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Voorwoord 

Het  rapport  dat  voor  u  ligt  betreft  het  afstudeerrapport  hetgeen  onderdeel  is  van  het 
afstudeerproject.  Het  afstudeerproject  is  onderdeel  van  de Mastertrack  Construction  Technology 
hetgeen binnen de Master Architecture, Building and Planning valt aan de Technische Universiteit te 
Eindhoven.  

Voorafgaand aan het onderzoek heeft vooronderzoek plaatsgevonden hetgeen als aanleiding heeft 
gediend  voor  het  onderzoek.  In  het  vooronderzoek  is  in  overleg met  het  gastbedrijf  een  proces 
gekozen om te observeren. Het geobserveerde proces is beschreven en geanalyseerd. Uit de analyse 
is  in  eerste  instantie  geen  geschikt  afstudeeronderwerp  gebleken. Op  basis  hiervan  is  aanvullend 
onderzoek  uitgevoerd.  De  resultaten  uit  de  analyse  en  het  aanvullende  onderzoek  hebben 
uiteindelijk geleid tot een geschikt afstudeeronderwerp. 

Het  afstudeerproject  is  opgedeeld  in  twee  fases,  een  onderzoeks‐  en  een  ontwerpfase.  In  de 
onderzoeksfase wordt datgene onderzocht hetgeen benodigd is in de ontwerpfase. 

Via  deze weg wil  ik  dhr.  E. Vastert  en  dhr.  C.  de  Bruijn  bedanken  voor  de  begeleiding  vanuit  de 
Technische Universiteit. Tevens gaat mijn dank uit naar dhr. J. Biemans welke garant stond voor de 
begeleiding vanuit Ballast Nedam. Tot slot wil ik iedereen bedanken die mij, op welke wijze dan ook, 
heeft ondersteund tijdens de totstandkoming van het afstudeerrapport. 

Eindhoven, 3‐7‐2015 

E. Nieuwlaar 
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Samenvatting 

De aanleiding voor het uitvoeren van het afstudeerproject is afkomstig uit het vooronderzoek. In het 
vooronderzoek  is  de  werkwijze  geobserveerd  welke  Ballast  Nedam  heeft  toegepast  bij  het 
woningrenovatieproject Drents Dorp Oost. Bij dit project was het de intentie om de woningen in de 
wijk  15  jaar  door  te  exploiteren.  Gedurende  het  project  zijn  de  aannemer,  bewoner  en 
opdrachtgever nauw betrokken met elkaar. Het analyseren van het geobserveerde proces heeft tot 
de volgende problemen geleid:  

Het  is gebleken dat de gehanteerde werkwijze de kwaliteit van de gegevensverwerking niet volledig 
waarborgt  en  onnodige  tijdsverliezen  en  daarmee  kosten met  zich meebrengt. Uit  de  observaties 
omtrent de  ideale situatie bij woningrenovatieprojecten  is  te concluderen dat de huidige processen 
met  betrekking  tot  het  informeren,  voorbereiden  en  coördineren  van  de  realisatie  van  de  
onderhouds‐,  renovatie‐  en  verbouwingswerkzaamheden,  en  het monitoren  van  de  bouwkundige 
staat  van  de woningen  onnodige  tijdsverliezen  en  daarmee  kosten met  zich meebrengen  voor  de 
aannemer, opdrachtgever en bewoners. 

De problemen welke door diverse oorzaken worden veroorzaakt zijn de aanleiding geweest tot het 
starten van het afstuderen. De afstudeerdoelstelling is als volgt omschreven: 

Het  ontwikkelen  van  een  hulpmiddel  voor  het  op  afstand  kunnen  voorbereiden  en  aansturen  van 
onderhouds‐,  renovatie‐  en  verbouwingswerkzaamheden  met  betrekking  tot  de  keukens  van  de 
woningen  van  het  project  Drents  Dorp  Oost.  Waarbij  de  processen  met  betrekking  tot  de 
voorbereiding  en  realisatie  van  onderhouds‐,  renovatie‐  en  verbouwingswerkzaamheden  van  de 
keukens voor een periode van 15 jaar worden uitbesteed aan de aannemer. 

Om  de  doelstelling  te  behalen  is  onderzoek  verricht. Het  onderzoek  is  verricht  aan  op  voorhand 
opgestelde  taakstellingen  en  deeltaken.  De  verkregen  resultaten  uit  de  onderzoeksfase  zijn 
beschreven  in dit  rapport en deze gegevens zijn  in de ontwerpfase gebruikt om het hulpmiddel  te 
ontwikkelen.  De  onderwerpen  waar  onderzoek  naar  is  verricht  betreffen:  de  uit  te  besteden 
onderdelen, de uit te voeren bouwkundige activiteiten, het informeren, communiceren, coördineren 
en het monitoren omtrent de uit te voeren bouwkundige activiteiten. 

De onderdelen van een keuken welke de opdrachtgever wenst uit te besteden zijn onder te verdelen 
in drie categorieën, namelijk: onderhoud, renovatie en verbouw. Het doel van het onderhoud is om 
de woning kwalitatief op niveau te houden. Het renoveren van de woningen wordt uitgevoerd indien 
de woningcorporatie frequentere onderhoudsaanvragen krijgt. Het verbouwen van een ruimte wordt 
veelal door bewoners aangevraagd om het woongenot te verbeteren. 

De  informatie  welke  tijdens  het  uitvoeren  van  het  onderzoek  is  vergaard  is  gebruikt  om  het 
hulpmiddel, een website, te ontwikkelen welke voldoet aan de afstudeerdoelstelling. Het hulpmiddel 
wordt gebruikt door de volgende partijen: aannemer, bewoner, opdrachtgever, onderaannemers en 
leveranciers.  

De  eerste  stap  van  het  proces  betreft  het  uitvoeren  van  een  nulmeting  van  de  keuken.  Hierbij 
worden bij aanvang van een project als Drents Dorp Oost alle keukens eenmalig bezocht en wordt 
een 3D  laserscan  van de  ruimte gemaakt. De aannemer dient de gegevens uit de 3D  laserscan  te 
verwerken in het hulpmiddel. Deze gegevens fungeren als database welke in een later stadium benut 
zal worden. 
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Een bewoner kan middels het hulpmiddel een onderhouds‐, renovatie‐ en verbouwingsverzoek van 
de keuken indienen. Het hulpmiddel is dusdanig ingericht dat bewoners zonder bouwkundige kennis 
een  verzoek  kunnen  aanmaken.  Nadat  de  bewoner  het  verzoek  heeft  aangemaakt  dient  de 
aannemer het verzoek te toetsen. Het toetsen van het verzoek wordt met behulp van het hulpmiddel 
uitgevoerd. Het  verzoek wordt  getoetst  aan  het  Bouwbesluit  2012,  het  prestatiebestek,  de  laatst 
geïncasseerde huur en de bruikbaarheid. 

Nadat  het  verzoek  getoetst  en  akkoord  is  bevonden  kan  de  aannemer  met  behulp  van  het 
hulpmiddel een actielijst en een planning maken omtrent de uit te voeren bouwkundige activiteiten. 
Vervolgens  worden  de  betrokken  partijen  via  het  hulpmiddel  ingelicht  over  de  uit  te  voeren 
bouwkundige  activiteiten  en ontvangen de partijen de benodigde  informatie om de bouwkundige 
activiteiten te kunnen uitvoeren. 

De uitvoerende partij welke bouwkundige activiteiten gaat uitvoeren  in een bepaalde keuken dient 
zich bij binnenkomst in de woning middels het hulpmiddel aan te melden. Het hulpmiddel stuurt een 
melding naar de  aannemer  indien uitvoerende partijen niet  tijdig  zijn  aangemeld  in de woning of 
achterstand hebben opgelopen  ten opzichte van de planning. De aannemer kan op basis van deze 
informatie  de  bouwkundige  activiteiten  aansturen.  Indien  uitvoerende  partijen  tegen  problemen 
aanlopen  tijdens  de  uitvoering  dan  dient  dit  middels  het  hulpmiddel  gemeld  te  worden.  De 
aannemer  kan  vervolgens  actie ondernemen door bijvoorbeeld de  actielijst of de planning  aan  te 
passen. 

Nadat  de  bouwkundige  activiteiten  zijn  uitgevoerd  in  de  keuken,  dient  de  keuken  te  worden 
opgeleverd.  Bij  het  opleveren  van  de  keuken  zijn  de  aannemer,  bewoner  en  de  opdrachtgever 
aanwezig. Het opleveren geschiedt op basis van het  ingediende  verzoek en wordt uitgevoerd met 
behulp van een tablet. Tijdens het opleveren van de keuken  is men via de tablet  in het hulpmiddel 
ingelogd. Nadat de keuken is opgeleverd wordt een nieuwe nulmeting uitgevoerd welke als database 
fungeert voor de toekomst. 

Uiteindelijk wordt  de  financiële  administratie  verwerkt  en  vindt  er monitoring  plaats  omtrent  de 
bouwkundige staat van de keukens. De aannemer ontvangt een melding indien een bepaalde woning 
in aanmerking komt voor onderhoud of renovatie van de keuken. Vervolgens kan de aannemer de 
bewoners van de betreffende woning middels het hulpmiddel inlichten en kunnen de bewoners een 
nieuw verzoek aanmaken en herhaalt het proces zich.  

Een gedetailleerde uitwerking van het hulpmiddel is in een handleiding beschreven. In de handleiding 
is  exact  beschreven  op welke wijze  het  hulpmiddel  dient  te worden  toegepast.  Tevens  zijn  in  de 
handleiding ter verduidelijking screenshots van het hulpmiddel weergegeven. De handleiding is apart 
van dit rapport bijgevoegd.  

Om  te  bepalen  of  het  ontwikkelde  hulpmiddel  voldoet  aan  de  doelstelling  heeft  er  een  toetsing 
plaatsgevonden. Het hulpmiddel is getoetst aan de doelstelling en aan het programma van eisen en 
wensen.  De  toetsing  is  uitgevoerd  door  de  projectleider  en  de  werkvoorbereider  welke  beiden 
werkzaam  zijn  geweest op het project Drents Dorp Oost.  Tevens hebben  enkele personen  zonder 
bouwkundige kennis gefungeerd als bewoner en hebben het hulpmiddel getoetst vanuit het oogpunt 
van de bewoner. Uit de toetsing is gebleken dat het hulpmiddel voldoet aan de doestelling en aan de 
gestelde eisen en wensen. 
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Summary 

This thesis stems from the results of a pre‐research. The process that has been  investigated  in that 
research regards the applied method which Ballast Nedam has applied during the home renovation 
project Drents Dorp Oost. The intention of this project was to exploit the homes in the district for a 
further period of 15  years. During  the project  the  contractor, occupant  and  the  client  are  closely 
involved with each other. The analysis of the process has led to the following problems: 
 
It turns on that the method that has been used does not fully guarantee the quality of the data that 
have been processed and also  leads to unnecessary time  losses and costs.  It can be concluded from 
the  observations  that  have  been made with  regard  to  the  ideal  situation  of  a  home  renovation 
project,  that  the  current  processes  concerning  information,  preparation  and  coordination  of  the  
maintenance,  renovation  and  changing  building  activities  and  the  supervision  of  the  structural 
condition of the homes  leads to unnecessary time  losses and costs for the contractor, the client and 
the occupants. 
 
The problems which have been  triggered by several causes are  the  reason  to start  this graduation 
project. The goal is as follows: 
 
Develop a  tool  to prepare and guide,  from a distance,  the maintenance,  renovation and  changing 
building  activities with  regard  to  the  kitchens  of  the  homes  in  the  district Drents Dorp Oost. And 
furthermore whereas  the processes concerning  the maintenance,  renovation and changing building 
activities have been outsourced to the contractor for a period of 15 years. 
 
Research has been done  in order  to achieve  the goal. This research was conducted on  targets and 
sub‐tasks  which  were  prepared  in  advance.  The  results  obtained  from  the  research  phase  are 
described in this report, and the achieved information is used in the design phase to further develop 
the tool. The subject on which research has been conducted concern: the tasks to be outsourced, the 
building activities, the providing of information, communication, coordination and supervising of the  
performing building activities. 
 
The  parts  of  the  kitchen  which  the  client  wishes  to  be  outsourced  were  subdivided  in  three 
categories, namely: maintenance, renovation and changing. The main goal of maintenance is to raise 
the quality of the houses to a required level. A housing corporation will decides to renovate a house 
if  it  frequently receives maintenance requests. Changing of a certain area within a house  is usually 
requested by an occupant in order to improve the quality of living.  
 
The information which is obtained during the research is used to develop the tool, namely a website, 
which meets  the goal. The  tool will be used by  the  following parties:  contractor, occupant,  client, 
subcontractors and suppliers.  
 
The first step of the process concerns the execution of a baseline measurement of the kitchen. At the 
start of a project  like Drents Dorp Oost all of the kitchens will be visited and a 3D  laserscan will be 
made. The contractor makes use of the information from the 3D laserscan which will be submitted to 
the tool. The information serve as a database which will be used at a later stage. 
 
An occupant can submit a maintenance‐, renovation‐ or a changerequest via the tool. The tool is set 
up  in  such  a  manner  that  occupants  can  create  a  request  without  having  any  constructional 
knowledge. After the occupant has created the request the contractor must check the request. The 
testing of the request is carried out with the tool. The request is checked against Bouwbesluit 2012, 
the performance specifications, the most recently received rent and the usability. 
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After  the  request  has  been  tested  and  has  been  approved,  and  with  the  use  of  the  tool,  the 
contractor draft a planning  schedule and an action  list  for  the building activities  to be performed. 
Thereafter  the  involved  subcontractors and  suppliers are  informed via  the  tool about  the building 
activities  to be performed,  as well  as  the necessary  information  in order  to perform  the building 
activities. 

The  subcontractor  that carries out building activities  in a certain kitchen must  register  themselves 
with  the  tool  upon  entering  the  house.  The  tool  automatically  sends  a  message  to  the  main 
contractor when a subcontractor does not register themselves in time or in the case delays occur in 
comparison to the schedule. The contractor can control the building activities based on these data. 
Subcontractors  must  report  via  the  tool  any  problems  or  difficulties  that  occur  during  the 
performance of the building activities. The contractor can then take the necessary action by adapting 
the action list or the schedule.  

After the building activities  in the kitchen have been carried out, the kitchen must be handed over. 
This  activity  is  based  on  the  submitted  request  and  is  carried  out  by  using  a  tablet/hand  held 
computer. During  the  handing  over  of  the  kitchen,  the  contractor  is  logged  into  the  tool  via  the 
tablet. After the kitchen has been handed over a new baseline measurement is performed which acts 
as a database for the future.  

Ultimately,  the  financial  administration  will  be  processed  and  monitoring  of  the  constructional  
condition of the kitchens takes place. The contractor will receive a notification  if a certain house  is 
eligible for maintenance or renovation of the kitchen. At that moment the contractor can inform the 
occupants of the concerned house via the tool and the occupants can make a new request and the 
process repeats.  

A detailed description of the tool is written down in the manual. In the manual the use of the tool is 
exactly described.  In order  to clarify  the  tool  screenshots are added  in  the manual. The manual  is 
enclosed as separate attachment to this report. 

The tool has been tested in order to determine whether and that the tool complies with the goal. The 
tool has been tested against the goal and the program of requirements. The testing was conducted 
by the project manager and the planner, which were both working on the project Drents Dorp Oost. 
Furthermore a number of people acted as occupants and tested the tool. These testes have proved 
that the tool complies with the goal and with the program of requirements.  
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1 Inleiding 

In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk  is de aanleiding van het afstudeerwerk beschreven.  In de 
daaropvolgende  paragraaf  is  het  vooronderzoek  beschreven.  Op  basis  van  de  resultaten  uit  het 
vooronderzoek is in paragraaf 1.3 het plan van aanpak beschreven.     

1.1 Aanleiding tot afstudeerwerk 

1.1.1 Gastbedrijf 
Het bedrijf dat faciliteert bij de uitvoering van het afstudeerwerk is Ballast Nedam. Ballast Nedam is 
onderverdeeld in vier segmenten. Deze segmenten betreffen het segment Bouw & Ontwikkeling, het 
segment Infrastructuur, het segment Specialisme en het segment Toelevering. Het segment Bouw & 
Ontwikkeling  realiseert,  renoveert  en  restaureert  bouwwerken  voor  particulieren,  bedrijven  en 
overheden1.  Het  segment  waar  het  afstudeerproject  is  uitgevoerd  betreft  het  segment  Bouw  & 
Ontwikkeling. Vanaf het regiokantoor te Eindhoven is het afstudeerproject uitgevoerd. 

1.1.2 Aanleiding afstudeeronderwerp 
Uit de oriënterende gesprekken ten behoeve van een afstudeeronderwerp met de heren J. Kreugel 
(Directeur  Realisatie),  M.  Oerlemans  (Directeur  Bouwontwikkeling)  en  J.  Biemans  (Senior 
projectleider/bedrijfsbegeleider)  is  naar  voren  gekomen  dat  binnen  Ballast Nedam  het  onderdeel 
renovatie  voor  een  steeds  groter  deel  bijdraagt  aan  de  totale  omzet  van  het  segment  Bouw  & 
Ontwikkeling.  
 
Binnen  de  vestiging  Eindhoven  zijn  op  het  moment  van  schrijven  van  dit  rapport  meerdere 
renovatieprojecten  in  de  voorbereidende  en  in  de  uitvoerende  fase.  In  overleg  met  de 
bedrijfsbegeleider is het te onderzoeken renovatieproject Drents Dorp Oost gekozen. In een periode 
van  drie  jaar worden  385 woningen  van  binnen  en  van  buiten  door  Ballast Nedam  gerenoveerd. 
Kenmerkend  aan  dit  project  is  dat  de  binnenkanten  van  de  woningen  in  willekeurige  volgorde 
gerenoveerd  worden.  De  opdrachtgever  heeft  geëist  dat  de  bewoners  in  de  woonwijk  zelf  de 
startdatum  van de  renovatie  van de binnenkant  van de woning mogen bepalen. Dit betekent dat 
Ballast  Nedam  zich  zeer  flexibel  dient  op  te  stellen  en  zich  op  een  door  de  bewoners  bepaalde 
volgorde door de wijk dient te begeven met betrekking tot het renoveren van de binnenkanten van 
de woningen.  

1.2 Resultaten vooronderzoek 

Om een gedegen afstudeeronderwerp te vinden heeft vooronderzoek plaatsgevonden. Aan het begin 
van het vooronderzoek  is een proces geobserveerd. Het project waar het participerend observeren 
heeft  plaatsgevonden  is  het  project  Drents  Dorp  Oost,  dit  is  mede  in  overleg  met  de 
bedrijfsbegeleider bepaald. Op de volgende pagina is in figuur 1.1 de projectlocatie weergegeven. In 
figuur 1.2 is een afbeelding van de te renoveren woningen weergegeven. Het geobserveerde proces 
is vastgelegd en vervolgens geanalyseerd. Het doel van het analyseren van het geobserveerde proces 
is het in kaart brengen van de knelpunten en de problematiek. Op basis van de gevonden knelpunten 
en  problematiek  is  bepaald  of  de  knelpunten  en  problematiek  aanleiding  zijn  voor  een  geschikt 
afstudeeronderwerp.   

                                                 
1 (Ballast-Nedam) 
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Figuur 1.1: Blauw gearceerde projectlocatie, Drents Dorp Oost te 
Eindhoven 

Figuur 1.2: Te renoveren woningen in woonwijk Drents Dorp Oost

1.2.1 Afbakening 
In  overleg  met  de  bedrijfsbegeleider  is  het  te  observeren  proces  afgebakend.  Ballast  Nedam 
prefereerde het project Drents Dorp Oost gezien het feit dat de werkwijze op dit project afwijkt ten 
opzichte  van  andere  renovaties  van  complete  woonwijken.  Dit  geldt  voor  zowel  voor  de 
kantooractiviteiten als de uitvoerende activiteiten  in de woningen. De voorkeur van Ballast Nedam 
ging uit om het proces te observeren vanaf het moment dat de woningen werden opgenomen tot en 
met de opleveringsmomenten van de woningen en de daarbij horende administratieve verwerking 
resulterend in de verrekenstaten voor de opdrachtgever.  
 
Het geobserveerde proces is als volgt omschreven: 
 
De werkwijze welke Ballast Nedam heeft gehanteerd bij de binnenrenovatie van 385 woningen van 
het project Drents Dorp Oost vanaf het opnamemoment tot en met de oplevering van de woningen en 
de  daarbij  horende  administratieve  verwerking  resulterend  in  de  verrekenstaten  voor  de 
opdrachtgever. 

1.2.2 Doelstelling 
Het  doel  van  het  participerend  observeren  is  het  verkrijgen  van  een  totaalbeeld  van  het 
geobserveerde  proces.  De  informatie  die  verkregen  is  tijdens  het  observeren  van  het  proces  is 
geanalyseerd. Het doel van de analyse  is het  in kaart brengen van de knelpunten en problematiek 
welke zich in het geobserveerde proces voordoen.   

1.2.3 Methode 
In  de  eerste  fase  van  het  participerend  observeren  zijn  de 
bestaande  gegevens  bestudeerd  ofwel  literatuur‐  en 
bureauonderzoek  is  uitgevoerd.  Na  de  voltooiing  van  het 
literatuur‐ en bureauonderzoek hebben oriënterende gesprekken 
plaatsgevonden  met  gespecialiseerde  medewerkers  welke 
functies  uitoefenen  binnen  Ballast  Nedam  en  welke  relatie 
hebben  tot  het  geobserveerde  proces.  Vervolgens  zijn  deze 
specialistische takken grondig geobserveerd, daar waar nodig zijn 
semigestructureerde interviews afgenomen. De informatie welke 
is  verkregen  middels  de  bovenstaande  beschreven 
dataverzamelingsmethoden  is  geanalyseerd.  Na  het  analyseren 
van  de  gegevens  zijn  uit  deze  analyses  conclusies  getrokken. 
Hierin  zijn  de  geconstateerde  knelpunten  en  bijbehorende 
problematiek  beschreven.  Vervolgens  is  beschreven  op  welke 
wijze  de  oorzaken,  welke  de  knelpunten  en  de  problematiek 
veroorzaken,  door  middel  van  onderzoek  en  ontwerp 
uitgeschakeld kunnen worden.  In figuur 1.3  is het model van de 
participerende observatie weergegeven.  
  Figuur 1.3: Model participerend observeren
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1.2.4 Resultaat 

1.2.4.1 Literatuuronderzoek 
Aan de woningen welke de woningcorporatie  in bezit heeft worden diverse  soorten bouwkundige 
activiteiten  uitgevoerd.  Veelvoorkomende  bouwkundige  activiteiten  hebben  betrekking  tot  het 
onderhouden, verbouwen en het renoveren van de woningen. Naar aanleiding van deze aspecten is 
een literatuurstudie uitgevoerd. 
 
Het onderhouden van een sociale huurwoning 
Een  woningcorporatie  verhuurt  woningen  aan  huurders.  De  woningen  zijn  onderhevig  aan 
verschillende vervalprocessen, zoals: slijtage, veroudering, vandalisme en overbelasting. Indien tegen 
deze vervalprocessen geen actie wordt ondernomen zullen de woningen  in verval  raken. Om deze 
vervalprocessen  tegen  te  gaan wordt  onderhoud  aan  de woningen  uitgevoerd. Het  onderhoud  is 
onder  te  verdelen  in  een  drietal  soorten  van  activiteiten  namelijk:  verzorging,  reparatie  en 
vervanging2.  Veelvoorkomende  soorten  van  onderhoud  aan  de  woningen  zijn  het:  dagelijks‐, 
klachten‐, mutatie‐ en planmatig onderhoud.  
 
Dagelijks onderhoud 
De  huurder  van  een woning  is  verantwoordelijk  voor  een  deel  van  het  onderhoud,  namelijk  het 
dagelijks onderhoud. Onder het dagelijks onderhoud behoren de bouwkundige activiteiten welke de 
huurder  aan  de  woning  dient  uit  te  voeren  indien  bepaalde  onderdelen  gebreken  vertonen. 
Hieronder  valt  bijvoorbeeld  het  vastzetten  van  een wandcontactdoos.  Voor  de  bewoners  die  de 
bouwkundige  activiteiten, welke  onder  het  dagelijks  onderhoud  ofwel  huurdersonderhoud  vallen, 
niet  willen  of  kunnen  uitvoeren  heeft  de  woningcorporatie  een  huurdersonderhoudscontract 
opgesteld. De bewoners  kunnen deze bouwkundige  activiteiten  tegen  een maandelijks  te betalen 
bedrag laten uitvoeren door de woningcorporatie3. 
 
Klachten‐ en reparatieonderhoud 
Indien  bewoners  in  of  aan  de woning  ernstige  gebreken  constateren welke  bij  voorkeur  zo  snel 
mogelijk opgelost dienen te worden is sprake van klachten‐ en reparatieonderhoud. De bewoner kan 
de woningcorporatie  inlichten over het geconstateerde gebrek en vervolgens een afspraak maken 
om  het  gebrek  door  de  onderhoudsmedewerker  te  laten  oplossen.  Onderhoud  dat  de  woning 
behoeft  als  gevolg  van  schades  door  inbraak,  storm,  brand  of  vernieling  dient  tevens  bij  de 
woningcorporatie gemeld te worden. De woningcorporatie zal de schade verhelpen, eventueel met 
de  inzet  van onderaannemers. Bij de woningen  in de woonwijk Drents Dorp Oost dienen  schades 
welke veroorzaakt zijn door de huurder van de woning door de huurder zelf gerepareerd te worden3.  
 
Mutatieonderhoud 
Indien de huidige bewoner besluit om te verhuizen, komt de woning na de uittreding van de huidige 
bewoner  leeg  te  staan.  De woningcorporatie  zal  de woning  inspecteren  en  aan  de  hand  van  de 
opgedane constateringen zal bepaald worden welke onderdelen onderhouden dienen te worden4. 
 
Planmatig onderhoud 
Om  de  kwaliteit  van  de  woningen  te  waarborgen  vindt  tevens  planmatig  onderhoud  aan  de 
woningen plaats. Planmatig onderhoud is gebaseerd op voorspellingen die worden gedaan op grond 
van inzicht in en kennis van economische en technische levensduren van materialen, constructies en 
op grond van inspecties. Aan de hand van de gegevens wordt planmatig onderhoud in een planning 
opgenomen4. 

                                                 
2 (Kaan, 1993) 
3 (Woonbedrijf, 2014) 
4 (Bolsman-Ruiter, et al., 1998) 
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Het renoveren van een sociale huurwoning 
Het  doel  van  een  renovatie  is  het  verbeteren  van  de  huidige  staat  van  de woningen.  Indien  de 
woningcorporatie de keuze heeft gemaakt om de woningen te renoveren dient deze toestemming te 
vragen aan de huurder.  Indien de huurder toestemming geeft om de woning te renoveren mag de 
woningcorporatie een huurverhoging opleggen  aan de huurder.  Indien de woningcorporatie 25 of 
meer woningen wenst te renoveren dienen de renovatieplannen eerst door de huurdersorganisatie 
en de bewonerscommissie goedgekeurd te worden. Het realiseren van de renovatie van de woningen 
in  de  woonwijk  kan  van  start  gaan  indien  >70%  van  de  huurders  akkoord  gaan.  Bij  een  lager 
deelnemend percentage zal de rechter bepalen of de renovatieplannen uitgevoerd mogen worden. 
Indien het deelnemend percentage >70% is dan worden de bewoners die niet wensen mee te doen 
aan  de  renovatie  eventueel  via  een  gerechtelijk  bevel  gedwongen  om  deel  te  nemen  aan  de 
renovatie.   
 
Het verbouwen van een sociale huurwoning 
Bewoners welke een woning huren van een woningcorporatie wensen veelal de woning naar eigen 
smaak  aan  te  passen.  Het  is mogelijk  dat  de  bewoners  voor  een  verhoging  van  het woongenot 
bouwkundige  maatregelen  wensen  te  nemen.  Voorbeelden  hiervan  zijn  het  vergroten  van  de 
badkamer,  het  wijzigen  van  ruimte  indelingen  of  bijvoorbeeld  het  aanbrengen  van  een  nieuwe 
keuken, uitbouw, serre of dakkapel. 
 
Bewoners  mogen  zonder  toestemming  van  de  woningcorporatie,  ofwel  de  verhuurder,  geen 
wijzigingen  in de woning aanbrengen welke niet meer  in de oorspronkelijke  staat hersteld kunnen 
worden. Bewoners welke de wens hebben om de woning bouwkundig  te verbouwen dienen deze 
aanvraag  schriftelijk  in  te  dienen  bij  de  woningcorporatie.  Voor  bouwkundige  wijzigingen  welke 
eenvoudig zonder al te hoge kosten  in de oorspronkelijke staat hersteld kunnen worden,  is het niet 
noodzakelijk dat de bewoner toestemming vraagt aan de woningcorporatie. 

1.2.4.2 Geobserveerde proces 
Het  geobserveerde  proces  is  in  drie  deelprocessen  op  te  delen.  Het  eerste  deelproces  is  het 
opnemen van de woningen. Nadat de woningen zijn opgenomen wordt de renovatie voorbereid.  Het 
laatste deelproces betreft de realisatie van de  te renoveren woningen.  In  figuur 1.4  is schematisch 
het geobserveerde proces weergegeven. 
 

 
Figuur 1.4: Het proces van opname tot oplevering 

 
Deelproces 1: Woningen opnemen 
Voor  het  opnemen  van  de  woningen  heeft  Ballast  Nedam  gebruik  gemaakt  van  een  digitaal 
opnamesysteem.  Het  betreft  een  door  de  werkvoorbereider  ontwikkeld  Excel  opnamebestand. 
Tijdens  het  opnemen  van  de  woning  gebruikt  de  uitvoerder  een  tablet  en  geeft  in  het 
opnamebestand  aan  indien  bepaalde  bouwkundige  activiteiten  uitgevoerd  dienen  te worden.  De 
opname kan echter niet geheel uitgevoerd worden met de  tablet. Met name van de keuken en de 
badkamer  is  het  met  grote  regelmaat  voorgekomen  dat  de  benodigde  gegevens  niet  in  het 
opnamebestand  te  verwerken  zijn.  In  de  betreffende  gevallen  maakt  de  uitvoerder  handmatig 
schetsmatige tekeningen om bepaalde situaties of indelingen in kaart te brengen.  
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Deelproces 2: Renovatie voorbereiden 
De tweede stap van het proces betreft het voorbereiden van de renovatie. Voor elke woning wordt 
een meterkastlijst gecreëerd. Op de meterkastlijst staat beschreven welke bouwkundige activiteiten 
in  de  betreffende  woning  uitgevoerd  dienen  te  worden.  Voor  de  totstandkoming  van  de 
meterkastlijst verbergt de werkvoorbereider handmatig alle rijen  in het Excel basisbestand die niet 
gecodeerd zijn tijdens de opname met de code ‘1’. Dit resulteert in een gespecificeerde lijst met uit 
te voeren bouwkundige activiteiten voor de betreffende woning. Gegevens die  tijdens de opname 
van de woning niet  in het opnamebestand verwerkt konden worden zijn tijdens de opname op een 
notitieblok genoteerd. Deze gegevens dient de werkvoorbereider handmatig  in het basisbestand te 
typen. De tijdens de opname gemaakte schetsen van keuken‐ en badkamerindelingen worden door 
de werkvoorbereider digitaal uitgetekend tot werktekeningen. 
 
Nadat de meterkastlijst en de werktekeningen gereed  zijn, wordt een planning opgesteld welke  is 
afgestemd  op  de  betreffende  woning.  De  planning  is  gekoppeld  aan  het  opnamebestand.  In  de 
planning worden enkel en alleen de bouwkundige activiteiten weergegeven welke tijdens de opname 
met de  code  ‘1’  zijn  gecodeerd. De werkvoorbereider dient  voor  elke woning de planningsbalken 
horizontaal te verschuiven om een effectieve realisatieperiode voor de realisatie van de te renoveren 
onderdelen  te  creëren. Om de  renovatie  in  goede banen  te  leiden wordt de uitvoerder  in  kennis 
gesteld  van  de  gedane  voorbereidingen.  De  uitvoerder  ontvangt  van  de  werkvoorbereider  een 
uitvoeringsmap  welke  de  benodigde  gegevens  bevat  om  de  renovatie  van  twintig  woningen  te 
realiseren.  De  map  bevat  van  elke  woning  de  volgende  onderdelen:  de  originele  opname, 
meterkastlijst, werktekeningen, schetsen en de planning.  
 
Deelproces 3: Renovatie realiseren 
De  uitvoerder  bezoekt  de  bewoner  en  licht  de  bewoner  in  over  de  uit  te  voeren  bouwkundige 
activiteiten.  Indien de bewoner  een wijziging wenst door  te  voeren  ten  aanzien  van de  gegevens 
welke  op  de meterkastlijst  staan  omschreven  wordt  door  de  uitvoerder  een  wijzigingsformulier 
ingevuld  en  wordt  deze  door  de  bewoner  ondertekend.  Het  formulier  wordt  door  de 
werkvoorbereider verwerkt en indien nodig worden de meterkastlijst en de planning aangepast. 
 
