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voor het onderwerp. Het feit dat het afstudeerwerk niet in een laatje verdwijnt was een 
goede motivatie om er iets moois van te maken. 
Daarnaast wil ik Eric Vastert en Cor de Bruijn bedanken voor hun feedback op het afstuderen 
vanuit de Technische Universiteit Eindhoven. Zij hebben gezorgd dat het afstudeerproces op 
de rit kwam en bleef. 
Niet te vergeten wil ik ook mijn collega’s bedanken die ik zo nu en dan heb lastig gevallen 
met enquêtes, vragen en interviews, waarbij zij zeer behulpzaam zijn geweest. 
Tot slot wil ik nog de externe partijen die ik gedurende het afstudeertraject heb gesproken 
bedanken voor hun belangenloze inzet. 
 
Veldhoven, maart 2015 
 
Sander Vereijken 
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Samenvatting 
Dit document is het eindrapport behorende bij het afstudeertraject van de mastertrack 
Construction Technology van de master Architecture Building and Planning aan de 
Technische Universiteit Eindhoven. De aanleiding voor dit onderzoek is het feit dat de bouw 
qua productiviteit ver achterblijft bij andere sectoren waarin wel meer innovatie en 
automatisering heeft plaatsgevonden. Met BIM is er voor de bouw een middel gekomen om 
de productiviteit te verhogen en de faalkosten te reduceren. BIM kan worden gebruikt om 
informatie vast te leggen en over te brengen. Daarom zijn bij gastbedrijf VeriCon de 
informatiestromen in het engineeringproces geobserveerd. Binnen dit proces zijn knelpunten 
geconstateerd die hebben geleid tot de volgende probleemstelling:  
 
De huidige informatiestromen in het engineeringproces zorgen ervoor dat de engineering bij 
VeriCon teveel manuren kost doordat benodigde gegevens te laat worden verstrekt, 
documenten van andere partijen slecht bruikbaar zijn, het ontwerp slecht afgestemd is door 
de betrokken partijen, VeriCon afhankelijk is van andere partijen en er steeds met andere 
partijen wordt gewerkt. 
 
Om een afbakening te kunnen maken is gekeken met welke partijen de meeste problemen 
worden ondervonden. Dit blijkt de installateur te zijn. Om deze reden is het probleemveld 
afgebakend tot de installateur en de volgende doelstelling is opgesteld om de knelpunten 
aan te pakken: 
 
Het verbeteren van het proces met betrekking tot de elektrische en werktuigbouwkundige 
installaties in een grondgebonden woning door de informatie en informatiestromen 
geïntegreerd te genereren binnen het huidige proces bij VeriCon, om 30% van de manuren 
m.b.t. installaties te besparen t.o.v. de huidige situatie.  
In dit proces moeten benodigde gegevens op tijd worden verstrekt, documenten goed 
bruikbaar zijn, goede afstemming plaatsvinden tussen disciplines, moet VeriCon minder 
afhankelijk zijn van andere partijen en moeten de problemen die ontstaan doordat steeds 
met andere partijen wordt gewerkt worden ondervangen. 
 
Er zijn een aantal randvoorwaarden gesteld voor het onderzoek; het type project is 
grondgebonden woningbouw, de bouwmethode is prefab elementenbouw, er wordt alleen 
gebruik gemaakt van traditionele installaties, VeriCon heeft in de projecten de rol van 
hoofdconstructeur en werkt alle deelconstructies uit en er wordt steeds met dezelfde 
ketenpartners gewerkt.  
 
Om de processen van de disciplines constructie en installatie te kunnen integreren is eerst 
het proces m.b.t. de installaties in kaart gebracht. Daarbij wordt in de tenderfase een EPC-
concept gemaakt door de aannemer. In de fase naar de bouwaanvraag toe worden een 
ventilatiebalans, een installatietekening voor de riolering en een installatietekening voor de 
hemelwaterafvoer gemaakt door de architect. Tevens wordt dan de EPC-berekening definitief 
gemaakt door de aannemer. Tot slot worden in de fase tot uitvoeringsgereed ontwerp de 
overige installaties ontworpen, te weten de verwarmingsinstallatie, leidingwaterinstallatie, 
gasinstallatie, ventilatiesysteem en elektrotechnische installaties. Dit wordt gedaan door de 
W-installateur en de E-installateur. 
 
Aan het nieuw te ontwikkelen proces zijn een aantal eisen gesteld die ervoor moeten zorgen 
dat de knelpunten worden weggenomen. Vervolgens is het nieuwe proces vormgegeven. 
 
Het nieuwe proces is opgedeeld in drie fases: tenderfase (fase 1), bouwaanvraag 
vervaardigen (fase 2) en uitvoeringsgereed ontwerp vervaardigen (fase 3). Alle processtappen 
worden daarbij doorlopen door vier rollen: projectleider, modelleur, constructeur en 
installatietechnicus. Iedere fase is opgedeeld in input, uitwerking, afstemming en controle en 
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output. In de eerste fase wordt het EPC-concept gemaakt door de installatietechnicus, dit 
gebeurt m.b.v. een softwaretool zodat snel verschillende varianten kunnen worden bekeken. 
Daarbij wordt ook al gekeken naar knelpunten die worden verwacht m.b.t. de installaties, 
zodat constructie en architectuur hierop kunnen worden aangepast. Door het werken met 
BIM kunnen al in deze vroege fase belangrijke knelpunten worden bekeken. Om dit te 
kunnen doen wordt een opzet gemaakt van het constructieve model, zodat deze problemen 
kunnen worden gedetecteerd in het model. Daarbij wordt het model van de architect 
omgezet naar een model in Tekla, het softwareprogramma waar VeriCon mee werkt. 
Hierdoor vindt geen informatieverlies plaats. 
 
In de tweede fase wordt, naast de HWA, riolering en ventilatiebalans, in de nieuwe situatie 
ook al het ventilatiesysteem ontworpen. Dit wordt gedaan omdat de kanalen van het 
ventilatiesysteem samen met de leidingen van de riolering de grootste diameter hebben. 
Door te zorgen dat deze installaties goed zijn afgestemd met de constructie worden grote 
problemen in een volgende fase van het ontwerp voorkomen. Ook wordt gekeken of er nog 
problemen met de andere installaties worden verwacht. De installaties worden zoveel 
mogelijk automatisch gegenereerd met behulp van een software tool. Dit heeft als voordeel 
dat installaties en constructie direct integraal kunnen worden ontworpen door één persoon. 
Er hoeft dus geen informatie heen en weer te worden gestuurd tussen verschillende partijen. 
Een ander voordeel is dat de kennis van voorwaarden aan constructie en installatie in de 
software aanwezig zijn. Daardoor hoeft de modelleur niet alle kennis paraat te hebben en 
worden menselijke fouten tegengegaan. 
 
In de derde fase worden vervolgens de overige installaties uitgewerkt. Bij het uitwerken van 
de installaties wordt zoveel mogelijk automatisch gegenereerd en berekend, net als in de 
tweede fase. De kwaliteit van de informatie wordt gecontroleerd met het programma Solibri 
én door de installatietechnicus. Hierdoor wordt de kwaliteit van informatie gegarandeerd. De 
output wordt vervolgens automatisch gegenereerd vanuit het model in de vorm van 
installatietekeningen en hoeveelhedenstaten voor de installateurs. Deze informatie output 
bevat daardoor altijd dezelfde informatiecomponenten. 
 
Binnen dit nieuwe proces wordt een informatiesysteem geïntroduceerd dat alle inkomende 
en uitgaande informatiestromen registreert. Daarbij kan vooraf worden aangegeven welke 
informatie VeriCon nodig heeft en wanneer. Hierdoor is het ook voor nieuwe partijen 
duidelijk wat van hen wordt verwacht. Als informatie ontbreekt op het moment waarop een 
project moet starten kan dit worden aangegeven. Daarnaast kunnen met het 
informatiesysteem alle issues worden geregistreerd. Zo kan worden bijgehouden wat er nog 
moet worden afgestemd voordat output kan worden geleverd. Ook de voortgang/planning 
kan worden bijgehouden met dit systeem. 
 
Om te zorgen dat medewerkers bij VeriCon met dit proces kunnen werken is een 
stappenplan gemaakt dat op intranet wordt geplaatst zodat het altijd voor alle werknemers 
beschikbaar is. Daarbij is ook de kennis van installaties die benodigd is bij het proces 
toegevoegd. 
 
Het proces is vervolgens getoetst aan het programma van eisen en de doelstelling. Uit de 
toetsing is gebleken dat aan alle eisen wordt voldaan, behalve de eis dat de 
randvoorwaarden van derden altijd duidelijk moeten zijn. De verwachting is dus dat de 
knelpunten worden weggenomen. Ook wordt voldaan aan de reductie van 30% van de 
manuren m.b.t. installaties. Met een schatting is aangegeven dat wordt verwacht dat 35% van 
de manuren kan worden bespaard. Daarbij wordt 38% van de manuren bespaard op E-
installaties en 33% op de W-installaties. Daarmee zou het aantal manuren per type woning 
teruggebracht kunnen worden van 71 naar 46 manuren. Deze cijfers zijn nog niet in de 
praktijk getoetst maar geven wel aan dat een flinke besparing mogelijk is. 
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Summary 
This document is the final report of the graduation program of the mastertrack Construction 
Technology of the master Architecture, Building and Planning at the University of Technology 
in Eindhoven. The motivation for this research is the realization that the building industry in 
terms of productivity stands well behind other industries,  which have implemented more 
innovation and automation in their processes. With the introduction of BIM there is a new 
work method to increase productivity and reduce costs of failure. BIM can be used to capture 
and transmit information. The information flows in the engineering process at host company 
VeriCon have been observed based on aforementioned developments. Within this process 
certain bottlenecks have been identified, that have led to the following problem definition: 
 
The current information flows in the engineering process at VeriCon are the cause of 
unnecessary man-hours because the required data is provided too late, documents of other 
parties are inadequate, the design is poorly adjusted by the involved parties, VeriCon is 
dependent on other parties and which parties they have to work with differs for every 
project. 
 
To make a demarcation of the subject the party that cause the most problems in the 
engineering has been classified. This appears to be the installer. Hereby, the problem area 
has been demarcated to the installer. The following research goal has been defined to solve 
the bottlenecks in the process: 
 
The improvement of the engineering process with regard to the electrical and mechanical 
installations in a ground-floor dwelling, generating the information and information flows 
integrated in the current process at VeriCon, to reduce the man-hours with regard to 
installations with 30% in comparison with the current situation. 
In this process the required data must be provided on time, the documents should be 
adequate, adjusting of all disciplines must take place, VeriCon must be less dependent on 
other parties and the problems caused by working with different parties must be obviated. 
 
There are a couple of preconditions for this research; the type of the project must be ground-
floor dwellings, the construction method is prefabrication, only traditional installations are 
used, VeriCon has the role of main constructor and does the engineering for all 
subassemblies, and they always work with the same chain partners. 
 
Before integrating the processes of the disciplines construction and installations, the process 
regarding the installations has been documented. In the tender phase the EPC-concept is 
developed by the contractor. The ventilation balance, the sewage system and the rainwater 
drainage are designed by the architect in the phase in which the building permit will be 
developed. The contractor makes the final EPC-calculation. Finally, in the last phase of the 
project, the other installations are designed, namely the heating system, sanitary installation, 
gas installation, ventilation system and the electrical installation. These are designed by the 
electro technical  installer and the mechanical installer. 
 
A number of requirements have been imposed to the process that will be developed to 
ensure that the bottlenecks will not occur in the new process. After that, the design of the 
new process started.  
 
The new process is divided into three phases: the tender phase (phase 1), producing 
documents for the building permit (phase 2) and the detailed design phase (phase 3). All 
process steps are carried out by four roles: project manager, modeler, constructor and an 
installation expert. Every phase is divided into four parts: input, design, adjusting and control 
and output. In the first phase the EPC-concept will be developed by the installation expert. 
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This will be done with a software tool, to make it possible to quickly look at different 
alternatives. He will also determine the problems that he expects regarding the installations, 
so that the architecture and construction can be adjusted if that’s necessary. The use of BIM 
increases the chance of detecting problems in an early phase of the design. To make that 
possible a first design of the structural model is made, to spot problems in the model. The 
model of the architect is converted to a model in Tekla, the software VeriCon uses. With this 
approach no information will be lost. 
 
In the second phase the rainwater drainage, sewage system, ventilation balance and the 
ventilation system are designed. The ventilation ducts are, together with the sewage pipes, 
the ducts/pipes with the biggest diameter. The major problems will be prevented by 
adjusting this installations to the structural design in the second phase. Expected problems in 
relation to the other installations are also determined in this phase. The installations are as 
much as possible designed automatically  with the aid of a software tool. This creates the 
advantage that installation and bearing structure may be directly and integrally designed by 
one person. Which excludes the need to send information back and forth between different 
parties. Another advantage is that with this way of working the knowledge of conditions 
regarding the structure and installations is present in the software. Thereby the modeler 
doesn’t need to have this knowledge. Human errors are prevented by this way of working. 
 
In the third phase the remaining installations are designed. The design and calculation of the 
installations will be done automatically as much as possible, just like in phase 2. The quality 
of information will be checked with the program Solibri and will also be checked by the 
installation expert. By doing this the quality of information will be guaranteed. After that, the 
output will be generated automatically from the model in the form of installation drawings 
and quantity take offs for the installers, guaranteeing that the information output always has 
the same information components 
 
In the new process an information system will be introduced that registers all incoming and 
outgoing information flows. Before a project starts it can be indicated with this system which 
information VeriCon needs and when they need this information. By doing this it’s clear what 
is expected. This is especially important for new parties. When information is missing at the 
start of a new project , a message can be send. With the information system it’s also possible 
to register issues that should be solved. In this way it can be tracked which points still need 
to be adjusted before the output of information can be delivered. Progress/ planning can 
also be tracked with this system.   
 
To be sure that employees of VeriCon can work with this process a roadmap has been made. 
This roadmap is placed on intranet so it’s always available for everyone at VeriCon. On this 
intranetpage the required knowledge of installations is also added.  
 
The process is checked against the program of requirements and the defined research goal. 
The process meets all requirements with the exception that the conditions of third-parties 
must always be clear. So the expectation is that the bottlenecks are solved in the new 
process. The new process also meets the requirement of  a 30% reduction of man-hours 
regarding installations. An estimate indicates that it is expected that 35% of the man-hours 
can be saved. 38% of the man-hours of electrical installations will be saved and 33% of the 
man-hours of mechanical installations. Therefore the number of man-hours per property 
type could be reduced from 71 to 46 man-hours. The estimated numbers have not yet been 
tested in practice, but they indicate a considerable saving of man-hours. 
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1 Inleiding 
Dit rapport omvat een beschrijving van het onderzoek dat is uitgevoerd met als doel het 
integreren van installaties in het engineeringproces bij VeriCon Ingenieurs. In deze inleiding 
wordt beschreven hoe dit onderwerp tot stand is gekomen en welke afbakening hierin is 
gemaakt. Daarnaast zal de opbouw van het rapport worden toegelicht. 
 

1.1 Gastbedrijf 
Het onderzoek is uitgevoerd bij VeriCon Ingenieurs, 
een ingenieursbureau waar op dit moment +/- 40 
mensen werkzaam zijn. VeriCon is een 
vooruitstrevend bedrijf dat openstaat voor 
innovatie. VeriCon is in verschillende sectoren 
werkzaam zoals in de seriematige woningbouw, 
utiliteitsbouw, commerciële bouw, zorgsector en onderwijssector. 
De visie van het bedrijf is om met behulp van innovatie samen efficiëntere, betere, 
goedkopere en beheersbare gebouwen te maken. Met de engineering probeert men bij 
VeriCon op een slimme manier de verbinding te maken tussen het ontwerpproces en de 
bouwvoorbereiding. Hiervoor wordt afstemming gezocht tussen de verschillende 
deelconstructies in de 100% BIM-omgeving waarmee VeriCon werkt. Essentieel hierbij is 
samenwerking om te zorgen voor een optimaal resultaat (Vericon.nl, 2014). 
 

1.2 Aanleiding 
Uit onderzoek blijkt dat de stijging 
van de productiviteit van de 
bouwsector de afgelopen tientallen 
jaren ver achter blijft bij andere 
sectoren waarin wel meer innovatie 
en automatisering heeft 
plaatsgevonden, zoals te zien in 
figuur 1.2 waar een voorbeeld wordt 
gegeven uit de VS. Redenen hiervoor 
zijn onder andere dat er weinig grote 
bouwbedrijven zijn die zich als leider 
voor verandering kunnen oprichten, 
adoptie van innovaties in de bouw 
gaat erg traag en het werken met 
losse projecten in plaats van vaste 
contracten zoals in ander sectoren 
vaak wel het geval is. BIM kan 
bijdragen aan de reductie van de 
(faal)kosten in de bouwsector en het vergroten van de productiviteit (Eastman, C., Teicholz, 
P., Sacks, R. & Liston, K., 2011). 
 
Het blijkt dat verschillende Europese landen veel verder zijn met BIM dan wij in Nederland 
(nationaalbimplatform.nl, 2014). Er liggen dus nog genoeg kansen om het bouwproces in 
Nederland te verbeteren met BIM. 
Daarbij wordt BIM door VeriCon niet gezien als een softwaretool maar juist als een manier 
van (samen)werken. Er liggen kansen om met BIM het proces te kunnen verbeteren, waarbij 
BIM een middel is en niet een doel op zich. Om deze reden is dan ook een proces bij VeriCon 
geobserveerd en zijn de knelpunten binnen dit proces vastgelegd. Dit met als doel om deze 
knelpunten uiteindelijk op te lossen door gebruik te maken van BIM. Gekozen is voor het 
engineeringproces waarbij VeriCon deelconstructies uitwerkt tot op het niveau van 
werktekeningen en productietekeningen. Daarbij lag de focus op de informatiestromen 

Figuur 1.1: Logo VeriCon Ingenieurs

Figuur 1.2: Productivteit in de bouw t.o.v. andere industrieën in de VS 1964-2008
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binnen dit proces. Dit omdat BIM kan worden gebruikt voor het vastleggen en overbrengen 
van informatie. Het geobserveerde proces bestaat uit de volgende zeven hoofdstappen: 
 
 1. Verkrijgen opdracht 
 2. Maken tekeningen ter controle 
 3. Controle door derden + aanleveren overige info 
 4. Maken tekeningen ter controle (+definitief) 
 5. Tweede controle door derden 
 6. Maken overige tekeningen definitief 
 7. Vervaardigen productiebestanden 

 
Nadat dit proces in kaart gebracht was, zijn de knelpunten in dit proces vastgesteld en 
vervolgens geanalyseerd. Er zijn vijf belangrijke kernproblemen gevonden m.b.t. de 
informatiestromen: 
 

• Benodigde gegevens worden te laat verstrekt. 

• Documenten van andere partijen zijn slecht bruikbaar. 

• Slechte afstemming tussen de betrokken partijen. 

• Je bent in het proces afhankelijk van veel andere partijen. 

• Er wordt steeds met andere partijen gewerkt. 
 
Deze vijf kernproblemen leiden ertoe dat de engineering bij VeriCon teveel manuren kost. Dit 
heeft als gevolg dat het ontwerp niet van de gewenste kwaliteit is, de engineering niet 
binnen budget kan worden uitgevoerd en de bouw mogelijk wordt vertraagd zoals te zien in 
figuur 1.4. 

Figuur 1.3: Zeven hoofdstappen geobserveerde proces

Figuur 1.4: Porras-Stream Analysis



 

1.3 Probleemstelling 
Het observeren van de informatiestromen in het proces van de engineering bij VeriCon
daarom tot de volgende probleemstelling geleid:
 
Probleemstelling: 

De huidige informatiestromen in het engineeringproces zorgen
bij VeriCon teveel manuren kost doordat benodigde gegevens te laat worden verstrekt, 
documenten van andere partijen slecht brui
de betrokken partijen, VeriCon afhankelijk is van and
partijen wordt gewerkt.  
 

1.4 Afbakening probleemveld
Omdat ‘de informatiestromen in het engineeringproces’ een breed begrip is, is dit 
probleemveld verder ingekaderd. Door het inkaderen van het probleemveld 
onderwerp vastgesteld wat binnen 
 
Gekozen is om te kijken met welke partijen de meeste problemen ontstaan, omdat deze 
partijen voor problemen zorgen bij de informatiestromen, zoals blijkt uit de kernproblemen. 
De werknemers bij VeriCon is gevraagd met welke partijen zij 
afstemmen bij de projecten die worden uitg
partijen architect, hoofdconstructeur, installateur, aannemer, leverancier waarvoor VeriCon 
werkt en andere leveranciers. Zoals uit de 
meeste worden afgestemd met de installateur. Vandaar dat de informatiestromen m.b.t. de 
installateurs zijn onderzocht tijdens het afstudeertraject.
 

Figuur 1.5: Grafiek afstemming met verschillende partijen

 
Daarbij zijn ook de kernproblemen ingekaderd tot problemen 
de volgende vijf kernproblemen op:
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observeren van de informatiestromen in het proces van de engineering bij VeriCon
daarom tot de volgende probleemstelling geleid: 

De huidige informatiestromen in het engineeringproces zorgen ervoor dat de engineering 
kost doordat benodigde gegevens te laat worden verstrekt, 

documenten van andere partijen slecht bruikbaar zijn, het ontwerp slecht afgestemd is door 
de betrokken partijen, VeriCon afhankelijk is van andere partijen en er steeds met andere 

Afbakening probleemveld 
Omdat ‘de informatiestromen in het engineeringproces’ een breed begrip is, is dit 
probleemveld verder ingekaderd. Door het inkaderen van het probleemveld 
onderwerp vastgesteld wat binnen het gestelde afstudeertraject kon worden onderzocht.

Gekozen is om te kijken met welke partijen de meeste problemen ontstaan, omdat deze 
zorgen bij de informatiestromen, zoals blijkt uit de kernproblemen. 

De werknemers bij VeriCon is gevraagd met welke partijen zij vaak het meest moeten 
afstemmen bij de projecten die worden uitgevoerd. Daarbij is onderscheid 

, hoofdconstructeur, installateur, aannemer, leverancier waarvoor VeriCon 
werkt en andere leveranciers. Zoals uit de grafiek (figuur 1.5)  valt af te lezen 

met de installateur. Vandaar dat de informatiestromen m.b.t. de 
zijn onderzocht tijdens het afstudeertraject. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafiek afstemming met verschillende partijen 

Daarbij zijn ook de kernproblemen ingekaderd tot problemen m.b.t. de installateur. Dit levert 
de volgende vijf kernproblemen op: 
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Slechte afstemming door betrokken partijen  
In de huidige situatie worden in de ontwerpfase de verschillende disciplines door aparte 
partijen ontworpen en vervolgens op elkaar afgestemd tot een kloppend geheel. In de 
praktijk gebeurt dit niet altijd even goed waardoor problemen ontstaan.  
Doordat veel problemen over de schutting worden gegooid moet nog veel worden 
afgestemd tijdens de engineering. Hierdoor veranderen ook nog veel aspecten van het 
ontwerp en kost de engineering veel tijd. Zeker voor de installaties is dit relevant omdat 
leidingen vaak de constructie kruisen of in de constructie moeten worden opgenomen. 
 
Afhankelijk van veel andere partijen  
Tijdens het proces dat bij VeriCon plaatsvindt ben je steeds afhankelijk van andere partijen. In 
het geval van de installaties heb je te maken met de W-installateur, de E-installateur, de 
aannemer en de leverancier(s) waarvoor de deelconstructie(s) worden uitgewerkt. Als 
afstemming nodig is of wijzigingen moeten worden doorgevoerd ben je afhankelijk van deze 
partijen en kan daardoor geen efficiënt proces ontstaan. Gebleken is dat bij installaties de 
meeste afstemming moet plaatsvinden, dit zorgt vaak voor problemen en kost veel manuren. 
 
Documenten van andere partijen zijn slecht bruikbaar  
Op dit moment is het zo dat documenten van andere partijen regelmatig slecht bruikbaar 
zijn. Dit kan allerlei oorzaken hebben maar zorgt voor onduidelijkheden in de engineering. 
Daarbij valt te denken aan opgaven die niet mogelijk zijn zoals deze worden opgegeven door 
partijen, maar ook aan de manier waarop een partij een tekening opbouwt. Dit is niet altijd 
duidelijk. Ook ontbreekt soms essentiële informatie op tekeningen van andere partijen. 
 
Benodigde gegevens worden te laat verstrekt  
Het komt regelmatig voor dat gegevens die nodig zijn voor het verwerken van de installaties 
te laat worden verstrekt. Hierdoor loopt de voortgang van het werk gevaar. Installateurs 
komen bijvoorbeeld op het laatste moment nog met wijzigingen, dit kan allerlei 
consequenties hebben voor de uitgewerkte constructie. Maar soms werken zij ook met 
andere planningen en is het hen helemaal niet duidelijk wanneer ze informatie moeten 
aanleveren. 
 
Er wordt steeds met andere partijen gewerkt 
Er wordt steeds met andere W- en E-installateurs gewerkt bij projecten. Ook heeft ieder 
project weer een andere aannemer. Hierdoor ontstaat geen verbetering in de samenwerking 
door bijvoorbeeld ervaring met de manier van werken, waardoor het proces zou kunnen 
verbeteren. 
 

1.5 Mogelijke oplossing kernproblemen 
Een oplossing voor de kernproblemen zou kunnen zijn om de informatie en 
informatiestromen omtrent installaties te integreren in het huidige werkproces bij VeriCon. 
Met integreren wordt hier bedoelt dat door één partij de koppeling van ontwerp naar 
uitvoering wordt gemaakt in samenhang met de andere disciplines die worden uitgewerkt. 
VeriCon zal in dat proces dus de rol van installatieadviseur en installateur op zich nemen 
naast de huidige werkzaamheden van constructeur en deelconstructeur. 
 
Door het integreren van de installaties in het werkproces kan al in een vroege fase 
afstemming plaatsvinden tussen de installaties en andere disciplines. VeriCon kan als 
hoofdconstructeur en installatieadviseur in de ontwerpfase de installaties afstemmen met de 
constructie waardoor ervoor gezorgd wordt dat de basis voor de werkvoorbereiding een 
beter afgestemd ontwerp is. In de werkvoorbereidingsfase hoeft vervolgens geen opgave te 
worden gedaan voor de installaties en sparingen t.b.v. de installaties in de deelconstructies 
omdat dit door VeriCon zelf kan worden uitgevoerd. Hierbij kan dus direct rekening worden 
gehouden met de randvoorwaarden die aan zowel de deelconstructies als aan de installaties 
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worden gesteld. VeriCon heeft dan over beide disciplines het overzicht om tot een 
samenhangende oplossing te komen bij problemen. 
Daardoor is VeriCon niet meer afhankelijk  van de input van een externe installateur die soms 
slecht bruikbare documenten aflevert en gegevens te laat verstrekt. Bovendien wordt het 
probleem dat steeds met een andere partij wordt gewerkt daarmee ondervangen. 
 
Hierbij ontstaat wel een nieuw knelpunt waar rekening mee moet worden gehouden: 
 
Kennis over installaties ontbreekt 
Met het integreren van de installaties in het proces dat bij VeriCon plaatsvindt ontstaat een 
nieuwe discipline binnen het bedrijf. De kennis over het ontwerpen van installaties ontbreekt 
nu nog en het is dus van belang dat dit knelpunt wordt aangepakt. Het moet in het nieuwe 
proces duidelijk zijn welke kennis van installaties nodig is in welke fase, waar deze kennis is 
te vinden en hoe hiermee de informatie kan worden gegenereerd die nodig is. 
 

1.6 Doelstelling 
Met het onderzoek zal worden getracht om aan te tonen dat deze oplossing inderdaad tot 
een betere situatie zal leiden. Dit kan worden gemeten door te kijken of in de nieuwe situatie 
de engineering minder manuren kost dan in de huidige situatie. Dit heeft geleid tot de 
volgende doelstelling voor het onderzoek: 
 
Doelstelling: 

Het verbeteren van het proces met betrekking tot de elektrische en werktuigbouwkundige 
installaties in een grondgebonden woning door de informatie en informatiestromen 
geïntegreerd te genereren binnen het huidige proces bij VeriCon, om 30% van de manuren 
m.b.t. installaties te besparen t.o.v. de huidige situatie.  
In dit proces moeten benodigde gegevens op tijd worden verstrekt, documenten goed 
bruikbaar zijn, goede afstemming plaatsvinden tussen disciplines, moet VeriCon minder 
afhankelijk zijn van andere partijen en moeten de problemen die ontstaan doordat steeds 
met andere partijen wordt gewerkt worden ondervangen. 
 

1.7 Project case 
Om het verbeterde proces te kunnen vormgeven zal 
eerst de huidige situatie worden onderzocht. 
Hiervoor is gebruik gemaakt van een aantal project 
cases, te weten project 11 woningen Haaften, 
project 16 woningen Oosterhout en project 17 
woningen Leerdam. Deze projecten zijn/worden 
steeds door grotendeels dezelfde ketenpartners 
uitgevoerd. Hiermee wordt tevens een verdere 
afbakening gemaakt van het onderzoeksgebied 
naar de woningbouw.  
 
Woningbouw 
Ook ‘installaties’ zijn in de bouwwereld nog steeds 
een breed begrip. Zeker door de technologische 
ontwikkelingen komen er steeds meer en meer installaties in gebouwen. Vooral in de 
utiliteitsbouw kunnen dit zeer complexe systemen zijn. Omdat VeriCon als bureau geen 
installatietechnische achtergrond heeft zal eerst worden gekeken naar het integraal 
verwerken van de minst complexe vorm van installaties in een gebouw; installaties in een 
grondgebonden woning. In een woning gaat het om relatief eenvoudige systemen. In het 
proces wordt ook vooral aandacht besteedt aan de meer traditionele installaties. Op die 
manier kan een basisproces worden opgezet voor het ontwerpen van installaties, dat later 
kan worden uitgebreid. 

Figuur 1.6: Poject Leerdam
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Rol VeriCon 
VeriCon is in dit project betrokken als hoofdconstructeur en in een latere fase van het project 
verzorgt VeriCon de engineering van alle verschillende deelaspecten zoals de gevels, 
wanden, vloeren, trappen etc. die allemaal worden geprefabriceerd a.d.h.v. het 3D-model. De 
bouwmethode waarmee wordt gewerkt is dus prefab elementen bouw. Deze keuze ligt van 
tevoren vast en de installatiekeuze heeft hier dus geen invloed op. 
 
Gekozen is voor deze projecten omdat VeriCon bij deze projecten ook betrokken is in de 
ontwerpfase als hoofdconstructeur. Hierdoor kan hier goed worden bekeken hoe de 
installaties in samenhang met de constructie kunnen worden ontworpen omdat VeriCon dan 
ook de rol van installatieadviseur op zich zal nemen (figuur 1.7, links). Vervolgens zal VeriCon 
van bijna alle deelconstructies ook de uitwerking gaan doen, waardoor ook in de 
engineeringfase de relatie met de installaties goed kan worden bekeken (figuur 1.7, rechts). 
Ook de aannemer is al in een vroege fase betrokken bij de projecten en er kan dus al in een 
vroege fase worden gekeken naar de outputbehoefte wat betreft de installaties. 
 
Daarmee ontstaan dus de volgende randvoorwaarden: 

• type project: grondgebonden woningbouw; 

• bouwmethode: Prefab elementen bouw; 

• traditionele installaties; 

• VeriCon heeft ook de rol van hoofdconstructeur; 

• VeriCon werkt alle deelconstructies uit; 

• steeds grotendeels dezelfde ketenpartners. 
 

 
 
 
 

1.8 Leeswijzer 
In deze paragraaf wordt overzichtelijk weergegeven hoe het eindrapport is opgebouwd. In 
figuur 1.8 is dit ook visueel gemaakt. 
 
Hoofdstuk 2: oude situatie 
In hoofdstuk twee wordt de huidige situatie beschreven. In hoofdstuk 2.1 wordt ingegaan op 
het proces m.b.t. het uitwerken van de constructieve delen en in hoofdstuk 2.2 wordt het 

Figuur 1.7: Huidige rol Vericon in ontwerpfase (links) en  in de werkvoorbereidingsfase (rechts)
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proces beschreven m.b.t. het ontwerp van de installaties (W en E). In de huidige situatie vindt 
het uitwerken van de constructie plaats bij VeriCon en het uitwerken van de installaties bij de 
W- en E-installateur. 
 
Hoofdstuk 3: nieuwe situatie 
In hoofdstuk 3.2 zijn de eisen weergegeven die worden gesteld aan het nieuwe proces. Deze 
eisen komen voort uit de gesignaleerde knelpunten in het oude proces (hoofdstuk twee). In 
hoofdstuk 3.3 wordt het ontwerp van het nieuwe proces beschreven. Daarbij wordt ingegaan 
op de hoofdstappen in dit nieuwe proces en hoe dit de knelpunten wegneemt. 
 
Hoofdstuk 3: hulpmiddel 
Voor het nieuwe proces is een hulpmiddel gemaakt zodat werknemers van VeriCon het 
nieuwe proces stap voor stap kunnen doorlopen. Om te zorgen dat het hulpmiddel ook 
bijdraagt aan het wegnemen van de knelpunten zijn voor het hulpmiddel ook een aantal 
eisen opgesteld die zijn beschreven in hoofdstuk 3.4.1. Het hulpmiddel wordt vervolgens 
toegelicht in de rest van het hoofdstuk. 
 
Hoofdstuk 4: toetsing, conclusie en aanbevelingen 
Vervolgens wordt in het laatste hoofdstuk een vergelijking gemaakt tussen de oude en 
nieuwe situatie. Er wordt gekeken of het nieuwe proces voldoet aan de eisen en daarmee dus 
de knelpunten wegneemt, en of het nieuwe proces voldoet aan de doelstelling van het 
afstudeerproject (30% tijdsreductie op de manuren m.b.t. installaties). Vervolgens worden 
aan de hand van deze toetsing conclusies getrokken en worden aanbevelingen gedaan.  
 

 
 

Figuur 1.8: Overzicht opbouw rapport 
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2 Huidige proces 
 

2.1 Huidige proces: constructie 
Tijdens het participerend observeren zijn de informatiestromen in het engineeringproces bij 
VeriCon geobserveerd. Het betreft hier de engineering van één of meerdere deelconstructies 
van een gebouw. Dit is het proces waaraan de engineering van de installaties zal worden 
toegevoegd. Om van de processen voor constructie en installatie één proces te kunnen 
maken worden eerst de afzonderlijke processen in kaart gebracht. 
 
Voor het in kaart brengen van het engineeringproces m.b.t. constructies is gebruik gemaakt 
van participerend observeren. Daarnaast is gebruik gemaakt van interviews met verschillende 
werknemers binnen het bedrijf. Een samenvatting van deze interviews is terug te vinden in 
bijlage A. 
 
Rol in proces Project Datum 

Directeur Algemeen/LJC2 06 februari 2014 
Modelleur 1 LJC2 06 februari 2014 
Modelleur 2 Slachthuisbuurt Haarlem 21 februari 2014 
Modelleur 3 Projecten Heembeton 10 maart 2014 
Modelleur 4 80 woningen Alphen a/d Rijn 16 maart 2014 

 Tabel 2.1: Overzicht interviews engineeringsproces constructie 

 
Met behulp van de SADT-methode (Ing. L.A. Maarssen en G.L. McGowan PH. D, 1981) is het 
proces in kaart gebracht.  
 

2.1.1 Hoofdproces 
Het proces bij VeriCon dat is geobserveerd is het proces van de detailengineering. Het 
startpunt voor de engineering zijn de contractdocumenten. Uiteindelijk resulteert dit bij 
VeriCon in productiebestanden voor de leverancier waarvoor wordt gewerkt. De stappen die 
in het proces worden doorlopen staan weergegeven in figuur 2.2. Het gaat om de volgende 
zeven stappen die hierna zullen worden toegelicht: 
 

1. Verkrijgen opdracht 
2. Maken tekeningen ter controle 
3. Eerste controle door derden + aanleveren overige info 
4. Maken tekeningen definitief + verwerken overige info ter controle 
5. Tweede controle door derden 
6. Overige tekeningen definitief maken 
7. Vervaardigen productiebestanden 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2.2: Hoofdproces
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2.1.2 Deelproces 1: Verkrijgen opdracht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VeriCon werkt als ingenieursbureau voor aannemers, leveranciers, onderaannemers en co-
makers. VeriCon wordt veelal ingeschakeld voor de engineering van prefab elementen. Dit 
gebeurt om verschillende redenen, zoals wanneer een leverancier geen eigen 
engineeringafdeling heeft, het bedrijf teveel werk heeft, of omdat het om een te complex 
project gaat waarvoor ze niet de juiste expertise in huis hebben. Ook wanneer elementen van 
verschillende leveranciers in samenhang moeten worden geëngineerd kan VeriCon een 
verbindende schakel zijn. Dit kan voor aannemers een interessant voordeel opleveren. In de 
meeste gevallen komt VeriCon in beeld in de werkvoorbereiding als de aannemer al 
opdracht heeft gekregen voor het project. Er komen verschillende soorten projecten voor 
zoals woningbouwprojecten, seriematige woningbouwprojecten en utiliteitsbouwprojecten. 
Uitwerkingen worden gemaakt in prefab beton, staal, houtskeletbouw etc.  
 
Wanneer er een nieuwe opdracht komt worden de stukken bestudeerd, wordt eventueel 
deelgenomen aan een startbespreking en vindt prijsvorming plaats. Hierna wordt een offerte 
opgesteld en als deze wordt goedgekeurd is de opdracht officieel binnengehaald. Het 
engineeringproces kan dan beginnen. 
 

2.1.3 Deelproces 2: Maken tekeningen ter controle 
In dit deelproces worden door VeriCon tekeningen vervaardigd die ter controle naar de 
andere relevante partijen gaan. De elementen die onderdeel zijn van de opdracht worden 
hiervoor uitgewerkt volgens de verkregen werktekeningen en volgens de randvoorwaarden 
van de leverancier van de elementen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2.3: Verkrijgen opdracht

Figuur 2.4: Maken tekeningen ter controle
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Inrichten projectomgeving 
Na het verkrijgen van een opdracht wordt de projectomgeving ingericht. Ieder project krijgt 
een projectnummer, een map met vaste mapstructuur en een template voor het model.  
 
Ontvangen benodigde documenten 
Zodra de benodigde stukken worden ontvangen kan worden gestart met het modelleren. De 
benodigde stukken bestaan uit minimaal de definitieve werktekeningen van de architect of 
een IFC-model eventueel aangevuld met andere relevante tekeningen en documenten.  
 
Modelleren onderdelen 
Het modelleren van de verschillende onderdelen kan daarna starten. Hierbij worden in deze 
fase in principe alleen de vorm en sparingen gemodelleerd. Vaak worden ook al instortdelen 
meegenomen in deze fase. Nadat alle elementen zijn gemodelleerd wordt gekeken of er 
clashes zijn tussen de verschillende elementen. Als dit niet het geval is kunnen de elementen 
worden genummerd. Ieder element in het model krijgt daarbij een merknummer. Als twee 
elementen identiek aan elkaar zijn krijgen deze hetzelfde merknummer. 
 
