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Leeswijzer 

In dit rapport is het gehele hulpmiddel voor de werkvoorbereiding samengevoegd. Het verslag begint 
met een uitdraai van de webpagina’s zoals het hulpmiddel zal verschijnen in het BAM management 
systeem (BMS). Om de werking te kunnen laten zien is aangegeven bij de verschillende stappen dat er 
hyperlinks aanwezig zijn naar andere pagina’s zoals dat ook in de webversie zal zijn. Tevens zal er 
verwezen worden naar de verschillende beschikbare hulpdocumenten. De verschillende 
hulpdocumenten zijn terug te vinden in het bijlagenrapport. 

Achter de uitdraaien van de webversies zal de instructie werkvoorbereidersproces worden 
toegevoegd. Dit document is opgesteld voor de werkvoorbereiding als begeleidend schrijven bij de 
verschillende processtappen. 
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2 Instructie werkvoorbereidersproces 
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HET REALISEREN VAN EEN MAAKBAAR DETAIL 
De werkinstructie is gericht op het opzetten van bruikbare, uitvoerbare 
en volledige details en werkinstructies, 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 
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Voorwoord 

Tijdens de uitvoering is het van belang dat de ploegen bruikbare, uitvoerbare en volledige details en 
werkinstructies krijgen. Een groot gedeelte van de communicatie verloopt via tekeningen. In het verleden is 
gebleken dat deze tekeningen onvoldoende waren afgestemd op de werkzaamheden die de ploegen moeten 
verrichten. 

Tot op heden was er nog geen eenduidige werkwijze voor de werkvoorbereiding van BAM. Aan de hand van 
interviews met verschillende werkvoorbereiders van BAM en een aantal onderzoeken verricht door studenten 
van de Technische Universiteit Eindhoven is deze werkinstructie opgezet. De werkinstructie stelt de 
gegevensverstrekking aan de ploegen voorop, om te zorgen dat er tijdens de uitvoeringsfase geen hogere 
uitvoeringskosten dan begroot en/of herstelwerkzaamheden hoeven plaats te vinden tijdens de gebruiksfase. 

Bij het opstellen van deze werkinstructie is uitgegaan van de standaard hulpdocumenten die momenteel 
aanwezig zijn voor de werkvoorbereiding. Na aanleiding van het onderzoek zijn er nieuwe hulpdocumenten 
toegevoegd. De stappen zijn omschreven in algemene zin en kunnen binnen het projectteam worden afgestemd 
op het gewenste resultaat. 

Rotterdam, maart 2015 

BAM Utiliteitsbouw regio Zuid-west 
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1 Inleiding 

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 ontstaan en/of 
herstelwerkzaamheden hoeven plaats te vinden tijdens de 
gebruiksfase.  

Het is belangrijk dat binnen het team van werkvoorbereiders, één 
werkvoorbereider verantwoordelijk gemaakt wordt voor een gehele 
bouwfase. De werkvoorbereider heeft namelijk op deze manier het totale 
overzicht, waardoor hij de onderlinge verbanden tussen de producten kan 
bewaken en op elkaar kan afstemmen. 

1.1 Voortraject werkvoorbereiding 

Voorafgaand aan het hierna omschreven proces moeten eerst de 
documenten vanuit het Technisch Ontwerp/Bestek omgezet worden in 
werktekeningen van de architect en constructeur. Deze tekeningen 
worden van commentaar voorzien om de verschillen op de tekeningen 
aan te geven zodat deze op elkaar afgestemd kunnen worden. Dit gebeurt 
door een engineeringsmanager (indien aanwezig) en anders door de 
werkvoorbereider. 

1.2 Het proces 

Het gehele werkvoorbereidingsproces is vastgelegd in BMS. De stappen 
die de werkvoorbereider moet doorlopen zullen in deze werkinstructie 
omschreven worden. Binnen het hoofdproces zijn deelprocessen 
opgenomen, deze zijn toegankelijk door te klikken op deze 
deelprocessen. Indien een deelproces doorlopen is kan men aan het 
einde weer terug naar het bovenliggende proces.  