Elke dag wordt de renovatie van een nieuwe woning opgestart. Bij de startwoning wachten de sloper, 
elektricien, loodgieter en eventueel de bewoner. Samen met de uitvoerder wordt bekeken op welke 
wijze  de  badkamer  gerenoveerd  zal worden. De  uitvoerder  bezoekt  de  overige  twintig woningen 
waar  uitvoerende  partijen  bouwkundige  activiteiten  aan  het  uitvoeren  zijn.  Indien  de  uitvoerder 
tijdens het bezoeken van de woning zaken constateert welke om vervolgacties vragen dan noteert de 
uitvoerder  dit  op  een  notitieblok  of  op  de meterkastlijst welke  in  de  betreffende woning  aan  de 
meterkastdeur is bevestigd.  
 
Nadat  alle  bouwkundige  activiteiten  in  de  te  renoveren woning  zijn  uitgevoerd wordt  de woning 
opgeleverd.  Bij  de  oplevering  zijn  de  uitvoerder,  werkvoorbereider,  bewoner  en  eventueel  een 
medewerker  in  dienst  van  de  opdrachtgever  aanwezig.  De  oplevering  van  de  woning  wordt 
schriftelijk  op  een  opleveringsformulier  vastgelegd  en  wordt  ondertekend  door  de  bewoner, 
uitvoerder en opdrachtgever.  Indien men opleveringspunten heeft geconstateerd zal de uitvoerder 
trachten deze punten binnen vijf werkdagen uit te laten voeren.  
 
Nadat  de  woning  is  gerenoveerd  en  is  opgeleverd  dient  de  complete  administratie  verwerkt  te 
worden en dient de verrekenstaat ingediend te worden bij de opdrachtgever. Bij het verwerken van 
de  administratie  zijn  over  het  algemeen  de  uitvoerder,  werkvoorbereider  en  de  projectleider 
betrokken. De werkvoorbereider heeft een  standaard  verrekenstaat opgesteld welke  is  gekoppeld 
aan het basisbestand. Tijdens het opnemen van de woning heeft de uitvoerder in de geel gearceerde 
cellen de code  ‘1’  ingevuld  indien de bouwkundige activiteiten uitgevoerd dienen  te worden  in de 
woning. Deze coderingen zijn gekoppeld aan de verrekenstaat. Bouwkundige activiteiten welke wel 
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zijn uitgevoerd maar niet zijn opgenomen en verwerkt zijn op de meterkastlijst worden handmatig 
aan de verrekenstaat toegevoegd. Tevens kan de werkvoorbereider middels de opgestuurde facturen 
van leveranciers en onderaannemers constateren welke materialen zijn geleverd voor de woning en 
welke bouwkundige activiteiten de onderaannemers hebben uitgevoerd  in de betreffende woning. 
Bouwplaatsmedewerkers ontvangen bij de  start  van de werkdag een papieren werkinstructie met 
daarop de uit  te  voeren bouwkundige activiteiten beschreven.  Indien de bouwplaatsmedewerkers 
extra bouwkundige activiteiten uitvoeren welke niet staan omschreven op de werkinstructie dienen 
zij dit te noteren op de werkinstructie. De formulieren  leveren de bouwplaatsmedewerkers aan het 
einde  van  de  werkdag  in  bij  de  uitvoerder.  De  uitvoerder  zorgt  dat  de  formulieren  bij  de 
werkvoorbereider komen zodat deze de aanvullende bouwkundige activiteiten kan vermelden op de 
verrekenstaat welke ingediend zal worden bij de opdrachtgever.      

1.2.4.3 Toekomstige renovatieprojecten 
Bij het renoveren van de woningen zijn de opdrachtgever, bewoner en de aannemer betrokken.  In 
deze  subparagraaf  zijn  belangen  van  de  betrokken  partijen  met  betrekking  tot  het  ideale 
toekomstbeeld van renovatieprojecten over een periode van 15 jaar beschreven.   
 

Opdrachtgever 

 Opdrachtgever wenst een gedeelte van het onderhouds‐, verbouwings‐ en renovatieproces 
voor een langere periode uit te besteden aan de aannemer. 

 Voor de opdrachtgever  is het wenselijk om minder omkijken naar de woonwijk  te hebben 
gedurende de periode dat het onderhouds‐, verbouwings‐ en renovatieproces gedeeltelijk is 
uitbesteed aan de aannemer. 

 Voor de opdrachtgever is het wenselijk om het verkeren van de bouwkundige staat van de 
woningen en de financiële situatie van de huurders op afstand te kunnen monitoren. 

 
Bewoner 

 Bewoner  wenst  zelf  aan  te  geven  om  bepaalde  onderdelen  in  de  woning  te  laten 
onderhouden, verbouwen of te renoveren. 

 Bewoner wenst door de aannemer op de hoogte gehouden te worden van onderhouds‐ en 
renovatieadviezen. 

 Voor  de  bewoner  is  het  wenselijk  om  op  afstand  de  onderhouds‐,  verbouwings‐  en 
renovatiewens door te kunnen geven aan de aannemer. 

 Voor  de  bewoner  is  het  wenselijk  dat  de  mogelijkheid  bestaat  om  zelf  bouwkundige 
activiteiten  met  betrekking  tot  het  onderhouden,  renoveren  en  het  verbouwen  van 
onderdelen van de woning te kunnen uitvoeren. 

 
Aannemer 

 Voor de aannemer  is het wenselijk om de woning zo min mogelijk te hoeven bezoeken om 
informatie over het te onderhouden, renoveren en te verbouwen onderdeel te vergaren. 

 Voor  de  aannemer  is  het  wenselijk  om  correcte  planningen  te  kunnen  genereren  en 
onderaannemers  op  afstand  te  kunnen  aansturen  naar  aanleiding  van  de  door  bewoners 
ingediende onderhouds‐, renovatie‐ of verbouwingsverzoeken. 

1.2.4.4 Conclusie 
Tijdens het observeren van het proces  is een grote hoeveelheid knelpunten geconstateerd. Om het 
aantal  knelpunten  te  reduceren  is  de  KJ Methode  is  toegepast.  Hierbij  zijn  alle  geconstateerde 
knelpunten ondergebracht  in hoofdknelpunten. Met behulp van de Oorzaak‐gevolg analyse zijn de 
onderlinge  relaties  tussen  de  hoofdknelpunten  aangetoond.  Met  behulp  van  de  Porras  Stream 
Analysis  zijn  de  relaties  tussen  de  verschillende  hoofdknelpunten weergegeven,  zie  figuur  1.5  op 
pagina 9.  
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Tijdens het onderzoek naar het  ideale  renovatieproject, gezien  van uit de ogen  van de betrokken 
partijen,  zijn een aantal knelpunten naar voren gekomen. De problemen welke geconstateerd  zijn 
tijdens  het  observeren  en  het  onderzoek  naar  de  betrokken  partijen  kunnen  als  volgt  worden 
omschreven: 
 
De gehanteerde werkwijze waarborgt de kwaliteit van de gegevensverwerking niet volledig en brengt 
onnodige tijdsverliezen en daarmee kosten met zich mee. Tevens brengen de huidige processen met 
betrekking  tot het  informeren,  voorbereiden en  coördineren  van de  realisatie  van de onderhouds‐, 
renovatie‐  en  verbouwingswerkzaamheden,  en  het monitoren  van  de  bouwkundige  staat  van  de 
woningen onnodige tijdsverliezen en daarmee kosten met zich mee voor de aannemer, opdrachtgever 
en bewoners. 
 
Om een indicatie te geven van de grootte van de problemen van het geobserveerde proces is in tabel 
1.1 een indicatie weergegeven van de onnodige tijdsverliezen en de daarmee komende kosten. In de 
tabel  is  in  grove  lijnen  de  gehanteerde  werkwijze  opgezet.  De  tijdsduren  per  handeling  en  het 
uurtarief zijn voortgekomen uit de observaties. In de laatste kolom van de tabel is aangegeven of de 
bewerking  eventueel  vermijdbaar  zou  zijn  in  de  ideale  situatie.  Onder  de  ideale  situatie  wordt 
verstaan  dat  alle  gegevens  opgenomen  en  verwerkt  kunnen worden  in  het  opnamebestand. Om 
vervolgens efficiënt toegepast te kunnen worden in de voorbereiding, uitvoering en bij het opstellen 
van  de  verrekenstaat. De  verwachting  is  dat  ongeveer  de  helft  van  de  gemaakte  kosten  van  het 
proces vermijdbaar zijn. 

 
Tabel 1.1: Indicatie t.a.v. onnodige tijdsverliezen en daarmee komende kosten

 
De problemen zijn veroorzaakt door de volgende oorzaken: 
 
Oorzaak 1: Veel grote loopafstanden. 
Door de grote omvang van het project, 385 woningen, komt het voor dat bouwplaatsmedewerkers 
grote loopafstanden afleggen.  
 
Oorzaak 2: Opnamebestand is niet toereikend. 
De constateringen welke tijdens de opname van een woning zijn opgedaan worden met behulp van 
een tablet in een Excelbestand vastgelegd. Het opnamebestand welke voor het betreffende project is 
ontwikkeld is echter niet toereikend. Enkele gegevens welke benodigd zijn voor een gedegen vervolg 
van de realisatie van de renovatie kunnen niet in het opnamebestand worden vastgelegd. 
 
Oorzaak 3: Complexe wijzigingsprocedure. 
Om een wijziging te kunnen doorvoeren is het van belang dat men de wijziging volgens een bepaalde 
wijzigingsprocedure behandelt. Bij het niet volgen van de procedure, zoals het niet volledig invullen 
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van de wijzigingsformulieren, is de behandeling van de wijziging en de realisatie van de wijziging erg 
vatbaar voor fouten. 
 
Oorzaak 4: Veel wijzigingen. 
Gedurende de renovatie komt het met grote regelmaat voor dat bewoners wijzigingen wensen door 
te voeren ten opzichte van de gegevens welke tijdens de opname zijn vastgelegd. Bewoners geven de 
wijzigingen door aan de uitvoerder en vervolgens worden de wijzigingen  in behandeling genomen 
volgens de wijzigingsprocedure. 
 
Oorzaak 5: Geen 100% geautomatiseerde verwerking van de digitaal opgenomen gegevens. 
In  theorie  is  het  de  bedoeling  om  de  opgenomen  gegevens  welke  zijn  vastgelegd  in  het 
opnamebestand  te koppelen aan de meterkastlijsten, planningen en verrekenstaten.  In de praktijk 
blijkt de geautomatiseerde verwerking niet volledig te functioneren. 
 
Oorzaak 6: Opdrachtgever besteedt slechts enkele onderdelen van het onderhouds‐, verbouwings‐ en 
renovatieproces uit. 
De  opdrachtgever  blijft  qua  bouwkundige  activiteiten  nauw  betrokken  bij  de  woonwijk.  De 
opdrachtgever heeft  enkel de bouwkundige  activiteiten met betrekking  tot het  renoveren  van de 
woningen uitbesteed aan de aannemer. Het verbouwen en onderhouden van de woningen zijn taken 
welke de opdrachtgever uitvoert, dit terwijl het de specialiteit is van een aannemer. 
 
Oorzaak 7: Het creëren van de planningen en de aansturing van de onderaannemers met betrekking 
tot de bouwkundige   activiteiten van onderhouds‐, renovatie‐ en verbouwingsverzoeken worden per 
verzoek door de werkvoorbereider uitgevoerd. 
Voor elke ingediend renovatieverzoek dient de werkvoorbereider de basisplanning aan te passen aan 
het verzoek. Tevens dient de werkvoorbereider voor elke verzoek te bepalen welke onderaannemers 
hierbij betrokken dienen te worden. 
 
Oorzaak  8:  Bewoners  kunnen  geen  onderhouds‐,  renovatie‐  en  verbouwingsverzoeken  op  afstand 
doorgeven. 
Om de benodigde gegevens te verzamelen om een renovatieverzoek te realiseren is het noodzakelijk 
dat  de  aannemer  de  woning  bezoekt  om  de  informatie  te  vergaren.  Het  is  niet  mogelijk  voor 
bewoners om op afstand informatie door te geven zodat de aannemer een en ander kan coördineren 
met betrekking tot de realisatie van het te renoveren onderdeel. 
 
Oorzaak 9: Bewoners kunnen over een  lange periode de woning niet gefaseerd  laten  renoveren of 
verbouwen. 
De opdrachtgever heeft besloten om de woonwijk  te  laten  renoveren en heeft dit uitbesteed aan 
Ballast Nedam. Hierbij wordt  in een vooraf bepaalde periode de  renovatie uitgevoerd. Het    is niet 
mogelijk om een woning over een lange periode, bijvoorbeeld 15 jaar, gefaseerd te laten renoveren 
of verbouwen. 
 
Oorzaak  10:  De  bouwkundige  staat  van  de woningen  en  de  financiële  situaties  van  de  bewoners 
worden niet consequent gemonitord. 
In de huidige situatie vindt geen monitoring plaats van de bouwkundige staat van de woningen. Het 
is onduidelijk wanneer men  in het  verleden  bouwkundige  activiteiten heeft  uitgevoerd.  Eveneens 
vindt  geen monitoring  plaats  omtrent  de  financiële  situaties  van  de  bewoners,  dit  is  van  belang 
indien bewoners wensen te kiezen voor huurverhogende keuzes in de woning. 
 
Oorzaak 11: Geen mogelijkheid voor bewoners om zelf bouwkundige activiteiten uit te voeren. 
Bewoners hebben de mogelijkheid niet gehad om zelf bouwkundige activiteiten  in de woning uit te 
voeren welke in eerste instantie door Ballast Nedam uitgevoerd zouden worden. 
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Figuur 1.5: Porras Stream Analysis 
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1.3 Beschrijving van het afstudeerwerk 

In  deze  paragraaf  is  beschreven  op  welke  wijze  het  afstudeerwerk  is  uitgevoerd.  In  de  eerste 
subparagraaf  is  het  project  beschreven  waar  de  onderzoeksfase  is  uitgevoerd.  Vervolgens  is  de 
afbakening  beschreven. Hierin  is  aangegeven  binnen welke  grenzen  het  onderzoek  is  uitgevoerd. 
Vervolgens  is  de  doelstelling  van  het  afstudeerwerk  beschreven,  hierin  is  aangegeven  hetgeen 
getracht wordt  te bereiken met het  afstudeerwerk. Om de doelstelling  te  volbrengen  zijn diverse 
onderzoekstaken  uitgevoerd.  Deze  taken  zijn  beschreven  in  de  laatste  subparagraaf  van  het 
hoofdstuk. 

1.3.1 Casestudy 
Zoals  beschreven  heeft  Ballast  Nedam  tijdens  het  schrijven  van  het  rapport  meerdere 
renovatieprojecten in de voorbereidende en in de uitvoerende fase. De intentie is om de naoorlogse 
woningen in de woonwijk Drents Dorp Oost voor een periode van 15 jaar door te exploiteren, hierbij 
zal de opdrachtgever gedurende de betreffende periode nagenoeg geen omkijken hebben naar de 
woonwijk. Voor de vooroorlogse woningen is het de intentie om deze woningen door te exploiteren 
voor een periode van 30 jaar.  
 
Op  basis  van  deze  gegevens,  waarbij  de  opdrachtgever  de  intentie  heeft  om  de  bouwkundige 
activiteiten omtrent het onderhouden,  renoveren en verbouwen van de woningen  in de woonwijk 
gedurende een periode van minimaal 15  jaar uit  te besteden aan een aannemer,  is het onderzoek 
uitgevoerd op het project Drents Dorp Oost en zal het project als pilot dienen in de ontwerpfase. 

1.3.2 Afbakening 

1.3.2.1 Algemene afbakening 
Onderdelen welke een groot raakvlak hebben met het renoveren van een sociale huurwoning zijn het 
onderhouden en het verbouwen ervan. Van deze onderdelen  is aangegeven  in hoeverre deze  zijn 
meegenomen in het afstudeerwerk. 
 
In  verband  met  de  omvang  van  het  afstudeerwerk  ligt  de  focus  van  het  afstuderen  op  het 
onderhouden, renoveren en verbouwen van een keuken van een sociale huurwoning in de woonwijk 
Drents Dorp Oost.    
 
Met betrekking tot het onderhouden van een keuken van de sociale huurwoningen zijn de volgende 
onderhoudssoorten meegenomen: 
 

‐ Klachten‐ en reparatieonderhoud 
‐ Planmatig onderhoud 

 
Met betrekking  tot het  renoveren van een keuken  zijn de onderdelen meegenomen welke bij een 
keuken van een woning van het project Drents Dorp Oost gerenoveerd zijn of gerenoveerd hadden 
kunnen worden. Bij dit onderdeel  is de optie meegenomen dat bewoners  zelf de  keuken  kunnen 
renoveren met goedkeuring van de aannemer. 
 
Met  betrekking  tot  het  verbouwen  van  een  keuken  is  in  het  onderzoek,  eveneens  als  bij  de 
voorgaande  alinea,  de  optie meegenomen  dat  bewoners  zelf  de woning  kunnen  verbouwen met 
goedkeuring van de aannemer. Onder het verbouwen van een keuken wordt verstaan het vergroten 
of verkleinen van de ruimte en het wijzigen van de positie van het keukenblok en de –kasten.  
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1.3.2.2 Beschrijving van de knelpunten resulterend uit het vooronderzoek 
 
Oorzaak 1: Veel grote loopafstanden. 
Door  de  grote  omvang  van  het  project  komt  het  voor  dat  bouwplaatsmedewerkers  grote 
loopafstanden  afleggen.  Door  het  onderhouden,  renoveren  en  verbouwen  van  woningen  in  een 
woonwijk te spreiden over een periode van minimaal 15  jaar zal men niet over een directiewoning 
beschikken  van  waar  de  uitvoering  wordt  gecoördineerd.  Op  basis  hiervan  is  deze  oorzaak  niet  
opgenomen in het onderzoek.  
 
Oorzaak 2: Opnamebestand is niet toereikend. 
Het opnamebestand welke voor het betreffende project  is ontwikkeld  is niet  toereikend. Hetgeen 
resulteert  in onnodige  tijdsverliezen en daarmee komende kosten. Aangezien de gegevens uit het 
opnamebestand  als  basis  fungeren  voor  de  voorbereiding  en  realisatie  van  de  te  onderhouden, 
renoveren en  te verbouwen onderdelen  is deze oorzaak meegenomen  in het afstudeeronderzoek. 
Tijdens  het  afstudeeronderzoek  zal  de  focus  liggen  op  de  bouwkundige  onderdelen welke  in  een 
keuken, als bij woningen van het project Drents Dorp Oost, aanwezig zijn.  
 
Oorzaak 3: Complexe wijzigingsprocedure. 
De  complexiteit  van  de  gehanteerde wijzigingsprocedure  resulteert  in  onnodige  tijdsverliezen  en 
brengt  daarmee  onnodige  kosten  met  zich  mee,  op  basis  daarvan  is  de  betreffende  oorzaak 
meegenomen in het onderzoek. 
 
Oorzaak 4: Veel wijzigingen. 
De vele wijzigingen welke bewoners tijdens de uitvoering wensen door te voeren naar aanleiding van 
de opgenomen gegevens tijdens de opname dragen bij aan extra tijdsverliezen en onnodige kosten. 
Evenals bij oorzaak drie is deze oorzaak meegenomen in het onderzoek.  
 
Oorzaak 5: Geen 100% geautomatiseerde verwerking van de digitaal opgenomen gegevens. 
Doordat  de  totstandkoming  van  de  meterkastlijst,  planning  en  verrekenstaat  niet  volledig  is 
geautomatiseerd  resulteert  dit  in  het  uitvoeren  van  extra  handelingen  ofwel  een  inefficiënte 
werkwijze.  Het  gevolg  hiervan  is  dat  dit  onnodige  tijdsverliezen  en  daarmee  kosten  met  zich 
meebrengen. Deze oorzaak is meegenomen in het onderzoek. 
 
Oorzaak  6:  Opdrachtgever  besteedt  slecht  enkele  onderdelen  van  het  onderhouds‐,  renovatie‐  en 
verbouwingsproces uit. 
In de huidige situatie heeft de opdrachtgever enkel het renoveren van de woningen uitbesteed aan 
de aannemer. De opdrachtgever blijft qua bouwkundige activiteiten omtrent het onderhouden en 
verbouwen  nauw  betrokken  bij  de  woonwijk,  aangezien  de  opdrachtgever  deze  bouwkundige 
activiteiten  niet  heeft  uitbesteed  aan  de  aannemer.  Indien  de  opdrachtgever  deze  bouwkundige 
activiteiten en processen zal blijven uitvoeren  resulteert dit  in onnodige  tijdsverliezen en daarmee 
komende kosten voor de opdrachtgever. In het onderzoek is deze oorzaak meegenomen. 
 
Oorzaak 7: Het creëren van de planningen en de aansturing van de onderaannemers met betrekking 
tot de activiteiten van onderhouds‐, renovatie‐ en verbouwingsverzoeken worden per verzoek door de 
werkvoorbereider uitgevoerd.  
Het creëren van de planning voor het uitvoeren van het onderhoud, de renovatie en de verbouwing 
van  een  woning  wordt  door  de  werkvoorbereider  gerealiseerd.  Tevens  worden  de  betrokken 
onderaannemers niet op afstand en niet altijd volledig  ingelicht over de uit te voeren bouwkundige 
activiteiten in de woning. Deze handelingen brengen onnodige kosten en tijdsverliezen met zich mee. 
In het onderzoek is deze oorzaak meegenomen. 
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Oorzaak  8:  Bewoners  kunnen  geen  onderhouds‐,  renovatie‐  en  verbouwingswensen  op  afstand 
doorgeven. 
Het  is  voor  bewoners  niet  mogelijk  om  zelfstandig  op  afstand  onderhouds‐,  renovatie‐  en 
verbouwingswensen door te geven. In de huidige situatie dient de aannemer de woning te bezoeken 
om informatie te vergaren om het onderhoud, de renovatie of de verbouwing voor te bereiden en te 
coördineren. De goed‐ of afkeuring van het  ingediende verzoek geschiedt  in de huidige situatie op 
basis van bestaande gegevens, zoals de  leeftijd van de keuken, en op de kennis en ervaring van de 
uitvoerder.  Het  volgen  van  deze werkwijze  resulteert  in  onnodige  tijdsverliezen  en  kosten.  Deze 
oorzaak is in het onderzoek meegenomen. 
 
Oorzaak 9: Bewoners kunnen over een  lange periode de woning niet gefaseerd  laten  renoveren of 
verbouwen. 
In de huidige  situatie worden alle woningen  in de woonwijk achtereenvolgens door de aannemer 
gerenoveerd. Eveneens  is het  in de huidige situatie niet mogelijk om de woning gefaseerd te  laten 
renoveren. Doordat alle woningen  in een periode gerenoveerd worden kost het de aannemer veel 
tijd  en  geld  om  alle  niet  volledig  geautomatiseerde  processen  die  in  verschillende  woningen 
tegelijkertijd  plaatsvinden  voor  te  bereiden  en  aan  te  sturen.  In  het  onderzoek  is  deze  oorzaak 
meegenomen.  
 
Oorzaak 10: De bouwkundige staat van een woning en de financiële situatie van de huurders wordt 
niet consequent gemonitord. 
De  bouwkundige  staat  van  de woningen  en  de  financiële  situatie  van  de  huurders worden  in  de 
huidige situatie niet consequent gemonitord. Hierdoor is de opdrachtgever niet op de hoogte van de 
bouwkundige  staat  van  de  woningen.  Tevens  wordt  de  financiële  situatie  van  de  huurders met 
betrekking tot huurachterstanden niet consequent gemonitord. Dit  is belangrijk  indien een huurder 
gebruik wil maken  van  huurverhogende  keuzes.  Eveneens worden  bewoners  hierdoor  niet  op  de 
hoogte gehouden van onderhouds‐ en  renovatieadviezen. Hierdoor dienen wellicht onderdelen bij 
het te laat onderhouden ervan vervangen te worden. Hetgeen resulteert in extra kosten en extra tijd. 
Naar aanleiding van het bovenstaande is deze oorzaak meegenomen in het onderzoek. 
 
Oorzaak 11: Geen mogelijkheid voor bewoners om zelf bouwkundige activiteiten uit te voeren. 
In de huidige situatie hebben de bewoners nagenoeg zelf geen bouwkundige activiteiten uitgevoerd 
met betrekking  tot het  (deels) onderhouden,  renoveren of het verbouwen van onderdelen van de 
woning. Het  is voor bewoners  in de huidige  situatie niet mogelijk om  zelfstandig de bouwkundige 
activiteiten uit te voeren. Doordat de aannemer alle bouwkundige activiteiten in de woonwijk in één 
bepaalde periode dient uit te voeren resulteert dit in een grote hoeveelheid processen die doorlopen 
dienen  te worden, bijvoorbeeld het opnemen, voorbereiden en plaatsen van een keuken. Hetgeen 
resulteert  in  extra  tijd  en  kosten  voor  de  voorbereiding  en  uitvoering  van  de  bouwkundige 
activiteiten in de woning. In het onderzoek is deze oorzaak meegenomen. 
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1.3.3 Doelstelling 
Het doel van het afstudeeronderzoek  is enerzijds het deels oplossen van de huidige problematiek 
welke geconstateerd  is  tijdens het participerend observeren en anderzijds een deel van het  ideale 
toekomstbeeld verwezenlijken met betrekking tot renovatieprojecten. De afstudeerdoelstelling is als 
volgt omschreven: 
 
Het  ontwikkelen  van  een  hulpmiddel  voor  het  op  afstand  kunnen  voorbereiden  en  aansturen  van 
onderhouds‐,  renovatie‐  en  verbouwingswerkzaamheden  met  betrekking  tot  de  keukens  van  de 
woningen  van  het  project  Drents  Dorp  Oost.  Waarbij  de  processen  met  betrekking  tot  de 
voorbereiding  en  realisatie  van  onderhouds‐,  renovatie‐  en  verbouwingswerkzaamheden  van  de 
keukens voor een periode van 15 jaar worden uitbesteed aan de aannemer, waarbij: 
 

 het gedeelte van het hulpmiddel hetgeen bestemd is voor bewoners dient laagdrempelig en 
toegankelijk te zijn voor mensen zonder bouwkundige kennis; 

 bewoners op elk willekeurig moment bij de aannemer kunnen aangeven om de keuken  te 
laten onderhouden, renoveren of te verbouwen; 

 het  aanvullen  of wijzigen  van  door  bewoners  aangegeven  onderdelen  eenvoudig  is  uit  te 
voeren; 

 de  bewoner  de  mogelijkheid  heeft  om  zelf  bouwkundige  activiteiten  uit  te  voeren  ten 
behoeve van de te renoveren en te verbouwen onderdelen; 

 men  op  afstand  de  bouwkundige  staat  van  de  keukens  en  de  financiële  situatie  van  de 
bewoners kan monitoren; 

 de planning voor het te realiseren onderdeel gemaakt kan worden; 

 de betrokken onderaannemers en  leveranciers voor het  te  realiseren onderdeel op afstand 
ingelicht worden; 

 de aannemer de woning zo min mogelijk dient te bezoeken om de benodigde  informatie te 
vergaren  om  het  onderhouden,  renoveren  en  verbouwen  van  een  keuken  te  kunnen 
voorbereiden en te kunnen aansturen; 

 het  hulpmiddel  zoveel  mogelijk  digitaal  gebruikt  kan  worden  en  het  gebruik  van 
handgeschreven informatie tot het verleden kan behoren. 

1.3.4 Uitgevoerde taken 
Om de doelstelling van het afstudeeronderzoek  te  realiseren,  is het van belang dat het onderzoek 
gestructureerd  wordt  uitgevoerd.  Het  categoriseren  van  de  oorzaken  heeft  geleid  tot  vier 
hoofdcategorieën ofwel vier taakstellingen. De taakstellingen zijn hieronder beschreven.  
 
Onderdeel    Taakstelling 

Uit te besteden 
onderdelen 

1  Inventariseren van de onderdelen en de wijze waarop de opdrachtgever 
deze kan uitbesteden aan de aannemer met betrekking tot het 
onderhouden, renoveren en verbouwen van de binnenkanten van de 
woningen. 

  1.1  Specificeren aan welke (bouwkundige) eisen een woning dient te voldoen 
om verhuurbaar te zijn. 

  1.2  Specificeren van de mogelijk te onderhouden, renoveren en te verbouwen 
onderdelen welke de opdrachtgever wenst uit te besteden. 

  1.3  Specificeren van de budgetten welke de opdrachtgever heeft opgesteld 
voor de uit te besteden onderdelen. 

    Uitwerking van de taakstelling is in hoofdstuk 2 beschreven. 

Uit te voeren  
bouwkundige 
activiteiten 

2  Specificeren van de bouwkundige activiteiten voor de realisatie van een 
te  onderhouden, renoveren en te verbouwen keuken. 

2.1a  Specificeren van de bouwkundige activiteiten met betrekking tot de te 
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onderhouden, renoveren en te verbouwen onderdelen. 
  2.1b  Specificeren aan welke eisen de bouwkundige kwaliteit van de uit te 

voeren activiteiten dienen te voldoen. 
  2.1c  Inventariseren door welke partijen de bouwkundige activiteiten 

uitgevoerd worden. 
  2.1d  Inventariseren welke bouwkundige activiteiten door de bewoners 

uitgevoerd mogen worden. 
  2.1e  Vaststellen van de tijdsduren en kosten van alle bouwkundige activiteiten. 
  2.2  Inventariseren op welke wijze de bouwkundige activiteiten in de keuken 

ten behoeve van de te onderhouden, renoveren te verbouwen onderdelen 
gefaseerd kunnen plaatsvinden. 

    Uitwerking van de taakstelling is in hoofdstuk 3 beschreven. 

Informeren, 
communiceren 
en coördineren 

3  Inventariseren van de methodes waarop informatie ten behoeve van de 
realisatie van de te onderhouden, renoveren en te verbouwen 
onderdelen tussen de aannemer, bewoners, onderaannemers, 
leveranciers en opdrachtgever verstrekt kan worden. 

  3.1  Vaststellen welke informatie de aannemer behoeft om de te 
onderhouden, renoveren en te verbouwen onderdelen te kunnen 
voorbereiden en te kunnen aansturen. 

  3.2a  Inventariseren van de methodes waarop de bewoners op afstand  
onderhouds‐, renovatie‐ en verbouwingsverzoeken kunnen indienen. 

  3.2b  Per onderdeel specificeren van de eisen en randvoorwaarden met 
betrekking tot de goedkeuring van het ingediende verzoek. 

  3.2c  Specificeren wanneer een huisbezoek door de aannemer noodzakelijk is. 
  3.2d  Inventariseren welke informatie de bewoner voorafgaand aan de 

bouwkundige activiteiten met betrekking tot het onderhouden, renoveren 
en het verbouwen van een keuken dient te ontvangen, en op welke wijze 
de informatie verstrekt kan worden.  

  3.3a  Inventariseren van de door de bewoners gewijzigde onderdelen in een 
keuken welke bij het project Drents Dorp Oost zijn uitgevoerd. 

  3.3b  Inventariseren op welke wijze het aantal wijzigingen terug gedrongen kan 
worden. 

  3.4  Inventariseren van de methodes waarmee bewoners op afstand een 
wijziging kunnen doorgeven. 

  3.5a  Inventariseren welke factoren van invloed zijn voor het genereren van een 
planning. 

  3.5b  Inventariseren welke informatie onderaannemers en leveranciers per 
onderdeel behoeven en op welke wijze de onderaannemers op afstand 
aangestuurd kunnen worden. 

  3.6  Inventariseren welke documenten ten behoeve van het voorbereidings‐, 
aansturings‐ en realisatieproces gerealiseerd dienen te worden en op 
welke wijze deze aan elkaar gekoppeld kunnen worden. 

    Uitwerking van de taakstelling is in hoofdstuk 4 beschreven. 

Monitoren  4  Vaststellen van de wijze waarop de bouwkundige staat van de woningen 
en de financiële situatie van de huurders op afstand gemonitord kunnen 
worden. 

  4.1  Inventariseren op welke wijze een nulmeting met betrekking tot de 
bouwkundige staat van de keuken uitgevoerd en vastgelegd kan worden. 

  4.2  Inventariseren op welke wijze de uitgevoerde bouwkundige activiteiten 
gemonitord en vastgelegd kunnen worden. 

  4.3  Inventariseren van het verwachte onderhoud aan een keuken en het 
monitoren hiervan. 
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  4.4  Inventariseren op welke wijze de afschrijving van een keuken wordt 
berekend. 

  4.5  Specificeren van de consequenties voor de huurprijs als gevolg van de 
uitgevoerde bouwkundige activiteiten omtrent het onderhouden, 
renoveren en verbouwen van een keuken. 

  4.6  Inventariseren op welke wijze de financiële situatie van de huurders van 
de woningen bepaald en gemonitord kan worden. 

  4.7  Inventariseren op welke wijze bewoners geattendeerd kunnen worden 
over onderhouds‐ en renovatieadviezen. 

    Uitwerking van de taakstelling is in hoofdstuk 5 beschreven. 
 
