is van een werkplan. 

 Opzichter: Het doel van een werkplan voor de opzichter is dat hij kan controleren of de uit te 

voeren werkzaamheden juist worden uitgevoerd zodat tijdens de uitvoering minder fouten 

gemaakt worden.3 

 Architect: Het doel van het werkplan voor de architect is om te kunnen controleren of 

werkzaamheden juist uitgevoerd worden en het esthetische beeld verkregen wordt wat hij 

voor ogen heeft.4 

 Opdrachtgever: Het doel van het werkplan voor de opdrachtgever is om de kwaliteit van het 

gebouw op een hoger niveau te krijgen. Daarnaast kan het document gebruikt worden voor de 

communicatie tussen de uitvoering en de werkvoorbereiding over de uit te voeren 

werkzaamheden.5 

 BAM:  

o Een werkplan moet gemaakt worden met als doel de kennis te bundelen van onder 

andere de checklisten, in te brengen tijdens de inkoopfase van een onderdeel. Dit is 

enerzijds ter beperking van dan faalkosten en anderzijds ten behoeve van een goede 

ondersteuning van de inkoop, voorbereiding en het uitvoeringstraject.6 

o Tevens worden werkplannen gebruikt als controlemiddel voor de werkvoorbereiding 

om te zien of alle verschillende onderdelen aanwezig zijn voor het uitvoeren van de 

werkzaamheden.7 

Om aan deze vraag te voldoen zijn bij BAM standaarddocumenten (bijlage 2) opgesteld als leidraad 

voor het maken van werkplannen: Een werkplan moet worden opgesteld om voor het betreffende 

onderdeel de volgende relevante uitgangspunten vast te leggen: werkafspraken(plan van aanpak), 

volgordebepaling, kwaliteitsbewaking, coördinatie afspraken, veiligheid en gezondheidsmaatregelen, 

inzet van materieel en logistieke aspecten.8 

2.1.2 Knelpunten analyse van de verdieping 

Nu de achtergrond van een werkplan duidelijk is, wordt in deze paragraaf ingegaan op de gevonden 

knelpunten met betrekking tot de werkdetails en de omschrijving van de uitvoeringsmethode in het 

werkplan. Hieruit blijkt dat niet alles wat voor de uitvoering belangrijk is omschreven is. Daarnaast is 

                                                      

3 Interview Martin de Winter, bouwkundig opzichter 
4 Interview Tom Kuipers, architect Diederendirrix & Joris van den Hoogen, architect Wielarets 
5Interview Hans van Lubeck, Projectmanager, opdrachtgever 
6 Gebruikersinstructie_werkplansysteem_BU, versie 20.02.2009, BMS-document 
7 Interview Erwin Ockers, werkvoorbereider, BAM 
8 Werkplan_Onderaannemer_basis_BU, versie 20.02.2009, BMS-document 
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op de bouwplaats gekeken naar het gebruik van de details. De gevonden knelpunten hebben te maken 

met de bruikbaarheid en volledigheid van de details. 

De primaire knelpunten zijn hieronder weergegeven: 

A. De corpsgrootte is te klein is op tekeningen voor de timmerlieden. 

B. Maatvoeringen van producten staan niet vanuit referentiepunten op tekening. 

C. Er staat overbodige informatie op de tekeningen die de timmerlieden niet nodig hebben voor 

het uitvoeren van die werkzaamheden. 

D. Niet alle benodigde informatie is uitgetekend in de detailtekeningen voor een juiste 

uitvoering. 

E. Niet alle benodigde details zijn uitgetekend voor de uitvoering. 

F. Transportmiddelen die nodig zijn voor de uitvoering van het detail in werkplannen worden 

niet omschreven. 

G. Wijze van maatvoering die nodig zijn voor de uitvoering van het detail in werkplannen 

worden niet omschreven 

H. Werkzaamheden van derden die nodig zijn voor de uitvoering van het detail in werkplannen 

worden niet omschreven 

I. Er wordt niet voor alle materialen in het detail rekening gehouden met de uitvoering in het 

werkplan. 

J. In het werkplan staat informatie die onnodig is voor de uitvoering. 

K. Het detail is onuitvoerbaar zoals op tekening is weergeven. 

L. Het product is beschadigd tijdens de uitvoering door weersinvloeden 

M. De werkplannen met de wijze van uitvoering tijdens de voorbereidingsfase worden te laat 

opgesteld. 

Met behulp van de methode van Porras 1987 (figuur 2.1) is gekeken wat de gevolgen zijn van deze 

knelpunten door de oorzaken en gevolgen schematisch weergegeven. 
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Figuur 2.1: Porras 1987, een oorzaak-gevolgen diagram, de kleuren van de primaire knelpunten zijn gelijk aan de categorisering en deze zijn op de volgende pagina omschreven 
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De primaire knelpunten zijn onderverdeelt in vijf categorieën. Dit is gedaan voor het formulieren van de probleem-, doel- en taakstelling voor het afstudeeronderzoek.  

Categorieën: 

1. Onbruikbare uitvoeringsinformatie: is de oorzaak van onbruikbare details en werkplannen. 

A. Onbruikbaar door maatvoering slecht is te lezen. 

B. Onbruikbaar door kans op fouten door verkeerd aflezen van maatvoering. 

C. Onbruikbaar door overbodige informatie, waardoor er een kans is dat ze de verkeerde informatie gebruiken dus daardoor onbruikbaar. 

J. Onbruikbaar door overbodige informatie, waardoor ze de werkplannen niet gebruiken dus zijn ze onbruikbaar. 

2. Onvolledige uitvoeringsinformatie: is de oorzaak van onvolledige detaillering en werkplannen 

E. Onvolledige detaillering, omdat niet alle details zijn getekend om een gevel uit te kunnen voeren 

F, G, H, I. onvolledige werkplannen, omdat niet alle informatie die nodig is om een detail volledig uit te voeren aanwezig is 

3. Onuitvoerbare uitvoeringsinformatie: is de oorzaak van onuitvoerbare details 

D, K. Onuitvoerbare details, omdat het detail niet uit is te voeren zoals op tekening staat weergeven. Door ontbreken en verkeerd materialen op tekening 

4. Producten beschadigd door externe factoren:  

L. is de oorzaak van producten die beschadigd raken tijdens de uitvoering door weersinvloeden  

5. Te laat aandacht voor uitvoering tijdens voorbereidingsfase: 

M. is de oorzaak van te laat opstellen van werkplannen met de wijze van uitvoering van details tijdens de voorbereidingsfase. 

Definities: 

Uitvoeringsinformatie, is informatie die de uitvoering 

nodig heeft om de werkzaamheden buiten te kunnen 

uitvoeren bedoeld in deze omschrijving als detailtekeningen 

en aanvullende informatie in werkplannen. 

Werkplan: Een document waarmee informatie over de 

wijze van uitvoering die niet op een detail staat 

weergegeven kan worden overgedragen aan de uitvoering. 

Informatie: inlichting, gegevens(bron: Van Dale) gegevens 

die je kennis vergroten (bron: Kernerman Dictionaries) 

 

Figuur 2.2: Categorisering primaire knelpunten 
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De gevolgen van deze knelpunten zijn hogere uitvoeringskosten die worden veroorzaakt door 

overschrijding van de begrote manuren als gevolg van verstoringen tijdens het uitvoeringsproces. 

Deze leiden tot onveilige werksituaties, inefficiënt werken van de timmerlieden en onnodige 

herstelwerkkosten tijdens gebruikersfase binnen de garantietermijn. 

 Probleem- en doelstelling 

De categorieën genoemd in (figuur 2.2) samen met de gevolgen van de knelpunten die hier onderdeel 

vanuit maken leiden tot de volgende probleemstelling: 

Probleemstelling: 

Tijdens de uitvoeringsfase ontstaan hogere uitvoeringskosten dan begroot en/of herstelkosten 

tijdens de gebruiksfase, veroorzaakt door, onbruikbare, onuitvoerbare en onvolledige details en 

werkplannen, waarin tijdens de voorbereidingsfase te laat en onvoldoende aandacht is voor de 

wijze van uitvoering. 

 

Uit de probleemstelling volgt de doelstelling van het afstudeeronderzoek: 

Doelstelling: 

Het ontwerpen van een hulpmiddel voor het realiseren van bruikbare, uitvoerbare en volledige 

details en werkplannen, waarin tijdens de voorbereidingsfase tijdig en voldoende aandacht is voor 

de wijze van uitvoering om zo tijdens de uitvoeringsfase hogere uitvoeringskosten dan begroot 

en/of herstelkosten tijdens de gebruiksfase te voorkomen. 

 

Begrippen: 

 bruikbaar: geschrikt om te gebruiken. De informatie die de ploegen krijgen moet leesbaar, 

hanteerbaar en overzichtelijk zijn om buiten de werkzaamheden mee uit te kunnen voeren 

 uitvoerbaar: dat wat op tekeningen of in werkplannen staat moet te realiseren zijn 

 volledig: zonder dat er iets ontbreekt aan informatie op de details en werkplannen voor de 

ploegen om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren 

 Onderzochte taakstellingen 

Het onderzoek is opgesteld aan de hand van verschillende taakstellingen, die afgeleid zijn van de te 

behalen doelstelling. De taakstellingen die zijn uitgevoerd tijdens onderzoeksfase zijn, (H#) staat voor 

de paragraaf waarin de taakstelling behandeld zal worden (of gedeelte): 

 Vaststellen welke details er worden gebruikt in de uitvoering van de gevel die onbruikbaar, 

onuitvoerbaar en onvolledig (H4) zijn en waar de uitvoering de informatie vandaan haalt over 

de wijze van uitvoering die niet op de details staat weergegeven. (H4) 

 Bepalen hoe de details ontstaan (H3) tijdens de werkvoorbereidingsfase en hoe de wijze van 

uitvoering van de details wordt bepaald(H3). 

 Bepalen welke verschillende onderdelen rekeningen gehouden moet worden tijdens het 

opstellen van de informatie voor het uitvoeren van de werkzaamheden (H5) 

 Bepalen hoe het werkvoorbereidingsproces verloopt in de huidige situatie (H3) 

 Bepalen welke hulpmiddelen/bronnen er aanwezig zijn ter ondersteuning van de 

werkzaamheden die de werkvoorbereider moet verrichten om bruikbare, uitvoerbare en 

volledige details te realiseren (H3) 
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 Beschrijven wat de huidige situatie is omtrent het werkplan die de maakbaarheid van een 

detail omschrijven die in de uitvoering van de gevel wordt gebruikt. (H4) 

 Bepalen welk weersinvloeden de producten in een detail kunnen beschadigen tijdens de 

uitvoering van de gevel door onvoldoende conditionering. (H3) 

 Bepalen waardoor herstelkosten ontstaan tijdens de gebruikersfase als gevolg van 

onuitvoerbare details. (H4&6) 

 Opstellen programma van eisen. (H8) 

De taakstellingen die zullen worden uitgevoerd tijdens de ontwerp- en toetsingsfase zijn: 

 Ontwerpen hulpmiddel (H9, 10, 11, 12) 

 Toetsen hulpmiddel (H13) 

 Afbakening en beschrijving van het onderzoek 

Voor het onderzoek is gekozen voor een casestudy. Van het nieuwbouwproject Centrée Rotterdam. 

Hiervan worden twee architectendetails geanalyseerd die zich bevinden in het gevelfragment (figuur 

2.3).  

 

Figuur 2.3: Gevelaanzicht Zuidwest gevel, overzicht 1, (bron detailboek IOB) in de bijlage 3 is de gevel groter weergegeven 

Het afstudeeronderzoek is uitgevoerd aan de hand van een horizontaaldetail 2-05 (figuur 2.4 en 

bijlage 4) en verticaaldetail 2-95 (figuur 2.5 en bijlage 5)en alle verwante details van de verschillende 

leveranciers, producenten en adviseurs. De achterliggende hoofddraagconstructie en de 

afbouwmaterialen in het detail zijn niet onderzocht. 

Het werkplan ‘BAM-WP-010, Werkplan Gevel – fase 2, revisie A’ (bijlage 6) ter ondersteuning van 

de te realiseren details is geanalyseerd om na te gaan of daarmee de gegevens voor de uitvoering 

compleet zijn.  

Daarnaast zal er zal worden gekeken hoe de details ontstaan tijdens het werkvoorbereidingsproces, 

vanaf het moment dat de bestekstekening door de werkvoorbereider of engineeringsmanager op een 

hoger niveau zijn gebracht en worden omgezet naar werk- en productietekeningen. Dit vindt plaats 

tijdens het werkvoorbereidingsproces. Binnen dit proces komt ook de inkoopvoorbereiding en de 

overdracht van de informatie aan de uitvoering aan bod. 
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Figuur 2.4: detail 2-05, (bron detailboek IOB) in bijlage 4 is het detail groter weergegeven 
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Figuur 2.5: detail 2-95, (bron detailboek IOB) in bijlage 5 is het detail groter weergegeven 

In de bijlage zijn de details in 2-05 bijlage 7 en 2-95 bijlage 8 van de architect zijn voorzien van 

kleuren aangeduid met een nummer. De nummers zijn in tabel in bijlage 9 overgenomen. In deze tabel 

staat weergegeven welke producten er nodig zijn om het detail te kunnen realiseren.  

Als eerste valt op dat de architectendetails niet alle verschillende materialen weergeven die nodig zijn 

om de gevel te kunnen realiseren. Nu is de vraag hoe de uitvoering van BAM aan alle benodigde 

informatie komt om de gevel te realiseren, terwijl deze niet op de tekeningen van de architect zijn 

aangegeven. Het ontstaan van de uitvoeringsinformatie voor de uitvoering en de ploegen zal in het 

volgende hoofdstuk besproken worden. 
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3 Realisatie van uitvoeringsinformatie 

In dit hoofdstuk zullen de bevindingen worden omschreven uit het onderzoek naar het huidige 

werkvoorbereidingsproces om de uitvoeringsinformatie te realiseren. Er zal worden omschreven op 

welke wijze de werkvoorbereiding de informatie over de producten die nodig zijn om de gevel te 

realiseren worden verzameld. Het in kaart brengen van de huidige werkvoorbereidingsproces is van 

belang om te kunnen onderzoeken wat er verbeterd moet worden om ervoor te zorgen dat de juiste 

uitvoerings- en detailinformatie wordt gerealiseerd voor de ploegen, zodat zij de werkzaamheden juist 

kunnen uitvoeren.  

 Voortraject werkvoorbereiding 

Voordat een werkvoorbereider begint aan het verzamelen van de benodigde informatie, moeten eerst 

de bestektekeningen van de architect en constructeur op elkaar worden afgestemd. Deze worden van 

commentaar voorzien om de verschillen op de tekeningen aan te geven. Dit gebeurt door een 

engineeringsmanager (indien aanwezig) en anders door de werkvoorbereider. 

Daarnaast worden de details doorgenomen met een uitvoerder en een senior bouwtechnisch 

kwaliteitsadviseur van BAM Advies & Engineering. Dit om de tekeningen op een hoger niveau te 

krijgen, om daarmee invulling te geven aan de niet esthetische onderdelen, zoals de wijze van 

bevestiging. De tekeningen worden aangepast zodat deze bruikbaar zijn voor de werkzaamheden van 

de aannemer, omdat een architect alleen principedetails tekent en onvoldoende specifieke kennis heeft 

van alle verschillende producten.9 De wijze van bevestiging is vaak onduidelijk op de details. Van de 

producten die getekend zijn op de details waarvan een architect geen kennis heeft, omschrijft hij niet 

in detail om welke producten het zou moeten gaan. Het esthetische uiterlijk is voor hem vooral van 

belang. Het is aan de aannemer om invulling te geven aan de niet-esthetische onderdelen.  

 Huidige werkvoorbereidingsproces 

Het gehele proces is in kaart gebracht door het houden van een interview met een werkvoorbereider. 

Vervolgens is het proces aangevuld met informatie die specifiek is voor de uitwerking van de gevel 

uit de casestudy. Het gehele proces is vastgelegd in de vorm van een SADT-schema (figuur 3.1). 

Vervolgens zullen de verschillende stappen uit het SADT worden omschreven. 

Uit de gehouden interviews bleek dat het proces, zoals het omschreven staat, het proces is zoals het 

eigenlijk zou moeten verlopen. Binnen de werkvoorbereiding worden de werkvoorbereiders 

verantwoordelijk gesteld voor de gehele bouwfase om er voor te zorgen dat de producten zo goed 

mogelijk op elkaar zijn afgestemd. De werkvoorbereider heeft namelijk het totale overzicht, waardoor 

hij de onderlinge verbanden tussen de producten kan bewaken.  

  

                                                      

9 Interview Erwin Ockers, werkvoorbereider BAM Utiliteitsbouw, regio Zuidwest 
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Figuur 3.1: Het werkvoorbereidingsproces binnen BAM 
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 Omschrijving van werkzaamheden werkvoorbereiding 

De stappen uit het werkvoorbereidingsproces dat in figuur 3.1 is weergegeven zullen in deze 

paragraaf worden toegelicht. 

3.3.1 SADT 1.1: Verdiepen in het project 

De eerste stap die een werkvoorbereider doorloopt is het zich eigen maken van het project. De 

werkvoorbereider doet dit, om te zien of er nog speciale uitgangspunten zijn waarop moet worden 

gelet. Hiervoor neemt hij een aantal documenten door, bestaande uit: 

 Werktekeningen van architect en constructeur: deze tekeningen zijn door de 

engineeringsmanager afgestemd en gecontroleerd op zaken die tegenstrijdig zijn tussen de 

tekeningen van de verschillende adviseurs. Als er geen engineeringsmanager aanwezig is doet 

de werkvoorbereider dat zelf.  

 Rapportages van adviseurs: om te zien of er nog bepaalde eisen zijn waaraan moet worden 

voldaan. 

 Uitvoeringsplanning: deze is opgesteld tijdens de tenderfase. De werkvoorbereider moet de 

planning bekijken om te bepalen wanneer welke producten nodig zijn op de bouwplaats. 

 Begroting: de begroting is opgesteld tijdens de tenderfase. De werkvoorbereider bekijkt de 

begroting om te kunnen zien wat het budget is voor het gehele project.  

o Vanuit de uitvoeringsplannen en de begroting kan opgemaakt moeten worden hoe in 

de tenderfase de uitvoering van het project bedacht is. 

 Contract: om te zien of er nog speciale afspraken zijn met de opdrachtgever. 

3.3.2 SADT 1.2: Opstellen werkvoorbereidingsschema 

Vanuit de overall planning is het inkoopschema bepaald door projectorganisator. In het inkoopschema 

is vastgesteld op welk moment de producten ingekocht moeten worden om de producten op tijd op de 

bouwplaats te laten leveren. Het inkoopschema gebruikt u om het werkvoorbereidingsschema op te 

stellen, daarin neemt u tijd op voor het doorlopen van het werkvoorbereidingsproces. Het moment 

waarop u begint aan het voorbereiden is dus afhankelijk van het werkvoorbereidingsschema. 

In het werkvoorbereidingsschema neemt de werkvoorbereider tijd voor het maken van een 

productspecificatie, demarcatie- en overzichtstekeningen, om offertes aan te vragen, de offertes te 

spiegelen, het product in te kopen, voor de leverancier om tekeningen te maken, voor controles van 

het tekenwerk en productie.  

3.3.3 SADT 1.3: Inkoopvoorbereiding 

De gehele inkoopvoorbereiding van de casestudy was al afgerond voordat het onderzoek begonnen 

was. Wel zijn de stappen en de problemen omschreven die uit beide interviews met de 

werkvoorbereiders naar voren kwamen. Tevens moet er tijdens de inkoopfase begonnen worden met 

het maken van een werkplan. De aanwezig hulpmiddelen worden niet gebruikt door 

werkvoorbereiders. Hierdoor is het voor de onderzoeker niet mogelijk geweest om te achterhalen of 

sommige werkzaamheden beter zouden verlopen indien deze stappen wel worden gehanteerd. 

Voordat een product wordt ingekocht, maakt de werkvoorbereider stukken compleet die nodig zijn 

voor het inkopen van een product. 

SADT 1.3.1: Uitgangspunten vaststellen 

Voordat een product kan worden ingekocht, moet een werkvoorbereider eerst een productspecificatie 

opstellen. Om een productspecificatie op te kunnen stellen, moet de werkvoorbereider eerst de 

uitgangspunten vaststellen, waarmee hij te maken heeft met betrekking tot het in te kopen product. 
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 Werktekeningen van architect en constructeur: op de verschillende werktekeningen moet de 

werkvoorbereider op zoek gaan naar alle verschillende posities waar het product zich bevindt. 

Deze tekeningen bundelt hij in een demarcatieset, zodat in de offertaanvraag duidelijk is voor 

de onderaannemer/ leverancier voor welke onderdelen hij een offerte moet maken. 

 Rapportages van adviseurs; om te zien of er nog bepaalde eisen zijn waaraan moet worden 

voldaan. 

 Uitvoeringsplanning: de werkvoorbereider bekijkt de planning om te bepalen wat de 

volgordelijkheid is van het project.  

 Begroting: de werkvoorbereider beoordeelt de begroting om te kunnen zien wat de budgetten 

zijn voor een bepaald onderdeel. In de begroting staan tevens de gebudgetteerde kosten voor 

gekozen materieel. 

 Contract: om te zien of er nog speciale afspraken zijn met de opdrachtgever. 

SADT 1.3.2: Inkoopstukken maken 

De inkoopstukken bestaan in ieder geval uit overzichten en/of demarcaties en, indien het een risicovol 

onderdeel betreft of als dit geëist wordt door de opdrachtgever, eveneens een werkplan die onderdeel 

uitmaken van de productspecificatie. Een productspecificatie is het contract dat BAM met een 

leverancier of onderaannemer wil aangaan. De projectleider bepaalt in het projectplan welke 

onderdelen risicovol worden bevonden. De werkplannen moeten vooraf aan een inkooppakket worden 

ingebracht. Het werkplan vormt dan een onderdeel van het contract met de betreffende 

onderaannemer/leverancier.  

Om ondersteuning en inzicht te geven bij het opzetten van de productspecificatie en de werkplannen, 

staat er op het BAM management systeem (BMS) een Kennisbox. De onderwerpen in deze Kennisbox 

zijn op Stabu niveau onderverdeeld. Hierop staan verschillende documenten ter ondersteuning van de 

werkzaamheden binnen BAM. (figuur 3.2) 
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Figuur 3.2: Print screen van Kennisbox van BMS 

Een van deze documenten zijn checklisten (figuur 3.3). Indien men de punten op de checklisten 

doorloopt uitwerkt en samenvoegt in een werkplan voor een bepaald onderdeel, kunnen verschillende 

problemen ingedekt worden. 

Deze checklisten zijn binnen BAM beoordeeld en gecontroleerd. De betrokken bij deze 

beoordelingsgroep zijn de is afdelingen Inkoop, Nazorgen, BAM A&E, BAM Techniek, BAM 

Wegen, Mostert & de Winter en diverse externe partijen.  
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Figuur 3.3: Een fragment van de checklist Ruwbouwtimmerwerk, in de (bijlage 10) is de gehele checklist te zien 

Er zijn drie documenten die aan de een productspecificatie toegevoegd kunnen worden: overzichten, 

demarcatie en werkplannen. 