Vervaardigen  en verzenden tekeningenboekjes 
Als eerste worden de tekeningen gegenereerd. Er worden overzichttekeningen, 
elementtekeningen en detailtekeningen gemaakt. In Tekla zijn al voorinstellingen gemaakt 
voor al deze type tekeningen. Daardoor kunnen deze tekeningen automatisch worden 
gegenereerd. Daarna wordt er informatie aan toegevoegd met behulp van handige tools, 
zoals voor de maatvoering. Ook wordt handmatig nog informatie toegevoegd. Nadat de 
tekeningen op juistheid zijn gecontroleerd kunnen de tekeningenboekjes worden gemaakt. 
Ook dit gebeurt automatisch met behulp van een ontwikkelde tool. 
Daarna kunnen de documenten door de projectleider worden verstuurd naar de aannemer. 
 

2.1.4 Deelproces 3: Eerste controle tekeningen door derden en aanleveren overige 
informatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2.5: Eerste controle tekeningen door 
derden+aanleveren overige info 



22 
 

Deze processtap vindt niet bij VeriCon plaats maar bij de externe partijen. Om een beeld te 
krijgen van de activiteiten die plaatsvinden wordt deze processtap wel beschreven. 
Als eerste zorgt de aannemer er in deze fase voor dat alle documenten worden verspreid 
onder de partijen die de documenten moeten controleren. Controle van de documenten 
vindt dan plaats waarna de partijen hun controle opsturen naar de aannemer. Tevens geven 
partijen die dit nog niet hadden gedaan een opgave van hun elementen (zoals de opgave 
van installaties, kozijnassemblage en kopersopties) Nadat de aannemer alle documenten 
terug heeft ontvangen controleert hij of er geen clashes ontstaan door de verschillende 
controles en opgaven. Vervolgens worden de gecontroleerde documenten plus de nieuwe 
opgaven verzonden naar VeriCon. 
 

2.1.5 Deelproces 4: Maken tekeningen definitief + verwerken overige info ter controle 

 
Deze fase start zodra de gecontroleerde documenten en nieuwe opgaven van de aannemer 
zijn ontvangen. In deze fase worden de overzichttekeningen, vormtekeningen en details 
aangepast aan de hand van de gecontroleerde documenten. Vervolgens worden nieuwe 
opgaven verwerkt in deze elementen. Ook worden berekeningen gemaakt door de 
constructeur en wordt wapening toegevoegd aan de elementen waar nodig. 
Nadat alles in het model is verwerkt kunnen de tekeningen worden aangepast en worden 
weer tekeningenboekjes gegenereerd. Tekeningen van elementen waar geen nieuwe 
opgaven meer in zijn verwerkt krijgen nu de status definitief, andere tekeningen gaan nog 
een keer ter controle. 

Figuur 2.6 Definitief maken tekeningen + verwerken overige info ter controle
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2.1.6 Deelproces 5: Tweede controle tekeningen door derden 
Ook na de tweede tekenronde volgt een controle. Deze gaat hetzelfde als de eerste 
controleronde met het verschil dat geen opgave meer wordt gedaan van nieuwe elementen. 
Alle partijen controleren dus alleen de voor hen relevante onderdelen. Vervolgens wordt dit 
weer gecoördineerd door de aannemer en deze zendt de documenten daarna weer naar 
VeriCon. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 2.7: Tweede controle tekeningen door derden 

 
2.1.7 Deelproces 6: Overige tekeningen definitief maken 

Na de tweede controleronde worden de opmerkingen in het model verwerkt. Hiermee wordt 
het model definitief gemaakt. De tekeningen kunnen daarna worden aangepast en worden 
gecontroleerd. Daarna worden er definitieve tekeningenboekjes van gemaakt. Ook de 
berekeningen van de constructeur worden definitief gemaakt. Deze definitieve bestanden 
kunnen nu naar de aannemer worden gestuurd. Soms komt het bij projecten voor dat nog 
een extra ronde nodig is door wijzigingen of opgaven die te laat zijn verstrekt. In dat geval 
wordt nog een keer het proces van een controleronde en een tekenronde doorlopen. 
 

2.1.8 Deelproces 7: Vervaardigen productiebestanden  
Voor de leverancier of onderaannemer worden nu productiebestanden vervaardigd. Dit 
gebeurt aan de hand van het definitieve model.  
Bij VeriCon worden voor verschillende fabrieken productiebestanden gemaakt waarmee de 
productie automatisch kan worden aangestuurd. Dit zorgt voor een aanzienlijke versnelling 
van het proces. De leverancier hoeft namelijk niet zelf nog productiebestanden te maken met 
de tekeningenboekjes van VeriCon om de machines in de fabriek aan te sturen. Hiermee 
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wordt voorkomen dat er dubbele engineering moet worden gedaan. Het maken van 
productiebestanden aan de hand van het model gebeurt afhankelijk van de fabriek en het 
materiaal op verschillende manieren. Er worden bestanden gegenereerd waarmee 
automatisch mallen voor prefab betonwanden worden opgebouwd, zaaglijsten voor 
houtleveranciers worden gegenereerd etc.  
Niet bij alle projecten wordt op deze manier gewerkt. In het geval dat op de traditionele 
manier wordt gewerkt worden de vormtekeningen of wapeningstekeningen verstuurd naar 
de leverancier of onderaannemer die hiermee zijn eigen productiebestanden maakt. Dit heeft 
echter niet de voorkeur.  
Nadat de bestanden zijn gemaakt worden ze gecontroleerd en eventueel worden nog 
aanpassingen gedaan. Tot slot wordt een tekeningenboekje gemaakt van de 
productiebestanden en worden ze verzonden naar de leverancier van de elementen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2.8: Overige tekeningen definitief maken

Figuur 2.9: Vervaardigen productiebestanden
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2.2 Huidige proces: installaties 
In deze paragraaf wordt het proces m.b.t. de installaties beschreven. Dit is een proces wat nu 
nog bij externe partijen plaatsvindt. In het nieuwe proces bij VeriCon zal dit proces worden 
geïntegreerd. Het gaat daarbij om het ontwerpproces van de installaties in het algemeen, het 
ontwerpproces voor de elektrotechnische installaties en het ontwerpproces voor de 
werktuigbouwkundige installaties. 
Daarnaast is specifiek gekeken naar de informatiestromen binnen dit proces. Daarbij is gelet 
op welke informatie deze informatiestromen (moeten) bevatten, wanneer deze plaatsvinden 
en welke partijen er bij betrokken zijn. 
 
Dataverzameling 
Als eerste is gebruik gemaakt van documentenonderzoek. Dit is onder andere gebeurd aan 
de hand van bronnen waarnaar wordt verwezen in de tekst en die zijn terug te vinden in de 
bronnenlijst. Daarnaast is daarbij gebruik gemaakt van interne bronnen: 
 
Wat Partij 

Uitvraag project Oosterhout Opdrachtgever 
Uitvraag project Leerdam Opdrachtgever 
Besluitenlijst project Haaften en Oosterhout VeriCon 
Installatietekeningen elektra Elektricien 
Installatietekening W-installaties Werktuigbouwkundig installateur 
Tekeningen architect aanbesteding 
Oosterhout/Leerdam 

Architect 

Tekeningen architect DO-fase Leerdam Architect 
EPC-concept project Oosterhout Aannemer 
EPC-berekening project Oosterhout Aannemer 
Documenten bouwaanvraag Oosterhout Aannemer 
Inmeetrapporten Haaften Aannemer/Installateurs 

Tabel 2.10: Overzicht Interne bronnen 
 

Voor het vergaren van informatie is ook gebruik gemaakt van interviews. Samenvattingen 
van deze interviews zijn terug te vinden in bijlage B. 
 
Rol in proces Datum 

Constructeur/BIM 14 juni 2014 
W-installateur 24 juni 2014 
W-installateur 09 juli 2014 
Aannemer 10 juli 2014 
E-installateur 16 juli 2014 
Opdrachtgever 28 juli 2014 
Opdrachtgever 28 augustus 2014 
W-installateur 29 augustus 2014 
Architect 08 oktober 2014 
  Tabel 2.11: Overzicht interviews 
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Daarnaast hebben enkele observaties plaatsgevonden: 
 
Wat Wie Datum 

BIM-sessie project 
Oosterhout 

Architect, Aannemer, VeriCon 06 juni 2014 

BIM-sessie project 
Oosterhout 

Aannemer, VeriCon (Constructeur/BIM), W-
installateur, E-installateur, leveranciers fundering, 
trappen, HSB, kozijnen 

04 juli 2014 

Lean planning sessie Aannemer, W-installateur, E-installateur, 
leverancier fundering, metselaar, stucadoor, 
leverancier steigers, tegelzetter 

27 augustus 2014 

Verwerken installaties in 
constructies 

VeriCon; modelleurs, projectleider, constructeur doorlopend 

Tabel 2.12: Overzicht observaties 

 
2.2.1 Huidige ontwerpproces voor installaties 

Het ontwerpproces voor de installaties bij de projecten Haaften, Oosterhout en Leerdam is 
aan de hand van de SADT-methode (L.A. Maarssen en G.L. McGowan PH. D, 1981) inzichtelijk 
gemaakt. Stap voor stap wordt beschreven hoe dit proces eruit ziet aan de hand van de 
SADT-schema’s die worden toegelicht in de tekst. Daarbij wordt het gehele bouwproces 
beschreven zoals dat eruit ziet voor de onderzochte projecten. Uiteraard worden alleen de 
voor de installaties relevante onderdelen besproken. Op de volgende pagina  is een overzicht 
van de hoofdstappen in het proces te vinden. 
 
Het gaat bij dit proces om de volgende installaties;  

1. elektrotechnische installaties 
2. werktuigbouwkundige installaties  

koud  en warm water, riolering, hemelwaterafvoer, verwarming, ventilatie, gas 
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2.2.2 Deelproces 1: Uitvraag 

 
Figuur 2.13: Deelproces 1 Uitvraag opstellen 

 
De installateur komt in beeld vanaf het moment dat de uitvraag voor een project wordt 
gedaan. De uitvraag voor een project komt tot stand vanuit de resultaten van de fases 
initiatief/haalbaarheid, project definitie en structuurontwerp maken. Deze fases hebben wel 
invloed op de installaties en zullen daarom hieronder kort worden besproken.  
 
Deelproces 1.1:  Doorlopen initiatief-/haalbaarheidsfase 
Het doel van deze fase is het inventariseren en analyseren van een huisvestingsbehoefte of 
marktvraag en het onderzoeken van de haalbaarheid van een project om in die behoefte of 
marktvraag te voorzien (BNA en ONRI, 2009). Werkzaamheden die daarbij onder andere 
worden uitgevoerd zijn het analyseren en formuleren van de huisvestingsbehoefte, het 
vaststellen van de ambities van de opdrachtgever, het onderzoeken van het gewenste 
gebouwtype en het onderzoek naar de haalbaarheid van verschillende oplossingsrichtingen. 
Aan het einde van deze fase wordt beslist of het project al dan niet zal worden doorgezet. 
 
In het geval van de onderzochte projecten gaat het om projecten van woonstichtingen. Zij 
hebben de wens om nieuwe woningen te realiseren voor een bepaalde doelgroep en er 
wordt dan onderzocht wat de wensen van deze doelgroep zijn. In andere gevallen hebben zij 
een locatie beschikbaar en wordt onderzocht naar welk type woningen voor welke doelgroep 
er vraag is in de markt. 
 
Met betrekking tot installaties worden in deze fase een aantal beslissingen genomen die later 
van invloed zullen zijn op de installaties. Zo valt te denken aan de locatie en het gebouwtype, 
maar ook aan de ambities van de opdrachtgever. Als de opdrachtgever de ambitie heeft om 
energieneutraal te bouwen heeft dit grote invloed op de installaties.  
 
Deelproces 1.2: Doorlopen project definitiefase 
Het doel van de fase project definitie is het zodanig inventariseren en vastleggen van de 
ambities, eisen, wensen, verwachtingen en voorwaarden van de opdrachtgever en 
toekomstige gebruikers, dat op basis daarvan een ontwerpproces kan worden gestart (BNA 
en ONRI, 2009). Deze fase resulteert in een programma van eisen. 
 
In dit programma van eisen staan ook de eisen die worden gesteld aan de elektrotechnische 
en werktuigbouwkundige installaties. Deze zijn dus van groot belang voor de installateurs. 
Deze eisen komen voort uit bijvoorbeeld de wensen van de doelgroep of ambities van de 
opdrachtgever. Er valt onderscheid te maken in exacte eisen of prestatie eisen 
(programmavaneisen.com, 2014). Tegenwoordig wordt steeds meer gebruik gemaakt van 
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prestatie-eisen. Daarmee heeft de aanbiedende partij meer vrijheid en wordt gezorgd dat 
een plan wordt beoordeeld op kwaliteit. Een voorbeeld van een prestatie-eis is ‘de EPC moet 
maximaal 0,4 bedragen’. Hoe dit door de aanbiedende partij wordt bereikt is aan hen. Als 
wordt gewerkt met exacte eisen worden bijvoorbeeld eisen gesteld aan de rc-waarde van de 
isolatie en de toe te passen installaties. Door te werken met prestatie-eisen probeert de 
opdrachtgever de aannemers te dwingen om al in het aanbestedingstraject een 
installatieadviseur in te schakelen om een zo slim mogelijk ontwerp te maken. 
 
Deelproces 1.3: Maken structuurontwerp 
Naast een programma van eisen wordt ook een structuur ontwerp gemaakt. In deze fase is 
het doel het ontwikkelen van een globale voorstelling van het project, zodanig dat deze een 
goed beeld geeft van de oplossingen op stedenbouwkundige schaal en van de hoofdvorm 
en hoofdindeling van de bebouwing (BNA en ONRI, 2009). In deze fase wordt een 
stedenbouwkundig plan gemaakt waarbij de inbedding in het landschap en de oriëntatie en 
vorm van de bebouwing wordt bepaald. Ook worden de individuele woningen ingedeeld en 
wordt de oriëntatie van de woningen bepaald. Hoe ver dit wordt uitgewerkt hangt van de 
opdrachtgever af. Het structuurontwerp vormt daarmee de randvoorwaarden voor het 
ontwerp dat de architect maakt voor de selectieprocedure. 
 
Dit structuurontwerp heeft uiteraard ook invloed op 
de uiteindelijke installaties. De vorm en indeling van 
de woningen bepalen uiteindelijk ook de 
mogelijkheden voor de installaties. 
 
Deelproces 1.4: Vraagspecificatie opstellen 
Na het afronden van de voorgaande drie fases kan 
een vraagspecificatie worden opgesteld. Deze dient 
als leidraad voor de aanbesteding. In de 
vraagspecificatie worden de voorwaarden voor de 
inschrijving beschreven, de selectieprocedure voor de 
gunning van de opdracht, de rolverdeling tussen 
opdrachtgever en opdrachtnemer, een omschrijving 
van het werk en relevante achtergrondinformatie. Bij 
deze vraagspecificatie worden allerlei bijlagen 
toegevoegd waarvan de belangrijkste het plan van 
eisen en een stedenbouwkundig plan zijn. Andere 
mogelijke bijlagen zijn rapporten van 
bodemonderzoek, funderingsadvies, een 
opleveringsplan, een voorbeeld van een 
meerjarenonderhoudsplan etc. 
 
In de vraagspecificatie kan specifiek worden gevraagd om een klimaatconcept dat moet 
worden gepresenteerd bij de selectie. Dit omdat installaties steeds belangrijker worden in 
gebouwen en de wettelijke eisen m.b.t. de EPC steeds strenger worden. Door een goed 
klimaatconcept kan veel geld worden bespaard. 
 

Figuur 2.14: Vraagspecificatie Oosterhout
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2.2.3 Deelproces 2: Selecteren aannemer 

 
Deelproces 2.1: Vraagspecificatie uitgeven 
Nadat alle documenten gereed zijn wordt er een uitvraag gedaan richting verschillende 
partijen. Er wordt meestal een klein aantal aannemers gevraagd om een aanbieding te doen. 
Deze aannemers worden geselecteerd aan de hand van een aantal criteria opgesteld door de 
opdrachtgever. Vervolgens worden met verschillende aannemers gesprekken gevoerd en 
wordt een aantal aannemers uitgekozen voor de selectie. Een voorbeeld van een criterium 
dat door een opdrachtgever gesteld kan worden is dat een aannemer moet kunnen BIMmen, 
omdat de opdrachtgever van mening is dat dit het bouwproces verbeterd. 
Zodra de uitvraag is gedaan krijgen de partijen plusminus zeven tot acht weken de tijd om 
een inschrijving te doen (bij dit soort projecten). 
 
Deelproces 2.2: Samenstellen consortium 
Met de documenten uit de uitvraag gaat de aannemer aan de slag. Hij neemt hierbij naar 
eigen inzicht een aantal partijen aan boord. Het ontwerp wordt gemaakt door een architect 
en er wordt een hoofdconstructeur ingeschakeld. Afhankelijk van wat de aannemer wil en of 
het voor een project relevant is wordt een installatieadviseur ingeschakeld. Bij 
grondgebonden woningbouw wordt dit vaak niet gedaan.  
Deze aannemer werkt met vaste ketenpartners. Er is dus een vaste architect die het ontwerp 
maakt en een vaste hoofdconstructeur. Zij gaan in deze fase aan de slag. Ook de installateurs 

Figuur 2.15: Deelproces 2 Selecteren aannemer
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zijn in principe al aan boord dus er kan relatief eenvoudig om advies worden gevraagd 
indien nodig. 
 
Deelproces 2.3: Ontwerp maken 
Zodra de vraagspecificatie is verstrekt door de opdrachtgever aan de aannemer en deze de 
vraagspecificatie op zijn beurt heeft verstrekt aan de architect kan het ontwerpproces starten. 
De architect gaat aan de slag met het programma van eisen en de overige documenten uit 
de vraagspecificatie om een ontwerp te maken dat aan de voorwaarden van de 
opdrachtgever voldoet. De aannemer heeft bij deze projecten een conceptwoning gemaakt, 
die als uitgangspunt dient voor het ontwerp (zie ook het kopje conceptwoning hieronder). Er 
wordt gekeken in hoeverre deze conceptwoning kan worden gebruikt en op welke punten 
deze moet worden aangepast. Dit 
ontwerpproces vindt plaats in een kort 
tijdsbestek. Nadat de woningen zijn 
ontworpen moet de aannemer nog een 
calculatie maken. Ook is er nog de 
mogelijkheid om vragen te stellen aan 
de opdrachtgever. Eventueel wordt de 
woning dan nog aangepast. 
Het resultaat van deze korte 
ontwerpperiode is een VO+ontwerp, 
een ontwerp dat iets verder is 
uitgewerkt dan een standaard voorlopig 
ontwerp. De architect maakt hiervoor 
een 3D-model. In deze periode is er 
geen contact met de installateurs.  
 
Conceptwoning 
De aannemer heeft in samenwerking met de ketenpartners een conceptwoning ontworpen. 
Dit in overleg met de architect, hoofdconstructeur, installateurs maar ook leveranciers. 
Omdat het PvE steeds anders is gaat het niet om een vaststaande woningvorm maar vooral 
om vaste detaillering van de woning en een vast installatieconcept voor de woning. De 
installateurs hebben voor deze conceptwoning een opgave gedaan voor de elektra en 
werktuigbouwkundige installaties. Hierbij is door hen gekeken wat er in zo’n woning allemaal 
nodig zou zijn qua installaties. De W-installateur bepaald aan de hand van standaarden de 
dimensies van de leidingen en maakt aan de hand daarvan een ontwerp voor de W-
installaties. Dit totaal geeft de aannemer een globaal beeld van de installaties en de kosten 
die zullen worden gemaakt voor deze installaties.  
 
Deelproces 2.4: Installatieconcept maken 
Voor de aanbesteding wil de opdrachtgever een installatieconcept hebben. Dit houdt in dat 
de opdrachtgever wil weten welke installaties in de woningen worden toegepast; hoe wordt 
de opwekking geregeld en hoe vindt distributie plaats? Daarmee samen hangt ook de 
isolatie van de woningen. Als er veel wordt geïsoleerd zijn installaties met een minder grote 
capaciteit nodig. Ook kijkt de opdrachtgever naar het gebruiksgemak van de installaties, de 
bemetering, de complexiteit van het systeem, onderhoudskosten en exploitatielasten. Al deze 
punten neemt hij mee in zijn keuze voor een aannemer die het project gaat uitvoeren. 
Er hoeft in dit geval geen installateur te worden ingeschakeld om een installatieconcept op 
te stellen omdat dit al is gebeurd bij het ontwerpen van de conceptwoningen. Er is al een 
installatieconcept gemaakt dat zo optimaal mogelijk is. Daar waar dit installatieconcept niet 
past bij de specifieke eisen van een opdrachtgever zal het installatieconcept moeten worden 
aangepast.  
 

Figuur 2.16: Ontwerp project Leerdam
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Het standaard installatieconcept wat hier wordt toegepast is het toepassen van een CV-ketel, 
met vloerverwarming op de begane grond en radiatoren op de verdiepingen. Verder wordt 
gebruik gemaakt van vraaggestuurde mechanische ventilatie. 
 
Deelproces 2.5: EPC-concept maken 
Het EPC-concept hangt samen met het installatieconcept, omdat de installaties een grote 
invloed hebben op de energieprestatiecoëfficiënt (EPC). Voor het EPC-concept is het o.a. van 
belang welke rc-waarden de vloeren, gevels en daken hebben en wat voor soort glas wordt 
gebruikt. Ook is het van belang welk type installaties wordt gebruikt, dit komt voort uit het 
installatieconcept. Daarbij gaat het met name om het verwarmingssysteem en het 
ventilatiesysteem. Zowel het ontwerp als het installatieconcept kunnen grote invloed hebben 
op de EPC-waarde. 
 
Deelproces 2.6 en 2.7: Presentatie plannen door aannemers en gunning van het project 
Nadat de deadline verstreken is en alle aannemers hun plan hebben ingediend worden de 
plannen door de aannemers gepresenteerd en worden hierover vragen gesteld. Daarna 
wordt aan de hand van de van tevoren vastgestelde selectieprocedure en selectiecriteria een 
aannemer gekozen die de opdracht krijgt.  
 
De installaties kunnen hierop van invloed zijn als de aannemer veel waarde hecht aan het 
klimaatconcept en daar dus een belangrijk selectiecriterium van maakt. In dat geval kan het 
voor de aannemer dus van nut zijn om in de selectiefase al veel aandacht te besteden aan de 
installaties en al eens met de installateur om tafel te gaan zitten. 
 

2.2.4 Deelproces 3: Documenten bouwaanvraag vervaardigen 
Nu de aannemer de opdracht definitief heeft verkregen kan verdere ontwikkeling van het 
ontwerp plaatsvinden. De verschillende partijen gaan nu aan de slag. 
 
 

 
 

Figuur 2.17: Deelproces 3 Documenten bouwanvraag vervaardigen
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Deelproces 3.1 Opwerken ontwerp architect van VO 
naar DO 
Nadat de aannemer is geselecteerd voor de opdracht 
wordt het ontwerp nog wat verder doorontwikkeld. Het 
ontwerp moet worden goedgekeurd door de 
welstandcommissie en wordt indien nodig aangepast. 
Daarnaast wordt met de constructeur gekeken naar de 
constructieve uitwerking van het project. Ook hier kunnen 
(kleine) wijzigingen uit volgen. Nadat het ontwerp is 
goedgekeurd door de opdrachtgever kunnen de andere 
ketenpartners hiermee aan de slag. 
 
Deelproces 3.2 Installatieaspecten bouwaanvraag 
uitwerken 
Naast het opwerken van het ontwerp naar de status 
definitief ontwerp moeten er in deze fase ook een aantal 
dingen m.b.t. de installaties gebeuren. Bij de 
bouwaanvraag moet namelijk ook de definitieve EPC-
berekening worden verstrekt. Daarnaast is de gemeente 
geïnteresseerd in de ventilatiebalans en het ontwerp van 
de hemelwaterafvoer en riolering. Voor deze laatste twee 
aspecten is het vooral van belang voor de gemeente hoe 
deze aansluiten op het openbare stelsel. 
 
Deelproces 3.2.1 Ontwerp ventilatiesysteem vervaardigen 

 
Vanuit het PvE worden verschillende gegevens voor de ventilatie gebruikt, zoals bijvoorbeeld 
de wijze van ventilatie die wordt geëist, uit het ontwerp van de architect kan worden 
opgemaakt waar de sanitaire ruimtes zich bevinden.  
Voor de bouwaanvraag wordt vervolgens een ventilatiebalans opgesteld. Hierin is vastgelegd 
met welke voorzieningen lucht wordt aan- en afgevoerd en hoe groot deze luchtstromen 
zijn. Hieraan zijn eisen verbonden die zijn vastgelegd in het bouwbesluit (ekbouwadvies.nl, 
2014b). Deze eisen hangen o.a. af van de oppervlakte en het soort ruimte. Na het opstellen 
van de ventilatiebalans is bekend hoe groot de totale capaciteit van de ventilator moet zijn 
en kan hierin een keuze worden gemaakt. 

Figuur 2.18: Deelproces 3.2 Installatie-
aspecten bouwaanvraag uitwerken

Figuur 2.19: Deelproces 3.2.1: Ontwerpen ventilatiesysteem
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Deelproces 3.2.3 Ontwerp riolering vervaardigen 

 
De gemeente wil bij de bouwaanvraag graag het ontwerp van de riolering zien. Daarom 
wordt hier in deze fase een ontwerp van gemaakt aan de hand van het PvE en het ontwerp 
van de architect. Als eerste wordt een leidingplan opgesteld. Daarbij moet rekening worden 
gehouden met de eisen vanuit NEN3215. In het leidingplan wordt de ligging, het beloop en 
afschot van de leidingen vermeld en de locaties en het type lozingstoestellen wordt 
aangegeven.  
 
De leidingen voor de riolering bestaan uit 
verschillende onderdelen: 

• Aansluitleiding: Hiermee wordt een 
lozingstoestel (zoals toilet, douche 
of wasbak) aangesloten. Per 
aansluitleiding wordt maximaal 
één lozingstoestel aangesloten. 
Deze leiding kan zowel horizontaal 
als verticaal worden ontworpen of 
beide. 

• Verzamelleiding: Dit is een 
horizontale leiding die 
aansluitleidingen verbindt met een 
standleiding (bij de verdiepingen) 
of grondleiding (op de begane 
grond). 

• Standleiding: Een afvoerleiding 
met een maximale helling van 45 
graden, t.o.v. de verticaal.  

• Ontspanningsleiding: Deze moet 
worden verbonden met de 

Figuur 2.20: Deelproces 3.2.2 Ontwerp riolering vervaardigen

Figuur 2.21: Type leidingen riolering
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standleiding. De ontspanningsleiding dient voor de ontluchting van de riolering. Deze 
leiding loopt door tot het dak waar deze uitmondt in de open lucht. 

• Grondleiding: Dit is een liggende leiding op de begane grond. 

• Huisaansluitleiding: Leiding tussen de grondleiding binnen het gebouw en de 
openbare riolering.  

 (C. Meeuwissen, et al, 2004)  
 
Nadat het leidingplan is opgesteld worden de leidingen gedimensioneerd. Voor ieder soort 
leiding geldt een specifieke berekeningsmethode en gelden specifieke eisen.  
Als alle leidingen zijn gedimensioneerd worden deze tenslotte definitief ingetekend in de 
woning met de bijbehorende dimensies van de leidingen. (C. Meeuwissen, et al, 2004) 
(Stichting ISSO, 1997). 
 
Deelproces 3.2.3 Vervaardigen ontwerp hemelwaterafvoer 
In deze fase wordt door de architect de hemelwaterafvoer ingetekend in het ontwerp. Hierbij 
gaat het vooral om de positie en vorm van de hemelwaterafvoer op esthetisch gebied. In een 
volgende fase wordt de HWA gedimensioneerd door de installateur en is het mogelijk dat 
aanpassing van de HWA nodig is. 
 
Deelproces 3.2.4 EPC-berekening definitief maken 
Nadat alle losse berekeningen voor de installaties voor 
deze fase zijn gemaakt wordt de EPC-berekening 
definitief gemaakt. Ook deze wordt ingediend bij de 
bouwaanvraag. In de definitieve EPC-berekening zijn 
gegevens te vinden over infiltratie van lucht, gegevens 
over de transmissie door de verschillende bouwdelen, het 
type warmteopwekker, en de manier van bereiding van 
warmtapwater, het type ventilatiesysteem en de 
hoeveelheid energie die deze verbruiken. Tot slot wordt 
daarmee de EPC-waarde berekend, waarna het 
energielabel wordt bepaald. 
 
Deelproces 3.3 Goedkeuring opdrachtgever 
Voordat de bouwaanvraag wordt ingediend moet 
goedkeuring van de opdrachtgever worden verkregen 
voor het gemaakte plan. Het definitieve ontwerp, de 
bijbehorende tekeningen van de installaties (ventilatiebalans, 
riolering) en de EPC-berekening worden aan de opdrachtgever 
voorgelegd.  
 
Deelproces 3.4 Indienen bouwaanvraag 
Nadat goedkeuring van de opdrachtgever is verkregen kan de bouwaanvraag worden 
ingediend bij de gemeente. Zij toetsen het plan en geven dan een vergunning af als overal 
aan wordt voldaan. Als de vergunning is afgegeven is er toestemming voor de uitvoering van 
het project en kan dus worden gestart met het voorbereiden van de uitvoering. 
 

Figuur 2.22:  Energielabels a.d.h.v. 
EPC-berekening
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2.2.5 Deelproces 4: Uitvoeringsgereed ontwerp maken 

 
Deelproces 4.1 Maken ontwerp en berekeningen elektrotechnische installatie 
 
 

Figuur 2.23: Deelproces 4 Uitvoeringsgereed ontwerp maken

Figuur 2.24: Deelproces 4.1 Maken ontwerp en berekeningen E-installaties
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Inventariseren benodigde gegevens 
De elektrotechnisch installateur komt in beeld nadat de aannemer is geselecteerd en begint 
dus met zijn taken in de werkvoorbereidingsfase van het project. Aan de hand van het 
definitief ontwerp (DO) en het programma van eisen van de opdrachtgever gaat de 
installateur aan de slag. In het PvE staan verschillende eisen vermeld m.b.t. de 
elektrotechnische installaties. In Bijlage 3 zie je een voorbeeld van eisen die in het plan van 
eisen zijn terug te vinden. Verder dient rekening te worden gehouden met de NEN 1010, dit 
zijn de wettelijke eisen m.b.t. de elektrotechnische installatie. 
 
Installatietekening maken 
Met de bouwkundige tekeningen (DO) als onderlegger wordt vervolgens een 
installatietekening gecreëerd. Een installatietekening is een tekening waarop de plaats van de 
onderdelen van de installatie staan aangegeven en de leidingen (C. Meeuwissen, et al, 2004). 
Deze leidingen worden overigens niet altijd getekend voor de overzichtelijkheid van de 
tekeningen.  De verschillende onderdelen die op tekening worden aangegeven zijn de 
aansluitpunten voor verlichting, wandcontactdozen, telefoon- en datacommunicatie-
installaties, CAI installatie, deurbelinstallatie en 
brandmeldinstallatie. 
Vervolgens worden deze installaties ingedeeld in 
groepen, ook hieraan worden eisen gesteld in 
NEN1010 (C. Meeuwissen, et al, 
2004)(nen1010.cobouw.nl, 2014). 
Als de groepen zijn bepaald worden de leidingen 
ingetekend. Daarbij wordt tegenwoordig meestal 
gebruik gemaakt van het gemodificeerd 
centraaldozensysteem. 
 
Installatieschema maken 
Een installatieschema is een overzicht van de installatie, 
waarbij wordt aangegeven welke eindgroepen er zijn 
met welke vermogens. Ook wordt aangegeven welke 
onderdelen van de installatie zijn aangesloten op welke 
groep. 
 
Deelproces 4.2 Maken ontwerp en berekeningen 
werktuigbouwkundige installaties 
De W-installateur zorgt voor het ontwerp en berekeningen 
van de installaties, voor zover deze nog niet zijn gemaakt 
tijdens de fase voor de bouwaanvraag. Het gaat daarbij om 
de leidingwaterinstallatie, verwarmingsinstallatie, 
gasinstallatie en hemelwaterafvoer.  
 
Deelproces 4.2.1 Vervaardigen ontwerp leidingwaterinstallatie 
Er zijn verschillende elementen onderdeel van de 
leidingwaterinstallatie: 

• Dienstleiding: de dienstleiding is de leiding van het 
waterleidingverblijf. Deze wordt aangesloten op de 
hoofdleiding d.m.v. een dienstkraan. Ook de 
hoofdkraan en de keerklep worden geplaatst in het 
deel van de dienstleiding. 

• Watermeter: Deze wordt geplaatst door het 
waterleidingbedrijf om bij te kunnen houden hoeveel 
water wordt verbruikt. 

Figuur 2.25: gemodificeerd centraaldozensysteem 
(C. Meeuwissen, et al, 2004)

Figuur 2.26: Deelproces 4.2 Maken ontwerp en 
berekeningen W-installaties
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• Hoofdkraan: Deze wordt vóór de watermeter geplaatst zodat het water kan worden 
afgesloten. 

• Hoofdleiding: Dit is de leiding die binnen de woning ligt en wordt aangesloten op de 
dienstleiding. 

• Binnenleidingen: alle leidingen die onderdeel zijn van de leidingwaterinstallatie.  
 (C. Meeuwissen, et al, 2004) 
 

 
Voor het maken van het ontwerp voor koud- en warmwaterleidingen zijn een aantal 
gegevens van belang. De opstelplaatsen van de keuken en sanitaire ruimten bepalen 
uiteraard de randvoorwaarden voor het ontwerp. Deze zijn bepaald in het ontwerp van de 
architect. Vanuit het programma van eisen kunnen daarnaast eisen worden gesteld aan de 
beoogde volumestroom en gebruiksdruk bij tappunten en aan de wachttijd voor warm water. 
Daarnaast wordt een gelijktijdigheidklasse voor warmwaterleidingen meestal vastgelegd. 
Vanuit de gestelde eisen wordt een keuze gemaakt voor de toe te passen sanitaire toestellen 
en tappunten.  
 
Keuze warmwatervoorziening 
Als eerst worden daarbij de tappunten voor warm water geselecteerd. Daarna wordt de 
volumestroom voor warm water berekend. Aan de hand daarvan kan de capaciteit van de 
warmwaterinstallatie worden bepaald. Als de benodigde capaciteit bepaald is kan de keuze 
voor het type warmwatertoestel worden gemaakt. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen 
een doorstroomtoestel en een voorraadtoestel. Bij doorstroomtoestellen wordt het water 
opgewarmd doordat het water langs een warmtebron stroomt. Bij voorraadtoestellen wordt 
water verwarmd tot de benodigde temperatuur en dan opgeslagen tot het water nodig is. 
Na de keuze voor het type toestel kan het vermogen van het warmwatertoestel worden 
bepaald (C. Meeuwissen, et al.,2004) (infodwi.nl WB 2.1 E, 2014). 
 
Ontwerpen en dimensioneren leidingen 
Vervolgens wordt een ontwerp van het leidingverloop gemaakt binnen de woning. Deze 
leidingen worden vervolgens gedimensioneerd volgens een berekeningsmethode. Daarbij 
zijn o.a. de tapeenheden per toestel, de gelijktijdigheidklasse, de warmwatervoorziening, 
systeemspecificaties en het meest ongunstige tappunt van belang om de middellijn van de 

Figuur 2.27: Deelproces 4.2.1 Ontwerp leidingwaterinstallatie vervaardigen
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leidingen te kunnen bepalen. Als deze zijn bepaald kan de leidingwaterinstallatie definitief 
worden ingetekend. 
 
Deelproces 4.2.2 Ontwerp verwarmingsinstallatie vervaardigen 

Ontwerp verwarming 
Ook voor het ontwerp van de verwarming is het van belang om de eisen die hieraan gesteld 
worden in het programma van eisen mee te nemen. Er kunnen bijvoorbeeld eisen worden 
gesteld aan de ontwerpbinnentemperatuur. Daarnaast is het ontwerp van de architect van 
belang, bijvoorbeeld als radiatoren moeten worden geplaatst onder een raam. 
Gestart wordt met een ontwerp van de verwarming. Van belang bij het ontwerp van de 
verwarming en het verloop van leidingen is dat koudwaterleidingen en verwarmingsleidingen 
niet te dicht bij elkaar mogen liggen i.v.m. legionella (ISSO/SBR-begeleidingscommissie 
KG83/PL1057, 2008). 
 
Berekenen warmtebehoefte per ruimte en totaal 
De warmtebehoefte van ruimten wordt berekend aan de hand van een 
transmissieberekening. De warmtebehoefte wordt bepaald door het warmteverlies door 
transmissie, natuurlijke ventilatie of infiltratie en het opwarmen van de ruimte 
(opwarmtoeslag) (ISSO-contactgroep 42, 2003). 
Het berekenen van de totale warmtebehoefte voor een woning is minder van belang omdat 
alle CV-ketels tegenwoordig ruim aan dit vermogen kunnen voldoen. De keuze voor een 
warmte-opwekker hangt hier dus in principe niet vanaf.  
 
Dimensionering 
Voor de dimensionering van de leidingen voor warmtetransport richting de eindapparaten is 
het van belang om te weten hoeveel warmte moet worden getransporteerd (volgt uit de 
transmissieberekening), wat het temperatuurverschil is tussen toevoer en afvoer en wat de 
transportsnelheid is. De dimensies van de leidingen kunnen dan worden bepaald (D.J. 
Hengeveld, J.H. van Zanten, Deerns, A. den Hoedt, 2004). 
 
Intekenen van de verwarmingsinstallatie 
Tot slot kan nu de verwarmingsinstallatie worden ingetekend; de gebruikte warmte-
opwekker met de benodigde ruimte, de leidingen richting de eindapparaten met hun 
dimensies en de locatie en grootte van deze eindapparaten. 

Figuur 2.28: Deelproces 4.2.2 Ontwerp verwarmingsinstallatie vervaardigen
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Deelproces 4.2.3 Vervaardigen ontwerp ventilatiesysteem 

 
 

 
Door de architect is voor de bouwaanvraag al een ventilatiebalans opgesteld. Het staat dus al 
vast hoeveel lucht er moet worden afgevoerd per afvoerpunt. Het enige wat nu nog moet 
gebeuren in deze fase is het dimensioneren van de kanalen en het ontwerpen van het 
leidingverloop. Daarbij wordt dus gebruik gemaakt van de uitgangspunten van de architect. 
 
Ontwerpen en dimensioneren ventilatiesysteem  
Met behulp van de gegevens kan een opzet worden gemaakt voor het ventilatiesysteem. Het  
soort ventilator en de plaats van de ventilator kan worden bepaald en het leidingverloop 
wordt getekend (D.J. Hengeveld et al, 2004). Vervolgens worden de dimensies van de kanalen 
bepaald met de formule ‘debiet = snelheid x kanaalsectie’ gebruikt (vlaanderen.be, 2014). 
Vervolgens moet nog worden gecontroleerd of  de ventilator de weerstand in het 
ventilatiesysteem kan overbruggen. Daarvoor is het soms noodzakelijk om een 
weerstandsberekening te maken (isso-kenniskaarten.nl, 2014) (ISSO contactgroep 36.1, 2000). 
 