Bij verschillende processen zijn aan de linkerkant beschikbare 
hulpdocumenten toegevoegd die gebruikt kunnen worden ter 
ondersteuning. 

Als men deze stappen doorloopt zal het uiteindelijk resulteren in 
benodigde bouwmaterialen die verwerkt dienen te worden op de 
bouwplaats plus dat er bruikbare, uitvoerbare en volledige werkinstructies 
en detailinformatie beschikbaar is voor de ploegen die de producten 
moeten verwerken.  

Start

Verdiepen in het project

Opstellen 
werkvoorbereidingsschema

Inkoopvoorbereiding

Engineeringtraject

Tekeningen indienen bij 
bouwdirectie en BoWoTo 

ter goedkeuring

Werkinstructies opstellen

Uitgewerkte informatie 
overdragen aan uitvoerder

Einde

Figuur 1.1: Overzicht van het 
hoofdproces 
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3 De werkinstructie 

3.1 Verdiepen in het project 

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.  

o 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. 

3.2 Opstellen werkvoorbereidingsschema 

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. 

3.3 Inkoopvoorbereiding 

Voordat een product wordt ingekocht, maakt u de stukken compleet die nodig zijn voor het inkopen van 
een product. 

3.3.1 Uitgangspunten vaststellen 
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. 

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

3.3.2 Inkoopstukken maken 
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. 

Demarcaties 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. 

Uitvoeringsmethode bepalen 

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. 

Werkplan opstellen 

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: 
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1. Basiswerkplan voor leveranciers (Werkplan_Leverancier_BU.doc) 
2. Basiswerkplan voor onderaannemers (Werkplan_Onderaannemers_basis_BU.doc) 

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 
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 

Overzichten maken 

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” 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. 
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Figuur 3.1: Voorbeeld van de tabel in het Word document “conditionering tegen weersinvloeden” is gedeeltelijk ingevuld met 
informatie van BMS 

Productspecificatie opstellen 

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: 

1. Een algemeen deel dat eenmalig voor het hele project geldt 
2. Een specifiek deel voor een overzichtelijke (technische) aanvraag per onderdeel 

Deze twee Word documenten staan in BMS naast de processtap “productspecificatie opstellen” 

Intern overleg 

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. 

Aanpassen inkoopstukken 

Als het intern overleg heeft plaatsgevonden verwerkt u alle opmerkingen. 

3.3.3 Aanvragen offertes 
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. 

W
BS

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
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3.3.4 Offertes beoordelen en spiegelen 
Vervolgens beoordeelt u de offertes of alles wat er in 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. 

3.3.5 Inkoopgesprek met leverancier 
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.

 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. 

3.3.6 Opdracht definitief maken 
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. 
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3.4 Engineeringstraject  

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: 

3.4.1 Onderlinge verbanden tussen leveranciers in kaart brengen 
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 
leveranciers van welke andere leveranciers en adviseurs detailinformatie nodig hebben om hun 
producten uit te kunnen werken.  

3.4.2 Opsturen werktekeningen 
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. 

3.4.3 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 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.  

3.4.4 Concepttekeningen voorzien van commentaar. 
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.  

3.4.5 Controleren of het commentaar is verwerkt 
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.  

3.5 Werkinstructie maken 

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,  
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 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.

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. 

3. Overzicht van de deelactiviteiten: hierop zijn de verschillende stappen te zien die doorlopen 
moeten worden op de hoofdactiviteit uit te kunnen voeren. 

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. 

3.6 Tekeningen indienen bij bouwdirectie en BoWoTO ter goedkeuring 

Indien dit noodzakelijk is zullen de tekeningen worden ingediend bij de bouwdirectie en BoWoTo. 

3.7 Uitgewerkte informatie overdragen aan uitvoering 

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. 

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. 