SADT 1.3.2.1: Overzicht maken 

De werkvoorbereider maakt een overzicht van de volgordelijkheid en eventuele informatie die van 

belang is om de werkzaamheden te specificeren die niet op tekening staan aangegeven of die niet zijn 

te omschrijven in de productspecificatie. Het gebruik van overzichten is gemakkelijker dan het 

omschrijven van bepaalde onderwerpen. Er worden niet van alle verschillende bouwdelen consequent 

overzichten gemaakt. Voor de gehele gevel van het project Centrée waren deze niet alle te 

achterhalen. 

SADT 1.3.2.2: Demarcaties maken 

De werkvoorbereider maakt een demarcatie van de verschillende producten die ingekocht moeten 

worden. Het is van belang dat de werkvoorbereider de demarcatie dusdanig opstelt dat hij het product 

zo volledig mogelijk inkoopt. In sommige gevallen worden producten door de werkvoorbereider 

samengevoegd om een groter inkoopvoordeel te kunnen behalen. Het maken van een demarcatie heeft 

ook als doel om inzichtelijk te maken welke producten hij wil inkopen en welke producten hij heeft 

ingekocht, zodat hij en andere werkvoorbereiders weten welke producten zijn ingekocht. In sommige 

gevallen afhankelijk van de werkvoorbereider worden de overzichten en demarcaties met elkaar 

gebundeld.  

SADT 1.3.2.3: Werkplan opstellen 

De werkplannen moeten opgesteld en worden toegevoegd aan het inkooppakket. Daarom zouden ze 

gemaakt moeten worden in deze fase van de inkoopvoorbereiding. Het doel van het werkplan is 

samengebundelde kennis via o.a. de checklisten, in te brengen tijdens de inkoopfase van een 
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onderdeel. Zoals eerder benoemd ter beperking van de faalkosten, goede ondersteuning van de 

inkoop, voorbereiding en het uitvoeringstraject.10 

Bij BAM zijn twee verschillende basiswerkplannen opgesteld als leidraad voor het maken van 

werkplannen: 

1. Werkplannen die BAM eist van leveranciers, eventueel voor opdrachtgevers 

o Doel; dit werkplan is opgesteld om voor het betreffende onderdeel de volgende relevante 

uitgangspunten vast te leggen: werkafspraken (plan van aanpak), volgordebepaling, 

kwaliteitsbewaking, coördinatie afspraken, veiligheid en gezondheidsmaatregelen, inzet van 

materieel en logistieke aspecten.11 

2. Werkplannen die BAM eist van onderaannemers (uitgebreid en verkort), eventueel voor 

opdrachtgevers (bijlage 2) 

o Doel; dit werkplan is opgesteld om voor het betreffende onderdeel de volgende relevante 

uitgangspunten vast te leggen: werkafspraken(plan van aanpak), volgordebepaling, 

kwaliteitsbewaking, coördinatie afspraken, veiligheid en gezondheidsmaatregelen, inzet van 

materieel en logistieke aspecten. 12 

De basiswerkplannen zijn voor een groot gedeelte ingevuld met de meeste voorkomende 

onderwerpen. Geleid door vraagstellingen wordt de voorbereiding en daarna de onderaannemer/ 

leverancier gestimuleerd om na te denken en gegevens te verzamelen die gebruikt worden in het 

werkplan. Hierdoor wordt een gezamenlijk werkplan samengesteld waardoor eventuele knelpunten in 

de uitvoering zoveel mogelijk worden voorkomen. 

De hoofdonderwerpen die behandeld worden in de werkplannen zijn13: 

 Projectgegevens  

 Communicatie, verantwoordelijkheden en procedures 

 Plan van aanpak 

 Planningsafspraken 

 Kwaliteit en keuringen 

 Veiligheid, gezondheid en milieu 

 Opzet keuringsplan 

Het werkplan dient constant te worden aangevuld tijdens het gehele proces van de werkvoorbereiding, 

omdat tijdens dit proces de kennis vergroot over de wijze waarop de werkzaamheden uitgevoerd 

moeten worden. Het is van belang om dit consequent te doen. Indien dit niet gebeurt, zal er een 

werkplan in de uitvoering terecht komen wat onvolledig is. 

                                                      

10 Gebruiksinstructie werkplansysteem d.d. 20-02-2009 
11 Werkplan_Leverancier_basis_BU, versie 01.05.2012, BMS-document 

12 Werkplan_Onderaannemers_basis_BU, versie 01.05.2012, BMS-document 

13 Werkplan_Onderaannemers_basis_BU, versie 01.05.2012, BMS-document 



Afstudeerrapport Roman van Os  

28 

Momenteel worden de werkplannen pas tijdens of na het engineeringstraject gemaakt. Het maken van 

een werkplan voorafgaand aan het inkoopproces zal altijd leiden tot een beter resultaat dan achteraf14. 

De redenen die worden gegeven door de werkvoorbereiders om het niet te doen zijn als volgt: 

 werkvoorbereiders hebben geen tijd om het werkplan op te stellen. 

 Indien men vooraf het werkplan opstelt, is het gevaar dat dit document niet verder wordt 

aangevuld met nieuw vergaarde kennis waardoor het werkplan onvolledig bij de uitvoering 

terecht komt, waarbij in het voortraject misschien wel aannames zijn gedaan over hoe de 

producten verwerkt zouden moeten worden die niet meer worden aangepast en de uitvoering 

vervolgens verouderde informatie krijgt. 15 

 De uitvoerder heeft geen tijd of is nog niet beschikbaar om mee te denken over de 

uitvoeringswijze.16 

De werkvoorbereider moet samen met de uitvoerder het werkplan opstellen maar doordat beide 

onvoldoende tijd hebben of de uitvoerder nog niet aanwezig is, zijn de werkvoorbereiders geneigd om 

het werkplan niet of zelfstandig op te stellen. Door het gebrek aan tijd vinden zij het soms dus een 

bezwaar om het werkplan vooraf op te stellen omdat deze gaande weg moet worden aangepast als zij 

nieuwe informatie ontvangen. Dit kost extra tijd ten opzichte van het achteraf opstellen.  

SADT 1.3.2.4: Productspecificatie opstellen 

Een productspecificatie is een omschrijving van de producten die de werkvoorbereider wil gaan 

inkopen bij de leverancier. Hierin wordt vastgelegd wat het projectteam wil gaan inkopen waarbij er 

verwezen wordt naar alle relevante stukken voor de leverancier zoals de demarcaties, overzichten, 

bestek, et cetera. Verder worden specifieke en/of functionele eisen omschreven. Dit is het 

conceptcontract dat het projectteam wil aangaan met de onderaannemer/leverancier. 

SADT 1.3.2.5: Intern overleg 

Op het moment dat de hele productspecificatie gereed is wordt deze besproken in een intern overleg 

met de uitvoerder, projectleider en inkoper. Dit overleg wordt gehouden om ervoor te zorgen dat er 

nog meer kennis in de productspecificatie kan worden opgenomen om het product/werkzaamheden zo 

volledig mogelijk in te kunnen kopen. De uitvoerder is vaak niet aanwezig bij de bespreking, 

waardoor kan hij niet meedenken over de volledigheid en hij minder kennis heeft van wat ingekocht 

is. 

SADT 1.3.2.6: Aanpassen inkoopstukken 

Als het intern overleg heeft plaats gevonden worden alle opmerking verwerkt door de 

werkvoorbereider. 

SADT 1.3.3: Aanvragen offertes 

De productspecificaties worden verstuurd naar verschillende leveranciers met de vraag om een offerte 

te maken voor het leveren/monteren van het gevraagde product. Hieruit komen vragen van de 

                                                      

14 Interview Reindert Boon, Werkvoorbereider, BAM Utiliteitsbouw regio Zuidwest 
15 Interview Reindert Boon, Werkvoorbereider, BAM Utiliteitsbouw regio Zuidwest 
16 Algemene gesprekken met werkvoorbereiders 



Afstudeerrapport Roman van Os  

29 

leveranciers terug over de inhoud van de productspecificaties. Deze vragen bekijkt de 

werkvoorbereider om te bepalen of ze van belang kunnen zijn voor de aanvraag/offerte. Indien de 

vragen van belang zijn worden deze vragen beantwoord en opgeschreven door de werkvoorbereider, 

zodat hij deze vragen kan voorleggen aan een eventuele andere leverancier. In deze fase is de 

werkvoorbereider bezig met het verzamelen van informatie om het product zo compleet mogelijke in 

te kunnen kopen. 

SADT 1.3.4: De offertes worden beoordeeld en gespiegeld 

De offertes worden beoordeeld of alles wat erin de productspecificatie stond omschreven, ook 

daadwerkelijk aangeboden is en om te kunnen beoordelen waarom de prijzen verschillen. Hierover 

zou tijdens het gesprek met de leverancier nog vragen kunnen worden gesteld. Dit geeft inzicht in de 

geoffreerde prijs en geeft de mogelijkheid na te gaan of er eventueel nog iets is misgegaan in de 

communicatie en of er nog aanvullingen nodig zijn. 

SADT 1.3.5: Inkoopgesprek met leverancier 

De werkvoorbereider gaat in gesprek met de leverancier op basis van de beoordeling van de 

aanbieding. Eventuele aanvullende eisen die de werkvoorbereider vooraf niet had voorzien, worden 

besproken. Tijdens dit gesprek is de werkvoorbereider bezig met het vergaren van informatie. 

SADT 1.3.6: Definitieve opdracht maken 

Alles wat is besproken met de leverancier wordt vervolgens aangepast in de overzichten, demarcaties, 

werkplannen en productspecificaties als basis voor de definitieve opdracht in de vorm van een 

contract. Het definitief maken van de opdracht gebeurt door de inkoper, deze voegt de 

inkoopvoorwaarde (alle verschillende onderdelen die op contactueel gebied van belang zijn) toe aan 

de productspecificatie. 

3.3.4 SADT 1.4: Engineeringstraject  

Het resultaat van het engineeringstraject is volgens (Flapper, 2005) zijn werk- en 

productietekeningen. Deze tekeningen worden door verschillende partijen gecreëerd. In dit onderzoek 

wordt het volgende verstaan onder deze begrippen: 

 Werktekening: De tekening waarmee het werk uitgevoerd wordt. Het dient derhalve 

voldoende en duidelijk inzicht te geven voor de uitvoering van het project (Pijpers, et al, 

2004).  

 Productietekening: wordt gebruikt bij de productie van één van de onderdelen van het werk. 

Deze tekeningen worden door de onderaannemer gegenereerd (Punte, 2012). 

De productietekeningen worden genereerd door de onderaannemers, omdat het voor de ontwerper 

(architect, constructeur) niet haalbaar is om het ontwerp van een project tot in detail te specificeren 

(Epstein, 2007)”. 

Om deze resultaten te bereiken is de werkvoorbereider in samenwerking met de onderaannemers, 

leveranciers en adviseurs tijdens het engineeringstraject bezig met het maken van 

productietekeningen. De onderaannemers gaan aan de slag de detailengineering en genereren daarmee 

nieuwe detailinformatie.  

De verschillende onderaannemers tekenen alleen hun eigen product en de aansluiting op de 

aangrenzende onderdelen, bijvoorbeeld de HSB-leverancier krijgt de details van de architect krijgt die 

vervolgens zijn tekeningen realiseert op basis van de architectendetails en deze opstuurt naar de 
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werkvoorbereider. De werkvoorbereider controleert de tekeningen. Na goedkeuring worden ze 

doorgestuurd naar de kozijn-leverancier. Deze tekent hierop verder en stuurt deze weer terug voor 

controle naar de werkvoorbereider.  

Daarmee is de werkvoorbereider betrokken bij een continu verbeterproces tussen de werk- en 

productietekeningen. De wijzigingen worden niet doorgevoerd op de oorspronkelijke werkdetails van 

de architect omdat de informatie die de ploegen gebruiken afkomstig is van de details van 

onderaannemers. 

Zolang er tussen de getekende producten van de verschillende leveranciers geen fouten gemaakt 

worden verloopt dit proces goed. Indien dit niet het geval is moeten tekeningen worden aangepast 

waardoor de werkvoorbereider extra werk krijgt. Dit zal parallel aan elkaar gebeuren. Doordat de 

tekeningen parallel aan elkaar aangepast worden, is het mogelijk dat de werkvoorbereider 

afstemmingsfouten over het hoofd ziet. 

Voor de casestudy is in kaart gebracht wat de onderlinge verbanden zijn tussen alle verschillende 

partijen die betrokken zijn bij het uitwerken van de detailinformatie van de gevel. De 

werkvoorbereider moest de afstemming regelen van het tekenwerk tussen alle verschillende 

leveranciers, producenten, adviserende partijen, constructeur en architect. Het schema (figuur 3.4) 

geeft weer welke partijen welk gedeelte engineeren en wat de onderlinge verbanden zijn tussen de 

verschillende partijen. In bijlage 11 is een omschrijving hiervan terug te vinden. 

 

Figuur 3.4: Schematische weergave van volgordelijkheid tussen de verschillende producenten 
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De werkzaamheden die een werkvoorbereider moet verrichten om te zorgen dat producten volgens de 

juiste afmetingen worden geproduceerd, vinden plaats tijdens het engineeringstraject. Dit verloopt als 

volgt: 

SADT 1.4.1: Opsturen werktekeningen 

De werkvoorbereider stuurt de laatste tekeningen van de architect op naar de leverancier zodat hij 

deze kan gaan gebruiken als onderlegger voor het uitwerken van zijn producten. 

SADT 1.4.2: Controleren concepttekeningen leverancier 

De leverancier heeft zijn producten uitgetekend in productietekeningen. Dit doet hij aan de hand van 

de tekeningen van de architect. De tekeningen worden gecontroleerd door de werkvoorbereider, die 

controleert of de leverancier de producten correct heeft getekend in samenhang met de overige 

bouwdelen en de opgave van de architect. Indien het product invloed heeft op maatvoering van 

overige bouwonderdelen, worden de tekeningen verspreid naar de leveranciers zodat zij hun 

tekeningen kunnen aanpassen.  

SADT 1.4.3: Concepttekeningen voorzien van commentaar. 

De werkvoorbereider moet het commentaar van alle verschillende leveranciers coördineren en 

verwerken op tekening. Het coördineren is een belangrijke taak voor de werkvoorbereider om ervoor 

te zorgen dat de tekeningen goed op elkaar zijn afgestemd. Het commentaar stuurt de 

werkvoorbereider terug naar de leverancier. De werkvoorbereider is daarmee een “doorgeefluik”, 

omdat de productietekeningen onderling informatie van elkaar vragen voor de afstemming. 

SADT 1.4.4: Controleren of het commentaar is verwerkt 

De werkvoorbereider moet nu controleren of het commentaar juist is verwerkt door de leverancier. 

Daarmee is de werkvoorbereider betrokken bij een continu verbeterproces tussen de werk- en 

productietekeningen.  

3.3.5 SADT 1.5: Werkplan maken 

De werkvoorbereider heeft voordat hij begint aan het uitwerken van een bouwdeel weinig kennis over 

de verwerking van de verschillende producten. Ook een ervaren werkvoorbereider moet zich 

verdiepen in een nieuw project en de verschillende producten, want geen enkel project is hetzelfde. 

Alle kennis die de werkvoorbereider over de verwerking van de producten in de gevel van het project 

Centrée tijdens het engineeringstraject heeft verkregen, heeft hij vastgelegd in een werkplan (bijlage 

6) om deze kennis over te dragen aan de uitvoerder.  

Het schrijven van een werkplan blijkt een controlemiddel voor de werkvoorbereider te zijn, om te zien 

of de informatie compleet is. Op het moment dat het werkplan wordt overgedragen wordt het 

doorgesproken met de uitvoerder. Indien hij erachter komt dat er onderdelen missen zal hij deze 

informatie alsnog verzamelen. Het is voor de werkvoorbereider van belang om het werkplan zo 

compleet mogelijk te maken, zodat hij zo min mogelijk vragen krijgt van de uitvoering. Het 

voorkomen van vragen geeft de werkvoorbereider meer rust om aan het volgende onderdeel te kunnen 

werken. 17 Na de aanpassingen worden het werkplan definitief gemaakt. 

                                                      

17 Interview Erwin Ockers 
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3.3.6 SADT 1.6: Tekeningen indienen bij bouwdirectie en BoWoTO ter goedkeuring 

Indien noodzakelijk, zullen de tekeningen worden ingediend bij de bouwdirectie en BoWoTo.1819 

3.3.7 SADT 1.7: Uitgewerkt informatie overdragen aan uitvoerder 

Nu alle bouwmaterialen uitgeëngineerd en de tekeningen en het werkplan compleet zijn, wordt deze 

informatie overgedragen aan de uitvoering. 

 Conditionering materialen tegen weersinvloeden. 

Uit het vooronderzoek is gebleken dat er onvoldoende rekeningen werd gehouden met de 

conditionering van de materialen tegen weersinvloeden. Er ontstonden namelijk gaten in de slabben 

die aan de HSB-elementen zaten bevestigd ten behoeve van de afwatering in de gevel. Deze gaten 

ontstonden omdat de slabben langs een stalen strip scheurden. Indien de folies niet hersteld worden 

voor de gevel wordt afgesloten, kunnen tijdens de gebruikersfase vochtproblemen ontstaan.  

Het rapport (RRBouw, 1999) stelt dat de uitvoeringsleiding op de bouwplaats bekend op welke wijze 

materialen en bouwstoffen opgeslagen dienen te worden en welke beschermende maatregelen 

noodzakelijk zijn om te voorkomen dat materialen onbruikbaar worden. 

Toch is het voor de werkvoorbereiding wel belangrijk om weerscomponenten in het achterhoofd te 

houden als het gaat om de uitvoerbaarheid van de details.  

Er zal door de werkvoorbereiding tijdens de engineering rekening gehouden moeten worden met drie 

weerscomponenten: temperatuur, neerslag/luchtvochtigheid en wind. 

Onderstaande tabel 3.1 (Hazendonk, 2010) geeft de impact van weersinvloeden aan en de bovengrens 

waarbij zich knelpunten voordoen.  

Temperatuur 

STABU Werksoort Productiemiddel Knelpunt Bovengrens 

22  Metselwerk 

22 00 Algemeen Materiaal Nachtvorst zit nog in werk 0 ºC 

22 00 Mortel Materiaal Mortel moet vorstvrij worden 

opgeslagen 

0 ºC 

22 24 Reinigen metselwerk Materiaal Gevaar van opvriezen water 

wat metselwerk beschadigd 

5 ºC 

22 31 Baksteen met mortel Materiaal Mortel hard onvoldoende uit 5 ºC 

22 72 Voegwerk Materiaal Mortel hard onvoldoende uit 0 ºC 

22 72 Voegwerk Materiaal Mortel is niet verwerkbaar als 

het bevroren aangeleverd wordt 

0 ºC 

23  Vooraf vervaardigde steenachtige elementen 

23 82 Voegvullingen Materiaal Voegvulling hard onvoldoende 

uit 

0 ºC 

36  Voegvulling 

  Algemeen Materiaal Voegmortel hard onvoldoende 

uit 

0 ºC 

                                                      

18 Interview Reindert Boon, werkvoorbereider BAM Utiliteitsbouw, regio Zuidwest, geverifieerd door andere 

werkvoorbereiders, 
19 Interview Erwin Ockers, werkvoorbereider BAM Utiliteitsbouw, regio Zuidwest, werkvoorbereider de betreffende gevel 

uit de casestudie. 
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  Kitten Materiaal Vorstvrije opslag 0 ºC 

  Voegvullingen met kit Materiaal Kit hecht niet meer aan 

ondergrond 

5 ºC 

  Voegvullingen met 

schuimband 

Materiaal Schuimband is niet meer goed 

verwerkbaar 

0 ºC 

Neerslag/luchtvochtigheid 

STABU Werksoort Productiemiddel Knelpunt Bovengrens 

22  Metselwerk 

22 00 Algemeen Materiaal Natte stenen hechten niet goed UAV-norm 

22 00 Metselstenen Materiaal Stenen droog opslaan > 0 mm/ 

etmaal 

22 31 Baksteen met mortel Materiaal Mortel spoelt uit UAV-norm 

22 72 Voegwerk Materiaal Voegwerk spoelt uit UAV-norm 

34  Beglazing 

34 00 Algemeen Materiaal Kit hecht niet meer op glas UAV-norm 

Wind 

STABU Werksoort Productiemiddel Knelpunt Bovengrens 

22  Metselwerk 

22 31 Baksteen met mortel Materiaal Omwaaien vers metselwerk Windkracht 6 

22 72 Voegwerk Materiaal Omwaaien vers metselwerk Windkracht 6 

Tabel 3.1: Overzicht van de materialen die beschadigd kunnen raken door weersinvloeden 
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4 Details op de bouwplaats 

Door de onderzoeker is op de bouwplaats gekeken bij de ploegen welke tekeningen zij gebruikten 

tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden. Dit is onderzocht om in kaart te brengen welke 

informatie de ploegen nodig hebben. Om dit duidelijk te krijgen zijn de volgende vragen gesteld:  

 Welke informatie van de verschillende details gebruiken zij?  

 Welke details gebruiken zij? 

Per ploeg zijn de constateringen omschreven met betrekking tot het gebruik van de details. Aan het 

einde van deze paragraaf zullen deze worden samengevat en teruggekoppeld worden aan de 

doelstelling van het onderzoek. De werkzaamheden worden uitgevoerd door verschillende ploegen die 

aan de hand van de uitvoeringsvolgorde behandeld worden. 

In de onderstaande tabel 4.1 is de detailinformatie per ploeg in schema gebracht. 

Ploeg Werkzaam voor Gebruikte details/tekeningen (leverancier) 

1: Aanbrengen hoeklijnen en j-

ankers 
BAM Verticale details (Heuvelman) 

  Gevelaanzicht (Heuvelman) 

2: Plaatsten HSB-elementen BAM Horizontale details (Heuvelman) 

3: Stelleurs BAM Details (Architect) 

4: Monteren 

metselwerkdragers en 

Bricklateien 

Mijoma Details (VEBO-staal) 

  Gevelaanzicht (VEBO-staal) 

  Gevelaanzicht van (VEBO-beton) 

5: Metselwerk Trompetter 
Gevelaanzicht t.b.v. hoeveelheid spouwankers 

per m2 (constructeur)  

  
Gevelaanzicht t.b.v. metselwerkverband 

(architect) 

  
Gevelaanzicht t.b.v. dilatatieadvies 

(Wienerberger) 

  
Plattegronden t.b.v. positie spekbanden en 

dorpels (VEBO-beton) 

6: Kozijnen plaatsen.  Kolf&Molijn 
Gevelaanzichten t.b.v. positie kozijnen 

(Kolf&Molijn) 

7: Kitten van dilataties.  Polucon Demarcaties op details architect (BAM) 

Tabel 4.1: overzicht van alle verschillende ploegen en de uit te voeren werkzaamheden met de daarbij gebruikte details 
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Ploeg 1: aanbrengen hoeklijnen en j-ankers. 

Nadat de vloer is uitgehard, worden er gaten geboord in de rand van de vloer. Over deze gaten 

zullen stalen hoeklijn ten behoeve van de verankering van de HSB-elementen aan de bovenzijde 

worden geplaatst en bevestigd met slaghulzen. Tevens zullen er gaten worden geboord in het 

vloerveld. Hierover zullen de j-ankers worden geplaatst en ook bevestigd met slaghulzen. Deze 

worden op de juiste hoogte geplaatst met behulp van drukplaten. Het op hoogte stellen doen de 

timmerlieden aan de hand van de details van Heuvelman. Hierop staat de peilmaat ten opzichte van 

de vloer aangegeven. 