Deelproces 4.2.4 Vervaardigen ontwerp gasinstallatie 

Figuur 2.30: Deelproces 4.2.3 Vervaardigen ontwerp ventilatiesysteem

Figuur 2.31: Deelproces 4.2.4 Ontwerp gasinstallatie vervaardigen
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Voor de gasinstallatie zijn ook gegevens benodigd uit zowel het programma van eisen als 
het ontwerp van de architect. In het programma van eisen is terug te vinden of elektrisch 
wordt gekookt of op gas, maar ook kan worden gesteld of er een gasgestookte warmte-
opwekker wordt gebruikt of niet. Uit het ontwerp van de architect valt af te leiden waar de 
gastoestellen zich bevinden in de woning. 
 
Ontwerp en dimensionering 
Vervolgens kan een ontwerp voor de gasinstallatie worden gemaakt. De gasinstallatie wordt 
verbonden met het gasnet via de hoofdgasleiding, dienstleiding, hoofdkraan en gasmeter. 
Binnen de woning bestaat de gasinstallatie uit de volgende onderdelen: 

• Gasbinnenleiding: de leidingen binnen de woning. 

• Aansluitleidingen: de leidingen waarmee de gasverbruiktoestellen worden 
aangesloten. 

• Gasverbruiktoestellen. 

• Afvoerleidingen voor verbrandingsgassen. 

• Afvoerkap op het dak. 
 (D.J. Hengeveld et al, 2004). 
 
Nadat het leidingverloop is bepaald kunnen de leidingen worden gedimensioneerd. Dit 
gebeurt aan de hand van een belastingstaat, de gelijktijdigheidfactor en de nominale 
belasting. Met deze gegevens wordt een staat van drukverlies gemaakt. Aan de hand van 
deze staat kunnen de dimensies worden bepaald.  
 
Installatietekening gasinstallatie maken 
Vervolgens kan een definitieve installatietekening worden gemaakt. Hierin is o.a. informatie 
te vinden over de afvoersystemen en ventilatieopeningen, plaats van de gasmeter en de 
ligging, diameter en materiaal van de leidingen en de plaats en soort verbruikstoestellen (D.J. 
Hengeveld et al, 2004). 
 
Deelproces 4.2.5: Ontwerp hemelwaterafvoer vervaardigen 
 

 
Figuur 2.32: Deelproces 4.2.5: Ontwerp hemelwaterafvoer vervaardigen
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De architect heeft op zijn tekeningen de hemelwaterafvoer al ingetekend. In deze fase wordt 
door de installateur de HWA gedimensioneerd. Mocht het ontwerp van de architect niet 
voldoen moet dit worden aangepast. 
De hemelwaterafvoer wordt gedimensioneerd in een aantal stappen (D.J. Hengeveld et al, 
2004). Daarbij wordt eerst het ontwerpdebiet van de standleiding bepaald waarna de 
ontwerpmiddellijn van de standleiding en de verzamel- en grondleiding worden bepaald. 
Als dit is gebeurd wordt tot slot de HWA ingetekend en wordt gecontroleerd of dit 
overeenkomt met het ontwerp van de architect. 
 
Deelproces 4.3 Uitvoeringsgereed ontwerp constructies maken door VeriCon 
Aan de hand van het definitief ontwerp worden door VeriCon de verschillende 
deelconstructies uitgewerkt zoals de vloeren, wanden, daken, binnenwanden etc. Dit is reeds 
beschreven in hoofdstuk 2.1. 
 
Deelproces 4.4 Controleren documenten door aannemer/opdrachtgever 

 
Nadat de documenten gereed zijn worden deze verzonden richting de aannemer die ze op 
zijn beurt ook naar de opdrachtgever zal sturen of deze met hem zal doornemen. Zij gaan 
deze documenten vervolgens controleren. De aannemer kijkt of er geen problemen ontstaan 
in de uitvoering m.b.t. andere aspecten binnen de woning. De opdrachtgever zal vooral 
kijken of wordt voldaan aan het programma van eisen dat is opgesteld. 
Nadat controle heeft plaatsgevonden worden de documenten teruggestuurd naar de 
installateurs waarna eventuele opmerkingen worden verwerkt in het teken- en rekenwerk. 
Daarna kunnen de tekeningen definitief gemaakt worden. 
 
Deelproces 4.5 Maken opgave voor andere partijen 
Nadat het installatietechnisch ontwerp gereed is kan dit worden verspreid richting de andere 
partijen zodat zij hiermee aan de slag kunnen. Dit zijn voornamelijk de leveranciers van de 
deelconstructies. Zij moeten de installaties verwerken in hun constructiedelen. 
Zij moeten weten waar ze in de prefab elementen voorzieningen moeten opnemen voor de 
elektra en W-installaties.  
 
E-installaties 
In het geval van de geobserveerde projecten wordt een 3D-model gemaakt van de 
elektrotechnische installaties. Dit 3D-model wordt gemaakt m.b.v. de 2D-installatietekening 

Figuur 2.33: Deelproces 4.4 Controleren documenten door opdrachtgever en aannemer
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als onderlegger. Hierbij worden soms alleen de wcd’s gemodelleerd en niet de leidingen. Van 
dit model wordt vervolgens een IFC gemaakt voor de andere partijen. 
Ook komt het bij projecten nog veel voor dat de opgave door de installateur op de 
tekeningen van de deelconstructies wordt gedaan. Hierbij worden in 2D de leidingen en 
wcd’s aangegeven en wordt vaak maatvoering toegevoegd voor de exacte locatie. 
 
W-installaties 
In sommige gevallen worden 3D-modellen aangeleverd, in andere gevallen worden 2D-
tekeningen verstrekt aan de hand van de bouwkundige tekeningen of tekeningen van de 
leveranciers. Deze documenten bevatten alle W-installaties die van belang zijn voor de 
constructie, de overige leidingen worden vaak weggelaten.  
 
Deelproces 4.6 Verwerken opgaven in deelconstructies 

 
Ontvangen stukken 
Via de aannemer ontvangt VeriCon de opgave van de elektrotechnisch installateur. Opgave 
wordt gedaan aan de hand van een IFC-model, op de tekeningen van VeriCon of op 
bouwkundige tekeningen. 
 

 
 

Figuur 2.34: Deelproces 4.6 Verwerken opgaven in deelconstructies

Figuur 2.35: Deelproces 4.6.2 Verwerken opgave in model
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Verwerken sparingen en inkassingen W-installaties in wanden 
De eventueel benodigde sparingen en inkassingen in de wanden worden verwerkt. Dit gaat 
vaak om voorzieningen voor de leidingen van een wasbak, bad, douche of buitenkraan. Dit 
wordt gedaan aan de hand van de opgave van de W-installateur. De hoogte, breedte en 
diepte van de sparingen en inkassingen hangt af van de randvoorwaarden van de leverancier 
van de wanden. 
 
Verwerken sparingen W-installaties in vloeren 
Daarnaast worden ook de sparingen in de vloeren verwerkt. Dit gaat meestal om sparingen 
voor de doorvoer van luchtkanalen, waterleidingen, rioleringsbuizen, schachten en een 
meterkastsparing. Hierbij zijn de randvoorwaarden van de vloerleverancier van groot belang, 
omdat niet zomaar overal sparingen kunnen worden gemaakt. Vaak moet de vloerindeling 
worden aangepast op de sparingen en/of moeten sparingen worden verplaatst om aan de 
constructieve eisen te kunnen voldoen. 
 
Verwerken voorzieningen elektra in de wanden 
Vervolgens worden de elektravoorzieningen in de prefab wanden verwerkt. Dit aan de hand 
van de opgave van de E-installateur. Wandcontactdozen worden op de juiste plaats in het 
model gezet met één of meerdere buisleidingen naar beneden en/of boven. Daar waar 
problemen ontstaan doordat bijvoorbeeld conflicten ontstaan met andere voorzieningen 
zoals bijvoorbeeld hijsankers wordt gezocht naar een oplossing. Dit gebeurt eventueel in 
overleg met de E-installateur bij grote wijzigingen. Daarnaast wordt de locatie van de 
bovenbuisinvoer aangepast op de vloerindeling en de daarin mogelijke sparingszones zodat 
elektra naar de volgende verdieping kan worden geleid. 
 
Verwerken voorzieningen elektra in de vloeren 
Naast elektravoorzieningen in de wanden zijn er ook elektravoorzieningen die in de vloeren 
moeten worden getroffen. Als eerste worden de centraaldozen in het model gemodelleerd. 
Deze worden opgegeven door de E-installateur en worden geplaatst in de sparingszones van 
de vloerplaten. Daarnaast worden ook zakleidingen opgenomen in de vloer. Deze 
zakleidingen zijn bedoelt voor de doorvoer van elektraleidingen vanuit binnenwanden. De 
zakleidingen voor de elektradoorvoer van de woningscheidende wanden worden 
automatisch toegevoegd in het model na het plaatsen van de elektraleidingen. 
 
Constructieve toets vloeren uitvoeren 
Het is van belang dat na het intekenen van de sparingen in de vloeren door de constructeur 
wordt getoetst of de vloeren constructief nog kunnen voldoen. Als dit niet het geval is 
moeten de sparingen worden aangepast. 
 
Tekeningen controleren 
Nadat de E-installaties en W-installaties zijn verwerkt in het model en eventuele problemen 
in de opgave zijn besproken met de betreffende installateur kunnen de tekeningen worden 
gemaakt. Deze worden gecontroleerd door de installateurs. Daar waar de tekeningen 
afwijken door bijvoorbeeld aanpassingen die nodig zijn om aan de randvoorwaarden van de 
deelconstructies te kunnen voldoen  kijkt hij of deze wijzigingen acceptabel zijn. Opgaven die 
verkeerd zijn verwerkt worden ook aangegeven voor aanpassing. Vervolgens worden de 
tekeningen definitief gemaakt. 
 

2.2.6 Deelproces 5: Voorbereiding uitvoering 
 
Inkopen installaties 
Aan de hand van de installatietekeningen gaan de installateurs bepalen hoeveel materiaal zij 
nodig hebben voor het uitvoeren van het project.  
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Bij de E-installateur gebeurt dit veelal niet per project maar wordt ‘groot’ ingekocht voor 
verschillende projecten. Als de E-installateur aan een project begint wordt materiaal naar de 
bouw gebracht. Zodra het materiaal op is wordt weer nieuw materiaal gehaald en/of besteld. 
Er wordt dus wel een soort hoeveelhedenstaat gemaakt, maar materiaal wordt nog niet 
specifiek per project ingekocht en gegroepeerd. Daarbij wordt nog geen gebruik gemaakt 
van het model om hoeveelheden te bepalen. 
De W-installateur heeft wel een aantal dingen die projectspecifiek worden ingekocht, zoals 
bijvoorbeeld eindapparaten als een CV-ketel en een MV-box. De W-installateur maakt deels 
gebruik van het 3D-model om een hoeveelhedenstaat te genereren.  
 
Deelproces 5.2 Maken (lean) planning 
Dit kan op twee manieren gebeuren, met behulp van ‘traditioneel’ plannen of met lean 
plannen. Bij het traditioneel plannen geeft de installateur aan hoelang hij nodig denkt te 
hebben voor de verschillende activiteiten die hij moet uitvoeren op de bouw. Deze gegevens 
worden dan door de 
aannemer verwerkt in een 
uitvoeringsplanning. 
Bij lean plannen zitten alle 
ketenpartners aan tafel en 
gaan zij samen de planning in 
elkaar zetten. Iedere partij zet 
zijn haar activiteiten op post-
it’s, die vervolgens achter 
elkaar worden geplakt om de 
volgorde van werken te 
bepalen. Samen maken de 
partijen op die manier een 
uitvoeringsplanning.  
Het grote verschil is dat 
ketenpartners zich beter aan de lean planning zullen moeten houden, ze hebben immers zelf 
aangegeven dat ze de activiteiten binnen de gestelde tijd kunnen uitvoeren. De aannemer 
heeft hiermee een stok achter de deur om de planning te bewaken. 
 

2.2.7 Deelproces 6: Uitvoeren bouwproject 

 
Op de bouw worden verschillende activiteiten verricht door de installateurs. Deze worden 
kort besproken voor zowel de E- als W-installateur. 
 

Figuur 2.36: Lean-planning

Figuur 2.37: Deelproces 6 Uitvoeren bouwproject
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Monteren E-installaties 
De E-installateur start tijdens de fase waarin het casco wordt opgebouwd. In de wanden van 
het casco zijn al voorzieningen opgenomen voor de elektra. De E-installateur legt nu bochten 
die de buizen in de wand koppelen met buizen die over de vloer komen te liggen. 
Vervolgens worden de buizen in de wand doorgeveerd. Dit om zeker te weten dat de buizen 
volledig open zijn en er later draad in kan worden gelegd. Volgens het ontwerp dat is 
gemaakt van de elektra worden nu de verschillende elektrapunten aan elkaar gekoppeld via 
buizen over de vloer. In de buizen worden bedrading aangelegd. Elektrapunten die in 
binnenwanden moeten komen worden eerst afgetekend. Vervolgens worden de elektradozen 
in deze binnenwanden geplaatst en afgesmeerd. Ook hier moet bedrading in worden gelegd 
die wordt gekoppeld volgens de installatietekening. Dan worden de lichtpunten in de 
woning afgelast. Tot slot wordt de meterkast geplaatst. 
 
Monteren W-installaties 
De W-installateur begint al vroeg in de uitvoeringsfase met zijn werk. Hij start met het leggen 
van de leidingen in de kruipruimte. Deze moeten worden gelegd voor en tijdens de fase 
waarin de begane grondvloer wordt gelegd. Daarbij moeten ze meteen worden vastgemaakt, 
later kun je er immers niet meer bij. Vervolgens is het tijdens het bouwen van het casco van 
belang dat kanalen en leidingen die in de constructieve vloer komen (in de kanalen van de 
kanaalplaten) worden gelegd en dat de afvoerpunten worden gemaakt.  
Dan gaat de W-installateur verder met de standleidingen voor de riolering, waterleiding en 
verwarming. Vervolgens worden de overige leidingen gelegd. Daarna worden douche en 
toilet waterpas gemaakt zodat de tegelzetter aan het werk kan. Als al het leidingwerk gereed 
is kan het sanitair worden geplaatst en worden radiatoren geplaatst. De CV-ketel en MV-unit 
worden als laatste geplaatst. 
 
In bedrijf stellen installaties 
Nadat de volledige installatie is aangelegd wordt de installatie in bedrijf gesteld. 
Verschillende installaties moeten worden ingeregeld, zodat ze optimaal werken en aan de 
eisen voldoen, zoals bijvoorbeeld de MV-unit. 
 
Keuren installatie en afleveren inmeetrapporten 
Aan het einde van de uitvoering worden alle installaties getest door de installateurs. Hiervan 
worden rapporten gemaakt per woning. Deze worden verstrekt aan de aannemer. De 
opdrachtgever krijgt hier op verzoek ook een exemplaar van zodat hij kan zien dat alle 
installaties op orde zijn.  
 
Maken document voor huurdersboekje 
Voor de bewoners van de woningen wordt door de aannemer een huurdersboekje gemaakt. 
Ook de installateurs dragen hier aan bij. Er wordt voor gezorgd dat de installatietekeningen 
aan het boekje worden toegevoegd. Daardoor kunnen de bewoners altijd zien waar welke 
installatieonderdelen zich bevinden en hoe deze met elkaar verbonden zijn.  
Ook wordt een gebruiksaanwijzing toegevoegd voor de installaties zodat het voor bewoners 
duidelijk is hoe de installaties werken en hoe deze moeten worden bediend. 
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2.3 Informatiestromen huidige proces installaties 
Nu het huidige proces in kaart is gebracht worden de informatiestromen in dit proces op een 
rijtje gezet. De informatiestromen zijn van belang omdat deze in het nieuwe proces zullen 
wijzigen door de veranderende rollen van de partijen. In de onderstaande tabellen is daarom 
op een rijtje gezet welke informatiestromen er zijn, welke informatie deze informatiestromen 
bevatten en welke partijen er bij zijn betrokken. Ook wordt aangegeven wanneer in het 
proces de informatiestromen plaatsvinden, dit aan de hand van een verwijzing naar het 
nummer en de titel van de stap in het proces dat is beschreven in hoofdstuk 2.2. 
 
Alleen de informatiestromen in de processtappen waaraan in het nieuwe proces iets kan 
veranderen zijn daarbij meegenomen. De eerste processtap die plaatsvindt bij de 
opdrachtgever wordt daarom buiten beschouwing gelaten. 
 
Processtap 2: Selecteren aannemer 
 

Wanneer Wat Van Naar Welke informatie 
2.1 

Vraagspecificatie 
uitgeven 

Programma 
van eisen 

Opdrachtgever 
 

Aannemer 
 

Eisen m.b.t. de installaties 
gesteld door de 
opdrachtgever 

“ Aannemer Architect “ 
“ Aannemer Constructeur “ 

2.3  
Ontwerp maken 

Voorlopig 
Ontwerp 

Architect Constructeur Toetsen constructief 
mogelijk 

 Architect Aannemer Afstemmen ontwerp. 
Sturen definitieve versie. 

2.4 
Installatieconcept 

maken 

Installatie-
concept 

Architect 
 

Aannemer Afstemmen concept op 
situatie; welk type 
verwarming, welk type 
ventilatie. 

2.5  
EPC-concept 
maken 

 Architect 
 

Aannemer 
 

Afstemmen materialen en 
hun opbouw met 
bijbehorende RC-waarden 
voor de schil van de 
woning. 

2.6  
Presentatie 
aannemers 

Presentatie 
van het 
voorlopig 
ontwerp 

Aannemer Opdrachtgever Ontwerp woningen, 
installatieconcept, EPC-
concept 

   Tabel 2.38 Informatiestromen processtap 2 

 
Processtap 3: Bouwaanvraag vervaardigen 
 
 

  

Wanneer Wat Van Naar Welke informatie  
3.1 

Opwerken 
ontwerp architect 
van VO naar DO 

Voorlopig 
Ontwerp 

Constructeur Architect Constructieve uitwerking 

Voorlopig 
ontwerp 

Architect Gemeente Ontwerp voor 
goedkeuring welstand 

Definitief 
ontwerp 
 
 

Architect Aannemer Definitieve plattegronden 
Definitieve details 
Definitieve aanzichten 
Definitieve doorsneden 
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3.2.2 
Ontwerp riolering 
vervaardigen 

Programma 
van eisen 
Ontwerp 
architect 

Aannemer W-installateur Eisen m.b.t. riolering 
vanuit PvE, locatie sanitair 
in ontwerp architect 

Ontwerp 
riolering 

W-installateur Aannemer Locatie leidingen riolering, 
bijbehorende diameter, 
materiaal, aansluiting op 
openbare riool. 

3.2.4 
EPC-berekening 
definitief maken 

Ventilatie-
balans 

Architect Aannemer Benodigde capaciteit MV-
unit 

3.3 
Goedkeuring 
opdrachtgever 

Ontwerp 
architect,  
EPC-
berekening, 
Ventilatie-
balans, 
Ontwerp 
riolering 

Aannemer 
 

Opdrachtgever Alle informatie die de 
documenten bevatten. 

Ontvangen 
documenten 

Opdrachtgever 
 

Aannemer 
 

Goedgekeurde 
documenten of eventuele 
opmerkingen 

3.4 
Indienen 

bouwaanvraag 

Ontwerp 
architect, 
EPC-
berekening, 
Ventilatie-
balans, 
Rookmelders, 
Ontwerp 
riolering 

Aannemer Gemeente Alle informatie die de 
documenten bevatten. 

   
 

Tabel 2.39 Informatiestromen processtap 3 

Processtap 4: Uitvoeringsgereed ontwerp maken 
 
 

 

Wanneer Wat Van Naar Welke informatie  
4.1  

Maken ontwerp 
en berekeningen 
E-installaties 

Plan van 
eisen 
 

Aannemer 
 

E-installateur Eisen m.b.t. de E-installatie 

Ontwerp van 
de architect 

Aannemer E-installateur Bouwkundig ontwerp 
Locatie meterkast, locatie 

ruimtes 
EPC-

berekening 
Aannemer E-installateur Evt. toe te passen 

zonnepanelen 
4.2  

Maken ontwerp 
en berekeningen 
W-installaties 

Plan van 
eisen 

Aannemer W-installateur Eisen m.b.t. de W-
installaties 

Ontwerp van 
de architect 

 
 
 

Aannemer W-installateur Bouwkundig ontwerp 
Locatie meterkast, locatie 
ruimtes, locatie sanitair, 
locatie schacht, locatie 
CV-ketel en MV-unit 

EPC-
berekening 

Aannemer W-installateur Type verwarming, type 
ventilatie, rekenwaardes 
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4.2.4.4 
 installatie-
tekening 

gasbedrijf maken 

Tekening 
gasinstallatie 

W-installateur Gasbedrijf Zie beschrijving deelstap 

4.3  
Uitvoerings-

gereed ontwerp 
constructies 

Tekeningen 
en details 
architect 

Aannemer VeriCon Informatie m.b.t. de 
modelleren onderdelen 

Randvoor-
waarden 
leveranciers 

Leveranciers VeriCon Randvoorwaarden voor 
ontwerp v.d. constructie 

4.4.1 
Documenten 
verzenden ter 
controle naar 
aannemer 

Installatie-
tekening 
elektra 

E-installateur Aannemer Locatie elektrapunten 
Soort elektrapunt 
Hoe elektrapunten zijn 
verbonden 
Aardingsinstallatie 

Installatie-
schema 
elektra 

E-installateur Aannemer Groepverdeling 
Vermogen per groep 

Installatie-
tekening  
Leidingwater-
installatie 

W-installateur Aannemer Locatie leidingen, 
diameter leidingen, 
leiding voor warm of koud 
water, locatie watermeter. 

Installatie-
tekening 
verwarming 

W-installateur Aannemer Locatie leidingen, 
diameter leidingen, locatie 
radiatoren, afmetingen 
radiatoren, locatie 
leidingen 
vloerverwarming, locatie 
CV-ketel. 

Installatie-
tekening 
ventilatie-
systeem 

W-installateur Aannemer Locatie kanalen, diameter 
kanalen, locatie 
afzuigpunten, locatie MV-
box 

Installatie-
tekening 
gasinstallatie 

W-installateur Aannemer Locatie gasleidingen, 
diameter gasleidingen, 
locatie gasmeter. 

Installatie-
tekening 
Hemelwater-
afvoer 

W-installateur Aannemer Locatie HWA’s, 
afmetingen HWA’s. 

4.4.2  
Controleren 
documenten 
door aannemer 
en opdrachtgever 

Gegevens 
stap 4.4.1 

Aannemer Opdrachtgever Gegevens stap 4.4.1 

4.4.3  
Eventueel 
aanpassen 
documenten 

Gegevens 
stap 4.4.1 
met 
opmerkingen 

Aannemer W-installateur 
E-installateur 

Te maken aanpassingen 

4.5  
Maken opgave 
voor andere 
partijen 

Opgave E-
installaties 

E-installateur VeriCon Locatie en type 
elektrapunten in wanden, 
centraaldozen, benodigde 
zakleidingen in vloeren 
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Opgave W-
installaties 

W-installateur VeriCon Locatie + afmetingen 
sparingen en inkassingen 
wanden, locatie + afme-
tingen sparingen vloeren 

4.6.3  
Tekeningen 
maken ter 
controle 

E- en W- 
installaties in 
vloeren 

VeriCon Aannemer Locatie centraaldozen en 
zakleidingen. 
Locatie en afmetingen 
sparingen in vloeren 

E- en W-
installaties in 
vloeren 

Aannemer E-installateur 
W-installateur 

“ 

E- en W-
installaties in 
wanden 

VeriCon Aannemer Locatie en type 
elektrapunten, locatie en 
afmetingen sparingen en 
inkassingen 

E- en W-
installaties in 
wanden 

Aannemer E-installateur 
W-installateur 

“ 

4.6.5  
Eventueel 
verwerken 

opmerkingen op 
tekeningen 

Informatie 
stap 4.6.3 + 
opmerkingen 

Aannemer VeriCon Te maken aanpassingen 

Definitieve 
versie 
documenten 
stap 4.6.3 

VeriCon Aannemer Aangepaste informatie 

Definitieve 
documenten 
stap 4.6.3 

Aannemer E-installateur 
W-installateur 

Definitieve versie 
tekeningen 

   Tabel 2.40: Informatiestromen processtap 4 

Processtap 5: Voorbereiden uitvoering 
 

  

Wanneer Wat Van Naar Welke informatie  
5.1  

Inkopen 
installaties 

Gegevens 
inkoop 

E-installateur Leverancier(s) Welk type materiaal, 
hoeveelheid materiaal 

Gegevens 
inkoop 

W-installateur Leverancier(s) Welk type materiaal, 
hoeveelheid materiaal 

5.2  
Maken (lean) 
planning 

Gegevens 
planning 

E-installateur 
W-installateur 

Aannemer Hoeveel tijd nodig voor 
per activiteit 

   Tabel 2.41: Informatiestromen processtap 5 

Processtap 6: Uitvoeren bouwproject 
 

  

Wanneer Wat Van Naar Welke informatie  
6.4 

Afleveren 
inmeetrapporten 

Inmeet-
rapporten 

E-installateur 
W-installateur 

Aannemer Inmeetrapporten van de 
verschillende installaties 
per woning 

6.5 
Maken document 

voor 
huurdersboekje 

Installatie-
tekeningen 

E-installateur 
W-installateur 

Aannemer Locatie van de 
verschillende installaties, 
en locatie van leidingen 

Garantie-
certificaten 

E-installateur 
W-installateur 

Aannemer Duur van de garantie op 
de installaties  

Gebruiks-
aanwijzingen 

E-installateur 
W-installateur 

Aannemer Informatie over bediening 
installaties  

Tabel 2.42: Informatiestromen processtap 6 
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3 Nieuwe proces 
 

3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt het nieuwe proces besproken. Daarbij worden eerst de 
randvoorwaarden en eisen aan het nieuwe proces besproken in hoofdstuk 3.2. Vervolgens 
wordt in hoofdstuk 3.3 het nieuwe proces beschreven en tot slot in hoofdstuk 3.4 het 
hulpmiddel voor het gebruik van het nieuwe proces. 
 

3.2 Randvoorwaarden en eisen nieuwe proces 
Voor het nieuw te ontwerpen proces waarbij het proces voor de constructies en de 
installaties wordt gebruikt als basis worden een aantal randvoorwaarden en eisen gesteld. 
Deze eisen zijn opgesteld om te zorgen dat het nieuwe proces daadwerkelijk een verbeterd 
proces wordt. In hoofdstuk acht zal worden getoetst of ook daadwerkelijk aan deze eisen is 
voldaan. 
 

3.2.1 Randvoorwaarden 
Voor het nieuwe proces zijn een aantal randvoorwaarden opgesteld. Deze randvoorwaarden 
dienen als kader voor het ontwerp. 
 
Projectkader 

• type project: grondgebonden woningbouw; 

• bouwmethode: prefab elementen bouw; 

• het proces wordt ontworpen voor de installaties zoals deze worden toegepast in het 
geobserveerde project; daarbij wordt gebruik gemaakt van radiatorenverwarming en 
vloerverwarming, natuurlijke aanvoer voor de ventilatie en mechanische afzuiging. 
 

Proces 

• Het proces m.b.t. het uitwerken van de deelconstructies is vormgegeven zoals 
beschreven in hoofdstuk 2.1. 

• Het algemene bouwproces is vormgegeven zoals beschreven in hoofdstuk 2.2. 

• Binnen het proces wordt rekening gehouden met de mogelijkheid tot huurders-
/kopersopties. 
 

Rol VeriCon 

• VeriCon heeft de rol van hoofdconstructeur binnen het project. 

• VeriCon werkt alle deelconstructies uit. 

• VeriCon voert alle activiteiten m.b.t. de installaties uit t/m het uitvoeringsgereed 
ontwerp. 

• VeriCon verzorgt de EPC-berekening. 
 

 
3.2.2 Programma van eisen 

Voor het nieuwe proces wordt een stappenplan opgesteld waarmee de medewerkers van 
VeriCon het proces kunnen doorlopen. Hieraan zijn drie algemene eisen gesteld: 
 

• Met het stappenplan moet het gehele verbeterde proces zoals dat zal worden 
ontworpen bij VeriCon kunnen worden uitgevoerd. 

• Het stappenplan is bedoeld voor de projectleider, constructeur, modelleur en iemand 
met installatietechnische kennis bij VeriCon. 

• Kennis moet worden overgedragen aan de hand van procesbeschrijvingen, checklists, 
handleidingen, tabellen en verwijzingen. 
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De belangrijkste eis komt voort uit de doelstelling van het afstuderen: 
Het huidige werkproces bij VeriCon moet zo worden aangepast dat de werkzaamheden 
m.b.t. installaties geïntegreerd worden in dit proces in samenhang met de andere disciplines 
waarbij een verbetering van het huidige proces ontstaat die een besparing van het aantal 
manuren m.b.t. installaties van 30% oplevert. 
 
Deze 30% tijdsbesparing moet worden behaald op de manuren die nu worden besteed door 
de installateurs en door VeriCon in de voorbereiding van het project tot aan het 
uitvoeringsgereed ontwerp. 
Om 30% tijdsbesparing te kunnen halen moeten de knelpunten worden aangepakt. Daarom 
zijn per knelpunt een aantal eisen opgesteld voor zowel het proces als het stappenplan om 
te zorgen dat deze knelpunten in het nieuwe proces niet meer voorkomen. Hieronder zijn ze 
op een rijtje gezet per knelpunt. 
 
Knelpunt 1: Slechte afstemming door betrokken partijen 

Eisen proces 

• Alle ontwerpende partijen moeten in het beginstadium al bekend zijn. 

• In de aanbestedingsfase moet al worden gekeken naar de gevolgen die het 
architectonische ontwerp heeft voor de constructie en installaties.  

• Bouwkundige en installatietechnische aspecten moeten in de juiste fase op elkaar 
worden afgestemd. 

• Er moet worden gecontroleerd of de afstemming ook daadwerkelijk plaatsvindt. 
Eisen stappenplan 

• Het moet duidelijk zijn over welke aspecten afstemming moet plaatsvinden. 

• Het moet duidelijk zijn in welke fase deze afstemming moet plaatsvinden. 

• Het moet duidelijk zijn welke informatie benodigd is bij de afstemming. 

• Het moet duidelijk zijn welke kennis van installaties nodig is bij de afstemming. 
Tabel 3.1: Knelpunt 1 

 
Knelpunt 2: Afhankelijk van veel andere partijen 

Eisen proces 

• Het verbeterde proces dat wordt ontworpen moet bij VeriCon met maximaal vier 
functies kunnen worden uitgevoerd (projectleider, constructeur, modelleur en 
installatietechnicus). 

• De randvoorwaarden voor het proces moeten beschikbaar en helder zijn, zodat 
hierover geen contact hoeft te zijn met andere partijen. 

• Het moet voor andere partijen duidelijk zijn welke informatie VeriCon wanneer in het 
proces nodig heeft van hen. 

• Het moet duidelijk zijn welke andere partijen er zijn en wie waarvoor contactpersoon 
is met bijbehorende gegevens van de contactpersonen. 

Eisen stappenplan 

• Het moet duidelijk terug te vinden zijn welke personen en partijen betrokken zijn bij 
het proces, welke rol zij vervullen en de contactgegevens moeten bekend zijn. 

• Het moet duidelijk maken welke perso(o)n(en) intern betrokken zijn per processtap. 

• Het moet duidelijk zijn welke partij(en) betrokken zijn per processtap. 
Tabel 3.2: Knelpunt 2 

 
Knelpunt 3: Documenten van andere partijen zijn slecht bruikbaar  

Eisen proces 

• In het proces moet het duidelijk zijn welke tekeningenversie actueel is. 

• Het moet voor andere partijen duidelijk zijn welke behoefte aan informatie er is en in 
welke vorm VeriCon deze informatie wenst te ontvangen. 

• Het moet duidelijk zijn welke behoefte aan informatie er intern is tijdens het proces 
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en in welke vorm deze informatie moet worden weergegeven. 

• Het moet voor VeriCon duidelijk zijn welke behoefte aan informatie er van andere 
partijen is en in welke vorm deze informatie moet worden weergegeven. 

• De kwaliteit van informatie moet kunnen worden gewaarborgd. 
Eisen stappenplan 

• Het moet duidelijk zijn welke informatie van andere partijen benodigd is voor het 
uitvoeren van een processtap en hoe deze informatie kan worden verwerkt. 

• Het moet duidelijk zijn hoe de informatie die andere partijen willen van VeriCon kan 
worden geproduceerd. 

• Het moet duidelijk zijn hoe de informatie die intern benodigd is wordt 
geproduceerd. 

• Het moet duidelijk zijn hoe de kwaliteit van de documenten kan worden 
gecontroleerd en op welke momenten dit moet gebeuren. 

Tabel 3.3: Knelpunt 3 

 
Knelpunt 4: Benodigde gegevens worden te laat verstrekt 

Eisen proces 

• Partijen moeten weten wanneer VeriCon welke informatie nodig heeft van hen 
tijdens het proces. 

• Het moet duidelijk zijn wanneer in het proces VeriCon welke informatie aan andere 
partijen moet verstrekken. 

• Het moet duidelijk zijn wanneer er welke interne informatiebehoefte is bij VeriCon. 

• De momenten waarop info nodig is moeten voor een project start duidelijk zijn. 
Eisen stappenplan 

• Het moet duidelijk zijn wanneer welke informatie moet worden verstrekt aan andere 
partijen (extern). 

• Het moet duidelijk zijn wanneer welke informatie moet worden verstrekt aan andere 
perso(o)n(en) (intern). 

• Het moet duidelijk zijn wanneer hierover afspraken moeten worden gemaakt. 
Tabel 3.4: Knelpunt 4 

 
Knelpunt 5: Er wordt steeds met andere partijen gewerkt  

Eisen proces 

• Er moet een uniforme  en eenduidige manier worden gevonden om de informatie 
over te brengen op andere partijen. 

• De randvoorwaarden van de partijen moeten voor het proces begint duidelijk zijn. 
Eisen stappenplan 

• Het moet duidelijk zijn op welke wijze de informatie moet worden vormgegeven. 

• Het moet duidelijk zijn welke informatie een informatiestroom moet bevatten. 

• Het moet duidelijk zijn wat de randvoorwaarden van de verschillende disciplines zijn. 
Tabel 3.5: Knelpunt 5 

 
Knelpunt 6: Kennis over installaties ontbreekt 

Eisen proces 

• Het moet in het nieuwe proces duidelijk zijn welke kennis van installaties benodigd is 
in welke fase. 

• De benodigde kennis m.b.t. installaties moet zodanig worden gedocumenteerd dat 
modelleurs binnen het bedrijf dit begrijpen en hiermee kunnen werken, zonder dat 
hierover misverstanden kunnen ontstaan door onduidelijkheden. 

• De kwaliteit en juistheid van het ontwerp van de installaties moet kunnen worden 
gewaarborgd. Hieraan dient voldoende aandacht te worden besteed in het proces. 

Eisen stappenplan 

• Het moet duidelijk zijn welke kennis van installaties per processtap benodigd is. 
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• Het moet duidelijk zijn waar kennis over installaties te vinden is, die bij de 
verschillende processtappen benodigd is. 

• Het moet duidelijk zijn hoe hiermee de informatie kan worden gegenereerd die 
nodig is. 

Tabel 3.6: Knelpunt 6 

 
 

Eisen vanuit het bedrijf 

• Besluiten die tijdens het proces worden genomen moeten systematisch worden 
genoteerd. 

• Voor de installaties moeten een aantal opties vast kunnen worden gelegd waardoor 
gemakkelijk een installatieontwerp kan worden gegenereerd afhankelijk van de eisen 
die aan de installaties worden gesteld. 

Tabel 3.7: Eisen bedrijf 
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3.3 Beschrijving nieuwe proces 
In deze paragraaf wordt het nieuwe proces besproken. Eerst wordt de hoofdopzet besproken 
daarna wordt het proces stap voor stap gedetailleerd beschreven. 
 

3.3.1 Opzet hoofdproces 
Gekozen is om het proces op te delen in drie delen. Omdat deze delen steeds worden 
gemarkeerd door input van informatie bij de start en output van informatie aan het eind van 
de fase. Bovendien krijgt VeriCon voor alledrie deze delen een aparte opdracht van de 
aannemer. 
 
Het proces is daardoor opgedeeld in drie delen: 
 

• Tenderfase: In deze fase dingt VeriCon samen met de aannemer mee naar de 
opdracht. Hierbij vervult VeriCon de rol van hoofdconstructeur en installatieadviseur. 

• Bouwaanvraag vervaardigen: Deze fase vindt plaats als de aannemer de opdracht 
heeft binnengehaald en VeriCon opdracht krijgt om het project verder uit te werken 
tot het niveau dat vereist is voor de bouwaanvraag. 

• Uitvoeringsgereed ontwerp maken: In deze fase gaat VeriCon aan de slag om het DO 
ontwerp op te werken tot UO. Daarbij worden werk- en productietekeningen gemaakt 
voor de constructie en de installaties. 

 
Ieder deelproces is opgedeeld in vier delen: 

• Input: aan het begin van de fase vinden de activiteiten plaats die nodig zijn om te 
kunnen starten met de uitwerking. 

• Uitwerking: in deze fase worden de documenten die in die fase benodigd zijn 
vervaardigd. 

• Afstemming en controle: de verschillende onderdelen worden op elkaar afgestemd en 
eventueel aangepast. Tevens wordt gecontroleerd of alle werkzaamheden (juist) zijn 
uitgevoerd. 

• Output: als laatste wordt de benodigde output van de fase geleverd. 
 
Deze indeling is zo gemaakt om bepaalde punten extra aandacht te geven en structuur aan 
te brengen in de werkzaamheden. De fases input en output zijn apart benoemd omdat in 
deze fases informatiestromen plaatsvinden. Het is belangrijk dat deze goed zijn in het nieuwe 
proces om de knelpunten weg te nemen. Ook is het belangrijk dat in iedere fase de juiste 
afstemming plaatsvindt en dat hetgeen dat uitgewerkt is vervolgens wordt gecontroleerd. 
 
De processtappen kunnen plaatsvinden bij vier verschillende rollen in het proces: 
projectleider, modelleur, constructeur of installatietechnicus. Er zijn vier rollen gedefinieerd 
zodat iedere rol een duidelijke taak heeft. De projectleider is degene die verantwoordelijk is 
voor het project, hij delegeert taken naar de andere rollen. De constructeur is 
verantwoordelijk voor het berekenen van de constructie. De installatietechnicus is 
verantwoordelijk voor het opzetten van het installatieconcept. De modelleur is degene die 
vervolgens de constructie en installatie uitwerkt in een 3D-model van het gebouw.  
 
Iedere processtap is geplaatst in de kolom van de rol die deze activiteit moet uitvoeren. 
Hierdoor is het direct duidelijk wie wat moet doen. In figuur 3.8 is een overzicht van de opzet 
van het proces weergegeven. 
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Het project krijgt ook op ieder moment een status zodat het voor iedereen duidelijk is wat de 
stand van zaken m.b.t. een project is. Deze statussen komen steeds terug per deelproces. De 
statussen zijn terug te vinden in figuur 3.9.
 