In  figuur  1.6  is  een  visualisatie  van  de  totstandkoming  van  het  onderzoek weergegeven.  Aan  de 
linkerzijde  is  de  Porras  Stream Analysis met  de  primaire  oorzaken  van  het  geobserveerde  proces 
weergegeven. Aan de rechterzijde zijn de primaire oorzaken weergegeven van het onderzoek naar de 
betrokken  partijen.  Bij  elke  primaire  oorzaak  is  aan  de  bovenzijde  aangegeven  middels  welke 
taakstelling onderzoek is verricht naar de oorzaak. Indien een bepaalde oorzaak niet is meegenomen 
in  het  onderzoek  is  dit  middels  een  kruis  aangegeven.  Onder  de  oorzaken  is  de  problematiek 
weergegeven hetgeen opgevolgd wordt door de doelstelling.   
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Figuur 1.6: Totstandkoming onderzoek 
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2 Uit te besteden bouwkundige onderdelen van een huurwoning 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zijn de onderdelen vastgelegd welke naar aanleiding van de pilot, het project Drents 
Dorp Oost, uitbesteed  kunnen worden  aan de  aannemer Ballast Nedam.  In het hoofdstuk  zijn  de 
volgende deeltaken uitgewerkt: 
 

 Specificeren aan welke (bouwkundige) eisen een woning dient te voldoen om verhuurbaar te 
zijn. (§2.2) 

 Specificeren van de mogelijk te onderhouden, renoveren en te verbouwen onderdelen welke 
de opdrachtgever wenst uit te besteden. (§2.3) 

 Specificeren  van  de  budgetten  welke  de  opdrachtgever  heeft  opgesteld  voor  de  uit  te 
besteden onderdelen. (§2.4) 

2.2 Woningen Drents Dorp Oost 

2.2.1 Sociale huurwoningen 
De woningen  in  de woonwijk  betreffen  zogenoemde  huurwoningen welke  eigendom  zijn  van  de 
woningcorporatie  Woonbedrijf  te  Eindhoven.  In  de  volksmond  worden  deze  woningen  ook  wel 
sociale huurwoningen genoemd. De woningen zijn bedoeld om te verhuren aan mensen welke niet 
zelfstandig  een  woning  kunnen  kopen  of  kunnen  huren  op  de  particuliere  markt.  De 
woningcorporatie  dient  90%  van  de  huurwoningen  beschikbaar  te  stellen  aan mensen met  een 
inkomen tot € 34.678, de overige 10% mogen verhuurd worden aan mensen met een hoger inkomen 
dan € 34.6785. 
 
Voor sociale huurwoningen  is een  landelijk  limiet gesteld met betrekking tot de maximaal huurprijs 
welke de woningcorporatie  kan opdragen  aan de huurders ofwel bewoners. Voor 2014  is de  kale 
maximale huurprijs vastgesteld op € 699,48. Dit betreft de huurprijs zonder servicekosten en zonder 
de GWL‐kosten5. De huurprijs wordt berekend aan de hand van een puntensysteem6. 

2.2.2 Woningtypes 
Het  aantal woningen  in  de woonwijk  Drents  Dorp  Oost  betreft  385.  De woningen  zijn  onder  te 
verdelen  in  een  drietal  standaard  woningtypes  en  een  aantal  overige  woningtypes.  Binnen  de 
standaard  woningtypes  is  een  onderverdeling  gemaakt  in  een  aantal  sub‐woningtypes.  Op  de 
volgende  pagina  is  in  figuur  2.1  een  overzicht weergegeven met  de  posities  van  de  verschillende 
woningtypes  in  de  woonwijk.  Op  dezelfde  pagina  zijn  de  sub‐woningtypes  weergegeven  en  de 
frequentie van het voorkomen van de betreffende types in de woonwijk, zie tabel 2.1. 
 
 
 
 
 

                                                 
5 (Rijksoverheid, 2014) 
6 (Huurcommissie, 2014) 
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Figuur 2.1: Woningtypeoverzicht Drents Dorp Oost
7 
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Tabel 2.1: Woningtypes Drents Dorp Oost

7
 

2.2.3 Beschrijving van een huurwoning 
In deze paragraaf is een woning uit de woonwijk Drents Dorp Oost nader beschreven. De beschreven 
woning betreft de woning gelegen aan de Eikenstraat 1. De woning is tussen 1925 en 1930 gebouwd 
en  heeft  destijds  als  huisvesting  gediend  voor  de  arbeiders  welke  werkzaam  waren  bij  de 
gloeilampenfabrikant Philips te Eindhoven. 

                                                 
7 (Ballast Nedam, 2013) 
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In figuur 2.2 is de plattegrond met daarop de begane grond van de woning weergegeven. In bijlage A 
zijn de complete plattegronden  inclusief maatvoering weergegeven. De volgende ruimtes bevinden 
zich op de begane grond: keuken, toilet, woonkamer, hal, berging, kelderkast, trap, portaal en een 
ruimte voor de CV. De plattegronden van de woningen zijn in jaar 1996 getekend in opdracht van de 
destijdse woningstichting Hertog Hendrik van Lotharingen8. Opvallend aan de plattegronden is dat de 
locatie van de ruimtes wel overeenkomt met de praktijk, maar de oppervlaktes van de ruimtes zijn 
echter niet gelijk aan de oppervlaktes in de praktijk. 
 
De  plattegrond  van  de  eerste  verdieping  is  in  figuur  2.3 weergegeven. Op  de  eerste  verdienping 
bevinden  zich  de  volgende  ruimtes:  overloop,  douche,  slaapkamers  en  kastruimte.  Elke  woning 
beschikt over een zolder welke als beperkte opslagruimte kan fungeren.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschrijving bestaande ruimtes 
De ruimtes van de woning aan de Eikenstraat 1 zijn beschreven in de tabellen 2.2 t/m 2.14. Van elke 
ruimte  zijn  de  volgende  onderdelen  beschreven:  indeling  van  de  ruimte,  vloerconstructie, 
vloerafwerking,  wandconstructie,  wandafwerking,  plafondconstructie,  plafondafwerking,  E‐
installatie, W‐installatie en overige onderdelen. In de bijlage B zijn de gemaakte foto’s van de woning 
weergegeven.  
 

Keuken 

Indeling   Vloeroppervlakte: +/‐ 11 m2 
 
Opstelling onder: 

 3 Kastjes van 60 cm breed. Buitenste twee kastjes voorzien van lades 

 Lengte aanrechtblad +/‐ 180 cm 

 Gootsteen in het midden van het aanrechtblad 

                                                 
8 (JVE, 1996) 

 
Figuur 2.2: Begane grond

8 
Figuur 2.3: Eerste verdieping

8
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 Opstelplaats voor kooktoestel bevindt zich naast het aanrechtblad 
 

Keukenopstelling boven: 

 3 Kastjes van 60 cm breed 
 

Toegang tot woonkamer: 

 Betreft open keuken, gescheiden van woonkamer middels bar 
Woonkamer is vrij toegankelijk 

 
Toegang tot portaal: 

 Deur tussen keuken en portaal is verwijderd 

Vloerconstructie   Betonvloer 

Vloerafwerking   Laminaat 

Wandconstructie   Metselwerk 

Wandafwerking   Wandtegels 15 x 15 cm tot +/‐ 1,8 m aangebracht 

 Voegkleur: grijs 

 Wanden achter keukenblok niet voorzien van wandafwerking 

 Vanaf +/‐ 1,8 m voorzien van stuclaag 

 Stuclaag is voorzien van sauswerk 

Plafondconstructie   Rachelwerk + gipsplaten 

Plafondafwerking   Stuclaag is voorzien van sauswerk 

E‐installatie   T.p.v. lichtpunt is plafonniere aangebracht 

 Licht wordt ingeschakeld middels wandschakelaar 

 Lichtpunt t.p.v. kooktoestel is geïntegreerd in afzuigkap 

 Dubbel‐ en enkelvoudige wandcontactdozen voorzien van randaarde 

 Waterleiding voorzien van aardedraad 

W‐installatie   Afvoer gootsteen is 40 mm, voorzien van syfon 

 Afvoer wasmachine opstelplaats is 40 mm, voorzien van syfon 

 Wasmachine opstelplaats is voorzien van dubbele wasmachinekraan 

 Koudwaterleding t.p.v. keukenkraan is voorzien van hoekstopkraan 

 Gasaansluiting t.p.v. kooktoestel opstelplaats is voorzien van gaskraan 

 Ventilatiekanaal is voorzien van rooster 

 Afzuigkanaal t.b.v. afzuigkap is door plafond aangebracht 

Overig   Geen 
Tabel 2.2: Beschrijving bestaande keuken Eikenstraat 1

 

Toilet 

Indeling   Vloeroppervlakte: +/‐ 7 m2 

 Staande toiletpot incl. spoelbak 

Vloerconstructie   Betonvloer 

Vloerafwerking   Vloertegels 9,5 x 19,5 cm 

 Voegkleur: grijs 

Wandconstructie   Metselwerk 

 Gibo blokken 

Wandafwerking   Wandtegels 15 x 15 cm tot +/‐ 1,5 m aangebracht 

 Vanaf +/‐ 1,5 m voorzien van stuclaag 

 Stuclaag is voorzien van sauswerk 

Plafondconstructie   Rachelwerk + gipsplaten 

Plafondafwerking   Stuclaag is voorzien van sauswerk 
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E‐installatie   T.p.v. lichtpunt is plafonniere aangebracht 

 Licht wordt ingeschakeld middels wandschakelaar 

W‐installatie   Afvoer toilet is 110 mm 

 Spoelbak voorzien van hoekstopkraan 

Overig   Toilet is voorzien van vrij‐bezet slot 
Tabel 2.3: Beschrijving bestaande toilet Eikenstraat 1 

 

Woonkamer 

Indeling   Vloeroppervlakte: +/‐ 21 m2. 

Vloerconstructie   Houtenvloer, balklaag h.o.h. 600 mm 

 Betonvloer (Kruipruimte gevuld met Argex korrels) 

Vloerafwerking   Laminaat 

Wandconstructie   Metselwerk 

Wandafwerking   Stuclaag is voorzien van sauswerk 

Plafondconstructie   Rachelwerk + gipsplaten 

Plafondafwerking   Stuclaag is voorzien van sauswerk 

E‐installatie   Dubbele wandcontactdozen zijn niet voorzien van randaarde 

 Digitale thermostaat aanwezig 

 Voorzien van twee lichtpunten 

 1 Lichtpunt is voorzien van plafonniere 

 Licht wordt ingeschakeld middels wandschakelaar 

 Telefonie‐ en CAI‐aansluiting aanwezig 

W‐installatie   2 Radiatoren aanwezig 

Overig   Vensterbanken aanwezig 
Tabel 2.4: Beschrijving bestaande woonkamer Eikenstraat 1

 

Hal 

Indeling   Vloeroppervlakte: +/‐ 10 m2 

Vloerconstructie   Betonvloer 

Vloerafwerking   Vloertegels 30 x 30 cm 

 Voegkleur: grijs 

Wandconstructie   Metselwerk 

 Gibo blokken 

Wandafwerking   Stuclaag is voorzien van sauswerk 

Plafondconstructie   Rachelwerk + gipsplaten 

Plafondafwerking   Stuclaag is voorzien van sauswerk 

E‐installatie   Lichtpunt is voorzien van plafonniere 

 Licht wordt ingeschakeld middels schakelaar 

 Elektrische bel aanwezig 

 Wandcontactdozen aanwezig zonder randaarde 

W‐installatie   Radiator aanwezig 

 In kelderkast gas‐ en watermeter 

Overig   Voordeur voorzien van oplegslot en 2 deurknippen 
Tabel 2.5: Beschrijving bestaande hal Eikenstraat 1 

 

Berging 

Indeling   Vloeroppervlakte: +/‐ 7,5 m2 

 Meterkast gepositioneerd in de berging 
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Vloerconstructie   Betonvloer 

Vloerafwerking   Ruwe zandcementdekvloer 

Wandconstructie   Metselwerk 

 Gibo blokken 

Wandafwerking   Stuclaag 

Plafondconstructie   Rachelwerk + gipsplaten 

Plafondafwerking   Stuclaag 

E‐installatie   Lichtpunt is voorzien van plafonniere 

 Licht wordt ingeschakeld middels wandschakelaar 

 Meterkast aanwezig 

 Wandcontactdoos zonder randaarde met schakelaar aanwezig 

 Beltrafo aanwezig 

W‐installatie   Geen 

Overig   Geen 
Tabel 2.6: Beschrijving bestaande berging Eikenstraat 1

 

Kelderkast 

Indeling   Vloeroppervlakte: +/‐ 2 m2 

Vloerconstructie   Betonvloer 

Vloerafwerking   Deels betonvloer 

 Deels tegelvloer 

Wandconstructie   Metselwerk 

 Gibo blokken 

Wandafwerking   Stuclaag 

Plafondconstructie   Onderkant trap 

Plafondafwerking   Onderkant trap voorzien van schilderwerk 

E‐installatie   Geen 

W‐installatie   Gasmeter 

 Watermeter 

Overig   Ventilatie aangebracht in optrede trap 
Tabel 2.7: Beschrijving bestaande kelderkast Eikenstraat 1

 

Trap 

Indeling   Biedt toegang tot overloop 

Vloerconstructie   Houten trap 

Vloerafwerking   Halve maan traanplaat 

Wandconstructie   Metselwerk 

Wandafwerking   Stuclaag is voorzien van sauswerk 

 Voorzien van trapleuningen 

Plafondconstructie   Rachelwerk + gipsplaat 

Plafondafwerking   Stuclaag is voorzien van sauswerk 

E‐installatie   Geen 

W‐installatie   Geen 

Overig   Geen 
Tabel 2.8: Beschrijving bestaande trap Eikenstraat 1 
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Portaal 

Indeling   Vloeroppervlakte: +/‐ 4 m2 

 Portaal wordt bereikt via de keuken 

 Vanuit het portaal is de tuin en de CV kast te bereiken 

Vloerconstructie   Betonvloer 

Vloerafwerking   Laminaat 

Wandconstructie   Metselwerk 

Wandafwerking   Wandtegels 15 x15 cm tot +/‐ 1,5 aangebracht 

 Voegkleur: grijs 

 Vanaf +/‐ 1,5 m voorzien van stuclaag 

 Stuclaag is voorzien van sauswerk 

Plafondconstructie   Rachelwerk + gipsplaten 

Plafondafwerking   Stuclaag is voorzien van sauswerk 

E‐installatie   Lichtpunt aanwezig 

 Licht wordt ingeschakeld middels wandschakelaar 

 Wandcontactdozen aanwezig 

W‐installatie   Radiator aanwezig 

Overig   Geen 
Tabel 2.9: Beschrijving bestaande portaal Eikenstraat 1

 

CV 

Indeling   Vloeroppervlakte: +/‐ 3,5 m2 

Vloerconstructie   Betonvloer 

Vloerafwerking   Ruwe zandcementdekvloer 

Wandconstructie   Metselwerk 

Wandafwerking   Stuclaag 

Plafondconstructie   Rachelwerk + gipsplaten 

Plafondafwerking   Stuclaag 

E‐installatie   Lichtpunt aanwezig 

 Licht wordt ingeschakeld middels wandschakelaar 

 Thermostaatkabel aanwezig 

 Dubbele wandcontactdoos met randaarde aanwezig 

W‐installatie   Afvoer 40 mm aanwezig 

 Complete CV installatie aanwezig 

 Koud waterkraan aanwezig 

Overig   Geen 
Tabel 2.10: Beschrijving bestaande CV Eikenstraat 1 

 

Overloop 

Indeling   Vloeroppervlakte: +/‐ 7 m2 

 Biedt toegang tot douche, slaapkamers en inspectie luik zolder 

Vloerconstructie   Houtenvloer balklaag h.o.h. 600 mm 

Vloerafwerking   Vloerbedekking 

Wandconstructie   Gibo blokken 

Wandafwerking   Stuclaag is voorzien van sauswerk 

Plafondconstructie   Rachelwerk + gipsplaten 

Plafondafwerking   Stuclaag is voorzien van sauswerk 

E‐installatie   Lichtpunt aanwezig 
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 Licht wordt ingeschakeld middels wandschakelaar 

W‐installatie   Geen 

Overig   Geen 
Tabel 2.11: Beschrijving bestaande overloop Eikenstraat 1

 

Douche 

Indeling   Vloeroppervlakte: 7,5 m2 

 Douche en wastafel aanwezig 

Vloerconstructie   Houtenvloer balklaag h.o.h. 600 mm 

 Lewisplaat 

 Betonvloer 

Vloerafwerking   Vloertegels 9,5 x 19,5 cm 

 Voegkleur: grijs 

Wandconstructie   Metselwerk 

 Gibo blokken 

Wandafwerking   Wandtegels 15 x 15 cm tot plafond aangebracht 

 Voegkleur: grijs 

Plafondconstructie   Rachelwerk + gipsplaten 

Plafondafwerking   Stuclaag is voorzien van sauswerk 

E‐installatie   Lichtpunt aanwezig 

 Licht wordt ingeschakeld middels wandschakelaar 

 Ventilator in plafond aanwezig 

 Ventilator wordt ingeschakeld middels wandschakelaar 

 Enkelvoudige wandcontactdoos aanwezig 

 Leidingwerk geaard 

W‐installatie   Wastafel aanwezig. Afvoer 32 mm, voorzien van syfon 

 Radiator aanwezig 

 Douchekraan en toebehoren aanwezig 

Overig   Rooster t.b.v. ventilatie in deur aangebracht 

 Verhoogde douchevloer 

 Voorzien van vrij‐bezet slot 
Tabel 2.12: Beschrijving bestaande douche Eikenstraat 1

 

Slaapkamers 

Indeling   Vloeroppervlakte slaapkamer 1: 18 m2 

 Vloeroppervlakte slaapkamer 2: 15 m2 

 Vloeroppervlakte slaapkamer 3: 15 m2 

Vloerconstructie   Houtenvloer balklaag h.o.h. 600 mm 

Vloerafwerking   Vloerbedekking 

Wandconstructie   Metselwerk 

 Gibo blokken 

Wandafwerking   Stuclaag voorzien van sauswerk 

 Lambrisering op slaapkamer 3 aanwezig 

Plafondconstructie   Rachelwerk + gipsplaten 

Plafondafwerking   Stuclaag is voorzien van sauswerk 

E‐installatie   Lichtpunt aanwezig 

 Licht wordt ingeschakeld middels trekschakelaar 

 Dubbele wandcontactdoos aanwezig 
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W‐installatie   Radiator aanwezig 

Overig   Vensterbank aanwezig 
Tabel 2.13: Beschrijving bestaande slaapkamers Eikenstraat 1

 

2.2.4 Verhuurbaarheid van een woning 
De  woningen  in  de  woonwijk  Drents  Dorp  Oost  worden  door  de  woningcorporatie Woonbedrijf 
verhuurd. De te verhuren woningen dienen aan minimale vastgestelde eisen te voldoen. Deze eisen 
zijn vastgelegd  in het bouwbesluit.  In de volgende paragraaf zijn de eisen beschreven waaraan een 
woning minimaal dient te voldoen. Dit betreffen de eisen geldend voor bestaande bouw.  
 
Om te zorgen dat de woningen verhuurbaar blijven dienen zowel de huurder als de verhuurder ofwel 
de woningcorporatie onderhoud uit te voeren aan de woning. Indien een huurder van mening is dat 
de woning ernstige onderhoudsgebreken vertoont kan de huurder dit aangeven bij de verhuurder. 
De huurder dient de onderhoudsgebreken  schriftelijk  te melden bij de verhuurder. De verhuurder 
heeft zes weken de tijd om het achterstallige onderhoud te verhelpen. Indien de verhuurder binnen 
de  gestelde  termijn  van  zes  weken  het  achterstallige  onderhoud  niet  verholpen  heeft  kan  een 
huurder  huurverlaging  aanvragen  via  de  huurcommissie.  Het  vaststellen  van  het  eventuele 
achterstallige  onderhoud  is  vastgelegd  in  het  gebrekenboek  van  de  huurcommissie.  Hierin  is 
beschreven tot welke categorie het achterstallige onderhoud behoort9.   
 

                                                 
9 (Rijksoverheid, 2014) 

Zolder 

Indeling   Vloeroppervlakte zolder: onbekend 

Vloerconstructie   Houtenvloer balklaag h.o.h. 600 mm 

Vloerafwerking   Ruwe houtenvloer 

Wandconstructie   Metselwerk 

Wandafwerking   Dakbeschot 

Plafondconstructie   Sporenkap 

Plafondafwerking   Geen 

E‐installatie   Geen 

W‐installatie   Geen 

Overig   Geen 
Tabel 2.14: Beschrijving bestaande zolder Eikenstraat 1
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2.2.5 Bouwkundige eisen 
Met  betrekking  tot  het  onderhouden,  renoveren  en 
verbouwen  van  een  huurwoning  dient  men  aan 
bouwkundige  regelgeving  te  voldoen.  Deze 
regelgeving is vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Bij 
het  onderhouden,  renoveren  en  verbouwen  van  de 
woningen is verschillende regelgeving van toepassing. 
In  figuur 2.4  is een stroomschema weergegeven met 
betrekking tot de geldende regelgeving. 
 
Indien een onderdeel van de woning, bijvoorbeeld de 
keuken, wordt  verbouwd  dan  is  andere  regelgeving 
van  toepassing  als  bij  het  renoveren,  ofwel 
opknappen van de keuken.  In het bouwbesluit wordt 
onder het verbouwen van een ruimte het wijzigen van 
het  vloeroppervlak  van  de  ruimte    verstaan.  Als  de 
afmetingen  van  de  huidige  keuken  2m  bij  3m 
bedragen  en  de  nieuwe  afmetingen  bedragen 
bijvoorbeeld 2m bij 4m dan dient de regelgeving voor 
“verbouw” toegepast te worden.  
 
Met  betrekking  tot  de  regelgeving  welke  bij  het  verbouwen  van  toepassing  is  wordt  in  het 
Bouwbesluit 2012 dikwijls verwezen naar “het  rechtens verkregen niveau”, dit betreft de kwaliteit 
van de woning voordat men bouwkundige activiteiten gaat uitvoeren in de woning. De woningen zijn 
in het jaar 1925 gebouwd. Een woning dient minimaal te voldoen aan “bestaande bouw”. Het is vast 
te stellen dat de eisen met betrekking  tot “bestaande bouw” zwaarder weg dan de eisen van “het 
rechtens  verkregen  niveau”  ofwel  de  bouwkundige  eisen  destijds.  Bij  de  verwijzing  naar  “het 
rechtens verkregen niveau” dient  in het geval van de woningen bij het project Drents Dorp Oost de 
regelgeving voor “bestaande bouw” toegepast te worden10,11&12. 
 
Indien  de  keuken  enkel  opgeknapt wordt,  zoals  het  aanbrengen  van  nieuw  tegelwerk  en  nieuwe 
keukenkasten, en er geen ingrijpende wijzigingen qua indeling plaatsvinden dan dient de regelgeving 
“bestaande  bouw”  toegepast  te  worden.  Indien  de  woningcorporatie  de  geldende  regelgeving 
correct heeft gehanteerd voldoen alle woningen minimaal aan de regelgeving “bestaande bouw”. Op 
de volgende pagina  is  in  tabel 2.15 een deel weergegeven van de geldende eisen en bijbehorende 
normen welke geldend zijn voor de bestaande bouw. In bijlage C is de totale tabel met het overzicht 
van  de  geldende  eisen  en  normen  weergegeven.  In  de  tabel  is  door  middel  van  afkortingen 
aangegeven  in  welke  ruimtes  de  regelgeving  van  toepassing  is.  De  afkorting  van  de  ruimtes 
betreffen: K (keuken), T (toilet), W (woonkamer), H (hal), O (overloop), D (douche), S (slaapkamer), Z 
(zolder), t (trap). 
 
Indien  de  verbouwing  dusdanig  is  dat  ook  constructieve  onderdelen  worden  aangepast,  zoals 
spanten  en  dragende  wanden,  dan  dient  bij  de  gemeente  ten  behoeve  van  de  constructieve 
wijzigingen  een  omgevingsvergunning  aangevraagd  te  worden.  Hierbij  dienen 
constructieberekeningen  en  tekeningen  ingediend  te  worden.  De  gemeente  controleert  de 
berekeningen en  tekeningen en bij goedkeuring geeft de gemeente de vergunning af. Echter  is de 
gemeente niet aansprakelijk voor de constructie van het bouwwerk12. 
 

                                                 
10 (Bouwbesluit Online 2012, 2014) 
11 (PelserHartman Bouwadvies, 2012) 
12 (Hekker, 2014) 

Figuur 2.4: Stroomschema Bouwbesluit 2012 
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Tabel 2.15: Deel van regelgeving met betrekking tot “bestaande bouw”
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2.3 Door opdrachtgever uit te besteden bouwkundige activiteiten 

De opdrachtgever ofwel de woningcorporatie heeft  in Eindhoven en omstreken om en nabij 30.000 
woningen in bezit. De woningen zijn verdeeld over meerdere complexen. In het complex Drents Dorp 
Oost bevinden zich 385 woningen. De woningcorporatie beoordeelt de complexen vanuit een drietal 
waardes.  Vanuit  de  volgende  waardes  wordt  een 
complex  beoordeeld:  vastgoed‐,  klant‐  en 
bedrijfswaarde. De waardes vormen samen een drie‐
eenheid.  Over  het  algemeen  is  de  buitenzijde  van 
een woning bepalend om een totale drie‐eenheid te 
vormen.  Bij  de  totstandkoming  van  de 
vastgoedwaarde  is  de  technische  staat  van  de 
woningen  leidend.  De  bedrijfswaarde  omvat  het 
totale economische aspect. Een belangrijk onderdeel 
hierbij  is  de  WOZ‐waarde  van  de  woning.  Bij  de 
klantwaarde  staat  het  welzijn  de  klant  ofwel  de 
huurder  centraal.  Bij  deze  waarde  is  echter  de 
binnenkant  van  de  woning  bepalend.  De 
woningcorporatie  hecht  veel  waarde  aan  de 
klantwaarde  gezien  het  feit  de  huurder  de 
inkomsten van de woningcorporatie levert13.  
 
De bouwkundige activiteiten welke aan de woningen op een project als Drents Dorp Oost kunnen 
plaatsvinden zijn onder te verdelen  in de volgende categorieën: onderhoud, renovatie en verbouw. 
Het onderhoud aan de huurwoningen wordt zowel door de huurders als door de woningcorporatie 
uitgevoerd. Het renoveren van de woningen wordt uitgevoerd in opdracht van de woningcorporatie. 
De renovatie is het gevolg van steeds ingrijpender en frequenter onderhoud aan de woningen. Zoals 
reeds omschreven is het de intentie om het onderhoud, verbouw en renovatie met betrekking tot de 
binnenkanten  van de woningen uit  te besteden aan de aannemer. Het  verbouwen  in een woning 
wordt  veelal  in  opdracht  van  de  huurder  uitgevoerd.  Het  realiseren  van  de  verbouwing  kan 
uitgevoerd  worden  door  de  huurder  of  door  de  woningcorporatie.  In  deze  paragraaf  zijn  de 
bouwkundige activiteiten met betrekking tot de uit te besteden onderdelen welke op het project van 
toepassing zijn beschreven. 

2.3.1 Onderhoud 
 
Huurdersonderhoud 
Een deel van het onderhoud aan een woning wordt uitgevoerd door de woningcorporatie en een 
deel  is  voor  rekening  van  de  bewoner.  Het  doel  van  het  onderhoud  is  om  de  kwaliteit  van  een 
woning in stand te houden. De bewoners van de woning zijn verantwoordelijk voor een deel van het 
onderhoud, dit wordt ook wel het huurdersonderhoud genoemd. De bewoner heeft de mogelijkheid 
om  tegen  een  maandelijks  te  betalen  bedrag  van  €  2,50  het  huurdersonderhoud  door  de 
woningcorporatie  uit  te  laten  voeren.  Indien  een  bewoner  besluit  om  gebruik  te maken  van  het 
huurdersonderhoudsabonnement  zal  de  woningcorporatie  ook  onderhoud  plegen  aan  de 
zogenoemde  ZAV’s  ofwel  zelf  aangebrachte  voorzieningen.  Echter  wordt  het  onderhoud  aan  de 
ZAV’s uitgevoerd met materialen welke de woningcorporatie  tot  zijn beschikking heeft.  Indien de 
bewoner geen huurderonderhoudsabonnement afsluit dan is de bewoner verantwoordelijk voor het 
onderhoud met betrekking tot de volgende zaken welke zijn weergegeven op de volgende pagina. In 
het  onderzoek  wordt  er  van  uit  gegaan  dat  het  huurdersonderhoud  door  de  bewoner  wordt 

                                                 
13 (Leuven, 2014) 

Figuur 2.5: Waardes met betrekking tot drie‐eenheid 
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uitgevoerd. De zaken welke zich aan de buitenzijde van de woning bevinden zijn buitenbeschouwing 
gelaten14: 
 

 Stellen of smeren van de scharnieren, ladegeleiders en sluitingen van deurtjes en laden; 

 Reparatie/gangbaar houden, vernieuwen van brievenbus in de voordeur van de woning; 

 Vernieuwen van de beldrukker bij de voordeur van de woning; 

 Vernieuwen van de trafo/belinstallatie in de woning; 

 Verhelpen van klemmende binnendeuren van de woning; 

 Vastzetten of vernieuwen van doucheslang, douchekop, koppelstuk en ophanghaak; 

 Vastzetten of vervangen (van onderdelen) ter reparatie van wandcontactdozen en 
schakelaars; 

 Smeren, vastzetten en onderhouden van hang‐ en sluitwerk van ramen en deuren aan de 
buitenkant van de woning en van bergingen en garages behorend tot de woning; 

 Vervangen van onderdelen  ter  reparatie van hang‐ en  sluitwerk van  ramen en deuren van 
het gehuurde, zonder noemenswaardige kosten; 

 Reparatie/vervangen van onderdelen om kranen te repareren; 

 Vastzetten of vernieuwen van vaste roosters voor ontluchtingskanalen in muur of plafond in 
de woning, behalve van balansventilatiekanalen; 

 Vastzetten van wastafel, fonteintje, stortbak, toiletpot en toiletbril; 

 Vastzetten en vernieuwen van spiegel, planchet, zeepbakje en closetrolhouder; 

 Reparatie van vlotter in de stortbak (reservoir), trekker of drukknop en hoekstopkraan; 

 Vervangen van gebroken of beschadigde sleutels of keycard; 

 Vastzetten van los zittende trapleuning.     
 
Klachtenonderhoud 
Bewoners kunnen contact met de woningcorporatie opnemen indien zij een klacht hebben over een 
onderdeel in de woning en van mening zijn dat het onderdeel onderhouden dient te worden door de 
woningcorporatie. De woningcorporatie voert in principe alle bouwkundige activiteiten uit als gevolg 
van de onderhoudsaanvragen mits deze niet veroorzaakt zijn door schade welke de bewoner heeft 
veroorzaakt.  Het  door  bewoners  aangevraagde  onderhoud  aan  een  woning  valt  onder  het 
reparatieonderhoud ofwel klachtenonderhoud. 
 
Planmatig onderhoud 
De woningcorporatie  voert  tevens planmatig onderhoud uit  aan de woningen  in het  complex. De 
bouwkundige activiteiten met betrekking  tot het planmatig onderhoud worden nagenoeg enkel en 
alleen  aan de buitenzijde  van de woning uitgevoerd. Bouwkundige  activiteiten welke  zoal  aan de 
buitenzijde worden uitgevoerd zijn: het vervangen van het voegwerk, schilderwerk en het vervangen 
van  beplating  van  dakkappelen.  Aan  de  binnenzijde  worden  bij  het  planmatig  onderhoud  de  cv 
installaties periodiek onderhouden, en het kitwerk vervangen.  

2.3.2 Verbouw 
Het komt voor dat bewoners aanpassingen aan de woning wensen  te doen om het woongenot  te 
verhogen.  Om  een  aanpassing  aan  de  buitenkant  van  de  woning  te  doen,  bijvoorbeeld  het 
aanbrengen  van  een  dakkapel  is  toestemming  benodigd  van  de woningcorporatie  omdat  dit  een 
ingreep betreft welke van invloed is op het aanzien van de woning. 
 
Voor het aanpassen van de binnenkant van de woning heeft de bewoner geen toestemming nodig 
van de woningcorporatie mits geen  constructieve  ingrepen plaatsvinden en geen wanden worden 
uitgebroken. Tevens dient de woning bewoonbaar te blijven en dient de woning de woonfunctie te 

                                                 
14 (Woonbedrijf, 2014) 
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behouden  en  geen  andere  functie,  bijvoorbeeld  bedrijfsfunctie,  te  krijgen.  De  woningcorporatie 
heeft  het  dringende  advies  aan  bewoners  indien  deze  verbouwingsplannen  hebben  voor  de 
binnenkant van de woning, om dit aan te geven bij de woningcorporatie. De woningcorporatie kan 
bewoners adviseren over het  toepassen van materialen en over geschikte oplossingen. Tevens kan 
de  woningcorporatie  aangegeven  of  de  bewoner  tijdens  het  uitvoeren  van  de  bouwkundige 
activiteiten mogelijk asbest tegen kan komen en op welke wijze de bewoner bij het aantreffen van 
asbest dient te handelen15.  
 