Voor de positie van de ankers gebruiken de timmerlieden de tekeningen van Heuvelman, de 

leverancier van de HSB-elementen. Vanuit het gevelaanzicht van de leverancier (Figuur 4.1) 

kunnen de timmerlieden bepalen waar de verankeringen moeten komen in de gevelrichting. 

 

Figuur 4.1: Gevelaanzicht HSB-elementen is te zien wat de positie is van de stalenhoeklijnen en j-ankers, waarbij ook 

duidelijk is te zien dat er meerdere hoeklijnen zitten die niet zijn gemaatvoerd. Zie rode kader. Vanuit dit gevelaanzicht is 

ook te achterhalen welke details van toepassing zijn. De gehele gevel is terug te vinden in bijlage 12 

 

Voor de positie van de gaten in de vloer en de in rand kunnen zij geen gebruik maken van de details 

van de HSB leverancier (bijlage 13), omdat deze positie niet is gemaatvoerd vanuit een as, en er 

geen peilmaat staat aangegeven (figuur 4.2). Daarnaast staat hierop niet vermeld welk type 

slaghulzen zij moeten toepassen. De peilmaat van de gaten komt niet heel nauwkeurig omdat er 

slobgaten in de ankers zitten waarmee nog gesteld kan worden. 
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Figuur 4.2: Vanuit deze details is de positie van de gaten niet te herleiden, bijlage 13 zijn de details terug te vinden 

Gevonden knelpunten: 

 1.1: Type verankering staat niet vermeld op de tekeningen. 

 1.2: Positie van de verankering is niet goed gemaatvoerd, 

 

Ploeg 2: plaatsen HSB-elementen.  

De HSB-elementen worden naar de betreffende positie gehesen en daar geplaatst. Het positioneren 

doen de timmerlieden door het element gelijkmatig over de beuk te verdelen tijdens het plaatsen. 

De elementen worden vervolgens tijdelijk gefixeerd. In de gevelopeningen van de HSB-elementen 

is gewapende folie vanuit de fabriek aangebracht. Deze folie is bedoeld om het gebouw tijdelijk 

wind en waterdicht te maken, waardoor eerder met de afbouw kan worden begonnen. Deze folies 

werden door de timmerlieden opengesneden omdat op het moment dat de elementen in de kraan 
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hingen, de wind vat op de elementen krijg en deze onbeheersbaar werden. Op plaatsen waar de 

folie nog niet was weggesneden, sneden timmerlieden het open zodat zij niet hoefden om te lopen. 

Gevonden knelpunten: 

 2.1: Folies voor afbouw worden uit elementen gesneden i.v.m. wind en door gemakzucht 

timmerlieden. De timmerlieden is niet duidelijk verteld dat dit niet de bedoeling is. 

 

Ploeg 3: stellen HSB-elementen, plaatsen metselprofielen en bouwkundige afdichten.  

Als de stempels onder de vloer vandaan gehaald zijn, kunnen de HSB-elementen ook aan de 

bovenzijde definitief worden bevestigd. De elementen zijn niet vormvast dus worden deze 

nagesteld door timmerlieden die ook de metselprofielen aanbrengen, zodat deze op de juiste positie 

komen te zitten. Deze worden namelijk aan de HSB-elementen bevestigd. Vervolgens worden de 

metselprofielen gesteld aan de hand van de details van de architect (figuur 4.3). De timmerman 

kijkt op de plattegrond om te zien welke details van toepassing zijn. Wel moeten zij rekening 

houden met de wijze waarop het voegwerk uitgevoerd zal worden. Dit gebeurt door middel van 

pointmasteren. Tussen de metselprofielen en het metselwerk moet een afstand aangehouden worden 

van één metselprofiel. Dit staat niet op tekening aangegeven en is ad hoc verteld door de uitvoerder. 

 

Figuur 4.3: Verticale architectendetail, met in het rood de positie van het metselprofiel die niet aangegeven stond op 

tekeningen. Zie bijlage 14 
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Figuur 4.4: Horizontale detail architect met het ontbreken van de 

omschrijving van de bouwkundige afdichting (bijlage 4). 

 

De ploeg brengt de isolatie aan 

tussen de HSB-elementen. Nadat 

de isolatie is aangebracht worden 

de waterkerende dampdoorlatende 

laag, die gemonteerd zit aan het 

HSB-element, over de isolatie 

geslagen en vastgezet. Hoe en welk 

type isolatie aangebracht moet 

worden is niet te herleiden van de 

details. (bijlage 5) 

Het laatste wat de ploeg nog 

aanbrengt is de bouwkundige 

afdichting rondom de HSB-

elementen. Welke bouwkundige 

afdichting staat niet omschreven in 

de verschillende details. (figuur 

4.4) 

 

Gevonden knelpunten: 

 3.1: De positie van de metselprofielen staan niet weergegeven op tekening.  

o Deze positie is door de uitvoerder bepaald aan de hand van de gemaakte 

proefopstelling.  

 3.2: De wijze van bevestiging en het type isolatie is niet weergegeven op tekening. 

o Het type isolatie is omschreven in het werkplan en de bevestiging is door genomen 

met de timmerlieden op de bouwplaats door de uitvoerder. 

 3.3: Het type bouwkundige afdichting is niet weergegeven op tekening. 

o De uitvoerder heeft op basis van ervaring het type pur bepaald van de 

bouwkundige afdichting. 
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Ploeg 4: monteren metselwerkdragers en Bricklateien. 

De onderaannemer brengt de 

metselwerkdragers aan en hangt 

vervolgens aan de onderzijde 

Bricklateien, Eco-P elementen. 

Vanuit het gevelaanzicht van 

VEBO-staal (bijlage 15) kan de 

onderaannemer bepalen op welke 

positie welke geveldragers 

moeten komen. De coderingen 

die op de geveltekening staan 

komen niet overeen met de 

coderingen op de geveldragers. 

De codering in het gevelaanzicht 

worden opgezocht in een tabel 

(bijlage 16) wat onderdeel 

uitmaakt van een boekje waarin 

alle geveldragers uitgetekend 

zijn. Op het detail van de 

geveldragers staat de 

maatvoering voor het aanbrengen 

(figuur 4.5). Het constant moeten 

bladeren tussen de verschillende tekeningen is niet gemakkelijk. De bouten moeten worden 

aangedraaid op een bepaald moment. Dit staat omschreven in de verwerkingsvoorschriften, die 

achterin het boekje toegevoegd zijn. (bijlage 18) De eerste bouten werden niet aangedraaid op het 

juiste moment. 

 

Figuur 4.6: Gevelaanzicht VEBO beton: hierop staat de 

codering die overeenkomt met de Bricklateien (bijlage 19) 

 

Vanuit een andere gevelaanzichten van VEBO 

beton (figuur 4.6) kan de onderaannemer 

bepalen welke type Bricklatei op welke positie 

aangebracht moet worden. Voor de horizontale 

richting houdt de onderaannemer de 

metselwerk-profielen aan (figuur 4.4). Dit staat 

niet op tekening aangegeven. De wijze van 

aanbrengen staat omschreven in een apart 

verwerkingsvoorschrift (bijlage 20). 

 

Na het aanbrengen van de geveldragers en Bricklateien isoleren zij tussen de geveldragers. Hoe en 

welke type harde isolatie aangebracht moet worden staat niet op tekening aangegeven. Voor het 

aanbrengen van de isolatie gebruiken de timmerlieden ook een zacht type isolatie (figuur 4.7), 

omdat deze gemakkelijker is aan te brengen. De harde isolatie moet geheel op maat worden 

gezaagd. Over de isolatie wordt vervolgens de folie gehangen. Deze folies zijn vanuit de fabriek 

meegenomen aan de HSB-elementen. 

Figuur 4.5: Details van VEBO-staal, hoogte maten voor het aanbrengen van 

stalen geveldragers, zie ook bijlage 17 
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Figuur 4.7: Hier staat omschreven dat er een harde isolatie moet toegepast worden 

 

Gevonden knelpunten: 

 4.1: Bladeren tussen verschillende tekeningen kost extra tijd tijdens uitvoering 

 4.2: Bouten worden op een onjuist moment aangedraaid. 

o Het juiste moment staat omschreven in het werkplan en in het detailboek op de 

laatste bladzijde, en hoe het aangebracht moet worden. Dat is dus niet goed 

gecommuniceerd door de uitvoerder naar de onderaannemer. 

 4.3: De horizontale positie van de Bricklateien is niet weergegeven op tekening. 

o In overleg met de uitvoerder is bepaald dat zij de metselwerkprofielen aanhouden 

omdat de steenstrips bepalend zijn voor het bovengelegen metselwerk. 

 4.4: De wijze van bevestiging en het type isolatie is niet weergegeven op tekening. 

o Het type isolatie is omschreven in het werkplan en de bevestiging is door genomen 

met de timmerlieden op de bouwplaats door de uitvoerder. 

 4.5: Het type isolatie dat toegepast wordt is anders dan op tekening. 

o Dit is gebeurd in overleg met de onderaannemer want het zachte type isolatie is 

eenvoudiger aan te brengen. 

 

Ploeg 5: aanbrengen metselwerk, spekbanden en dorpels 

De eerste ploeg van de metselaar brengt de spouwankers aan. De hoeveelheid spouwankers en de 

diameter van de spouwankers staat aangegeven op een gevelaanzicht (bijlage 21) van de 

constructeur zodat zij weten waar ze de spouwankers aan moeten brengen. Het type spouwanker en 

de lengte ervan staat niet op tekening. Over de spouwankers wordt de isolatie aangebracht. Welke 

soort isolatiemateriaal en hoe deze aangebracht moet worden staat niet op tekening weergeven 

(bijlage 4). 
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Vervolgens worden de stenen verwerkt. De 

tweede ploeg beschikt over tekeningen, waarop 

staat aangegeven in welk verband er gemetseld 

moet worden en welke stenen waar verwerkt 

moeten worden (bijlage 22). Vervolgens hebben 

ze nog een gevelaanzicht waarop staat 

aangegeven waar de dilataties moeten komen. In 

het projectadvies staat aangegeven wat de 

tekens inhouden (bijlage 23, 24 en figuur 4.8). 

Op de tekening staat niet aangegeven welke 

type metselspecie zij moeten gebruiken. Het 

type voeg staat niet op de tekeningen 

aangegeven net zomin als het type voegmortel. 

Van de tekeningen is ook niet af te leiden waar 

er open stootvoegen gemaakt moeten worden. 

Voor de raamdorpels staat niet weergegeven dat 

deze ondersteund moeten worden door stalen 

hoeklijnen tegen het wegdraaien (bijlage 4). 

 

Figuur 4.8: dilatatiesadvies Wienerberger (bijlage 23) 

 

Figuur 4.9: Plattegrond VEBO beton posities spekbanden 

en dorpels (bijlage 25) 

Op de plattegronden van VEBO is zichtbaar 

welk type spekbanden en raamdorpels op welke 

positie moeten komen.(figuur 4.9) Dat er een 

folie over de spekbanden moet komen en dat er 

gewerkt met worden met een speciaal soort 

mortel is niet uit de tekeningen te herleiden. 

(bijlage 26 en 27). De overige informatie haalt 

de metselaar uit het en een projectadvies. 

(bijlage 24) 

 

Gevonden knelpunten: 

 5.1: Het type spouwanker en lengte is niet weergegeven op tekening. 

o Dit is door de uitvoerder verteld aan de hand van de gegevens uit het werkplan. 

 5.2: De wijze van bevestiging en het type isolatie is niet weergegeven op tekening. 

o Het type isolatie is omschreven in het werkplan en de bevestiging is door genomen 

met de timmerlieden op de bouwplaats door de uitvoerder. 

 5.3: Het type metselspecie is niet weergegeven op tekening. 

o Deze is door de uitvoerder besteld en staat in een grote silo op de bouwplaats, deze 

gebruikt de metselaar. 

 5.4: Het type (uiterlijk) voeg en het type voegmortel is niet weergegeven op tekening. 

o Deze is door de uitvoerder besteld en staat in een silo op de bouwplaats, de wijze 

van voegen is bepaald aan de hand van een proefopstelling. 

 5.5: De positie van de open stootvoegen staat niet weergegeven op tekening 

o Dit is omschreven in het werkplan maar wordt door de metselaar gedaan zoals hij 

denkt dat het uitgevoerd moet worden. 

 5.6: Op de tekening is niet weergegeven dat de raamdorpels moeten worden ondersteund. 

o De uitvoerder heeft bepaald op basis van ervaring dat er hoeklijnen moeten worden 

toegepast. 



Afstudeerrapport Roman van Os  

43 

 5.7: Welke specie en folie aan de bovenzijde van de spekbanden aangebracht moet worden 

is niet weergegeven op de tekening. 

o Dit staat omschreven in de verwerkingsvoorschriften van VEBO en is door de 

uitvoerder mondeling doorgegeven aan de timmerlieden. 

 

Ploeg 6: kozijnen plaatsen. 

 

Figuur 4.10: Gevelaanzicht Kolf&Molijn (bijlage 28) 

De onderaannemer in dit geval de 

kozijnenleverancier die de kozijnen aanbrengt 

gaat uit van zijn eigen tekeningen voor de 

positie van het kozijn (figuur 4.10). Verder 

zorgt hij ervoor dat het element netjes in het 

midden van het stelkozijn komt te zitten.  

 

 

Ploeg 7: Kitten van dilataties. 

De kitter gebruik geen tekeningen voor de werkzaamheden die hij uitvoert, alles is in overleg 

bepaald op de bouwplaats (figuur 4.11). Hiervoor gebruikt hij geen tekeningen. 

 

Figuur 4.11: BAM geeft de te kitten plaaten aan (bijlage 29) 

 

In bijlage 30 is te zien dat de informatie op meerdere tekeningen staat weergegeven. Hieruit blijkt dat 

de informatie niet van één tekening is te halen en dat er bijvoorbeeld een aanzicht, tabel en detail 

nodig zijn om het werk uit te kunnen voeren. Door te moeten zoeken tussen verschillende tekeningen 

zijn de timmerlieden onnodig veel tijd kwijt. Uit het participerend observeren is gebleken dat het 

zoeken tussen verschillende tekeningen nog moeilijker is als de weersomstandigheden slecht zijn, 

zoals bij regen en wind. 

Wat verder nog is opgevallen tijdens het onderzoek naar de details: 

 Het tekenwerk was niet afgestemd op de werkzaamheden die de ploegen moesten uitvoeren. 

De ploegen gebruikten vaak maar een klein gedeelte van de informatie op een detail voor de 

werkzaamheden die zij moeten uitvoeren. 
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 De timmerlieden gaven aan dat niet alle maatvoering duidelijk op tekening stond 

weergegeven. Dit blijkt ook uit de analyse van de verschillende tekeningen die de ploegen 

gebruikten. 

 De timmerlieden hadden de tekeningen niet constant bij zich. De tekeningen lagen vaak in 

hun gereedschapskoffer. In sommige gevallen zelfs onderaan de steiger terwijl zij bezig 

waren op de 7de verdieping. De reden waarom de timmerlieden de tekeningen niet constant bij 

zich hebben heeft te maken met het feit dat zij er van uitgaan dat zij weten wat ze moeten 

doen. 

o Door het ontbreken van maatvoering, details en de gedachte dat timmerlieden weten 

wat ze moeten doen. (“het zal wel hetzelfde zijn als op de verdieping hieronder”) 

kunnen problemen ontstaan omdat de maatvoering en details niet altijd overal 

hetzelfde zijn als op de verdieping er onder. 

Na analyse van alle tekeningen is bekend welke informatie zij niet bevatten die wel nodig zijn om de 

werkzaamheden in één keer goed uit te kunnen voeren. Vervolgens is gekeken of de ontbrekende 

informatie in het werkplan is terug te vinden. In tabel 4.2 hieronder is aangegeven of die informatie 

stond omschreven in het werkplan en, zo niet, waar deze informatie dan vandaan is gekomen. 

Ontbrekende informatie op de 

tekeningen 

Aanwezig in het 

werkplan (ja/nee) 

Hoe is deze informatie tot stand gekomen 

1.1: Het type slaghuls is nergens 

aangegeven. 

Nee, wel door de 

uitvoerder 

ondervangen 

Op tekening staat niet aangegeven welke 

type slaghulzen toegepast moeten 

worden.  

1.2: De positie van de slaghulzen 

of boorpositie is niet aangegeven 

Nee, wel door de 

uitvoerder 

ondervangen 

De positie van de slaghulzen is door de 

uitvoerder aan de hand van de tekeningen 

van de leveranciers bepaald. Vervolgens 

heeft de uitvoerder in het werk aan de 

timmerlieden verteld hoe hij wil dat de 

timmerlieden de slaghulzen aanbrengen. 

Dit is dus tijdens de uitvoering. 

3.1: De positie van de 

metselprofielen is niet 

weergeven op de tekening van 

de architect. De positie is wel te 

herleiden. 

Nee, wel door de 

uitvoerder 

ondervangen 

De uitvoerder heeft vooraf bekeken 

welke wijze er gevoegd moet worden. 

Aan de hand hiervan heeft de uitvoerder 

bepaald dat de metselprofielen uit het 

metselwerk moeten komen. Dit is 

mondeling doorgenomen met de 

timmerlieden. 

3.2: Op geen van de details is 

terug te vinden wat de 

bevestigingswijze is voor de 

isolatie achter de verschillende 

folies die aan de HSB-elementen 

zitten en wat er met de folies 

moet gebeuren. 

Nee, wel door de 

uitvoerder 

ondervangen 

De uitvoerder is met de ploeg mee 

gelopen om te zien wat in het werk 

allemaal was meegenomen. Vervolgens 

heeft hij de timmerlieden laten zien wat 

de bedoeling is.  

3.3: Het type bouwkundige 

afdichting rondom de HSB-

elementen is niet omschreven. 

Nee, wel door de 

uitvoerder 

ondervangen. 

De werkvoorbereider gaf aan dat hij 

gewezen werd door A&E, dat voor de 

bouwkundige afdichting elastische 

blijvende pur moest worden aangebracht.  

De uitvoerder vertelde dat hij al jaren 

elastische pur toepast en dat doet hij 

momenteel weer, vanuit ervaring. Dit is 

een mogelijke kans op een fout omdat hij 

dit niet heeft nagevraagd. 
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Ontbrekende informatie op de 

tekeningen 

Aanwezig in het 

werkplan (ja/nee) 

Hoe is deze informatie tot stand gekomen 

3.4 Op welke positie welk type 

kit moeten worden aangebracht 

Nee, wel door de 

uitvoerder 

ondervangen 

Samen met de architect is vooraf bepaald 

welke kleur kit op welke positie moest 

komen. Dit is in overleg met de 

uitvoerder en de kitter gebeurd. 

5.6: Bij de raamdorpels is niet 

weergegeven dat deze moeten 

ondersteund worden met een 

stalen hoeklijn. 

Nee, wel door de 

uitvoerder 

ondervangen 

De uitvoerder weet uit ervaring dat er 

voorziening getroffen moeten worden en 

heeft bepaald dat daar een stalenhoeklijn 

moet komen. 

4.3: Welke horizontale positie de 

onderaannemer moet aanhouden 

voor het aanbrengen van de 

metselwerkdragers en de 

Bricklateien staat niet 

aangegeven op de verschillende 

details 

Ja, alleen indirect. 

Er staat 

omschreven dat 

deze bepalend zijn 

voor de koppen- en 

lagenmaten. 

Door de uitvoerder is tijdens het 

uitvoeren van het werk bepaald met de 

onderaannemer dat hij de metselprofielen 

moest aanhouden 

5.1: Op het overzicht van de 

spouwankers staat alleen het 

aantal en de diameter maar niet 

het type of lengte ervan. 

Ja Dit is door de constructeur vastgelegd op 

het gevelaanzicht door middel van 

kleuren op aanvraag van de 

werkvoorbereider. 

5.2: Het type isolatie dat over de 

spouwankers aangebracht moet 

worden, staat niet op tekening. 

Ja Dit heeft de werkvoorbereider op de site 

van Isover berekend waaruit een bepaald 

type isolatie is gekomen. 

5.3: Van de tekeningen is niet af 

te halen welk type metselspecie 

er gebruikt moet worden. 

Ja Aan de hand van een advies van 

Cantillana (de leverancier van mortel) is 

aangegeven welk type specie er gebruikt 

moeten worden. Deze is specie is 

aanwezig op de bouwplaats in een silo. 

5.4: De tekeningen geven niet 

aan welk type voegmortel er 

gebruikt moet worden 

Ja Aan de hand van een advies van 

Cantillana is aangegeven welk type 

specie er gebruikt moeten worden. 

5.4: Er staat niet op aangegeven 

wat voor type voeg het moet 

zijn. 

Ja Het type voeg is omschreven in het 

werkplan. Dit heeft de werkvoorbereider 

overgenomen van de bemonstering die is 

gemaakt in opdracht van de architect. 

5.5: De tekeningen geven ook 

niet aan waar de 

openstootvoegen moeten komen 

te zitten 

Ja De werkvoorbereider heeft de gegevens 

overgenomen uit het metseladvies van 

Wienerberger (adviseur). 

5.7: Op geen van de details is 

terug te vinden dat er een folie 

aangebracht moest worden 

boven de spekbanden. 

Ja  De werkvoorbereider heeft dit 

overgenomen uit het verwerkingsadvies 

van de VEBO. 

Tabel 4.2: Overzicht van aanvulling op de tekeningen vanuit het werkplan ja/nee en hoe deze informatie tot stand is 

gekomen  

Uit de analyse van het werkplan en de werktekeningen blijkt dat de informatie die nodig is om de 

gevel te kunnen realiseren, niet volledig is. De uitvoerder moet voor de ontbrekende informatie zelf 

een oplossing bedenkien tijdens de uitvoering. Daardoor heeft hij minder tijd om de timmerlieden te 

begeleiden en de werkzaamheden te coördineren.  
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5 Informatieverstrekking over uitvoeringswijze 

In het vorig hoofdstuk zijn de gegevens bekeken die betrekking hebben over het gebruik van het type 

materialen en de positie waar deze materialen aangebracht moeten worden. In dit hoofdstuk zal 

onderzocht worden hoe de timmerlieden de informatie over de uitvoeringswijze verkrijgen en op 

welke wijze de uitvoeringswijze is bepaald.  

 Uitvoeringswijze bepalen voor ploegen 

De uitvoerder haalt de meeste informatie over de uitvoering van de tekeningen, het bestek en de 

planning. Tevens krijgt de uitvoerder specifieke informatie over de verwerking van de materialen 

aangeleverd door de werkvoorbereider aan de hand van een werkplan. Veel van deze onderdelen zijn 

al bekend bij de uitvoerder vanuit de ervaring die hij heeft opgedaan. Deze ervaring is specifiek voor 

de uitvoerder van de casestudy van het project Centrée.  

Het werkplan is door de werkvoorbereider met de uitvoerder doorgenomen, zodat duidelijk is wat er 

tijdens de werkvoorbereiding is bedacht en waarmee rekening gehouden moet worden. Het 

doorspreken van het werkplan is tevens een controlemiddel voor de werkvoorbereider of hij alle 

verschillende onderdelen volledig heeft omschreven in het werkplan.  