Fase 1 : TENDERFASE 
1A Uitwerken documenten fase 1 
1B Controle documenten fase 1 
1C Aanpassen documenten fase 1 (indien 
1D Fase 1 gereed 
Fase 2: BOUWAANVRAAG VERVAARDIGEN
2A Uitwerken documenten fase 2
2B Controle documenten fase 2
2C Aanpassen documenten fase 2 (indien nodig)
2D Fase 2 gereed 
Fase 3: UITVOERINGSGEREED
3A Uitwerken documenten fase 3
3B Controle documenten fase 3
3C Aanpassen documenten fase 3 (indien nodig)
3D Fase 3 gereed / DEFINITIEF

                                             

 
3.3.2 Proces visualisatie 

Vanuit de eisen is gesteld dat het nieuwe proces door iedereen binnen VeriCon gemakkelijk 
gebruikt dient te kunnen worden. Bovendien moet het stappenplan visueel zijn met weinig 
tekst en dus direct duidelijk zijn 
methode te gebruiken, omdat hierbij veel tekst wordt gebruikt (input, besturing, mensen en 
middelen, output). Deze informatie moet wel beschikbaar zijn, maar pas als iemand meer wil 
weten over een processtap. 
Daarom is gekozen om het proces te visualiseren met 
BPMN 2.0, Business Process Model and Notation
methode leent zich bij uitstek voor het simpel weergeven 
van een proces dat begrijpbaar is voor alle gebruiker 
(bpmn.org, 2014). De beschrijving van de werking van de 
BPMN-methode is terug te vinden in 
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Figuur 3.8: Opzet proces 
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3.3.3 Proces fase 1: tenderfase 
Fase 1 beslaat de tenderfase. In deze fase dingt VeriCon als constructeur en 
installatieadviseur in samenwerking met de aannemer en de architect mee naar een 
opdracht. Concreet betekent dit voornamelijk dat VeriCon als hoofdconstructeur een opzet 
voor de hoofddraagconstructie maakt en als installatieadviseur een EPC-concept opstelt. 
 
Input 
Wanneer VeriCon wordt gevraagd mee te doen aan een tender wordt door de projectleider 
een mail gestuurd naar de aannemer. Hierin staat duidelijk aangegeven: 

• welke input van informatie VeriCon nodig heeft; 

• wanneer VeriCon deze input van informatie nodig heeft; 

• hoe deze input van informatie moet worden weergegeven; 

• ook wordt aangegeven welke contactgegevens van welke partijen VeriCon nodig 
heeft om eventueel te kunnen overleggen met deze partijen. 

Hierdoor weten partijen precies wat er van hen wordt verwacht. Mochten er nog 
onduidelijkheden zijn dan kunnen deze voor de start van de fase worden besproken. 
Op de in de planning afgesproken datum controleert de projectleider of alle benodigde 
documenten zijn ontvangen. Als dit het geval is stuurt de projectleider een e-mail dat de 
tenderfase bij VeriCon volgens planning wordt gestart en daarbij geeft hij aan wanneer deze 
fase bij VeriCon naar verwachting zal worden afgerond. Als nog niet alle benodigde 
informatie voor een project ontvangen is stuurt hij een mail met daarin aangegeven de 
ontbrekende informatie, met het verzoek deze alsnog te sturen. Het project start niet voordat  
alle benodigde informatie door VeriCon ontvangen is. Op deze manier wordt voorkomen dat 
een fase start met onvolledige of onjuiste informatie. 
 
In deze fase zijn vooral het ontwerp van de architect van belang, het programma van eisen 
van de opdrachtgever en eventuele overige documenten uit de uitvraag. Daarnaast wordt 
gevraagd om de contactgegevens van de architect en aannemer, zodat indien nodig met 
deze personen kan worden overlegd tijdens de tenderfase. Tot slot zijn de randvoorwaarden 
van de vloerleverancier van belang omdat deze nodig zijn voor de uitwerking van de vloer. 
 
Op het moment dat alle informatie ontvangen is geeft de projectleider bij de modelleur, 
constructeur en installatietechnicus aan dat het project kan starten. Ook geeft hij aan waar de 
benodigde informatie te vinden is, deze is door de projectleider in de projectmap geplaatst. 
Contactgegevens worden in het programma Deltek geplaatst. De projectleider vermeld 
daarbij ook aan hen wanneer de informatie gereed moet zijn. Hierdoor weten de werknemers 
precies wat er van hen wordt verwacht. 
 
Uitwerking constructie 
Met de input aan informatie die in de projectmap is geplaatst gaat de constructeur aan de 
slag om een opzet van de hoofddraagconstructie te maken. Wanneer deze is afgerond geeft 
hij een seintje aan de modelleur die op dat moment ook met het project kan starten. De 
modelleur gaat nu aan de slag met het opzetten van het model. Deze opzet wordt gebruikt 
voor het maken van de EPC-berekening en voor het afstemmen van de installaties.  
 
Als basis daarvoor gebruikt hij de input van informatie die hij van de architect heeft 
gekregen. In het nieuwe proces is het van belang dat er daarbij geen informatie meer 
verloren gaat, dit zorgt namelijk voor verlies van kwaliteit van informatie en het kost extra 
werk. Toen nog met 2D-tekeningen werd gewerkt ging bij iedere informatiestroom/ 
informatieoverdracht informatie verloren (onderste lijn figuur 3.11), omdat er steeds opnieuw 
getekend werd. Met BIM als hulpmiddel kan ervoor worden gezorgd dat dit informatieverlies 
niet meer plaatsvindt. Het model kan steeds verder worden verrijkt met informatie. Maar 
doordat door de architect met andere software wordt gewerkt dan door VeriCon, die niet 
met elkaar kan communiceren, gaat nog steeds informatie verloren. In de huidige situatie is  
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het zo dat de architect een 
ontwerp in Revit maakt, 
vervolgens wordt dit 
ontwerp door VeriCon 
uitgewerkt. Daarbij wordt 
het architectenmodel 
weliswaar als onderlegger 
gebruikt via IFC, maar wordt 
het model nog steeds als 
het ware overgetekend. 
Daarbij wordt dus nog 
steeds dubbel werk gedaan 
en gaat nog steeds 
informatie verloren. 
Het uitwisselingsformaat IFC 
is gecreëerd om informatie 
uit de verschillende softwarepakketten toch te 
kunnen gebruiken. IFC staat voor Industry Foundation Classes en is de standaard voor Open 
BIM (buildingsmart-tech.org, 2015). Echter is het op dit moment nog niet zo dat met behulp 
van IFC de informatie uit bijvoorbeeld Revit in Tekla verder kan worden verrijkt. De geometrie 
kan alleen als onderlegger worden gebruikt en moet worden overgetekend. Daarom is het in 
het nieuwe proces van belang dat de informatie wel kan worden omgezet naar Tekla 
componenten.  
 
Voor het nieuwe proces wordt daarom een tool ontwikkeld die de informatie uit het ontwerp 
van de architect kan uitlezen uit het IFC-model en vervolgens  deze informatie in Tekla kan 
plaatsen. In Tekla wordt deze informatie vervolgens weer vertaald naar Tekla-componenten. 
Hier wordt de informatie dus automatisch omgezet zonder verlies van informatie (bovenste 
lijn figuur 3.11). Daarbij is het wel van belang dat de input van informatie juist is. Het moet 
dus juist worden gemodelleerd door de architect volgens de regels van IFC.  
 

 
 

Figuur 3.12: Informatie omzetten 

 
Doordat informatie wordt hergebruikt ontstaan minder fouten in het ontwerp, omdat 
informatie rechtstreeks wordt overgenomen. Hiermee stijgt dus de kwaliteit van de 
informatie die wordt overgedragen 
(Eastman C., 2011). Bovendien kost 
deze manier van werken veel minder 
tijd doordat informatie niet opnieuw 
hoeft te worden gemodelleerd. 
 
De data uit het IFC-model m.b.t. de 
wanden wordt uitgelezen en 
geïmporteerd in Tekla. De wanden 
worden dan automatisch 
opgebouwd. De modelleur past de 

Figuur 3.13: Opzet model - wanden en vloeren

Figuur 3.11: Overdacht informatie
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wanden vervolgens indien nodig aan aan de opzet van de hoofddraagstructuur. 
 
Vervolgens maakt de modelleur een plaatindeling van de verschillende vloeren. Door enkele 
gegevens in te vullen in een tool om de vloer te genereren zoals de afstand tussen de gevel 
en de vloer, voorkeurslocaties voor pasplaten (i.v.m. zaagkant), de locatie van de trap en het 
type vloer wordt de vloerindeling automatisch gegenereerd in het model. Daarbij wordt door 
de tool die de vloerindeling maakt rekening gehouden met de randvoorwaarden van dat 
type vloer. Hierdoor kunnen hierin dus geen fouten worden gemaakt. 
 
Tot slot wordt ook nog een tekening van de hoofddraagconstructie en vloerindeling 
gegenereerd a.d.h.v. standaardinstellingen. Deze standaardinstellingen zorgen ervoor dat 
deze output er altijd uniform uitziet en de juiste informatie bevat. 
 
 
Uitwerking installaties 
De installatietechnicus start met het maken van een EPC-concept. Hierin wordt vastgelegd 
hoe de gestelde EPC-waarde wordt behaald. Er wordt een keuze gemaakt hoe de woning 
wordt verwarmd en hoe de woning wordt geventileerd, eventueel hoe energie wordt 
opgewekt (bijvoorbeeld met zonnepanelen) en wat de verschillende rc-waarden zijn van de 
constructie. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van een database waarin eerder gebruikte 
installatieconcepten en specifieke installaties worden opgeslagen. Op die manier kunnen snel 
keuzes worden gemaakt voor het EPC-concept.  
De gemaakte keuzes kunnen worden ingevoerd in een 3D softwaretool voor het maken van 
de EPC-berekening. Aan de hand van het geometrische model en de niet-geometrische 
informatie die hier aan hangt wordt automatisch een berekening gemaakt. Hierdoor is het 
niet van belang dat degene die de berekening uitvoert precies weet hoe deze moet worden 
gemaakt. Wel is het van belang om te weten hoe de uitkomst kan worden beïnvloedt zodat 
de juiste EPC kan worden gehaald. Daarom is het wel van belang dat deze berekening wordt 
uitgevoerd door een installatietechnicus. In het model kun je een bepaalde waarde of 
geometrische vorm aanpassen, waarna automatisch een nieuwe berekening wordt gemaakt. 
Je kunt dus direct zien wat de invloed van een wijziging is en zo snel verschillende opties 
bekijken. 
 
Vervolgens gaat de installatietechnicus globaal kijken naar het leidingverloop in de woning, 
in relatie tot de vloerindeling. Hierbij kijkt hij vooral naar de belangrijkste punten zoals de 
locatie van de CV-ketel en MV-box, de meterkast en de schacht, en leidingen/kanalen met 
grote diameters zoals ventilatiekanalen en riolering. Hij kijkt of hij hiermee problemen 
verwacht in een later stadium met betrekking tot de constructie. Maar ook kijkt hij of de 
plattegrond van de architect misschien beter zou kunnen worden gewijzigd op bepaalde 
punten om bijvoorbeeld een logischer leidingverloop te krijgen of een gunstigere EPC-
waarde. Daarnaast wordt gekeken naar de verdeling van koude en warme zones voor de 
verwarmings- en leidingwaterinstallatie, i.v.m. legionella.  
De reden dat de installateur deze punten reeds in deze fase bekijkt is omdat het van belang 
is dat al in een vroeg stadium naar de installaties wordt gekeken. In deze fase kan nog het 
meest worden gewijzigd en kunnen problemen in latere fases worden vermeden.  
 
Afstemming en controle 
De projectleider, installatietechnicus, constructeur en modelleur kijken naar de knelpunten in 
het ontwerp, die moeten worden opgelost. Eventueel wordt daarbij ook de architect 
geraadpleegd.  Het gebruik van BIM maakt het makkelijker om al in deze fase de disciplines 
op elkaar af te stemmen. Iedere discipline heeft immers minder ontwerptijd nodig. Dit maakt 
het mogelijk om al eerder in het ontwerpproces zicht te krijgen op de knelpunten (Eastman, 
C., 2011). Dit levert een meerwaarde op voor de tenderfase, waarin vaak weinig tijd 
beschikbaar is. Ook is het een voordeel dat zowel de constructie als de installaties door 
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VeriCon worden uitgewerkt, dit scheelt tijd in het heen en weer sturen van informatie voor de 
afstemming. Op die manier kan nu toch de benodigde afstemming plaatsvinden. 
 
Bij de afstemming wordt gekeken naar de punten die standaard moeten worden afgestemd 
in deze fase. Deze staan in een besluitenlijst die wordt bijgehouden door de projectleider. 
Hierin staan de standaard punten ter afstemming die kunnen worden aangevuld met 
projectspecifieke punten. Ook de modelleur, constructeur en installatietechnicus kunnen 
punten inbrengen die afstemming behoeven. Daarnaast kunnen er van de andere partijen 
nog punten ter afstemming zijn binnengekomen via de mail. 
Nadat de punten zijn besproken is het aan de projectleider om te besluiten welke punten 
worden aangepast en welke punten eventueel voor een latere fase worden bewaard (indien 
dit minder van belang is). Ook wordt in overleg met hem besloten voor welke oplossing 
wordt gekozen bij de afstemming. Als het nodig is communiceert hij wijzigingen ook door 
naar de architect en/of aannemer. 
 
Het proces van uitwerking 
en afstemming is een 
cyclisch proces waarbij 
meerdere keren 
afstemming nodig kan zijn. 
Dit gaat door totdat het 
ontwerp het juiste niveau 
heeft bereikt. 
 
Nadat alles is verwerkt controleert de modelleur 
nog even of aanpassingen ook daadwerkelijk zijn verwerkt en meldt hij aan de projectleider 
dat de documenten voor fase 1 gereed zijn. 
 
Output 
Op het moment dat de projectleider te horen krijgt dat alle documenten gereed zijn doet hij 
nog een laatste check of alle documenten compleet zijn en de juiste informatie bevatten.  
In deze fase betreft het de opzet van de hoofddraagconstructie en het EPC-concept die als 
output moeten worden geleverd. Na deze controle  stuurt de projectleider de documenten 
via de mail naar de aannemer. 
 
Status 1B, 1C en 1D 
Tijdens status 1B liggen de documenten ter controle bij de aannemer. Als hij de documenten 
goedgekeurd krijgt het project status 1D. Indien er nog aspecten moeten worden gewijzigd 
krijgt het project status 1C. De wijzigingen worden dan doorgevoerd en de documenten 
worden opnieuw naar de aannemer gestuurd. Het project krijgt vervolgens alsnog status 1D. 
 

3.3.4 Proces fase 2: bouwaanvraag vervaardigen 
Fase 2 vindt plaats als de aannemer de tender heeft gewonnen en VeriCon ook wordt 
ingeschakeld voor het uitwerken van het project tot de bouwaanvraag. In deze fase worden 
al een deel van de installaties uitgewerkt en wordt de constructie van de woning specifieker 
bepaald en uitgerekend. 
 
Input 
Net als bij de eerste fase wordt er voor aanvang van de fase een mail gestuurd waarin 
duidelijk staat welke gegevens van andere partijen worden verwacht en voor wanneer deze 
gegevens beschikbaar moeten zijn. In deze fase gaat het om gegevens waarmee het 
ventilatiesysteem, de riolering en de hemelwaterafvoer kunnen worden ontworpen en 
gegevens waarmee de EPC-berekening definitief kan worden gemaakt. 
 

Figuur 3.14: cyclisch proces uitwerking en afstemming
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De input van informatie werkt volgens hetzelfde principe als in de eerste fase. Fase 2 start 
pas zodra alle benodigde informatie is ontvangen. Dit wordt gecontroleerd door de 
projectleider. Zo wordt voorkomen dat wordt gestart zonder dat de gegevens compleet zijn. 
Wanneer alle gegevens beschikbaar zijn gaat er een melding naar de modelleur, constructeur 
en installatietechnicus dat zij hun werkzaamheden kunnen starten en wordt gemeld wanneer 
zij informatie af moeten hebben/moeten verstrekken. 
 
Uitwerking model - constructief 
De modelleur start met het (verder) uitwerken van het constructieve model. Dit model wordt 
in deze fase uitgewerkt omdat op die manier constructie en installatie al in een vroege fase 
op elkaar kunnen worden afgestemd. De wanden worden automatisch gegenereerd met 
behulp van de tool voor het omzetten van het Revit-model naar een Tekla-model, zoals 
eerder besproken. De wijzigingen in het model worden vervolgens overgenomen in Tekla.  In 
deze fase worden ook de binnenwanden daarbij meegenomen, omdat bijvoorbeeld de  
 
wanden van de meterkast en schacht van belang kunnen zijn voor het installatieontwerp. De 
vloerindeling die in de eerste fase is gemaakt wordt zo nodig aangepast. Bovendien wordt de 
constructie indien nodig aangepast aan de gewichts- en stabiliteitsberekening die de 
constructeur in deze fase maakt voor de bouwaanvraag. 
 
Uitwerking EPC-berekening 
In deze fase wordt ook de EPC-berekening definitief gemaakt. Aan de hand van het 
definitieve model van de architect dat wordt overgenomen in Tekla kan een definitieve 
berekening worden gemaakt. Het kan zijn dat bepaalde zaken zijn aangepast, maar het kan 
ook zo zijn dat aspecten verder zijn uitgedetailleerd waardoor ze specifieker kunnen worden 
uitgerekend, zoals bijvoorbeeld rc-waarden van een gevel. Met behulp van de softwaretool 
wordt de berekening opnieuw gemaakt, dit kost weinig tijd doordat de berekening 
automatisch wordt gemaakt en de geometrische wijzingen in het ontwerp al zijn 
overgenomen uit het architectenmodel. Een rapport van de EPC-berekening wordt 
uitgedraaid voor de bouwaanvraag. Dit rapport is een standaard rapport en bevat dus altijd 
dezelfde informatiecomponenten. 
 
Uitwerking model – installaties 
Nadat de basis van het constructieve model is opgezet en de definitieve EPC-berekening is 
gemaakt worden de eerste installaties in het model gemodelleerd. Voor de bouwaanvraag is 
vooral de riolering van belang en de locatie van de HWA’s. Daarnaast wordt een 
ventilatiebalans gevraagd. Omwille van knelpunten die kunnen ontstaan wordt in het nieuwe 
proces ook het ventilatiesysteem al ontworpen. Dit omdat samen met de riolering het 
ventilatiesysteem zorgt voor de kanalen/leidingen met de grootste diameters. Door in deze 
fase van het project die installaties al af te stemmen met de constructie, en dan met name 
die van de vloer, kunnen problemen in een later stadium worden voorkomen. Verder wordt 
door de installatietechnicus gekeken of er nog problemen te verwachten zijn m.b.t. de 
andere installaties, zodat deze eventueel al kunnen worden aangepakt in deze fase en niet 
later nog tot grote wijzigingen leiden. 
 
Voor het modelleren van de riolering, HWA’s en het ventilatiesysteem wordt input gegeven 
vanuit de EPC-berekening, het programma van eisen en het model van de architect. Door het 
invoeren van informatie als input (deze wordt nader omschreven per installatie in het 
hulpmiddel) wordt automatisch de diameter van de leidingen/kanalen bepaald en een 
logisch leidingverloop. Dit gebeurt in samenhang met de constructie, waardoor direct 
integraal wordt ontworpen. Dit wordt gedaan met behulp van een softwaretool waarmee de 
installaties kunnen worden ontworpen en direct rekening wordt gehouden met de 
randvoorwaarden van de constructie. Omdat hier direct integraal wordt ontworpen hoeft niet 
steeds informatie op en neer te worden gestuurd door verschillende partijen. 
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Fase 2: bouwaanvraag vervaardigen
Proccesstap waarin alle activiteiten plaatsvinden die nodig zijn voor het doen van de bouwaanvraag.
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De softwaretool maakt het integraal ontwerpen zo gemakkelijk 
mogelijk. Voor het ventilatiesysteem is het bijvoorbeeld van 

belang dat de modelleur de eindpunten aangeeft; dit zijn 
de afzuigpunten. Ook moet de locatie van de ventilatorbox 
worden aangegeven. Vervolgens geeft hij aan welke 
punten met elkaar  moeten worden verbonden, zoals het 
ventilatieafvoerpunt van de keuken dat moet worden 
verbonden met de ventilatorbox. Dan kan automatisch het 
verloop van de kanalen worden gegenereerd. Hierbij wordt 
een verloop gezocht dat binnen de gestelde 
randvoorwaarden van de constructie mogelijk is. Eerst gaat 

het kanaal verticaal door de verdiepingsvloer binnen een 
sparingszone van de vloer, vervolgens gaat een horizontaal 
kanaal (daar waar dat mogelijk is in de vloer) richting de 

schacht, vanuit de schacht gaat het kanaal omhoog naar de 
verdieping waar de ventilatorbox staat en dan horizontaal richting 

de ventilatorbox. Het leidingverloop kan door de modelleur eventueel worden aangepast. 
Daarnaast moet ook de diameter van het kanaal worden bepaald. Dit gebeurt automatisch 
als de juiste gegevens worden ingevoerd: de af te voeren hoeveelheid lucht per seconde en 
de snelheid waarmee dit gebeurt. De juiste diameter wordt dan berekend en gemodelleerd. 
 
Door het zoveel mogelijk automatisch genereren van 3D-objecten aan de hand van de 
informatie input wordt tijd bespaard. Het automatisch genereren van informatie zorgt er ook 
voor dat minder fouten kunnen worden gemaakt, er wordt namelijk kennis opgeslagen in de 
softwaretool.  Hierdoor hoeft de modelleur niet paraat te hebben hoe de diameter van 
ventilatiekanalen worden berekend en aan welke voorwaarden het leidingverloop moet 
voldoen. De tool kent deze berekeningen en voorwaarden. Ook de randvoorwaarden van de 
vloer hoeft de modelleur niet steeds op te zoeken, hier wordt automatisch rekening mee 
gehouden bij het ontwerp van het leidingverloop.  
Dezelfde principes gelden voor het ontwerpen van de riolering en de HWA. Ook dit gebeurt 
zoveel mogelijk automatisch aan de hand van de benodigde input. 

 
Voor de bovenstaande installaties worden ook direct de kopersopties uitgewerkt. Voor de 
opties die de aannemer geeft wordt gekeken of deze mogelijk zijn binnen het gestelde 
ontwerp. Dit zodat dit in een latere fase geen knelpunten oplevert.  
 
Afstemming en controle 
Nadat de modelleur de benodigde installaties heeft gemodelleerd, de constructeur de 
gewichts- en stabiliteitsberekening heeft gemaakt en de installatietechnicus de EPC-
berekening heeft gemaakt wordt alles opnieuw op elkaar afgestemd. Daarbij wordt weer 
gewerkt met standaard punten uit de besluitenlijst van de projectleider die in deze fase 
moeten worden afgestemd, punten die intern worden aangegeven en punten van externe 
partijen. Daarnaast wordt gekeken of er nog belangrijke knelpunten worden verwacht m.b.t. 
de installaties die in deze fase nog niet worden uitgewerkt. In deze fase is het vooral van 
belang dat de verschillende installaties worden afgestemd op elkaar en ook op de installaties 
die nog in een latere fase worden ontworpen. In de ideale situatie zou je zelfs alle installaties 

3.15: integraal ontwerp

Figuur 3.16: Database kennis
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(in basis) al in deze fase willen ontwerpen, wellicht dat dit bij een hoge mate van 
automatisering in de toekomst mogelijk wordt. In de huidige situatie zal globaal worden 
gekeken of er problemen worden verwacht m.b.t. de andere installaties. 
Ook hier geldt dat een aantal keren uitwerking en afstemming nodig kan zijn voordat het 
model de juiste kwaliteit heeft. Het voordeel in het nieuwe proces is dat afstemming steeds 
direct kan plaatsvinden, omdat iedereen die aan het project werkt bij VeriCon zit. Hierdoor 
hoeft niet steeds informatie heen en weer te worden gestuurd om aspecten af te stemmen.  
 
De projectleider communiceert eventueel met de aannemer over belangrijke wijzigingen. 
Nadat alle punten zijn verwerkt controleert de modelleur nog of aanpassingen ook 
daadwerkelijk zijn verwerkt. De installatietechnicus controleert het installatieontwerp op 
fouten, omdat hij hier het meeste verstand van heeft. Eventuele fouten van de modelleur 
kunnen op die manier uit het ontwerp worden gehaald. 
 
 
Output 
Nadat alle benodigde informatie over de installaties is gemodelleerd kunnen tekeningen 
worden gegenereerd. Aan de hand van standaard instellingen voor de verschillende 
installaties wordt vanuit het model een tekening per installatie gegenereerd. Hierdoor wordt  
een uniforme output gecreëerd, waarop geen informatie kan ontbreken zolang de standaard 
instellingen worden gehandhaafd. Hiermee kan de kwaliteit van de informatie worden 
gewaarborgd. 
 
Op het moment dat de projectleider te horen krijgt dat alle documenten gereed zijn doet hij 
nog een laatste check of alle documenten compleet zijn en de juiste informatie bevatten.  
In deze fase betreft het de gewichts- en stabiliteitsberekening, de EPC-berekening en 
tekeningen van de riolering, HWA en het ventilatiesysteem. Na deze controle stuurt hij de 
informatie naar de aannemer. De documenten voor de bouwaanvraag liggen nu ter controle 
bij de aannemer (status 2B). 
 
Status 2B, 2C, 2D 
De aannemer controleert of hij nog opmerkingen heeft, als dit niet het geval is krijgt het 
project de status 2D.  Als er wel opmerkingen zijn worden deze verwerkt en krijgt het project 
eerst nog status 2C. 
 

3.3.5 Proces fase 3: uitvoeringsgereed ontwerp vervaardigen 
Als laatste vindt fase drie plaats. In deze fase werd in het huidige proces het grootste deel 
van de installaties uitgewerkt en werd alle afstemming tussen installatie en constructie 
gedaan. Een deel van deze werkzaamheden vindt in het nieuwe proces al in fase 1 en 2 
plaats, overige activiteiten vinden in deze fase plaats. In fase 3 wordt het model opgewerkt 
van definitief ontwerp tot uitvoeringsgereed ontwerp. Aan de hand van dit definitieve model 
worden werktekeningen en productiebestanden gemaakt. 
 
Input 
Het principe voor het verwerken van de input werkt hetzelfde als in fase 1 en 2. Ook nu 
wordt weer voor aanvang van de fase een mail gestuurd met de benodigde input voor fase 3 
en wanneer deze input wordt verwacht. In deze fase bestaat de input alleen nog (eventueel) 
uit randvoorwaarden en contactgegevens van leveranciers van deelconstructies. Op het 
gebied van installaties hoeft geen nieuwe input meer te worden geleverd, tenzij de aannemer 
of opdrachtgever nog opmerkingen of wijzigingen heeft. Wel wordt nog input geleverd voor 
eventuele huurders- of kopersopties. Fase 3 kan dus starten zodra de aannemer doorgeeft 
dat de bouwaanvraag is goedgekeurd en er verder kan worden gegaan met het project, 
indien er geen overige informatie meer hoeft te worden aangeleverd. Alle informatie moet 
compleet zijn voor de fase start. 
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Deelproces 3: Uitvoeringsgereed ontwerp maken
Proccesstap waarin alle activiteiten plaatsvinden die nog nodig zijn voordat met de uitvoering kan worden gestart.
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Uitwerking model – constructie 
In deze fase wordt het constructieve model uitgewerkt tot het niveau van uitvoeringsgereed 
ontwerp. Dat deel van de constructie dat van belang is voor de installaties wordt als eerste 
uitgewerkt, zodat zo snel mogelijk kan worden gestart met het uitwerken van de installaties. 
Het gaat dan met name om de hoofdopzet van de constructie; de fundering, de wanden en 
de vloeren. In het geval dat met meerdere modelleurs wordt gewerkt is dit handig zodat de 
ene modelleur bijvoorbeeld verder kan met het uitwerken van de constructie en de andere 
met de installaties.  
 
Uitwerking model – kopers/huurdersopties 
Ook worden de huurders- en kopersopties in deze fase uitgewerkt zoals deze zijn gekozen. 
Op het gebied van de installaties betekent dit dat eventueel nog de riolering, HWA of het 
ventilatiesysteem van bepaalde woningen moet worden uitgewerkt. In fase 2 is wel al 
gekeken of deze opties mogelijk waren zodat er in deze fase geen problemen meer boven  
water komen op dit gebied. Voor de overige installaties worden de huurders-/kopersopties 
direct meegenomen. Van alle andere opties is in fase 2 ook al bekeken of ze knelpunten 
opleveren. 
 
Uitwerking model – installaties 
Nadat de basis van het constructieve model gereed is gemaakt kunnen de overige installaties 
worden uitgewerkt. Het betreft de leidingwaterinstallatie, verwarmingsinstallatie en 
gasinstallatie op het gebied van de werktuigbouwkundige installaties en de 
elektrotechnische installaties. Deze installaties worden in 
samenhang met elkaar, de reeds ontworpen installaties en de 
constructie uitgewerkt. De input voor deze installaties komt 
vanuit de EPC-berekening, het programma van eisen en het 
model van de architect.  
Ook bij de W-installaties in deze fase geldt dat ze zoveel 
mogelijk informatie automatisch worden gegenereerd en dat 
dimensies dus automatisch worden bepaald. Daarbij worden 
installatie en constructie integraal op elkaar afgestemd. Dit 
gebeurt op dezelfde manier als in fase 2 is beschreven. De 
modelleur kan het leidingverloop handmatig aanpassen 
indien dit nodig is.  
 
Ook bij het ontwerp van de elektrotechnische installaties 
wordt zoveel mogelijk geautomatiseerd. Het ontwerp van de 
elektrotechnische installatie wordt gemaakt door aan te 
geven op welke locaties aansluitpunten moeten komen zoals 
stopcontacten, lichtpunten en schakelaars. Vervolgens wordt 
automatisch de geometrie van deze punten gegenereerd. 
Daarbij weet de softwaretool dat een schakelaar bijvoorbeeld 
op 1050mm boven peil moet komen en een leidingbuis naar 
beneden en naar boven toe moet hebben. De aansluiting van 
de bovenbuis op de bovenliggende vloer wordt vervolgens 
automatisch geplaatst op een locatie waar een sparing kan 
worden gemaakt in de vloer om de elektra door te kunnen 
trekken naar de volgende verdieping. Andere elektrapunten 
in de vloer zoals zakleidingen en centraaldozen worden ook 
automatisch in de sparingszones van de vloer geplaatst of 
geven een foutmelding als dit niet mogelijk is. 
Daarna klik je aan welke elektrapunten met welke 
centraaldozen moeten worden verbonden en hoe deze zijn verbonden met de meterkast. 
Aan de hand van de aangesloten vermogens (ieder aansluitpunt krijgt een vermogen) wordt 

Figuur 3.17: Voorbeeld standaard 
stopcontacten in hoek woonkamer op 
500mm van de kant op 300mm + peil
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gecontroleerd of op die manier een juiste groepenindeling ontstaat die niet het maximum 
vermogen per groep overschrijdt.  
Ook is het mogelijk al ‘standaard indelingen’ te maken; een component dat  bijvoorbeeld in 
de voorgevel kan worden geplaatst en alle elektra bevat voor een voorgevel. Daarbij valt te 
denken aan een elektra-aansluiting voor de deurbel en aansluitpunt voor een lamp bij de 
voordeur. 
 
Afstemming en controle 
Deze installaties worden uitgewerkt en afgestemd op elkaar en de reeds eerder ontworpen 
installaties. Omdat bij deze installaties geen leidingen met hele grote diameters voorkomen 
leveren deze geen grote problemen op met de constructie of het kruisen van leidingen, 
anders is dit als het goed is al afgestemd in de tweede fase. Het gaat dus in deze fase puur 
om afstemming die geen grote invloed heeft op het ontwerp, belangrijke knelpunten zijn al 
in een eerdere fases opgelost. 
 
Op het moment dat de constructie en de installaties volledig zijn uitgewerkt en de laatste 
punten zijn afgestemd wordt het model gecontroleerd. Dit omdat het van belang is dat de 
installaties goed worden gecontroleerd, omdat bij VeriCon de kennis van installaties nog 
beperkt is. Er moet dus kunnen worden gegarandeerd dat het model klopt. Ook daarvoor kan 
gebruik worden gemaakt van BIM. Voor de controle wordt het programma Solibri gebruikt. 
Met behulp van het programma Solibri kan aan de hand van één of meerdere IFC-modellen 
een controle worden uitgevoerd.  

• er kan worden gecontroleerd of er geen conflicten zijn tussen verschillende 
disciplines zoals  bijvoorbeeld de installaties en de constructie 

• er kan worden gecontroleerd of er tussen verschillende onderdelen van hetzelfde 
discipline conflicten zijn, zoals riolering en ventilatiesysteem 

• ook kan worden gekeken of het uitgewerkte model van VeriCon daadwerkelijk 
overeenkomt met het architectenmodel  

• de informatie die de objecten in het model bevatten kan worden gecontroleerd. Is 
iedere wand wel daadwerkelijk gemodelleerd als wand, heeft iedere wand wel een 
betonsterkte en is dit de juiste betonsterkte etc.  
 

Deze controles worden uitgevoerd 
aan de hand van vooraf opgestelde 
regels/eisen voor het model. Nadat 
het IFC-model is geïmporteerd in 
Solibri laat je de controle uitvoeren 
en vervolgens geeft het programma 
aan op welke punten het model niet 
voldoet aan de regels/eisen. Hiervan 
kunnen 3D-afbeeldingen worden 
gemaakt zoals te zien in figuur 3.18. 
Vervolgens kan de modelleur het 
model dan weer aanpassen. Op deze 
manier kunnen alle fouten uit het 
model worden gehaald en kan de 
kwaliteit van het model worden 
gegarandeerd. 
 

Uitwerking model – wapening 
Tot slot wordt door de constructeur de benodigde wapening in betonelementen berekend 
en de constructieve voorzieningen die zorgen voor de samenhang van het casco worden 

Figuur 3.18: Clash gevonden in Solibri
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bepaald. Deze worden door de modelleur verwerkt in het model. Daar waar dit conflicteert 
met de installaties wordt naar een oplossing gezocht. 
 
Output 
Nu het model volledig definitief is wordt de output gegenereerd. Op het gebied van 
installaties gaat het om een installatietekening per installatie. Deze tekeningen worden 
gegenereerd aan de hand van voorinstellingen voor de betreffende tekening. Op die manier 
bevat de geleverde output altijd de benodigde informatiecomponenten. Het is wel van 
belang dat deze nog worden gecontroleerd. 
Naast tekeningen worden er ook nog hoeveelhedenstaten gemaakt voor de W-installaties en 
de E-installaties, waarmee respectievelijk de W-installateur en de E-installateur de inkoop 
kunnen doen. In deze hoeveelhedenstaten staan alle onderdelen die zij moeten bestellen per 
woning. Deze lijsten worden gegenereerd vanuit het model.  
Nadat alle documenten gereed zijn controleert de projectleider of alles compleet is. 
Vervolgens wordt een mail naar de aannemer gestuurd en worden de bestanden voor status 
definitief verzonden. 
 
Status 3B, 3C, 3D 
De aannemer controleert of hij nog opmerkingen heeft, als dit niet het geval is krijgt het 
project de status definitief (3D). Als er wel opmerkingen zijn wordt e.e.a. aangepast en krijgt 
het project eerst nog status 3C. 
 

3.3.6 Subprocessen 
Binnen de stappen die onderdeel uitmaken van de deelprocessen zijn ook nog subprocessen 
uitgewerkt. Dit zijn de processtappen die uit meerdere onderdelen bestaan. Deze 
subprocessen zijn ook uitgewerkt en terug te vinden in het hulpmiddel dat wordt beschreven 
in hoofdstuk 3.4. 
 

3.3.7 Beheersing informatiestromen 
In het nieuwe proces ontstaan er allerlei nieuwe informatiestromen. Om te zorgen dat deze 
informatiestromen van voldoende kwaliteit zijn worden er verschillende eisen gesteld aan 
deze informatiestromen, zoals besproken in hoofdstuk 3.3.3 t/m 3.3.5. Om te zorgen dat ook 
daadwerkelijk volgens de beschreven wijze zal worden gewerkt is een systeem ontwikkeld 
om de informatiestromen te kunnen beheersen. Hierdoor kost het zo min mogelijk tijd om 
volgens het nieuwe proces informatiestromen te versturen en ontvangen. Met het systeem 
worden alle informatiestromen geregistreerd en is er dus meer inzicht in de 
informatiestromen. Hierdoor kan worden gecontroleerd of de juiste informatie op het juiste 
moment wordt aangeleverd. 
 
Systeem beheersing informatiestromen 
Binnen een bestaande applicatie van VeriCon, VeriConnect, wordt een nieuwe pagina 
toegevoegd. Op deze pagina is overzichtelijk te zien in welke fase ieder project zich bevindt, 
aan de hand van de status die een project heeft.  
 

 
Figuur 3.19: Overzichtpagina 
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Vanuit deze pagina zijn er verschillende opties per project: 

• verwerken van inkomende informatiestromen; 

• creëren van uitgaande informatiestromen; 

• bekijken welke informatie al binnengekomen is en welke niet; 

• bekijken welke issues nog openstaan. 
 
Deze opties zijn gekoppeld aan outlook, omdat informatiestromen via outlook binnenkomen 
en worden verzonden. De verschillende opties zullen hieronder uitgebreider worden 
besproken. 
 
Inkomende informatiestromen 
De inkomende informatiestromen zijn de informatiestromen aan het begin van een fase. De 
aannemer stuurt dan de benodigde documenten naar VeriCon. Deze worden als volgt 
verwerkt: 
 
Stap 1: Registreren inkomende informatiestromen 
Alle inkomende informatiestromen worden geregistreerd aan de hand van een viertal keuzes: 
 

1. Registreren op project 
Als eerste wordt geregistreerd over welk project deze e-mail gaat. Wanneer in de titel 
van de e-mail al het projectnummer of de naam vermeld staat maakt het systeem 
automatisch al de keuze voor dit project. 
 

2. Registreren op onderdeel 
Vervolgens kan eventueel een keuze worden gemaakt voor een onderdeel van het 
project. De optie die standaard is ingesteld is ‘algemeen’, maar er kan ook een keuze 
worden gemaakt voor bijvoorbeeld ‘fundering’, ‘vloeren’ of ‘wanden’.  
 

3. Registreren op status 
Vervolgens wordt de e-mail geregistreerd op status. Deze status geeft aan bij welke 
fase van het project de e-mail hoort. Deze indeling in fases wordt gestandaardiseerd 
voor de projecten zodat het voor iedereen duidelijk is wat de fases inhouden. 
Standaard staat de status voor de mail ingesteld op de status waarin het project zich 
op dat moment bevindt. Mocht de mail over een andere fase/status gaan dan kan de 
fase worden aangepast. 
 