Op het  project Drents Dorp Oost  kan  de huurder  de  volgende  (ingrijpende)  verbouwingen  in  een 
woning uitvoeren: 
 

 Vergroten van badkamer (deel van slaapkamer bij badkamer) 

 Tweede toilet in badkamer aanbrengen 

 Openslaande tuindeuren  

 ZAV’s (Bijvoorbeeld douchezitting en –leuning) 

 Slaapkamers samenvoegen 

 Vergroten van keuken 

 Extra keukenkasten plaatsen 
 
Zoals  eerder  omschreven  dient  bij  een  constructieve  wijziging  een  vergunning  bij  de  gemeente 
aangevraagd te worden. Veelal betreft dit het verwijderen van een dragende wand of het aanpassen 
van spanten in de woning.  

2.3.3 Renovatie 
Bij het project Drents Dorp Oost heeft de opdrachtgever ofwel de woningcorporatie besloten om de 
woningen  in de wijk te gaan renoveren. De renovatie kan beschouwd worden als groot onderhoud. 
De keuze van de woningcorporatie om over te gaan tot het renoveren van de woning kan meerdere 
redenen hebben. Een belangrijke reden is de toenemende aanvragen door huurders om onderdelen 
in  de  woning  te  onderhouden.  Indien  men  constateert  dat  huurders  frequenter  melden  dat 
onderdelen in de woning kapot of versleten zijn, ofwel om onderhoud vragen kan men besluiten om 
alle woningen  in de wijk  te  renoveren. Een andere  reden om over  te gaan  tot  renovatie  is om de 
esthetische kwaliteit van de woningen naar een hoger niveau te brengen. Zodat de woningen voor de 
huidige en de toekomstige huurders aantrekkelijk blijven om te huren.  
 
Om vast te stellen welke bouwkundige activiteiten tijdens de renovatie zijn uitgevoerd zijn van 250 
verrekenstaten alle bouwkundige activiteiten,  inclusief het uitgevoerde meerwerk beschreven. Er  is 
bepaald of uitgevoerde activiteiten  in bijvoorbeeld de keuken ook  in het  toilet uitgevoerd hadden 
kunnen worden. In figuur 2.6 is een deel weergegeven van de uitgevoerde en mogelijk uit te voeren 
bouwkundige  activiteiten  welke  in  een  keuken  van  een  woning  in  de  wijk  Drents  Dorp  Oost 
uitgevoerd  zijn  of  uitgevoerd  hadden  kunnen  worden.    De  complete  lijst  met  uitgevoerde 
bouwkundige activiteiten welke in een woning uitgevoerd zijn of hadden kunnen worden is in bijlage 
D opgenomen. 
 
In  grote  lijnen  zijn  de  activiteiten  welke  tijdens  de  renovatie  zijn  uitgevoerd  gelijk  aan  de 
bouwkundige activiteiten welke uitgevoerd zouden worden bij het onderhouden van de woningen. 
Het verschil  is dat huurders geen aanvraag bij de woningcorporatie hebben  ingediend maar dat de 
woningcorporatie op voorhand de woning gaat renoveren ofwel onderhouden. Getracht wordt om 
hiermee de hoeveelheid onderhoudsaanvragen  tegen  te gaan en de kwaliteit van de woningen  te 
verbeteren. Tijdens het renoveren van de woonwijk  is het tevens mogelijk om verbouwingswensen 
van huurders te realiseren.  

                                                 
15 (Woonbedrijf, 2014) 



Op afstand onderhouds-, renovatie- en verbouwingswerkzaamheden van een keuken coördineren  31 

Figuur 2.6: Deel van bouwkundige activiteiten omtrent het renoveren van een keuken
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2.4 Financieel aspect 

Onderhoud 
De  woningcorporatie  heeft  de  plicht  naar  de  bewoners  om,  uitgezonderd  van  het 
huurdersonderhoud,  de  woningen  te  onderhouden.  De  kosten  welke  gemoeid  zijn  met  het 
onderhouden van de woningen zijn voor rekening van de woningcorporatie.  
 
Renovatie 
Zoals eerder omschreven maakt de woningcorporatie de keuze om een woonwijk te gaan renoveren. 
De woningcorporatie heeft de  renovatie uitbesteed aan de aannemer Ballast Nedam. Voorafgaand 
aan  de  daadwerkelijke  renovatie  is  een  inschatting  gemaakt  van  de  uit  te  voeren  bouwkundige 
activiteiten. Op basis daarvan  is een calculatie gemaakt van de kosten van het project. Tijdens het 
renoveren van de woningen worden tevens onderdelen gerenoveerd welke tijdens de opname van 
de woning niet  geconstateerd  zijn om  te  renoveren. Deze extra bouwkundige  activiteiten worden 
eveneens  door  de  aannemer  uitgevoerd.  De  kosten  hiervan  worden  ingediend  bij  de 
woningcorporatie.     
 
Verbouw 
Indien een bewoner het besluit heeft genomen om bepaalde onderdelen te gaan verbouwen  is dit 
voor  rekening  van  de  bewoner. Het  is mogelijk  dat  de woningcorporatie  de  verbouwing  uitvoert, 
echter blijven de kosten voor de bewoner. De bewoner betaalt dan de kosten voor de verbouwing 
middels een huurverhoging. 
 
Indeling begroting van woningcorporatie 
De woningcorporatie stelt elk jaar een begroting op om de financiële situatie met betrekking tot de 
bouwkundige activiteiten aan de woningen  inzichtelijk te maken en te houden. De begroting wordt 
opgesteld  op  basis  van  de  resultaten  uit  het  voorgaande  jaar.  De  woningcorporatie  heeft  de 
begroting  van  het  complex  Drents  Dorp  Oost  niet  beschikbaar  gesteld  voor  publicatie.  Van  het 
complex Drents Dorp Zuid heeft de woningcorporatie de begroting verstrekt, echter  is de afspraak 
gemaakt  bepaalde  onderdelen  niet  te  publiceren  in  het  rapport.  De  onderdelen  welke  niet 
gepubliceerd mogen worden betreffen voornamelijk bedragen. De gegevens uit de begroting van het 
complex Drents Dorp Zuid geven een  indicatie voor het complex Drents Dorp Oost. De woningen  in 
dit complex zijn nagenoeg gelijkwaardig aan de woningen  in het complex Drents Dorp Zuid.  In het 
complex Drents Dorp Zuid zijn 338 woningen gelegen. Op de volgende pagina is de begroting en een 
toelichting weergegeven. 
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BEGROTING DRENTS DORP ZUID16  2013  2014 
Beleid t.a.v. inbouwpakketten     
Inschatting van individuele vervanging van keukens     

a. Bij mutatie  10%  10% 
b. Als reparatieverzoek  5  5 
c. Op verzoek klant  12  12 

Gemiddelde kosten voor volledige vervanging  Niet voor publicatie  Niet voor publicatie 
     
Inschatting van individuele vervanging van 
badkamers 

   

a. Bij mutatie  10%  10% 
b. Als reparatieverzoek  3  3 
c. Op verzoek klant  8  8 

Gemiddelde kosten voor volledige vervanging  Niet voor publicatie  Niet voor publicatie 
     
Mutatieonderhoud     
Verwachte kosten mutatieonderhoud     

a. Standaard     
1. Aandeel van alle mutaties  75%  75% 
2. Gemiddelde kosten  Niet voor publicatie  Niet voor publicatie 
b. Niet standaard     
1. Aandeel van alle mutaties  25%  25% 
2. Gemiddelde kosten  Niet voor publicatie  Niet voor publicatie 

     
Reparatiekosten (excl. Vervangen van 
inbouwpakketten) 

Niet voor publicatie  Niet voor publicatie 

     
Mutatiegraad     
Verwachte mutatiegraad  7%  7% 
 
Dagelijks onderhoud 2014  Per complex  Per woning 
Individuele vervanging keuken  Niet voor publicatie  Niet voor publicatie 
Individuele vervanging badkamer  Niet voor publicatie  Niet voor publicatie 
Mutatieonderhoud  Niet voor publicatie  Niet voor publicatie 
Reparatieverzoek  Niet voor publicatie  Niet voor publicatie 
Totaal  Niet voor publicatie  Niet voor publicatie 
 
Toelichting op begroting 
 
Beleid n.a.v. inbouwpakketten 
De woningcorporatie volgt bij het complex Drents Dorp Zuid het beleid van  individuele aanpak van 
keukens en badkamers. Hierbij wordt onderscheid gemaakt  tussen het vervangen van  keukens en 
badkamers  bij mutatieonderhoud,  als  reparatieverzoek  of  op  verzoek  van  de  huurder.  Voor  het 
vaststellen  van  het  percentage  keukens  en  badkamers  dat  vervangen  wordt  tijdens 
mutatieonderhoud heeft  de woningcorporatie  een  gemiddelde  genomen  van de  gegevens uit het 
verleden.  Deze  methode  is  tevens  toegepast  bij  de  totstandkoming  van  het  aantal 
reparatieverzoeken en het aantal verzoeken komend vanuit de huurders van de woningen.     
 
 
 

                                                 
16 (Woonbedrijf, 2014) 
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Mutatieonderhoud 
Evenals bij de voorgaande alinea heeft de woningcorporatie met betrekking tot het vaststellen van 
de gegevens van de begroting van 2014 een gemiddelde genomen van de gegevens uit het verleden. 
 
Reparatiekosten 
De woningcorporatie heeft geen toestemming gegeven om kosten hiervan te publiceren. 
 
Mutatiegraad 
Evenals bij de bovenste alinea heeft de woningcorporatie met betrekking tot het vaststellen van de 
gegevens van de begroting een gemiddelde genomen van de gegevens uit het verleden. 
 
Dagelijks onderhoud 
De woningcorporatie heeft geen toestemming gegeven om kosten hiervan te publiceren. 

2.5 Conclusie 

De woning welke in de voorgaande paragrafen nader is toegelicht is gebouwd tussen 1925 en 1930.  
Van alle woningen gelegen in de woonwijk Drents Dorp Oost zijn plattegronden beschikbaar welke in 
1996 door de woningstichting Hertog Hendrik van Lotharingen zijn uitgetekend. Elke woning beschikt 
over  een  keuken,  toilet, woonkamer, hal, berging,  schuur, overloop, douche,  slaapkamers  en  een 
zolder. De onderdelen  in een woning dienen aan bepaalde bouwkundige eisen  te  voldoen.  Indien 
men gaat verbouwen in een woning, dat wil zeggen een ruimte vergroten of verkleinen dan dient de 
ruimte  te voldoen aan de “verbouwingseis” uit het Bouwbesluit 2012.  Indien met een  ruimte gaat 
renoveren,  ofwel  opknappen,  dan  dient  met  te  voldoen  aan  de  “bestaande  bouw”  uit  het 
Bouwbesluit  2012.  Standaard  dienen  alle  woningen minimaal  te  voldoen  aan  de  eis  “bestaande 
bouw” als omschreven in het Bouwbesluit 2012. 
 
De bouwkundige activiteiten welke in een woning uitgevoerd kunnen worden zijn onder te verdelen 
in drie categorieën. Dit betreft het onderhouden, renoveren en verbouwen van een woning. Het doel 
van  het  onderhoud  van  een woning  is  om  de woning  kwalitatief  op  niveau  te  houden. Huurders 
kunnen bij de woningcorporatie een onderhoudsverzoek  indienen  indien men klachten heeft over 
het betreffende onderdeel. Eén van de redenen wanneer een woningcorporatie kan overgaan tot het 
renoveren  van  de woningen  is  het  frequenter worden  van  de  onderhoudsaanvragen.  Een  andere 
reden is om de esthetische kwaliteit naar een hoger niveau te brengen. Zodat de woningen voor de 
huidige en de  toekomstige bewoners aantrekkelijk blijven om  te huren. Om het woongenot  in een 
woning te verbeteren is het voor bewoners mogelijk om de woning te verbouwen. Bewoners mogen 
zelf  de  woning  aanpassen  alleen  bij  constructieve  wijzigingen  dient  de  woningcorporatie 
ingeschakeld  te worden. De woningcorporatie adviseert bewoners om bij een verbouwing altijd de 
woningcorporatie  in  te  schakelen  voor  advies  en  het  vinden  van  geschikte  oplossingen.  Een 
verbouwing  aan  de woning  is  voor  rekening  van  de  bewoner  en  indien  de  verbouwing  door  de 
woningcorporatie wordt uitgevoerd zal de betaling plaatsvinden middels een huurverhoging voor de 
bewoner.   
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3 Uit te voeren bouwkundige activiteiten 

3.1 Inleiding 

In het  voorgaande hoofdstuk  is onderzocht welke bouwkundige  activiteiten op het project Drents 
Dorp  Oost  in  de  woning  zijn  uitgevoerd.  Het  is  gebleken  dat  de  meeste  en  meest  ingrijpende 
bouwkundige activiteiten  zijn uitgevoerd  in de keuken.  In de betreffende  ruimte komen nagenoeg 
alle bouwkundige activiteiten voor welke tevens in andere ruimtes van de woning uitgevoerd kunnen 
worden. In dit hoofdstuk zijn de bouwkundige activiteiten gedetailleerd beschreven welke uitgevoerd 
kunnen worden om de keuken van een woning te onderhouden, renoveren en te verbouwen.    
 
In dit hoofdstuk zijn de volgende deeltaken uitgewerkt: 
 

 Specificeren  van  de  bouwkundige  activiteiten  met  betrekking  tot  de  te  onderhouden, 
renoveren en te verbouwen onderdelen. (§3.3) 

 Specificeren van de richtlijnen met betrekking tot de uit te voeren bouwkundige activiteiten. 
(§3.4) 

 Specificeren aan welke eisen de bouwkundige kwaliteit van de uit  te voeren bouwkundige 
activiteiten dienen te voldoen. (§3.5) 

 Inventariseren door welke partijen de bouwkundige activiteiten uitgevoerd worden. (§3.6) 

 Inventariseren  welke  bouwkundige  activiteiten  door  de  bewoners  uitgevoerd  mogen 
worden. (§3.6) 

 Vaststellen  van  de  tijdsduren  en  kosten  van  alle  bouwkundige  activiteiten. 
(Activiteitenhandboek, zie bijlage E) 

 Inventariseren op welke wijze de bouwkundige activiteiten  in de keuken met betrekking tot 
het onderhouden, renoveren en verbouwen gefaseerd in de woonwijk kunnen plaatsvinden. 
(§3.7) 

3.2 Bouwkundige activiteiten vastleggen 

3.2.1 Proces vastleggen 
De  processen  met  betrekking  tot  het  uitvoeren  van  de 
bouwkundige  activiteiten  zijn  overzichtelijk  weergegeven 
met  behulp  van  de  Structured  Analysis  and  Design 
Technique (SADT), zie figuur 3.1. Aan de linkerzijde staat de 
invoer  beschreven,  hetgeen  wat  verwerkt  is  tijdens  het 
proces. Aan de onderzijde staan de gebruikte middelen en  
benodigde arbeid beschreven. Aan de bovenzijde  staat de 
informatie beschreven welke benodigd is om het proces uit 
te  voeren.  Aan  de  rechterzijde  is  het  resultaat  van  het 
proces beschreven, ofwel de uitvoer17.  
 
Van elke hoofdactiviteit is het gehele proces weergegeven in een tabel. In de tabel is een toelichting 
op  het  proces  beschreven.  Ter  verduidelijking  zijn  foto’s  toegevoegd.  Bij  iedere  bouwkundige 
activiteit wordt uitgegaan van het vakmanschap van de uitvoerende partij.  
 
 
 
 

                                                 
17 (Marca & McGowan, 1988) 

Figuur 3.1: Structured Analysis and Design Technique
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3.2.2 Gespecificeerde informatie vastleggen 
Om de benodigde  informatie behorende bij de diverse bouwkundige  activiteiten  vast  te  leggen  is 
gebruik  gemaakt  van  een  groot  aantal  tabellen,  deze  tabellen  samen  vormen  het 
activiteitenhandboek. Het complete activiteitenhandboek is weergegeven in bijlage E. In figuur 3.2 is 
de indeling van de tabel weergegeven.  
 
 K1             K2     K3        K4  K5          K6      K7  K8

Figuur 3.2: Tabelindeling met betrekking tot informatie omtrent uit te voeren bouwkundige activiteiten

 
Toelichting informatietabel 
Zoals  beschreven  is  de  informatie met  betrekking  tot  de  uit  te  voeren  bouwkundige  activiteiten 
vastgelegd  in een  informatietabel.  In de  tabel staat al  informatie welke van  invloed  is op de uit  te 
voeren  bouwkundige  activiteiten.  In  de  eerste  kolom  staat  het  nummer  van  de  bouwkundige 
activiteit beschreven. Het nummer van de bouwkundige activiteit komt overeen met het nummer uit 
de  SADT  schema’s welke  verderop  in dit hoofdstuk  zijn beschreven.  In de  tweede  kolom  staat de 
bouwkundige activiteit beschreven, ofwel hetgeen uitgevoerd dient te worden. In enkele gevallen is 
het  mogelijk  dat  een  sub‐activiteit  uitgevoerd  wordt,  dit  is  weergegeven  in  kolom  drie.  De 
productspecificaties welke behoren bij de bouwkundige activiteit zijn in de vierde kolom beschreven. 
In de vijfde kolom staan de eisen beschreven waaraan de bouwkundige activiteit dient te voldoen. 
Kolom zes geeft de uitvoerende partij weer en  in kolom zeven  is een  indicatie weergegeven van de 
tijd welke benodigd is om de bouwkundige activiteit uit te voeren. In kolom acht is een indicatie van 
de kosten weergegeven.  
 
Verantwoording gegevens informatietabel 
De gegevens welke  in het activiteitenhandboek  in bijlage E zijn verwerkt zijn afkomstig van diverse 
bronnen.  Het  merendeel  is  afkomstig  van  observaties  en  interviews.  Bij  de  interviews  welke 
afgenomen zijn bij onderaannemers hebben de geïnterviewden met betrekking tot het geven van de 
tijdsduren en kosten voor kolom zeven en acht veelal  indicaties afgegeven. De reden hiervan  is dat 
de  onderaannemers  soms  niet  beschikten  over  de  exacte  informatie  omtrent  de  gedetailleerde 
bouwkundige activiteit. De tabellen zijn voor het grootste deel helemaal ingevuld, echter ontbreken 
enkele gegevens in de tabel. De ontbrekende gegevens gaan voornamelijk over tijdsduren en kosten 
welke  de  bouwkundige  activiteiten  met  zich  meebrengen.  Voor  het  onderzoek  is  het  niet 
noodzakelijk om alle informatie omtrent de in te vullen gegevens te vergaren. Indien Ballast Nedam 
prefereert om deze gegevens alsnog te vergaren  is het mogelijk om dit op een  later moment uit te 
voeren. 
 
Om  te  garanderen  dat  de  grote  hoeveelheid  aan  bouwkundige  activiteiten,  sub  activiteiten  en 
productspecificaties eenvoudig terug te vinden zijn, zijn de bouwkundige activiteiten gecodeerd. De 
code  is op de volgende wijze opgebouwd: activiteitnummer | sub activiteit | productspecificatie.  In 
het  activiteitenhandboek  is  gebruik  gemaakt  van  afkortingen  om  een  en  ander  te  coderen.  De 
betekenissen  van  de  afkortingen  zijn  in  het  handboek  beschreven.  Als  voorbeeld  dient  een 
gasaansluiting  aangebracht  te  worden.    Het  aanbrengen  van  een  gasaansluiting  wordt  met  de 
volgende code weergegeven: 2.1.5|‐|KW26. In figuur 3.3 is het voorbeeld weergegeven. 
 

Figuur 3.3: Screenshot tabelindeling gespecificeerde informatie m.b.t.de bouwkundige activiteiten.
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3.3 Uit te voeren bouwkundige activiteiten 

In deze paragraaf zijn de bouwkundige activiteiten met betrekking tot het renoveren, verbouwen en 
onderhouden van een keuken beschreven. Van elke onderdeel, het  renoveren, verbouwen en het 
onderhouden, zijn de uit te voeren bouwkundige activiteiten vastgesteld op basis van observaties en 
in het  verleden uitgevoerde bouwkundige  activiteiten bij de ongeveer 250 opgeleverde woningen 
waarvan  de  bouwkundige  activiteiten  zijn  vastgelegd  in  de  opnamedocumenten  en  op  de 
verrekenstaten. 

3.3.1 Renovatie 
Voor de realisatie van een te renoveren keuken dienen een elftal stappen uitgevoerd te worden. Het 
te doorlopen proces is in figuur 3.4 weergegeven. Op de volgende pagina’s is elke deelproces nader 
uitgewerkt  en  is  een  toelichting  van  het  deelproces  weergegeven.  Het  materieel  welke  de 
uitvoerende partijen gebruiken bij het uitvoeren van de bouwkundige activiteiten betreft veelal klein 
gereedschap,  als:  schroevendraaiers,  hamers,  spanen  etc.  Dit  wordt  omschreven  als 
handgereedschap en er wordt vanuit gegaan dat de vaklieden het handgereedschap bij zich hebben. 
Indien complexer materieel benodigd is staat dit omschreven bij het betreffende proces.   
 

Figuur 3.4: SADT keuken renoveren
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Proces 1.1 Renovatie voorbereiden 
 

 
Figuur 3.5: Proces 1.1 Renovatie voorbereiden 

 

Toelichting 
Voordat  men  daadwerkelijk  kan  starten  met  het  uitvoeren  van  de  renovatie  dienen  eerst 
voorbereidingen getroffen  te worden. Om  te zorgen dat de vloerafwerking van de overige  ruimtes 
niet beschadigd wordt dekt een timmerman de lopenpaden naar de keuken af. Eveneens worden de 
onderdelen welke niet gerenoveerd worden in de keuken afgeschermd. Dit zijn veelal zaken welke de 
bewoner heeft aangebracht, dit betreft bijvoorbeeld een door de bewoner gemaakte bar. Vervolgens 
plaats  de  timmerman  in  een  andere  ruimte  of  in  de  schuur  een  noodkeuken  zodat  de  huurder 
gedurende  de  renovatie  van  de  keuken  kan  blijven  koken  in  de  woning.  Vervolgens  zorgt  een 
timmerman ervoor dat de verspreiding van bouwstof wordt tegengegaan. Dit wordt gedaan door het 
afplakken  van  de  naden  tussen  de  bestaande  deur  en  het  kozijn.  Tevens  wordt  het  sleutelgat 
afgeplakt  om  het  verspreiden  van  stof  tegen  te  gaan.  Indien  het  noodzakelijk  is,  plaatst  de 
timmerman een  stofschot  in de woning. De benodigde  tijd om het proces uit  te  voeren bedraagt 
ongeveer 4 uur. 

 

Foto’s 

 
Stap: 1.1.1  Stap: 1.1.2  Stap: 1.1.3

18
Stap 1.1.4

19

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18 (PartyRentVerhuur) 
19 (Curtain-Wall, 2013) 
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Proces 1.2 Installaties ontkoppelen 
 

Figuur 3.6: Proces 1.2 Installaties ontkoppelen 

 

Toelichting 
De E‐ en W‐installateur ontkoppelen de installaties welke zich in de keuken bevinden. De installaties 
worden  op  dusdanige  wijze  ontkoppeld  dat  deze  geen  belemmering  vormen  voor  de 
vervolgactiviteiten  welke  plaats  zullen  vinden  in  de  keuken.  Indien  bij  het  ontkoppelen  van  de 
keukenkraan  loden waterleidingen worden  aangetroffen  dienen  deze  te worden  verwijderd.  Het 
verwijderen van deze  leidingen vindt bij proces 2.1 plaats, De benodigde  tijd om het proces uit  te 
voeren bedraagt ongeveer 2 uur. 
 

Foto’s 

     
Stap: 1.2.2  Stap: 1.2.10  Stap: 1.2.12 Stap: 1.2.14
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Proces 1.3: Keuken slopen 
 

Figuur 3.7: Proces 1.3 Keuken slopen 

 

Toelichting 
Het  slopen  van  de  keuken  wordt  door  een  sloopbedrijf  uitgevoerd.  Veelal  worden  het  oude 
keukenblok en de  ‐kasten vernietigd. Echter  is het ook mogelijk om het keukenblok en de  ‐kasten 
terug  te  plaatsen  op  verzoek  van  de  huurder,  bijvoorbeeld  omdat  deze  door  de  bewoner  zijn 
aangebracht.  Indien de medewerker van het sloopbedrijf asbest constateert  in de keuken dient dit 
gesaneerd  te worden.  Indien het sloopbedrijf gecertificeerd  is om asbest  te saneren, mag dit door 
het sloopbedrijf uitgevoerd worden. Als dit niet het geval  is, dient een ander bevoegd sloopbedrijf 
deze activiteiten uit  te voeren. Nadat het bevoegde sloopbedrijf het asbest heeft gesaneerd, dient 
het  bedrijf  de  woning  vrij  te  geven.  Dit  houdt  in  dat  de  woning  is  vrijgesteld  van  het  eerder 
geconstateerde  asbest  en  dat  overige  partijen  terug  in  de  woning  mogen  om  bouwkundige 
activiteiten  uit  te  voeren.  Het  sloopbedrijf  verwijdert  de  vloer‐  en  deels  de  wandafwerking. 
Tegelwerk welke destijds  is aangebracht op Gibo wanden wordt niet verwijderd.  Indien deze tegels 
wel  verwijderd  zouden  worden  dan  zal  de  wand  afbrokkelen.  Deze  tegels  worden  op  een  later 
moment door het sloopbedrijf opgeschuurd. De benodigde tijd om het proces uit te voeren zonder 
dat men asbest constateert bedraagt ongeveer 6 uur. Het saneren van asbest kan  in  totaal enkele 
dagen in beslag nemen. 

 

Foto’s 

     
Stap: 1.3.1  Stap: 1.3.2 Stap: 1.3.5 Stap: 1.3.6
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Proces 2.1: W‐installatie aanbrengen 
 

Figuur 3.8: Proces 2.1 W‐installatie aanbrengen 

 

Toelichting 
Nadat  het  sloopwerk  in  de  keuken  gereed  is  kan  men  beginnen  met  het  aanbrengen  van  het 
installatiewerk. Hierbij  geeft  de W‐installateur met  een  spuitbus  de  posities  van  het  toekomstige 
sanitair en het leidingverloop van het benodigde leidingwerk aan. Vervolgens worden door de sloper 
sleuven in de muur gefreesd waar vervolgens het leidingwerk door de installateur in aangebracht kan 
worden. De benodigde tijd om het proces uit te voeren bedraagt ongeveer 8 uur. 

 

Foto’s 

   
Stap: 2.1.2  Stap: 2.1.5 Stap: 2.1.5 Stap: 2.1.5
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Proces 2.2: E‐installatie aanbrengen 
 

Figuur 3.9: Proces 2.2 E‐installatie aanbrengen 

 

Toelichting 
Nadat  het  sloopwerk  in  de  keuken  gereed  is,  kan  men  starten  met  het  aanbrengen  van  het 
installatiewerk.  De  E‐installateur  geeft  met  een  spuitbus  de  posities  van  de  toekomstige 
wandcontactdozen en  schakelaars  aan. Tevens  geeft hij hierbij het  leidingverloop  aan. Vervolgens 
boort de sloper op de aangegeven posities gaten voor de inbouwdozen. Tevens worden sleuven in de 
muur gefreesd waar vervolgens het leidingwerk door de installateur in aangebracht kan worden. De 
benodigde tijd om het proces uit te voeren bedraagt ongeveer 8 uur. 

 

Foto’s 

   

   

Stap: 2.2.3  Stap: 2.2.7
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Proces 2.3: Plafond voor afbouw voorbereiden 
 

 
Figuur 3.10: Proces 2.3 Plafond voor afbouw voorbereiden

 

Toelichting 
Het  kan  voorkomen  dat  aan  het  plafond  bouwkundige  activiteiten  uitgevoerd  dienen  te worden 
alvorens  een  afwerklaag  kan  worden  aangebracht.  Het  is  mogelijk  dat  zich  aan  het  plafond 
ornamenten  bevinden.  Deze  mogen  niet  blijven  zitten  en  dienen  verwijderd  te  worden.  Deze 
handeling wordt  uitgevoerd  door  een  timmerman.  Bij  het  verwijderen  van  de  ornamenten  is  het 
mogelijk  dat  oude  stuclagen  afbrokkelen.  Hierdoor  dienen  de  oude  stuclagen  deels  dan  wel 
gedeeltelijk  verwijderd  worden.  Het  is  ook mogelijk  dat  het  gehele  plafond  verwijderd  dient  te 
worden. Dit is het geval indien het plafond uit een systeemplafond bestaat. Na het verwijderen van 
het  plafond  wordt  een  nieuw  plafond  van  gipsplaten  aangebracht.  Tevens  worden  gaten  in  het 
plafond, van bijvoorbeeld oude ventilatiekanalen afgedicht. Minimaal één ventilatiekanaal dient  te 
blijven bestaan. De benodigde tijd om het proces uit te voeren bedraagt ongeveer 5 uur. 

 

Foto’s 

 

     

Stap: 2.3.5   
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Proces 2.4: Wanden en vloer voor afbouw voorbereiden 
 

Figuur 3.11: Proces 2.4 Wanden en vloer voor afbouw voorbereiden

 

Toelichting 
Aan de wanden dienen activiteiten uitgevoerd te worden alvorens deze voorzien kunnen worden van 
de afwerklaag. De wandtegels welke niet door de sloper zijn verwijderd, worden opgeschuurd door 
de sloper. De achterliggende wand laat het niet toe om verwijderd te worden. Het doel hiervan is het 
creëren  van  een  ruw  oppervlak  zodat  de  tegellijm  of  het  stucwerk  voldoende  hechting  heeft. De 
sleuven waar het leidingwerk in is aangebracht, worden door een timmerman aangesmeerd. Tevens 
worden op het deurkozijn door de  timmerman  stuclatten aangebracht. Het doel hiervan  is dat de 
stukadoor tijdens het uitrapen van de wand een aanslag heeft om tegen aan te smeren. Indien geen 
stuclatten aangebracht worden op het deurkozijn kan de wand niet uitgeraapt worden gezien het feit 
de  ruwe uit  te  rapen wand  voor het  kozijn  ligt omdat de  sloper de  aftimmerlatten  eerder  in het 
proces heeft verwijderd. Nadat de wanden zijn uitgeraapt, plaatst de timmerman aftimmerlatten op 
het kozijn. Vervolgens worden de wanden voorgestreken om in een later stadium voorzien te worden 
van de uiteindelijke afwerking. De benodigde tijd om het proces uit te voeren bedraagt ongeveer 16 
uur. 

 

Foto’s 

   
Stap: 2.4.1  Stap: 2.4.2  Stap: 2.4.4 Stap: 2.4.5
   

   
Stap: 2.4.6  Stap: 2.4.7  Stap: 2.4.7

 
 
 



Op afstand onderhouds-, renovatie- en verbouwingswerkzaamheden van een keuken coördineren  45 

Proces 3.1: Wand‐ en plafondafwerking aanbrengen 
 

Figuur 3.12: Proces 3.1 Wand‐ en plafondafwerking aanbrengen

 

Toelichting 
Nadat  de  voorbereidingen  zijn  getroffen met  betrekking  tot  de  wand‐  en  plafondafwerking  kan 
daadwerkelijk gestart worden met de afwerking. Allereerst wordt de keuken voorzien van tegelwerk. 
Vervolgens worden de hoekprofielen door de stukadoor op de uitwendige hoeken van de wanden 
geplaatst. Vervolgens voorziet de stukadoor het plafond van een stuclaag en vervolgens worden de 
wanden voorzien van een stuclaag. De benodigde tijd om het proces uit te voeren bedraagt ongeveer 
16 uur. 

 

Foto’s 

   
Stap: 3.1.1  Stap: 3.1.2  Stap: 3.1.3  Stap: 3.1.4
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Proces 3.2: Keuken plaatsen 
 

Figuur 3.13: Proces 3.2 Keuken plaatsen 

 

Toelichting 
Een  timmerman  bevestigt  ophangsystemen  aan  de  wand  waar  de  keukenkasten  aan  bevestigd 
worden.  Nadat  de  beugels  aan  de  wand  bevestigd  zijn  hangt  de  timmerman  de  kasten  aan  de 
beugels. Vervolgens worden de beugels afgesteld zodat de kasten waterpas komen te hangen. Nadat 
de  keukenkast  zijn  gemonteerd  wordt  het  aanrechtblok  gemonteerd.  Vervolgens  wordt  het 
aanrechtblad geplaatst. Hierna worden de frontjes, lades en grepen aangebracht. De benodigde tijd 
om het proces uit te voeren bedraagt ongeveer 6 uur. 

 

Foto’s 

   
Stap: 3.2.1  Stap: 3.2.2  Stap: 3.2.3 Stap: 3.2.4
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Proces 3.3: Installaties afmonteren 
 

 
Figuur 3.14: Proces 3.3 Installaties afmonteren 

 

Toelichting 
Nadat de keuken geplaatst  is worden de  installaties door de E‐ en de W‐installateur afgemonteerd. 
Na het afmonteren wordt de installatie gekeurd volgens de geldende normen. De benodigde tijd om 
het proces uit te voeren bedraagt ongeveer 6 uur. 