Voor een aantal onderdelen is in het werkplan omschreven hoe de werkzaamheden uitgevoerd moeten 

worden. Hieronder is weergeven wat in het werkplan was bepaald en of deze dan ook daadwerkelijk 

zo uitgevoerd zij: 

 Over het plaatsen van de HSB-elementen staat omschreven dat door de tijdelijke 

ondersteuning, die later verwijderd zal worden, de verankering aan de bovenzijde enige 

zetting moet kunnen opnemen. Dit hebben de timmerlieden netjes uitgevoerd zoals 

omschreven in het werkplan. 

 Er staat omschreven op welke manier de elementen gepositioneerd moeten worden. Deze 

wijze is niet aangehouden, omdat deze in de praktijk niet handig bleek dus werd als 

maatvoering aangehouden dat het elementen gelijkmatig verdeeld werd in de beuk. De wijze 

die omschreven was is wel meer esthetisch verantwoord, omdat op die wijze alle 

gevelopening gelijkmatig boven elkaar zouden komen. 

 Er staat omschreven dat de slabben volgens het potdekselprincipe aangebracht moesten 

worden; zo wordt het volgens de uitvoerder altijd uitgevoerd. 

 Er staat omschreven hoe de metselwerkdragers en de Bricklateien aangebracht moeten 

worden, zoals omschreven in de verwerkingsvoorschriften van de producent. Deze zijn dus 

niet gelezen door de onderaannemer en niet door de uitvoerder verteld, anders zouden deze 

wel volgens het juiste moment aangedraaid worden. 

 Er staat omschreven hoe de slabben hersteld moeten worden, indien deze beschadigd zijn. Dit 

wordt onvoldoende gedaan volgens de opzichter. Dit zou dus later problemen kunnen 

veroorzaken. 

 Er staat omschreven hoe de slabben aangebracht moeten worden ter plaatse van de 

metselwerkdragers. Dit is door de timmerlieden in overleg met de uitvoerder gedaan zoals 

omschreven. 

 Er staat omschreven hoe de gevelisolatie aangebracht moet worden, zoals omschreven in de 

verwerkingsvoorschriften van de producent. Daarbij staat ook omschreven dat de isolatie ter 

plaatse van de metselwerkdragers afgeschuind aangebracht moet worden. De verwerking van 

de isolatie verloopt niet overal even netjes, zoals gesteld in de verwerkingsvoorschriften. De 

isolatie wordt wel afgeschuind. 
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 Aan de hand van een advies van Wienerberger staat omschreven hoe het metselwerk verwerkt 

moet worden. Dit wordt niet volledig aangehouden waardoor problemen zijn ontstaan zo zijn 

er geen dilataties aangebracht ter plaatsen van de overgang tussen het penant en staand 

metselwerk.20 

 Er staat omschreven hoe vervuiling van de spouw tegengegaan kan worden. Dit is uiteindelijk 

niet toegepast omdat het niet praktisch bleek. Als oplossing om ervoor te zorgen dat er geen 

valspecie in de spouw terecht komt hebben ze besloten om minder vol en zat te metselen.  

 Er staat omschreven hoe de raamdorpels en spekbanden verwerkt moeten worden. Het enige 

dat niet omschreven staat is dat de raamdorpels moeten worden afgesteund op stalen 

hoeklijnen tegen het wegdraaien. Vanuit de ervaring van de uitvoerder. 

Uit de analyse van het werkplan blijkt dat de uitvoering een aantal keer is afgeweken van de 

omschrijving in het werkplan. Het omschrijven op welke manier iets uitgevoerd moet worden heeft 

weinig nut als dit niet in overleg gebeurt met een uitvoerder. Uitvoerders zijn op basis van ervaring 

geneigd om het werk uit te laten voeren zoals zij altijd doen.  

Het bespreken van de wijze waarop iets uitgevoerd gaat worden, gebeurt tegenwoordig steeds minder 

vaak. Voorheen zaten de werkvoorbereiders in de bouwkeet, waardoor de communicatielijnen kort 

zijn. Bij BAM is ervoor gekozen dat de werkvoorbereiding beter op kantoor zou kunnen zitten zodat 

zij minder gestoord worden door de uitvoering. Toch belt de uitvoering nog steeds als bepaalde 

dingen onduidelijk zijn. Het bellen is echter minder praktisch omdat een tekening doornemen via de 

telefoon lastiger is dan het kunnen aanwijzen van wat men precies bedoelt. 

Hoe de overige niet omschreven werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden, wordt dus tijdens de 

uitvoering bepaald door de uitvoerder. De mogelijkheid tot het beïnvloeden van de kosten en kwaliteit 

wordt hierdoor beperkt (figuur 5.1). 

 

Figuur 5.1: De blauwe lijn in de grafiek illustreert dat in het begin van het ontwerpproces nog alles mogelijk is. De kosten-

kwaliteitverhouding kan nog optimaal worden beïnvloed. Hoe verder het bouwproces vordert, hoe meer informatie vastligt 

en hoe minder mogelijkheden er overblijven om de kostenkwaliteitverhouding te beïnvloeden.21 

                                                      

20 logboek CBB, verkregen van bouwkundig opzichter, Martin de Winter 
21 Beschrijving-detailniveau per fase BIM 
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 Uitvoeringswijze overbrengen aan ploegen 

De uitvoeringswijze moet overgedragen worden aan de ploegen. De timmerlieden worden 

geïnstrueerd door de uitvoerder bij de start van nieuwe werkzaamheden, aan de hand van een 

startwerkbespreking.  

Een startwerkbespreking wordt regelmatig onvoldoende voorbereid door de uitvoerder of wordt zelfs 

niet gehouden. In dat geval krijgen de timmerlieden in de ochtend als zij de keet uitlopen te horen wat 

zij moeten gaan doen. Deze informatie is soms onvolledig waardoor herstelkosten kunnen ontstaan. 

De timmerlieden weten onvoldoende wat er van hen wordt verwacht, daardoor realiseren zij zich 

onvoldoende wat het belang is om werkzaamheden op een juiste manier uit te voeren. 

Na de startwerkbespreking gaan de timmerlieden aan het werk. Als de timmerlieden alle materialen en 

materieel geregeld hebben en gaan beginnen, komt de uitvoerder langs om te zien of de 

werkzaamheden op een juiste manier worden uitgevoerd zoals hij ingedachte had. Op dat moment kan 

hij nog bijsturen. Als de timmerlieden bepaalde dingen niet begrijpen, kunnen zij ook direct vragen 

stellen. Op deze manier hebben de timmerlieden alle informatie die zij nodig hebben om het werk uit 

te kunnen voeren compleet.  
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6 Voorkomen van herstelkosten 

Dit hoofdstuk beschrijft hoe herstelkosten ontstaan tijdens de uitvoering en de gebruiksfase en hoe 

deze te voorkomen zijn. 

 Herstelkosten 

Tijdens gesprekken met de opzichter over de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden blijkt dat 

de werkzaamheden onvoldoende zorgvuldig worden uitgevoerd.  

Een deel van de fouten ontstaat doordat de details en tekeningen onvoldoende worden bekeken omdat 

timmerlieden er vanuit gaan dat iets wel hetzelfde is als het voorgaande. Hierdoor weten zij 

onvoldoende wanneer er uitzonderingen zijn en loopt men het risico dat er herstelwerkzaamheden 

plaats moeten vinden. 

De timmerlieden krijgen een bepaalde taak uit te voeren en zijn alleen bezig met het uitvoeren 

daarvan. De afstemmingen tussen de verschillende werkzaamheden is vaak onvoldoende, waardoor 

het werk niet goed uitgevoerd wordt. 

Daarnaast is er vaak onvoldoende kennis over gestelde eisen aan werk van derden waardoor het 

onduidelijk is als er iets fout uitgevoerd is. 

Indien wel geconstateerd wordt dat de werkzaamheden van andere ploegen onjuist uit zijn gevoerd, 

worden deze niet hersteld omdat de onderaannemer daarvoor niet betaald krijgt. In sommige gevallen 

maken timmerlieden hierover een opmerking bij de uitvoerder. Indien er geen actie wordt 

ondernomen door de uitvoerder gaan zij verder met hun werkzaamheden en kunnen er problemen 

ontstaan op een later moment.  
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7 Conclusie van het onderzoek 

In deze paragraaf zullen de gevonden onderzoeksresultaten worden samengevoegd en zullen de 

onderlinge verbanden duidelijk worden. Het doel van het onderzoek was bepalen wat erin het te 

ontwikkelen hulpmiddel opgelost moet worden om volgende probleemstelling aan te pakken: 

“Tijdens de uitvoeringsfase ontstaan hogere uitvoeringskosten dan begroot en/of herstelkosten tijdens 

de gebruiksfase, veroorzaakt door onbruikbare, onuitvoerbare of onvolledige details en werkplannen, 

waarin tijdens de voorbereidingsfase te laat en onvoldoende aandacht is voor de wijze van 

uitvoering.”  

 Onderzoeksresultaat 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden vanaf de voorbereidingsfase, omdat in deze fase de werkdetails 

en het werkplan uitgewerkt worden met als doel om volledige, bruikbare en uitvoerbare informatie te 

verzamelen voor de uitvoering, zodat de ploegen de gevel kunnen realiseren.  

Hiervoor is het volgende onderzocht: welke informatie beschikbaar is, waar deze informatie vandaan 

komt, hoe deze informatie wordt aangeleverd aan de uitvoering en wie deze informatie verzorgd ten 

behoeve van de uitvoering van de twee architectenwerkdetails zoals omschreven in de afbakening van 

het onderzoek. 

Uit het onderzoek is gebleken dat: 

 informatie in het werkplan onvolledig is met betrekking tot het uitvoeren van werkzaamheden 

en het te gebruiken materieel 

 informatie op de werktekeningen onvolledig is als het gaat om de benaming van het product 

(type product) en waar het aangebracht moet worden (welke positie t.o.v. referentiepunten) 

 informatie in verschillende documenten staat weergegeven en derhalve onbruikbaar is 

Doordat de informatie op de werkdetails van leveranciers en in het werkplan onvolledig en 

onbruikbaar zijn, zijn de twee architectenwerkdetails onuitvoerbaar. De oorzaak hiervan is dat de 

werkvoorbereider onvoldoende:  

 een beeld heeft van de uitvoeringsmethode 

 gebruik maakt van de kennis van de uitvoerder 

 gebruik maakt van de beschikbare hulpmiddelen op het BAM management systeem (BMS) 

 de informatie afstemt op de behoefte van de ploegen 

Daarnaast is de werkvoorbereider vooral bezig met het coördineren van alle verschillende 

documenten van de leveranciers. De coördinatie inspanning neemt toe indien er verschillen zitten in 

de documenten van de leveranciers. De tekeningen zullen dan parallel aan elkaar moeten worden 

aangepast hierdoor is het mogelijk dat de werkvoorbereider afstemmingsfouten over het hoofd ziet. 

Zoals eerder gezegd wordt de kennis van de uitvoerder onvoldoende benut. Het door de 

werkvoorbereider opgestelde contract (productspecificatie) met alle aanvullende stukken werd alleen 

besproken met de projectleider en inkoper. Dit heeft naast het mogelijk ontbreken van gegevens ook 

tot gevolg dat een uitvoerder onvoldoende contractkennis heeft en niet goed weet wat was ingekocht, 

waardoor hij niet weet of producten voldoen aan de eisen uit het contact en of de werkzaamheden 

uitgevoerd worden zoals afgesproken. 
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Naast het feit dat het beeld van de uitvoeringsmethode onvoldoende is, is uit het onderzoek gebleken 

dat in de werkvoorbereidingsfase te laat aandacht is voor de uitvoeringsmethode. Het is belangrijk om 

tijdens de werkvoorbereiding een beeld te hebben van de uitvoeringswijze, omdat: 

 de kosten-kwaliteitsverhouding op dat moment nog kan worden beïnvloed. De kosten kunnen 

tevens worden beïnvloed door het ontwerp van de producten aan te passen aan de 

uitvoeringsmethode, of vice versa 

 de werkvoorbereider gericht kan werken aan bruikbare en volledige details en werkplannen 

De onvolledige en onbruikbare informatie die op werkdetails en in het werkplan staat, heeft als gevolg 

dat de uitvoerder tijd moet besteden aan het bepalen van deze informatie, zodat de ploegen de 

werkzaamheden kunnen uitvoeren. Daarnaast moet de uitvoerder constant bijsturen, omdat de 

informatie onduidelijk is voor de ploegen die hierdoor fouten maken. 

De uitvoerder heeft hierdoor minder tijd om de eigen timmerlieden en de ploegen van de 

onderaannemers te begeleiden en duidelijk te instrueren, waardoor de ploegen minder efficiënt 

werken. Tevens heeft de uitvoerder ook minder tijd om tijdens de werkvoorbereiding mee te denken. 

Het maken van fouten leidt tot onjuiste uitvoering van werkdetails, waardoor hogere uitvoerings- en 

herstelkosten ontstaan tijdens de gebruikersfase en, indien pas tijdens de uitvoering geconstateerd, 

tijdens de uitvoeringsfase.  

Herstelkosten worden tevens veroorzaakt doordat: 

 de werkvoorbereider onvoldoende rekening houdt met de weersinvloeden op de producten 

tijdens het uitvoeren van de werkdetails op de bouwplaats 

 tekeningen en verwerkingsvoorschriften door de ploegen onvoldoende worden 

bekeken/gelezen en daardoor eventuele uitzonderingen niet worden gezien 

 de achtergrond van bepaalde tijdelijk conditionering niet duidelijk wordt gemaakt, waardoor 

deze vroegtijdig worden verwijderd 

 de ploegen geen duidelijk beeld hebben van de kwaliteit van de gerealiseerde werkzaamheden 

van andere ploegen, waar zij op verder werken, waardoor fouten niet worden herkend en 

daardoor niet worden hersteld 

 de uitvoerder vooraf onvoldoende heeft meegekeken naar de uitvoerbaarheid van de 

tekeningen. 

De laatste twee punten komen voort uit het feit dat de overdacht tussen de uitvoerder en de ploegen 

tijdens de startwerkbespreking vaak beperkt is. Het werkplan krijgen de ploegen niet te zien, dus 

moeten de ploegen de informatie hieruit krijgen van de uitvoerder, die door de hoge werkdruk de 

startwerkbespreking onvoldoende voorbereidt. In sommige gevallen krijgen de timmerlieden in de 

ochtend te horen wat zij moeten doen en waar.  
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8 Programma van eisen en wensen 

In het voorgaande is onderzocht welke knelpunten er toe leiden dat de uitvoeringkosten hoger zijn dan 

begroot en/of herstelkosten ontstaan tijdens de gebruiksfase. Met alleen het verzamelen van kennis 

worden de knelpunten niet opgelost deze kennis moet worden overgedragen en gebruikt. Het 

hulpmiddel dat ontwikkeld zal worden zal deze knelpunten aanpakken. In dit hoofdstuk wordt het 

opgestelde programma van eisen voor het hulpmiddel besproken. 

 Eisen en wensen met betrekking tot het hulpmiddel 

Vanuit de doelstelling “het ontwerpen van een hulpmiddel voor het realiseren van bruikbare, 

uitvoerbare en volledige details en werkplannen, waarin tijdens de voorbereidingsfase tijdig en 

voldoende aandacht is voor de wijze van uitvoering om zo tijdens de uitvoeringsfase hogere 

uitvoeringskosten dan begroot en/of herstelkosten tijdens de gebruiksfase te voorkomen” zijn eisen af 

te leiden die kunnen worden opgenomen in het programma van eisen.  

Daarnaast is onderzoek verricht naar de achterliggende oorzaken van de probleemstelling. Deze 

oorzaken zullen tevens worden gebruikt om eisen op te stellen aan het hulpmiddel. 

De gestelde eisen aan het hulpmiddel: 

1. het hulpmiddel moet ervoor zorgen dat de werkinstructies volledige, uitvoerbare en bruikbare 

informatie bevatten voor de ploegen zodat zij weten: hoe de werkzaamheden moeten 

uitgevoerd worden, welke materialen moeten verwerkt worden, welk materieel zij nodig 

hebben en hoe de werkzaamheden van andere ploegen opgeleverd moeten zijn. 

2. het hulpmiddel moet ervoor zorgen dat de tekeningen altijd volledige en bruikbare 

detailinformatie bevatten over op welke positie welk type product aangebracht moet worden. 

3. door het hulpmiddel te gebruiken zullen er geen hogere uitvoeringskosten ontstaan dan 

begroot en/of geen extra herstelkosten tijdens de uitvoering en/of gebruikersfase ontstaan. 

4. het hulpmiddel moet ervoor zorgen dat de kennis van de uitvoerder gebruikt wordt bij het 

tijdig bepalen van de uitvoeringsmethode. 

5. het hulpmiddel moet toegang bieden en gebruik maken van de aanwezige hulpdocumenten op 

BMS ter ondersteuning van de werkvoorbereiding. 

6. het hulpmiddel moet ervoor zorgen dat er minder afstemmingsfouten zijn tussen de 

verschillende tekeningen, doordat de werkvoorbereider meer inzicht heeft in de onderlinge 

verbanden tussen de tekeningen van de leveranciers. 

7. het hulpmiddel moet ervoor zorgen dat er rekening gehouden wordt met de conditionering 

van de producten. 

8. het hulpmiddel moet ervoor zorgen dat de werkzaamheden van de werkvoorbereiding met 

dezelfde bezetting kunnen worden uitgevoerd zoals die in de huidige situatie. 

9. het hulpmiddel moet bruikbaar zijn tijdens het werkvoorbereidingsproces door de 

werkvoorbereiders. 

Wensen met betrekking tot het hulpmiddel: 

10. de processen in het hulpmiddel zoals opgesteld geïntegreerd zouden kunnen worden in het 

intranet van BMS. 

11. dat de detailinformatie voor de ploegen op maximaal op 3 A3-tjes weergegeven kan worden.   
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9 Het ontwerpproces 

Tijdens de ontwerpfase worden de bevindingen van de onderzoeksfase gebruikt om een hulpmiddel te 

ontwikkelen waarmee aan de doelstelling en het programma van eisen te kunnen voldoen. In dit 

hoofdstuk zal omschreven worden hoe de eisen hebben geleid tot het basis idee van het uiteindelijke 

hulpmiddel. Op basis van dit hoofdstuk zal in hoofdstuk 10 het hulpmiddel verder uitgewerkt worden 

en zal in de hoofdstukken 11 en 12 wordt uitgelegd hoe de werkinstructie en de detailinformatie 

vormgegeven moeten worden. 

 Ontwerp verantwoording 

Eis 1: het hulpmiddel moet ervoor zorgen dat de werkinstructies volledige, uitvoerbare en bruikbare 

informatie bevatten voor de ploegen zodat zij weten: hoe de werkzaamheden moeten uitgevoerd 

worden, welke materialen moeten verwerkt worden, welk materieel zij nodig hebben en hoe de 

werkzaamheden van andere ploegen opgeleverd moeten zijn. 

De meest logische keuze is dat de werkvoorbereider bepaalt wat erin de werkinstructie moet komen 

van de ploegen omdat: 

 de werkvoorbereider kan overleggen met de uitvoerder over de gewenste uitvoeringsmethode 

die de uitvoerder wil hanteren. 

 de werkvoorbereider moet sowieso kijken naar de samenhang tussen alle verschillende 

producten van de verschillende leveranciers.  

 de werkvoorbereider moet zich verdiepen in alle beschikbare informatie over de te verwerken 

bouwmaterialen. 

 de uitvoerder zou zich opnieuw moeten verdiepen in alle beschikbare informatie over de te 

verwerken bouwmaterialen. 

 de taak van de uitvoerder is het coördineren van de timmerlieden op de bouwplaats in plaats 

van het voorbereiden van werkinstructie. 

 de leverancier is voornamelijk bezig met zijn product en vooral kennis daarvan heeft.  

 de laatste reden is dat de ploegen vaak meerdere producten van verschillende leveranciers 

verwerken om die reden zou het logischer zijn dat de in ieder geval de aannemer de instructie 

opstelt in plaats van de leverancier. 

Uit het onderzoek is gebleken wanneer die informatie voor de ploegen volledig is. Om te zorgen dat 

de werkvoorbereider weet welke informatie er moet opgenomen worden, is de stap “werkinstructie 

maken” in het vernieuwde werkvoorbereidersproces toegevoegd. Hierin staat omschreven welke 

informatie in de werkinstructie opgenomen moet worden. De positie voor deze stap in het hulpmiddel 

is gekozen omdat op dat moment alle informatie die nodig is voor een volledige werkinstructie 

aanwezig zou moeten zijn, door het doorlopen van het hulpmiddel. 

Verder is uit het onderzoek van O. Sauer gebleken op welke wijze de werkinstructie bruikbaar is. Er is 

onderzoek gedaan naar de beste combinatie van verschillende handleidingen om instructie te geven: 

draaiboek TUE-UT, IKEA, LEGO, Hornbach en Marantz. De opbouw voor een bruikbare 

werkinstructie is overgenomen. In het hulpmiddel is een drietal documenten opgenomen die gebruikt 

moeten worden. De keuze voor standaarddocumenten die ingevuld moeten worden is om ervoor te 

zorgen dat alle werkvoorbereiders de instructies in grote lijnen op dezelfde manier vormgeven en de 

uitvoerder en ploegen direct begrijpen wat erin de instructies staat. 

De werkvoorbereider kan ervoor kiezen om de instructies zelf te maken indien er een 3D model 

aanwezig is, door de verschillende tekenlagen aan en uit te zetten. Indien er geen 3D model aanwezig 
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is kan de werkvoorbereider de afbeeldingen zelf te maken met een 3D tekenprogramma of handmatig. 

Een andere optie is om het allemaal uit te laten tekenen door een tekenbureau of een modelleur die in 

dienst is. Alle verschillende optie zijn mogelijk, in iedere geval stellen ze bij BAM budget 

beschikbaar om dit te realiseren. 

Eis 2: het hulpmiddel moet ervoor zorgen dat de tekeningen altijd volledige, uitvoerbare en bruikbare 

detailinformatie bevatten over op welke positie welk type product aangebracht moet worden. 

Om ervoor te zorgen dat de tekeningen de informatie bevatten over welk positie en type product 

aangebracht moet worden, zullen afspraken gemaakt moeten worden met de leverancier. In het 

hulpmiddel zullen deze afspraken gemaakt moeten worden in de stap “inkoopgesprek met 

leverancier”. In deze stap is omschreven welke informatie de tekeningen in ieder geval moeten 

bevatten. 

De keuze om de leveranciers deze informatie uit te laten werken is: 

 de leverancier beschikt over deze informatie van zijn producten en deze informatie geen 

verband heeft met andere activiteiten die plaatsvinden. Het gaat hier alleen om de positie waar 

en welk te verwerken bouwmaterialen aangebracht moeten worden. 

 de werkvoorbereider deze tekeningen anders zelf zou moeten opstellen uit de gegevens van de 

leveranciers. Vaak staan deze gegevens verspreid over verschillende documenten waar de 

timmerlieden ook tegen aanliepen en dit zou ook voor de werkvoorbereider extra tijd in 

beslag nemen. De extra tijd die de werkvoorbereider hierin moet stoppen is aan de hand van 

een van de volgende eisen niet mogelijk omdat de werkzaamheden met dezelfde bezetting 

uitgevoerd moeten kunnen worden. 

 de beschikbare Autocad tekeningen van de leveranciers zijn niet altijd overzichtelijk of te 

bewerken, doordat gebruik wordt gemaakt van allerlei verschillende layers en instellingen 

waardoor het bewerken niet goed mogelijk is. 