4. Registreren op onderwerp 
Hierbij kan worden gekozen voor vier onderwerpen: 

o Regulier 
Dit is een informatiestroom die altijd plaatsvindt en dus wordt verwacht. 
Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het ontvangen van de benodigde 
documenten voor het opstarten van een fase. 

o Issue 
Dit is een informatiestroom die niet standaard plaatsvindt. Het gaat daarbij 
bijvoorbeeld om een geconstateerd probleem dat opvolging behoeft. Dat kan 
betekenen dat de modelleur, constructeur of installatietechnicus iets aan moet 
passen, maar kan ook betekenen dat iets in het ontwerp moet worden 
afgestemd (intern of extern). 

o Tijdafspraak 
Dit is een informatiestroom m.b.t. de planning van het project. Wanneer er 
afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld het aanleveren van gegevens 
die niet conform de afgesproken planning zijn wordt deze informatiestroom 
geregistreerd onder tijdsafspraak. 
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o Algemeen 
Een mail waar verder niks mee hoeft te worden gedaan. Dit kan gaan om 
bijvoorbeeld een mail met enkel een mededeling waarvoor geen actie hoeft te 
worden ondernomen. 

 

Project: <scroll-menu projecten> 
Status:  <scroll-menu status> 
 

Onderdeel Regulier Issue Tijdafspraak Algemeen 
Algemeen o o o o 
Fundering o o o o 
Vloeren o o o o 
Etc. o o o o 

Figuur 3.20  dialoogbox registreren onderwerp 

 
Stap 2: verwerken informatiestroom 
Als het dialoogvenster uit stap 1 is ingevuld zorgt het informatiesysteem automatisch voor 
een vervolgactie afhankelijk van de gemaakte keuzes. 

 
Regulier 
Bij een e-mail die gecategoriseerd is als regulier moeten de bijlagen (documenten) worden 
‘ingecheckt’. Bij het registreren van een mail als regulier verschijnt daarom een venster met 
de opties voor stukken die worden ontvangen. Deze opties zijn afhankelijk van de gekozen 
status/fase. Per fase moet er een aantal documenten zijn om het werk bij VeriCon te kunnen 
uitvoeren. Met het systeem wordt het dus overzichtelijk of alle documenten zijn ontvangen. 
Na het kiezen van de betreffende stukken worden deze documenten automatisch in de juiste 
map (per fase) in de projectmap geplaatst. Hierbij wordt de datum van ontvangst vermeld 
zodat het altijd duidelijk is welke documenten de meest actuele zijn. 
 

Regulier  - fase 1 

o Bouwkundige stukken fase 1 
o Programma van eisen opdrachtgever 
o Aanvullende documenten opdrachtgever 
o Randvoorwaarden vloeren 
o Contactgegevens vloerleverancier 
o Contactgegevens architect 

           Figuur 3.21: Voorbeeld dialoogbox regulier 

 
Deze informatie wordt vervolgens geregistreerd in het informatiesysteem zodat de 
projectleider het overzicht heeft of alle documenten voor de start van de fase zijn ontvangen.  
 
Issue 
Wanneer is gekozen voor de optie ‘issue’ kan vervolgens worden gekozen voor de optie 
doorsturen, beantwoorden of geen actie.  
 
Doorsturen 
Wanneer de ontvanger niet degene is die het issue kan/moet oplossen of dit met iemand 
samen moet oplossen kan deze de e-mail doorsturen. Daarbij kan een keuze worden 
gemaakt uit een lijst geadresseerden die zijn gekoppeld aan het project (zowel interne 
personen die betrokken zijn bij het project als externe partijen). Als de ontvanger van de e-
mail niet de projectleider is wordt deze automatisch in de CC van de e-mail opgenomen 
zodat deze op de hoogte is van het desbetreffende issue. 
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Beantwoorden 
De mail kan ook door de ontvanger worden beantwoord. Als de ontvanger een vraag heeft 
over het issue kiest hij voor ‘beantwoorden’ er wordt dan een standaard e-mail opgesteld 
waaraan hij zijn vraag kan toevoegen.  

 
Tijdafspraak 
Wanneer wordt gekozen voor tijdafspraak wordt automatisch een e-mail gegenereerd naar 
de projectleider waarin staat dat de planning is gewijzigd volgens de onderstaande e-mail. 
Hij kan de planning dan aanpassen. De ontvanger hoeft geen verdere actie te ondernemen. 
 
Algemeen 
De ontvanger hoeft geen actie te ondernemen.  
 
Uitgaande informatiestromen 
Ook de uitgaande informatiestromen kunnen deels worden geautomatiseerd. 
 
Regulier 
Voor de uitgaande informatiestromen worden enkele standaard e-mails opgesteld voor de 
reguliere informatiestromen. Dit omdat dit informatiestromen zijn die altijd plaatsvinden.  
 

• Voor aanvang fase: 
Voordat een fase start wordt een e-mail gestuurd naar de aannemer welke 
documenten VeriCon nodig heeft voor de engineering en welke informatie deze 
documenten moeten bevatten. 

 

• Bij aanvang fase 
Op het moment dat een project(fase) volgens de planning moet starten controleert 
de projectleider of alle documenten zijn ontvangen: 
- Wanneer alle stukken die nodig zijn voor het opstarten van een fase zijn ingecheckt 
in het informatiesysteem wordt een mail gegenereerd dat alle documenten zijn 
ontvangen en dat de engineering volgens planning zal worden opgestart, zie figuur 
3.22. de oranje velden worden automatisch ingevuld vanuit het informatiesysteem. 
- Wanneer niet alle documenten zijn ingecheckt in het informatiesysteem wordt een 
mail gegenereerd dat nog niet alle documenten zijn ontvangen plus welke bestanden 
dit zijn en wordt vermeld dat de engineering pas kan starten zodra deze zijn 
ontvangen. 

 

• Bij afsluiten fase 
Op het moment dat de projectleider een seintje krijgt dat alle documenten voor de 
desbetreffende fase gereed zijn kan hij automatisch een e-mail genereren waaraan de 
documenten worden toegevoegd. Aan de hand van de status van het project weet het 
informatiesysteem in welke map de documenten staan die als bijlage moeten worden 
toegevoegd. In de mail wordt tevens aangegeven voor welke datum de stukken 
gecontroleerd retour moeten zijn. 
 

Tijdsafspraak, issue, algemeen 

De andere type informatiestromen zijn geen standaard informatiestromen dus hiervoor kan 
ook geen standaard e-mail worden opgesteld. Wel kan per mail worden aangegeven wat 
voor type informatiestroom het betreft. Bij tijdafspraak wordt de projectleider dan 
automatisch in de CC gezet zodat hij hiervan op de hoogte is. Issues worden geregistreerd in 
de lijst met issues. Met algemene e-mails wordt niets gedaan. 
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Figuur 3.22 Voorbeeld standaard mail start werkzaamheden 

Overige opties vanuit applicatie 
In VeriConnect heeft de projectleider een aantal opties om de informatiestromen in te zien, 
maar ook de voortgang van het project. 
 

• Planning 
In de planning staat een overzicht van de lopende projecten met de status die de 
projecten hebben in een bepaalde week. Hierin kan hij dus zien of het project nog 
volgens planning verloopt. Deze status wordt automatisch verwerkt in de planning 
vanuit de inkomende en uitkomende informatiestromen ‘regulier’.  
 

• Documenten 
Per fase kan hij bekijken of alle documenten voor die fase al zijn ontvangen.  
 

• Issues 
De projectleider kan een lijst opvragen van alle e-mails met de status ‘issue’. Dit kan 
hij ook per fase en per onderdeel van het project selecteren. Op die manier heeft hij 
snel een overzicht van de lopende issues. Aan het einde van een fase kan hij dus met 
de applicatie controleren of alle issues die in die fase moesten worden opgelost ook 
daadwerkelijk zijn opgelost. Hierdoor kunnen geen punten ter afstemming over het 
hoofd worden gezien. 
 

 
Figuur 3.23: Voorbeeld planning in VeriConnect met bijbehorende status 
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3.4 Hulpmiddel: VerInstall 
Om te zorgen dat het nieuwe proces bij VeriCon ook daadwerkelijk kan worden 
geïmplementeerd is een hulpmiddel ontwikkeld. Het hulpmiddel heeft de vorm van een 
stappenplan voor het nieuwe proces aangevuld met de overige benodigde informatie voor 
het uitwerken van de installaties. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het hulpmiddel eruit 
komt te zien. Het hulpmiddel draagt de naam VerInstall. Het volledige hulpmiddel is te 
vinden in het document hulpmiddel VerInstall. 
 

3.4.1 Programma van eisen 
Ook aan het hulpmiddel zijn een aantal eisen gesteld om te zorgen dat het hulpmiddel ook 
daadwerkelijk gebruikt wordt en mede zal zorgen dat de knelpunten worden weggenomen. 
 
De belangrijkste eis daarbij is de volgende: 

• Met het hulpmiddel moeten werknemers bij VeriCon het nieuwe proces m.b.t. de 
installaties volledig kunnen doorlopen. 

 

• Het stappenplan moet digitaal beschikbaar zijn, zodat iedereen binnen het bedrijf 
toegang heeft tot het stappenplan. 

• Het is van belang dat het stappenplan vooral visueel is met weinig tekst, zodat 
werknemers snel kunnen zien per processtap wat er moet gebeuren. 

• De belangrijke grote lijnen per processtap moeten overzichtelijk bij elkaar komen te 
staan op één pagina. 

• Verdere specificering van de handelingen binnen processtappen (indien nodig) 
worden op een aparte pagina uitgewerkt. 

• Het is van belang dat de kennis m.b.t. installaties die benodigd is per processtap 
wordt gekoppeld aan het stappenplan, zodat deze gemakkelijk beschikbaar is. 

• Het moet duidelijk zijn door wie binnen het bedrijf de processtappen moeten worden 
uitgevoerd (projectleider, constructeur, modelleur, installatietechnisch persoon). 

• Het stappenplan moet voor iedereen binnen het bedrijf beschikbaar zijn. 

• Het stappenplan moet aanpasbaar en aanvulbaar zijn, zodat later bijvoorbeeld kennis 
over nieuwe type installaties kan worden toegevoegd of veranderde regelgeving kan 
worden verwerkt. 

• Het hulpmiddel moet later kunnen worden uitgebreid voor andere processen m.b.t. 
installaties. Daarbij valt te denken aan processen die buiten de randvoorwaarden van 
het afstuderen vallen; bijvoorbeeld andere type projecten en het toevoegen van meer 
complexe installaties. 

• Er moet gestructureerd en ongestructureerd kunnen worden gezocht naar benodigde 
informatie. 

 
3.4.2 Vorm hulpmiddel 

Vanuit de eis dat het stappenplan digitaal voor iedereen beschikbaar moest zijn blijven er 
drie belangrijke opties over voor de vorm van het stappenplan. Het stappenplan kan digitaal 
worden aangeboden via een website, via het intranet van VeriCon of op de server van 
VeriCon worden geplaatst. Hierbij valt het gebruik van een website af omdat de wens bestaat 
dat het hulpmiddel later kan worden uitgebreid of aangepast. Als dit op een website moet 
worden gedaan creëert dat al snel een grote drempel om documenten aan te passen, dit 
omdat het maken van een website specifieke kennis vergt waarover niet iedereen beschikt. 
 
Uiteindelijk is ervoor gekozen om de bestanden op het intranet van VeriCon te plaatsen, 
omdat dit ook nu al gebruikt wordt als database voor informatie. Hier kan dus simpelweg 
een tabblad ‘installaties’ aan toegevoegd worden. 
Het aanpassen van bestanden op intranet werkt zeer eenvoudig omdat het intranet is 
opgebouwd aan de hand van worddocumenten. Het enige verschil met offline bestanden is 
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dat deze worddocumenten zijn opgeslagen als webpagina. Met behulp van links zijn deze 
bestanden op intranet te bekijken. 
 

3.4.3 Beschrijving hulpmiddel 
In deze paragraaf wordt de opbouw van het hulpmiddel beschreven. Van de verschillende 
onderdelen die het hulpmiddel bevat wordt een voorbeeld gegeven. 
 
Indexpagina 
Bovenaan de indexpagina van intranet bij VeriCon staan links naar de verschillende pagina’s. 
Deze links staan ook op iedere pagina binnen intranet, zodat je altijd terug kunt naar de 
hoofdpagina. Wanneer je op installaties klikt kom je op de hoofdpagina van de installaties. 
 

• Handleiding: van hieruit kun je de handleiding voor de intranetpagina installaties 
bekijken. Hierin staat kort beschreven hoe deze intranetpagina is opgebouwd en waar 
deze voor kan worden gebruikt (o.a. wat de randvoorwaarden voor het proces zijn). 

• Proces: op deze pagina kun je het stappenplan van het proces bekijken, waarmee het 
proces door werknemers bij VeriCon kan worden doorlopen. 

• Installaties: op deze pagina is per installatie alle informatie gegroepeerd die nodig 
kan zijn bij het ontwerp van de installaties. 

• Informatiesysteem VeriConnect: op deze pagina wordt uitgelegd hoe het 
informatiesysteem werkt zoals dat is beschreven in hoofdstuk 3.3.7. 

 
Proces 
Op de pagina proces is het stappenplan voor het proces m.b.t. installaties terug te vinden. Je 
kunt vanuit deze pagina de verschillende deelprocessen bekijken, maar vanuit hier kun je ook 
navigeren naar de pagina waar alle subprocessen apart zijn weergegeven.  

 

Figuur 3.24: Index-pagina installaties op intranet

Link naar pagina 
handleiding. 

Link naar index-pagina 
installaties, staat op 
iedere pagina. 
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Deelprocessen 
Op de pagina’s met deelprocessen (deelproces 1, 2, en 3) vindt je het stappenplan zoals dat 
in dit verslag is opgenomen in hoofdstuk zes. Doordat alleen de hoofdstappen van deze 
processen onderdeel uit maken van het schema blijft het proces overzichtelijk. Wanneer je 
klikt op een processtap wordt een aparte pagina geopend met meer informatie over het 
(sub)proces. Doordat een aparte pagina wordt geopend kun je altijd terug naar het overzicht 
van dat deelproces.  
Om snel visueel te maken hoe het proces in elkaar zit is gebruik gemaakt van de BPMN-
methode. Deze methode is beschreven in hoofdstuk 3.3, maar een uitleg over de BPMN-
methode is ook terug te vinden op de pagina ‘processen’ op intranet. Op die manier kunnen 
werknemers van VeriCon dit document altijd raadplegen als bepaalde symbolen binnen het 
proces hen niet duidelijk zijn.  
De processtappen zijn ingedeeld per functie: projectleider, modelleur, constructeur en 
installatietechnicus. Op die manier is het direct duidelijk wie welke taken moet uitvoeren. 
 
Subprocessen 
Op de pagina subprocessen staan alle documenten met de uitleg van de processtappen. 
Deze pagina is gemaakt zodat je als je specifiek opzoek bent naar informatie over een 
bepaalde processtap niet door de deelprocessen hoeft te gaan scrollen opzoek naar de 
desbetreffende processtap. Op deze pagina zijn ze allemaal overzichtelijk weergegeven. In 
figuur 3.26 is een voorbeeld van zo’n processtap weergegeven. In dit geval gaat het om de 
ventilatiebalans. Van iedere processtap staan de volgende punten omschreven: 

• de stappen binnen deze processtap staan weergegeven, opnieuw volgens de BPMN-
methode; 

• een korte omschrijving van de processtap wordt gegeven; 

• welke input benodigd is voor de processtap en door wie deze geleverd moet worden; 

• welke afstemming gedurende de processtap moet plaatsvinden en met wie; 

• welke output moet worden geleverd en aan wie deze output moet worden geleverd; 

• welke kennis van installaties benodigd is voor het doorlopen van de processtap. 
 

Figuur 3.25: Pagina processen op intranet



 

 
Installaties 
Op de pagina installaties is alle informatie terug te vinden
Allereerst staat op deze pagina een kopje met algemene documenten. Hier zijn enkele 
standaard documenten terug te vinden die bij een project kunnen worden gebruikt, zoals de

VENTILATIEBALANS 
 

 

 
 

Omschrijving processtap
 
 

Bij het opstellen van de ventilatiebalans wordt bepaald hoe groot de benodigde afvoer van 
lucht is en hoe groot de benodigde aanvoer van lucht dan is. Deze moeten met elkaar in 
balans zijn. De ventilatiebalans wordt gecontroleerd 
bouwbesluit. 

 
 

          Benodigde input informatie
 

Ontwerp architect 
Grootte van alle ruimtes 
Type ruimtes 
Breedte deuren en raamkozijnen 
Locatie ruimtes waarvoor mechanische 
afvoer nodig is 
 

 
 

Benodigde output informatie
 

Ventilatiebalans 
Verblijfsgebieden met bijbehorende 
oppervlakte 
Gebruiksoppervlakten 
Ventilatiestromen (aanvoer, overstroom, 
afvoer) 

 

 

 
Figuur 3.26

installaties is alle informatie terug te vinden over de installaties.
Allereerst staat op deze pagina een kopje met algemene documenten. Hier zijn enkele 
standaard documenten terug te vinden die bij een project kunnen worden gebruikt, zoals de

VENTILATIEBALANS OPSTELLEN
   

   

processtap    

Bij het opstellen van de ventilatiebalans wordt bepaald hoe groot de benodigde afvoer van 
lucht is en hoe groot de benodigde aanvoer van lucht dan is. Deze moeten met elkaar in 
balans zijn. De ventilatiebalans wordt gecontroleerd door de gemeente op de eisen in het 

   

Benodigde input informatie 
 

 

          Afstemming
 

Locatie ruimtes waarvoor mechanische 

  
 
 
 
 
 

 
Toe te passen ventilatieroosters en 
breedte. 
Toe te passen hoogte van de kier 
onder binnendeuren

   

Benodigde output informatie 
 

 

Kennis van installaties
 

Ventilatiestromen (aanvoer, overstroom,   

 Definiëren van een gebruiksfunctie
Definiëren gebruiksoppervlakte
Definiëren verblijfsgebieden
Minimale ventilatiebehoefte 
vaststellen 

  Bepalen van de benodigde 
aanvoer/afvoer 

  Dimensioneren 
overstroomvoorzieningen

  Dimensioneren  
ventilatietoevoervoorzieningen

  Eisen aan output ventilatiebalans
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Figuur 3.26: Voorbeeld processtap 

over de installaties.  
Allereerst staat op deze pagina een kopje met algemene documenten. Hier zijn enkele 
standaard documenten terug te vinden die bij een project kunnen worden gebruikt, zoals de 

OPSTELLEN  
 

 

 

Bij het opstellen van de ventilatiebalans wordt bepaald hoe groot de benodigde afvoer van  
lucht is en hoe groot de benodigde aanvoer van lucht dan is. Deze moeten met elkaar in  

door de gemeente op de eisen in het 

 

Afstemming 

Toe te passen ventilatieroosters en 

Toe te passen hoogte van de kier 
onder binnendeuren 

 

 

Kennis van installaties 

Definiëren van een gebruiksfunctie 
Definiëren gebruiksoppervlakte 
Definiëren verblijfsgebieden 
Minimale ventilatiebehoefte 

Kennis 1 
Kennis 1 
Kennis 1 
Stap 2 
 

van de benodigde Stap 3 

overstroomvoorzieningen 
Stap 4 

ventilatietoevoervoorzieningen 
Stap 5 

Eisen aan output ventilatiebalans Stap 7 
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besluitenlijst waarin alle aspecten die standaard moeten worden afgestemd m.b.t. de 
installatie staan vermeld.  
Daarnaast staan per installatie de volgende documenten op deze pagina: 

• Proces: in dit document staat het subproces voor de installatie beschreven. Als eerste 
de pagina met de processtappen en benodigde input, output, afstemming en kennis 
van installaties. Daarnaast worden de processtappen tekstueel toegelicht zodat 
duidelijk is wat precies moet worden gedaan. Daarnaast is ook nog de benodigde 
kennis zoals formules en tabellen opgenomen in dit document. 

• Systemen: de verschillende systemen die kunnen worden toegepast voor een 
installatie worden op deze pagina opgenomen. Hieruit kan de installatietechnicus een 
keuze maken. 

• Leveranciers: op deze pagina staat de documentatie van leveranciers. Hierin staan 
specificaties over materialen, sanitaire toestellen, verwarmingsketels etc. 

• Normen: op deze pagina zijn de wettelijke normen die gelden voor die installatie 
opgenomen. 

 
De documentatie van de processen op deze pagina is al opgenomen. De pagina’s met 
systemen, specificaties van leveranciers en normen zullen zich in de loop van de tijd moeten 
vullen naarmate meer projecten worden uitgevoerd. 

 

 
 
 
 

Figuur 3.27: Voorbeeld van een deel van de pagina installaties – documentatie op intranet
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4 Conclusies en aanbevelingen 
In dit hoofdstuk worden als eerste het nieuwe proces en het bijbehorende hulpmiddel 
getoetst. Vervolgens worden conclusies getrokken en worden aanbevelingen gedaan. 
 

4.1 Toetsing 
In dit hoofdstuk wordt de toetsing van het nieuw ontworpen proces met het bijbehorende 
hulpmiddel (stappenplan) besproken. Allereerst wordt getoetst of het ontwerp voldoet aan 
de gestelde eisen en wensen. Vervolgens wordt getoetst of aan de doelstelling om 30% van 
de manuren m.b.t. installaties te besparen wordt voldaan. 
 

4.1.1 Toetsen aan programma van eisen 
 

4.1.1.1 Eisen proces 
De eisen m.b.t. het nieuwe proces en het stappenplan zijn opgesteld per knelpunt. Per 
knelpunt zal dus ook worden besproken of aan de eisen wordt voldaan. 
 

Knelpunt 1: Slechte afstemming door betrokken partijen 
 

√ Alle ontwerpende partijen moeten in het beginstadium al bekend zijn. 
Bij de input aan het begin van deelproces 1 wordt gevraagd om de contactgegevens van de 
ontwerpende partijen, het project start niet voordat alle input compleet is. 
 

√ In de aanbestedingsfase moet al worden gekeken naar de gevolgen die het 
architectonische ontwerp heeft voor de constructie en installaties. 
In deelproces 1 is opgenomen dat al wordt gekeken naar de knelpunten op het gebied van 
de installaties t.o.v. het bouwkundige ontwerp, waarna dit wordt afgestemd met de architect. 
Ook tijdens deelproces 2, waarbij het definitief ontwerp gemaakt wordt, worden de 
installaties en constructie in samenhang ontworpen. 
 

√ Bouwkundige en installatietechnische aspecten moeten in de juiste fase op elkaar 
worden afgestemd. 
Installaties en constructie worden in samenhang met elkaar ontworpen en uitgewerkt tijdens 
dezelfde processtap. Door de automatisering wordt in het BIM-model al tijdens het 
ontwerpen van installatie en constructie duidelijk welke mogelijkheden er zijn voor het 
leidingverloop, sparingen etc. 
 

√ Er moet worden gecontroleerd of de afstemming ook daadwerkelijk plaatsvindt. 
Bij de afstemming heeft de projectleider de verantwoordelijkheid, daarmee ligt deze 
verantwoordelijkheid bij één persoon. Alleen de taken worden gedelegeerd. Het is aan hem 
om te controleren of alle afstemming die moet plaatsvinden ook daadwerkelijk plaatsvindt.  
Dit heeft een duidelijke plaats in het proces gekregen. 
 

√ Het moet duidelijk zijn over welke aspecten afstemming moet plaatsvinden, in welke 
fase deze afstemming moet plaatsvinden, welke informatie daarbij benodigd is en welke 
kennis van installaties daarbij benodigd is. 
In de documenten per processtap is duidelijk aangegeven wat er bij die processtap moet 
worden afgestemd en welke kennis van installaties nodig is in die processtap. Daarnaast is 
het document besluitenlijst opgesteld waarin overzichtelijk staat weergegeven wat moet 
worden afgestemd in welke fase. 
 

Knelpunt 2: Afhankelijk van veel andere partijen 
 

√ Het verbeterde proces dat wordt ontworpen moet bij VeriCon met maximaal vier 
functies kunnen worden uitgevoerd (projectleider, constructeur, modelleur en 
installatietechnicus). 
Alle processtappen worden uitgevoerd door één van de vier gedefinieerde rollen.  
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√/+ De randvoorwaarden voor het proces moeten beschikbaar en helder zijn, zodat 
hierover geen contact hoeft te zijn met andere partijen. 
In het nieuwe proces wordt duidelijk aangegeven bij de behoefte aan input van informatie 
dat de randvoorwaarden van de verschillende partijen vóór de start van de desbetreffende 
fase moeten worden aangeleverd, anders start men niet met de fase. Of deze 
randvoorwaarden ook daadwerkelijk helder en duidelijk zijn hangt volledig af van de andere 
partij en kan dus niet worden beïnvloed. 
 

√ Het moet voor andere partijen duidelijk zijn welke informatie VeriCon wanneer in het 
proces nodig heeft van hen. 
Voorafgaand aan iedere fase wordt een mail gestuurd waarin staat welke informatie VeriCon 
nodig heeft voor het uitwerken van die fase. 
 

√ Het moet duidelijk zijn welke andere partijen er zijn en wie waarvoor contactpersoon 
is met bijbehorende gegevens van de contactpersonen. 
In de mail met het overzicht met informatie die VeriCon nodig heeft wordt ook aangegeven 
dat de contactpersonen en contactgegevens moeten worden doorgegeven. 
 

√ Het moet duidelijk terug te vinden zijn welke personen (intern en extern) en partijen 
betrokken zijn bij het proces, welke rol zij vervullen en de contactgegevens moeten bekend 
zijn. 
Alle contactgegevens voor het project worden ingevoerd in een softwareprogramma, van 
daaruit worden deze gegevens gebruikt om e-mails te genereren m.b.v. het 
informatiesysteem. 
 

Knelpunt 3: Documenten van andere partijen zijn slecht bruikbaar 
 

√ In het proces moet het duidelijk zijn welke tekeningenversie actueel is. 
Alle documenten worden ‘ingecheckt’ met het informatiesysteem. Hierbij worden alle 
documenten in de projectmap geplaatst en krijgen alle documenten automatisch een datum 
mee. 
 

√ Het moet voor andere partijen duidelijk zijn welke behoefte aan informatie er is en in 
welke vorm VeriCon deze informatie wenst te ontvangen. 
In de e-mail bij de start van een fase wordt duidelijk aangegeven welke informatie VeriCon 
nodig heeft en in welke vorm VeriCon deze wenst te ontvangen. 
 

√ Het moet duidelijk zijn welke behoefte aan informatie er intern is tijdens het proces 
en in welke vorm deze informatie moet worden weergegeven. 
Per processtap is weergegeven welke input van informatie nodig is. Hierbij is ook de 
informatie van interne personen weergegeven.  
 

√ Het moet voor VeriCon duidelijk zijn welke behoefte aan informatie er van andere 
partijen is en in welke vorm deze informatie moet worden weergegeven. 
In het stappenplan is aangegeven welke behoefte aan output van informatie er op welke 
momenten is. Voor de vorm van de informatie worden standaarddocumenten opgesteld 
waardoor de output altijd uniform is en voldoet aan de eisen. 
 

√ De kwaliteit van informatie moet kunnen worden gewaarborgd. Het moet duidelijk 
zijn hoe dit gebeurd en op welke momenten. 
Door het gebruik van Solibri kan de kwaliteit van het model worden gecontroleerd. Met 
Solibri wordt het model getoetst aan de regels/eisen, objecten die daar niet aan voldoen 
krijgen een foutmelding. Als het model uiteindelijk geen fouten meer bevat kan aan de hand 
van standaardinstellingen de output (IFC-model, tekeningen etc.) worden gegenereerd. Hier 
staat dus altijd de juiste informatie op/in. In het stappenplan staat aangegeven wanneer deze 
controles moeten worden uitgevoerd en hoe dit kan worden gedaan. 
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√ Het moet duidelijk zijn welke informatie van andere partijen benodigd is voor het 
uitvoeren van een processtap en hoe deze informatie kan worden verwerkt. 
√ Het moet duidelijk zijn hoe de informatie (voor extern en interne doeleinden) van 
VeriCon kan worden geproduceerd. 
Hoe de informatie van andere partijen moet worden verwerkt en hoe de informatie die 
andere partijen willen moet worden geproduceerd staat omschreven in de processtappen. 
 

Knelpunt 4: Benodigde gegevens worden te laat verstrekt 
 

√ Partijen moeten weten wanneer VeriCon welke informatie nodig heeft van hen tijdens 
het proces, andersom moet duidelijk zijn wanneer VeriCon informatie moet verstrekken en 
het moet duidelijk zijn wanneer er welke informatiebehoefte intern is. 
Met partijen wordt gecommuniceerd wanneer VeriCon welke informatie nodig heeft middels 
het informatiesysteem. Verder staan alle momenten waarop een informatiestroom nodig is 
aangegeven in het stappenplan. 
 

√ De momenten waarop informatie nodig is moet voor het project start duidelijk zijn. 
Voor iedere fase wordt aangegeven wanneer welke informatie nodig is. Dit omdat het vooraf 
niet zeker is dat VeriCon bij alle fases van het project betrokken wordt. 
 

Knelpunt 5: Er wordt steeds met andere partijen gewerkt 
 

√ Er moet een uniforme een en eenduidige manier worden gevonden om de informatie 
over te brengen op andere partijen. 
Voor de output van informatie worden standaarddocumenten gebruikt; de informatie die 
erop staat en hoe deze wordt gevisualiseerd is altijd hetzelfde. Deze standaarddocumenten 
moeten voldoen aan de eisen. Eventueel kan hierover feedback worden gevraagd aan de 
partijen. 
 

+ De randvoorwaarden van de partijen moeten voor het proces begint duidelijk zijn. 
Er wordt van tevoren gevraagd om de randvoorwaarden van de verschillende partijen, echter 
kan daarmee niet worden gegarandeerd dat deze volledig duidelijk zijn. Het is dus van 
belang om zo snel mogelijk te kijken of het document met randvoorwaarden voldoende 
informatie bevat voor de uitwerking. Dit kan vertraging opleveren, dit wordt niet 
ondervangen in het nieuwe proces. 
 

√ Het moet duidelijk zijn op welke wijze de informatie moet worden vormgegeven en 
het moet duidelijk zijn welke informatie een informatiestroom moet bevatten. 
Zoals eerder besproken is in het stappenplan aangegeven welke informatiestromen er 
moeten zijn en wordt dit ook gecommuniceerd naar andere partijen. 
 

Knelpunt 6: Kennis over installaties ontbreekt 
 

√ Het moet in het nieuwe proces duidelijk zijn welke kennis van installaties benodigd is 
in welke fase, dit moet per processtap gebeuren. Het moet ook duidelijk zijn waar deze 
kennis te vinden is. 
Per processtap is aangegeven welke kennis van installaties benodigd is. Deze kennis is 
opgenomen in de documenten die per installatie zijn gemaakt. Deze kennis moet nog verder 
worden aangevuld met de wettelijke normen. Ook geldt dat op dit moment enkele specifieke 
installaties zijn uitgewerkt, dit kan in de toekomst worden aangevuld met andere installaties. 
 

√ De benodigde kennis m.b.t. installaties moet zodanig worden gedocumenteerd dat 
modelleurs binnen het bedrijf dit begrijpen en hiermee kunnen werken, zonder dat hierover 
misverstanden kunnen ontstaan door onduidelijkheden. Het moet duidelijk zijn hoe zij de 
informatie m.b.t. installaties kunnen genereren. 
Per installatie is een document opgesteld waarin stap voor stap staat beschreven wat de 
modelleur moet doen voor het uitwerken van die installatie. Daarnaast wordt dit nog 
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grotendeels geautomatiseerd waardoor een groot deel van deze kennis straks aanwezig zal 
zijn in het BIM-model. 
 

√ De kwaliteit en juistheid van het ontwerp van de installaties moet kunnen worden 
gewaarborgd. Hieraan dient voldoende aandacht te worden besteedt in het proces. 
Doordat de berekeningen die moeten worden gemaakt voor de installaties worden 
geautomatiseerd in het BIM-model kunnen hier geen fouten ontstaan door menselijke 
fouten. Daarnaast wordt het ontwerp van de installaties getoetst aan de eisen met Solibri, 
waarmee fouten in bijv. het leidingverloop eruit kunnen worden gehaald. Ook wordt het 
ontwerp nog eens gecontroleerd door de installatietechnicus. 
 
 

Eisen vanuit het gastbedrijf 
 

√ Besluiten die tijdens het proces worden genomen moeten systematisch worden 
genoteerd. 
Voor het systematisch noteren van de besluiten wordt een besluitenlijst opgesteld. 
 

√/+ Voor de installaties moeten een aantal opties vast kunnen worden gelegd waardoor 
gemakkelijk een installatieontwerp kan worden gegenereerd afhankelijk van de eisen die aan 
de installaties worden gesteld. 
Dit kan worden gedaan zodra het ontwerpen van de installaties is geautomatiseerd. Er 
kunnen dan een aantal opties worden vastgelegd/gemodelleerd die in het model kunnen 
worden geplaatst. Op dit moment is dit dus nog niet mogelijk.  
 

4.1.1.2 Eisen hulpmiddel 
 

√ Met het hulpmiddel moeten werknemers bij VeriCon het nieuwe proces m.b.t. de 
installaties volledig kunnen doorlopen. 
Het hele proces wordt stap voor stap beschreven in het hulpmiddel, waarbij alle informatie 
die ze nodig hebben voor het uitwerken van de installaties in de subprocessen is verwerkt. 
 

√ Het stappenplan moet digitaal voor iedereen beschikbaar zijn. Dit zodat iedereen 
binnen het bedrijf toegang heeft tot het stappenplan. 
Het stappenplan wordt op intranet geplaatst. 
 

√ Het is van belang dat het stappenplan vooral visueel is met weinig tekst, zodat 
werknemers snel kunnen zien per processtap wat er moet gebeuren. 
Het hoofdproces bestaat puur uit het processchema met weinig aanvullende tekst. De 
uitwerking per processtap is kort en bondig weergegeven op één A4. 
 

√ De belangrijke grote lijnen per processtap moeten overzichtelijk bij elkaar komen te 
staan op één pagina. Verdere specificering van de handelingen binnen processtappen (indien 
nodig) worden op een aparte pagina uitgewerkt. 
Het stappenplan is op deze manier opgebouwd. Tekstuele toelichting en de documentatie bij 
de installaties is apart weergegeven. 
 

√ Het is van belang dat de kennis m.b.t. installaties die benodigd is per processtap 
wordt gekoppeld aan het stappenplan, zodat deze gemakkelijk beschikbaar is. 
De kennis die nodig is per installatie is opgenomen in hetzelfde document als de processtap. 
Aanvullende kennis zoals wettelijke normen en de verschillende opties van installaties die 
kunnen worden toegepast moeten later nog worden toegevoegd zodra deze zijn aangeschaft 
en ontwikkeld. 
  

√ Het moet duidelijk zijn door wie binnen het bedrijf de processtappen moeten worden 
uitgevoerd (projectleider, constructeur, modelleur, installatietechnisch persoon) 
Het processchema is opgedeeld in vier kolommen, één per rol. 
 

√ Het stappenplan moet aanpasbaar en aanvulbaar zijn. Zodat later bijvoorbeeld kennis 
over nieuwe type installaties kan worden toegevoegd of veranderde regelgeving kan worden 
verwerkt. 
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Het stappenplan is op intranet geplaatst, hierbij wordt gebruik gemaakt van 
worddocumenten, die makkelijk kunnen worden aangepast. 
 

√ Het hulpmiddel moet later kunnen worden uitgebreid voor andere processen m.b.t. 
installaties. Daarbij valt te denken aan processen die buiten de randvoorwaarden van het 
afstuderen vallen; bijvoorbeeld andere type projecten en het toevoegen van meer complexe 
installaties.  
Er kunnen later nieuwe documenten worden toegevoegd aan de pagina ‘installaties’ en er 
kunnen nieuwe pagina’s worden toegevoegd voor andere processen. 
+  Er moet gestructureerd en ongestructureerd naar benodigde informatie kunnen 
worden gezocht. 
Het is op intranet niet mogelijk om ongestructureerd te zoeken. De voordelen van het 
gebruik van intranet zijn echter groter dan dit nadeel. Wel bestaan er twee mogelijkheden 
om te zoeken: de processtappen kunnen worden opgezocht vanuit het hoofdproces en de 
losse processtappen kunnen worden gezocht op de pagina met subprocessen. 
 

4.1.2 Toetsen tijdsbesparing 
Voor het afstudeerproject is gesteld dat met het nieuwe proces 30% van de manuren die 
wordt besteed aan de installaties in een woning in de voorbereiding van een project moet 
worden bespaard. In deze paragraaf zal worden besproken of hieraan wordt voldaan. 
 
Allereerst wordt een overzicht gegeven van de activiteiten m.b.t. installaties in de 
voorbereiding van een project: 
 
Elektrotechnisch installateur: 

• Calculatie; 

• maken ontwerp, tekeningen en berekeningen; 

• maken opgave leveranciers prefab; 

• controle tekeningen leveranciers prefab; 

• maken hoeveelhedenstaat inkoop; 

• overige werkzaamheden. 
Werktuigbouwkundig installateur: 

• calculatie; 

• maken EPC-concept en berekeningen; 

• maken ontwerp, tekeningen en berekeningen; 

• maken opgave leveranciers prefab; 

• controle tekeningen leveranciers prefab; 

• maken hoeveelhedenstaat inkoop; 

• overige werkzaamheden. 
VeriCon: 

• verwerken E-installaties in constructie; 

• verwerken W-installaties in constructie. 
 
Deze activiteiten worden in het nieuwe proces allemaal door VeriCon uitgevoerd en zouden 
in 70% van de huidige manuren moeten kunnen worden uitgevoerd.  
 

4.1.2.1 Manuren huidige proces 
Als eerste is in kaart gebracht hoeveel tijd de drie partijen in de huidige situatie kwijt zijn aan 
het uitvoeren van de bovenstaande activiteiten per type woning. 
 
Aan de hand van een enquête die is terug te vinden in bijlage I is aan E-installateurs en W-
installateurs gevraagd hoeveel manuren zij kwijt zijn aan de voorbereiding van een project. 
De resultaten daarvan zijn terug te vinden in figuur 4.1 en 4.2. Er zijn zes enquêtes ingevuld 
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door W-installateurs en 4 enquêtes door E-installateurs. Het gemiddeld aantal manuren is 
aangegeven in de lichtblauwe kolom. Het aantal respondenten is laag, maar gezien het feit 
dat de bestede manuren per project van de meeste respondenten redelijk overeenkomen kan 
wel worden aangenomen dat deze een globaal beeld geven van de orde van grootte van het 
aantal manuren dat per type woning wordt besteed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4.1: Manuren E-installateur           Figuur 4.2 Manuren W-installateur    
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Figuur 4.3: Manuren Veri 



 

De manuren die bij VeriCon per woningtype
installaties in de constructie zijn weergegeven in figuur 
bijgehouden voor elf projecten. 
installaties voor wanden en vloeren en 
gemiddeld aantal bestede manuren weergegeven in de lichtblauwe kolom
het resultaat van deze drie partijen het 
woning 23,7 uur wordt besteed
installaties is 47,3 uur nodig per woningtype, 13,5% van deze tijd komt voor rekening van 
VeriCon. 
 