 

Foto’s 

       
Stap: 3.3.1  Stap: 3.3.1  Stap: 3.3.3  Stap: 3.3.3 Stap: 3.3.3 Stap: 3.3.4 Stap: 3.3.5 
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Proces 3.4: Keuken afwerken 
 

Figuur 3.15: Proces 3.4 Keuken afwerken 

 

Toelichting 
De  laatste  stap  van het proces  is het  afwerken  van de  keuken. Hierbij worden plinten en dorpels 
aangebracht.  Tevens wordt  het  tegelwerk  en  het  aanrechtblad  door  de  kitter  afgekit. Nadat  alle 
activiteiten gereed zijn wordt het stofschot verwijderd en wordt de keuken gepoetst. Hierna kan de 
keuken opgeleverd worden. De benodigde tijd om het proces uit te voeren bedraagt ongeveer  6 uur. 

 

Foto’s 

       

 

Stap: 3.4.1  Stap: 3.4.1  Stap: 3.4.2  Stap: 3.4.3 Stap: 3.4.3  Stap: 3.4.4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Op afstand onderhouds-, renovatie- en verbouwingswerkzaamheden van een keuken coördineren  49 

3.3.2 Verbouw 
De  bouwkundige  activiteiten  welke  tijdens  het  verbouwen  van  een  keuken  uitgevoerd  worden 
komen grotendeels overeen met de bouwkundige activiteiten welke tijdens het renoveren van een 
keuken worden uitgevoerd. Voor de  realisatie van de  te verbouwen keuken dienen een dertiental 
stappen doorlopen te worden. In figuur 3.16 is het proces met betrekking tot het verbouwen van een 
keuken weergegeven. 
 
Indien een bewoner de keuze heeft gemaakt om de keuken te verbouwen, kan de bewoner zelf de 
bouwkundige activiteiten uitvoeren. Het wordt echter geadviseerd om de bouwkundige activiteiten 
uit  te  laten voeren door de aannemer. Bij het beschrijven van het proces wordt verondersteld dat 
alle bouwkundige activiteiten omtrent het verbouwen van de keuken door de aannemer uitgevoerd 
worden. 
 

Figuur 3.16: SADT keuken verbouwen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



50                   Op afstand onderhouds-, renovatie- en verbouwingswerkzaamheden van een keuken coördineren 

Proces 4.1: Nieuwe keukenindeling vaststellen 
 

Figuur 3.17: Proces 4.1 Nieuwe keukenindeling vaststellen

 

Toelichting 
Indien de bewoner het besluit heeft genomen om de keuken te verbouwen wordt de wens van de 
nieuwe  keukenindeling  door  de  uitvoerder  geïnventariseerd. Nadat  de  keukenindeling  bekend  is, 
stelt  de  uitvoerder  de  te  slopen  onderdelen  vast.  Vervolgens worden  de  bouwkundige  ingrepen 
vastgesteld welke uitgevoerd dienen  te worden om de nieuwe  ruimte  te  creëren. Tevens  stelt de 
uitvoeder de nieuwe posities vast met betrekking tot het  installatiewerk. De benodigde tijd om het 
proces uit te voeren bedraagt ongeveer 5 uur. 

 
 

Proces 4.2: Verbouwing voorbereiden 
 

 
Figuur 3.18: Proces 4.2 Verbouwing voorbereiden 

 

Toelichting 
Proces gelijk aan het proces als toegepast bij renovatie, zie stap 1.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Op afstand onderhouds-, renovatie- en verbouwingswerkzaamheden van een keuken coördineren  51 

Proces 4.3: Installaties ontkoppelen 
 

Figuur 3.19: Proces 4.3 Installaties ontkoppelen 

 

Toelichting 
Proces gelijk aan het proces als toegepast bij renovatie, zie stap 1.2. 
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Proces 4.4: Keuken slopen 
 

Figuur 3.20: Proces 4.4 Keuken slopen 

 

Toelichting 
Proces gelijk aan het proces als toegepast bij renovatie, zie stap 1.3. 
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Proces 4.5: Indeling ruimte realiseren 
 

Figuur 3.21: Proces 4.5 Indeling ruimte realiseren 

 

Toelichting 
Nadat  de  oude  keuken  is  gesloopt  en  is  afgevoerd,  wordt  de  nieuwe  indeling  van  de  ruimte 
gerealiseerd.  In  de woonwijk Drents Dorp Oost  zijn  keukens  aanwezig waarbij  destijds  tijdens  de 
bouw een  inbouwkast  is gerealiseerd. De bewoner kan kiezen om de  inbouwkast bij de keuken  te 
betrekken.  Indien  de  bewoner  deze  keuze  maakt,  dient  de  inbouwkast  gesloopt  te  worden. 
Vervolgens dient vastgesteld te worden of de te verwijderen wand, voor de te wijzigen indeling van 
de  ruimte,  een  dragende wand  betreft.  Indien  het  een  dragende wand  betreft  zal  een  tijdelijke 
draagconstructie aangebracht dienen te worden. Nadat de tijdelijke draagconstructie gereed  is, kan 
men  starten  met  het  slopen  van  de  wand.  Nadat  de  wand  is  verwijderd  wordt  de  definitieve 
draagconstructie aangebracht en kan de  tijdelijke draagconstructie worden verwijderd. Vervolgens 
wordt de definitieve draagconstructie afgetimmerd. Indien tijdens het slopen van de wand schade is 
ontstaan aan de vloer dient de vloer aangeheeld te worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een 
zandcementmortel en het plaatmateriaal underlayment met een dikte van 18 mm. Nadat de vloer is 
aangeheeld worden de Metal  Stud profielen  aangebracht op de  vloer  en het plafond. Vervolgens 
worden de staanders er tussen geplaatst. Nadat het Metal Stud frame is aangebracht wordt één zijde 
voorzien van gipsplaten. Dit betreft de zijde aan de buitenkant van de keuken. De binnenkant van het 
Metal  Stud  frame  wordt  nog  niet  afgesloten,  de  reden  hiervoor  is  dat  het  installatiewerk  nog 
aangebracht dient  te worden. Tevens wordt achterhout  in het Metal Stud  frame aangebracht. Het 
achterhout wordt aangebracht op de posities waar keukenkasten komen te hangen. Het achterhout 
zorgt ervoor dat de krachten verdeeld worden op de wand. De benodigde tijd om het proces uit te 
voeren bedraagt ongeveer 24 uur. 
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Proces 5.1: W‐installatie aanbrengen 
 

Figuur 3.22: Proces 5.1 W‐installatie aanbrengen 

 

Toelichting 
Proces gelijk aan het proces als toegepast bij renovatie, zie stap 2.1. 

 
 

Proces 5.2: E‐installatie aanbrengen 
 

Figuur 3.23: Proces 5.2 E‐installatie aanbrengen 

 

Toelichting 
Proces gelijk aan het proces als toegepast bij renovatie, zie stap 2.2. 
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Proces 5.3 Plafond voor afbouw voorbereiden 
 

Figuur 3.24: Proces 5.3 Plafond voor afbouw voorbereiden

 

Toelichting 
Nadat het installatiewerk is aangebracht door de E‐ en de W‐installateur wordt de Metal Stud wand 
gesloten. Hierbij wordt  60 mm  glaswol  isolatie  aangebracht. De wand wordt  afgesloten met  een 
waterwerende gipsplaat. De wand is voorzien van een waterwerende gipsplaat omdat het deels een  
natte ruimte betreft. Het vervolg van het proces  is gelijk aan het proces als toegepast bij renovatie, 
zie stap 2.3. De benodigde tijd om het proces uit te voeren bedraagt ongeveer 8 uur. 

 

Foto’s 

 

     

Stap: 5.3.1
20
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20 (Online-bouwmaterialen, 2014) 
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Proces 5.4: Wanden en vloer voor afbouw voorbereiden 
 

Figuur 3.25: Proces 5.4 Wanden en vloer voor afbouw voorbereiden

 

Toelichting 
Proces gelijk aan het proces als toegepast bij renovatie, zie stap 2.4. 

 
 

Proces 6.1: Wand‐ en plafondafwerking aanbrengen 
 

Figuur 3.26: Proces 6.1 Wand‐ en plafondafwerking aanbrengen

 

Toelichting 
Proces gelijk aan het proces als toegepast bij renovatie, zie stap 3.1. 
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Proces 6.2: Keuken plaatsen 
 

Figuur 3.27: Proces 6.2 Keuken plaatsen 

 

Toelichting 
Proces gelijk aan het proces als toegepast bij renovatie, zie stap 3.2. 

 
 

Proces 6.3: Installaties afmonteren 
 

Figuur 3.28: Proces 6.3 Installaties afmonteren 

 

Toelichting 
Proces gelijk aan het proces als toegepast bij renovatie, zie stap 3.3. 
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Proces 6.4: Keuken afwerken 
 

Figuur 3.29: Proces 6.4 Keuken afwerken 

 

Toelichting 
Het  proces  is  nagenoeg  gelijk  aan  het  proces  3.4.  Echter  wordt  bij  dit  proces  een  nastelkozijn 
aangebracht in de deursparing in de Metal Stud wand. De benodigde tijd om het proces uit te voeren 
bedraagt ongeveer 8 uur. 

 

Foto’s 

 

           

Stap: 6.4.1
21
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21 (Metalstudwand) 
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3.3.3 Onderhoud 
 
Klachtenonderhoud 
De  bouwkundige  activiteiten  welke  uitgevoerd  kunnen  worden  met  betrekking  tot  het 
klachtenonderhoud van de keuken  zijn van diverse aard en  zijn  veelal niet afhankelijk van andere 
processen. De bouwkundige activiteiten welke uitgevoerd kunnen worden zijn hieronder opgesomd: 
 

 Lekkages van het water‐ en gasleidingnet verhelpen 

 Kitwerk vervangen 

 Ventilatieroosters nazien 

 Voetventiel radiator vervangen 

 Boiler repareren 

 Ruit vervangen 

 Deur passend maken 

 Klepraam sluitend maken 

 Loszittend kozijn vastzetten 

 Tegels vervangen 

 Frontje vervangen 
 
De  hierboven  beschreven  bouwkundige  activiteiten  zijn  gedetailleerd  beschreven  in  het 
activiteitenhandboek welke in bijlage E is weergegeven.  
 
Planmatig onderhoud 
In de keukens van project Drents Dorp Oost wordt enkel het kitwerk planmatig onderhouden. Deze 
bouwkundige activiteiten is opgenomen in het activiteitenhandboek, zie bijlage E. 

3.4 Richtlijnen met betrekking tot uit te voeren bouwkundige activiteiten 

De opdrachtgever heeft samen met de aannemer een prestatiebestek opgesteld voor de volgende 
ruimtes: douche,  toilet en keuken.  In het prestatiebestek  staan de  richtlijnen beschreven waaraan 
elke  ruimte  dient  te  voldoen.  Eveneens  zijn  hierbij  de  eisen  van  het  geldende  bouwbesluit  in 
opgenomen. De richtlijnen waaraan een keuken dient te voldoen zijn in tabel 3.1 weergegeven. 
 
Renovatie 
Men dient over te gaan tot het renoveren van de keuken indien het keukenblok ouder is dan 10 jaar. 
Indien het tegelwerk ouder is dan circa 15 jaar dient dit gerenoveerd te worden. Indien men keukens 
aantreft met blauw‐grijze tegelaccenten met een bloem dient het tegelwerk te blijven zitten. Indien 
men constateert dat de kasten zwaar beschadigd zijn en deze nat geworden zijn onder de toplaag is 
dit tevens een indicatie om de kasten te vervangen22. 
 
Verbouw 
Met betrekking  tot het verbouwen van de keuken zijn nagenoeg geen richtlijnen bekend. Dit komt 
omdat  de  bewoner  van  de woning  opdracht  geeft  tot  het  verbouwen  van  de  keuken  en  tevens 
betaalt voor de verbouwing. De bewoner kan ook kiezen om,  indien deze  in aanmerking komt voor 
een renovatie van de keuken, hierbij de keuken te verbouwen.  Indien de bewoner voor deze optie 
kiest zullen de richtlijnen gelden uit de vorige alinea. 
 
Onderhoud 
Het onderhoud aan de keuken wordt voor de bewoner kosteloos uitgevoerd  indien de schades niet 
veroorzaakt zijn door de bewoner.  

                                                 
22 (BouwhulpGroep, 2013) 
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Afwijken van het prestatiebestek 
In  de  praktijk  is  het  mogelijk  dat  men  afwijkt  van  de  eisen  welke  staan  omschreven  in  het 
prestatiebestek. Een keuken in een woning van het project Drents Dorp Oost dient te voldoen aan de 
eisen  zoals  deze  staan  omschreven  in  tabel  3.1.  De  eisen  welke  staan  omschreven  in  het 
prestatiebestek  betreffen  de  eisen  waar  minimaal  aan  voldaan  dient  te  worden.  Met  de 
opdrachtgever van het project Drents Dorp Oost  is de afspraak gemaakt dat bij het onderhouden, 
renoveren  of  het  verbouwen  van  een  keuken  de  nieuwe  situatie  betreffende  de  hoeveelheid 
keukenkasten, wandcontactdozen et cetera, gelijk is of beter ten opzichte van de bestaande situatie. 
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Voorziening  Functionele kwaliteit  Norm 

Afmeting keuken 
(zelfst. woning) 

Grootte keuken  Keuken ≥ 4,9 m2 

Opstellengte  Vervangen als bestaand 

Wandafwerking 
keuken (tegelwerk) 

Type en afmetingen 
wandafwerking bij 
keukenblok 

Tegelwerk boven blad tot onderkant kastjes 

Achter opstelplaats kookopstelling tot 180cm 

Afdichting hoeken wand 
tegelwerk 

Sanitairkit 

Keukenblok  Aantal kastjes en laden  ≥ 3 onderkastjes in blok  

Aantal laden  ≥ 2 laden in blok 

Keukenblad, incl. 
spoelbak en afvoer 

Lengte blad/spoelbak  ≥ 180 cm met spoelbak in het midden 

Afdichting wand  Overgang hoeken kitvoeg 

Overgang blad/wand sanitairkit of strip 

Keukenkraan    Min. keukenkraan warm en koud water met 
perlator 

Bovenkastjes  Aantal bovenkastjes  3 bovenkastjes  

Afmetingen  B*h*d 60*70*35 * 3 stuks 

Kookopstelling  Aanwezigheid en afmeting  Opstelruimte ≥ 60*60 cm 

Aansluiting kooktoestel  Gasaansluiting/kraan of elektra 

Koelkast 
opstelruimte en 
WCD’s 

Opstelruimte koelkast  ≥ 60*60 cm (Woonkeur). 

Schakelaars en 
WCD’s 

Aantal/type en plaats keuken  2 dubbele WCD boven aanrecht + 1 enkele 
WCD bij opstelplaats koelkast, alle geaard. +1 
t.p.v. afzuigkap +1 voor algemeen gebruik en 
eenloze leiding 

< 20 m2: idem ≥ 20 m2, maar i.p.v. 2 1 
lichtpunt. 
Aparte groep voor de keuken 

Ventilatievoorziening 
keuken 

Capaciteit aanvoer (natuurlijk 
of MV) 

Aanvoer ≥ 21 dm3/sec, via roosters. 
Instructies: kanaalopp. ≥ 200 cm2; diameter 
125 mm 

Capaciteit afvoer  Afvoer ≥ 21 dm3/sec. Ventiel bij MV en 
roosters bij natuurlijke ventilatie. Instructies: 
kanaalopp. ≥ 200 cm2; diameter 125 mm 

Inpandige keuken afzuigkap  Indien afzuigkap dan ≥ 65 cm boven 
kooktoestel 

Tabel 3.1: Eisen aan de keuken volgens het prestatiebestek
23
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3.5 Eisen bouwkundige kwaliteit 

De  eisen met  betrekking  tot  de  bouwkundige  kwaliteit waaraan  de  uit  te  voeren  activiteiten  aan 
dienen  te  voldoen  zijn  eveneens  beschreven  in  het  prestatiebestek.  In  het  prestatiebestek  is 
onderscheid gemaakt in de volgende onderdelen: 
 

 Wandafwerking 

 Plafondafwerking 

 Vloerafwerking 

 Verwarming 

 Ventilatie 

 Elektra 
 
Per  onderdeel  is  aangegeven  aan welke  eisen  het  betreffende  onderdeel  dient  te  voldoen,  deze 
gegevens zijn verkregen uit het prestatiebestek24. 
 
Wandafwerking 
 
Hier  zijn  de  eisen  beschreven  welke  zijn  opgenomen  in  het  prestatiebestek  betreffende  de 
wandafwerking. 
 
□ Stukadoorswerk 
 
Functionele eisen 

 Binnenwanden op een doelmatige wijze afwerken met in achtneming van het gebruik van de 
betreffende ruimte. 

 
Prestatie eisen 

 Schuurwerk/witschuurwerk. 

 Pleistersysteem overeenkomstig STABU Standaard 2007, hfst. 40, bijlage C: tabel 11. 

 Ondergrond: steenachtig, gipsplaat 

 Witschuurwerk  moet  zijn  aangebracht  door  een  bedrijf  dat  het  KOMO‐procescertificaat 
overeenkomstig BRL 9600‐04 voert. 

 Speciegroep overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, bijlage B: P.IV b4. 

 Oppervlak eisen volgens hfst. 40 bijlage A: oppervlaktebeoordelingscriteria, Stukadoorwerk 
binnen, groep 4. 

 Hoeknauwkeurigheid NEN‐EN 13914‐2‐05: tabel 2. 
 
Eisen aan de uitvoering 
Zand voor pleisterspecie 

 In zand voor pleisterspecie mogen geen in water oplosbare chloriden voorkomen 

 Gebruik voor gipstoepassingen binnen de woning rogips of natuurgips 

 In zand voor pleisterspecie mogen geen in water oplosbare chloriden voorkomen 

 Gebruik voor gipstoepassingen binnen de woning rogips of natuurgips. 
 
Garantie en gewenste conditie 
Te garanderen periode: 6 jaar. 
 
 

                                                 
24 (BouwhulpGroep, 2013) 
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De garantie betreft in het bijzonder: 

 Loskomen van de ondergrond 

 Scheurvorming en verbrokkeling 

 Verpoederen 

 Verontreiniging en verkleuring als gevolg van uittredend vocht. 
 
□ Wandtegelwerk 
 
Functionele eisen 

 Binnenwanden op een doelmatige wijze afwerken met in achtneming van het gebruik van de 
betreffende ruimte. 

 
Prestatie eisen 

 Alle wandtegelwerk conform BRL 1010 en 1011 

 Alle tegelvlakken symmetrisch aan te brengen 

 Tegels kleiner dan een halve tegelgrootte mogen niet verwerkt worden 

 De plaats van kranen, afvoeren, contactdozen, armaturen, schakelaars en dergelijke zoveel 
mogelijk in tegelpatroon vaststellen. Waar nodig tegels sparen en nadien aanwerken. 

 Voorbehandeling  ondergrond:  voorstrijkmiddel  749  (dispersieprimer).  In  verticale  Hoek, 
wand‐ en vloeraansluiting en leidingdoorvoeren afdichtingspasta en voegband toepassen. Bij 
ondergrond van bestaand tegelwerk voorstrijken met 673. 

 Tegellijm (BRL 1011‐99), Tegellijm leveren onder KOMO‐productcertificaat. Poederlijm Sopro 
444 of 808. 

 Alle toegepaste tegels dienen van eerste kwaliteit te zijn. 

 Oppervlaktebeoordeling  overeenkomstig  STABU  standaard  2007,  hoofdstuk  41,  bijlage  A: 
groep 1. 

 Voegwerk  in  kleur  conform materiaalstaat. Voegwerk moet  per  oppervlak  gelijkmatig  van 
vorm,  kleur  en  oppervlaktestructuur  zijn.  Kunstharsgebonden  voeg  wandtegelwerk 
saphirvoeg wit/zilvergrijs. 

 Kitvoegen:  schimmelwerend,  voor  sanitaire  toepassingen.  Kit  oppervlak  glad  en  strak 
afwerken. 

 Tegels leveren onder KOMO‐attest met productcertificaat. 
 
Eisen aan uitvoering 

 Voegwerk: kunstharsgebonden tegelvoegmortel. 

 Kitvoegen:  ééncomponent  neutrale  siliconekit,  afwerken  met  een  niet  citroenhoudend 
zeepwater. 

 
Garantie en gewenste conditie 
Te garanderen periode: 10 jaar. 
 
De garantie betreft in het bijzonder: 

 Behoud van kleur en glans. 

 Dat de tegels niet loslaten en/of afvallen. 

 Geen vertoning van scheuren en/of afschilfering van de toplaag. 

 Vorstbestendigheid van buiten toegepaste tegels. 

 Waterdichtheid van verwerkte tegels inclusief het voegwerk.  
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□ Aftimmeringen 
 
Functionele eisen 

 In het zicht komend houtwerk moet zijn geschaafd zonder zichtbare beitelslagen en ontdaan 
van scherpe kanten. 

 
Prestatie eisen 

 Afbouwproducten leveren onder KOMO‐product certificaat 

 Hout producten leveren met FSC‐keurmerk. 
 
Eisen aan uitvoering 

 Bewerkingen aan fabrieksmatig afgewerkte afbouwproducten verrichten volgens aanwijzing 
van de fabrikant/leverancier 

 Het  afbouwtimmerwerk  tijdens  het  uitvoeren  van  de  bouwkundige  activiteiten  tegen 
beschadigingen beschermen. 

 
Garantie en gewenste conditie 
Te garanderen periode: 6 jaar. 
 
De garantie betreft in het bijzonder: 

 Vormvastheid timmerwerk. 

 Het niet optreden van houtrot. 
 

Plafondafwerking 
 
Functionele eisen 

 Plafonds  op  doelmatige  wijze  afwerken  met  in  achtneming  van  het  gebruik  van  de 
betreffende ruimte. 

 Oppervlakte schoon afwerken zonder zichtbare reparaties. 
 
Prestatie eisen 

 Afbouwproducten leveren onder KOMO‐product certificaat 

 Oppervlakte‐eisen volgens Stabu, hoofdstuk 44, Bijlage B. 
 

Eisen aan uitvoering 

 Bewerkingen aan fabrieksmatig afgewerkte afbouwproducten verrichten volgens aanwijzing 
van de fabrikant/leverancier, 

 Het  afbouwtimmerwerk  tijdens  het  uitvoeren  van  de  bouwkundige  activiteiten  tegen 
beschadigingen beschermen. 

 
Garantie en gewenste conditie 
Te garanderen periode: 6 jaar. 
 
De garantie betreft in het bijzonder: 

 Vormvastheid timmerwerk 

 Het niet optreden van houtrot. 
 

Vloerafwerking 
 
Keukenvloeren worden zonder afwerking opgeleverd. 
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Verwarming 
 
De  radiatoren  in  de  keuken  worden  tijdens  het  uitvoeren  van  de  bouwkundige  activiteiten 
gedemonteerd. Indien de radiator nog in takt is en de radiator nog voorzien is van een verflaag wordt 
de radiator na het gereed zijn van de activiteiten terug gemonteerd. 
 
Ventilatie 
 
Op de bestaande afvoer wordt een aansluiting gemaakt door middel van een VEWI‐klep. 
 
Elektra 
 

 Elektrotechnische installatie aanpassen en aansluiten op aparte groep. 

 Demonteren en hermonteren van armaturen 

 Vernieuwen van schakelmateriaal en wandcontactdozen aan de kant van de keuken. 

3.6 Uitvoerende partijen 

3.6.1 Vakbekwame werklieden 
De partijen welke betrokken zijn met betrekking tot de uitvoering van de bouwkundige activiteiten  
bij het onderhouden, renoveren en verbouwen van de keuken zijn in deze paragraaf beschreven. Van 
elke  betrokken  partij  zijn  de  uit  te  voeren  bouwkundige  activiteiten  beknopt  beschreven.  De 
volgende partijen zijn bij de uitvoering betrokken: 
 
Timmerman 
De  timmerman  is  in dienst  van de  aannemer  en  voert diverse bouwkundige  activiteiten  uit  in de 
keuken. Zoals het afdekken van looppaden, het uitvoeren van aftimmerwerk en het plaatsen van de 
keuken. 
 
Sloper 
De sloper is verantwoordelijk voor het sloopwerk en freeswerk in de keuken. De sloper dient de oude 
keuken en de vloer‐ en wandafwerking te verwijderen. Tevens is de sloper verantwoordelijk voor het 
uitvoeren van het freeswerk ten behoeve van de  inbouwleidingen. Ook schuurt de sloper bestaand 
tegelwerk op, waarover in een later stadium heen getegeld kan worden. 
 
E‐installateur 
De E‐installateur  is verantwoordelijk voor de bouwkundige activiteiten omtrent de E‐installatie. Dit 
betreffen  zoal  het  verwijderen  van  bestaande  wandcontactdozen  en  schakelmaterialen,  het 
aanbrengen van inbouwleidingen en het uiteindelijke afmonteren van de E‐installatie. 
 
W‐installateur 
De W‐installateur is verantwoordelijk voor het aanbrengen van de W‐installatie in de keuken. 
 
Stukadoor 
De activiteiten welke de stukadoor uitvoert tijdens het onderhouden, renoveren en verbouwen van 
de keuken zijn het uitrapen van de wanden waar de wandafwerking verwijderd is. Tevens brengt de 
stukadoor wandafwerking aan, hierbij valt onderscheid te maken tussen schuurwerk en stucwerk. 
 
Tegelzetter 
De tegelzetter is verantwoordelijk voor het aanbrengen van het tegel‐ en het voegwerk. 
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Kitter 
De kitter is verantwoordelijk voor het kitwerk in de keuken. De inwendige hoeken van het tegelwerk 
en het aanrechtblad worden afgekit. 
 
Schoonmaker 
Nadat  alle  bouwkundige  activiteiten  in  de  keuken  gereed  zijn  dient  de  keuken  grondig 
schoongemaakt te worden in verband met de oplevering van de keuken. 

3.6.2 Bewoners 
Zoals reeds omschreven bestaat de mogelijkheid dat bewoners bouwkundige activiteiten uitvoeren 
aan de keuken. De uit  te voeren bouwkundige activiteiten dienen minimaal aan dezelfde eisen  te 
voldoen  als  de  eisen welke  zijn  beschreven  in  het  prestatiebestek.  De  bewoner  dient  bij  Ballast 
Nedam  aan  te  geven  welke  bouwkundige  activiteiten  hij  wenst  uit  te  voeren  en  dient  het 
keukenblok, de –kasten,  tegels,  schakelmateriaal en het  sanitair bij Ballast Nedam  in bestelling  te 
geven.  Indien  de  bewoner  zelf,  al  dan  niet  volledig,  de  keuken  renoveert  dan  komt  deze  in 
aanmerking voor eenmalige huurverlaging. In paragraaf 5.4 is het principe van deze werkwijze nader 
omschreven.  

3.7 Kleinste serie 

De woningcorporatie Woonbedrijf wenst de bouwkundige activiteiten aan de   woningen  voor een 
periode  van  gedurende  15  jaar  uit  te  besteden  aan  de  aannemer,  daarbij  dient  de  aannemer 
gedurende deze periode de woningen indien nodig te onderhouden en te renoveren. Tevens dient de 
aannemer  in  te  spelen  op  de  verbouwingsverzoeken welke  vanuit  de  huurders  van  de woningen 
komen.  Op  basis  van  deze  gegevens  zal  elke  woning  afzonderlijk  voorzien  worden  van  het 
onderhouden of renoveren van de verschillende ruimtes in de woning. De verbouwingsverzoeken die 
vanuit de huurders worden ingediend zullen tevens afzonderlijk behandeld worden. Dit resulteert in 
het feit dat de kleinste serie één bedraagt.  

3.8 Conclusie 

In  dit  hoofdstuk  zijn  alle  bouwkundige  activiteiten  grondig  en  gespecificeerd  beschreven  welke 
tijdens het onderhouden, renoveren en verbouwen van een keuken in een woning in de wijk Drents 
Dorp  Oost  uitgevoerd  kunnen  worden.  Deze  bouwkundige  activiteiten  zijn  in  het 
activiteitenhandboek beschreven, zie bijlage E. 
 
De  bouwkundige  activiteiten  welke  uitgevoerd  worden  in  de  keuken  dienen  aan  een  bepaalde 
bouwkundige kwaliteit te voldoen. Deze minimale kwaliteit staat beschreven in een prestatiebestek, 
tevens  staan  in  het document de materialen beschreven welke  toegepast  dienen  te worden. Het 
prestatiebestek is tot stand gekomen tussen de opdrachtgever en de aannemer. 
 
De  partijen  welke  de  bouwkundige  activiteiten  in  de  keuken  uitvoeren  betreffen  de  volgende 
vaklieden:  timmerman,  sloper,  E‐installateur,  W‐installateur,  stukadoor,  tegelzetter,  kitter  en  de 
schoonmaker.  Het  is  tevens mogelijk  dat  bewoners  zelf  bouwkundige  activiteiten  uitvoeren met 
betrekking tot het renoveren, verbouwen en onderhouden van de keuken. 
 
Elke aanvraag met betrekking tot het onderhouden, renoveren of verbouwen van de keuken wordt 
individueel  behandeld.  Gedurende  de  periode  dat  de  woningen  in  de  woonwijk  door  de 
opdrachtgever zijn uitbesteed is het mogelijk om bouwkundige activiteiten in de keuken uit te laten 
voeren. Om alle bewoners zo goed mogelijk te kunnen voorzien van het onderhouden, renoveren en 
verbouwen van de keukens zal elke aanvraag afzonderlijk behandeld worden, hierdoor bedraagt de 
kleinste serie één. 
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4 Informeren en aansturen 

4.1 Inleiding 

Om te zorgen dat de bouwkundige activiteiten met betrekking tot het onderhouden, renoveren en 
verbouwen van een keuken uitgevoerd kunnen worden  zonder dat op voorhand de woning wordt 
bezocht om een warme opname van de keuken uit  te voeren  is het van belang om vast  te stellen 
welke  informatie benodigd  is om de uit  te voeren bouwkundige activiteiten als beschreven  in het 
activiteitenhandboek, bijlage E, op afstand te kunnen aan te sturen. 
 
In dit hoofdstuk zijn de volgende deeltaken uitgewerkt: 
 

 Vaststellen welke informatie de aannemer behoeft om de te onderhouden, renoveren en te 
verbouwen onderdelen te kunnen voorbereiden en te kunnen aansturen. (§4.2.1) 

 Per  onderdeel  specificeren  van  de  eisen  en  randvoorwaarden  met  betrekking  tot  de 
goedkeuring van het ingediende verzoek. (§4.2.2) 

 Inventariseren van de methodes waarop de bewoners op afstand   onderhouds‐, renovatie‐ 
en verbouwingsverzoeken kunnen indienen. (§4.2.3) 

 Inventariseren van de door de bewoners gewijzigde onderdelen welke bij het project Drents 
Dorp Oost zijn uitgevoerd. (§4.2.4) 

 Inventariseren op welke wijze het aantal wijzigingen terug gedrongen kan worden. (§4.2.4) 

 Inventariseren  van  de  methodes  waarmee  bewoners  op  afstand  een  wijziging  kunnen 
doorgeven. (§4.2.4) 

 Specificeren wanneer een huisbezoek door de aannemer noodzakelijk is. (§4.2.5) 

 Inventariseren welke  informatie de bewoner voorafgaand aan de bouwkundige activiteiten 
met  betrekking  tot  het  onderhoud,  renovatie  en  de  verbouw  van  een  keuken  dient  te 
ontvangen, en op welke wijze de informatie verstrekt kan worden. (§4.2.6) 

 Inventariseren welke factoren van invloed zijn voor het genereren van een planning. (§4.2.7) 

 Inventariseren welke  informatie onderaannemers en  leveranciers per onderdeel behoeven 
en  op  welke  wijze  de  onderaannemers  en  leveranciers  op  afstand  aangestuurd  kunnen 
worden. (§4.3) 

 Inventariseren  welke  documenten  ten  behoeve  van  het  voorbereidings‐,  aansturings‐  en 
realisatieproces gerealiseerd dienen te worden en op welke wijze deze aan elkaar gekoppeld 
kunnen worden. (§4.3) 

 Inventariseren welke informatie de opdrachtgever wenst te ontvangen. (§4.4) 

4.2 Informatieoverdracht bewoner‐aannemer  

In  deze  paragraaf  is  beschreven welke  informatie  en  op welke wijze  de  informatie  omtrent  het 
onderhouden, renoveren en verbouwen van keuken in een woning op het project Drents Dorp Oost 
op afstand overgedragen kan worden. 

4.2.1 Benodigde informatie per bouwkundige activiteit 
Elke bouwkundige activiteit welke uitgevoerd wordt in een keuken dient aangestuurd te worden. Het 
doel van het aansturen van de bouwkundige activiteiten is het wegnemen van onduidelijkheden met 
betrekking  tot  de  uit  te  voeren  bouwkundige  activiteit  en  het  efficiënt  laten  lopen  van  het 
uitvoeringsproces.  Om  elke  activiteit  correct  en  efficiënt  uit  te  voeren  is  het  van  belang  dat  de 
uitvoerende  partij  volledig  op  de  hoogte  is  van  hetgeen  deze  partij  dient  uit  te  voeren. Om  per 
bouwkundige activiteit te bepalen welke  informatie benodigd  is om deze bouwkundige activiteit uit 
te voeren is in het activiteitenhandboek bij ieder proces, middels een aansturingstabel weergegeven 
welke informatie benodigd is.  
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Gegevensverwerking in aansturingstabel 
Van elke bouwkundige activiteit als beschreven in het activiteitenhandboek is in de aansturingstabel 
een  regel  gewijd  met  betrekking  tot  de  benodigde  gegevens.  In  figuur  4.1  is  een  screenshot 
weergegeven van een regel van de aansturingstabel.  
 