Eis 3: door het hulpmiddel te gebruiken zullen er geen hogere uitvoeringskosten ontstaan dan begroot 

en/of geen extra herstelkosten tijdens de uitvoering en/of gebruikersfase ontstaan. 

Uit het onderzoek is gebleken dat er hogere uitvoeringskosten ontstaan dan begroot en of 

herstelkosten tijdens de uitvoering en/of gebruikersfase doordat er onbruikbare, onvolledige en 

onuitvoerbare werkplannen (werkinstructies) en detailtekeningen (detailinformatie) zijn voor de 

ploegen. De werkvoorbereider is momenteel degene die de werkplannen opstelt. Daarom is het 

hulpmiddel ook gericht op de werkvoorbereiding. De detailtekeningen worden gemaakt tijdens de 

werkvoorbereiding door de leveranciers. Door het gebruik van het hulpmiddel door de 

werkvoorbereiding zullen de werkinstructie en de detailinformatie bruikbaar, volledig en uitvoerbaar 

zijn, doordat de gegevens uit het onderzoek hierin zijn opgenomen. 

Eis 4: het hulpmiddel moet ervoor zorgen dat de kennis van de uitvoerder gebruikt wordt bij het tijdig 

bepalen van de uitvoeringsmethode. 

De uitvoerder moet bij het bepalen van de uitvoeringsmethode betrokken worden. Hiervoor is een 

nieuwe stap aan het werkvoorbereidingsproces toegevoegd “uitvoeringsmethode bepalen”. Deze stap 

is opgenomen voorafgaand aan het inkopen van de bouwmaterialen bij de leverancier. 

De kennis van de uitvoerder dient zoals in het onderzoek is geconstateerd, te worden gebruikt omdat 

anders de kans aanwezig is dat de uitvoerder afwijkt op basis van eigen ervaringen. Tevens is het 
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nodig om dit met de uitvoerder te overleggen omdat de werkvoorbereider over het algemeen 

onvoldoende kennis heeft over de uitvoeringsmethode. 

Het bepalen van de uitvoeringsmethode moet tijdige gebeuren. Uit het onderzoek is gebleken hoe 

eerder de uitvoeringsmethode bepaald wordt des te meer kan de kost- en kwaliteitverhouding worden 

beïnvloed.  

De stap “uitvoeringsmethode bepalen” is opgenomen in het hulpmiddel nadat de werkvoorbereider 

zich heeft verdiept in het project, alle uitgangspunten heeft vastgesteld en op de details heeft 

aangegeven welke producten hij wilt gaan inkopen bij welke leverancier. Hierdoor heeft de 

werkvoorbereider inzicht in alle beschikbare informatie en kan hij doelgericht de details doornemen 

met de uitvoerder bij het bepalen van de uitvoeringsmethode. De tijd die de uitvoerder hieraan moet 

besteden wordt op deze manier verminderd.  

Eis 5: het hulpmiddel moet toegang bieden en gebruik maken van de aanwezige hulpdocumenten op 

BMS ter ondersteuning van de werkvoorbereiding. 

Het hulpmiddel moet toegang bieden en gebruik maken van de aanwezig hulpdocumenten op BMS. 

Via BMS is er toegang tot de Kennisbox, waarop informatie staat ter ondersteuning van de 

werkvoorbereiding met betrekking tot de inkoopvoorbereiding van de verschillende bouwmaterialen 

die geleverd dienen te worden op de bouwplaats. De documenten zijn op Stabu niveau onderverdeeld 

waardoor de benodigde documenten per product zijn terug te vinden. Vanuit het hulpmiddel is via 

hyperlinks toegang te krijgen tot de Kennisbox. 

De checklisten zijn de belangrijkste documenten in de Kennisbox. Door deze checklisten te gebruiken 

bij het werkvoorbereidingsproces wordt men gedwongen om voorafgaande aan de inkoop na te 

denken over de uitvoeringsmethode. Indien men de informatie uit de checklisten van alle onderdelen 

samenvoegt kunnen verschillende problemen ingedekt worden. 

In het hulpmiddel wordt er verwezen naar de Kennisbox in de volgende stap “inkoopstukken maken” 

de reden waarom in deze stap verwezen wordt naar deze checklisten is dat ervoor de 

werkvoorbereiding allemaal tips, ervaringen en in te kopen aandachtspunten in staan. Tevens staan 

hier handige links op naar het internet over het betreffende Stabu onderwerp. Hierdoor zijn de 

verschillende problemen die kunnen ontstaan ingedekt aan de hand van alle beschikbare informatie 

binnen het projectteam voordat het product ingekocht wordt. 

Eis 6: het hulpmiddel moet ervoor zorgen dat er minder afstemmingsfouten zijn tussen de 

verschillende tekeningen, doordat de werkvoorbereider meer inzicht heeft in de onderlinge verbanden 

tussen de tekeningen van de leveranciers. 

De werkvoorbereider moet de afstemming regelen tussen het tekenwerk van de alle verschillende 

partijen. Om de onderlinge verbanden tussen de verschillende detailinformatie die de leveranciers 

realiseren voor de uitvoering van de gevel is gekozen om dit te doen door middel van Visio. Door het 

gebruik van Visio kan met een stroomschema worden gemaakt van de informatie die de verschillende 

partijen realiseren en welke andere partijen deze informatie voor nodig hebben. Indien er de 

informatie verandert bij een van de partijen tijdens de engineering kan via dit schema terug gevonden 

welke andere partijen iets doen met deze informatie en kunnen zij worden geïnformeerd over de 

wijziging. Tevens kan op deze wijze de positie van de werkvoorbereider gemakkelijk weergegeven 

worden in de informatiestroom. 

Eventueel zou dit schema ook kunnen worden gemaakt in PowerPoint maar dit programma is minder 

geschikt om een stroomschema in te maken. 
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Eis 7: het hulpmiddel moet ervoor zorgen dat er rekening gehouden wordt met de conditionering van 

de producten. 

Uit het vooronderzoek is gebleken dat er onvoldoende rekeningen werd gehouden met de 

conditionering van de materialen tegen weersinvloeden. Hierdoor moet, indien er materialen kapot 

zijn, tijdens de uitvoering herstelwerkzaamheden plaatsvinden. Uit onderzoek (Hazendonk, 2010) 

blijkt dat temperatuur, neerslag/luchtvochtigheid en wind de belangrijkste weerscomponenten zijn 

waarmee rekening gehouden moet houden.  

In het hulpmiddel is ervoor gekozen om de werkvoorbereider samen met de uitvoerder voor de 

producten te bepalen tegen welke weersinvloeden deze geconditioneerd moeten worden. Het is 

belangrijk dat de werkvoorbereider en de uitvoerder voorafgaande aan het inkopen hiernaar kijken en 

de tabel invullen met de kennis die zij hebben.  

De keuze voor een dergelijke tabel in MS Word is dat op de eerste plaats alle medewerkers toegang 

hebben tot Word. Daarnaast is deze tabel voor iedereen eenvoudig in en aan te vullen. 

Vervolgens kan de lijst worden aangevuld met kennis van de leverancier. De reden waarom deze lijst 

niet direct wordt ingevuld door de leveranciers is dat het zou kunnen voorkomen dat er nu 

aandachtspunten in staan die de leverancier nog nooit heeft meegemaakt. Daarnaast heeft de 

werkvoorbereider direct inzicht in de conditionering van de producten. 

Tevens is er een kolom opgenomen ten behoeve van de verwerking van de producten om te zorgen dat 

de werkvoorbereider snel een overzicht heeft van de verwerkingsvoorschriften op het gebied van de 

weersinvloeden. Deze informatie kan vervolgens worden gebruikt bij het opstellen van de 

werkinstructie. 

Eis 8: het hulpmiddel moet ervoor zorgen dat de werkzaamheden van de werkvoorbereiding met 

dezelfde bezetting kunnen worden uitgevoerd zoals die in de huidige situatie. 

Om ervoor te zorgen dat de werkvoorbereiding met dezelfde bezetting kan worden uitgevoerd als in 

de huidige situatie is ervoor gekozen om de leveranciers de detailinformatie te laten uitwerken. De tijd 

die de werkvoorbereiding nodig heeft om de werkinstructies te realiseren wordt gecompenseerd door 

het extra budget dat hiervoor wordt vrijgemaakt door het management van BAM. 

Eis 9: het hulpmiddel moet bruikbaar zijn tijdens het werkvoorbereidingsproces door de 

werkvoorbereiders. 

Om het hulpmiddel bruikbaar te maken tijdens het gehele werkvoorbereidingsproces is ervoor 

gekozen om het hulpmiddel op dezelfde manier vorm te geven als de proces stromen op BMS. Dit is 

tevens een van de wensen die gesteld is aan het hulpmiddel dat het in BMS geïntegreerd zou kunnen 

worden. Verder hebben alle werkvoorbereiders toegang tot het intranet van BAM en de programma’s 

waarin de hulpdocumenten zijn opgesteld. 

 Opzet hulpmiddel 

Vanuit de vorige paragraaf is het hulpmiddel voor de werkvoorbereiding er schematisch als volgt 

komen uit te zien (figuur 9.1). Het hulpmiddel gaat ondersteuning bieden nadat de architectendetails 

door de werkvoorbereider of engineeringsmanager voorzien zijn van commentaar om de details te 

laten aanpassen en bruikbaar te maken voor de werkzaamheden van de aannemer.  

Het hulpmiddel zal uiteindelijk ontworpen worden in dezelfde vorm als het huidige BMS en is 

daardoor bruikbaar voor de gehele werkvoorbereiding (Eis 9). 
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Tijdens de inkoopvoorbereiding moeten de werkvoorbereider toegang hebben tot de aanwezige 

hulpdocumenten op BMS(Eis 5). De uitvoerder en werkvoorbereider zullen tijdig overleg hebben over 

de gewenste uitvoeringsmethode en deze in een planning uitwerken (Eis 4). Vervolgens zal de 

werkvoorbereider aandacht moeten besteden aan de conditionering van de producten tegen 

weersinvloeden (Eis 7). 

De architectenwerkdetails zullen worden verspreid onder de verschillende leveranciers/ producenten. 

Om te zorgen dat er meer overzicht is in de samenhang tussen de verschillende tekeningen van de 

leveranciers zal dit inzichtelijk worden gemaakt (Eis 6). Op dat moment zal met specifieke 

productkennis van de leveranciers de uitvoeringsmethode en de lijst voor de conditionering worden 

aangevuld.  

Door te bepalen op welke wijze de werkzaamheden uitgevoerd zullen worden, kunnen er afspraken 

worden gemaakt met de leveranciers over de informatie die zij op de detailinformatie zullen 

weergegeven (Eis 8) 

De output hiervan zal zijn: 

 Een tekening met alle benodigde detailinformatie die nodig is voor de uit te voeren 

werkzaamheden (Eis 2). 

De werkvoorbereider zal een werkinstructie opstellen voor de ploegen die alle benodigde informatie 

bevat voor de uit te voeren werkzaamheden. 

De output hiervan zal zijn: 

 Een werkinstructie, hierin zullen de uitvoeringsvolgorde en de verwerkingsvoorschriften 

worden weergeven (Eis 1) 

Het hulpmiddel zal invloed uitoefenen tot het moment dat de ploegen de informatie hebben verkregen. 

De ploegen zullen detailinformatie en werkinstructie ontvangen tijdens de startwerkbesprekingen. 

Door het hulpmiddel te gebruiken is het de bedoeling dat er geen hogere uitvoeringskosten ontstaan 

dan begroot en/of herstelkosten tijdens de uitvoering en/of gebruikersfase (Eis 3). 
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Figuur 9.1: een schematische opzet van het hulpmiddel 

Om het hulpmiddel te laten voldoen aan de gestelde eisen zullen er aanpassingen aangebracht moeten 

worden in het bestaand werkvoorbereidingsproces van BAM. Zie hiervoor onderstaand schema 

(figuur 9.2), waarbij de nieuwe processen in groen aangegeven zijn en de bestaande processen, waarin 

aanpassingen zijn aangebracht, oranje gemarkeerd. 
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Figuur 9.2; De aanpassingen binnen het werkvoorbereidersproces 
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10 Werkvoorbereidingsproces 

Momenteel is er binnen BAM nog geen standaard werkmethode die de werkvoorbereiders moeten 

hanteren. Wel is tijdens het onderzoek de huidige werkwijze in kaart gebracht en in dit hoofdstuk zal 

het hulpmiddel worden toegelicht dat nodig is om de doelstelling te behalen.  

Het nieuwe proces gaat ondersteuning bieden vanaf het moment dat de architectendetails door de 

werkvoorbereider of engineeringsmanager zijn afgestemd op de werkzaamheden van de aannemer, 

om daarmee invulling te geven aan de niet esthetische onderdelen. 

Het nieuwe proces zal worden vormgegeven op dezelfde wijze als het huidige BAM management 

systeem (BMS). Door het proces op dezelfde wijze vorm te geven als BMS is het voor de 

werkvoorbereiders direct duidelijk hoe zij het proces moeten doorlopen. BMS is vormgegeven in MS 

Visio. Hieronder (figuur 10.1) is een voorbeeld van een BMS-proces weergegeven met daarin de 

verschillende hulpwebpagina’s, documenten of informatiebronnen die kunnen worden geraadpleegd, 

tijdens de verschillende processen. 

 

Figuur  10.1: voorbeeld van BMS 

Op de volgende pagina’s in figuur 10.2 t/m 10.5 zijn de webpagina’s van het nieuwe 

werkvoorbereidingsproces weergegeven. Indien het nieuwe of aangepaste stappen zijn zal eerst 

worden toegelicht waarom deze dan zijn toegevoegd of aangepast. Vervolgens zullen de stappen die 

verricht moeten worden door de werkvoorbereider worden omschreven. Via de hyperlink “instructie 

werkvoorbereidingsproces” linksboven aan de webpagina’s zijn de stappen als een begeleidend 

schrijven toegankelijk voor de werkvoorbereiders. Daarnaast maakt het systeem gebruik van intranet 

waarop alle huidige bestaande hulpdocumenten beschikbaar zijn voor de werkvoorbereiding. 

De “instructie werkvoorbereidingsproces” zal samen met de webpagina’s apart worden gebundeld 

zoals in de inleiding omschreven staat. 
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10.2: Webversie hoofdproces werkvoorbereiding 

 

 

10.3: Webversie, inkoopvoorbereiding 
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10.4: Webversie, inkoopstukken maken 

 

 

10.5: Webversie, engineeringstraject 
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 Omschrijving van processtappen 

 

De eerste stap die u moet doorlopen is het u zelf eigen maken met het 

project. Dit doet u, om te zien of er nog speciale uitgangspunten zijn 

waarop moet worden gelet. Hiervoor neemt u de volgende documenten 

door: 

 Werktekeningen van architect en constructeur: deze 

tekeningen zijn deze tekeningen zijn van commentaar voorzien 

om de verschillen op de tekeningen aan te geven zodat deze op 

elkaar afgestemd kunnen worden. Dit zou gedaan moeten zijn 

door een engineeringsmanager (indien aanwezig) en anders 

dient u dit nog te doen. 

 Rapportages van adviseurs: om te zien of er nog bepaalde 

eisen zijn waaraan moet worden voldaan. 

 Uitvoeringsplanning: deze is opgesteld tijdens de tenderfase. 

De werkvoorbereider moet de planning bekijken om te bepalen 

wanneer welke producten nodig zijn op de bouwplaats. 

 Begroting: de begroting is opgesteld tijdens de tenderfase. De 

werkvoorbereider bekijkt de begroting om te kunnen zien wat 

het budget is voor het project op onderdelen.  

 Vanuit de uitvoeringsplannen en de begroting kan opgemaakt 

moeten worden hoe in de tenderfase bedacht is hoe het project 

uitgevoerd zal worden. 

 Contract: om te zien of er nog speciale afspraken zijn met de 

opdrachtgever. 

 

Vanuit de overall planning is het inkoopschema bepaalt door 

projectorganisator. In het inkoopschema is vastgesteld op welk 

moment de producten ingekocht moeten worden om de producten op 

tijd op de bouwplaats te laten leveren. Het inkoopschema gebruikt u 

om het werkvoorbereidingsschema op te stellen, daarin neemt u tijd op 

voor het doorlopen van het werkvoorbereidingsproces. Het moment 

waarop u begint aan het voorbereiden is dus afhankelijk van het 

werkvoorbereidingsschema. 

 

Voordat een product wordt ingekocht, maakt u de stukken compleet 

die nodig zijn voor het inkopen van een product. 

Hyperlink naar inkoopvoorbereiding 

 

Voordat een product kan worden ingekocht, moet u eerst een 

productspecificatie opstellen. Om een productspecificatie op te kunnen 

stellen, moet u eerst de uitgangspunten vaststellen, waarmee u te 

maken heeft met betrekking tot het in te kopen product. 

 Werktekeningen van architect en constructeur: op de 

verschillende werktekeningen moet de werkvoorbereider op 

zoek gaan naar alle verschillende posities waar het product 

zich bevindt. 

 Rapportages van adviseurs: om te zien of er nog bepaalde 

eisen zijn waaraan moet worden voldaan. 

Verdiepen in het project

Opstellen 
werkvoorbereidingsschema

Inkoopvoorbereiding

Uitgangspunten vaststellen
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 Uitvoeringsplanning: de werkvoorbereider bekijkt de planning 

om te bepalen wat de volgordelijkheid is van het project. 

 Begroting: de werkvoorbereider beoordeelt de begroting om te 

kunnen zien wat de budgetten zijn voor een bepaald onderdeel. 

In de begroting staan tevens de gebudgetteerde kosten voor 

gekozen materieel. 

 Contract: om te zien of er nog speciale afspraken zijn met de 

opdrachtgever. 

 

De processtap “inkoopstukken maken” bestaat uit het bepalen van de 

uitvoeringsmethode, een werkplan (in sommige gevallen) waarvan de 

uitvoeringsmethode dan onderdeel uitmaakt van “het plan van 

aanpak”, overzichten en demarcaties gemaakt worden die onderdeel 

uitmaken van de productspecificatie. 

Ter ondersteuning bij het opzetten van de inkoopstukken is er de 

Kennisbox, dit is onderdeel van BMS. De onderwerpen in deze 

Kennisbox zijn op Stabu niveau onderverdeeld. De checklisten die zijn 

opgesteld, om ondersteuning en inzicht te geven bij het opzetten van 

de inkoopstukken, zijn zinvol om te gebruiken tijdens de 

inkoopvoorbereiding. Door het gebruik van de checklisten kunnen 

problemen tijdens de uitvoering voorkomen worden. 

Hyperlink naar inkoopstukken maken 

 

Demarcaties: op tekeningen en de details van de architect moet u 

aangegeven welke producten u wilt inkopen bij een leverancier. Het is 

belangrijk om te bepalen of het mogelijk is om verschillende producten 

gelijktijdig in te kopen om een groter inkoopvoordeel te kunnen 

behalen. De demarcaties moeten dusdanig worden opgesteld dat het 

product zo volledig mogelijk kan worden ingekocht. 

Nieuwe stap “uitvoeringsmethode bepalen” verantwoording: 

Bij het bepalen van de uitvoeringsmethode moet gekeken worden naar de wijze waarop de 

verschillende bouwmaterialen worden verwerkt. Dit zal de werkvoorbereider in samenwerking met 

de uitvoerder moeten doen die de werkzaamheden op de bouwplaats moet gaan coördineren. De 

uitvoeringsmethode wordt vastgelegd in een planning aan de hand van een Work Breakdown 

Structure (WBS). 

Verwerken: “Hoe de bouwmaterialen op de ‘juiste’ positie aangebracht zullen worden en het 

vervolgens bevestigen aan reeds gerealiseerde delen van de bouwconstructie.” 

Bouwmaterialen zijn onder te verdelen naar het doel wat ermee wordt nagestreefd: 

 De materialen die dienen om andere materialen met elkaar te verbinden: de 

bevestigingsmiddelen samen met voegmaterialen 

 Alle overige materialen, de ‘echte’ bouwmaterialen22 

Het bepalen van de uitvoeringsmethode voorafgaand aan de inkoop is een belangrijke stap om de 

knelpunten uit het onderzoek aan te pakken. Alle stappen die hierna doorlopen zullen worden, 

zullen doorpakken op de gekozen uitvoeringsmethode. Het bepalen van de uitvoeringsmethode is 

niet hetzelfde als het opstellen van een werkplan. De uitvoeringsmethode die gekozen is moet wel 

Inkoopstukken maken

Demarcaties maken
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worden gebruikt in het werkplan als basis voor het onderdeel plan van aanpak. Er hoeft namelijk 

volgens de “Gebruiksinstructie werkplansysteem d.d. 20-02-2009” (bijlage 33) niet voor alle 

verschillende onderdelen een werkplan te worden opgesteld. Verder moet de uitvoeringsmethode 

bepaald worden voor het gehele detail en in een werkplan van een onderaannemer alleen voor een 

bepaald product bij een leverancier. 

Door met de uitvoerder de uitvoeringsmethode te bepalen zal de laatste niet meer op basis van zijn 

eigen ervaring afwijken van de gekozen uitvoeringsmethode. De kennis van de uitvoerder kan 

worden gebruikt om het ontbreken van kennis over de uitvoeringsmethode van de 

werkvoorbereider aan te vullen. Indien de betreffende uitvoerder niet aanwezig kan zijn, kan er 

gekozen worden om de uitvoeringsmethode te bepalen met een andere uitvoerder of 

bouwplaatsmanager. Indien u ervoor kiest om de uitvoeringsmethode te bepalen met een andere 

uitvoerder of bouwplaatsmanager is het van belang dat de uitvoerder die het werk gaat realiseren 

dringend verzocht wordt om de gekozen uitvoeringsmethode te hanteren. 

De kosten-kwaliteitsverhouding kan voor de inkoop sterker worden beïnvloed. Aan de hand van de 

uitvoeringsmethode kan ook worden bepaald welke detailinformatie de ploegen nodig hebben voor 

de verwerking en kan de werkinstructie opgesteld worden.  

De uitvoeringsmethode zal aangevuld moeten worden in samenwerking met de leverancier 

/producent omdat zij over specifieke productkennis beschikken, dit zal plaatsvinden tijdens het 

inkoopgesprek. 

22 Dictaat uitvoeringstechniek 1, ir. M.M.J. Vissers, 5de druk, november 2000 

 

U als werkvoorbereider heeft tijdens het maken van de demarcaties de 

details gesorteerd op basis van overeenkomsten naar de mogelijke 

uitvoeringsmethode. Bij het bepalen van de uitvoeringsmethode moet 

gekeken worden naar hoe de bouwmaterialen in het gehele detail op de 

juiste positie aangebracht kunnen worden en het vervolgens bevestigen 

aan reeds gerealiseerde delen van de bouwconstructie. Hierbij is het 

van belang dat ook gekeken wordt naar de materialen die dienen om 

andere materialen met elkaar te verbinden zoals bevestigingsmiddelen 

en voegmaterialen. 

De voorkeur gaat uit dat u dit in samenwerking met de uitvoerder doet 

die de werkzaamheden op de bouwplaats moet gaan coördineren. 

Indien dit niet mogelijk is, kan gekozen worden om de 

uitvoeringsmethode te bepalen met een andere uitvoerder of 

bouwplaatsmanager. Indien u ervoor kiest om de uitvoeringsmethode 

te bepalen met een andere uitvoerder of bouwplaatsmanager is het van 

belang dat de uitvoerder die het werk gaat realiseren dringend verzocht 

wordt om de gekozen uitvoeringsmethode te hanteren. De 

werkinstructies en de detailinformatie zullen namelijk allemaal worden 

afgestemd op de gekozen uitvoeringsmethode. De volgordelijkheid van 

de uitvoeringsmethode wordt in een planning vastgelegd. 