 

Manuren per partij

Activiteit 

E-installatie  
Calculatie 
Maken ontwerp, tekeningen en berekeningen
Maken opgave leveranciers prefab

Controle tekeningen leveranciers prefab
Maken hoeveelhedenstaat inkoop
Overige werkzaamheden 
Verwerken installaties in constructie 
*werkzaamheden nu al bij VeriCon 

Totaal 

 

W-installaties 
Calculatie 
Maken EPC-concept en berekening
Maken ontwerp, tekeningen en berekeningen
Maken opgave leveranciers prefab
Controle tekeningen leveranciers prefab
Maken hoeveelhedenstaat inkoop
Overige werkzaamheden 
Verwerken installaties in constructie
 *werkzaamheden nu al bij VeriCon 

Totaal 

 

Totaal 

Con per woningtype zijn besteed aan het verwerken van de 
zijn weergegeven in figuur 4.3 en bijlage J. Deze manuren zijn 

projecten. Daarbij is onderscheid gemaakt in de activiteiten E
installaties voor wanden en vloeren en W-installaties voor wanden en vloeren. Ook hier is het 
gemiddeld aantal bestede manuren weergegeven in de lichtblauwe kolom
het resultaat van deze drie partijen het overzicht in figuur 4.4 op. Daaruit blijkt dat per typ

r wordt besteed aan de elektra, waarvan 39,7% door VeriCon. Voor W
installaties is 47,3 uur nodig per woningtype, 13,5% van deze tijd komt voor rekening van 

Figuur 4.4 Overzicht 

Figuur 4.5: Verdeling manuren 
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0,8 

ontwerp, tekeningen en berekeningen 10,3 
Maken opgave leveranciers prefab 1 

Controle tekeningen leveranciers prefab 0,5 
Maken hoeveelhedenstaat inkoop 0,7 

1 
Verwerken installaties in constructie  9,4 

23,7 

 

 
1,5 

concept en berekening 2 
Maken ontwerp, tekeningen en berekeningen 22,5 
Maken opgave leveranciers prefab 4,2 

tekeningen leveranciers prefab 3,8 
Maken hoeveelhedenstaat inkoop 3,2 

3,6 
Verwerken installaties in constructie 6,4 

47,3 
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aan het verwerken van de 
Deze manuren zijn 

Daarbij is onderscheid gemaakt in de activiteiten E-
installaties voor wanden en vloeren. Ook hier is het 

gemiddeld aantal bestede manuren weergegeven in de lichtblauwe kolom. Uiteindelijk levert 
Daaruit blijkt dat per type 

aan de elektra, waarvan 39,7% door VeriCon. Voor W-
installaties is 47,3 uur nodig per woningtype, 13,5% van deze tijd komt voor rekening van 

Overzicht manuren huidige proces 
 

 
: Verdeling manuren installaties per partij 

installateur

installateur

VeriCon E-installaties

VeriCon W-installaties

Percentage 

 
3,4% 

43,5% 
4,2% 

 
2,1% 
3,0% 
4,2% 

39,7% 

100% 

 

 
3,2% 
4,2% 

47,6% 
8,9% 
8,0% 
6,8% 
7,6% 

13,5% 

100% 

 

100% 
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4.1.2.2 Manuren nieuwe proces 
In de ideale situatie zou een toetsing worden gedaan waarbij het nieuwe proces volledig 
wordt doorlopen en wordt bijgehouden hoeveel uur de werknemers bij VeriCon kwijt zijn aan 
de installaties. Echter zijn er op het moment van toetsing nog geen projecten waarbij dit kan 
worden getest. Ook moet er voordat het nieuwe proces ook daadwerkelijk kan worden 
gebruikt nog e.e.a. gebeuren. Op dit moment heeft VeriCon nog geen softwaretool voor het 
uitwerken van de installaties. Met behulp van deze softwaretool zal het proces uiteindelijk 
kunnen worden geautomatiseerd. Ook dingen als het controleren van het model met Solibri 
moet dan nog worden ingeregeld. Kortom; op dit moment is toetsing in de praktijk nog niet 
mogelijk. Om deze reden is een aantal medewerkers binnen VeriCon gevraagd om een 
inschatting te maken van de hoeveelheid uren die het zal kosten om de activiteiten m.b.t. tot 
de installaties uit te voeren. Daarbij hebben zij het hulpmiddel bekeken en is hen verteld 
welke automatiseringen in dit proces zullen worden doorgevoerd. De schatting is gemaakt 
door werknemers die ervaring hebben met de geïntegreerde projecten die VeriCon doet, 
iemand die ervaring heeft met de automatisering en iemand met kennis over installaties. 
Het gemiddelde van deze inschattingen is te zien in figuur 4.6, de schattingen per werknemer 
zijn opgenomen in bijlage K. 

Figuur 4.6: Resultaten schatting manuren nieuwe proces 

 

Activiteit Tijd huidig 
(uren) 

Percentage Geschatte 
tijd nieuw 

Percentage 
t.o.v. oude 

situatie 

E-installatie      
Calculatie 0,8 3,4% 0,7 -12,5% 
Maken ontwerp, tekeningen en 
berekeningen 

10,3 43,5% 11,3 +9,7% 

Maken opgave leveranciers prefab 1 4,2% 
 

0 -100% 

Controle tekeningen leveranciers 
prefab 

0,5 2,1% 0,1 -80% 

Maken hoeveelhedenstaat inkoop 0,7 3,0% 0,4 -42,9% 
Overige werkzaamheden 1 4,2% 1 100% 
Verwerken installaties in 
constructie  
*werkzaamheden nu al bij VeriCon 

9,4 39,7% 1,2 -87,2% 

Totaal 23,7 100% 14,6 -38% 

     

W-installaties     
Calculatie 1,5 3,2% 1,3 -13,3% 
Maken EPC-concept en berekening 2 4,2% 2 100% 
Maken ontwerp, tekeningen en 
berekeningen 

22,5 47,6% 22,3 -0,9% 

Maken opgave leveranciers prefab 4,2 8,9% 0 -100% 
Controle tekeningen leveranciers 
prefab 

3,8 8,0% 0,2 -94,7% 

Maken hoeveelhedenstaat inkoop 3,2 6,8% 0,9 -71,9% 
Overige werkzaamheden 3,6 7,6% 3 -16,7% 
Verwerken installaties in 
constructie 
 *werkzaamheden nu al bij VeriCon 

6,4 13,5% 1,8 -71,9% 

Totaal 47,3 100% 31,5 -33% 

     

Totaal 71 100% 46,1 -35% 
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Uit de schattingen kunnen de volgende verwachtingen worden afgelezen: 

• Het aantal manuren voor calculatie zal licht afnemen. 

• Het maken van een EPC-berekening zal in de nieuwe situatie evenveel tijd kosten als 
in de oude situatie. 

• Het maken van ontwerp, tekeningen en berekeningen zal nagenoeg evenveel tijd 
kosten. Bij de E-installaties wordt een kleine stijging verwacht, bij de W-installaties 
een minimale daling. 

• Het maken van een opgave voor leveranciers prefab vervalt gezien het feit dat 
VeriCon dit zelf doet. 

• Ook het controleren van de installatieaspecten in de constructies zal daardoor tot een 
minimum worden beperkt. 

• Het maken van een hoeveelhedenstaat voor de inkoop zal een stuk minder tijd kosten 
dan in de huidige situatie. 

• De hoeveelheid overige werkzaamheden blijft nagenoeg gelijk. 

• Het verwerken van de installaties in de constructie, een activiteit die ook in het 
huidige proces al bij VeriCon plaatsvindt zal met +/- 80% worden gereduceerd 
vanwege het feit dat installaties en constructie in het nieuwe proces gelijktijdig 
worden ontworpen. Er is geen sprake meer van dubbel werk op het gebied van de 
installaties. 

 
Dit resulteert uiteindelijk in een verwachte afname van het aantal manuren m.b.t. E-
installaties van 38% en een verwachte afname bij de W-installaties van 33%. In totaal 
komt dit uit op een afname van 35%  op het totaal aantal manuren m.b.t. installaties.  
Daarbij wordt nogmaals benadrukt dat het gaat om schattingen. Met behulp van deze 
schatting kan echter wel worden gesteld dat als er wordt gewerkt volgens het nieuwe 
proces een flinke daling van het aantal manuren kan worden verwacht. Daarbij lopen de 
schattingen  van de verschillende werknemers uiteen tussen de 26 en 57%. 
Geconcludeerd kan worden dat de gestelde doelstelling haalbaar zou moeten zijn, dit zal 
echter in praktijk nog moeten blijken. 
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4.2 Conclusie 
Aan het begin van het afstudeerproject is de volgende doelstelling opgesteld: 
 
Doelstelling: 

Het verbeteren van het proces met betrekking tot de elektrische en werktuigbouwkundige 
installaties in een grondgebonden woning door de informatie en informatiestromen 
geïntegreerd te genereren binnen het huidige proces bij VeriCon, om 30% van de manuren 
m.b.t. installaties te besparen t.o.v. de huidige situatie.  
In dit proces moeten benodigde gegevens op tijd worden verstrekt, documenten goed 
bruikbaar zijn, goede afstemming plaatsvinden tussen disciplines, moet VeriCon minder 
afhankelijk zijn van andere partijen en moeten de problemen die ontstaan doordat steeds 
met andere partijen wordt gewerkt worden ondervangen. 
 
Besparing manuren 
In hoofdstuk 4.1, de toetsing, is vastgesteld dat wordt geschat dat in het nieuwe proces 35% 
minder manuren nodig zijn dan in het oude proces. Hiermee wordt dus voldaan aan de 
doelstelling om minimaal 30% van de manuren m.b.t. installaties te besparen. Weliswaar gaat 
het om een schatting maar hiermee is in ieder geval aangetoond dat een forse besparing op 
de manuren mogelijk zou moeten zijn.  
 
Deze besparing zal in belangrijke mate ook afhangen van de automatisering in BIM. Wanneer 
straks veel informatie automatisch kan worden gegenereerd waarbij door de software 
rekening wordt gehouden met de randvoorwaarden van zowel constructie als installatie kan 
een enorme besparing worden behaald. Daarbij wordt de kennis die nodig is voor het 
uitwerken van installaties in samenhang met de constructie aan het model toegevoegd, 
waarmee wordt ondervangen dat modelleurs nog niet alle kennis van installaties hebben. 
 
Wegnemen knelpunten 
Daarnaast was het van belang dat de knelpunten die in het huidige proces zijn geconstateerd 
niet meer voorkomen, om deze besparing van de manuren te kunnen halen. 
 
Benodigde gegevens moeten op tijd worden verstrekt 

• Voorafgaand aan iedere fase van een project wordt aangegeven welke informatie 
wanneer in het proces nodig is. 

• In het stappenplan staat aangegeven wanneer welke informatiestroom moet 
plaatsvinden. 

• Met het informatiesysteem kan gemakkelijk overzicht worden gehouden over de 
informatiestromen en of deze volgens planning binnenkomen. 

• Door de installaties bij VeriCon te ontwerpen ben je in het proces minder afhankelijk 
van gegevens van anderen. 

 
Documenten van andere partijen zijn slecht bruikbaar 

• Er wordt voorafgaand aan iedere fase duidelijk aangegeven welke documenten nodig 
zijn en welke informatie deze moeten bevatten. De projectleider controleert voor de 
start tevens of er geen informatie ontbreekt.  

• Door de installaties bij VeriCon te ontwerpen ben je minder afhankelijk van 
documenten van andere partijen. 

• De kwaliteit van documenten van VeriCon wordt gegarandeerd door controle met 
Solibri en het genereren van uniforme output. 

• Door te trachten zoveel mogelijk met dezelfde partijen te werken kunnen betere 
afspraken worden gemaakt over hoe de informatie input moet worden vormgegeven. 
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Slechte afstemming tussen de verschillende disciplines 

• Al in de ontwerpfase worden installaties en constructie op elkaar afgestemd en wordt 
hierover gecommuniceerd met de architect. 

• Met Solibri kunnen eventuele conflicten tussen de verschillende disciplines in het 
model die afstemming behoeven worden gedetecteerd. 

• Er is een besluitenlijst met punten die per fase moeten worden afgestemd voordat de 
fase kan worden afgerond. Die wordt bijgehouden door de projectleider. 

• Afstemming vind ook plaats door de kennis over de mogelijkheden van installaties en 
constructie toe te voegen in het model, waardoor meteen duidelijk wordt of iets 
problemen oplevert met een ander discipline. De afstemming vind dus al plaats 
tijdens het ontwerpen/modelleren. 

 
Je bent afhankelijk van andere partijen 

• Door de installaties bij VeriCon te ontwerpen ben je niet meer afhankelijk van andere 
partijen bij het in samenhang uitwerken van constructie en installaties. 

• De gegevensbehoefte naar andere partijen toe wordt duidelijk gemaakt middels het 
informatiesysteem waarin is opgeslagen welke informatie wanneer nodig is van een 
partij. 

• Contactgegevens van de partijen waar je van afhankelijk bent zijn vooraf bekend en 
opgeslagen. 

 
Er wordt steeds met andere partijen gewerkt 

• Door alle deelconstructies en installaties bij VeriCon te ontwerpen heb je niet steeds 
met andere partijen te maken. 

• Er moet worden gestreefd naar een uniforme input van informatie, zodat het niet 
uitmaakt met welke partijen wordt gewerkt. 

• Er wordt gezorgd voor een uniforme output die voor alle partijen duidelijk is. 
 
Kennis van installaties ontbreekt bij VeriCon 

• Er wordt binnen het proces gewerkt met een installatietechnicus die controle kan 
houden over het installatieontwerp. 

• De kennis over installaties die benodigd is is per installatie opgenomen in het 
stappenplan. 

• Met Solibri wordt gecontroleerd of geen fouten zijn gemaakt in het ontwerp van de 
installaties. 

• Veel van de kennis van installaties die nodig is, zoals het maken van berekeningen en 
voorwaarden aan het leidingverloop wordt toegevoegd aan het BIM-model. 

 
Het enige punt waar nog niet aan wordt voldaan met het resultaat van het afstuderen is het 
feit dat de randvoorwaarden van leveranciers duidelijk moeten zijn. Hierop is geen controle 
uit te oefenen omdat dit document vanuit henzelf moet komen. Deze randvoorwaarden 
moeten eenduidig en helder zijn, dat kan niet worden gegarandeerd. Het is daarom van 
belang dat deze randvoorwaarden goed worden bekeken en hier eventueel vragen over 
gesteld worden aan de desbetreffende partij. 
De wens voor het stappenplan om ongestructureerd te kunnen zoeken naar informatie over 
installaties kan niet worden vervuld. Dit is (nog) niet mogelijk op intranet. De voordelen van 
intranet, zoals het feit dat het heel gemakkelijk kan worden aangepast of aangevuld, wegen 
hier echter tegenop.  
 
Uiteindelijk kan geconcludeerd worden dat aan alle eisen op één na wordt voldaan en dat 
daarmee de knelpunten in het nieuwe proces zullen worden weggenomen. Ook de 
doelstelling om 30% van de manuren m.b.t. de installaties te besparen lijkt haalbaar, er wordt 
geschat dat 35% van de manuren zal worden bespaard. 



94 
 

4.3 Aanbevelingen 
Op basis van de resultaten van het afstuderen kunnen een aantal aanbevelingen worden 
gedaan op het gebied van de implementatie van het nieuwe proces bij VeriCon en op het 
gebied van mogelijke vervolgonderzoeken. 
 
Als eerste worden de aanbevelingen voor de implementatie besproken: 
 

• Gesteld kan worden dat het de moeite waard is om het nieuwe proces met 
bijbehorende stappenplan te implementeren bij VeriCon. Hiermee kunnen de 
bestaande knelpunten worden weggenomen en wordt een besparing van het aantal 
manuren gerealiseerd. Daarmee kan VeriCon de prijs van de engineering wellicht 
verlagen om zo meer concurrerend te zijn in de markt. Ook kunnen VeriCon en de 
aannemer daardoor samen een goedkopere aanbieding doen bij tenders, wat een 
commercieel voordeel kan opleveren. 

• Daarbij wordt aangeraden een installatietechnicus in dienst te nemen om te kunnen 
waarborgen dat projecten met voldoende kennis van installaties worden ontworpen 
en geen fouten worden gemaakt. 

• Ook is het van groot belang dat de verschillende activiteiten binnen het nieuwe 
proces zoveel mogelijk worden geautomatiseerd. Het feit dat in het nieuwe proces 
alle activiteiten m.b.t. installaties en constructie bij VeriCon plaatsvinden biedt 
hiervoor de mogelijkheid. Dit kan leiden tot grote reductie van het benodigde aantal 
manuren per project, voorkomt de kans op fouten, maakt het ontwerpen minder 
afhankelijk van de kennis van modelleurs en zorgt voor uniforme informatiestromen. 

• Voordat het nieuwe proces kan worden geïmplementeerd is het van belang 
informatie te verzamelen over toe te passen installatieconcepten en installaties, 
materialen etc. 

 
Daarnaast zijn er nog enkele aanbevelingen voor vervolgonderzoek: 
 

• Onderzoek naar verdere automatisering van het proces m.b.t. de uitwerking van 
woningen tot productiegereed. 

• Onderzoek naar het nog verder reduceren van informatieverlies en het verder 
reduceren van dubbel werk door informatieoverdracht. 

• Onderzoek naar het verbeteren van de informatiestromen bij utiliteitsbouwprojecten. 

• Onderzoek naar het toepassen van andere installatiesystemen dan de systemen die 
binnen de randvoorwaarden van dit project zijn uitgewerkt. 

• Onderzoek naar het verbeteren van de informatiestromen in het proces m.b.t. 
installaties bij projecten waar VeriCon niet alle deelconstructies en de installaties 
uitwerkt. 
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Afkortingen 
 
BIM   Building Information Modeling 
 
DO   Definitief Ontwerp 
 
E-installateur  Elektrotechnisch installateur 
 
EPC   Energieprestatiecoëfficiënt  
 
HWA   Hemelwaterafvoer 
 
MJOP    Meerjarenonderhoudsplan 
 
PvE   Programma van Eisen 
 
VeriCon  VeriCon Ingenieurs  
 
VO   Voorlopig Ontwerp 
 
WCD   Wandcontactdoos 
 
W-installateur Werktuigbouwkundig installateur 
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Bijlage A: Interviews proces constructie 
 
Functie: Directeur/begeleider afstuderen 
Wanneer: 06-02-2014 
Onderwerp: Knelpunten engineeringproces algemeen en project LJC2 te Haarlem 
 
Knelpunten engineeringproces algemeen 
Met Jos Hoonhout is gesproken over de knelpunten die aan de basis liggen van de 
knelpunten die in de engineering ontstaan. 
 
Er bestaat een standaard waarmee afspraken worden gemaakt voor de verdeling van taken 
en verantwoordelijkheden tussen verschillende partijen. Voor prefab beton is dit vastgelegd 
in criteria 73 waarin een indeling wordt gemaakt in verschillende categorieën. Bij iedere 
categorie horen andere taken en verantwoordelijkheden.  
Ook is er nog de standaardtaakomschrijving, hierbij zijn kruisjeslijsten gemaakt met taken en 
verantwoordelijkheden die moeten worden uitgevoerd, deze worden vaak toegevoegd aan 
het bestek. Ondanks deze afspraken blijven er toch grijze gebieden.  
In contracten worden dingen vaak anders omschreven. Dit om zo min mogelijk te hoeven 
doen. Ook is het zo dat veel mensen de theorie niet goed kennen. Bestekken zijn daardoor 
nooit waterdicht. Maar zolang klanten tevreden zijn en niet in de gaten hebben dat niet alles 
wordt gedaan wat nodig is is er niets aan de hand. 
 
Het probleem in de bouw is ook dat er op dit moment hele lage marges zijn, alle partijen 
werken voor veel te weinig geld waardoor ze niet alles (goed) kunnen doen. De architect, 
constructeur en installatieadviseur maken een ontwerp voor een prijs waar ze dit niet voor 
kunnen maken, de aannemer heeft een werk aangenomen voor een prijs waar hij het 
eigenlijk niet voor kan maken en hij besteedt werk uit aan partijen voor een prijs waarvoor ze 
het ook niet kunnen maken. Hierdoor worden ontzettend veel problemen over de schutting 
gegooid. De aannemer is constant bezig om dit allemaal af te stemmen. 
 
Het vertrekpunt voor de engineering is dan ook altijd slecht. Het ontwerp van architect, 
constructeur en installateur komen nooit overeen en worden slecht geïntegreerd. Essentiële 
punten zijn vaak niet uitgewerkt.  
 
Het verdienmodel van de partijen bestaat uit het meerwerk dat uit een project kan worden 
gehaald.  
 
Met alleen 3D-tekenen verandert dit proces niet. Er moet meer open en eerlijk worden 
gewerkt om het proces te kunnen verbeteren. Nu worden alleen maar 3D-documenten 
doorgestuurd i.p.v. 2D-documenten. BIM is meer dan dat. 
 
LJC2 
Het grootste probleem bij dit project was dat de hoofdconstructeur zich niet als 
hoofdconstructeur opstelde en veel problemen niet waren uitgedacht. De tekeningen 
waarmee gewerkt moest worden waren een soort ‘VO+’ (voorlopig ontwerp) in plaats van 
een DO (definitief ontwerp). Qua constructie was bijvoorbeeld al snel duidelijk dat de 
belasting op de kolommen in het gebouw niet opneembaar was. Het was vervolgens niet 
duidelijk wie verantwoordelijk was voor het oplossen hiervan. 
 
Bij dit project waren de installaties al opgegeven op de tekeningen, maar uiteindelijk is geen 
één sparing ook daadwerkelijk zo uitgevoerd. Dit omdat het installatieadvies blijkbaar niet af 
was en niet doordacht was net als het constructief ontwerp.  
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Functie: 3D-engineer 
Wanneer: 06-02-2014 
Onderwerp: project LJC2 te Haarlem 
 
Met Jeffrey Bogers is gesproken over het project LJC2 in Haarlem om het proces en de 
knelpunten die daarin voorkomen in kaart te brengen. 
 
Bij LJC2 heeft VeriCon voor Heijmans Bestcon de engineering verricht voor de betonnen 
elementen die in het project voorkomen. 
 
In de beginfase worden de stukken van een project bestudeerd en wordt gekeken welke 
gegevens missen, zodat dit kan worden aangegeven. Hierbij wordt gewerkt van grof naar fijn. 
Hierbij bleek dat enkele essentiële details niet waren uitgewerkt door de hoofdconstructeur. 
Het verkrijgen van informatie duurt daarbij vaak lang of er worden verkeerde gegevens 
verstrekt.  Sommige dingen zijn nog niet bekeken en er wordt dan aangegeven dat dit later 
nog komt. 
 
Planningen die je krijgt zijn alleen haalbaar als alle uitgangspunten duidelijk zijn. Het is nodig 
om partijen de tijd te geven voor het verrichten van hun werkzaamheden, anders kan geen 
goed proces ontstaan. Als er echt de tijd is om dingen te bestuderen kan worden gekeken 
naar betere en slimmere oplossingen voor problemen. 
 
Voor een project worden afspraken gemaakt hoelang VeriCon de tijd heeft voor een 
bepaalde fase van het project, maar ook hoelang partijen hebben om documenten te 
controleren. Deze controledocumenten worden gecoördineerd door de aannemer. Het 
gebeurd dan echter vaak dat ze wel zijn verzameld door de aannemer maar niet 
gecoördineerd. De W-installaties en E-installaties kloppen dan bijvoorbeeld niet met elkaar 
waardoor clashes ontstaan. 
 
Doordat de hoofdconstructeur veel te weinig had gedaan bij LJC2 kwamen de problemen 
m.b.t. de constructie bij VeriCon terecht. Daarbij moet goed worden opgelet dat partijen je 
niet voor hun karretje spannen, dat je niet teveel gaat doen waar niet voor betaald wordt.  
Er lagen teveel uitdagingen bij VeriCon die aan de voorkant van het proces horen te liggen. 
 
Als eerste worden overzichttekeningen gemaakt met de merkcodering en bruto buitenvorm 
van elementen die bijvoorbeeld wordt gebruikt voor de opgave van de installateur. 
Aan de hand daarvan worden de vormtekeningen gegenereerd, bij voorkeur gebeurt dit als 
alle opgaven zijn gedaan. Je bent daarbij afhankelijk van derden. Elementen die hierbij 
verwerkt worden zijn deursparingen, raamsparingen, maatvoering, constructieve 
voorzieningen, stekverbindingen etc.  Dan kunnen de elementtekeningen worden 
gegenereerd. 
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Functie: 3D-engineer/Tekenaar 
Wanneer: 21-02-2014 
Onderwerp: Slachthuisbuurt Haarlem, knelpunten algemeen 
 
Met Freek Dercks is gesproken over de knelpunten in het engineeringproces van twee 
appartementengebouwen in de Slachthuisbuurt in Haarlem. Ook kwamen andere algemene 
knelpunten ter sprake. 
 
 In de voorwaarden in het contract staat dat pas wordt gestart met tekenen zodra de 
definitieve werktekeningen worden verstrekt. Dit is tegenwoordig vaak niet meer zo. Er wordt 
al gestart met tekenen voordat de architect en constructeur klaar zijn waardoor problemen 
ontstaan. Dit zorgt al voor een slecht vertrekpunt. Redenen hiervoor zijn de tijdsdruk bij alle 
partijen waardoor de voorbereidingstijd steeds korter wordt. 
Iemand zou hiervoor hard op de rem moeten trappen, maar op dit moment wordt dat niet 
gedaan door de crisis en positie waarin bouwbedrijven zich daardoor bevinden. 
Er worden onmogelijke dingen gevraagd omdat alleen maar wordt gekeken naar geld, 
problemen lossen ze later wel op, zo wordt gedacht. 
Ook vanuit de engineering moet er ‘bezuinigt’ worden waardoor we minder de kans hebben 
om mee te denken en het ontwerp te optimaliseren. 
 
Er moet veel worden gecommuniceerd om de info die nog niet bekend is te verkrijgen. Vaak 
kan door het ontbreken van bepaalde informatie niet efficiënt worden gewerkt en moet het 
werk soms zelfs worden stilgelegd. Uiteindelijk kan dit ook als gevolg hebben dat de bouw 
stil komt te liggen. 
 
Alleen het gemakkelijke tekenwerk wordt nog uitgewerkt. Moeilijke details komen op het 
bordje van de engineering terecht. Dit door het beperkte budget wat de partijen hebben. 
Hierdoor zijn dingen onduidelijk en moet worden gecommuniceerd met de partijen die het 
ontwerp hebben gemaakt. Vaak wordt dan nog steeds geen verantwoordelijkheid genomen 
om dit uit te zoeken waardoor het zelfs voorkomt dat de aannemer maar gaat detailleren 
omdat de planning anders in gevaar komt.  
 
Planningen zijn daardoor niet meer haalbaar en kunnen eigenlijk alleen nog gebruikt worden 
om de volgorde van het werk te zien. Het startpunt schuift sowieso al op omdat de gegevens 
nog niet bekend zijn en de gegevens die dan beschikbaar worden gesteld zijn van een 
dermate slechte kwaliteit dat alle processtappen vervolgens ook langer duren dan gepland. 
Ook kan hierdoor niet efficiënt worden gewerkt. 
 
Ook controles worden steeds slechter uitgevoerd. De architect moet alle maatvoering 
controleren maar kijkt vaak alleen nog maar naar de esthetische uitgangspunten. De 
constructeur kijkt vaak pas naar de tekeningen zodra de wapening is berekend en 
ingetekend, dit is eigenlijk pas veel te laat in het proces. De controledocumenten zijn vaak 
ook slecht op elkaar afgestemd (of zelfs helemaal niet).  
Tevens zijn de documenten dan vaak slecht leesbaar en zijn er onduidelijkheden in de 
controledocumenten. 
 
Veel punten worden via e-mail aangegeven zodat het in ieder geval zwart op wit staat dat ze 
zijn opgemerkt. Of er iets mee gedaan wordt is dan de vraag. Het gaat vaak ook sneller dan 
bellen omdat vaak niet wordt opgepakt. Het levert wel problemen op om elkaar te begrijpen, 
dus dan is bellen soms weer handiger. 
 
Als partijen hun informatie 3D verstrekken is de kwaliteit vaak nog te slecht om er iets mee te 
kunnen in de engineering. Je moet dan heel veel zelf uitzoeken wat niet onze taak is.  
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Het werken in Tekla bij VeriCon levert soms ook problemen op. Voor het uitwerken van 
bijvoorbeeld galerijplaten,  balkons en trappen is Tekla nog minder geschikt vanwege de 
extra richting die in deze elementen zit. Dit werkt nog niet zo goed waardoor problemen 
ontstaan met maatvoering en tekeningen die je dan alsnog handmatig moet gaan doen. 
Hierdoor wordt met dit soort elementen nog geen tijdswinst geboekt door het werken in 
Tekla.  
 
Intern is het het handigste als degene die aan een project begint dit ook afmaakt. Door 
drukte kan dit helaas niet altijd. Het kost dan voor de nieuwe modelleur veel tijd om alle 
informatie van een project in zich op te nemen en alles duidelijk te krijgen.  Ook ontstaan 
hierdoor fouten omdat niet duidelijk is wat iemand heeft afgesproken tijdens het proces. 
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Functie: 3D-engineer 
Wanneer: 10-03-2014 
Onderwerp: projecten Heembeton 
 
Heembeton is een vaste klant van VeriCon waarvoor seriematige woningbouwprojecten 
worden uitgewerkt. Heembeton is leverancier van betonnen casco’s. De meerwaarde van 
deze samenwerking bestaat uit het feit dat met het tekenwerk van VeriCon de machines van 
Heembeton automatisch kunnen worden aangestuurd. Hierdoor hoeft geen dubbele 
engineering te worden gedaan.  
Hierdoor worden tegenwoordig ook steeds complexere projecten van Heembeton door 
VeriCon uitgevoerd.  
 
Deze projecten worden wel steeds voor andere aannemers uitgevoerd. In die zin levert dus 
alleen de vaste samenwerking tussen Heembeton en VeriCon voordeel op doordat minder 
hoeft te worden gecommuniceerd over de randvoorwaarden van deze leverancier. 
 
Bij Heembeton wordt gewerkt met vaste fases waarin bepaalde onderdelen worden 
uitgewerkt. De eerste fase betreft alleen de vorm, in de tweede fase worden elektra, 
kopersopties, kozijnassemblage etcetera verwerkt. Ook de wapening en berekeningen 
worden in die fase gemaakt. In fase 3 wordt alles definitief gemaakt en daarna worden de 
productiebestanden voor Heembeton gegenereerd. 
 
De aangeleverde stukken leveren problemen op. Soms worden documenten te laat verstrekt, 
er zijn vaak inconsistenties in het tekenwerk. Hierdoor loopt de planning uit. We proberen 
hier wel in mee te werken, maar dit kan niet altijd.  
 
Randvoorwaarden zijn niet altijd duidelijk. Bij Dycore staat alles op papier heel duidelijk maar 
als je erover belt blijken er toch veel grijze gebieden te zijn.  
 
Met betrekking tot de installaties zijn er altijd problemen. Installateurs kijken helemaal niet 
naar de mogelijkheden die er zijn vanuit de randvoorwaarden van leveranciers. Vaak is dit 
gemakkelijk op te lossen, maar soms ook helemaal niet. Hierover moet dan weer worden 
gecommuniceerd. Hiervoor is een keer een document gemaakt waarin precies stond waar ze 
sparingen mochten tekenen, toch wordt hier geen rekening mee gehouden. Installateurs 
kijken alleen naar hun eigen ding.  
 
De meeste knelpunten zitten bij deze projecten in de tweede fase, met name met betrekking 
tot de installaties. 
 
Communicatie is ook voor een groot deel afhankelijk van de persoon, de ene persoon is heel 
gemakkelijk in de communicatie, de andere niet. Niet iedereen probeert mee te denken en 
dan gaat het moeizamer. 
 
Doordat Heembeton een vaste klant is kunnen veel dingen steeds meer worden 
geautomatiseerd, dit scheelt veel tijd in de engineering. Maar er valt ook nog veel te halen, 
wat wel rendabel is gezien de hoeveelheid werk die wordt gedaan voor Heembeton. 
 
Intern is het belangrijk dat afspraken worden gedocumenteerd als hierover gebeld wordt, 
zodat ze ergens terug te vinden zijn. Soms wordt gemaild, soms staat het in de mailmap, 
soms in de projectmap. Hier is geen structuur voor. Ook aangeven welke wijzingen al zijn 
doorgevoerd en welke opgaven zijn verwerkt zodat hier geen fouten of misverstanden door 
kunnen ontstaan zou bijdragen aan het ontstaan van minder onduidelijkheden. 
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Functie: 3D-engineer 
Wanneer: 12-03-2014 
Onderwerp: project 80 woningen Alphen aan de Rijn 
 
Met Harm Hulsbergen is gesproken over het project 80 woningen te Alphen en de 
knelpunten die in dit project voorkwamen. 
 
Voor dit project zijn door VeriCon de houtskeletbouw dakkappen uitgewerkt. Bij dit soort 
werk is er geen indeling in categorieën maar de afspraken die worden gemaakt zijn wel 
vergelijkbaar met die van de categorie-indeling bij prefab beton. 
 
De opzet van de details voor de HSB-dakkapkap is gedaan door de aannemer, maar ook de 
leverancier heeft zijn eigen (standaard) detaillering.  In dit project waren er veel afwijkende 
aansluitdetails, die waren nog niet allemaal uitgewerkt. Het ontbreken van details kostte het 
meeste tijd, omdat hierover moest worden gecommuniceerd en deze details zelf volledig 
moesten worden uitgewerkt. 
 
Het uitwerken van details in Tekla is redelijk omslachtig en zou dus nog wel verdere 
verbetering kunnen krijgen.  Als details later moeten worden aangepast kost dit redelijk veel 
tijd. Je kunt niet alles van een detail in Tekla zetten omdat het model dan veel te groot wordt 
en je veel werk moet doen bij aanpassingen.  
 
De aannemer gebruikte dit project als proef voor het werken met BIM. Vooraf was een 
redelijk gedetailleerd 3D-model gemaakt, waar de leveranciers mee aan de slag konden. Na 
de engineering is hier nog niet veel mee gedaan, om bijvoorbeeld te controleren of alles juist 
is verwerkt door de verschillende leveranciers is het model niet gebruikt. 
Bij werken in 3D moet in een vroeg stadium al veel informatie bekend zijn, waardoor in het 
beginstadium al veel afstemming plaatsvond tussen partijen.  Vaak is dit niet het geval en is 
de informatie dus te summier om al echt aan de slag te kunnen.  
 
In dit project was het type beplating van het dak lange tijd onduidelijk waardoor het werk 
meer tijd kostte dan gepland. De leverancier kon hierdoor zijn hout pas heel laat inkopen en 
de productie kwam even in gevaar.  Ook de output zorgde nog even voor wat 
onduidelijkheden doordat de gegenereerde houtlijsten er anders uitzagen dan de 
houtleverancier gewend was.  
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Bijlage B: Interviews proces installaties 
 
Datum: 12-06-2014 
Bedrijf: Installatiemanagement 
Onderwerp:  Installaties algemeen 
 
Plaats installaties 

• Je bent sterk afhankelijk van de opstelling van de meterkast bij het ontwerp van het 
leidingverloop. Deze plek wordt bepaald door de architect. 

• In voorgevel en achtergevel is het mogelijk om leidingen op te nemen maar hier is 
vaak geen ruimte voor door daglichtopeningen. 

• In woningscheidende wanden is het toepassen van leidingen een probleem i.v.m. 
geluid. Elektra is wel mogelijk in deze wanden. 

• Vaak wordt een lepe hoek bij de trap toegepast. 
 
Flexibiliteit 

• Voor de opstelling van de keuken hebben kopers/huurders vaak vrijheid. Dit bepaalt 
de componenten die je hierin gaat maken en daarmee ook de installaties heel erg. 

• Leidingen in de dekvloer zijn gemakkelijk te bereiken. Bij breedplaatvloeren 
bijvoorbeeld is dit veel moeilijker omdat ze dieper liggen. 

• Voor flexibiliteit van leidingen moet je kijken naar flexibele vloeren zoals de 
Slimlinevloer, dit biedt meer mogelijkheden. 

• Installaties worden niet gauw verlegd in een woning. Plek waar je dit wel vaak ziet 
gebeuren is de keuken die soms naar een latere uitbouw wordt verplaatst. Dit heeft 
wel veel invloed op de leidingen. De opstelling van de badkamer wordt ook nog wel 
eens veranderd. 

• Centraaldozen voor elektra en dozen in de wand worden zelden verlegd. 

• Vaak wordt tegenwoordig ook zonwering of screens toegepast later, eventueel 
kunnen hier vast leidingen voor worden opgenomen. 

 
Afstemming 

• Om afstemming van sparingen in de wanden en vloeren voor het leidingverloop 
mogelijk te maken moeten vaste maten worden afgesproken. De constructeur moet 
dan aangeven welke leidingsparingen mogelijk zijn. De vraag is of je de architect dan 
niet teveel beperkt in zijn ontwerpvrijheid.  

 
Standaardisatie 

• Het standaardiseren van verwarming en loodgieterswerk is lastig. Wel mogelijkheden 
als het verwarmingssyteem in de vloer wordt opgenomen. 

 
Ventilatie 

• Gebalanceerd ventileren is niet meer zo in trek doordat hiermee in woningen vaak 
warme lucht wordt ingeblazen omdat deze niet wordt voorgekoeld. 

• Nieuwe trend is on demand ventilatie, waarbij met CO2-meting en klepjes de 
hoeveelheid lucht die wordt afgezogen wordt geregeld. 

• Het opnemen van afzuigkanalen in de vloer is vaak geen probleem. 
 
Verwarming/Koeling 

• Traditioneel radiatoren toegepast. 
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• Tegenwoordig de doelstelling om met steeds lagere temperatuur woning te 
verwarmen, om zo min mogelijk energie te verbruiken. Dit zorgt voor grotere 
radiatoren. 

• Vloerverwarming is tegenwoordig ook als afzonderlijk systeem mogelijk omdat de 
isolatie van woningen steeds beter is. Een nadeel hiervan is de regelbaarheid en het 
feit dat niet iedere vloerafwerking geschikt is. 

• Luchtverwarming wordt weinig toegepast in Nederland. Heeft verschillende nadelen 
zoals veel transport van stof en het kost relatief veel energie. 

• Bij betonbouw kan optimaal gebruik worden gemaakt van de warmte- en 
koudeaccumulatie.  

• Een radiator vangt koudeval op, bij vloerverwarming gebeurd dit niet. 

• Constant verwarmen op dezelfde temperatuur leidt tot de laagste energiekosten. Dit 
is de kracht van accumulatie, het blijft hierdoor comfortabel. 

• Koeling is nog geen gemeengoed, bij WKO’s wordt het wel al meer toegepast. 

• Volgens het bouwbesluit moet  spuien mogelijk zijn. Dit heeft ook een psychisch 
effect, mensen willen een ram open kunnen zetten. Het voordeel hiervan is ook dat je 
de koelte buiten ’s nachts kunt gebruiken om het huis af te koelen.  

 
Afwegingen woningbouwverenigingen 

• Vooral geld speelt een grote rol.  

• De overheid dwingt om energetisch te bouwen. Hierdoor wordt er vervolgens minder 
geld besteedt aan de installaties. Ook zijn er eisen gesteld aan elektronische 
installaties en nieuwe verplichte installaties zoals brandmelders. Dit heeft tot gevolg 
dat naar goedkope oplossingen wordt gezocht en nog veel traditioneel wordt 
gewerkt qua sanitair en verwarming. De huurder betaald hierdoor uiteindelijk meer 
aan energiekosten. 