   K1                 K2                 K3                     K4                           K5                      K6 

Figuur 4.1: Screenshot tabelindeling m.b.t.de benodigde gegevens voor de aansturing van de bouwkundige activiteiten 
 
Toelichting aansturingstabel 
In  de  aansturingstabel  is  de  informatie  beschreven  welke  benodigd  is  om  de  bouwkundige 
activiteiten  aan  te  sturen.  In  de  eerste  kolom  staat  het  nummer  van  de  bouwkundige  activiteit 
beschreven, dit nummer correspondeert met het activiteitennummer als in de informatietabel staat 
omschreven.  In de tweede kolom  is de bouwkundige activiteit beschreven.  In de derde kolom  is de 
eenheid beschreven waarin de bouwkundige activiteit uitgedrukt dient te worden. In kolom vier staat 
beschreven op basis waarvan de bouwkundige activiteit vastgesteld kan worden. De wijze waarop 
informatie overgedragen dient  te worden  is  in  kolom  vijf beschreven.  In  kolom  zes  is beschreven 
tussen welke partijen de communicatie plaats dient te vinden. Met betrekking tot de kolommen drie 
tot en met zes is een nadere toelichting gegeven.  
 
Eenheid 
Om gegevens over te dragen naar verschillende partijen is het noodzakelijk om deze gegevens uit te 
drukken  in  eenheden.  De  eenheden  welke  van  toepassing  zijn  voor  de  aansturing  van  de 
bouwkundige activiteiten met betrekking  tot het onderhouden,  renoveren en verbouwen van een 
keuken zijn in tabel 4.1 weergegeven. In de linker kolom zijn de eenheden beschreven. In de rechter 
kolom zijn voorbeelden van de eenheden weergegeven. 
 

Eenheden  Voorbeelden 

Vierkante meter (m2)   Vloer‐, wand‐ en plafondafwerking 

 Sloopwerk 

 Bescherming looppaden 

Strekkende meter (m1)   Stofschot 

 Aftimmerwerk 

 E‐ en W‐installatie 

 Freeswerk 

Stuks   ZAV’s 

 Wandcontactdozen en schakelmateriaal 

 Keukensanitair 

 Keukenblok en –kasten 

Dagen   Huur van noodkeuken 

Lengte x breedte (mm)   Binnendeur 

 Ramen 
Tabel 4.1: Gehanteerde eenheden ten behoeve van aansturing bouwkundige activiteiten
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Vaststellen op basis van 
In de vierde kolom van de aansturingstabel staat beschreven op basis waarvan de informatie voor de 
uit  te  voeren  bouwkundige  activiteit  wordt  vastgesteld.  Dit  geschiedt  veelal  op  de  volgende 
onderdelen: 
 
Bestaande plattegronden 
Op basis van de bestaande plattegronden kan men vaststellen op welke positie de keuken zich in de 
woning bevindt. Het is echter gebleken dat de posities van het keukenblok en de –kasten zich niet op 
de positie bevinden als  in de plattegrond  is weergegeven. Op de bestaande plattegronden kan men 
tevens zien waar zich de entree van de woning bevindt. Vervolgens kan de looproute naar de keuken 
bepaald  worden.  Deze  looproute  dient  afgedekt  te  worden  in  verband  met  het  eventueel 
beschadigen  van  de  ondergrond  In  figuur  4.2  en  figuur  4.3  zijn  twee  bestaande  plattegronden 
weergegeven. 
 

Figuur 4.2: Bestaande plattegrond woningtype D  Figuur 4.3: Bestaande plattegrond woningtype C3

 
Informatie vanuit bewoners 
Om vast te stellen of bepaalde bouwkundige activiteiten uitgevoerd dienen te worden is het mogelijk 
dat  de  bewoner  informatie  dient  te  verstrekken.  Op  basis  van  deze  gegevens  kan  verder  actie 
worden ondernomen. 
 
Uit te voeren bouwkundige activiteiten  
Enkele  bouwkundige  activiteiten  worden  enkel  en  alleen  uitgevoerd  indien  bepaalde  andere 
bouwkundige activiteiten uitgevoerd dienen  te worden. Een voorbeeld hiervan  is het plaatsen van 
een noodkeuken. Deze bouwkundige activiteit wordt alleen uitgevoerd indien het keukenblok wordt 
verwijderd. 
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Kennis bouwplaatsmedewerkers 
Op  basis  van  de  kennis  van  de  bouwplaatsmedewerkers  welke  de  bouwkundige  activiteiten 
uitvoeren in de keuken worden sommige uit te voeren bouwkundige activiteiten uitgevoerd.  

 
Keukenindeling 
Om  vast  te  stellen welke  bouwkundige  activiteiten  uitgevoerd  dienen  te worden wordt  veelal  de 
nieuwe keukenindeling aangehouden.  
 
Nulmeting ruimte 
Een groot aantal bouwkundige activiteiten dient uitgevoerd te worden op basis van gegevens vanuit 
de bestaande situatie, ofwel een nulmeting van de ruimte. 
 
Informatie vanuit onderaannemers 
In enkele gevallen dienen bouwkundige activiteiten uitgevoerd  te worden op basis van  informatie 
welke bij het uitvoeren van eerder uitgevoerde bouwkundige activiteiten kenbaar is geworden. Deze 
informatie dient door de betreffende partij gecommuniceerd te worden met de aannemer.  
 
Informatieoverdracht 
In de vijfde kolom van tabel is aangegeven op welke wijze informatie overgedragen dient te worden 
tussen de betrokken partijen. De informatie wordt op de volgende manieren overdragen: 
 
Schriftelijk 
Indien mogelijk wordt de over te dragen informatie zoveel mogelijk schriftelijk overgedragen. 
 
Weergave op plattegrond 
Indien  het  niet mogelijk  is  om  informatie  schriftelijk  over  te  dragen,  dient  de  informatie  op  een 
andere methode overgedragen  te worden. Op de bestaande plattegronden  van de woningen  kan 
informatie worden aangegeven om op deze wijze de informatie over te dragen. 
 
Weergave op wanduitslagen 
Informatie welke  benodigd  is om bijvoorbeeld  installaties  aan  te brengen wordt weergegeven op 
wanduitslagen.  
 
Communicatielijnen 
Om de  renovatie, verbouwing en het onderhoud van een keuken  te  realiseren dient op een  juiste 
wijze  gecommuniceerd  te  worden.  De  volgende  communicatielijnen  zijn  van  toepassing  om  het 
onderhoud, de renovatie en de verbouwing van een keuken te realiseren: 
 

 Bewoner → Aannemer 

 Aannemer → Timmerman 

 Aannemer → Bewoner 

 Aannemer → E‐installateur 

 Aannemer → W‐installateur 

 Aannemer → Sloper 

 Sloper → Aannemer 

 Aannemer → Stukadoor 

 Aannemer → Tegelze er 

 Aannemer → Schilder 

 Aannemer → Ki er 

 Aannemer → Schoonmaker 

 Aannemer → Opdrachtgever 
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4.2.2 Eisen en randvoorwaarden met betrekking goedkeuring ingediende verzoeken 
Om vast  te  stellen wanneer een verzoek omtrent het  renoveren, verbouwen of onderhouden van 
een  keuken  goedgekeurd  is  voor  de  uitvoering  dient  het  verzoek  aan  een  aantal  eisen  en 
randvoorwaarden  te  voldoen.  Hieronder  staat  beschreven  aan  welke  eisen  en  randvoorwaarden 
deze verzoeken dienen te voldoen. 
 
Renovatieverzoek 
 
Keukenblok 
Een keukenblok komt in aanmerking voor een renovatie indien het keukenblok ouder is dan 10 jaar25.  
Voor het bepalen  van de  leeftijd  van het  keukenblok  kan gebruik worden gemaakt  van de  sticker 
welke  de  fabrikant  in  het  gootsteenkastje  heeft  aangebracht.  Op  deze  sticker  staat  de 
productiedatum aangegeven. In figuur 4.4  is de sticker weergegeven, de datum  is met een rode  lijn 
omcirkeld. Indien in het kastje geen sticker meer aanwezig is, kan het mogelijk zijn dat een sticker is 
aangebracht  aan  de  onderzijde  van  de  gootsteen.  Echter  is  het  niet  geheel  betrouwbaar  om  de 
leeftijd van de keuken vast  te  stellen op basis van de  sticker aan de onderzijde van de gootsteen 
gezien  het  feit  dat  de  woningcorporatie  in  het  verleden  gebruikte  aanrechtbladen  heeft 
teruggeplaatst.  Hierdoor  is  het mogelijk  dat  dat  het  aanrechtblad  ouder  is  dan  tien  jaar  en  de 
keukenkasten  slechts enkele  jaren oud zijn.  Indien ook geen  sticker aanwezig  is aan de onderzijde 
van de gootsteen dient op basis van ervaring de leeftijd van de keuken bepaald te worden door een 
expert, bijvoorbeeld een uitvoerder. 
 
Tegelwerk 
Het tegelwerk komt in aanmerking voor een renovatie indien het tegelwerk ouder is dan 15 jaar. Om 
te bepalen of het  tegelwerk ouder  is dan 15  jaar wordt  een  richtlijn  gehanteerd.  Tegels met  een 
blauw‐grijze bloem moeten blijven  zitten27. Oudere  tegels, bijvoorbeeld bruine, mogen  verwijderd 
worden.  In  figuur  4.5  is  een  foto weergegeven  van  de  tegel welke  niet  verwijderd mag worden. 
Indien het  tegelwerk vervangen dient  te worden, zal het stucwerk ook vervangen moeten worden. 
Het is wel mogelijk om de tegels te behouden en het stucwerk te vervangen. 
 

Figuur 4.4: Sticker in keukenblok met productiedatum  Figuur 4.5: Tegel met blauw‐grijze bloem 

 
 
 
                                                 
25 (BouwhulpGroep, 2013) 
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Afkoopregeling 
Om te zorgen dat het wooncomfort van de bewoners van de woning op een dusdanig niveau blijft 
zodat de bewoners het prettig vinden wonen  in de woning dient de mogelijkheid te bestaan om de 
bestaande keuken te laten renoveren ook al is de minimale leeftijd van de keuken om in aanmerking 
te komen voor een renovatie nog niet bereikt. Een bewoner wenst bijvoorbeeld het keukenblok en 
de –kasten eerder te laten renoveren. Om het keukenblok en de –kasten te renoveren is een bedrag 
van bijvoorbeeld €2500,‐ begroot. Voor elk jaar dat de huurder de keuken eerder wenst te renoveren 
dan het aantal gestelde jaren dient een bedrag betaald te worden van €250,‐. Het aantal jaren voor 
het betalen van de afkoopregeling wordt naar boven afgerond. Het te betalen bedrag dient betaald 
te worden voordat de activiteiten worden uitgevoerd. In tabel 4.2 is een voorbeeld weergegeven van 
een afkoopregeling bij het verbouwen of renoveren van de keuken. 
 

Gegevens afkoopregeling bij verbouw of renovatie van de keuken 

Datum op sticker  6‐7‐2007 

Tegelaccenten  Blauw‐grijze bloem 

Leeftijd keuken  2015 – 2007 = 8 jaar 

Te betalen bedrag  10 jaar – 8 jaar = 2 jaar (2 x €250 = €500) 
Tabel 4.2: Voorbeeld afkoopregeling bij verbouw of renovatie van de keuken.

 
Verbouwingsverzoek 
De  eisen  en  randvoorwaarden welke  van  toepassing  zijn  op  een  ingediend  renovatieverzoek  zijn 
tevens  van  toepassing  bij  het  indienen  van  een  verbouwingsverzoek.  Echter  zijn  bij  het 
verbouwingsverzoek  extra  eisen  en  randvoorwaarden  aanwezig.  De  kosten  van  de  bouwkundige 
activiteiten  welke  extra  uitgevoerd  worden  in  vergelijking  met  de  activiteiten  welke  uitgevoerd 
worden  bij  het  renoveren  van  een  keuken worden  in  rekening  gebracht  bij  de  bewoner  van  de 
woning. Om vast  te stellen of het om een verbouwings‐ of  renovatieverzoek gaat kan een  richtlijn 
worden gehanteerd.  Indien de  ruimte waarin de keuken  zich bevindt niet aangepast wordt en het 
keukenblok en de –kasten worden  in de nieuwe situatie nagenoeg op dezelfde positie aangebracht 
dan  is er sprake van een renovatieverzoek. Indien de ruimte wel wordt vergroot of verkleind of het 
keukenblok en de –kasten krijgen een andere positie dan is er sprake van een verbouwingsverzoek.  
 
Onderhoudsverzoek 
 
Klachtenonderhoud 
Om vast te stellen of de  ingediende verzoeken met betrekking  tot het klachtenonderhoud akkoord 
zijn voor uitvoering zijn de eisen en randvoorwaarden per  in te dienen onderhoudsverzoek  in tabel 
4.3 beschreven.  
 

Verzoek  Eisen en randvoorwaarden 

Lekkages  van  het water‐  en 
gasleidingnet verhelpen 

 Lekkende koppelingen/afsluitingen (gas is spoedreparatie) 
 

Kitwerk vervangen   Schimmel op de kitvoegen 

 Gescheurde of verdwenen kitvoegen 

Ventilatierooster nazien   Verstopte/vervuilde roosters 

Boiler repareren   Geen warm water (indien boiler zorgt voor warm water) 

Ruit vervangen   Breuk in het glas 

Frontje vervangen   Frontje is kapot (waterschade of bij scharnieren afgebroken) 

Deur passend maken   Deur klemt 

 Deur sluit niet goed 

Klepraam sluitend maken   Klepraam klemt 
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 Klepraam sluit niet goed 

Loszittend kozijn vastzetten   Kozijn zit niet vast, kan bewegen 

Tegels vervangen   Gebarsten tegels 

 Kapotte voegen 

Lekkende kraan repareren   Kraan lekt in afgesloten toestand 

Kapotte afvoeren repareren   Afvoerwater stroomt langs buitenzijde afvoer 
Tabel 4.3: Eisen en randvoorwaarden met betrekking tot ingediende verzoeken omtrent het klachtenonderhoud. 

4.2.3 Methodes voor het op afstand indienen van verzoeken 
Voor het indienen van verzoeken met betrekking tot het onderhouden, renoveren en verbouwen van 
de keuken kan gebruik worden gemaakt van verschillende methodes. Het uitgangspunt is hierbij dat 
de bewoner niet bouwkundig onderlegd hoeft te wezen en de Nederlandse taal in geschrift dient te 
beheersen.  Indien  bewoners  de Nederlandse  taal  in  geschrift  niet  beheersen,  kan  een  buurthulp 
ingeschakeld  worden.  Dit  kan  een  vrijwilliger  zijn  uit  de  wijk.  De  buurthulp  kan  de  betreffende 
persoon helpen met  indienen  van de  verzoeken. Het  indienen  van  verzoeken op afstand  kan met 
behulp  van  diverse  doelgerichte methodes  plaatsvinden. De  betreffende methodes  zijn  hieronder 
nader beschreven. 
 
Formulier invullen 
Het door de bewoner laten invullen van een formulier betreft een traditionele methode. Hierbij vult 
de bewoner de gewenste types  in met betrekking tot de type keukenfrontjes, het type grepen, het 
type aanrechtblad en het pakket wandtegels. Het ingevulde formulier dient de bewoner per post te 
verzenden naar de aannemer. Vervolgens verwerkt de aannemer de gegevens van het formulier. De 
aannemer zal contact met de bewoner op moeten nemen om de woning te bezoeken aangezien op 
het formulier geen bouwkundige aspecten zijn beschreven. In de figuren 4.6 en 4.7 zijn fragmenten 
weergegeven van het gebruikte formulier.  
 

Figuur 4.6: Fragment huurverhogende keuzes uit formulier
26

 

                                                 
26 (Woonbedrijf, 2013) 
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Figuur 4.7: Fragment keuzes ten behoeve van keukenkasten en –blok
27

 
Digitaal afspraak maken 
De bewoner  kan  via  een online platform  een  afspraak maken met betrekking  tot  een huisbezoek 
waarbij  de  aannemer  de  woning  bezoekt  om  de  betreffende  ruimte  met  behulp  van  een 
geïnstalleerd Excel programma op een tablet op te nemen of voor het inplannen van een startdatum 
voor  het  uitvoeren  van  de  bouwkundige  activiteiten.  In  figuur  4.8  geeft  de  bewoner  een 
voorkeursdatum aan. In figuur 4.9 vult de bewoner de personalia in om vervolgens de afspraak in te 
plannen. Een bevestiging van de afspraak is in figuur 4.10 weergegeven.  
 

Figuur 4.8: Voorkeursdatum invullen
28
 

 

                                                 
27 (Woonbedrijf, 2013) 
28 (Ballast Nedam, 2013) 
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Figuur 4.9: Personalia invullen
29 

 

Figuur 4.10: Afspraakbevestiging
29

 
Digitaal indienen en verwerken 
Een bewoner kan zijn of haar verzoek op een online platform indienen. De partij welke de gegevens 
ontvangt  kan op basis  van de ontvangen  gegevens een en  ander  aansturen. De woningcorporatie 
past deze methode toe bij het  indienen van reparatieverzoeken. Met betrekking tot het renoveren 
en verbouwen wordt deze methode niet toegepast. In principe kan deze methode tevens toegepast 
worden bij renovatie‐ en verbouwingsverzoeken. De bewoner geeft bij stap één de locatie aan waar 
de  activiteiten  uitgevoerd  dienen  te  worden.  Vervolgens  wordt  de  betreffende  ruimte  door  de 
bewoner aangegeven. Hierna wordt bij stap drie het te onderhouden onderdeel aangegeven. Bij stap 
vier wordt het gebrek aangegeven. Bij de laatste stap wordt het verzoek ingediend. Naar aanleiding 
van  deze  gegevens  stuurt  de  woningcorporatie  het  uitvoerende  personeel  aan.  Het  is  niet 
noodzakelijk dat de woningcorporatie de woning hoeft te bezoeken om de informatie met betrekking 
tot het reparatieverzoek te vergaren. In de figuren 4.11 tot en met 4.15 zijn de te doorlopen stappen 
weergegeven. 
 

                                                 
29 (Ballast Nedam, 2013) 
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Figuur 4.11: Locatie aangeven
30
 

 

Figuur 4.12: Ruimte aangeven
30 

 

Figuur 4.13: Onderdeel aangeven
30

 

                                                 
30 (Woonbedrijf, 2014) 
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Figuur 4.14: Gebrek aangeven
31 

 

Figuur 4.15: Indienen van het verzoek
31 

4.2.4 Omgaan met wijzigingen 
Het is gebleken dat bewoners de eerder opgegeven keuzes, zoals het type aanrechtblad, in een later 
stadium wensen  te wijzigen.  De  bewoners  komen  veelal  tot  deze wijzigingswens  omdat men  bij 
andere bewoners in de wijk bepaalde types aanrechtbladen, keukenfrontjes en kastgreepjes hebben 
gezien. In de huidige situatie kan de tijd tussen het opnemen van de ruimte en het uitvoeren van de 
bouwkundige activiteiten kan variëren van drie maanden tot meer dan een  jaar. Bewoners hebben 
hierdoor veel tijd om van gedachten te veranderen en een aantal onderdelen wensen te wijzigen. 
 
In de onderstaande opsomming zijn de voorgekomen wijzigingen van een keuken weergegeven: 
 

 Wijzigen van aantal kastjes 

 Wijzigen van de keukenindeling 

 Wijzigen van het type frontje 

 Wijzigen van het type greepje 

 Wijzigen van het type aanrechtblad  

                                                 
31 (Woonbedrijf, 2014) 
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Minimalisering van het aantal wijzigingen 
Om het aantal wijzigingen  te  reduceren  is het van belang om de  tijd  tussen het  indienen van het 
verzoek en de start van de renovatie zo kort mogelijk te houden. Hierdoor heeft de bewoner weinig 
bedenktijd om te beslissen om een bepaald onderdeel te wijzigen. De tijd welke benodigd  is tussen 
het indien van het verzoek bedraagt de tijd van de activiteit welke de langste voorbereiding benodigd 
heeft. Bij het renoveren en verbouwen van de keuken neemt het produceren van de keuken bij de 
keukenleverancier de meeste tijd in beslag. De tijd welke hiervoor benodigd is vanaf het moment van 
bestellen  tot  het moment  van  leveren  van  de  keuken  bedraagt  zes weken.  In  principe  kan men 
starten met het uitvoeren van de activiteiten zeven weken na het indienen van het verzoek. In deze 
periode is één week opgenomen voor het verwerken van het ingediende verzoek en zes weken voor 
het produceren van de keuken bij de leverancier. 
 
Indienen van een wijziging 
Het  indienen  van  een  wijzigingsverzoek  kan  de  bewoner  op  dezelfde  wijze  indienen  als  bij  het 
indienen van een standaardverzoek voor het onderhouden, renoveren en verbouwen van de keuken. 
 
Wijziging tijdens uitvoering 
In  de  praktijk  is  het  voorgekomen  dat  bewoners  een wijziging wensen 
door  te  voeren  terwijl  bepaalde  bouwkundige  activiteiten  al  door  de 
werkvoorbereider waren voorbereid. Om bewoners de vrijheid  te geven 
om  onderdelen  te  laten  wijzigen  indien  dit  nog mogelijk  is,  zullen  de 
betrokken  onderaannemers  en  leveranciers  ingelicht  moeten  worden 
omtrent het gewijzigde onderdeel. Een methode om tijdens de uitvoering te werken met informatie 
welke eventueel gewijzigd is, kan men gebruik maken van een QR code, zie figuur 4.16. Deze code is 
met een smartphone of  tablet  te scannen. Vervolgens wordt men doorgelinkt naar een website of 
een pdf‐bestand waar bijvoorbeeld een tekening van de keuken als in figuur 4.17  is weergegeven.  
 

 
Figuur 4.17: Plaatsingsprincipe keukenblok en –kasten

 
 

                                                 
32 (QR Code generator, 2015) 

 
Figuur 4.16: Gemaakte QR code

32
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Een andere methode  is om  te werken via een website. 
Hierbij  zal  de  medewerker  met  een  tablet  of 
smartphone  inloggen  op  een  website  welke  voor  het 
project  is ontworpen. De  informatie  is up to date op de 
website beschikbaar voor de medewerker. Op basis van 
deze informatie kunnen de bouwkundige activiteiten uitgevoerd worden. 

4.2.5 Huisbezoeken door aannemer 
Zoals in de doelstelling staat omschreven wordt getracht om de woning zo min mogelijk te bezoeken 
om  informatie  te  vergaren  omtrent  het  kunnen  voorbereiden  en  aansturen  van  de  uit  te  voeren 
bouwkundige  activiteiten.  In  principe  is het niet noodzakelijk om de woning  te bezoeken om  het 
onderhoud, de  renovatie of verbouwing voor  te bereiden en  te kunnen aansturen. Dit  is mogelijk 
omdat  in de keuken geen onderdelen aanwezig zijn die  ingemeten dienen te worden.  In de keuken 
wordt  enkel  en  alleen  gewerkt met  gestandaardiseerde  afmetingen  van de  keukenkasten.  Tijdens 
een eventuele warme opname van de keuken geeft een bewoner aan welke  soort en afmetingen 
deze  wenst  met  betrekking  tot  de  keukenkasten.  De  gegevens  welke  de  bewoner  tijdens  een 
huisbezoek opgeeft  zou de bewoner ook op afstand door kunnen geven, aangezien de uitvoerder 
geen maten in de keuken hoeft op te nemen. De keukenkasten en het –blok worden geplaatst vanuit 
één positioneringspunt. Vanaf dit punt worden de kasten koud  tegenelkaar geplaatst. Het principe 
hiervan is in figuur 4.17 op de vorige pagina weergegeven. 

4.2.6 Te ontvangen informatie voor bewoners 
De bewoners van een woning waarvan de keuken onderhouden, gerenoveerd of verbouwd wordt, 
wensen veelal  informatie te ontvangen omtrent de uit te voeren bouwkundige activiteiten. Uit een 
enquête,  gehouden  bij  een  gelijkwaardig  renovatieproject  als  Drents  Dorp  Oost,  is  gebleken  dat 
bewoners het niet prettig vinden om onvolledig geïnformeerd te worden34. De enquête is gehouden 
op het  renovatieproject 363 Oosterhout. Bij dit project worden 363 woningen  van binnen  en  van 
buiten gerenoveerd. Bij 30 bewoners is een enquête afgenomen om de tevredenheid te achterhalen 
omtrent het renovatieproject. Uit de enquête  is gebleken dat de bewoners de volgende  informatie 
voorafgaand aan het uitvoeren van de bouwkundige activiteiten wensen te ontvangen: 
 

 Planning 

 Actielijst met uit te voeren bouwkundige activiteiten en gemaakte keuzes 
 
Planning 
De bewoners van de woningen  in de woonwijk Drents Dorp Oost hebben  in de huidige situatie een 
hard‐copy balkenplanning en een meterkastlijst met daarop de uit te voeren activiteiten ontvangen. 
In  figuur 4.19  is een  fractie van een balkenplanning weergegeven. Echter  is gebleken dat niet alle 
bewoners een balkenplanning kunnen lezen. Als extra service voor de bewoners is een bouwbericht 
opgesteld. In het bouwbericht staat beschreven op welke datums in bepaalde ruimtes van de woning 
bouwkundige  activiteiten  zullen  worden  uitgevoerd.  Op  basis  van  de  balkenplanning  en  het 
bouwbericht  kan  de  bewoner  de  betreffende  ruimte  vrijmaken  van  obstakel  voordat  de 
bouwkundige  activiteiten  uitgevoerd  zullen  worden.  In  figuur  4.20  is  een  voorbeeld  van  een 
bouwbericht weergegeven welke toegepast is op het project Drents Dorp Oost.  
 
Actielijst met uit te voeren bouwkundige activiteiten en gemaakte keuzes 
Bewoners hebben de behoefte om te weten welke bouwkundige activiteiten in de woning uitgevoerd 
worden en welke handeling door de bewoners zelf uitgevoerd dienen te worden. Tevens wordt het 
op prijs gesteld om de gemaakte keuzes met betrekking tot de type greepjes et cetera inzichtelijk te 

                                                 
33 (Drost) 
34 (Bewoners project 363 Oosterhout, 2015) 

Figuur 4.18: Inloggen op projectwebsite
33
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hebben. Op deze manier hebben bewoners een totaaloverzicht over de uit te voeren bouwkundige 
activiteiten. Uit  de  enquête  is  gebleken  dat  bewoners  goed  bij  het  project  betrokken wensen  te 
worden. Van eventuele wijzigingen over bepaalde zaken, bijvoorbeeld de starttijd van een bepaalde 
bouwkundige  activiteit, wordt  het  door  de  bewoners  gewaardeerd  om  hiervan  op  de  hoogte  te 
worden gesteld. 
 

Figuur 4.19: Fractie van balkenplanning 

 

Figuur 4.20: Bouwbericht gerelateerd aan de balkenplanning
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4.2.7 Planning 
 
Invloedsfactoren bouwplanning 
Een juiste planning is één van de belangrijkste onderdelen om een bouwproject te laten slagen. In de 
bouwwereld  is het  gebruikelijk om  gebruik  te maken  van  een balken‐ ofwel  strokenplanning. Het 
creëren van een planning is een specialistische taak aangezien met diverse zaken rekening gehouden 
dient  te worden. Met betrekking  tot het plannen van een bouwproject  zijn de volgende gegevens 
bepalend35: 
 
Projectgrootte 
Het aantal woningen waaruit het project bestaat. 
 
Ploegtaken 
Het aantal ploegtaken die uitgevoerd dienen te worden om één woning op te leveren. 
 
Interval 
De tijdsduur tussen de start van twee opeenvolgende ploegtaken. 
 
Productietempo 
Het productietempo wordt bepaald door de maatgevende ploegtaak, de andere ploegtaken moeten 
daarop afgestemd worden. 
 
Totaal interval 
De som van de intervallen van alle ploegtaken. 
 
Productietijd 
De  tijdsduur  van de maatgevende ploegtaak  voor het  gehele project betreft het  aantal woningen 
gedeeld door het productietempo. 
 
Bouwtijd 
Dit betreft het totaal interval plus de productietijd. 
 
De  planning  welke  in  de  bouwwereld  nagenoeg  overal  toegepast  wordt  is  de  zogenoemde 
balkenplanning. In figuur 4.21 is een voorbeeld van een balkenplanning weergegeven. 
 

 
Figuur 4.21: Voorbeeld van balkenplanning

36
 

                                                 
35 (Flapper, Bouwplanning, 1995) 
36 (Asta Powerproject) 
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Relaties tussen verschillende taken 
Met betrekking tot het opstellen van een bouwplanning voor een bouwproject wordt veelal getracht 
een zo kortmogelijke bouwtijd te realiseren. Dit wordt veelal gerealiseerd door de intervaltijd tussen 
opeenvolgende  taken  tot een minimum  te beperken.  In deze situatie wordt gewerkt met de start‐
start relatie. Andere relaties met betrekking tot het uitvoeren van verschillende taken zijn de eind‐
start en de eind‐eind relatie. Bij de verschillende soorten relaties  is het mogelijk om te werken met 
intervallen. Hieronder is van elk type relatie een voorbeeld gegeven37: 
 
Start‐start relatie, eventueel met interval 
Bewerking B kan pas x tijd starten na de start van bewerking A, de vloerwapening kan bijvoorbeeld 
pas starten als een deel van de vloerkist gereed is. 
 
Eind‐start relatie, eventueel met interval 
Bewerking B kan pas x tijd starten na het einde van bewerking A, de vloer kan bijvoorbeeld 5 dagen 
nadat de vloer is gestort ontkist worden. 
 
Eind‐eind relatie, eventueel met interval 
Bewerking B kan pas na x tijd gereed zijn na einde bewerking A, de wapening kan bijvoorbeeld niet 
eerder gereed zijn dan 2 dagen nadat de vloerkist gereed is. 
 
Bij het onderhouden, renoveren en verbouwen van een keuken op het project Drents Dorp Oost  is 
veelal de eind‐start  relatie, eventueel met  interval,  van  toepassing. Deze  relatie  is  van  toepassing 
aangezien de hoeveelheden niet in aanmerking komen voor een start‐start relatie.  
 

Figuur 4.22: Overzicht van de relatievormen
39 

 

                                                 
37 (Flapper, Bouwplanning, 1995) 
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Methodes om planningen te maken 
Het maken van een planning kan op diverse manieren plaatsvinden. De methodes  lopen uiteen van 
het maken van een planning welke handgeschreven  is en het maken van een planning met behulp 
van  computerprogramma’s.  Het  is  aannemelijk  dat  de  bouwplanning  niet  handgeschreven wordt 
gemaakt,  op  basis  hiervan  wordt  deze  optie  niet  verder  uitgewerkt.  De  meest  voorkomende 
methodes  welke  toegepast  worden  om  een  bouwplanning  te  creëren  zijn:  Ms  Project,  Asta 
Powerproject en Ms Excel. Voor het creëren van bouwplanning van grote bouwwerken is het aan te 
raden om geen gebruik te maken van Ms Excel. In de programma’s Ms Project en Asta Powerproject 
zijn taken relatief eenvoudig aan elkaar te linken, dit heeft als voordeel dat bij het aanpassen van de 
duur  van  een bepaalde  taak, de opeenvolgende  taken  automatisch worden  verplaatst.  In  Excel  is 
deze optie echter niet standaard aanwezig. Het maken van een planning in Ms Excel wordt toegepast 
bij een gering aantal activiteiten. Het voordeel van MS Excel  is dat het relatief eenvoudig  is om een 
soort database te maken en op basis van de gegevens uit de database een planning te realiseren. 
 
Ms Project 

Figuur 4.23: Planning gemaakt in Ms Project
38
 

 
Asta Powerproject 

Figuur 4.24: Planning gemaakt in Asta Powerproject
39
 

 

                                                 
38 (Global Project Performance) 
39 (Asta Powerproject) 
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Ms Excel 

Figuur 4.25: Planning gemaakt in Ms Excel
40
 

4.3 Informatieoverdracht aannemer‐onderaannemers en aannemer‐leveranciers 

4.3.1 Benodigde gegevens/documenten 
De gegevens welke de onderaannemers en de leveranciers dienen te ontvangen om de bouwkundige 
activiteiten uit te voeren in de keuken zijn beschreven in het activiteitenhandboek als weergegeven 
in bijlage E.  
 
Het renoveren en verbouwen van een keuken kan uitgevoerd worden nadat een drietal stappen zijn 
doorlopen. De drie uit te voeren stappen zijn  in figuur 4.26 weergegeven. Deze stappen vormen de 
basis voor de aansturing van de overige betrokken partijen.  
 

Figuur 4.26: Totstandkoming van benodigde documenten

 
Stap 1 
Bij deze stap worden de posities van het keukenblok en de –kasten vastgesteld. Deze stap dient als 
basis voor de vervolgstappen. 
 
Stap 2 
Nadat  de  optie  van  de  keukenindeling  is  vastgelegd,  kan  bepaald  worden  op  welke  wijze  het 
installatiewerk  aangebracht  dient  te  worden.  Hierbij  dient  te  worden  aangegeven  welke 
aansluitingen op dezelfde positie kunnen blijven en welke aansluitingen versleept dienen te worden 
of nieuw aangebracht dienen te worden.   
 