Het bepalen van de uitvoeringsmethode is een belangrijke stap, alle 

stappen hierna zullen hierop doorpakken. De uitvoeringsmethode zal 

aangevuld moeten worden in samenwerking met de leverancier waarbij 

gebruik gemaakt wordt van zijn specifieke productkennis. 

Uitvoeringsmethode 
bepalen
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Aangepaste stap “werkplan opstellen” verantwoording: 

Volgens BMS moet een werkplan worden gemaakt voor risicovolle onderdelen, de projectleider 

bepaalt in het projectplan welke onderdelen risicovol worden bevonden. De werkplannen moeten 

vooraf aan een inkooppakket worden ingebracht. Het werkplan vormt dan een onderdeel van het 

contract met de betreffende onderaannemer/leverancier.  

Het opstellen van een werkplan blijft in de basis hetzelfde, wel dient de uitvoeringsmethode te 

worden overgenomen in het werkplan. In het onderdeel “plan van aanpak”. 

In de inkoopfase moet begonnen worden met het opstellen van het werkplan zoals is omschreven 

op BMS en aangegeven wordt in de betreffende checklisten die staan in de Kennisbox, die weer 

deel uitmaakt van BMS.  

De basiswerkplannen zijn voor een groot gedeelte ingevuld met de meest voorkomende 

onderwerpen. Geleid door vraagstellingen wordt de werkvoorbereider en daarna de 

onderaannemer/leverancier gestimuleerd om na te denken en gegevens te verzamelen die gebruikt 

worden in het werkplan. Hierdoor wordt een gezamenlijk werkbaar werkplan samengesteld 

waardoor eventuele faalkosten in de uitvoering zoveel mogelijk worden voorkomen. 

In het hulpmiddel zijn de twee basis documenten opgenomen 

 Werkplan leverancier (bijlage 34) 

 Werkplan onderaannemer (bijlage 2) 

De hoofdonderwerpen die behandeld worden in de werkplannen zijn: 

 Projectgegevens  

 Communicatie, verantwoordelijkheden en procedures 

 Plan van aanpak 

 Planningsafspraken 

 Kwaliteit en keuringen 

 Veiligheid, gezondheid en milieu 

 Opzet keuringsplan 

 

In het document “projectplan” dat al is opgesteld door de projectleider 

staat omschreven voor welke onderdelen u een werkplan moet maken. 

Indien er een werkplan gemaakt moet worden, moet deze vooraf aan 

het inkooppakket worden ingebracht. Het werkplan vormt dan een 

onderdeel van het contract van de betreffende 

leverancier/onderaannemer.  

Naast de proces stap “werkplan opstellen” staan twee standaard Word 

documenten: 

1. Basiswerkplan voor leveranciers 

(Werkplan_Leverancier_BU.doc) (bijlage 34) 

2. Basiswerkplan voor onderaannemers 

(Werkplan_Onderaannemers_basis_BU.doc) (bijlage 2) 

De basiswerkplannen zijn voor een groot gedeelte ingevuld met de 

meest voorkomende onderwerpen. Geleid door vraagstellingen wordt u 

en daarna de leverancier/ onderaannemer gestimuleerd om na te 

Werkplan opstellen
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denken en gegevens te verzamelen die gebruikt worden in het 

werkplan. Hierdoor wordt een gezamenlijk werkbaar werkplan 

samengesteld. 

De hoofdonderwerpen die behandeld worden in deze 

basiswerkplannen zijn: 

 Projectgegevens  

 Communicatie, verantwoordelijkheden en procedures 

 Plan van aanpak (hierin dient u de uitvoeringsmethode die u 

hiervoor heeft vastgesteld over te nemen) 

 Planningsafspraken 

 Kwaliteit en keuringen 

 Veiligheid, gezondheid en milieu 

 Opzet keuringsplan 

Aangepaste stap “overzichten maken” verantwoording: 

Het gebruik van overzichten is in sommige gevallen gemakkelijker dan het omschrijven van 

bepaalde onderwerpen. In een overzicht kan namelijk enerzijds de volgordelijkheid inzichtelijk 

gemaakt worden en anderzijds de informatie die van belang is om de werkzaamheden te 

specificeren die niet op tekening staan aangegeven of die niet zijn te omschrijven in de 

productspecificatie maar die wel belangrijk zijn voor de prijsvorming.  

Uit het onderzoek is gebleken dat er onvoldoende rekening wordt gehouden tijdens de 

werkvoorbereiding met de conditionering van de producten tegen weersinvloeden. Om voor alle 

producten te bepalen tegen welke weersinvloeden zij beschermd moeten worden en hoe, is er 

gebruik gemaakt van een tabel (tabel 10.1 en bijlage 35) in MS Word.  

De keuze voor een dergelijke tabel in MS Word is dat op de eerste plaats alle medewerkers toegang 

hebben tot Word. Daarnaast is deze tabel voor iedereen eenvoudig in en aan te vullen. 

Aan de hand van de planning kan bepaald worden welke producten allemaal verwerkt moeten 

worden. Door deze producten in de tabel te zetten kan overzichtelijk voor alle producten per 

weersinvloed worden bepaald en omschreven hoe deze geconditioneerd moeten worden en of er 

rekening gehouden moet worden met de verwerking. De drie weerscomponenten waarmee rekening 

dient te worden gehouden zijn temperatuur, wind en neerslag/luchtvochtigheid. 

De kolommen ten behoeve van de verwerking zijn toegevoegd om te zorgen dat de 

werkvoorbereider snel een overzicht heeft van de verwerkingsvoorschriften op het gebied van de 

weersinvloeden. Deze informatie kan worden gebruikt bij het opstellen van de werkinstructie. 

Bij het invullen van de tabel kan voor het inkoopgesprek gebruik worden gemaakt van 

verschillende checklisten en informatie die op BMS staat. Het invullen van de tabel kan tevens 

verder gedaan worden aan de hand van de ervaringen van de uitvoerder.  

Uit het rapport (RRBouw, 1999) blijkt het volgende: De uitvoeringsleiding op de bouwplaats heeft 

kennis over op welke wijze materialen en bouwstoffen opgeslagen dienen te worden en welke 

beschermende maatregelen (tegen weersinvloeden) noodzakelijk zijn om te voorkomen dat 

materialen onbruikbaar worden. 
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Tabel 10.1: Deze tabel is gedeeltelijk ingevuld met informatie van BMS 

 

Overzichten: het gebruik van overzichten is in sommige gevallen 

makkelijker dan het omschrijven van bepaalde onderwerpen. In een 

overzicht kan de volgordelijkheid, informatie die van belang is om de 

werkzaamheden te specificeren die niet op tekening staan aangegeven 

of die niet zijn te omschrijven in de productspecificatie weergeven die 

belangrijk zijn voor de prijsvorming.  

Het Word document “Conditionering tegen weersinvloeden” (bijlage 

35) naast de processtap op BMS, bevat een tabel die u moet invullen 

met de bouwmaterialen die u heeft omschreven in de planning van de 

uitvoeringsmethode. Door de tabel in te vullen is voor alle producten 

kan worden bepaald welke producten geconditioneerd moeten worden 

bij welke weersinvloeden. Dit geldt ook over de conditionering van 

producten tijdens de uitvoering. Tevens kunt u de tabel gebruik om te 

bepalen of er bij het verwerken van deze producten rekening gehouden 

moet worden met de weersinvloeden. Er zal rekening gehouden 

moeten worden met drie weerscomponenten: temperatuur, wind en 

neerslag/luchtvochtigheid. 

Bij het invullen van de tabel kan voor een gedeelte gebruik worden 

gemaakt van de verschillende checklisten en informatie die is 

opgenomen op de Kennisbox van BMS. Tevens dient u deze lijst aan 

te vullen met ervaringen van de uitvoerder. 

Indien u niet voor alle verschillende producten iets kunt invullen is het 

geen probleem, het is in deze fase vooral bedoelt om hetgene wat 

bekend is al inzichtelijk te maken zodat dit tijdens de inkoop 

meegenomen kan worden. Het is de bedoeling dat deze tabel met de 

leverancier verder wordt ingevuld met specifieke productkennis. 

 

Een productspecificatie is een omschrijving van de producten die u als 

werkvoorbereider wilt gaan inkopen bij de leverancier. Er wordt hierin 

verwezen naar alle relevante stukken voor de leverancier zoals de 

demarcaties, overzichten, uitvoeringsmethode, bestek, werkplan et 

cetera. Verder worden hierin specifieke en/of functionele eisen 

omschreven. Dit is het conceptcontract wat u samen met het 

projectteam wil aangaan met de onderaannemer/leverancier. 

De productspecificatie is opgebouwd uit twee documenten: 

W
B
S

Producten

Conditionering Verwerking Conditionering Verwerking Conditionering Verwerking
1 Mortel Uitdrogen mortel Witte uitslag

1.1 Metselstenen Intrekken vuil

1.2 Spatwater van steiger

2 HSB-element

2.1 Verankering Roesten

2.2 Hout Rotte

Folies Scheuren

Temperatuur Wind Neerslag/hoogluchtvochtigheid

Weersinvloeden

Overzichten maken

Productspecificatie 
opstellen
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1. Een algemeen deel dat eenmalig voor het hele project geldt 

(bijlage 31) 

2. Een specifiek deel voor een overzichtelijke (technische) 

aanvraag per onderdeel (bijlage 32) 

Deze twee Word documenten staan in BMS naast de processtap 

“productspecificatie opstellen” 

 

Op het moment dat de hele productspecificatie gereed is, zal u deze 

moeten bespreken overleg met de uitvoerder, projectleider en inkoper. 

Dit overleg wordt gehouden om ervoor te zorgen dat er nog meer 

kennis in de productspecificatie kan worden opgenomen om het 

product/werkzaamheden zo volledig mogelijk in te kunnen kopen. Het 

is belangrijk dat de uitvoerder betrokken is in deze fase zodat hij een 

duidelijk beeld heeft van het opgestelde contract en dat hij nog 

specifieke uitvoeringskennis kan toevoegen. 

 

Als het intern overleg heeft plaatsgevonden verwerkt u alle 

opmerkingen 

Hyperlink terug naar inkoopvoorbereiding 

 

De productspecificaties verstuurd u naar verschillende leveranciers met 

de vraag om een offerte te maken voor het leveren/monteren van het 

gevraagde product. Hieruit komen vragen van de leveranciers terug 

over de inhoud van de productspecificaties. Deze vragen bekijkt de u 

om te bepalen of ze van belang kunnen zijn voor de aanvraag/offerte. 

Indien de vragen van belang zijn beantwoordt u deze en u schrijft deze 

op zodat u deze vragen eventueel kan voorleggen aan een andere 

leverancier. In deze fase begint u met het verzamelen van de 

informatie om een zo compleet mogelijke product te kunnen inkopen. 

 

Vervolgens beoordeelt u de offertes of alles wat erin de 

productspecificatie stond omschreven staat, ook daadwerkelijk 

aangeboden is en om te zien waarom de prijzen verschillen. Hierover 

kan u tijdens het gesprek met de leverancier nog verdere vragen over 

stellen waardoor er verschillen zitten in de prijs. Dit geeft inzicht in de 

geoffreerde prijs en geeft de mogelijkheid na te gaan of er eventueel 

nog iets is misgegaan in de communicatie en of er nog aanvullingen 

nodig zijn. 

Aangepaste stap “inkoopgesprek met leverancier” verantwoording: 

Een randvoorwaarde om te zorgen dat het hulpmiddel werkt is dat de aannemer en de 

leverancier/producent elkaar vertrouwen. Het vertrouwen is van groot belang omdat de leverancier 

degene is met specifieke productkennis die ervoor kan zorgen dat het product misschien wel kan 

worden geoptimaliseerd op basis van de gekozen uitvoeringsmethode en er een beter product 

geleverd wordt.  

Intern overleg

Aanpassen inkoopstukken

Aanvragen offertes

Offertes beoordelen en 
spiegelen
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De werkvoorbereider gaat in gesprek met de leveranciers op basis van de beoordeelde 

aanbiedingen. Eventuele aanvullende eisen die de werkvoorbereider vooraf niet had voorzien 

worden besproken. 

De uitvoeringsmethode die bepaald is door de werkvoorbereider en de uitvoerder zal tijdens het 

inkoopgesprek aangevuld moeten worden met specifieke productinformatie van de leverancier. 

Nadat dit is uitgewerkt kan: 

 Er bekeken worden welke opties er zijn om het product te optimaliseren op basis van de 

gekozen uitvoeringsmethode of vice versa. 

 De tabel met weersinvloeden worden aangevuld met oplossingen van de leverancier voor 

de conditionering en met verwerkingsvoorschriften voor producten bij bepaalde 

weersinvloeden. 

 Bepaald worden welke detailinformatie de ploegen nodig hebben voor het verwerken van 

de bouwmaterialen. Deze informatie moet overzichtelijk worden weergegeven op tekening 

door de leveranciers. Hierover zullen afspraken gemaakt moeten worden met de 

leverancier. De tekeningen moeten in ieder geval informatie bevatten over: 

o De positie waar de bouwmaterialen verwerkt moeten worden, die altijd 

gemaatvoerd moet zijn vanuit de referentiepunten. 

o Het te verwerken bouwmateriaal op een bepaalde positie  

 De werkvoorbereider doelgericht bruikbare, uitvoerbare en volledige werkinstructies 

opstellen. 

Indien een onderaannemer die de producten levert en monteert moet er worden afgesproken dat de 

onderaannemer zelf een werkinstructie opgesteld. Dit is van belang zodat gecontroleerd kan 

worden of de producten op de juiste wijze verwerkt zijn. 

 

U gaat in gesprek met de leverancier op basis van de beoordeling van 

de aanbieding. Eventuele aanvullende eisen die de u vooraf niet had 

voorzien kunnen worden besproken. Tijdens dit gesprek moet u 

proberen zoveel mogelijk informatie te vergaren. 

Het is wel van belang dat de aannemer en de leverancier/producent 

elkaar met respect behandelen. Dit heeft te maken met vertrouwen. Het 

vertrouwen is van groot belang omdat de leverancier degene is met 

specifieke productkennis die ervoor kan zorgen dat het product 

misschien wel kan worden geoptimaliseerd op basis van de gekozen 

uitvoeringsmethode en er een beter product geleverd word. 

Doordat u met de uitvoerder de uitvoeringsmethode heeft bepaald, kan 

deze planning worden aangevuld met specifieke productinformatie van 

de leverancier. Nadat dit uitgewerkt is kan bepaald worden welke 

informatie de ploegen nodig hebben voor het verwerken van de 

producten. 

Deze informatie moet overzichtelijk worden weergegeven op tekening, 

hierover zal u afspraken moeten maken met de leverancier. Deze 

tekeningen moeten in ieder geval informatie bevatten over: 

 De positie waar de bouwmaterialen verwerkt moeten worden, 

die altijd gemaatvoerd moet zijn vanuit de referentiepunten. 

Inkoopgesprek met 
leverancier
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 De positie waar de bevestigingspunten verwerkt moeten 

worden, die altijd gemaatvoerd moet zijn vanuit de 

referentiepunten. 

 Het te verwerken bouwmateriaal op een bepaalde positie, 

indien de verwerkingsvoorschriften wisselend zijn, deze 

weergegeven worden bij het betreffende te verwerken product. 

 Met behulp van de bepaalde uitvoeringsmethode en de 

productkennis van de leveranciers kan inzichtelijk worden 

gemaakt welke producten er allemaal verwerkt moeten 

worden.  

Indien een onderaannemer die de producten levert en monteert moet er 

worden afgesproken dat de onderaannemer zelf een werkinstructie 

opgesteld. Dit is van belang zodat gecontroleerd kan worden of de 

producten op de juiste wijze verwerkt zijn. 

Het Word documenten “conditionering tegen weersinvloeden” met 

daarin de tabel die is ingevuld aan de hand van informatie op BMS en 

kennis van de uitvoerder, kan nu worden aangevuld met specifieke 

productkennis van de leverancier. Er kan met de leveranciers gekeken 

worden welke producten geconditioneerd moeten worden tegen welke 

weersinvloeden. Tevens kan in deze tabel worden bepaald wat voor 

invloed het weer heeft op de verwerking van de producten. 

 

Alles wat is besproken met de opdrachtnemer moet u vervolgens 

aanpassen in de overzichten, demarcaties, werkplannen en 

productspecificaties als basis voor de definitieve opdracht in de vorm 

van een contract. Het definitief maken van de opdracht gebeurt door de 

inkoper, deze voegt de inkoopvoorwaarde toe aan de 

productspecificatie. 

Hyperlink terug naar werkvoorbereidingsproces 

 

De werkzaamheden die u moet verrichten om te zorgen dat de 

productietekeningen die ten behoeve van de uitvoering gerealiseerd 

worden en de producten op een juiste wijze worden geproduceerd 

vinden plaats tijdens het engineeringstraject, dit verloopt als volgt: 

Hyperlink naar engineeringtraject 

Nieuwe stap “onderlinge verbanden tussen leveranciers in kaart brengen” verantwoording: 

Om te voorkomen dat de werkvoorbereider afstemmingsfouten tussen de verschillende tekeningen 

over het hoofd ziet. Kan hij de onderlinge relaties tussen alle verschillende partijen in kaart 

brengen, waardoor de werkvoorbereider een beter overzicht heeft in de onderlinge verbanden 

tussen de detailinformatie bij de engineering van de producten. In bijlage 36 is hiervan een 

voorbeeld weergegeven, zoals dat in basis zou kunnen ingevuld worden. 

 

U moet voordat u alle verschillende onderdelen met elkaar gaat 

afstemmen, in kaart brengen wat de relatie is tussen alle verschillende 

partijen. Dit moet u doen zodat u meer overzicht heeft tussen welke 

Opdracht definitief maken

Engineeringtraject

Onderlinge verbanden 
tussen leveranciers in kaart 

brengen



Afstudeerrapport Roman van Os  

80 

leveranciers van welke andere leveranciers en adviseurs 

detailinformatie nodig hebben om hun producten uit te kunnen werken.  

 

U stuurt de laatste tekeningen van de architect op naar de leverancier 

zodat hij deze kan gaan gebruiken als onderlegger voor het uitwerken 

van zijn producten. 

 

De leverancier heeft zijn producten uitgetekend in 

productietekeningen. Dit doet hij aan de hand van de tekeningen van 

de architect. De tekeningen moet u controleren of dat de leverancier de 

producten correct heeft getekend in samenhang met de overige 

bouwdelen en de opgave van de architect. Tevens moet u de 2D 

detailinformatie tekeningen controleren of deze de informatie bevat 

zoals u tijdens het inkoopgesprek heeft bepaald. Indien het product 

invloed heeft op maatvoering van overige bouwonderdelen, worden de 

tekeningen verspreid naar de leveranciers waar op de wijzigingen van 

invloed zijn zodat zij hun tekeningen kunnen aanpassen.  

 

U moet het commentaar van alle verschillende leveranciers 

coördineren en verwerken op tekening. Het coördineren is een 

belangrijke taak om ervoor te zorgen dat de tekeningen goed op elkaar 

zijn afgestemd. Het commentaar stuurt u terug naar de leverancier.  

 

U moet nu controleren of het commentaar juist is verwerkt door de 

leverancier. Daarmee bent u betrokken bij een continu verbeterproces 

tussen de werk- en productietekeningen.  

Hyperlink terug naar werkvoorbereidingsproces 

Nieuwe stap “werkinstructie opstellen” verantwoording: 

Met behulp van de volledig vastgestelde uitvoeringsmethode door de werkvoorbereider, uitvoerder 

en leveranciers waarin alle producten omschreven worden en met de tabel die is ingevuld met alle 

producten, conditioneringsmaatregels en verwerkingsvoorschriften in relatie tot de weersinvloeden, 

kan de werkvoorbereider doelgericht bruikbare, uitvoerbare en volledige werkinstructies en/of 

werkplannen op te stellen. 

Het realiseren van werkinstructie voor onderaannemers die producten leveren en monteren hoeft 

geen werkinstructie te worden opgesteld hierbij kan er vanuit worden gegaan dat de ploegen zelf 

specifieke werkinstructie hebben. Wel moeten deze aangeleverd worden zodat in de uitvoering kan 

gecontroleerd worden of de producten op een juiste wijze worden verwerkt. 

Bij het opstellen van de werkinstructie is de werkvoorbereider de persoon die bepaalt welke van de 

volgende informatie de ploegen nodig hebben bij welke stap.  

In de werkinstructie krijgen de ploegen informatie over: 

 het te maken bouwdeel 

 het te gebruiken materiaal  

 eisen voor het materieel 

 het resultaat van eigen werkzaamheden  

 het resultaat van voorgaande activiteiten 

Opsturen werktekeningen

Controleren 
concepttekeningen 

leverancier

Concepttekeningen 
voorzien van commentaar 

opsturen

Contoleren of commentaar 
is verwerkt
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 waar zij verantwoordelijk voor zijn 

 geldende eisen  

 verwerkingsvoorschriften. 

Waarbij de teksten altijd punt- of stapsgewijs moeten worden weergegeven. Over de opbouw en de 

inhoud van de werkinstructie zal verder worden ingegaan in hoofdstuk 11. 

De werkvoorbereider kan ervoor kiezen om de instructies zelf te maken indien er een 3D model 

aanwezig is, door de verschillende tekenlagen aan en uit te zetten. Indien er geen 3D model 

aanwezig is kan de werkvoorbereider de afbeeldingen zelf te maken met een 3D tekenprogramma 

of handmatig. Een andere optie is om het allemaal uit te laten tekenen door een tekenbureau of een 

modelleur die in dienst is. Alle verschillende optie zijn mogelijk, in iedere geval stellen ze bij BAM 

budget beschikbaar om dit te realiseren. 

 

U hoeft geen werkinstructies op te stellen voor onderaannemers die 

producten leveren en monteren hierbij kan er vanuit worden gegaan dat 

de ploegen zelf specifieke werkinstructie hebben. Wel moeten deze 

aangeleverd worden zodat in de uitvoering kan gecontroleerd worden 

of de producten op een juiste wijze worden verwerkt. 

Door het uitwerken van de werkinstructies zal de informatie overdacht 

van de werkvoorbereiding naar het uitvoerende personeel worden 

verbeterd zodat tijdens de uitvoering hogere uitvoeringskosten en 

tijdens de gebruiksfase herstelkosten voorkomen kunnen worden. 

Hiervoor is het van belang dat de ploegen informatie krijgen over: 

 Het te maken bouwdeel,  

 Het te gebruiken materiaal en de eisen voor het materieel,  

 Het resultaat van voorgaande activiteiten, 

 Het resultaat van eigen werkzaamheden,  

 Waar zij verantwoordelijk voor zijn,  

 Geldende eisen, 

 Verwerkingsvoorschriften.  

 Waarbij de teksten altijd punt- of stapsgewijs moeten worden 

weergegeven 

Ter ondersteuning van het opstellen van de werkinstructies zijn er 3 

documenten te vinden op BMS. 