• Er wordt dus alleen aan duurzaamheid gedacht als men hiertoe gedwongen wordt. 
 
Proces 

• De opdrachtgever gaat allereerst aan de slag met de architect, er wordt een ontwerp 
gemaakt. Het ontwerp doorloopt verschillende stadia tot aan de bouwvergunning 
waarbij aannemer, constructeur en installatieadviseur samen alles vastleggen.  

• Tegenwoordig moet bij de bouwaanvraag alles al bekend zijn. De systemen voor 
watervoorziening, riolering, verwarming en ventilatie moeten al bekend zijn. De 
gemeente wil ook weten hoe de riolering bijv. gesitueerd ligt. 

• Er moet een EPC-berekening gemaakt worden waar ook alles m.b.t. installaties voor 
bekend moet zijn.  

• Na de bouwaanvraag wordt alles verwerkt in het bestek. 

• Pas in de fase daarna komen de aannemer en installateurs in beeld. Er is dan nog 
weinig invloed die de installateur kan uitoefenen. 

• Sparingen etc. worden ingetekend maar de plek is in een eerde fase al ongeveer 
vastgelegd. 

• Valkuil is nog wel als er tijdens het bouwproces wijzigingen komen, dit heeft vaak 
veel consequenties. 

• De aannemer doet alles zo goedkoop mogelijk; dus ook de installateur die de 
goedkoopste aanbieding doet krijgt het werk. Duurzaam werken gebeurt dus alleen 
als het door de overheid wordt opgelegd.  
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Datum: 09-07-2014 
Bedrijf: Installatieadviseur 
Onderwerp: Installatie-ontwerp, regelgeving 
 
Proces 

• Gegevens zijn soms beperkt bij de start van een project. 

• Gestart wordt het met Programma van eisen. Woningcorporaties gebruiken veelal 
overal dezelfde materialen/apparatuur, zodat vaste installateur deze goed kan 
onderhouden. 

• De EPC is alles bepalend. PvE sluit hier meestal wel bij aan 

• De basis voor het ontwerp van de installaties vormen de tekeningen van de architect. 
De architect houdt vaak rekening met de installaties door sanitaire ruimtes in de 
buurt van de schacht te plaatsen. 

• Eerst wordt het (vanuit installatietechnisch oogpunt) ideale ontwerp gemaakt. Dit 
houdt in alles recht boven elkaar met korte leidingen en alles instorten in de 
constructie. 

• Installatieontwerp wordt dan afgestemd met de constructeur, in principe gebeurtdit 
twee keer maar vaak maar één keer. 

• Nadat ontwerp is vastgelegd worden de leidingen gedimensioneerd en dan de 
grootte van de schacht en benodigde sparingen bepaald. 

 
Riolering en hemelwaterafvoer 

• NEN 3215, NTR 3216 

• Bij woningen HWA tegen de gevel of in de gevel. 

• Riolering omvat ontspanningsleiding zodat bijvoorbeeld toilet niet vacuüm zuigt. 

• Toilet wordt altijd als laatste gehouden bij het ontwerp van de riolering. Als dit niet 
mogelijk is wordt een aparte leiding voor aansluiten van het toilet op de schacht 
aangehouden. 

• Rioleringsontluchting vaak via het dak, rekening houden met afstand tot invoer van 
lucht. 

 
Water 

• ISSO 55 + Waterwerkbladen 

• ISSO SBR 811: Legionellapreventie. Waterleidingen mogen niet te warm blijven. Bij 25 
tot 45 graden is er een verhoogde groei van legionella. Bij schachten vaak problemen 
met CV-leidingen. 

• Meestal wordt voor waterleidingen rond 15 toegepast, aansluitleiding op toestel kan 
evt. kleiner. Gebruik wordt gemaakt van koperen leidingen. 

• Zones voor koud en warm water aanhouden. Bij grondgebonden woningen heb je de 
mogelijkheid dit onder de kruipruimte of onder de vloer te doen. 

 
Gas 

• NPR 3378 

• Rekening houden met verdunningsfactoren, net als bij riolering. Naast ketelafblaas 
geen verse lucht aanzuigen. 

 
Verwarming 

• ISSO 51 

• Er moet voldoende warmte-afgifte zijn om ruimten te verwarmen. 
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Ventilatie 

• Bouwbesluit, NEN 1078 

• Bij kleine woningen is de afvoer bepalend.  

• Standaard afvoeren voor bepaalde ruimten. Bij de afvoer van de keuken is dit vaak 
meer omdat de afzuigkap anders niet goed werkt. 

• Kanalenontwerp; meestal instortkanalen. Meestal rechthoekige kanalen 170*70mm. Of 
kunststofkanalen rond 80. Dit is bepalend vanuit de opdrachtgever of EPC-concept.  

• Tegenwoordig vaak individueel regelbare MV, CO2 van belang. 

• Kanalen en riolering kunnen niet kruisen in de vloer. 

Elektra 

• Centraaldoos en afzuiging toilet kan voor problemen zorgen. Afzuiging verplaatsen 
naar zijkant. 

• Bij radiatoren nog wel eens problemen, wandcontactdoos wordt achter radiator 
geplaatst. 

• Vloerverwarming individueel regelbaar, dus in iedere ruimte een knop.  

Installatieadviseur en installateur 

• installateur gaat detailleren wat installatieadviseur heeft uitgewerkt in een bestek of 
functioneel bestek. 

• Bij functioneel bestek is er meer keuzevrijheid voor installateur. Alleen kort lijstje met 
componenten, de fabrikant en het materiaal bepaald installateur. 

• Berekeningen worden alleen bij volledig bestek gedaan. De installateur doet dan 
controleberekeningen. 

• Men dekt zich in in het bestek door te verwijzen naar allerlei normen etc.  

• De installateur maakt zijn prijs op het ontwerp van de installatieadviseur. 

• Het is vaak pas tijdens de uitvoering bekend waar precies wapening komt te zitten 
(bij breedplaat). 

• De EPC is alles bepalend. PvE sluit hier meestal wel bij aan. 

BIM/Verbeteringen 

• BIM is geen noodzaak bij woningbouwprojecten. Als er een beetje coördinatie 
plaatsvindt kan 2D ook werken. In utiliteitsbouw is het zeer nuttig. 

• Om van tevoren meer af te stemmen moet je wel gaan BIMmen. 

• De markt is stug, installateurs vinden het moeilijk om ontwerp uit handen te geven. 

• Het kan een oplossing zijn om alles in samenhang uit te werken bij woningbouw. 
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Datum: 10-07-2014 
Bedrijf: Aannemer 
Onderwerp: Projecten Haaften, Oosterhout en rol aannemer 
 
Conceptwoning 

• Er is een conceptwoning opgezet met een standaard installatie bestaande uit een CV-
ketel en vraaggestuurde MV. Vloerverwarming wordt toegepast op de begane grond, 
op de verdiepingen radiatoren. 

• Tijdens een BIM-sessie afgestemd. 

• Toch weer veel anders bij ander project; nieuwe ontwerpen dan loop je toch weer 
tegen foutjes en onmogelijkheden aan.  

• Geen vinex-wijk maar bouwen van woningen in bestaande wijk. Je bent dus 
afhankelijk van het type architectuur in de bestaande straat. Standaard woning 
voldoet dus niet altijd. 

• Er wordt niet dezelde woning gebouwd, maar wel met dezelfde partners en standaard 
detaillering. Toch kost het iedere keer veel energie. 

 
Selectiefase 

• Ongeveer zeven weken de tijd voor. Eerste drie weken maakt de architect een 
ontwerp in overleg met de opdrachtgever en aannemer. Er gaat veel op en neer. Dan 
wordt de beste plattegrond gekozen en is er nog weinig tijd om te kijken naar bijv. 
installaties. Die ruimte moet er eigenlijk wel zijn. 

• Duur is 3-4 weken. Er wordt gewerkt met vaste partners die kunnen adviseren. Maar 
er wordt zoveel mogelijk vastgehouden aan de conceptwoning.  

• Er wordt geen gebruik gemaakt van een installatieadviseur, installateur heeft genoeg 
kennis voor woningen. 

• Je krijgt een aanvraag maar er is altijd een concurrentieslag.  

• Opdrachtgever is pas tevreden als wordt voldaan aan zijn wensen. De uitvraag is dus 
leidend. 

• De wensen van de opdrachtgever kunnen grote invloed hebben op de 
installatiekosten. Meestal bedragen deze rond de 8500-9000 euro per woning 
(inclusief engineering).  

• Architect maakt in deze fase eerst een schetsontwerp. Dan moet eigenlijk al worden 
nagedacht over de natte ruitmes en schachten. Nu levert dat in latere fases nog vaak 
problemen op. Architect denkt nog niet alles m.b.t. installatie genoeg door. 

• Voor  de selectie is installateur nog niet aan tafel geweest bij architect. Daar gaat het 

allemaal te snel voor. Er moet snel een ontwerp worden gemaakt en binnen 1,5 week 

moet dit worden uitgerekend door de calculator. Na de selectie zijn de plannen al 

zover dat je het niet meer helemaal gaat omgooien. 

• Hoever wordt ingegaan op de details is ook afhankelijk van de architect. Sommige 

architecten willen het veel waziger houden dan anderen. Omdat ze het gevoel 

hebben dat in de bouw toch alles anders wordt gemaakt dan zij het hebben 

uitgezocht. 

• Beste moment voor de afstemming, je maakt dan uiteindelijk hetgene wat je 

verkoopt. 
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Programma van eisen 

• Optimum zou zijn dat de aannemer een concept heeft en daar waar het PvE van de 
opdrachtgever niet strookt met dit concept betaald hij meer of minder. Zo werkt het 
helaas niet. 

• Bij iedere aanbesteding moet het PvE goed worden doorgenomen op afwijkingen van 
conceptwoning. 

 
EPC 

• Wordt in de toekomst steeds lager. EPC gaat naar 0,4 en uiteindelijk naar 0. Dan kan 
misschien geen MV-installatie meer worden toegepast maar is een warmtepomp of 
alternatieve energie een oplossing. 

• De Vree en Sliepen maakt zelf de EPC-berekening. Dit omdat het raakvlakken heeft 
met de bouwkundige schil en met de installateur. 

 
Definitief ontwerp 

• De indeling van het ontwerp ligt dan vast en is afgestemd op de eisen uit het PvE. 
Ook de afmetingen van ruimtes liggen dan vaak vast omdat deze minimaal worden 
getekend.  

• Als je de opdracht hebt kun je ook niet ineens vanalles gaan aanpassen. Dus alleen 
kleine dingen, de indeling blijft hetzelfde. Positie trapgat, badkamer en toilet bijv. 
liggen vast. 

• Er wordt een BIM-sessie gedaan; Architect, constructeur, installateur en 
vloerleverancier moeten dan eigenlijk het eerst aan tafel zitten. 

• Leidingplaatvloer is gemakkelijker dan kanaalplaatvloer wat betreft installaties, maar 
dit is echter duurder. 

• Plaatindeling; standaardmaten niet mogelijk door lift bij Oosterhout dus we krijgen 
hier een pasplaat.  

 
Bouwaanvraag 

• Bevat EPC-berekening; hoe ga je ventileren, hoe ga je verwarmen. Riolering, 
aansluiting op de openbaar riool. Meterkast, voldoet deze aan de normen van de 
nutsbedrijven. 

• Bouwaanvraag wordt gedaan met ontwerp van de architect, opgewerkt vanuit het 
ontwerp bij de selectie met details, plattegronden, maatvoering etc. 

• Constructief; platen die worden toegepast, palen, overspannignsrichting. 
 
Ontwerp installaties 

• Installateur krijgt de tekeningen van het ontwerp, het concept en het PvE van de 
aannemer 

• MV wordt zoveel mogelijk door schachten van voorzetwanden geleid. Kanaalplaten 
worden opengehakt op de bouw. Sparing wel al prefab maken.  

• Als leidingverloop klaar is gaat installateur de details maken; eindapparaten, bochtjes, 
prefab-stukslijstje maken voor aanleveren op de bouw etc. 

• Daarna wordt IFC model gemaakt voor VeriCon en kan worden gekeken of het 
nergens fout gaat. 

 
Planning 

• Geen lena planning > dan maakt de aannemer planning maar die vinden partijen 
altijd te kort. Ze voelen zich dan niet verantwoordelijk. Bij Lean planning wel, want 
dan heeft partij zelf aangegeven dat het in die tijd valt te halen. 

 
Uitvoering 
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• Eerst funderingsbalken, dan meteen leidingen leggen want daarna komen meteen de 
vloeren. Dus zoveel mogelijk prefab. 

• Daarna wordt het casco opgebouwd, installateur is darbij want kanalen moeten 
meteen in de kanaalplaatvloer worden gelegd zodat deze weer kunnen worden 
volgestort met beton. Het grove werk wordt dan gedaan. 

• Daarna gaat installateur aan de slag met stijgleidingen.  

• Vervolgens komen het toilet etc in de badkamer zodat de tegelzetter daarna aan de 
slag kan. 

• Daarna vinden de overige werkzaamheden plaats, die minder afhankelijk zijn van 
andere partijen. 

 
Eisen vanuit aannemer 

• Model in LoD400 

• Garantiecertificaten 

• Inmeetrapporten 

• Gebruiksinstructie voor bewoners 
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Datum: 16-07-2014 
Bedrijf: E-installateur 
Onderwerp: E-installaties 
 
BIM 

• Bij woningbouwprojecten heeft het BIMmen voor de elektricien geen meerwaarde. 
Kost vrij veel tijd en het wordt daarna weer overgetekend door VeriCon. 

• Je kunt wel meteen alles zien in 3D, dus je kunt makkelijker fouten er uit halen. 

• Leidingwerk in 3D is zeker niet nuttig voor elektricien. Alleen bij de bovendoorvoer 
van binnenwanden is dit van nut. 

 
Proces 

• Elektricien komt te laat in beeld. Alle projecten moeten in korte tijd worden gedaan.  

• Offerte wordt uitgebracht op basis van bouwkundige tekeningen en PvE.  

• Eerst bestek doorlezen, hoe zit dit in elkaar. Alles met betrekking tot E-installaties 
wordt er uitgefilterd. 

• Dan wordt een grof ontwerp  gemaakt in 2D, daarin wordt aangegeven welke punten 
waar zitten (symbolenplan). Dan wordt het leidingwerk er grof in gezet.  

• De opdrachtgever geeft daar dan commentaar op. Daarna worden de tekeningen 
definitief gemaakt. 

 
Ontwerpen elektra 

• NEN 1010, NPR 5310. 

• Elektrapunten hebben standaard hoogtes, staan niet in de normen maar zijn 
voorgeschreven door gebruikers en deels door ervaring. 

• Installatie moet overzichtelijk zijn. 

• In de keuken moeten stopcontacten worden verdeeld over twee groepen. 

• Randaarde wordt overal toegepast tegenwoordig. 

• Perilex wordt gebruikt bij fornuisleidingen. 

• Groepverklaring; schema van alle groepen. Bij woningbouw wordt een lijstje gemaakt 
van wat in welke groep zit. Iedere groep heeft zijn eigen kleur op de tekeningen. Veel 
bedrijven tekenen echter geen leidingen op tekening. 

 
Uitvoering 

• Bij de uitvoering krijgt de monteur een tekening mee. Hij begint met buizen leggen 
die meestal al bedraad zijn. Daarna kun je meteen afmonteren. Bij de prefab buizen 
zit er nog geen draad in. 

• Aan het einde wordt een keuringsrapport gemaakt. 

• Er wordt nog weinig gewerkt met een hoeveelhedenstaat. 
 
Knelpunten 

• Tegenwoordig wordt weinig gecommuniceerd, en veel gaat via email. Hierdoor 
ontstaan fouten. Het moet van te voren bekend zijn wat er in de woning komt 
(vloerverwarming bijv. etc). 

• Meer communicatie tussen W en E nodig. 

• Uitgangspunten zijn vaak niet duidelijk, pas als we bezig zijn met ontwerp. 

• Er wordt te weinig geëvalueerd, waardoor fouten steeds weer gemaakt worden. 
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Datum: 28-07-2014 
Bedrijf: Opdrachtgever 
Onderwerp: rol opdrachtgever, project Oosterhout 
 
Contractvorm 

• Project Oosterhout eerste keer op deze wijze. Design & Build met soft selection 
criteria. Daarmee wordt veel meer verantwoordelijkheid bij de consortia gelegd en 
minder bij de opdrachtgever. 

• Eerst trad de opdrachtgever als bouwmanager op, hij regelde alles met de 
verschillende partijen. Bijvoorbeeld het maken van het huurdersboekje wordt nu door 
de aannemer gedaan, waar dit eerst door de opdrachtgever werd gedaan. Ook komen 
partijen niet meer met opmerkingen bij de opdrachtgever dat tekeningen niet 
kloppen, sommige partijen proberen daar meteen meerwerk uit te halen. Nu is er nog 
maar één aanspreekpunt voor de opdrachtgever, dat is de aannemer.  

• Woonstichting Valburg verlegd daarmee de focus van management naar goed 
opdrachtgeverschap. 

 
Selectieprocedure 

• Eeerst zijn er plusminus tien bedrijven geselecteerd, daarvan zijn er zes uitgekozen. 
Daarbij is gekeken welke goed bij de opdrachtgever en goed bij de opdracht pasten. 

• Traject van zeven tot acht weken. Twee beste plannen zijn daarna gekozen en er zijn 
nog nadere gesprekken gevoerd. Daarna is de gunning gedaan. 

• Deze periode is vastgesteld door rondvraag bij verschillende corporaties en bij de 
drie aannemers. Daaruit bleek zeven tot acht weken mogelijk te zijn. De aannemers 
vinden het fijn dat het een korte periode is. Daarnaast werd aangegeven hoe lang de 
tijd ook is, de laatste week is het altijd nog druk. 

• De uitgegeven vraagspecificatie werd gedaan volgende UAV-gc (geïntegreerde 
contracten). Daarbij zijn het programma van eisen en de kwaliteitsambities 
(stedenbouwkundig en welstand) leidend. 

• Tussentijds zat de gemeente al aan tafel om de consortia te kunnen beoordelen. Het 
is belangrijk dat er en vergunbaar programma wordt ontworpen. 

 
Programma van eisen 

• Het PvE is een standaard document dat wordt aangepast aan de doelgroep en het 
specifieke project. 

• De opdrachtgever wil graag simpel bedienbare installaties. Je moet er vanuit gaan dat 
er ook mensen met een beperking zijn, deze moeten de installaties ook kunnen 
bedienen. 

• Uitgangspunt; meer isolatie, minder installaties. De RC-waarden worden vastgelegd in 
het PvE om de hoeveelheid installaties min of meer vast te leggen. 

• Er wordt gevraagd om standaard componenten voor installaties omdat de 
onderhoudscontracten dan allemaal hetzelfde kunnen worden gehouden. Ook wordt 
dit gedaan vanuit een stukje vertrouwen, als bekende producten worden gebruikt 
weet je wat er kan worden verwacht. 

• Er wordt geen luxe voorgeschreven, maar wel een bepaalde kwaliteit van apparatuur. 

• Partijen mogen voorstellen doen voor wijzingen op het PvE, maar wat in PvE staat 
heeft wel de voorkeur. 

• Eisen aan de afmetingen die worden gesteld worden gebaseerd op referenties van 
bestaande woningen en de Woonkeur. Je weet op en duur als opdrachtgever wat 
huurders willen. Maar ook de regio (landelijk wonen) heeft invloed op de vierkante 
meters. 
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Installaties in selectieprocedure 

• De opdrachtgever ziet het liefst dat de installateur al aan tafel zit in de selectiefase. 
Dit bepaald de aannemer echter, meestal werkt de aannemer in deze fase alleen met 
architect en constructeur. Aannemers willen vaak nog niet de installateur aan tafel 
omdat ze dan aan deze partij vastzitten, ze willen dit later nog kunnen kiezen. 

• Bij complexe installaties wil de opdrachtgever de installateur wel al aan tafel hebben 
en zal deze de installateur ook ondervragen. Dit vanwege het belang voor het slagen 
van het plan. 

• De meeste opdrachtgevers hebben wel bouwkundige kennis maar de installatiekennis 
is veel beperkter. Tijdens de selectie is het van belang dat de opdrachtgever daarom 
goed wordt begeleid bij het beoordelen van de installaties. 

• Architect heeft vaak te weinig kennis van installaties. Daardoor komen de installaties 
ook weinig aan bod.  

 
EPC 

• Bij de selectie wil de opdrachtgever weten/hebben: EPC-concept, installatieconcept 
(welke installaties, niet precies waar). 

• Opdrachtgever eist de wettelijke EPC, maar een betere EPC wordt extra gewaardeerd. 

• Een lage EPC wil niet altijd zeggen dat het een goed concept is. 
 
Onderhoud 

• Onderhoud komt ook steeds meer bij de aannemer te liggen. Dit komt steeds meer 
op doordat installaties ook steeds belangrijker worden. 

• Het nadeel is dat de opdrachtgever daardoor allemaal verschillende 
onderhoudscontracten krijgt, die vaak ook maar tien tot vijftien jaar duren. Dit maakt 
het voor de opdrachtgever minder beheersbaar. 
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Datum: 28-08-2014 
Bedrijf: Opdrachtgever 
Onderwerp: rol opdrachtgever, project Leerdam 
 
Selectieprocedure 

• De opdrachtgever heeft in eerste instantie vier partijen geselecteerd. Daarbij was het 
voor hen van belang dat deze partijen werken met BIM en dat zij werken met een 
conceptwoning. Met deze partijen zijn ze de selectieprocedure in gegaan. 

• Deze periode van de selectieprocedure duurt zes tot acht weken. 

• Van belang is dat de aannemer dan laat zien; het installatieconcept, het EPC-concept, 
waar komen de installaties (CV-ketel, MV-box, meterkast). 
 

Programma van eisen 

• Het programma van eisen is opgesteld aan de hand van prestatie-eisen. Dit is gedaan 
omdat de aannemer dan makkelijker een conceptwoning kan gebruiken, omdat hij 
zelf invulling kan geven aan hoe hij wil voldoen aan de prestatie-eisen.  

• Door te werken met prestatie-eisen wordt beoordeeld op kwaliteit. 

• Door het werken met prestatie-eisen wordt geprobeerd om partijen te dwingen de 
installatieadviseur/installateur ook al te betrekken. 

• Als extra werd bij dit project gevraagd om een duurzaam concept, met een lagere 
EPC dan de gevraagde EPC. Dit resulteerde uiteindelijk in een concept met EPC = 0,2 
i.p.v. EPC 0,4. 

 
Slim ontwerp 

• Van belang dat in de beginfase architect, hoofdconstructeur en installateur samen 
aan een ‘slim’ ontwerp werken. Daarbij kan dan worden gestuurd op een betere 
energieprestatie. 

• Door te kiezen voor zonnepanelen in het dak i.p.v. op het dak wordt voor een 
duurderde installatie gekozen waardoor de huurprijs nu hoger zal zijn. Echter staat 
daar tegenover dat de energierekening altijd laag zal zijn, waardoor dit een slimme 
oplossing kan zijn. 

 
Bouwaanvraag 

• Bij de bouwaanvraag moet het installatieconcept definitief zijn en wordt een 
definitieve EPC-berekening gemaakt. 

 
Onderhoud 

• Het is een goede ontwikkeling om het onderhoud bij de aannemer te leggen omdat 
zij daardoor meer nadenken over de installaties die ze toepassen. Dit omdat ze ineens 
ook tijdens de (belangrijke) gebruiksfase verantwoordelijk zijn voor de installaties. Er 
wordt dan minder snel gekozen voor de goedkoopste installatie maar juist voor 
zuinige installaties die weinig onderhoud behoeven.  

• Het onderhoud bij de aannemer leggen is ook handig met het oogpunt op het 
werken met een conceptwoning, omdat de aannemer dan zoveel mogelijk steeds 
dezelfde installaties kan toepassen bij verschillende projecten. 

• Een nadeel is wel dat ze zullen proberen het zo goedkoop mogelijk te doen, wat de 
kwaliteit van het onderhoud niet altijd ten goede zal komen. 
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Datum: 29-08-2014 
Bedrijf: W-installateur  
Onderwerp: W-installaties, project Haaften 
 
Conceptwoning 

• Voor project Haaften is er een conceptwoning ontworpen. Project Haaften was het 
eerste project met alle ketenpartners. Ook alle leveranciers waren hierbij aanwezig. 

• Er werd een opzet gemaakt van de woningen. Aan de hand van dat ontwerp zijn de 
installaties ingetekend zoals Hendriks dacht dat dit het beste was. Daarna is er een 
clashsessie gedaan waarna aanpassingen zijn gedaan waar nodig.  

• Voor diameters van leidingen en kanalen werden standaarden toegepast, er werden 
nog geen berekeningen gemaakt. 

 
Kanaalplaatvloeren 

• Op de eerste verdieping zijn kanaalplaatvloeren toegepast. Leidingen verslepen over 
de vloer is daarbij niet mogelijk. De buis voor afzuiging van de keuken werd in het 
kanaal geplaatst. 

• Kanaalplaten geven heel weinig opties bij kopersopties. 
 
Installatieconcept 

• De installateur moet instappen als er een ontwerp is van de architect en constructeur. 

• Er moet een bepaalde basis zijn voordat er een installatieconcept kan worden 
gemaakt. Anders blijft de installateur bezig met tekenen en aanpassen. Aan de hand 
van de basisopzet kan de installateur dan zeggen of dit ontwerp mogelijk is en kan er 
overlegd worden over verschillende punten. 

• Het liefst gaan ze daarbij aan de slag met het model van VeriCon. 

• Bij aanbesteding; globaal ontwerp en EPC-concept, soms ook al 
transmissieberekening en ventilatieberekening. 

 
EPC-berekening 

• De architect maakte bij dit project een EPC-berekening/concept. Uiteindelijk konden 
we EPC net niet halen dus werd een voorstel gedaan om de EPC te veranderen. 
Installateur leverde in dit geval de input voor de definitieve berekening, gemaakt 
door andere partij. 

• Voor de EPC-berekening zijn de volgende punten van belang voor de W-installateur: 
CV-ketel, Gewalo, MV. Met al deze installaties kun je de EPC verlagen. Er zijn een hoop 
‘knoppen’ waar je aan kunt draaien. 

• Meestal maakt de installateur of adviseur de EPC-berekening. 

• Soms worden EPCs dichtgerekend met zonnepanelen, terwijl er verder heel onzuinige 
installaties worden gebruikt. Ook installaties die teveel woonoppervlak kosten. 

 
Bouwaanvraag 

• Voor de bouwaanvraag zijn nodig; ventilatieberekening (geen leidingen), 
hemelwaterafvoer, riolering op tekening. CV nog niet. 

 
Na bouwaanvraag 

• Na de bouwaanvraag ga je verder met het ontwerp. Leidingberekeningen worden 
gemaakt, transmissieberekeningen, ventilatieberekeningen (kanalen). 

• Verwarming is in deze fase het belangrijkste. Er wordt een transmissieberekening 
gemaakt om de benodigde vermogen vast te stellen. Daarna worden radiatoren 
gekozen. CV-ketels hebben tegenwoordig eigenlijk altijd genoeg vermogen. Een 
standaard woonhuis heeft 10kW nodig, CV-ketels zitten altijd boven de 20 kW 
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vermogen. Het benodigde warm water vermogen is daarom het belangrijkste bij de 
selectie van een ketel.  

• Uit EPC komt het type CV naar voren. Binnen dit type CV-ketel zijn er weer 
verschillende klasses, deze wordt vastgesteld vanuit het PvE. 

 
BIM 

• MV en riolering wordt 3D gemodelleerd. Waterleidingen en CV-leidingen worden niet 
gemodelleerd, dit voegt niks toe. Sparingsopgave kun je daarvoor ook in 2D doen. 

• Installateurs gaan de bouw op met 2D-tekeningen, gegenereerd uit de 3D-modellen. 

• Meerwaarde van een 3D-model voor woningen zit er niet in. Kosten wegen niet op 

tegen de baten. Je krijgt dit er niet uit tenzij je enorm veel dezelfde woningen hebt. 

Bij huurwoningen valt het mee, maar bij koopwoningen die allemaal anders zijn is het 

veel investeren, waar je weinig uithaalt. 

• Opdrachtgevers zouden nog meer uit de 3D-modellen kunnen halen; vooral het 

gebruik van de modellen voor onderhoud. In dat geval zou het maken van een 3D-

model ook een stuk nuttiger zijn. 

• Bij vaste conceptwoningen kan BIM ook rendabel worden. 

• Hoeveelheden worden steeds vaker uit het model gehaald. Sommige aspecten niet 

nodig; bijvoorbeeld bij vloerverwarming wordt even vlug gekeken hoeveel meter 

nodig is en dan worden rollen besteld, die kunnen ook weer bij andere 

projectenworden gebruikt.  

Prefabricage 

• Er wordt steeds meer geprefabriceerd. Hendriks doet dit met de riolering van de 
begane grond. Bij kanaalplaten en breedplaten wordt de MV geprefabriceerd. 
Riolering op de verdieping wordt bij heel veel dezelfde woningtypen ook 
geprebracieerd. 

 
Verbeteringen 

• VeriCon als installateur? Je moet rekening houden met veel normen etc. Hiervoor heb 
je toch enige installatietechnische achtergrond nodig. 

• Bij simpele installaties kan het nog, maar bij de meer complexe installaties zoals WTW 

wordt het al snel ingewikkelder. Dit moet je alleen doen als je een installateur in huis 

hebt.  

• Zorgen dat je op tijd aan tafel zit als installateur. Bijvoorbeeld in het BIMlab. Hier 

wordt meteen alles goed afgestemd en aangepast, zonder dat partijen met huiswerk 

naar huis worden gestuurd. 
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Datum: 08-10-2014 
Bedrijf: Architect  
Onderwerp: rol architect 

 
Selectieprocedure 

• Eerst wordt een ontwerp gemaakt aan de hand van het PvE, later wordt pas naar de 
installaties gekeken. 

• Er wordt dan een principeschema van de installaties gemaakt. 

• Het traject duurt ongeveer een maand. Eerst een week ontwerpen, dan een week om 
er aan te rekenen, een week om vragen te stellen en een week aanpassen (in grove 
lijnen). Daarna wordt de uitvraag gepresenteerd. 

• Tijdens deze fase worden vooral de plattegronden bekeken met de opdrachtgever en 
aannemer. De installaties zijn een gevolg op deze plattegronden. We houden wel 
rekening met bijv. de positie van de ketel. 

• Als een opdrachtgever de badkamer aan de achterzijde wil dan komt hij daar, ook als 
dat voor de installaties niet gunstig is. 

• Het is zonde om je ontwerp te laten beperken door installaties. Daar laat je je 
plattegrond niet vanaf hangen. 

• Bij de gunning wordt een EPC-concept gepresenteerd. Deze wordt opgesteld in 
overleg met de aannemer. De EPC-waarde hangt af van de opdrachtgever, hier moet 
het concept dan eventueel op worden aangepast. 

• Elektra wordt nog niet ingetekend, alleen bij speciale functies van gebouwen. 

• Architect bepaald vooral de posities van keuken, toilet etc. Verder weinig invloed op 
installaties.  

 
Conceptwoning 

• De conceptwoning is al doordacht, daar zitten de installaties al in. Dit is afgestemd 
met de installateurs. 

• Het streven van de conceptwoning is om meerdere keren op dezelfde manier te 
bouwen. In de praktijk is het toch iedere keer net iets anders. Qua installaties heb je 
er dus niet heel veel aan als er veel moet worden aangepast. 

 
Bouwaanvraag 

• Pas na de selectie wordt de welstandsprocedure gestart. 

• Bij de bouwaanvraag wordt de EPC definitief gemaakt.  

• Architect houdt zich bezig met manier van ventileren, manier van verwarmen, 
leidinglengtes en belangrijke rc-waardes. Na de bouwaanvraag gaat de installateur 
verder. De installateur houdt zich aan de randvoorwaarden die zijn geschept.’ 

 
Vloerindeling 

• Bij de conceptwoning is nagedacht over de vloerindeling en plaatmaten.  

• Meestal wordt dit pas tijdens de voorbereiding op de uitvoering gedaan. 

• De opdrachtgever geeft een maat van een bouwvlak op. Dit vlak moet je vullen, ook 
als dit niet mooi uitkomt met dep laatindeling. Aanpassen kun je niet voorkomen. 

 
VO/DO 

• Deze grens is vaag. Met het VO ga je naar welstand, als zij het goedkeuren dan is het 
DO. Zo niet dan worden aanpassingen gedaan en is het dan DO. Dit is een minimale 
stap.  

• Bij bouwaanvraag dien je DO in. 

• VO/DO gaat vooraal over facturatie. 
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Installaties 

• De hemelwaterafvoer wordt ingetekend door de architect. Vooral de positie in het 
gevelbeeld is van belang. Bij de vergunningsaanvraag geven ze ook een 
principeschema van de HWA. Dit gebeurt niet in overleg met de installateur. Het 
gebeurt regelmatig dat het in de voorbereiding van de uitvoering terugkomt van de 
installateur, omdat het moet worden aangepast (teveel of verkeerde plek HWA’s). 

• Detaillering van de EPC; bouwbesluit toetsing (ventilatie), principeschema van de 
installaties zodat je weet dat het gemaakt kan worden. Schachten aangeven met 
standleidingen. Dit wordt gedaan door de architect. 

• Rookgasafvoer komt boven de CV-ketel. Hier is weinig aan te kiezen, dus makkelijk te 
detailleren door architect. 

• Bij woningen is bijna alles altijd basis qua elektra. Tegenwoordig wat meer 
datapunten, minder televisie en telefoon. Of wat extra lichtpunten of elektrapunten. 
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Bijlage C: benodigde input in het nieuwe proces 

Input informatie Partij die input 
levert  

Input wordt gebruikt voor 

Programma van eisen Aannemer Maken EPC-concept 
Maken ontwerp W-installaties  
Maken ontwerp E-installaties 

Ontwerp architect VO Architect Maken EPC-concept 
Maken ontwerp W-installaties 
Maken ontwerp E-installaties 

Ontwerp architect DO Architect Maken EPC-berekening 
Maken ontwerp W-installaties 
Maken ontwerp E-installaties 

Grootte verblijfsgebieden 
Afmetingen roosters kozijnen 
Locatie MV-box 
Locatie schacht 
Locatie ruimtes met afzuiging 

Architect Maken ontwerp ventilatiesysteem 

Locatie sanitaire toestellen 
Locatie schacht 

Architect Maken ontwerp riolering 

Type dak 
Afmetingen dakvlak 
Hoogte dak 
Type HWA dat architect wil toepassen + 
locatie 

Architect Maken ontwerp hemelwaterafvoer 

Locatie tapwaterpunten, Schacht, 
warmwatertoestel, meterkast 

Architect Maken ontwerp leidingwaterinstallatie 

Locatie CV-ketel, schacht, 
gevelopeningen, meterkast 

Architect Maken ontwerp verwarmingsinstallatie 

Locatie gastoestellen 
Locatie rookafvoer(en) 
Locatie schacht en meterkast 

Architect Maken ontwerp gasinstallatie 

Eisen gasbedrijf Gasbedrijf Maken ontwerp gasinstallatie 
Locatie meterkast, ruimtes, evt. 
Zonnepanelen, gevelopeningen 

Architect Maken ontwerp elektrotechnische 
installatie 

Rc-waarden Architect EPC-berekening 
Berekening benodigd vermogen 
verwarming per ruimte 

Gecontroleerde documenten door 
aannemer 

Aannemer Eventuele wijzigingen ontwerp of EPC-
berekening 

Gecontroleerde documenten door 
opdrachtgever 

Opdrachtgever Eventuele wijzigingen ontwerp of EPC-
berekening 

Randvoorwaarden vloeren Vloerleverancier Maken sparingen voor  
W-installaties en E-installaties 

Randvoorwaarden wanden Leverancier casco Maken sparingen en inkassingen W-
installaties 
Intekenen van de E-installaties in de 
wanden. 

Randvoorwaarden binnenwanden Leverancier 
binnenwanden 

Maken ontwerp installaties, m.b.t. 
binnenwanden 

Aansluiting op openbaar riool 
Aansluiting op gasnet 
Aansluiting op 
leidingwaterdistributienet 
Aansluiting op elektriciteitsnet 

Gemeente Maken ontwerp riolering, 
gasinstallatie, leidingwaterinstallatie 
en elektrotechnische installatie 
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Bijlage D: Benodigde afstemming in het nieuwe proces 
 
Extern 
 
 

 
 
 
 

Wat VeriCon met wie Afstemming wat 
Ontwerp architect VO Architect Installaties: 

Locatie sanitaire ruimtes 
Locatie sanitaire toestellen 
Locatie meterkast 
Locatie schacht 
Locatie binnenwanden 

Vloer Aannemer Toe te passen vloertype: 
- Constructieve aspecten 
- Installatietechnische aspecten 

Ontwerp architect VO  Architect Vloerindeling: 
Afmetingen (lengte) vloer 
 locatie trapgat in vloer 
 

EPC-concept Aannemer Toe te passen verwarmingsprincipe + 
warmteopwekker 
Toe te passen manier van ventileren, MV-box 
Eventueel toe te passen zonnepanelen 

EPC-concept Architect Benodigde ruimte installaties 
Eventueel toe te passen zonnepanelen 
RC-waarden 

Ventilatiebalans Architect Grootte van roosters voor natuurlijke aanvoer en 
grootte van kieren onder deuren 

Ontspanningsleiding 
riolering 

Architect Locatie ontspanningsleiding afvoer door dak 

Ontwerp 
Hemelwaterafvoer 

Architect Locatie hemelwaterafvoeren, vorm + afmetingen 
hemelwaterafvoer 

Rookmelders Architect Locatie rookmelders 
Documenten 
bouwaanvraag 

Aannemer/ 
Opdrachtgever 

Eventueel afstemmen gewenste wijzigingen 

Leidingwaterinstallatie Architect Maken van warme en koude zones i.v.m. 
legionella 

Ontwerp radiatoren Architect Locatie, afmetingen 
Ontwerp gasinstallatie Gasbedrijf Voldoen aan gestelde eisen 
Ontwerp rookgasafvoer Architect Locatie rookgasafvoer 
Definitieve documenten 
installaties 

Aannemer/ 
Opdrachtgever 

Eventueel afstemmen gewenste wijzigingen 

Problemen raakvlakken 
W-installatie met 
constructie 

Leverancier(s) Eventuele problemen/onmogelijkheden 

Problemen raakvlakken E-
installatie met constructie 

Leverancier(s) Eventuele problemen/onmogelijkheden 

Ontwerp E-installaties E-installateur Eventuele uitvoeringstechnische problemen 
Ontwerp W-installaties W-installateur Eventuele uitvoeringstechnische problemen 



123 
 

Intern 
 
Wat Disciplines Afstemming wat 
Leidingverloop Alle W-installaties Mogelijke conflicten tussen 

installaties 
Leidingverloop koud en 
warmwaterleidingen 

Verwarmingsinstallatie, 
leidingwaterinstallatie 

Zorgen dat koude en warme 
leidingen niet te dicht op elkaar 
komen te liggen. 