Stap 3 
Indien de posities van het keukenblok en de –kasten zijn vastgesteld kan op basis van de mogelijke 
opties vastgesteld worden op welke posities,  conform het prestatiebestek,  tegelwerk aangebracht 
dient te worden. In figuur 4.27 zijn de mogelijke opties weergegeven. 
 

Optie 1  Optie 2  Optie 3  Optie 4  Optie 5  Optie 6  Optie 7 

     
Figuur 4.27: Opties met betrekking tot mogelijke keukenindelingen

                                                 
40 (Docstoc, 2011) 
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4.3.2 Methodes voor het op afstand overdragen van benodigde gegevens 
Het overdragen van de benodigde gegevens richting de betrokken onderaannemers en  leveranciers 
kan middels diverse methodes geschieden. Omdat onderaannemers op afstand aangestuurd dienen 
te worden is het aannemelijk dat dit zal geschieden middels het digitale medium.  
 
Digitaal bestanden versturen 
Het versturen van bestanden naar onderaannemers en leveranciers kan 
middels  diverse  daarvoor  ontwikkelde  programma’s  plaatsvinden.  De 
meeste bedrijven  zijn bekend met het programma Microsoft Outlook. 
Met  dit  programma  kunnen  bestanden  en  tekstuele  toelichtingen  in 
een mail naar de betrokken onderaannemers en leveranciers verzonden 
worden.  De  betrokken  onderaannemers  en  leveranciers  dienen  de 
ontvangen bestanden te downloaden en op te slaan op bijvoorbeeld de bedrijfsschijf. De grootte van 
de te versturen en te ontvangen bestanden  is afhankelijk van het datapakket welke de betreffende 
onderaannemers en  leveranciers hebben afgesloten bij een data‐aanbieder. Het aantal te versturen 
en te ontvangen MB’s bedraagt ongeveer 5 tot 10 MB. 
 
Een  andere  gangbare  methode  welke  bekend  is  bij  vele  bedrijven  om 
bestanden te versturen naar onderaannemers en leveranciers is WeTransfer. 
Op de website van WeTransfer vult de versturende partij de emailadressen 
in van de ontvangende partijen. Vervolgens dient de versturende partij de te 
versturen bestanden  te uploaden. De ontvangende partijen ontvangen een 
email met daarin een link naar de WeTransfer website. De bestanden blijven 
zeven dagen beschikbaar om  te dowloaden door de ontvangende partijen. 
Bij het gebruik van het  standaard pakket kan per bestand 2 GB verzonden 
worden.    
 
Digitaal bestanden delen 
Het  delen,  bewerken  en  up  to  date  houden  van  bestanden  door 
meerdere  partijen  kan  geschieden  middels  het  opslaan  van  deze 
bestanden  in  de  ‘Cloud’.  Gangbare  opslagsystemen  welke  veel 
toegepast worden  in  het  bedrijfsleven  zijn Dropbox, GoogleDrive  en 
OneDrive. Het is aan te raden dat één partij zeggenschap heeft over de 
toegankelijkheid en mogelijkheid tot het aanpassen van de bestanden 
door andere betrokken partijen. 
 
Bestanden delen via een website 
Het  is mogelijk om bestanden te delen via een website. Een website  is nagenoeg vanaf elke  locatie 
toegankelijk en  te bereiken met een gebruikersnaam en wachtwoord, zodat enkel de personen de 
website kunnen gebruiken welke de website dienen te gebruiken.  
 
 
 
 

                                                 
41 (Newman, 2014) 
42 (WeTransfer) 
43 (Omar, 2013) 

Figuur 4.28: Microsoft Outlook
41

Figuur 4.29:WeTransfer
42

Figuur 4.30: Opslag in de Cloud
43
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4.4 Informatieoverdracht aannemer‐opdrachtgever 

De  opdrachtgever  wenst  op  de  hoogte  gehouden  te  worden  van  de  uitgevoerde  bouwkundige 
activiteiten welke in de keuken zijn uitgevoerd. Uit een interview met de opdrachtgever is gebleken 
dat momenteel geen  correcte monitoring en geen  rapportage plaatsvindt omtrent de uitgevoerde 
bouwkundige activiteiten44. Andere gegevens welke aan de opdrachtgever overgedragen dienen  te 
worden  zijn  de  gegevens  welke  in  de  huidige  situatie  ook  aan  de  opdrachtgever  worden 
overgedragen.  Dit  betreffen  het  indienen  van  verrekenstaten  en  het  indienen  van  de  gegevens 
omtrent de opleveringen van de keukens.  

4.5 Conclusie 

In dit hoofdstuk zijn de informatiestromen beschreven welke horen bij de uit te voeren bouwkundige  
activiteiten omtrent het onderhouden, renoveren en verbouwen van een keuken. Om een bepaalde 
bouwkundige activiteit uit te voeren is het noodzakelijk om deze bouwkundige activiteit op de juiste 
wijze  aan  te  sturen.  Met  betrekking  tot  het  creëren  van  een  overzichtelijke  weergave  van  de 
benodigde informatie per bouwkundige activiteit is een aansturingstabel ontworpen. In deze tabel is 
per bouwkundige activiteit beschreven  in welke eenheid de bouwkundige activiteit uitgedrukt dient 
te worden, op basis waarvan de bouwkundige activiteit vastgesteld dient te worden, op welke wijze 
de informatieoverdracht dient plaats te vinden en welke communicatielijnen benodigd zijn. 
 
Het  indienen van verzoeken omtrent het onderhouden,  renoveren en verbouwen van een keuken 
kan middels diverse methodes plaatsvinden. De meest gangbare methodes zijn het invullen van een 
papieren  formulier,  het  digitaal  inplannen  van  een  afspraak  voor  een  huisbezoek  of  het  digitaal 
indienen van het verzoek. 
 
Om  vast  te  stellen  wanneer  een  ingediend  onderhouds‐,  renovatie‐  of  verbouwingsverzoek 
goedgekeurd mag  worden  zijn  eisen  en  randvoorwaarden  omtrent  deze  goedkeuring  opgesteld. 
Indien een ingediend verzoek voldoet aan de eisen en randvoorwaarden is het verzoek goedgekeurd 
voor uitvoering. 
 
Voordat de bouwkundige activiteiten worden uitgevoerd, ontvangt de bewoner een planning van de 
uit te voeren bouwkundige activiteiten. Tevens ontvangt de bewoner een actielijst met uit te voeren 
bouwkundige activiteiten en met de gemaakte keuzes. Op deze  lijst  staan  tevens de bouwkundige 
activiteiten vermeld welke de bewoner dient uit te voeren. 
 
Voor de  totstandkoming  van de benodigde documenten  voor de onderaannemers en  leveranciers 
dienen  een  drietal  stappen  doorlopen  te worden.  Bij  de  eerste  stap worden  de  posities  van  het 
keukenblok en de –kasten bepaald. Vervolgens dienen de posities van het installatiewerk vastgelegd 
te worden. Hierna wordt  bepaald  op welke  plekken  tegelwerk  aangebracht  dient  te worden. Het 
overdragen  van de  informatie  zal digitaal plaatsvinden. Gangbare methodes welke bekend  zijn bij 
bedrijven is het versturen van informatie middels de mail of het opslaan en toegankelijk maken van 
informatie voor andere partijen in de ‘Cloud’.  
 
De  informatieoverdracht  tussen  de  aannemer  en  de  opdrachtgever  zal  beperkt  zijn.  De 
opdrachtgever zal informatie ontvangen omtrent de verrekenstaten en opleverformulieren. 
 
 
 
 

                                                 
44 (Leuven, 2014) 



86                   Op afstand onderhouds-, renovatie- en verbouwingswerkzaamheden van een keuken coördineren 

5 Monitoren 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zijn de methodes beschreven welke toegepast kunnen worden om een en ander te 
monitoren omtrent de uit te voeren bouwkundige activiteiten en het financiële aspect.     
 
In dit hoofdstuk zijn de volgende deeltaken uitgewerkt: 
 

 Inventariseren op welke wijze een nulmeting met betrekking tot de bouwkundige staat van 
de keuken uitgevoerd en vastgelegd kan worden. (§5.2.1) 

 Inventariseren  op  welke  wijze  de  uitgevoerde  bouwkundige  activiteiten  gemonitord  en 
vastgelegd kunnen worden. (§5.2.2) 

 Inventariseren  van  het  verwachte  onderhoud  aan  een  keuken  en  het monitoren  hiervan. 
(§5.3) 

 Inventariseren op welke wijze de afschrijving van een keuken wordt berekend. (§5.4) 

 Specificeren  van  de  consequenties  voor  de  huurprijs  als  gevolg  van  de  uitgevoerde 
bouwkundige  activiteiten  omtrent  het  onderhouden,  renoveren  en  verbouwen  van  een 
keuken. (§5.4) 

 Inventariseren  op  welke  wijze  de  financiële  situatie  van  de  huurders  van  de  woningen 
bepaald en gemonitord kan worden. (§5.4) 

 Inventariseren op welke wijze bewoners geattendeerd kunnen worden over onderhouds‐ en 
renovatieadviezen. (§5.5) 

5.2 Bouwkundige staat van de woningen 

5.2.1 Nulmeting bouwkundige staat van de woningen 
Om  vast  te  stellen  welke  bouwkundige  activiteiten  tijdens  het  onderhouden,  renoveren  of 
verbouwen van een keuken uitgevoerd dienen te worden is het noodzakelijk om een nulmeting van 
de  ruimte  uit  te  voeren.  Hierbij  wordt  de  huidige  situatie  van  de  keuken  geïnventariseerd.  De 
gegevens uit de nulmeting zullen  in een  later stadium gebruikt worden als basis met betrekking tot 
het  indienen  van  verzoeken.  Bij  de  inventarisatie  van  de  bestaande  situatie  wordt  getracht  de 
volgende informatie te vergaren: 
 
Gegevens huurder 

 Straatnaam 

 Huisnummer 

 Naam 

 Achternaam 
Gegevens woning 

 Woningtype 

 Laatst uitgevoerde renovatie 

 Locatie 

 Plattegronden 
Gegevens keukenblok 

 Onderkasten 
‐ Aantal onderkasten 
‐ Passtuk met maatvoering 
‐ Afbeelding van de indeling 
‐ Breedte 
‐ Hoogte 
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‐ Type kasten 
‐ Draairichting van de frontjes 

 Bovenkasten 
‐ Aantal bovenkasten 
‐ Passtuk met maatvoering 
‐ Type kasten 
‐ Afbeelding van de indeling 
‐ Breedte 
‐ Hoogte 
‐ Draairichting van de frontjes 
‐ Afstand van vloer tot onderkant kasten 

 Aanrechtblad 
‐ Lengte aanrechtblad 
‐ Aanwezigheid bladverlenging met maatvoering 
‐ Afbeelding van de indeling 
‐ Hoogte 
‐ Ruimte tussen aanrechtblad en bovenkasten 
‐ Sparingen 

 Keukenindeling 
‐ Positie onderkasten in plattegrond 
‐ Positie bovenkasten in plattegrond 
‐ Positie aanrechtblad in plattegrond 
‐ Positie elektronische apparaten in plattegrond 

 Wandaanzichten 
‐ Afmetingen wandaanzicht 
‐ Deur 

 Positie 
 Afmetingen kozijn 
 Type deur 
 Draairichting 
 Aanwezigheid van de deur 

‐ Raam 
 Positie 
 Afmetingen kozijn 
 Aanwezigheid ventilatierooster 
 Aanwezigheid draaiende delen 

‐ E‐installatie 
 Soort object 
 Positie 
 In‐, op‐ of halfinbouw 
 Aarding van het object 
 Leidingwerk in‐ of opbouw 

‐ W‐installatie 
 Soort object 
 Positie 
 Materiaal 
 Leidingwerk in‐ of opbouw 

‐ Wandafwerking 
 Wandconstructie 
 Soort wandafwerking 
 Positie 
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 Oppervlakte 
‐ Vloerafwerking 

 Vloerconstructie 
 Soort vloerafwerking 
 Oppervlakte 

‐ Plafondafwerking 
 1e Verdiepingsvloerconstructie 
 Soort plafondafwerking 
 Oppervlakte 
 Aanwezigheid lichtpunt 
 Aanwezigheid ornamenten 
 Aanwezigheid ventilatie 

 
Met betrekking tot het uitvoeren van de nulmeting zijn diverse methodes gangbaar:  
 
Beschrijven van de ruimte 
Een  methode  waarmee  men  informatie  over  de  betreffende  ruimte  kan  vergaren  betreft  het 
beschrijven van deze ruimte. Zoals in de doelstelling is omschreven is het gewenst om de woning niet 
te hoeven bezoeken om de  informatie te vergaren. In dit geval zou de bewoner de woning moeten 
beschrijven en deze beschrijving vervolgens middels de post naar Ballast Nedam verzenden. Gezien 
het feit dat de bewoner geen bouwkundige kennis hoeft te hebben is het mogelijk om de beschrijving 
van  de  ruimte middels  een  vragenlijst  te  realiseren.  Eventueel  kan men  indien  noodzakelijk  een 
schets maken van de ruimte. In figuur 5.1 is een deel van een vragenlijst weergegeven. 
 

 
Figuur 5.1: Beschrijving bestaande situatie met behulp van vragenlijst

 
Fotograferen van de ruimte 
Om de situatie  in kaart te brengen  is het mogelijk om 
de  betreffende  ruimte  te  fotograferen.  Het  doel  van 
het  fotograferen  van  de  ruimte  is  om  in  een  later 
stadium de foto’s te gebruiken om de activiteiten in de 
keuken  te  kunnen  aansturen. Het  is wenselijk  om  de 
woning met  betrekking  tot het  inventariseren  van  de 
ruimte  niet  te  bezoeken.  Indien men  foto’s wenst  te 
maken zal de woning  toch bezocht dienen  te worden. 
Het  is ook mogelijk om de  foto’s door de bewoner  te 
laten  maken.  De  bewoner  zal  dan  middels  een 
handleiding  geïnstrueerd moeten worden omtrent de 
te  fotograferen  onderdelen.  Gezien  het  feit  dat  de 
keuken een relatief kleine ruimte betreft, is het nagenoeg onmogelijk om door middel van het maken 
van één foto een complete wand vast te leggen met een standaard camera (Olympus Digital Camera 
C‐370).  In figuur 5.2 tot en met 5.4 zijn een aantal voorbeelden van gemaakte foto’s weergegeven. 
De foto’s zijn gemaakt met de omschreven camera. Met deze foto’s is getracht om de situatie van de 
keuken vast te leggen. 

Figuur 5.2: Fotograferen bestaande situatie 
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Figuur 5.3: Fotograferen bestaande situatie  Figuur 5.4: Fotograferen bestaande situatie 
 
3D laserscan van de ruimte 
Een  andere methode  om  de  situatie  in  kaart  te  brengen  betreft  het  laten  uitvoeren  van  een  3D 
laserscan door een gespecialiseerd bedrijf. Hierbij worden alle woningen  in een bepaalde periode 
bezocht door het bedrijf. Hierbij wordt een 3D laserscanner door een medewerker van het bedrijf in 
de keuken geplaatst.  In  figuur 5.5  is een 3D  laserscanner weergegeven.  Indien een hele woning  in 
kaart  gebracht  wordt met  een  3D  laserscanner  dient  de  scanner  verplaatst  te  worden  naar  de 
verschillende ruimtes. Het bedrijf maakt gebruik van referentiebollen, welke in de figuren 5.6 en 5.7 
zijn weergegeven. Op basis  van deze  referentiepunten maakt  het bedrijf  van de  verschillende  3D 
laserscans  van  de woning  een model  van  de  gehele woning.  Het  uitvoeren  van  een  scan  neemt 
ongeveer 6 á 7 minuten in beslag. 

 

                                                 
45 (Alphaplan) 
46 (Alphaplan) 

Figuur 5.5: 3D laserscanner
45  Figuur 5.6: Referentiebollen

46
Figuur 5.7: Referentiebollen

46
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Voor het maken van een 3D laserscan van een 
keuken kan de scanner op één positie blijven 
staan.  Vanaf  deze  positie  kan  de  gehele 
keuken  in  kaart  gebracht  worden.  De  3D 
laserscan  kan  in  een  viewer  van  het  bedrijf 
bekeken  worden.  Ballast  Nedam  werkt met 
deze  methode  bij  een  renovatieproject 
waarbij  in  Tilburg  17  woningen  worden 
gerenoveerd.  De  werkvoorbereider  van  het 
project  kan met behulp  van door het bedrijf 
aangeleverde  inloggegevens  inloggen  op  de 
viewer, zie figuur 5.8.  
 
Op de  tekenkamer van Ballast Nedam worden van de gegevens 
uit de 3D  laserscan bouwtekeningen  gemaakt. Op basis  van de 
gemaakt bouwtekening wordt de renovatie van de 17 woningen 
in  Tilburg  uitgevoerd. Met  betrekking  tot  het  in  kaart  brengen 
van  de  huidige  situatie  is  het  niet  noodzakelijk  om  van  de 
gemaakte 3D  laserscan bouwtekeningen te maken.  In de viewer 
is  het mogelijk  om  in  de  3D  laserscan  afmetingen  te  bepalen.  
Met  deze  methode  is  het  eenvoudig  om  afmetingen  van  het 
aanrechtblad, het keukenblok et cetera te bepalen.  In figuur 5.9 
is  een  screenshot  weergegeven  waarbij  afmetingen  in  een 
keuken van het renovatieproject in Tilburg zijn weergegeven. 
 
In de  figuren 5.10  tot  en met 5.12  zijn  een drietal  screenshots 
weergegeven.  De  screenshots  zijn  afkomstig  uit  de  viewer  van  Alphaplan.  De  3D  laserscans  zijn 
gemaakt van keukens van het project in Tilburg. 
 

 
Figuur 5.10: Screenshot uit viewer, keuken project Tilburg

48

                                                 
47 (Scene webshare) 
48 (Ballast Nedam, 2015) 

Figuur 5.8: Inlogscherm viewer 3D laserscan
47 

Figuur 5.9: Meten in 3D laserscan
48 
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Figuur 5.11: Screenshot uit viewer, keuken project Tilburg
49

 

Figuur 5.12: Screenshot uit viewer, keuken project Tilburg
49

5.2.2 Monitoren van de uit te voeren bouwkundige activiteiten 
Met betrekking tot het monitoren van de uitgevoerde bouwkundige activiteiten zullen de betrokken 
onderaannemers informatie moeten aanleveren aan Ballast Nedam. Dit kan geschieden middels een 
gereedmelding.  Een  gereedmelding  kan  bijvoorbeeld  telefonisch,  via  de mail  of  via  een  website 
plaatsvinden,  welke  bijvoorbeeld  te  bereiken  is  via  een  QR‐code.  Hierbij  wordt  Ballast  Nedam 
ingelicht  indien bouwkundige activiteiten  in de keuken gereed zijn. Op deze wijze kan de voortgang 
bewaakt  worden  en  kunnen  problemen  aangekaart  worden.  Een  andere  methode,  welke  in  de 
huidige  situatie  op  het  project Drents Dorp Oost wordt  toegepast,  betreft  het  analyseren  van  de 
facturen van onderaannemers welke bouwkundige activiteiten hebben uitgevoerd in de betreffende 
woning.  Op  basis  van  de  gegevens  welke  vermeld  staan  op  de  factuur  wordt  bepaald  welke 
bouwkundige  activiteiten  zijn  uitgevoerd  in  de woning.  Echter  kan  deze methode  niet  toegepast 
worden om de voorgang te bewaken. 

5.3 Verwachte onderhoud 

Het  onderhoud  in  een  keuken  betreft  veelal  onderhoud  welke  onverwachts  optreedt.  Het 
onverwachte onderhoud is niet op voorhand inzichtelijk te maken. Het enige onderdeel in de keuken 
welke periodiek onderhouden dan wel vervangen dient te worden betreft het kitwerk. Bij het goed 
onderhouden van het kitwerk, dit wel zeggen het vrijhouden van zeepresten en vuiligheid, bedraagt 
de levensduur vijf jaar. Indien de kitnaden niet goed onderhouden worden kan de levensduur slechts 
twee jaar bedragen50.   

                                                 
49 (Ballast Nedam, 2015) 
50 (Bartels, 2015) 
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5.4 Financiële monitoring 

5.4.1 Afschrijving keuken 
De afschrijving van een keuken  is gebaseerd op de economische  levensduur.  Indien de afschrijving 
gebaseerd zou zijn op de technische levensduur dan zou de keuken pas vervangen mogen worden als 
deze kapot  is of ernstig versleten.  Indien een afschrijving op  technische  levensduur gebaseerd zou 
zijn  dan  zal  de  frequentie  onderhoudsaanvraag  stijgen  gedurende  de  jaren.  In  hoofdstuk  vier  is 
omschreven dat de economische  levensduur van het keukenblok en de –kasten  tien  jaar bedraagt. 
De economische levensduur van het tegelwerk bedraagt vijftien jaar. 

5.4.2 Consequenties huurprijs naar aanleiding van uitgevoerde bouwkundige activiteiten 
 
Renovatie 
De consequenties met betrekking tot de huurprijs naar aanleiding van de uitgevoerde bouwkundige 
activiteiten zijn afhankelijk van de volgende onderdelen: 
 

 Economische levensduur keukenblok en –kasten 

 Economische levensduur tegelwerk 

 Eerder renoveren dan gestelde termijnen 

 Door de bewoner uit te voeren bouwkundige activiteiten 
 
Omdat de  consequenties voor de huurprijs afhankelijk  zijn van bovengenoemde punten  zijn bij de 
totstandkoming van de consequenties voor de huurprijs meerdere opties of combinatie van opties 
mogelijk. Van alle opties zijn de consequenties met betrekking tot de huurprijs weergegeven, tevens 
zijn van alle opties visualisaties weergegeven. In de figuren 5.13 tot en met 5.16 zijn de visualisaties 
weergegeven met betrekking tot het vervangen van het keukenblok en de –kasten. Dit betreffen de 
opties één tot en met vier. Het te besteden budget is als voorbeeld vastgesteld op €2500,‐ voor het 
vervangen van het keukenblok en de –kasten. Voor het vervangen van het tegelwerk is als voorbeeld 
het budget vastgesteld op €1875,‐. In de figuren 5.17 tot en met 5.20 zijn de opties weergegeven met 
betrekking  tot het vervangen van het  tegelwerk. Dit betreffen de opties vijf  tot en met acht. Zoals 
reeds omschreven is het mogelijk om opties met betrekking tot het vervangen van het keukenblok en 
de –kasten te combineren met het vervangen van het tegelwerk. 
 
Optie 1: Vervangen van keukenblok en –kasten na verstreken termijn van 10 jaar. 

Figuur 5.13: Optie 1 Renovatie door aannemer na verstreken afschrijvingsperiode

 
Toelichting optie 1 
Bij de eerste optie worden het keukenblok en de –kasten vervangen door de aannemer nadat de 
afschrijvingsperiode van  tien  jaar  is verstreken. De  rood gearceerde cirkel betreft het moment van 
renovatie. Bij deze optie zijn geen consequenties aanwezig met betrekking tot de huurprijs. 
 
Optie 2: Eerder vervangen van keukenblok en –kasten ten aanzien van afschrijvingsperiode. 

Figuur 5.14: Optie 2 Renovatie door aannemer eerder als de afschrijvingsperiode
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Toelichting optie 2 
Bij  de  tweede  optie  wordt  de  keuken  eerder  gerenoveerd  door  de  aannemer  terwijl  de 
afschrijvingsperiode nog niet verstreken is. De rood gearceerde stip geeft het moment van renoveren 
aan. De  bewoner  dient  eenmalig  een  bedrag  te  betalen  van  het  aantal  jaren  dat  de  keuken  nog 
gebruikt had moeten worden. Het aantal jaren wordt naar boven afgerond. Het te betalen bedragen 
wordt eenmalig bij de huurprijs opgeteld in de eerste maand nadat alle activiteiten zijn uitgevoerd. In 
het  voorbeeld  wil  men  na  7,8  jaar  de  keuken  laten  renoveren.  Het  aantal  jaar  waarover  de 
afschrijving  in  rekening gebracht zal worden bedraagt 10 – 7,8 = 2,2  jaar, dit wordt afgerond naar 
boven oftewel de te betalen afschrijvingsperiode bedraagt 3  jaar.  In  figuur 5.14  is  in de tijdbalk de 
periode  waarover  de  afschrijving  betaald  dient  te  worden  lichtblauw  gearceerd.  Hetgeen 
overeenkomt met €750 euro. 
 
Optie 3 Vervangen van keukenblok en –kasten na verstreken termijn van 10 jaar, bewoner voert 
zelf (deels) bouwkundige activiteiten uit. 

Figuur 5.15: Optie 3 Renovatie door deels aannemer (blauw) en deels bewoner (groen) na verstreken afschrijvingsperiode 

 
Toelichting optie 3 
Bij de derde optie wordt een deel van de keuken gerenoveerd door de aannemer en een deel door 
de  bewoner  nadat  de  afschrijvingsperiode  van  tien  jaar  is  verstreken.  De  rood  gearceerde  cirkel 
betreft het moment van renovatie. Bij deze optie ontvangt de bewoner 70% van het bedrag welke 
theoretisch de aannemer zou besteden aan het uitvoeren van de activiteiten. De bewoner ontvangt 
het theoretische bedrag niet volledig aangezien Ballast Nedam voorbereidingskosten maakt omtrent 
de uit te voeren activiteiten. In dit voorbeeld zou de bewoner €500,‐ x 70% = €350,‐ ontvangen. Het 
percentage dient als indicatief beschouwd te worden. 
 
Optie  4  Eerder  vervangen  van  keukenblok  en  –kasten  ten  aanzien  van  afschrijvingsperiode, 
bewoner voert zelf (deels) bouwkundige activiteiten uit. 

Figuur 5.16: Optie 4 Renovatie door deels aannemer (blauw) en deels bewoner (groen) eerder als de verstreken afschrijvingsperiode

 
Toelichting optie 4 
De  vierde  optie  is  een  samenvoeging  van  optie  twee  en  optie  drie.  Hierbij  gelden  dezelfde 
consequenties  als  bij  de  opties  twee  en  drie.  Het  enige  verschil  hierbij  is  dat  de  bewoner  een 
verrekend bedrag ontvangt of dient te betalen. In het voorbeeld dient de bewoner €750,‐ te betalen 
omdat de keuken nog niet  is afschreven maar al wel wordt gerenoveerd. Omdat de bewoner  zelf 
bouwkundige activiteiten uitvoert ontvangt de bewoner €500,‐  x 70% = €350,‐. Uiteindelijk  zal de 

bewoner  een  bedrag  van  €750,‐  −  €350,‐  =  €400,‐  dienen  te  betalen  middels  een  eenmalige 
huurverhoging  welke  de  eerste  maand  nadat  de  activiteiten  zijn  uitgevoerd  doorberekend  zal 
worden aan de bewoner. 
 
 
 
 
 



94                   Op afstand onderhouds-, renovatie- en verbouwingswerkzaamheden van een keuken coördineren 

Optie 5: Vervangen van het tegelwerk na verstreken termijn van 15 jaar. 

Figuur 5.17: Optie 5 Renovatie door aannemer na verstreken afschrijvingsperiode

 
Toelichting optie 5 
Deze optie komt overeen met optie 1. Echter wordt bij deze optie het tegelwerk vervangen door de 
aannemer  nadat  de  afschrijvingsperiode  van  vijftien  jaar  is  verstreken. De  rood  gearceerde  cirkel 
betreft het moment van renovatie. Bij deze optie zijn geen consequenties aanwezig met betrekking 
tot de huurprijs. 
 
Optie 6: Eerder vervangen van het tegelwerk ten aanzien van afschrijvingsperiode. 

Figuur 5.18: Optie 6 Renovatie door aannemer eerder als de afschrijvingsperiode

 
Toelichting optie 6 
Deze optie komt overeen met optie 2. De rood gearceerde stip geeft het moment van renoveren aan. 
De bewoner dient eenmalig een bedrag te betalen van het aantal  jaren dat het tegelwerk nog had 
moeten blijven zitten. Het aantal  jaren wordt naar boven afgerond. Het te betalen bedragen wordt 
eenmalig bij de huurprijs opgeteld  in de eerste maand nadat alle activiteiten zijn uitgevoerd. In het 
voorbeeld wil men na 12,3 jaar de keuken laten renoveren. Het aantal jaar waarover de afschrijving 
in rekening gebracht zal worden bedraagt 15 – 12,3 = 2,7 jaar, dit wordt afgerond naar boven oftewel 
de  te betalen afschrijvingsperiode  is 3  jaar.  In  figuur 5.18  is  in de  tijdbalk de periode waarover de 
afschrijving betaald dient te worden lichtblauw gearceerd. Hetgeen overeenkomt met €375 euro. 
 
Optie 7 Vervangen van het tegelwerk na verstreken termijn van 15 jaar, bewoner voert zelf (deels) 
bouwkundige activiteiten uit. 

Figuur 5.19: Optie 7 Renovatie door deels aannemer (oranje) en deel bewoner (groen) na verstreken afschrijvingsperiode 

 
Toelichting optie 7 
Optie 7 komt overeen met optie 3. Hierbij wordt met betrekking tot het vervangen van het tegelwerk 
een deel van de activiteiten uitgevoerd door de aannemer en een deel van de activiteiten door de 
bewoner  nadat  de  afschrijvingsperiode  van  vijftien  jaar  is  verstreken.  De  rood  gearceerde  cirkel 
betreft het moment van renovatie. Bij deze optie ontvangt de bewoner 70% van het bedrag welke 
theoretisch de aannemer zou besteden aan het uitvoeren van de activiteiten. De bewoner ontvangt 
het theoretische bedrag niet volledig aangezien Ballast Nedam voorbereidingskosten maakt omtrent 
de uit te voeren bouwkundige activiteiten.  In dit voorbeeld zou de bewoner €500,‐ x 70% = €350,‐ 
ontvangen. Het percentage dient als indicatief beschouwd te worden. 
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Optie 8 Eerder vervangen van het tegelwerk ten aanzien van afschrijvingsperiode, bewoner voert 
zelf (deels) bouwkundige activiteiten uit. 

Figuur 5.20: Optie 8 Renovatie door deels aannemer (oranje) en deels bewoner (groen) eerder als de verstreken afschrijvingsperiode

 
Toelichting optie 8 
De achtste optie komt overeen met de vierde optie. De achtste optie  is een samenvoeging van de 
zesde en de zevende opties. Hierbij gelden dezelfde consequenties als bij de opties zes en zeven. Het 
enige verschil hierbij  is dat de bewoner een verrekend bedrag ontvangt of dient  te betalen.  In het 
voorbeeld dient de bewoner €375,‐ te betalen omdat het tegelwerk nog niet  is afschreven maar al 
wel  wordt  gerenoveerd.  Omdat  de  bewoner  zelf  bouwkundige  activiteiten  uitvoert  ontvangt  de 

bewoner een bedrag van €500,‐ x 70% = €350,‐. Uiteindelijk zal de bewoner een bedrag van €375,‐ − 
€350,‐ = €25,‐ dienen te betalen middels een eenmalige huurverhoging welke de eerste maand nadat 
de activiteiten zijn uitgevoerd doorberekend zal worden aan de huurder. 
 
Verbouw 
De consequenties met betrekking  tot de huurprijs omtrent het verbouwen van een keuken komen 
overeen met de verschillende opties omtrent de consequenties van de huurprijs van het renoveren 
van de keuken. Echter zijn de extra uit te voeren bouwkundige activiteiten omtrent het verbouwen 
van een keuken voor rekening van de huurder. 
 
Onderhoud 
De kosten van het onderhoud zijn voor rekening van de woningcorporatie. Indien de schades door de 
bewoner al dan niet met opzet zijn veroorzaakt wordt een eenmalige huurverhoging ingediend bij de 
bewoner. 
 
Huurverhogende keuzes 
Bewoners  kunnen  kiezen  voor  extra  opties  aan  de  keuken.  In  tabel  5.1  zijn  de  mogelijke 
huurverhogende keuzes weergegeven welke op het project Drents Dorp Oost mogelijk zijn: 
 

Optie  Huurverhoging per maand 

Hogere bovenkasten (90cm)  €0,30/stuk 

Extra onderkast  €0,90 

Extra bovenkast  €0,65 

Kastje voor afzuigkap  €0,60 

Ladekast i.p.v. standaard 
onderkast 

€0,65 

Langer aanrechtblad  €0,90/meter 

Eenhendel mengkraan  €0,90 

Extra stopcontact  €0,71 
Tabel 5.1: Mogelijke huurverhogende keuzes in de keuken

51

 
 
 

                                                 
51 (Ballast Nedam, 2013) 
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5.4.3 Financiële situatie bewoners 
Het  is wenselijk  om  de  financiële  situatie  van  bewoners  te  kunnen monitoren  omtrent  het  zeker 
stellen van de te betalen maandelijkse huur. De verhuurder mag bij de Belastingdienst een indicatie 
van het inkomen opvragen52. Bij het opvragen worden geen exacte inkomensgegevens verstrekt. Op 
basis van de opgevraagde gegevens kan de verhuurder tevens constateren of de huurder recht heeft 
op de woning en het  inkomen dus niet boven de wettelijke gestelde maximale  inkomensgrens  ligt. 
Het  is  te  adviseren om  voorafgaand dat de nieuwe huurder een woning wenst  te huren, om een 
indicatie van het inkomen van de toekomstige huurder op te vragen bij de Belastingdienst. Tevens is 
het  raadzaam om  financiële gegevens van de huurder op  te vragen bij de BKR, het bureau krediet 
registratie.  Hier  staan  personen  geregistreerd  welke  betalingsachterstanden  hebben  omtrent 
afgesloten  kredieten  van  minimaal  €500  met  een  looptijd  van  minimaal  drie  maanden.  Om  de 
gegevens  te mogen  inzien dient de organisatie, bijvoorbeeld woningcorporatie, zich aan  te melden 
bij de BKR53. 