1. Voorblad algemeen overzicht: hierop staat aangegeven waar 

de werkzaamheden verricht moeten worden. Welke verdieping 

en/of assen. Het overzicht kan worden aangevuld met details 

om te laten zien wat het onderlinge verband is met de 

producten in het detail. (bijlage 37) 

2. Overzicht van de hoofdactiviteit: hierop kan de beginsituatie 

en eindsituatie worden afgebeeld met een samenvatting van 

alle benodigde materialen en materieel. Met een omschrijving 

van alle uit te voeren stappen. (bijlage 38) 

3. Overzicht van de deelactiviteiten: hierop zijn de verschillende 

stappen te zien die doorlopen moeten worden op de 

hoofdactiviteit uit te kunnen voeren. (bijlage 39) 

Werkinstructies opstellen
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Uiteindelijk is er geen standaardindeling van de werkinstructie 

mogelijk omdat alle werkzaamheden andere informatie nodig hebben 

om ervoor te zorgen dat de ploegen de werkzaamheden uitvoeren 

zonder dat er hogere uitvoeringskosten ontstaan of 

herstelwerkzaamheden hoeven plaats te vinden tijdens de 

gebruikersfase.  

Afhankelijk van de afspraken binnen het project en de opbouw van het 

projectteam zal u de instructies zelf moeten maken indien er een 3D 

model aanwezig is, door de verschillende tekenlagen aan en uit te 

zetten. Indien er geen 3D model aanwezig is kan de werkvoorbereider 

de afbeeldingen zelf te maken met een 3D tekenprogramma of 

handmatig. Een andere optie is om het allemaal uit te laten tekenen 

door een tekenbureau of een modelleur die in dienst is. 

 

Indien dit noodzakelijk is zullen de tekeningen worden ingediend bij 

de bouwdirectie en BoWoTo. 

Aangepaste stap “uitgewerkte informatie overdragen aan uitvoering” verantwoording: 

Nu voor alle verschillende producten de werkinstructie en de detailinformatie gereed zijn om de 

gevel uit te kunnen voeren wordt deze informatie overgedragen aan de uitvoering. Eerst zal de 

werkvoorbereider de stukken doornemen met de uitvoerder om te controleren of alles duidelijk is. 

Uit het onderzoek is gebleken dat de overdacht van de uitvoerder naar de ploegen soms te wensen 

overlaat. De uitvoerder heeft de startwerkbespreking onvoldoende voorbereid of wordt helemaal 

niet gehouden. Het werkplan dat opgesteld is met alle verwerkingsvoorschriften krijgen de ploegen 

ook niet te zien. Kennis over de te realiseren werkzaamheden van derden is onvoldoende bij de 

ploegen. Hierdoor zien zij de fouten niet en kunnen deze leiden tot herstelwerkzaamheden in de 

gebruikersfase. 

Het is belangrijk dat de uitvoerder de werkinstructie tijdens de startwerkbespreking presenteert aan 

de ploegen waarbij zij uitleg krijgen over de uitvoeringsmethode en over de opbouw van de 

detailinformatie. 

Bij het geven van de presentatie is het belangrijk dat op de eerst plaats de ploegen ook aan het 

woord kunnen komen omdat zij vaak andere inzichten hebben die eventueel kunnen leiden tot 

verbeteringen. Daarnaast moet duidelijk wordt vermeld wat het beoogde resultaat moet zijn van de 

voorgaande werkzaamheden en dat zij eventuele fouten herstellen of hierover een melding maken 

bij de uitvoerder, zodat herstelwerkzaamheden in de gebruikersfase voorkomen kunnen worden. 

 

Nu voor alle verschillende producten de werkinstructie en de 2D-

detailtekeningen gereed zijn om de gevel uit te kunnen voeren wordt 

deze informatie overgedragen aan de uitvoering. Eerst zal de u de 

stukken moeten doornemen met de uitvoerder om te controleren of het 

duidelijk is voor hem. Indien de stukken duidelijk zijn voor de 

uitvoerder, zal de uitvoerder de werkinstructie tijdens de 

startwerkbespreking presenteren aan de ploegen waarbij zij uitleg 

dienen te krijgen over de uitvoeringsmethode en over de opbouw van 

de informatie. 

Tekeningen indienen bij 
bouwdirectie en BoWoTo 

ter goedkeuring

Uitgewerkte informatie 
overdragen aan uitvoering
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Bij het geven van de presentatie is het belangrijk dat: 

 De ploegen ook aan het woord kunnen komen omdat zij vaak 

andere inzichten hebben die eventueel kunnen leiden tot 

verbeteringen.  

 Dat er duidelijk wordt vermeld wat het beoogde resultaat moet 

zijn van de voorgaande werkzaamheden en dat zij eventuele 

fouten herstellen of hierover een melding maken bij de 

uitvoerder zodat herstelwerkzaamheden voorkomen kunnen 

worden. 
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11 Werkinstructies 

Met behulp van de volledige bepaalde uitvoeringsmethode door de werkvoorbereider, uitvoerder en 

leveranciers waarin alle producten omschreven worden en de tabel die is ingevuld met alle producten, 

conditioneringsmaatregels en verwerkingsvoorschriften in relatie tot de weersinvloeden, kan de 

werkvoorbereider doelgericht werkinstructies op te stellen. 

Door het uitwerken van bruikbare, uitvoerbare en volledige werkinstructies zal de 

informatieoverdracht van de werkvoorbereiding naar het uitvoerende personeel worden verbeterd 

zodat er tijdens de uitvoering geen hogere uitvoeringskosten ontstaan en dat tijdens de gebruiksfase 

herstelkosten voorkomen kunnen worden. 

De ploegen zullen deze instructie krijgen tijdens een startwerkbespreking. Tevens krijgen zij de 

instructie mee zodat zij deze kunnen raadplegen indien er onduidelijkheden zijn.  

De planning die is gebruikt om de uitvoeringsmethode vast te stellen is de basis voor de 

werkinstructies. Deze werkinstructies zijn op dezelfde wijze opgebouwd als in het ontwerprapport van 

(O. Sauer, 2013), die onderzoek heeft verricht naar de beste combinatie van de verschillende 

handleidingen (tabel 11.1) met betrekking tot de opbouw van werkinstructies. 

 

Tabel 11.1: Combinatie van beste vormen van informatie overdracht. Groen gemarkeerd is de per handleiding een geldende 

oplossing(en). Rood betekend dat de handleiding geen oplossing biedt. (bron: ontwerprapport O. Sauer, 2013) 

Per ploegen zijn de instructies en de werkzaamheden die zij moeten verrichten gebundeld. Daarnaast 

zal de werkinstructie worden afgesloten met de detailinformatie die is opgesteld zoals omschreven zal 

worden in het hoofdstuk 12.  

Naam Draaiboek Exploded view Technische 

handleiding

Technische 

handleiding

Handleiding 

consumentenelektronica

Ontwikkelaar TUE - UT IKEA LEGO Hornbach Marantz

Doel informatie Uitvoeringsinstructie Bouwinstructie Bouwinstructie Bouwinstructie Gebruiksinstructie

Instructiemiddel Stappenplan Stappenplan Stappenplan Stappenplan Stappenplan

Presentatiewijze Tekst + 3D + tijd + positie 

in de tijd + risico's

3D-exploded view 3D-exploded view 3D-visualisatie Tekst + schermrefentie

Terugkijkmogelijkheid Tijdens uitvoering Tijdens uitvoering Tijdens uitvoering Tijdens uitvoering Tijdens uitvoering

Beoordelingscriteria

Routeaanduiding bouwplaats X X X X X

Ruimteaanduiding bouwplaats X X X X X

Route op tekening Plattegrond toevoegen X X X X

Ruimte op tekening Plattegrond toevoegen X X X X

Startsituatie-Eindsituatie √ √ √ √ X

Materiaalgebruik √ √ √ √ X

Materiaaloverzicht totaal X √ X √ X

Materiaaloverzicht per stap √ X √ √ X

Materieelinzet √ √ X √ X

Beperkingen/risico's √ √ √ √ X

Enkele activiteit √ √ √ √ X

Opvolgende activiteiten X X X √ √

Aanduiding goed/fout X X √ X X

Eenvoudig uitvoeringsdeel √ √ √ √ X

Complex uitvoeringsdeel √ √ √ √ X

Detailstappen Uitvergroot in 

totaalinstructie

Detailstappen Detailstappen + uitleg Opsplitsing naar eenvoudige 

stappen

Bouwtijdindicatie √ X X X X

Activiteitsduurweergave √ X X X X

Tijdstip-weergave Dagdelen/uren X X X X

Legenda

√ Biedt een oplossing

X Geen oplossing in de handleiding



Afstudeerrapport Roman van Os  

86 

De werkvoorbereider kan ervoor kiezen om de instructies zelf te maken indien er een 3D model 

aanwezig is, door de verschillende tekenlagen aan en uit te zetten. Indien er geen 3D model aanwezig 

is kan de werkvoorbereider de afbeeldingen zelf te maken met een 3D tekenprogramma of handmatig. 

Een andere optie is om het allemaal uit te laten tekenen door een tekenbureau of een modelleur die in 

dienst is. Alle verschillende optie zijn mogelijk, in iedere geval stellen ze bij BAM budget 

beschikbaar om dit te realiseren. 

 Werkinstructie in de praktijk 

Nadat de uitvoerder, de werkvoorbereider en de leverancier bekeken hebben op welke wijze de 

werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden, stelt de werkvoorbereider de werkinstructies op. 

Het draaiboek begint altijd met een voorblad ( figuur 11.1en bijlage 37) met daarop een overzicht ter 

oriëntatie waarop staat aangegeven waar de werkzaamheden verricht moeten worden. Het overzicht 

kan aangevuld worden met details die van belang zijn, zodat erin detail een overzicht is waar de te 

verwerken bouwdelen zitten. Op de tweede pagina (figuur 11.2 en bijlage 38) van de werkinstructies 

beginnen met een overzicht van de benodigde materialen, materieel, algemene informatie en een 

overzicht van de uit te voeren deelactiviteiten. Daarachter komen de deelactiviteiten (figuur 11.3 en 

bijlage 39) die nodig zijn om de werkzaamheden uit te voeren. 

Ploeg Werkzaam voor 

1: Aanbrengen hoeklijnen, J-ankers en HSB-element BAM 

2: Stellen HSB-elementen, aanbrengen bouwkundige afdichten, 

isolatie tussen HSB-elementen en bouwkundige afdichting 
BAM 

3: Monteren geveldragers, Bricklateien en isolatie tussen geveldragers Mijoma, montagebedrijf 

4: Metselwerk met de dorpels en de spekbanden Trompetter, metselbedrijf 

Tabel 11.2: overzicht van alle verschillende ploegen waarvoor een werkinstructie en detialinformatie is uitgewerkt. 

Aan het einde van dit hoofdstuk zal de werkinstructie voor Mijomo, worden weergegeven als 

voorbeeld van hoe deze werkinstructies opgesteld kunnen worden, voor de overige ploegen kunt u in 

bijlage 40 kijken tevens zit hier ook de detailinformatie bij gebundeld, zoals de werkzaamheden 

verdeelt waren bij de casestudy. 

Het realiseren van werkinstructie voor onderaannemers die producten leveren en monteren hoeft geen 

werkinstructie te worden opgesteld hierbij kan er vanuit worden gegaan dat de ploegen zelf specifieke 

werkinstructie hebben. Wel moeten deze aangeleverd worden zodat in de uitvoering kan 

gecontroleerd worden of de producten op een juiste wijze worden verwerkt. 

Voor het plaatsen van de kozijnen en het aanbrengen van het kitwerk is geen werkinstructie opgesteld. 

De kozijnen en het kitwerk werd namelijk gedaan door werknemers van de producten zelf en de enige 

informatie die voor hen van belang is, is waar welke kozijnen geplaatst moesten worden en waar het 

kitwerk aangebracht moet worden. (bijlage 28 & 29) 

Uiteindelijk is er geen standaardindeling van de werkinstructie mogelijk omdat alle werkzaamheden 

andere informatie nodig hebben om te zorgen dat de ploegen de werkzaamheden uitvoeren zonder dat 

er hogere uitvoeringskosten ontstaan of herstelwerkzaamheden hoeven plaats te vinden tijdens de 

gebruikersfase. 

Het is dus van belang dat de ploegen informatie krijgen over het te maken bouwdeel, het te gebruiken 

materiaal, de eisen voor het materieel, het resultaat van eigen werkzaamheden en die van voorgaande 

activiteiten waar zij verantwoordelijk voor zijn, geldende eisen en verwerkingsvoorschriften. Hierbij 

moeten de teksten altijd punt- of stapsgewijs worden weergegeven.  
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Figuur 11.1: Voorblad die inzicht geeft over waar de bouwdelen verwerkt moeten worden 

Omschrijving: 

1. Titel van het voorblad 

2. De locatie van de werkzaamheden 

3. Overzicht betreffende gevel 

4. Overzicht van het horizontale detail  

5. Overzicht van betreffende details 

6. Paginering 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Figuur 11.2: Voorblad hoofdactiviteit 

Omschrijving: 

1. Titel hoofdactiviteit 

2. Omschrijving algemene zaken 

3. Volgorde deelactiviteiten 

4. Het benodigde materieel 

5. Het te verwerken materiaal 

6. Veiligheidsinstructie 

7. Afbeelding van beginsituatie 

8. Afbeelding van eindsituatie 

9. Paginering  

1 

2 3 

4 5 

7 

8 

9 

6 
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Figuur 11.3: Deelactiviteit binnen hoofdactiviteit 

Omschrijving: 

1. Titel deelactiviteit 

2. Volgorde deelactiviteiten 

3. Het benodigde materieel 

4. Het te verwerken materiaal 

5. Veiligheidsinstructie 

6. Afbeelding werkzaamheden 

7. Vervolgstap werkzaamheden 

8. Belangrijke verwerkingseisen 

9. Een afbeelding van correcte en incorrecte uitvoering 

10. Afbeelding product en plaatsing 

11. Paginering 

 

1 

11 

9 

8 

6 7 

4 

5 

10 

2 

3 
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De volgende 9 pagina’s zijn een voorbeeld uitwerking van hoe de instructie voor de ploegen zou 

vormgegeven kunnen worden. 

  

Algemeen
• Deze instructie is voor de Zuid-west gevel.
• Betreffende de 4de verdieping tussen As 5 & 7

Positie aanduiding instructie: geveldragers, 
Bricklateien en isolatie

Afbeelding 1; Zuid-west gevel, Centree

Afbeelding 2; groen is geveldrager en 
isolatie, rood is bricklatei

Betreffende details architect
Deze instructie is opgesteld voor de volgende 
architecten details
• 2-05
• 2-95
• 2-96
• ….

Blad 1/9
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Algemeen aanbrengen geveldragers, Bricklateien en 
isolatie

Algemeen
In de bijlage is per geveldrager aangegeven
• Het positie type geveldrager en bricklatei
• Wat posities van de gaten en de diameter
• Het type draadstang en positie 
• Het type geveldrager
• De aandraai momenten  van de bouten
De werkplek is toegankelijk via de steiger

Materieel/gereedschap
• Hijsmiddelen Bricklateien
• Moersleutel, M12
• Mes
• Boor, diameters M14
• Injectiepistool
• Momentsleutel met variabel moment van 

15Nm t/m 80Nm, M12 & M16
• Blaasbalg

Materiaal
• 10 x draadstang, M12*190mm
• Geveldragers type 2x6, 2x71, 77, 111

• Stelplaat
• Sluitplaat
• Bout

• Chemische lijm, Wurth WIT-PE 500
• Bricklateien 8 x 2206

• Hamerkopbout
• Bouten

• Murpan Ultra XS, 102mm

Volgorde
1. Gaten boren 
2. Schoonmaken boor gaat
3. Aanbrengen chemische lijm 
4. Aanbrengen draadstang 
5. Aanbrengen stelplaat
6. Aanbrengen geveldrager 
7. Aanbrengen sluitplaat
8. Aandraaien bout
9. Stellen geveldrager
10. Aanbrengen Bricklateien
11. Aanbrengen isolatie achter 

Bricklateien
12. Aanbrengen folies over Bricklateien 

en isolatie

Afbeelding 1; Beginsituatie

Afbeelding 2; Eindsituatie

Blad 2/9
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Aanbrengen draadstang

Afbeelding 1; Gaten boren en vullen met chemische lijm

Afbeelding 2; Draadstang aanbrengen in chemische lijm

Stappen
1. Na het boren gaten schoonmaken, met blaasbalg
2. Gaten goed vullen met chemische lijm

Stappen
1. Draadstand met een draaiende beweging aanbrengen
2. Vervolgens lijm laten drogen

Materieel/gereedschap
• Boor
• Blaasbalg
• Injectiepistool

Materiaal
• Chemische lijm, Wurth WIT-PE 500

Materiaal
• 10 x draadstang, M12*190mm

Blad 3/9
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Aanbrengen geveldrager

Stappen
1. Aanbrengen stelplaat over draadstang

i. Niet omdraaien zie afbeelding 2 in rode kader
ii. Stelplaat strak tegen beton monteren, max 10mm uitvullen

2. Aanbrengen geveldrager over draadstang
3. Aanbrengen sluitplaat over draadstang
4. Aandraaien bout

i. Verankering (2) met momentsleutel aandraaien, moment aangegeven bij iedere 
bout zie tekening bijlage 1
 Ankerrail: M12à25Nm M16à60Nm
 Chemische ankers: M12à40Nm

X Nm

Afbeelding 1: Aanbrengen geveldrager

1

3

2

4

Afbeelding 2: Geveldrager, stelplaat niet 
omdraaien

Materieel/gereedschap
• Momentsleutel met variabel moment van 

15Nm t/m 80Nm, M12 & M16

Materiaal
• Geveldragers type 2x6, 2x71, 77, 111

• Stelplaat
• Sluitplaat
• Bout

Blad 4/9
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Stellen geveldragers

1

2

3

Stappen
1. De grove hoogteverstelling geschiedt met de vertanding in de achterzijde van de lus
2. De fijne hoogteverstelling geschiedt door de stelplaat te verschuiven
3. De fijne diept instelling gebeurd met het uitdraaien van de stelbout

Blad 5/9
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Aanbrengen Bricklateien

Afbeelding 1; Aanbrengen van de 
hamerkopbouten

Afbeelding 2; Bricklatei over hamerkopbout 
hangen

Materiaal
• Hamerkopbouten
• Moeren

Afbeelding 3; Vergrendelen 
Bricklatei met hamerkopbout

Blad 6/9

Stappen
1. Aanbrengen hamerkopbout in geveldrager
2. Bricklatei takelen over hamerkopbout
3. Vergrendelen hamerkopbout

Materieel/gereeschap
• Hijsmiddelen Bricklateien
• Moersleutel

Afbeelding 4; Hijsmiddelen voor Bricklatei
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Aanbrengen Bricklateien

Afbeelding 1; Maatvoering Bricklatei

Afbeelding 2; Dilataties

Let op
• Voor de positie van de Bricklateien moeten de metselprofielen worden aangehouden
• De Bricklateien zullen bepalend zijn voor de koppen- en lagenmaten

Blad 7/9

MAATVOERING

Let op
• Tussen Bricklateien 10mm dilatatie

Dilataties

10mm

Bricklatei gelijk met metselprofiel houden
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Aanbrengen isolatie achter geveldrager en 
Bricklateien

Afbeelding 1; Aanbrengen 1ste laag 
isolatie

Afbeelding 2; Aanbrengen 2de laag 
isolatie

Let op!
• 2de laag isolatie is om ervoor te zorgen dat de folie niet kapot gaat over de 

geveldrager, zie afbeelding 3
• Isolatie strak tegen ondergrond aanbrengen
• Zijde met aluminiumfolie naar buiten plaatsen
• Indien de isolatie niet strak achter de folie zit, opvullen met resten isolatie

FOUT!!!! GOED!!!!

Afbeelding 4; aluminium naar buiten 
plaatsen

Afbeelding 3; De isolatie moet ervoor 
zorgen dat de geveldragers onder de 
isolatie zitten zodat deze de folie niet 
beschadigd

Blad 8/9
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Aanbrengen folies over isolatie en Bricklateien

Afbeelding 1; Folies aan het HSB-element

Afbeelding 2; Folie over de isolatie

Blad 9/9

Algemeen
• De folies die over de isolatie moeten zitten vanuit de fabriek vast aan de HSB-elementen

LET OP!
• Indien de folies zijn beschadigd deze repareren
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12 Detailinformatie 

Vanuit het de analyse van alle verschillende documenten die aanwezig waren tijdens de uitvoering 

van de werkzaamheden is gebleken dat het van belang is dat: 

 De detailinformatie over de te verwerken producten die op de tekeningen wordt weergeven 

altijd worden gemaatvoerd vanuit de referentiepunten 

 De te verwerken producten worden omschreven 

 De informatie overzichtelijk wordt weergegeven op één tekening, zonder te hoeven bladeren 

tussen verschillende documenten  

 Indien de verwerkingsvoorschriften wisselend zijn deze weergegeven worden bij het 

betreffende te verwerken product. 

 Detailinformatie in de praktijk 

De detailinformatie moet worden opgezet door de leverancier om te zorgen dat de werkvoorbereider 

hier geen extra tijd aan hoeft te besteden. Een andere reden om de leverancier deze informatie op te 

laten stellen is dat hij direct inzicht heeft in de detailinformatie die nodig is bij de verwerking van zijn 

product bij welke werkzaamheden om hun producten te verwerken.  

Daarnaast heeft de onderzoeker geconstateerd dat er een extra knelpunt is met de tekeningen die de 

aannemer ontvangt. Het is lastig voor de werkvoorbereider om de detailinformatie zelfstandig op te 

stellen. De beschikbare Autocad tekeningen zijn niet altijd overzichtelijk of goed te bewerken. Dit 

komt omdat de Autocad tekeningen door de leveranciers worden omgezet in PDF bestanden om de 

tekeningen leesbaar te maken. Bovendien wordt gebruik gemaakt van allerlei verschillende layers en 

instellingen hiervan waardoor het bewerken niet goed mogelijk is. 

De volgende pagina’s geven een voorbeeld van de verschillende documenten die de ploegen in de 

huidige situatie nodig hebben om de producten te verwerken en hoe deze informatie is samengebracht 

in één overzichtstekening.  

In de oude situatie moesten de ploegen concluderen vanuit de gevelaanzichten (figuur12.1 & 12.2) 

welk type geveldrager of Bricklatei op welke positie moest komen. Vervolgens moesten ze kijken in 

figuur 12.4, om te achterhalen welke type geveldragerdetail waar van toepassing is. In dezelfde tabel 

was de maatvoering te vinden van bevestigingspunten van de geveldrager. Daarnaast moest bekeken 

worden op welke hoogte de bevestigingspunten moesten komen en op welke hoogte de geveldragers 

en Bricklateien verwerkt moeten worden met behulp van figuur 12.5. Vanuit de details is ook te zien 

op welke wijze de geveldragers bevestigd moesten worden met een ankerrail of draadstang, waarbij 

eveneens de boutafmetingen werden weergegeven. Vervolgens is vanuit de verwerkingsvoorschriften 

te bepalen wat het aandraaimoment is.  

Dit is nu allemaal samengebracht in één overzicht (figuur 12.6). 