 E- en W-installatie E-installatie, W-Installatie Mogelijke conflicten tussen de 
disciplines 
 

Vloerindeling Constructie: vloeren, W-Installaties Voldoen aan randvoorwaarden: 
Locatie sparingen 
Locatie kanalen/leidingen  
Plaatindeling 

Vloerindeling Constructie: binnenwanden, 
Constructie: vloeren, E-installatie 

Voldoen aan randvoorwaarden: 
Locatie centraaldozen 
Locatie zakleidingen 
Plaatindeling 

Elektraleidingen in 
wanden 

Constructie: wanden, E-installatie Instortvoorzieningen, 
gevelopeningen, opdeling 
wanden, voldoen aan 
randvoorwaarden 

Bovenbuisinvoer 
elektraleidingen 

Constructie: wanden, Constructie: 
vloeren, E-installatie 

Bovenbuisinvoer op juiste locatie 
in wand, in overeenstemming met 
randvoorwaarden vloer 

Leidingen W-installaties 
in wanden 

Constructie: wanden, W-installatie Instortvoorzieningen, 
gevelopeningen, opdeling 
wanden, randvoorwaarden 
afmetingen inkassingen en 
sparingen 

W-installatie in vloeren Constructie vloeren W-installatie Constructief mogelijk 
Doorvoeren door het dak Constructie: dak, W-installatie Locatie doorvoeren 
Zonnepanelen Constructie: dak, E-installatie Pannenindeling, afmetingen 

zonnepanelen 
Leidingen W-installaties 
door fundering 

Constructie: fundering, W-
installaties 

Locatie en afmetingen sparingen 
in fundering 
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Bijlage E: Benodigde output in het nieuwe proces 
 

Output Voor welke 
partij 

Welke informatie moet de output bevatten 

EPC-concept Aannemer 
Opdrachtgever 

RC-waarden buitenschil, Type kozijnen, type verwarming, type 
warmtapwaterinstallatie, type ventilatiesysteem, (type en 
hoeveelheid zonnepanelen), berekende EPC-waarde, 
Energielabel, duurzame aspecten installaties 

Ventilatiebalans Aannemer 
Opdrachtgever 
Gemeente 
W-installateur 

Grootte verblijfsgebieden, grootte aanvoer luchtstroom, 
grootte afvoer luchtstroom, grootte spleet onder 
binnendeuren 

Installatietekening 
riolering 

Aannemer 
Opdrachtgever 
Gemeente 
W-installateur 

Aansluiting op openbare riolering, locatie leidingen, diameter 
leidingen, materiaal leidingen, afschot leidingen, locatie 
doorvoer ontspanningsleiding dak 

EPC-berekening 
definitief 

Aannemer 
Opdrachtgever 
Gemeente 

Afmetingen gebouw, oppervlak verwarmde zone, 
infiltratiewaarde, afmetingen buitenschil, RC-waarden 
buitenschil 
Verwarming:  type warmteopwekker, toepassingsklasse, 
toegepaste toestel, vermogen toestel 
Warmtapwater: ruimtes met warmtapwaterpunt, gemiddelde 
leidinglengtes leidinginstallatie warm water 
Ventilatie: type ventilatie, ventilatietoestel, vermogen toestel, 
Energie: vermogen geleverd door zonnepanelen, verbruikte 
energie, energieproductie, CO2-emissie, EPC-waarde. 

Installatietekening 
E-installatie 

Aannemer 
Opdrachtgever 
E-installateur 

Type elektrapunten, locatie elektrapunten, manier van 
verbinden elektrapunten, aardlekinstallatie,  locatie meterkast, 
groepindeling, vermogen per groep, toe te passen afdekramen 

Installatietekening 
leidingwater-
installatie 

Aannemer 
Opdrachtgever 
W-installateur 

Locatie leidingen, diameter leidingen, materiaal leidingen, 
leiding voor warm/koud water, locatie warmteopwekker, toe te 
passen sanitaire toestellen, locatie watermeter, locatie 
meterkast 

Installatietekening 
verwarmings-
installatie 

Aannemer 
Opdrachtgever 
W-installateur 

Locatie CV-ketel, type CV-ketel, type radiatoren, afmetingen 
radiatoren, diameter leidingen, locatie leidingen, materiaal 
leidingen, vloerverwarming: afstand leidingen 

Installatietekening 
gasinstallatie 

Aannemer 
Opdrachtgever 
W-installateur 
Gasbedrijf 

Locatie gasleidingen, diameter gasleidingen, materiaal 
gasleidingen locatie rookgafvoer, locatie meterkast en 
gasmeter, locatie kranen/afsluiters/drukregelaars/ 
beveiligingen 

Installatietekening 
ventilatiesysteem 

Aannemer 
Opdrachtgever 
W-installateur 

Locatie afzuigpunten, locatie kanalen, diameter kanalen, 
materiaal kanalen, locatie MV-box, type MV-box, 
afzuigcapaciteit per afzuigpunt. 

Installatietekening 
hemelwaterafvoer 

Architect Locatie HWA’s, materiaal HWA’s, afmetingen HWA’s 

Aangepaste 
installatie-
tekeningen 

Opdrachtgever 
Aannemer 
E-installateur 
W-installateur 

Eventuele aanpassingen op de reeds gemaakte 
installatietekeningen naar aanleiding van 
opmerkingen/wijzigingen. 

Hoeveelhedenstaat 
W-installaties 

W-installateur Type CV-ketels, type MV-boxen, sanitaire toestellen, 
radiatoren, leidingen en kanalen + bijbehorende lengtes en 
materialen, koppelstukken leidingen en kanalen en materialen, 
overige benodigde materialen 
 

Hoeveelhedenstaat 
E-installaties 

E-installateur Type elektrapunten, lengte buizen + materiaal, 
aardlekschakelaar, groepenkast, type afdekramen, type 
zonnepanelen 
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Bijlage F: Benodigde kennis in het nieuwe proces 
 

Output Benodigde kennis van installaties 
EPC-concept • berekenmethode EPC (NEN 7120) 

• kennis energielabels 

• kennis van mogelijke installaties die kunnen worden toegepast en de 
kenmerken van deze installaties 

Ventilatiebalans • definitie verblijfsgebied, definitie verblijfsruimte, eisen aan oppervlak 
verblijfsgebied 

• eisen ventilatiecapaciteit 

• bepalingsmethode ventilatiebalans 

• eisen aan ventilatiebalans vanuit bouwbesluit 
Installatietekening 
riolering 

• voorwaarden ontwerp riolering (NEN 3215, NTR 3216) 

• verschillende type leidingen, type koppelstukken en toe te passen 
materialen 

• berekenmethode dimensioneren leidingen; basisafvoer per type 
lozingstoestel, gelijktijdigheidcoefficient, berekenen ontwerpdebiet, 
voorwaarden aansluitleiding 

EPC-berekening 
definitief 

• berekenmethode EPC (NEN 7120) 

• berekenen/meten infiltratie 

• methode bepalen RC-waarden 

• kennis over soorten verwarmingssytemen, CW-klasses 

• kennis over soorten warmtapwatersystemen 

• kennis over soorten ventilatiesystemen 

• kennis over soorten zonnepanelen, berekenen vermogen zonnepanelen 

• kennis berekenen energiegebruik verlichting, ventilatoren, verwarming, 
warmtapwater en elektriciteit.  

Installatietekening 
E-installatie 

• voorwaarden ontwerp E-installatie (NEN1010) 

• symbolen die gebruikt worden 

• systemen voor aansluiten elektrapunten 

• typen elektrapunten die kunnen worden toegepast 

• type afdekramen 

• berekenen vermogen per groep 

• kennis aardlekinstallatie 
Installatietekening 
leidingwater-
installatie 

Warm water:  

• voorwaarden ontwerp warmtapwaterinstallatie (NEN1006, ISSO30, 
waterwerkbladen) 

• Voorwaarden scheiding koud en warm water 

• kennis type toestellen voor warmtapwater 

• berekenmethode volumestroom warm water 

• bepalingsmethode belasting van het toestel 
Koud water:  

• voorwaarden ontwerp koudtapwaterinstallatie (NEN1006, ISSO30, 
waterwerkbladen) 

• berekenmethode dimensies leidingen (bepalen maximum-moment-
volumestroom, bepalen specificiaties, berekeningsmethode 
ongunstigste tappunt en middellijn van de leidingen) 

Installatietekening 
verwarmings-
installatie 

• voorwaarden scheiding koud en warm water 

• voorwaarden ontwerp verwarming (NEN 5064, ISSO 49, ISSO 51) 

• type CV-ketels, vermogen CV-ketel 

• type radiatoren 

• bepalen warmteverlies door transmissie 

• bepalen warmteverlies door infiltratie 

• bepalen opwarmtoeslag 

• berekenmethode warmtebehoefte per ruimte 

• berekenmethode dimensies leidingen 
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Installatietekening 
gasinstallatie 

• onderdelen gasinstallatie 

• voorwaarden gasinstallatie (NEN1078, NPR3378-5) 

• berekenmethode belastingstaat (bepalen gelijktijdigheidsfactor, 
vaststellen nominale belasting , maken staat van drukverlies) 

• verplichtingen richting gasbedrijf 
Installatietekening 
ventilatiesysteem 

• voorwaarden ontwerp ventilatiesysteem (ISSO 61, NEN1087) 

• berekenmethode dimensioneren kanalen 

• maken weerstandsberekening 

• bepalen vermogen ventilator 
Installatietekening 
hemelwaterafvoer 

• voorwaarden ontwerp HWA (NEN 3215, NTR3216) 

• berekenmethode middellijn leidingen (bepalen ontwerpdebiet, bepalen 
reductiefactoren)  

• bepalen drukverlies en maximale afvoercapaciteit 
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Bijlage G: informatiestromen in het nieuwe proces 

EPC-concept 
Input Afstemming 

Programma van eisen Toe te passen verwarmingsprincipe + 
warmteopwekker 

Ontwerp architect VO Toe te passen manier van ventileren + MV-
box 

Conceptwoning Eventueel toe te passen zonnepanelen 
 Benodigde ruimte installaties 
 RC-waarden 

Installatietekening hemelwaterafvoer 
Input Afstemming 

Ontwerp architect DO Vorm en afmetingen HWA 
Programma van eisen Type HWA 
Type dak Locatie HWA 
Afmetingen dakvlak Afstemming W-installateur 
Hoogte dak  
Type HWA dat architect wil toepassen + 
locatie 

 

 

Installatietekening riolering 
Input Afstemming 

Locatie sanitaire toestellen Locatie ontspanningsleiding afvoer door dak 
Locatie schacht Mogelijke conflicten andere W-installaties 
Locatie openbaar riool Mogelijke conflicten E-installatie 
Ontwerp architect DO Vloerindeling 
Programma van eisen Leidingen in wanden 
 Leidingen door fundering 
 Afstemming leveranciers constructie 
 Afstemming W-installateur 

Ventilatiebalans 
Input Afstemming 

Programma van eisen Grootte van de roosters in kozijnen  
Ontwerp architect DO Kieren onder deuren 
EPC-concept  
Grootte verblijfsgebieden  
Afmetingen roosters kozijnen  
Locatie MV-box  
Locatie schacht  
Locatie ruimtes met afzuiging  

Installatietekening ventilatiesysteem 
Input Afstemming 

Ontwerp architect DO Mogelijke conflicten W-installaties 
Programma van eisen Mogelijke conflicten E-installatie 
Ventilatiebalans Afstemming W-installateur 
Locatie schacht Vloerindeling/Leidingen in vloeren 
Locatie MV-box Afstemming leveranciers constructie 
Locatie ruimtes met afzuiging  
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EPC-berekening definitief 
Input Afstemming 

EPC-concept Goedkeuring aannemer 
Ontwerp architect DO  
Rc-waarden  
Oppervlaktes buitenschil en ruimtes  

Installatietekening leidingwaterinstallatie 
Input Afstemming 

Ontwerp architect DO Warme/koude zones 
Programma van eisen Verwarmingsinstallatie/leidingwaterinstallatie 
Locatie tapwaterpunten Mogelijke conflicten W-installaties 
Locatie schacht Mogelijke conflicten E-installatie 
Locatie warmwatertoestel Leidingen in wanden 
Locatie meterkast Afstemming leveranciers constructie 
 Afstemming W-installateur 

Installatietekening gasinstallatie 
Input Afstemming 

Ontwerp architect DO Mogelijke conflicten W-installaties 
Programma van eisen Mogelijke conflicten E-installatie 
Locatie gastoestellen Afstemming W-installateur 
Locatie schacht Afstemming gasbedrijf 
Locatie meterkast Vloerindeling 
Locatie rookgasafvoer Locatie rookgasafvoer 
Eisen gasbedrijf  

Installatietekening verwarmingsinstallatie 
Input Afstemming 

Ontwerp architect DO Warme/koude zones 
Programma van eisen Verwarmingsinstallatie/leidingwaterinstallatie 
Locatie CV-ketel Mogelijke conflicten W-installaties 
Locatie schacht Mogelijke conflicten E-installatie 
Locatie gevelopeningen Vloerindeling 
Locatie meterkast Afstemming leveranciers constructie 
EPC-berekening Afstemming W-installateur 
 Locatie en afmetingen radiatoren 

Hoeveelhedenstaat W-installaties 
Input Afstemming 

Ontwerp leidingwaterinstallatie  
Ontwerp verwarmingsinstallatie  
Ontwerp gasinstallatie  
Ontwerp riolering  
Ontwerp hemelwaterafvoer  
Ontwerp ventilatiesysteem  

Hoeveelhedenstaat E-installatie 
Input Afstemming 

Ontwerp E-installatie  



129 
 

Bijlage H: De BPMN-methode 
Voor het stappenplan is gebruik gemaakt van de BPMN-methode. In deze korte handleiding 
worden de belangrijkste symbolen die binnen deze methode worden gebruikt besproken. Dit 
als hulpmiddel mochten symbolen in het stappenplan voor onduidelijkheid zorgen. 
 
Swimlanes 
De processen zijn opgedeeld in verschillende pools. Deze pools zijn weer ingedeeld in 
swimlanes. Deze swimlanes representeren een persoon of rol. Alle activiteiten die moeten 
worden uitgevoerd door de desbetreffende rol worden in die swimlane geplaatst. 
 

 
Events 
Er zijn verschillende soorten events, te weten start events, intermediate events en end events. 
Een event stelt een gebeurtenis voor tijdens het proces. Er zijn verschillende soorten events 
die op verschillende manieren worden getypeerd. Hieronder wordt een overzicht gegeven. 
 
 Start event Intermediate 

event 
End event 

 Ongetypeerde gebeurtenis: 
 zoals een startpunt of 
statusverandering 

   
Message: 
Verzenden of ontvangen van een 
bericht. 

   
Timer: 
Cyclische timer gebeurtenissen, 
punten in de tijd, tijdspanne of time-
out. 

  

 

Escalation: 
Escaleren naar een hoger niveau van 
verantwoordelijkheid. 

   
Conditional: 
Voorwaarden om een proces te 
starten of vervolgen. 
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Error: 
Opvangen of werpen van 
gedefinieerde fouten. 

   
Compensation: 
Omgaan of starten van een 
compensatie. 

   
Signal: 
Signalering tussen processen. Kan 
meerdere keren worden ontvangen. 

   
Multiple: 
Ontvang één van een set 
gebeurtenissen, start alle 
gedefinieerde gebeurtenissen. 

   
Parallel multiple:  
Ontvang alle uit en set parallelle 
gebeurtenissen en start alle 
gedefinieerde gebeurtenissen. 

  

 

 
Tasks 
Een task is een afzonderlijke activiteit, een task die uitgevoerd moet worden. Met een   +  
wordt een subproces aangegeven, waarmee een taskinvulling nader gespecificeerd kan 
worden. 
 
User task 
Acitiviteit die wordt 
uitgevoerd door een 
persoon, met evt. 
behulp van een 
softwaretool. 

 

Receive task 
Een activiteit waarbij 
een boodschap wordt 
ontvangen. 

 

 
Service task 
Een activiteit die door 
een softwaretool wordt 
uitgevoerd 

 

 

 
Manual task 
Een activiteit die niet 
is geautomatiseerd, 
volledig door een 
persoon wordt 
gedaan. 

 

 

 
Send task 
Een activiteit waarbij 
een boodschap wordt 
verstuurd 
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Gateways 
Gateways worden gebruikt bij splitsing of samenkomst van processtromen. 
 
Omschrijving Gateways 
Exclusive 
Bij het splitsen van een stroom wordt de flow naar exact 
één uitgaande stroom gestuurd. Als twee stromen bij 
elkaar komen wacht de utigaande stroom tot er één input 
binnengekomen is. 
 

 

Inclusive 
Bij een splitsing worden één of meerdere stromen 
geactiveerd. Bij een samenvoeging van stromen moeten 
alle inkomende takken klaar zijn voordat de stroom verder 
gaat. 
 

 

Parallel 
Als de inkomende stroom gesplitst wordt, worden de 
uitgaande stromen simultaan geactiveerd. Als er twee 
stromen bij elkaar komen, wordt de uitgaande stroom pas 
in gang gezet als alle inkomende stromen binnen zijn. 
 

 

Event-based 
Wordt altijd gevolgd door ‘binnenkomende events’ of 
‘ontvang taken’. De volgende flow wordt gestuurd naar de 
eerstvolgende task of gebeurtenis. 

 
Exclusive event-based 
Er wordt een nieuw proces gestart voor elk event na deze 
gateway. 

 
Parallel event-based 
Er start een nieuw proces als alle navolgende events 
optreden. 

 
Complex 
Complexe splitsing en samenvoeging van stromen die niet 
door de andere gateways gedekt wordt. 

 
Connectors 
Om elementen in het processchema te verbinden worden connectors gebruikt. Er worden 
twee typen connectors gebruikt: 
 
Sequence flow 
Definieert de volgorde waarin activiteiten 
worden uitgevoerd.  
  

Message flow 
Definieert het sturen van een bericht naar 
een andere swimlane. 
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Bijlage I: Resultaten manuren installaties intern 
 
 
Project 1: 

 
Aantal woningen: 19 
Aantal verschillende types: 2 
 
Project 2: 
 

Tijdsduur activiteiten installaties   

Installatie Constructiedeel 
Tijdsduur 
verwerken 
installaties 

Tijdsduur 
verwerken 

opmerkingen  

Tijdsduur 
verwerken 

opmerkingen 2 
Totaal 

E-installaties wanden en gevels 18 2 1 
29 

E-installaties vloeren  6 2 0 

W-installaties wanden en gevels 1 0,5 0 
9 

W-installaties vloeren  0 7,5 0 

  
25 12 1 38 

 
Aantal woningen: 17 
Aantal verschillende types: 2 
 
Project 3: 
 

Tijdsduur activiteiten installaties   

Installatie Constructiedeel 
Tijdsduur 
verwerken 
installaties 

Tijdsduur 
verwerken 

opmerkingen  

Tijdsduur 
verwerken 

opmerkingen 2 
Totaal 

E-installaties wanden en gevels 3,75 1,33 0 
6,83 

E-installaties vloeren  1,75 0 0 

W-installaties wanden en gevels 1,25 0,2 0 
6,95 

W-installaties vloeren  4 1,5 0 

  
10,75 3,03 0 13,78 

 
Aantal woningen: 11 
Aantal verschillende types: 1 

Tijdsduur activiteiten installaties   

Installatie Constructiedeel 
Tijdsduur 
verwerken 
installaties 

Tijdsduur 
verwerken 

opmerkingen  

Tijdsduur 
verwerken 

opmerkingen 2 
Totaal 

E-installaties wanden en gevels 20 20 0 
59 

E-installaties vloeren  18 1 0 

W-installaties wanden en gevels 5 4 0 
35 

W-installaties vloeren  20 4 2 

  
63 29 2 94 
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Project 4: 
 

Tijdsduur activiteiten installaties   

Installatie Constructiedeel 
Tijdsduur 
verwerken 
installaties 

Tijdsduur 
verwerken 

opmerkingen  

Tijdsduur 
verwerken 

opmerkingen 2 
Totaal 

E-installaties wanden en gevels 4 0,9 0 
7,56 

E-installaties vloeren  2 0,66 0 

W-installaties wanden en gevels 0,1 0,2 0 
9,71 

W-installaties vloeren  7,66 1,75 0 

  
13,76 3,51 0 17,27 

 
Aantal woningen: 18 
Aantal verschillende types: 2 
 
Project 5: 
 

Tijdsduur activiteiten installaties   

Installatie Constructiedeel 
Tijdsduur 
verwerken 
installaties 

Tijdsduur 
verwerken 

opmerkingen  

Tijdsduur 
verwerken 

opmerkingen 2 
Totaal 

E-installaties wanden en gevels 12 0 0 
17 

E-installaties vloeren  4 1 0 

W-installaties wanden en gevels 4 2 0 
17 

W-installaties vloeren  9 2 0 

  
29 5 0 34 

 
Aantal woningen: 41 
Aantal verschillende types: 2 
 
Project 6: 
 

Tijdsduur activiteiten installaties   

Installatie Constructiedeel 
Tijdsduur 
verwerken 
installaties 

Tijdsduur 
verwerken 

opmerkingen  

Tijdsduur 
verwerken 

opmerkingen 2 
Totaal 

E-installaties wanden en gevels 10 2 0 
16 

E-installaties vloeren  4 0 0 

W-installaties wanden en gevels 4 1 0 
11 

W-installaties vloeren  6 0 0 

  
24 3 0 27 

 
Aantal woningen: 21 
Aantal verschillende types: 2 
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Project 7: 
 

Tijdsduur activiteiten installaties   

Installatie Constructiedeel 
Tijdsduur 
verwerken 
installaties 

Tijdsduur 
verwerken 

opmerkingen  

Tijdsduur 
verwerken 

opmerkingen 2 
Totaal 

E-installaties wanden en gevels 5,75 0 0 
7,25 

E-installaties vloeren  1,5 0 0 

W-installaties wanden en gevels 0,33 0 0 
3,58 

W-installaties vloeren  2,5 0,75 0 

  
10,08 0,75 0 10,83 

 
Aantal woningen: 7 
Aantal verschillende types: 1 
 
Project 8: 
 

Tijdsduur activiteiten installaties   

Installatie Constructiedeel 
Tijdsduur 
verwerken 
installaties 

Tijdsduur 
verwerken 

opmerkingen  

Tijdsduur 
verwerken 

opmerkingen 2 
Totaal 

E-installaties wanden en gevels 1,75 0,4 0 
3,35 

E-installaties vloeren  0,8 0,4 0 

W-installaties wanden en gevels 0 0 0 
1,33 

W-installaties vloeren  1 0,33 0 

  
3,55 1,13 0 4,68 

 
Aantal woningen: 1 
Aantal verschillende types: 1 
 
Project 9: 
 

Tijdsduur activiteiten installaties   

Installatie Constructiedeel 
Tijdsduur 
verwerken 
installaties 

Tijdsduur 
verwerken 

opmerkingen  

Tijdsduur 
verwerken 

opmerkingen 2 
Totaal 

E-installaties wanden en gevels 0,8 0,25 0 
1,8 

E-installaties vloeren  0,5 0,25 0 

W-installaties wanden en gevels 0 0 0 
6,83 

W-installaties vloeren  6,5 0,33 0 

  
7,8 0,83 0 8,63 

 
Aantal woningen: 1 
Aantal verschillende types: 1 
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Project 10: 
 

Tijdsduur activiteiten installaties   

Installatie Constructiedeel 
Tijdsduur 
verwerken 
installaties 

Tijdsduur 
verwerken 

opmerkingen  

Tijdsduur 
verwerken 

opmerkingen 2 
Totaal 

E-installaties wanden en gevels 7,5 2 0 
12 

E-installaties vloeren  2 0,5 0 

W-installaties wanden en gevels 0,5 1 0 
5,5 

W-installaties vloeren  3,5 0,5 0 

  
13,5 4 0 17,5 

 
Aantal woningen: 4 
Aantal verschillende types: 1 
 
Project 11: 
 

Tijdsduur activiteiten installaties   

Installatie Constructiedeel 
Tijdsduur 
verwerken 
installaties 

Tijdsduur 
verwerken 

opmerkingen  

Tijdsduur 
verwerken 

opmerkingen 2 
Totaal 

E-installaties wanden en gevels 5,25 6,25 0 
15,5 

E-installaties vloeren  3 1 0 

W-installaties wanden en gevels 1,5 0 0 
11,5 

W-installaties vloeren  7 2,5 0,5 

  
16,75 9,75 0,5 27 

 
Aantal woningen: 14 
Aantal verschillende types: 2 
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Bijlage J: Resultaten manuren installaties extern 

Voorbeeld enquette: 
Onderzoek BIM in de installatiebranche 

 1. Wat is uw huidige functie?  

directeur  

commercieel/technisch adviseur  

projectleider/projectmanager  

tekenaar/engineer  

werkvoorbereider  

calculator/werkvoorbereider  

anders, namelijk:   

 
 2. Hoeveel jaar bent u werkzaam in deze functie? *  
 

 
 
 3. Hoeveel jaar bent u in totaal werkzaam in de installatiebranche? *  
 

 
 
De resterende vragen gaan over een specifiek project. Kies hiervoor een 
recent project waaraan u gewerkt heeft. Dit dient een (nieuwbouw) 
woningbouwproject te zijn, waarbij u de werkzaamheden in de 

engineering/werkvoorbereiding* heeft uitgevoerd. Voor het invullen van 
de vragen is het van belang dat u een beeld heeft van de hoeveelheid 

uren die binnen het bedrijf aan het project besteed zijn.  
 
* met engineering|werkvoorbereiding wordt het proces bedoeld dat u, na 
opdrachtverstrekking, doorloopt ter voorbereiding op de uitvoering.  
 
  4. Hoeveel grondgebonden woningen en/of appartementen betrof dit 
project?  

grondgebonden woningen: 
 

appartementen: 
 

 
5. Hoeveel koop- en/of huurwoningen betrof dit project?  

koopwoningen: 
 

huurwoningen: 
 

 
 6. Hoeveel verschillende typen woningen betrof dit project?* 
*Daarbij gaat het om de verschillende type ontwerpen voor de 

installaties. Als iedere woning een ander installatie-ontwerp heeft is 
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iedere woning een type. *  
 

 
 
7. Welke installatiewerkzaamheden heeft uw bedrijf bij dit project in 
opdracht genomen?  

dakgoten en hemelwaterafvoeren  

binnenriolering  

waterinstallaties  

sanitair  

brandbestrijdingsinstallaties  

gasinstallaties  

verwarmingsinstallaties  

ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties  

koelinstallaties  

elektrotechnische installaties  

overig, namelijk:   

 
 8. Welke partij heeft voor dit project het installatieontwerp 

opgesteld/gemaakt?  

een externe installatieadviseur heeft een installatieontwerp/-concept gemaakt  

de architect heeft hiervoor een opzet meegenomen in zijn/haar ontwerp  

het bouwbedrijf heeft hiervoor een opzet gemaakt  

wij hebben vóór opdracht voor de engineering een installatieontwerp gemaakt  

wij hebben zelf pas na opdracht voor de engineering een installatieontwerp gemaakt  

 
9. Hoeveel manuren zijn er bij dit project besteed aan de 

engineering|werkvoorbereiding? *  
 

 
 
 10. Kunt u per onderdeel aangeven hoeveel procent van de in de vorige 
vraag aangegeven tijd hieraan ongeveer is besteed (totaal 100%). Als 

uw bedrijf een bepaalde activiteit niet heeft uitgevoerd kunt u uiteraard 
0% invullen.  

calculatie 
 

maken EPC-concept en berekening 
 

maken ontwerp, tekeningen en berekeningen 
 

maken opgave leveranciers prefab (voor sparingen, 
inkassingen etc.) 

 

controle tekeningen leveranciers prefab 
 

maken hoeveelhedenstaat voor inkoop 
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overige werkzaamheden 
 

 

11. Hoeveel manuren zijn er besteed aan de uitvoering van het project?  
 

 
 
De laatste vragen gaan over de kennis en ervaring van het werken met 
BIM binnen uw organisatie en de toepassing van BIM in dit 

nieuwbouwproject.  
 
12. Hoe zou u uw eigen kennis van BIM omschrijven?  

ik ben onbekend met BIM  

ik ben onvoldoende bekend met BIM  

ik ben voldoende bekend met BIM  

ik ben ruim voldoende bekend met BIM  

ik ben goed bekend met BIM  

 
13. Is bij dit project met BIM gewerkt?  

Ja  

Nee  

 
14. Op welke wijze wordt binnen uw organisatie met BIM gewerkt?  

wij modelleren zelf onze projecten vanuit eigen modellen  

wij modelleren zelf onze projecten o.b.v. modellen gemaakt door architect, 
constructeur en/of installatieadviseur  

wij modelleren zelf onze projecten o.b.v. modellen gemaakt door het bouwbedrijf  

wij modelleren zelf nauwelijks tot niet en werken met coördinatiemodel(len) 
aangeleverd door andere bouwpartijen  

wij werken met software voor clashdetectie  

wij werken met software voor clashdetectie en sturen de betrokken partijen hierop 
aan  

Een externe partij maakt 3D-modellen voor ons  

wij werken binnen ons bedrijf niet met BIM  

anders namelijk:   

 
 15. Hoe verstrekken jullie informatie aan leveranciers van prefab 

constructies die hierin installaties, sparingen en/of inkassingen moeten 
opnemen t.b.v. installaties?  

Wij verstrekken een 3D-model van de installaties  

De installaties worden opgegeven a.d.h.v. 2D bouwtekeningen  

De installaties worden opgegeven a.d.h.v. vormtekeningen van de leveranciers  

anders namelijk:   
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16. Door welke partijen is binnen dit project met BIM gewerkt?  
 
   ja   nee   weet ik niet  

architect    

constructeur    

installatieadviseur    

bouwbedrijf    

leverancier(s) 
draagconstructie  

   

leverancier(s) exterieur     

leverancier(s) interieur     

E-installateur    

W-installateur    

 
 
17. Kunt u bij de onderstaande bouwpartijen aangeven in welke mate u 

bij dit project met deze partij knelpunten heeft ervaren in de 
communicatie en afstemming?  
 

  
 niet 
gecommuniceerd 
met deze partij  

 niet   nauwelijks   normaal   veel   heel veel 

opdrachtgever        

architect       

constructeur       

installatieadviseur       

bouwbedrijf       

leverancier(s) 
draagconstructie 

      

leverancier(s) exterieur       

leverancier(s) interieur       

E-installateur       

W-installateur       
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18.  
 
Hoe groot is naar uw mening de invloed van het werken met BIM op de 
onderstaande verbeteringen in het bouwproces (m.b.t. de installaties)?  

 
   nihil   matig   neutraal   groot   zeer groot 

betere communicatie in 
voorbereidingsfase 

     

betere communicatie in de 
uitvoeringsfase 

     

vermindering faalkosten      

verkorten van de voorbereidingfase      

verkorten van de uitvoeringsfase      

verhogen van de kwaliteit van het 
gebouwde project 

     

verhogen van de marges op 
bouwprojecten 

     

verhogen van het plezier in de 
bouw 
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Bijlage K: Schatting manuren nieuwe proces 
 
Schatting medewerker 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activiteit Tijd huidig 
(uren) 

Percentage Geschatte 
tijd nieuw 

Percentage 
t.o.v. oude 

situatie 

E-installatie      
Calculatie 0,8 3,4% 0,5 -37,5% 
Maken ontwerp, tekeningen en 
berekeningen 

10,3 43,5% 4 -61,2% 

Maken opgave leveranciers 
prefab 

1 4,2% 
 

0 -100% 

Controle tekeningen leveranciers 
prefab 

0,5 2,1% 0 -100% 

Maken hoeveelhedenstaat inkoop 0,7 3,0% 0,5 -28,6% 
Overige werkzaamheden 1 4,2% 1 100% 
Verwerken installaties in 
constructie  
*werkzaamheden nu al bij VeriCon 

9,4 39,7% 4 -57,5% 

Totaal 23,7 100% 10 -58% 

     

W-installaties     
Calculatie 1,5 3,2% 1 -33% 
Maken EPC-concept en 
berekening 

2 4,2% 2 100% 

Maken ontwerp, tekeningen en 
berekeningen 

22,5 47,6% 12 -46,6% 

Maken opgave leveranciers 
prefab 

4,2 8,9% 0 -100% 

Controle tekeningen leveranciers 
prefab 

3,8 8,0% 0 -100% 

Maken hoeveelhedenstaat inkoop 3,2 6,8% 0,5 -84,4% 
Overige werkzaamheden 3,6 7,6% 1 -72,2% 
Verwerken installaties in 
constructie 
 *werkzaamheden nu al bij VeriCon 

6,4 13,5% 4 -37,5% 

Totaal 47,3 100% 20,5 -56% 

     

Totaal 71 100% 30,5 -57% 
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Schatting medewerker 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activiteit Tijd huidig 
(uren) 

Percentage Geschatte 
tijd nieuw 

Percentage 
t.o.v. oude 

situatie 

E-installatie      
Calculatie 0,8 3,4% 0,8 100% 
Maken ontwerp, tekeningen en 
berekeningen 

10,3 43,5% 15 +45,6% 

Maken opgave leveranciers 
prefab 

1 4,2% 
 

0 -100% 

Controle tekeningen leveranciers 
prefab 

0,5 2,1% 0 -100% 

Maken hoeveelhedenstaat inkoop 0,7 3,0% 0 -100% 
Overige werkzaamheden 1 4,2% 1 100% 
Verwerken installaties in 
constructie  
*werkzaamheden nu al bij VeriCon 

9,4 39,7% 0 -100% 

Totaal 23,7 100% 16,8 -29% 

     

W-installaties     
Calculatie 1,5 3,2% 1,5 100% 
Maken EPC-concept en 
berekening 

2 4,2% 2 100% 

Maken ontwerp, tekeningen en 
berekeningen 

22,5 47,6% 25 +11,1% 

Maken opgave leveranciers 
prefab 

4,2 8,9% 0 -100% 

Controle tekeningen leveranciers 
prefab 

3,8 8,0% 0 -100% 

Maken hoeveelhedenstaat inkoop 3,2 6,8% 0 -100% 
Overige werkzaamheden 3,6 7,6% 3,6 100% 
Verwerken installaties in 
constructie 
 *werkzaamheden nu al bij VeriCon 

6,4 13,5% 0 -100% 

Totaal 47,3 100% 32,1 -32% 

     

Totaal 71 100% 48,9 -31% 
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Schatting medewerker 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activiteit Tijd huidig 
(uren) 

Percentage Geschatte 
tijd nieuw 

Percentage 
t.o.v. oude 

situatie 

E-installatie      
Calculatie 0,8 3,4% 0,8 100% 
Maken ontwerp, tekeningen en 
berekeningen 

10,3 43,5% 13 +26,2% 

Maken opgave leveranciers 
prefab 

1 4,2% 
 

0 -100% 

Controle tekeningen leveranciers 
prefab 

0,5 2,1% 0 -100% 

Maken hoeveelhedenstaat inkoop 0,7 3,0% 0,5 -28,6% 
Overige werkzaamheden 1 4,2% 1 100% 
Verwerken installaties in 
constructie  
*werkzaamheden nu al bij VeriCon 

9,4 39,7% 0 -100% 

Totaal 23,7 100% 15,3 -35% 

     

W-installaties     
Calculatie 1,5 3,2% 1,5 100% 
Maken EPC-concept en 
berekening 

2 4,2% 2 100% 

Maken ontwerp, tekeningen en 
berekeningen 

22,5 47,6% 25 +11,1% 

Maken opgave leveranciers 
prefab 

4,2 8,9% 0 -100% 

Controle tekeningen leveranciers 
prefab 

3,8 8,0% 0 -100% 

Maken hoeveelhedenstaat inkoop 3,2 6,8% 0,5 -84,4% 
Overige werkzaamheden 3,6 7,6% 3,6 100% 
Verwerken installaties in 
constructie 
 *werkzaamheden nu al bij VeriCon 

6,4 13,5% 0 -100% 

Totaal 47,3 100% 29 -38% 

     

Totaal 71 100% 44,3 -38% 
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Schatting medewerker 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activiteit Tijd huidig 
(uren) 

Percentage Geschatte 
tijd nieuw 

Percentage 
t.o.v. oude 

situatie 

E-installatie      
Calculatie 0,8 3,4% 0,8 100% 
Maken ontwerp, tekeningen en 
berekeningen 

10,3 43,5% 10,3 100% 

Maken opgave leveranciers 
prefab 

1 4,2% 
 

0 -100% 

Controle tekeningen leveranciers 
prefab 

0,5 2,1% 0 -100% 

Maken hoeveelhedenstaat inkoop 0,7 3,0% 0,7 100% 
Overige werkzaamheden 1 4,2% 1 100% 
Verwerken installaties in 
constructie  
*werkzaamheden nu al bij VeriCon 

9,4 39,7% 2 -78,7% 

Totaal 23,7 100% 14,8 -38% 

     

W-installaties     
Calculatie 1,5 3,2% 1,5 100% 
Maken EPC-concept en 
berekening 

2 4,2% 2 100% 

Maken ontwerp, tekeningen en 
berekeningen 

22,5 47,6% 22,5 100% 

Maken opgave leveranciers 
prefab 

4,2 8,9% 0 -100% 

Controle tekeningen leveranciers 
prefab 

3,8 8,0% 0 -100% 

Maken hoeveelhedenstaat inkoop 3,2 6,8% 3,2 100% 
Overige werkzaamheden 3,6 7,6% 3,6 100% 
Verwerken installaties in 
constructie 
 *werkzaamheden nu al bij VeriCon 

6,4 13,5% 5 -21,9% 

Totaal 47,3 100% 37,8 -20% 

     

Totaal 71 100% 52,6 -26% 
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Schatting medewerker 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activiteit Tijd huidig 
(uren) 

Percentage Geschatte 
tijd nieuw 

Percentage 
t.o.v. oude 

situatie 

E-installatie      
Calculatie 0,8 3,4% 0,4 -50% 
Maken ontwerp, tekeningen en 
berekeningen 

10,3 43,5% 14 +35,9% 

Maken opgave leveranciers 
prefab 

1 4,2% 
 

0 -100% 

Controle tekeningen leveranciers 
prefab 

0,5 2,1% 0,5 100% 

Maken hoeveelhedenstaat inkoop 0,7 3,0% 0,1 -85,7% 
Overige werkzaamheden 1 4,2% 1 100% 
Verwerken installaties in 
constructie  
*werkzaamheden nu al bij VeriCon 

9,4 39,7% 0 -100% 

Totaal 23,7 100% 16,0 -33% 

     

W-installaties     
Calculatie 1,5 3,2% 1 -33% 
Maken EPC-concept en 
berekening 

2 4,2% 2 100% 

Maken ontwerp, tekeningen en 
berekeningen 

22,5 47,6% 27 +20% 

Maken opgave leveranciers 
prefab 

4,2 8,9% 0 -100% 

Controle tekeningen leveranciers 
prefab 

3,8 8,0% 1 -73,7% 

Maken hoeveelhedenstaat inkoop 3,2 6,8% 0,2 -93,8% 
Overige werkzaamheden 3,6 7,6% 3,0 -16,7% 
Verwerken installaties in 
constructie 
 *werkzaamheden nu al bij VeriCon 

6,4 13,5% 0 -100% 

Totaal 47,3 100% 33,2 -30% 

     

Totaal 71 100% 49,2 -31% 
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