Voor de detailinformatie geldt net zoals bij de werkinstructies dat er geen standaardindeling is van de 

detailinformatie omdat alle werkzaamheden andere informatie nodig hebben om ervoor te zorgen dat 

de ploegen de werkzaamheden uitvoeren zonder dat er hogere uitvoeringskosten ontstaan of 

herstelwerkzaamheden hoeven plaats te vinden tijdens de gebruikersfase. 
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Figuur 12.1: Vanuit de gevelaanzichten kan bepaald worden welke elementen op welke positie moeten komen door de 

getallen (1)  om te zetten in de tabel uit figuur 12.4 (bijlage 15) 

 

Figuur 12.2: Vanuit de gevelaanzichten kan het detail (2) gevonden worden, uit het detail in figuur 12.3 worden afgeleid wat 

de afmetingen zijn de Bricklateien.(bijlage 19) 

 

Figuur 12.3: Vanuit het detailboek van 44 blz. is dit detail te halen en nu blijkt dat als je 2x de lengte (3) van de Bricklatei 

neemt en een dilatatie van 10mm (uit de verwerkingsvoorschriften) dat die gezamenlijk dezelfde lengte hebben als een 

geveldrager 

 

1 

2 

3 
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Figuur 12.4; deze tabel is afkomstig uit een 

productieboekje met posities, details en berekeningen 

van 158 blz. (bijlage 16) 

4. Het type 

5. De lengte 

6. Het aantal consoles 

7. C1; De positie van de 1ste console 

8. HOH; de afstand naar de volgende consoles 

9. C2; de positie van de laatste console 

4 5 6 7 8 9 

11 

10 

12 

Figuur 12.5; Deze 4 details waarvan van 2 alleen de 

detailinformatie zichtbaar zijn ook afkomstig uit het 

productieboekje met posities, details en berekeningen (bijlage 17) 

10. Peilmaat onderkant Bricklatei 

11. Peilmaat onderkant hoeklijn geveldrager 

12. Type anker en type bout i.v.m. aandraaimoment, wat 

weer in de verwerkingsvoorschriften staat 
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Figuur 12.6: de nummers komen overeen met de nummers uit de voorgaande tekeningen zie bijlage 40  
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13 Evaluatie 

In dit hoofdstuk zal de toetsing worden besproken met de verschillende werkvoorbereiders. Aan de 

hand van de toetsing kan gekeken worden of het hulpmiddel aan alle gestelde eisen en eventueel 

wensen voldoet. Tevens zal gekeken worden of de doelstelling van het afstudeerverslag is behaald en 

dit hoofdstuk wordt afgesloten met aanbevelingen voor een vervolgonderzoek. 

 Toetsing van het hulpmiddel in de praktijk 

De toetsing die zal plaatsvinden heeft betrekking op de bouwdelen: geveldragers, Bricklateien, 

achterliggende isolatie en waterkerende folie. De basis voor deze bouwdelen is het horizontale 

architecten detail 2-95, zoals gebruikt in het onderzoek. 

Om de werkvoorbereiding niet te veel te belasten is gevraagd of zij het ontwikkelde hulpmiddel in 

BMS zouden kunnen doorlopen met in hun achterhoofd het realiseren van de documenten 

werkinstructie en detailinformatie van de geveldragers en bricklateien. Deze documenten zijn 

voorgelegd zodat de werkvoorbereiders inzicht hebben in het gewenste einddoel.  

Aan de werkvoorbereiders is gevraagd of zij eerst de instructie zouden willen lezen en vervolgens zijn 

de volgende vragen gesteld:  

 Begrijpt u het doel van deze stappen en bieden de verschillende hulpdocumenten de juiste 

ondersteuning? 

 Waar hebt u nog vragen over? 

 Voorziet u nog problemen, welke? 

De opmerkingen zijn overgenomen in de verbeterde versie van de werkinstructie voor de 

werkvoorbereiding. De volgende nieuwe of aangepaste stappen zijn tijdens de toetsing doorlopen: 

Uitvoeringsmethode bepalen: bepalen hoe de bouwmaterialen verwerkt moeten worden (Verwerken: 

op de ‘juiste’ positie aangebracht zullen worden en het vervolgens bevestigen aan reeds gerealiseerde 

delen van de bouwconstructie.) en de keuzes hiervan moeten vastgelegd worden in een planning 

waarin alle bouwmaterialen apart omschreven worden.  

 Het bepalen van de uitvoeringsmethode van een het detail is altijd een goede stap, hoe meer er 

vooraf afgesproken en vastgelegd wordt des te soepeler zal het werkvoorbereidingsproces 

verlopen. Het vastleggen van de uitvoeringsmethode in een planning is een goede manier en 

kan later ook worden uitgebreid. 

 In de instructie staat omschreven dat het bepalen van de uitvoeringsmethode moet 

plaatsvinden met de betreffende uitvoerder. Het kan voorkomen dat de betreffende uitvoerder 

niet beschikbaar is in deze fase. Het bespreken zou volgens hen dan ook met een 

bouwplaatsmanager of andere uitvoerder kunnen gebeuren. Verder stond erin de omschrijving 

de tekst “WBS” deze term is niet voor alle werkvoorbereiders duidelijk. De term planning 

daarentegen wel. 

Aanpassing na aanleiding van de toetsing:  

 het is mogelijk om de uitvoeringsmethode te bepalen met een andere uitvoerder of 

bouwplaatsmanager. Indien men hiervoor zou kiezen is het van belang dat de uitvoerder die 

het werk gaat realiseren wel verplicht wordt om de gekozen uitvoeringsmethode te hanteren. 
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De werkinstructies en de detailinformatie zullen namelijk allemaal worden afgestemd op de 

gekozen uitvoeringsmethode 

 De term Work Breakdown Structure (WBS) was niet direct duidelijk voor de 

werkvoorbereiders. Deze term is uit de instructie gehaald omdat het maken van een planning 

algemeen bekend is bij de werkvoorbereiders. Aan een planning ligt altijd een WBS ten 

grondslag. 

Overzichten maken: het invullen van de tabel om overzichtelijk voor alle producten te kunnen 

bepalen hoe de producten geconditioneerd moeten worden bij welke weersinvloeden en om te bepalen 

of er bij het verwerken van deze producten rekening gehouden moet worden met de weersinvloeden. 

 Het verzamelen van zoveel mogelijk kennis is altijd belangrijk. Een uitvoerder of 

werkvoorbereider kunnen altijd iets hebben meegemaakt wat voor de leveranciers nog 

onbekend was. In deze stap geldt uiteindelijk ook dat het vroegtijdig hierover nadenken 

voordelen biedt.  

Inkoopgesprek met leverancier: het verder aanvullen van de uitvoeringsmethode en de tabel met 

specifieke productkennis van de leveranciers en het maken van afspraken over het tekenwerk dat 

geleverd moet worden voor de ploegen. 

 Deze stap was in eerste instantie onduidelijk doordat volgens de werkvoorbereiders niet alle 

onderdelen omschreven worden die besproken moeten worden tijdens een inkoopgesprek. De 

titel ‘werkinstructie werkvoorbereiding’ suggereert volgens de werkvoorbereiders dat het 

gehele werkvoorbereidingsproces omschreven wordt. Er moet dus duidelijk aangegeven 

worden dat deze werkinstructie alleen is gemaakt om de informatievoorziening te verbeteren 

naar de ploegen. 

Aanpassing na aanleiding van de toetsing:  

 In de inleiding van de werkinstructie voor de werkvoorbereiding is dikgedrukt omschreven 

dat: “De stappen komen overeen met de werkzaamheden van de werkvoorbereiding. De 

omschrijving in de stappen zijn overgenomen uit de interviews die gehouden zijn met de 

werkvoorbereiders. De omschrijving in bepaalde stappen is aangevuld om de 

gegevensverstrekking aan de ploegen in de uitvoering te verbeteren zodat er tijdens de 

uitvoeringsfase geen hogere uitvoeringskosten dan begroot en/of herstelwerkzaamheden 

hoeven plaats te vinden tijdens de gebruiksfase.” 

Onderlinge verbanden tussen leveranciers in kaart brengen: om meer overzicht te verkrijgen in 

welke leveranciers van welke andere leveranciers en adviseurs detailinformatie nodig hebben om hun 

producten uit te kunnen werken. 

 Deze stap werd in eerste instantie gezien als een overbodige stap, dit is de taak van de 

werkvoorbereiding. Toch is in het onderzoek geconstateerd dat het voorkomt dat er 

verschillen zitten tussen de details op de bouwplaats. Tevens krabbelde de werkvoorbereiders 

een beetje terug omdat op het moment dat de werkdruk hoog is, de coördinatie wel eens fout 

gaat. 

Werkinstructies maken: het maken van de werkinstructies voor de ploegen door gebruik te maken 

van de lijst van benodigde informatie voor de ploegen en de verschillende basis opzet werkinstructie 

documenten om deze informatie over te brengen. 
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 Het is belangrijk dat de werkvoorbereiders de standaarddocumenten aanhouden als basis lay-

out zodat de ploegen in een oogopslag begrijpen hoe deze werkinstructies zijn opgebouwd. 

Deze stap vinden de werkvoorbereiders belangrijk in het geval zij vragen krijgen vanuit de 

uitvoering in bijna alle gevallen het antwoord weten te vinden; het is dus zonde dat deze 

informatie niet beschikbaar is. 

 De werkvoorbereiders waren het niet eens met de omschrijving dat een werkinstructies voor 

onderaannemers niet nodig is, deze is wel degelijk nodig voornamelijk om te kunnen bepalen 

voor BAM of de werkzaamheden op een juiste manier uitgevoerd worden. 

Aanpassing na aanleiding van de toetsing:  

 Deze opmerking is terecht aangezien het voor de aannemer belangrijk is dat je inzicht hebt in 

de werkzaamheden die een onderaannemer komt uitvoeren, zodat je de kwaliteit kunt 

waarborgen. Daarom is de tekst verwijderd en is in de stap “inkoopgesprek met leverancier” 

omschreven: “Indien een onderaannemer die de producten levert en monteert er moet worden 

afgesproken dat de onderaannemer zelf een werkinstructie opstelt. Dit is van belang zodat er 

gecontroleerd kan worden of de producten op de juiste wijze verwerkt zullen worden.” 

Uitgewerkt informatie overdragen aan uitvoering: het overdragen van de werkinstructie en de 2D 

detailtekeningen. Dit zal werkvoorbereider eerst doornemen met de uitvoerder om te controleren of 

het duidelijk is voor hem. Deze informatie zal uiteindelijk overgedragen aan de ploegen tijdens een 

startwerkbespreking. 

 De werkvoorbereiders weten dat het belangrijk is om informatie goed over te brengen aan de 

ploegen. De ploegen het woord geven en mee laten denken vinden zij een goed idee omdat op 

deze manier de ploegen zich meer eigen maken met de instructie. 

 De werkvoorbereiders voorzien problemen bij het laten maken van meldingen door de 

ploegen over verkeerd uitgevoerde werkzaamheden. Dit heeft volgens hen te maken met 

vertrouwen. 

 

Het hulpmiddel moet ervoor zorgen dat er tijdens de uitvoeringsfase geen hogere uitvoeringskosten 

en/of herstelkosten tijdens de uitvoering en/of gebruikersfase ontstaan dan begroot ten gevolgen van 

onbruikbare, onuitvoerbare en onvolledige detailtekeningen en werkinstructies 

1. Het hulpmiddel moet ervoor zorgen dat de werkinstructies volledige, uitvoerbare en bruikbare 

informatie bevatten voor de ploegen zodat zij weten: hoe de werkzaamheden moeten 

uitgevoerd worden, welke materialen moeten verwerkt worden, welk materieel zij nodig 

hebben en hoe de werkzaamheden van andere ploegen opgeleverd moeten zijn. 

o De werkinstructies bevatten informatie over hoe werkzaamheden uitgevoerd moeten 

worden. Door het uitvoeren van de stappen is het mogelijk voor de ploegen om de 

gevel te realiseren. De materialen en het materieel zijn omschreven. Tevens is 

aangegeven hoe de beginsituatie zou moeten zijn als ze beginnen met het uitvoeren 

van de werkzaamheden. 

o De standaarddocumenten voor de werkinstructie zorgen ervoor dat de 

werkvoorbereiding deze gegevens allemaal in kaart brengt en weergeeft. 

o Uit de toetsing is gebleken dat de werkinstructie volledig, uitvoerbaar en bruikbaar is 

voor de ploegen. Het ontworpen hulpmiddel van de werkvoorbereiding zorgt ervoor 

dat dat de ploegen het detail kunnen uitvoeren met de detailinformatie. 
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2. Het hulpmiddel moet ervoor zorgen dat de tekeningen altijd volledige en bruikbare 

detailinformatie bevatten over op welke positie welk type product aangebracht moeten 

worden. 

o De detailinformatie die op tekeningen staat is gericht op de werkzaamheden van de 

ploegen. De ploegen krijgen alleen die informatie die nodig is voor het aanbrengen 

van het juiste product op de juiste positie.  

o Doordat de werkvoorbereider samen met een leverancier bepaald welke informatie 

nodig is voor de ploegen om het product van de leverancier te verwerken. Kunnen er 

afspraken worden gemaakt met de leverancier over de opbouw en de inhoud van de 

tekeningen. 

o Uit de toetsing is gebleken dat de detailinformatie volledig, uitvoerbaar en bruikbaar 

is voor de ploegen. Het ontworpen hulpmiddel van de werkvoorbereiding zorgt 

ervoor dat dat de ploegen het detail kunnen uitvoeren met de detailinformatie. 

3. Door het hulpmiddel te gebruiken zullen er geen hogere uitvoeringskosten ontstaan dan 

begroot en/of herstelkosten tijdens de uitvoering en/of gebruikersfase. 

o Omdat de ploegen volledige, bruikbare en uitvoerbare werkinstructies en 

detailinformatie krijgen. Waardoor zij niet meer hoeven te zoeken in de informatie of 

informatie missen waardoor de werkzaamheden stil komen te liggen. Tevens zorgt de 

juiste informatie dat er geen uitvoeringsfouten gemaakt worden die hersteld moeten 

worden tijdens de uitvoering of zelfs tijdens de gebruikersfase. 

4. Het hulpmiddel moet ervoor zorgen dat de kennis van de uitvoerder gebruikt wordt bij het 

tijdig bepalen van de uitvoeringsmethode. 

o Het hulpmiddel zorgt ervoor dat de werkvoorbereider en de uitvoerder samen vooraf 

aan de inkoop de uitvoeringsmethode van een detail bepalen. Door dat de 

werkvoorbereider de details heeft gesorteerd op basis van de opbouw hoeft niet voor 

ieder detail apart gekeken te worden naar de uitvoeringsmethode. 

5. Het hulpmiddel moet toegang bieden en gebruik maken van de aanwezige hulpdocumenten 

op BMS ter ondersteuning van de werkvoorbereiding. 

o Vanuit het hulpmiddel is het mogelijk om toegang te krijgen tot de Kennisbox waar 

alle hulpdocumenten van BMS staan die de werkvoorbereider kan gebruiken om de 

faalkosten te beperken. 

6. Het hulpmiddel moet ervoor zorgen dat er minder afstemmingsfouten zijn tussen de 

verschillende tekeningen, doordat de werkvoorbereider meer inzicht heeft in de onderlinge 

verbanden tussen de tekeningen van de leveranciers. 

o De werkvoorbereider moet de onderlinge verbanden tussen de leveranciers in kaart 

brengen. Door het in kaart brengen van de onderlinge verbanden is de kans kleiner 

dat de werkvoorbereider de verbanden mist bij de afstemming van de informatie. 

7. Het hulpmiddel moet ervoor zorgen dat er rekening gehouden wordt met de conditionering 

van de producten. 

o Door het invullen van de tabel met betrekking tot de weersinvloeden en de producten 

is het overzichtelijk voor de werkvoorbereider waarmee rekening gehouden dient te 

worden. Deze tabel zal verder worden aangevuld met informatie door de leveranciers. 

8. Het hulpmiddel moet ervoor zorgen dat de werkzaamheden van de werkvoorbereiding met 

dezelfde bezetting kunnen worden uitgevoerd zoals die in de huidige situatie. 

o Door de tekeningen met de detailinformatie te laten uitwerken door de producent is 

hier geen extra tijd voor nodig. De werkvoorbereider is sowieso verantwoordelijk 

voor het verzamelen van alle informatie die nodig is voor een juiste uitvoering van de 
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werkzaamheden. Doordat vooraf de uitvoeringsmethode bepaald is, kan de 

werkvoorbereider doelgericht deze informatie verzamelen. 

o Het tekenwerk zou extra tijd kunnen kosten die heeft tevens te maken met de mate 

waarin alles in 3D is getekend en de vaardigheden van de werkvoorbereider. 

Eventueel zou dit ook nog kunnen worden uitbesteed. 

9. Het hulpmiddel moet bruikbaar zijn tijdens het werkvoorbereidingsproces door de 

werkvoorbereiders. 

o Uit de toetsing is gebleken dat het hulpmiddel bruikbaar is voor de 

werkvoorbereiders. Ze hebben altijd toegang tot het bedachte hulpmiddel en de 

verschillende hulpdocumenten als BAM ervoor kiest om het hulpmiddel op te nemen 

in BMS. Het hulpmiddel heeft dezelfde lay-out gekregen als BMS.  

Wensen met betrekking tot het hulpmiddel 

10. De processen in het hulpmiddel zoals opgesteld geïntegreerd zouden kunnen worden in het 

intranet van BMS. 

o Het proces is in dezelfde lay-out vormgegeven als BMS.  

11. Dat de detailinformatie voor de ploegen op maximaal op 3 A3-tjes weergegeven kan worden.  

o De detailinformatie die de ploegen krijgen is niet altijd op 3 A3-tje weer te geven. 

Wel is het mogelijk de informatie altijd op één tekening weer te geven. Tevens is het 

ook afhankelijk van het gebied waarvoor je de informatie wil weergeven. 

 Afstudeerdoelstelling 

Voor het afstuderen is vooraf het doel gesteld een hulpmiddel het ontwerpen voor het realiseren van 

uitvoerbare, volledige en bruikbare details en werkplannen, waarin tijdens de voorbereidingsfase 

tijdig en voldoende aandacht is voor de wijze van uitvoering om zo tijdens de uitvoeringsfase hogere 

uitvoeringskosten dan begroot en/of herstelkosten tijdens de gebruiksfase te voorkomen. Aan de hand 

van de toetsing van de werkinstructies voor de werkvoorbereiding, werkinstructies en detailinformatie 

wordt deze doelstelling behaald.  

De gevel is nu uit te voeren zonder dat er nog hogere uitvoeringskosten dan begroot en/of 

herstelkosten zullen ontstaan tijdens de gebruikersfase omdat de ploegen weten wat zij moeten doen 

door de beschikbaarheid van uitvoerbare en volledige detailinformatie. 

Deze werkinstructies worden door de werkvoorbereiding gerealiseerd. Door vooraf met de uitvoerder 

de uitvoeringsmethode te bepalen en de weersinvloeden in kaart te brengen kan in overleg met de 

producent voor deze onderdelen de benodigde informatie voor de ploegen worden verkregen.  

De detailinformatie wordt gerealiseerd door de leveranciers. Doordat vooraf afspraken zijn gemaakt 

met de leveranciers over de inhoud en opbouw van de benodigde informatie voor de ploegen is deze 

ook volledige afgestemd op de werkzaamheden. Hierdoor zijn er geen onduidelijkheden voor de 

ploegen. 

 Aanbevelingen 

Tijdens het onderzoek zijn verschillende onderwerpen naar voren gekomen die in de toekomst verder 

onderzocht zouden kunnen worden. Het hulpmiddel voor de werkvoorbereiding is momenteel nog 

gericht op het proces zoals dat in de traditionele wijze gaat met 2D tekeningen en een matige 

samenwerking tussen de aannemer en de onderaannemers. In de nabije toekomst zullen alle gebouwen 



Afstudeerrapport Roman van Os  

110 

in 3D modellen uitgewerkt worden en zullen we steeds meer met ketenpartners gaan werken. Dus zou 

het gehele omschreven hulpmiddel hierop aangepast moeten worden. 

Hierbij zou als eerste onderzoek verricht kunnen worden naar de mogelijkheid om duidelijke 

afspraken te maken met leveranciers over de manier waarop uitvoeringsinformatie in een 3D model 

wordt gezet. Tevens zou er gewerkt kunnen worden met verschillende tekenlagen met daarin alleen de 

informatie die nodig is voor de uitvoering. Doordat alle informatie in het model staat hoeft deze niet 

apart getekend te worden. 

Vervolgens zou er vanuit een volledig 3D-model waarin alle informatie voor de ploegen in staat 

gekeken kunnen worden hoe de ploegen toegang zouden kunnen krijgen tot deze informatie op de 

werkplek. Dit zou bijvoorbeeld door middel van een ruggedized tablet kunnen waarbij zij voor de 

positie waar zij bezig zijn direct alle benodigde informatie krijgen. 

Verder zou er onderzocht kunnen worden dat de leveranciers voor hun producten zelf de 

werkinstructie visualiseren en de benodigde informatie inzichtelijk maken voor de ploegen, zodat 

deze kunnen worden overgenomen in de uiteindelijke instructie voor de ploegen. 

Zoals blijkt uit het bovenstaande zijn op veel verschillende onderwerpen nog 

onderzoeksmogelijkheden. 
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Gehouden interviews 

Datum Wie  Waarover 

04-02-2014 Architect Jorris van den Hoogen  

07-02-2014 Architect Tom Kuipers Waarom ze een werkplan 

eisen in het bestek 

20-02-2014 Hoofd tenderbureau John Vork Het werken in de taakverband 

ipv funcite 

03-03-2014 Werkvoorbereider Reindert Boon De werkzaamheden van een 

werkvoorbereider 

04-03-2014 Uitvoerder/ 

hoofdwerkvoorbereiding 

Nico Jan van Es Sparren over het gebruik van 

werkplannen 

05-03-2014 Werkvoorbereiding Reindert Boon De werkzaamheden van een 

werkvoorbereider 

12-03-2014 Hoofdnazorg Donald van Pelt Over de herstelkosten 

19-03-2014 Hoofd uitvoerder Jan Lommers  

17-04-2014 Directie 

Begeleidingsdeskundige 

Fred de Jonge 

Astrid Mersmans 

Kennis/ervaring bij 

timmerlieden 

12-05-2014 Engineeringsmanager Partick Spaan, GP De BMS basis documenten 

27-05-2014 Directie Fred de Jonge Gesprek over topdoelen en 

zijn idee over de inhoud van 

een werkplan 

11-06-2014 Werkvoorbereider/ 

engineeringsmanager 

Erwin Ockers Zijn geschreven werkplan 

WP010 Gevel 

18-06-2014 Werkvoorbereider Reindert Boon De werkzaamheden van een 

werkvoorbereider, laatste 

onduidelijkheden 

25-06-2014 Opdrachtgever Hans Lubeck Miscommunicatie 

  O.A. van der grift Tekenwerk en communicatie 

  O.A. trompetter Tekenwerk en communicatie 

 Hoofduitvoerder Jan Lommers Tekenwerk en communicatie 

 Deeluitvoerder Ed van Dam Tekenwerk en communicatie 

30-06-2014 Hoofduitvoerder Jan Lommers Tekenwerk en informatie 

vergaring 

20-01-2015 Werkvoorbereider Daan de Koning Toetsing van het hulpmiddel 

26-01-2015 Werkvoorbereider Reindert Boon Toetsing van het hulpmiddel 

26-01-2015 Werkvoorbereider Paul van Essen Toetsing van het hulpmiddel 

30-01-2015 KAM-coördinator Marc Brecht Bespreking van het 

hulpmiddel 

 