5.5 Attenderen omtrent onderhoud en renovatie 

Zoals  eerder  omschreven  mogen  bewoners  na  tien  jaar  het  keukenblok  en  na  vijftien  jaar  het 
wandtegelwerk vervangen. Om bewoners hierover te attenderen kan gebruik gemaakt worden van 
een database. In de database staat beschreven wanneer en in elke woning bepaalde activiteiten zijn 
uitgevoerd. Dit geldt ook  voor het onderhoud  van de  keuken. Het  verwachte onderhoud aan een 
keuken  zal  tevens vastgelegd worden  in een database. Op basis van de gegevens uit de database 
kunnen  bewoners  worden  geattendeerd  indien  zij  in  aanmerking  komen  voor  het  renoveren  of 
onderhouden  van  de  keuken. Het  attenderen  kan met  diverse methodes  plaatsvinden. Gangbare 
methodes  omtrent  het  attenderen  van  huurders  over  de  te  onderhouden  en  te  renoveren 
onderdelen  zijn  het  versturen  van  informatie  hiervan  per  post  of  per  mail.  Op  basis  van  de 
verstuurde informatie is het aan de huurder om te reageren op de toegezonden informatie. Indien de 
bewoner geen contact opneemt dient Ballast NEdam contact op te nemen met de bewoner. 

5.6 Conclusie 

In dit hoofdstuk is beschreven op welke wijze de monitoring omtrent de uit te voeren activiteiten en 
het financiële aspect gemonitord kan worden. Om te bepalen welke bouwkundige activiteiten in een 
keuken uitgevoerd dienen te worden dient de bestaande situatie van de keuken bepaald te worden. 
Tijdens het vaststellen van de bestaande situatie zal getracht worden om informatie te vergaren over 
de  volgende  onderdelen:  keukenindeling,  installaties,  wandafwerking,  vloerafwerking, 
plafondafwerking en de deuren en ramen.  
 
Een methode om de bestaande situatie vast te leggen betreft het beschrijven van de ruimte op een 
ingericht formulier. Het formulier dient op dusdanige wijze ingericht te zijn dat een bewoner zonder 
bouwkundige kennis het formulier kan invullen. Op dit formulier kan de bewoner gestructureerd de 
gegevens invullen en per post verzenden. Een andere methode om de bestaande situatie in kaart te 
brengen betreft het fotograferen van de ruimte. Op deze wijze kan de werkvoorbereider aan de hand 
van de vastgelegde beelden de bestaande situatie bekijken. De bestaande situatie kan tevens in kaart 
gebracht  worden  door  middel  van  het  uitvoeren  van  een  3D  laserscan.  Hierbij  wordt  een  3D 
laserscan van de ruimte gemaakt. De scan van de ruimte is middels een viewer te bekijken. Door het 
bekijken van de scan kan men de bestaande situatie vaststellen. 
 
Indien  de  bouwkundige  activiteiten  in  de  keuken  uitgevoerd  worden  is  het  wenselijk  om  dit  te 
kunnen  monitoren.  Het  monitoren  van  de  bouwkundige  activiteiten  kan  gedaan  worden  via 
gereedmeldingen  door  de  uitvoerende  partijen.  Een  andere  optie  om  vast  te  stellen  welke 
                                                 
52 (Rijksoverheid) 
53 (BKR, 2015) 



Op afstand onderhouds-, renovatie- en verbouwingswerkzaamheden van een keuken coördineren  97 

bouwkundige  activiteiten  uitgevoerd  zijn  in  de  betreffende  ruimte  is  het  analyseren  van  de 
ingediende facturen door de uitvoerende partijen.  
 
De  afschrijving  van een  keuken  is  vastgesteld op basis  van de economische  levensduur. Nadat de 
gestelde  termijnen  zijn  verstreken  komt  een  bewoner  in  aanmerking  voor  de  renovatie  van  de 
keuken.  Indien men overgaat  tot  renoveren nadat de gestelde  termijn  is verstreken heeft dit geen 
consequenties  voor  de  huurprijs.  Indien  een  bewoner  eerder  als  de  gestelde  termijn  de  keuken 
wenst  te renoveren kan men middels een eenmalige huurverhoging het nog af te schrijven bedrag 
betalen  en  kan  de  keuken  gerenoveerd  worden.  Een  andere  optie  is  dat  de  bewoner  zelf 
bouwkundige  activiteiten  gaat  uitvoeren,  voor  de  bouwkundige  activiteiten  welke  de  bewoner 
uitvoert ontvangt deze een bepaald bedrag. Indien een bewoner een verbouwing wenst uit te voeren 
in  plaats  van  een  renovatie  zijn  de  extra  kosten  welke  de  verbouwing  met  zich  meebrengt  in 
vergelijking tot de renovatie voor  rekening van de bewoner. De kosten van het onderhoud zijn in de 
meeste  gevallen  voor  rekening  van  de  woningcorporatie.  Onderhoud  welke  uitgevoerd  dient  te 
worden als gevolg van door de bewoner aangebrachte schade zal voor rekening van de bewoner zijn. 
 
Indien  een  toekomstige  bewoner  een  woning  wil  huren  bij  de  woningcorporatie  kan  een 
inkomensindicatie bij de Belastingdienst worden opgevraagd. Tevens is het raadzaam om bij de BKR, 
het  bureau  krediet  registratie,  te  controleren  of  de  toekomstige  huurder  betalingsachterstanden 
heeft omtrent afgesloten  kredieten. Het doel hiervan  is om  te bepalen of de bewoner  voldoende 
financiële middelen heeft om de huur van de woning maandelijks te kunnen betalen. 
 
Bewoners van de woningen worden op de hoogte gehouden indien zij in aanmerking komen voor het 
renoveren of het onderhouden van de keuken. Het attenderen van de bewoners kan plaatsvinden 
door het versturen van informatie per post of digitaal. 
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6 Eisen, wensen en verantwoording van het hulpmiddel 

6.1 Inleiding 

De  fase welke  volgt  op  de  onderzoeksfase  betreft  de  ontwerpfase.  In  deze  fase  zijn  de  behaalde  
resultaten uit de onderzoeksfase  verwerkt  in de ontwerpfase. Op basis  van de  vooraf opgestelde 
onderzoekstaken is naar de volgende onderdelen in de onderzoeksfase onderzoek verricht: 
 

 Uit te besteden onderdelen 

 Uit te voeren bouwkundige activiteiten 

 Informeren, communiceren en coördineren 

 Monitoren 
 
In de volgende paragraaf  is de afstudeerdoelstelling nogmaals beschreven.  In paragraaf 6.3 zijn de 
resultaten  uit  het  onderzoek  verwerkt  in  het  programma  van  eisen.  In  paragraaf  6.4  is  de 
verantwoording van het te ontwerpen hulpmiddel beschreven. De werking van het hulpmiddel  is  in 
paragraaf 6.5 beschreven. In paragraaf 6.6 is de uitwerking van het hulpmiddel toegelicht.   

6.2 Afstudeerdoelstelling 

Om de problematiek welke tijdens het vooronderzoek naar voren is gekomen op te lossen zullen de 
oorzaken  geëlimineerd moeten worden.  Tijdens  de  onderzoeksfase  is  onderzoek  verricht  naar  de 
hierboven  opgesomde  onderdelen. Met  betrekking  tot  het  ontwikkelen  van  het  hulpmiddel  is  de 
vergaarde  informatie benodigd welke tijdens het onderzoek  is opgedaan. De doelstelling  is als volgt 
omschreven:  
 
Het  ontwikkelen  van  een  hulpmiddel  voor  het  op  afstand  kunnen  voorbereiden  en  aansturen  van 
onderhouds‐,  renovatie‐  en  verbouwingswerkzaamheden  met  betrekking  tot  de  keukens  van  de 
woningen  van  het  project  Drents  Dorp  Oost.  Waarbij  de  processen  met  betrekking  tot  de 
voorbereiding  en  realisatie  van  onderhouds‐,  renovatie‐  en  verbouwingswerkzaamheden  van  de 
keukens voor een periode van 15 jaar worden uitbesteed aan de aannemer, waarbij: 
 

 het gedeelte van het hulpmiddel hetgeen bestemd is voor bewoners dient laagdrempelig en 
toegankelijk te zijn voor mensen zonder bouwkundige kennis; 

 bewoners op elk willekeurig moment bij de aannemer kunnen aangeven om de keuken  te 
laten onderhouden, renoveren of te verbouwen; 

 het  aanvullen  of wijzigen  van  door  bewoners  aangegeven  onderdelen  eenvoudig  is  uit  te 
voeren; 

 de  bewoner  de  mogelijkheid  heeft  om  zelf  bouwkundige  activiteiten  uit  te  voeren  ten 
behoeve van de te renoveren en te verbouwen onderdelen; 

 men  op  afstand  de  bouwkundige  staat  van  de  keukens  en  de  financiële  situatie  van  de 
bewoners kan monitoren; 

 de planning voor het te realiseren onderdeel gemaakt kan worden; 

 de betrokken onderaannemers en  leveranciers voor het  te  realiseren onderdeel op afstand 
ingelicht worden; 

 de aannemer de woning zo min mogelijk dient te bezoeken om de benodigde  informatie te 
vergaren  om  het  onderhouden,  renoveren  en  verbouwen  van  een  keuken  te  kunnen 
voorbereiden en te kunnen aansturen; 

 het  hulpmiddel  zoveel  mogelijk  digitaal  gebruikt  kan  worden  en  het  gebruik  van 
handgeschreven informatie tot het verleden kan behoren. 
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6.3 Programma van eisen 

Om  het  hulpmiddel  gestructureerd  te  ontwerpen  zijn  de  eisen,  wensen  en  uitgangspunten 
beschreven  in het programma  van  eisen  (PvE). De  gegevens  voor de  totstandkoming  van het PvE 
sluiten aan bij de doelstelling en zijn afkomstig uit de resultaten van het onderzoek. 

6.3.1 Eisen met betrekking tot bewoner 
 
Het hulpmiddel dient begrijpelijk en gebruiksvriendelijk te zijn voor de bewoner 
Het  gedeelte  van  het  hulpmiddel  welke  bestemd  is  voor  de  bewoner  dient  voor  de  bewoner 
begrijpelijk  en  gebruiksvriendelijk  te  zijn.  Het  hulpmiddel  dient  dusdanig  ingericht  te  zijn  dat  de 
bewoner gestuurd wordt om de benodigde gegevens omtrent de verzoeken van het onderhouden, 
renoveren en verbouwen van de keuken in te vullen of aan te vinken.  
 
Het maken van de verzoeken door bewoners kan zonder bouwkundige kennis 
Voor  het  maken  van  verzoeken  door  bewoners  omtrent  het  laten  onderhouden,  renoveren  en 
verbouwen  van  de  keuken  is  het  niet  noodzakelijk  dat  de  bewoner  over  bouwkundige  kennis 
beschikt. Het  hulpmiddel  dient  de  bewoner  te  begeleiden met  betrekking  tot  het maken  van  de 
verzoeken.  
 
De bewoner dient op  voorhand geïnformeerd  te worden over de  kosten met betrekking  tot het 
renoveren en verbouwen van de keuken. 
Bij het aanmaken van een renovatie‐ of een verbouwingsverzoek dient de bewoner geïnformeerd te 
worden  over  de  kosten welke  voor  rekening  van  de  bewoner  zijn  indien  een  bewoner  bepaalde 
keuzes maakt in het verzoek. 
 
Het indienen van de verzoeken door bewoners kan op elk willekeurig moment 
Het  indienen van verzoeken omtrent het onderhouden,  renoveren en verbouwen van een keuken 
dient op elk willekeurig moment realiseerbaar te zijn.  
 
Ingediende verzoeken zijn aan te vullen en te wijzigen door de bewoner 
Eenmaal  ingediende verzoeken dienen aan te vullen en te wijzigen te zijn door de bewoner tot het 
moment dat de bewoner de goedkeuring voor uitvoering van het eerder  ingediende verzoek heeft 
ontvangen. 

 
Bouwkundige  activiteiten  welke  de  bewoner  wenst  uit  te  voeren  dienen  kenbaar  gemaakt  te 
worden 
Indien een bewoner (deels) bouwkundige activiteiten wenst uit te voeren omtrent het onderhouden, 
renoveren en verbouwen van de keuken dient de bewoner dit middels het hulpmiddel kenbaar  te 
maken. 

6.3.2 Eisen met betrekking tot aannemer 
 
Individuele behandeling van verzoeken 
De  inkomende verzoeken dienen  individueel behandeld en uitgevoerd  te worden. Hierbij dient de 
aannemer de ingediende verzoeken op volledigheid te controleren en vrij te geven voor uitvoering.  
 
Keuken dient te voldoen aan de regelgeving Bouwbesluit 2012 
De  keuken  in  de  woning  dient  te  voldoen  aan  de  geldende  regelgeving,  deze  regelgeving  is 
vastgelegd in het Bouwbesluit 2012.  
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Bouwkundige activiteiten dienen te voldoen aan de eisen uit het prestatiebestek 
De  bouwkundige  activiteiten welke  uitgevoerd worden  in  de  keuken  dienen  te  voldoen  aan  een 
minimale bouwkundige kwaliteit, deze kwaliteit is in het prestatiebestek vastgelegd. 
 
Financiële situatie van bewoner omtrent huurachterstanden dient controleerbaar te zijn 
Het dient mogelijk te zijn om te controleren of de bewoner huurachterstanden heeft. 
 
Het maken van een actielijst omtrent de uit te voeren bouwkundige activiteiten 
Op basis van een  ingediend verzoek dient een actielijst met uit te voeren bouwkundige activiteiten 
voor  de  onderaannemers,  leveranciers  en  de  bewoners  gemaakt  te worden  door middel  van  het 
aanvinken  en  het  invullen  van  de  eenheden  van  de  uit  te  voeren  bouwkundige  activiteiten 
corresponderend aan de bouwkundige activiteiten uit het activiteitenhandboek (Bijlage E). 
 
Het maken van een planning omtrent de uit te voeren bouwkundige activiteiten 
De planning van de bouwkundige activiteiten welke uitgevoerd dienen  te worden op basis van het 
ingediende verzoek dient gemaakt te kunnen worden door middel van het aanvinken en het invullen 
van  de  eenheden  van  de  uit  te  voeren  bouwkundige  activiteiten  corresponderend  aan  de 
bouwkundige activiteiten uit het activiteitenhandboek (Bijlage E). 
 
De betrokken partijen: bewoners, onderaannemers en leveranciers op afstand digitaal inlichten 
De betrokken partijen: bewoners, onderaannemers en  leveranciers dienen naar aanleiding  van de 
gemaakte  actielijst  en  planning  op  afstand  digitaal  ingelicht  te worden  omtrent  de  uit  te  voeren 
bouwkundige activiteiten. 
 
Uit te voeren bouwkundige activiteiten monitoren 
De uitvoerende partijen dienen de uitgevoerde bouwkundige activiteiten op afstand te melden bij de 
aannemer. 
 
Consequenties huurprijs berekenen 
De consequenties voor de nieuwe huurprijs omtrent het onderhouden, renoveren en verbouwen van 
een  keuken  dient  berekend  te  worden  op  basis  van:  de  eventuele  afschrijvingsperiode,  de 
uitgevoerde  bouwkundige  activiteiten  corresponderend  aan  de  bouwkundige  activiteiten  als 
omschreven  in het activiteitenhandboek, huurverhogende keuzes en door de bewoner uitgevoerde 
bouwkundige activiteiten. 
 
Gegevens ten behoeve van de bouwkundige staat van de keukens dienen beschikbaar te zijn 
Om de bouwkundige staat van een keuken te kunnen monitoren dienen gegevens met betrekking tot 
de leeftijden van het keukenblok, de ‐kasten en het tegelwerk beschikbaar te zijn.  
 
Bewoners attenderen omtrent onderhouds‐ en renovatiemogelijkheden 
De aannemer dient de bewoners op de hoogte te houden met betrekking tot het onderhouden en 
renoveren van de keuken. 

6.3.3 Wensen 
 
Huisbezoeken beperken 
Het  is  wenselijk  om  de  huisbezoeken  omtrent  het  vergaren  van  de  benodigde  informatie  met 
betrekking tot het coördineren van het onderhouden, renoveren en verbouwen van een keuken te 
beperken. 
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Handgeschreven informatie beperken 
Het  is  gewenst  om  handgeschreven  informatie  met  betrekking  tot  het  coördineren  van  de 
bouwkundige activiteiten te beperken. 
 
Op korte termijn toepasbaar 
Het is wenselijk dat het hulpmiddel op korte termijn toegepast kan worden bij Ballast Nedam. 

6.3.4 Uitgangspunten 
 
Uitvoerende  partijen  hebben  voldoende  vakkennis  en  beschikken  over  smartphones met mobiel 
internet 
Verondersteld wordt dat  de uitvoerende partijen  voldoen  vakkennis hebben  om de bouwkundige 
activiteiten  uit  te  voeren.  Tevens  dienen  medewerkers  mobiel  bereikbaar  te  zijn  middels 
smartphones en onbeperkt gebruik kunnen maken van mobiel internet. 
 
Zelfde eisen en randvoorwaarden met betrekking tot goedkeuring ingediende verzoeken 
Verondersteld wordt dat dezelfde eisen en randvoorwaarden gelden als bij het project Drents Dorp 
Oost met betrekking tot het in aanmerking komen voor het onderhouden, renoveren en verbouwen 
van de keuken. 
 
In  de  woonwijk  is  een  vrijwillige  buurthulp  beschikbaar  die  bewoners  kan  helpen  om  het 
hulpmiddel te gebruiken  
Verondersteld wordt dat  in de woonwijk een vrijwillige buurthulp aanwezig  is welke bewoners kan 
helpen om het hulpmiddel te gebruiken indien de bewoner bijvoorbeeld analfabeet is. 

6.4 Verantwoording hulpmiddel 

Om aan de doelstelling te voldoen is een hulpmiddel ontwikkeld. In de doelstelling staat omschreven 
dat  de  aannemer  in  de  keukens  van  de  woningen  voor  een  periode  van  15  jaar  bouwkundige 
activiteiten zal uitvoeren met betrekking tot het onderhouden, renoveren en verbouwen ervan.  
 
Om bovenstaande te realiseren zijn een aantal zaken van belang. Ten eerste  is het belangrijk om te 
weten  wat  het  gewenste  eindresultaat  is  (Ontwerp).  Nadat  bekend  is  wat  men  als  gewenste 
eindresultaat  voor  ogen  heeft,  is  het  belangrijk  om  te  weten  welke  bouwkundige  activiteiten 
uitgevoerd moeten worden om het uiteindelijk  te  realiseren  (Werkvoorbereiding). Nadat bekend  is 
welke acties uitgevoerd moeten worden om het eindresultaat te behalen zullen de acties uitgevoerd 
moeten worden (Uitvoering). 
 
Ontwerp 
Bij deze fase dient kenbaar te worden gemaakt welk gewenst eindresultaat een bewoner voor ogen 
heeft met betrekking tot de keuken. Een bewoner kan bijvoorbeeld een renovatieverzoek aanmaken, 
hierbij  worden  kleurkeuzes  et  cetera  aangegeven.  Op  basis  van  het  inkomende  verzoek  en  de 
gegevens  uit  de  nulmeting  kan  de  aannemer  de  realisatie  van  het  verzoek  voorbereiden  en 
coördineren.  
 
Werkvoorbereiding 
Nadat  een  bewoner  het  gewenste  eindresultaat  kenbaar  heeft  gemaakt  dient  dit  beoordeeld  te 
worden door een specialist, dit betreft een werkvoorbereider van de aannemer. Vervolgens kan de 
werkvoorbereider bepalen welke bouwkundige activiteiten in de keuken uitgevoerd moeten worden 
om het gewenste eindresultaat te behalen. Om zorgen dat de benodigde bouwkundige activiteiten 
uitgevoerd  worden  in  de  keuken  dienen  alle  bouwkundige  activiteiten  inzichtelijk  gemaakt  te 
worden. Om  de  bouwkundige  activiteiten  uit  te  voeren  dient  een  planning  opgesteld  te worden 
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zodat de bouwkundige activiteiten in de juiste volgorde worden uitgevoerd. Hierna is het van belang 
dat de uitvoerende partijen  ingelicht worden over de uit te voeren bouwkundige activiteiten en de 
bijbehorende planning. 
 
Uitvoering 
Om te zorgen dat de bouwkundige activiteiten zullen leiden tot het gewenste eindresultaat is het van 
belang  om  de  bouwkundige  activiteiten  te  monitoren.  Als  alle  bouwkundige  activiteiten  zijn 
uitgevoerd dient de keuken te worden opgeleverd om vast te leggen dat het gewenste eindresultaat 
behaald  is.  Hierbij  is  het  tevens  van  belang  dat  de  nieuwe  situatie  vastgelegd  wordt  als  zijnde 
nulmeting  voor  de  bouwkundige  activiteiten  welke  in  de  toekomst  uitgevoerd  worden  met 
betrekking tot het renoveren van de keuken en om bewoners te attenderen op eventueel onderhoud 
van de keuken. 

6.5 Werking hulpmiddel 

In  deze  paragraaf  is  de  werking  van  het  hulpmiddel  beschreven.  In  de  vorige  paragraaf  is  de 
verantwoording van het hulpmiddel beschreven, hierbij  is het hulpmiddel onder te verdelen  in een 
drietal fases. Dit betreffen de ontwerp‐, werkvoorbereidings‐ en de uitvoeringsfase. Van elke fase is 
een visualisatie van het hulpmiddel weergegeven.   Het hulpmiddel  is daarbij omschreven als Black 
box54. Van elke fase is de benodigde input en de output vastgesteld. Van iedere visualisatie zijn de te 
doorlopen stappen kort en bondig omschreven.   
 
Ontwerpfase 
De ontwerpfase bestaat uit twee te doorlopen stappen. Bij de eerste stap dient een nulmeting van 
de  keuken  uitgevoerd  te  worden.  Deze  gegevens  zullen  als  basis  fungeren  voor  de  verdere 
aansturing.  Bij  het  uitvoeren  van  de  nulmeting  wordt  gebruik  gemaakt  van  het  hulpmiddel.  De 
aannemer verwerkt de gegevens uit de keuken in het computerprogramma van het hulpmiddel ofwel 
de ‘Black box’.  
 
De vervolgstap betreft het aanmaken van het verzoek door de bewoner. Hierbij geeft de bewoner de 
wensen  aan met  betrekking  tot  het  onderhouden,  renoveren  en  verbouwen  van  de  keuken.  De 
bewoner maakt bij het aanmaken van een verzoek gebruik van het hulpmiddel. De bewoner vult  in 
het hulpmiddel de wensen in. Bij het ingeven van de wensen wordt de bewoner door het hulpmiddel 
geleid.  Nadat  de  bewoner  het  verzoek  heeft  aangemaakt  zal  deze  worden  ingediend  bij  Ballast 
Nedam. In figuur 6.1 is de ontwerpfase en zijn de te doorlopen stappen weergegeven. In de figuur is 
tevens de in‐ en output beschreven. 
 

Figuur 6.1: Visualisatie van de ontwerpfase van het hulpmiddel ‘Black box’

                                                 
54 (Siers, 2004) 
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Werkvoorbereidingsfase 
Nadat het  verzoek door de bewoner bij Ballast Nedam  is  ingediend  dient het  verzoek  te worden 
getoetst. Met  behulp  van  het  hulpmiddel wordt  de  toetsing  uitgevoerd. De  onderdelen waar  het 
verzoek aan getoetst dient te worden zijn in het hulpmiddel opgenomen.  De toetsing vindt plaats op 
basis van de daarvoor gestelde eisen en  randvoorwaarden. De vervolgstap na de goedkeuring van 
het  verzoek  betreft  het maken  van  een  actielijst  voor  de  uit  te  voeren  bouwkundige  activiteiten, 
hetgeen  geschiedt  met  behulp  van  het  hulpmiddel.  In  het  hulpmiddel  zijn  alle  voorkomende 
bouwkundige  activiteiten  opgenomen  met  betrekking  tot  het  onderhouden,  renoveren  en 
verbouwen  van  een  keuken.  De  aannemer  kan  in  het  hulpmiddel  aangeven welke  bouwkundige 
activiteiten  uitgevoerd  dienen  te worden  in  de  keuken.  Bij  het maken  van  de  actielijst wordt  de 
aannemer middels het hulpmiddel geleid voor het opstellen van de totale actielijst. Nadat bekend is 
welke  bouwkundige  activiteiten  uitgevoerd  dienen  te  worden  dient  een  planning  gemaakt  te 
worden. Het maken van de planning geschiedt eveneens middels het hulpmiddel. Vervolgens dienen 
de  betrokken  partijen  ingelicht  te worden  omtrent  de  uit  te  voeren  bouwkundige  activiteiten.  In 
figuur 6.2 is de visualisatie van de werkvoorbereidingsfase weergegeven. 
 

Figuur 6.2: Visualisatie van de werkvoorbereidingsfase van het hulpmiddel ‘Black box’

 
Uitvoeringsfase 
Gedurende het uitvoeren van de bouwkundige activiteiten  is het noodzakelijk om de voortgang  te 
monitoren.  Om  de  voortgang  op  afstand  te  kunnen monitoren  dient  het  hulpmiddel  gebruikt  te 
worden.  Bouwplaatsmedewerkers  dienen  in  het  hulpmiddel  de  voortgang  van  de  door  hen 
uitgevoerde bouwkundige activiteiten aan  te geven. Tevens dienen de bouwplaatsmedewerkers  in 
het hulpmiddel eventuele problemen te melden. De aannemer kan op basis van deze  informatie de 
voortgang bewaken en eventueel sturen  indien de verwachte voortgang niet behaald wordt. Nadat 
alle bouwkundige activiteiten gereed zijn wordt de keuken opgeleverd. Bij de oplevering wordt een 
nieuwe nulmeting gemaakt van de nieuwe situatie, deze nulmeting wordt gebruikt bij het uitvoeren 
van  bouwkundige  activiteiten  in  de  toekomst.  Vervolgens  worden  de  financiële  consequenties 
verwerkt. Nadat  de  bouwkundige  activiteiten  zijn  uitgevoerd  dient  de  bouwkundige  staat  van  de 
keuken  gemonitord  te worden.  Dit  is  van  belang  om  in  de  toekomst  bewoners  tijdig  te  kunnen 
attenderen omtrent het renoveren en onderhouden van de keuken. Dit alles geschiedt eveneens met 
behulp van het hulpmiddel. In figuur 6.3 is de visualisatie van de uitvoeringsfase weergegeven. 
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Figuur 6.3: Visualisatie van de uitvoeringsfase van het hulpmiddel ‘Black box’

6.6 Uitwerking 

Het  hulpmiddel  dient  de  te  doorlopen  stappen  te  kunnen  uitvoeren  zoals  in  paragraaf  6.5  is 
omschreven.  Hierbij  dient  het  hulpmiddel  uiteindelijk  te  voldoen  aan  de  doelstelling  van  het 
afstudeeronderzoek.  Om  te  bepalen  op  welke  wijze  de  stappen  in  het  hulpmiddel  geïntegreerd 
kunnen worden  is  in de onderzoeksfase onderzoek  verricht. Hierbij  zijn methodes onderzocht om 
bepaalde  stappen  uit  te  voeren. Om  te  bepalen welke methode  het meest  geschikt  is  om  in  het 
hulpmiddel te integreren heeft een toetsing plaatsgevonden van de onderzochte methodes op basis 
van een  toetsing aan de eisen en wensen als opgesteld  in het programma van eisen. De methode 
welke het beste scoort bij de toetsing is in het hulpmiddel geïntegreerd. Het hulpmiddel betreft een 
dummyversie  aangezien  het  qua  tijdsbestek  en  ICT‐vaardigheden  nagenoeg  niet  reëel  is  om  het 
hulpmiddel volledig werkend te ontwikkelen.  

6.6.1 Toetsing 
In de  ideale situatie zou het hulpmiddel getoetst kunnen worden op het project Drents Dorp Oost, 
echter  heeft  de  oplevering  van  het  project  in  februari  2015  plaatsgevonden. De  toetsing  van  het 
hulpmiddel  is uitgevoerd door de projectleider  (Dhr.  J. Biemans) en de werkvoorbereider  (Dhr. H. 
Rombouts) van het project Drents Dorp Oost. Tevens hebben enkele personen zonder bouwkundige 
kennis  het  hulpmiddel  getoetst  als  fictieve  bewoners.  Het  toetsen  van  het  hulpmiddel  heeft 
plaatsgevonden op basis van de opgestelde eisen en wensen. Op basis hiervan  is beoordeeld of de 
doelstelling van het afstudeeronderzoek is behaald.  

6.6.2 Eindresultaat 
Als eindresultaat is een hulpmiddel ontwikkeld welke aan de doelstelling voldoet. Met betrekking tot 
het  gebruik  van  het  hulpmiddel  is  een  handleiding  geschreven.  Hierin  is  elke  stap  gedetailleerd 
uitgelegd,  beschreven  en  visueel  middels  screenshots  van  het  hulpmiddel  weergegeven.  De 
handleiding  betreft  een  extern  document  genaamd  Coördinatie  Bouwkundige  Activiteiten  Drents 
Dorp Oost. Het resultaat is gepresenteerd middels een rapportage en een presentatie. 
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7 Ontwerp hulpmiddel 

7.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk  is het ontwerp van het hulpmiddel beschreven.  In paragraaf 7.2  is het gebruik van 
het  hulpmiddel  beschreven.  In  de  volgende  paragraaf  is  aangegeven wanneer  en welke  partijen 
betrokken  zijn  bij  het  gebruik  van  het  hulpmiddel.  De  beschrijving  van  het  proces  van  de  te 
doorlopen stappen van het hulpmiddel is in paragraaf 7.4 weergegeven. In deze paragraaf is aan elke 
stap een subparagraaf gewijd waarin is beschreven welke onderdelen bij de stap aanwezig dienen te 
zijn.  In  enkele  gevallen  zijn  meerdere  methodes  mogelijk  om  het  onderdeel  te  kunnen  laten 
functioneren.  Van  de  onderzochte methodes  is middels  een  toetsing  aan  de  relevante  eisen  en 
wensen  uit  het  programma  van  eisen  bepaald  welke methode  het meest  geschikt  is  om  in  het 
hulpmiddel  te  integreren.  In een extern document genaamd Coördinatie Bouwkundige Activiteiten 
Drents Dorp Oost is een complete handleiding weergegeven met betrekking tot het gebruik van het 
hulpmiddel. 

7.2 Gebruik hulpmiddel 

Het hulpmiddel dient vanuit diverse locaties, bijvoorbeeld het kantoor van de aannemer en het huis 
van de bewoner bruikbaar te zijn. Op basis van deze gegevens is besloten om het hulpmiddel via een 
website  toegankelijk  te  maken.  De  aannemer,  bewoners,  bouwplaatsmedewerkers  en  de 
opdrachtgever hebben deels dan wel volledig toegang tot de website.  

7.3 Betrokken partijen bij het gebruik van het hulpmiddel 

In figuur 7.1  is een overzicht weergegeven met betrekking tot de betrokkenheid van de partijen bij 
het  gebruik  van  het  hulpmiddel.  Bij  elke  stap  is weergegeven welke  partij  of welke  partijen  hier 
betrokken bij zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figuur 7.1: Betrokken partijen bij het gebruik van het hulpmiddel
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7.4 Stappenplan ten behoeven van het gebruik van het hulpmiddel 

De stappen welke doorlopen dienen te worden om het hulpmiddel te laten functioneren zijn in deze 
paragraaf beschreven. In figuur 7.2  is grote  lijnen weergegeven welke stappen doorlopen dienen te 
worden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In figuur 7.3 op de volgende pagina is een visualisatie van het totale stappenplan weergegeven. Van 
elke  stap  is  bepaald  welke  gegevens  hierbij  benodigd  zijn.  Deze  gegevens  zijn  in  de  visualisatie 
weergegeven. Voor enkele onderdelen  is het mogelijk om het onderdeel uit  te voeren middels de 
onderzochte  methodes.  Zoals  reeds  omschreven  heeft  er  een  toetsing  plaatsgevonden  om  te 
bepalen welke methode het meest geschikt is om in het hulpmiddel te integreren. De toetsing heeft 
plaatsgevonden op basis van de relevante eisen en wensen uit het programma van eisen.  

Figuur 7.2: Stappenplan 
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Figuur 7.3: Stappenplan t.b.v. het hulpmiddel Coördinatie Bouwkundige Activiteiten Drents Dorp Oost
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7.4.1 Stap 1: Nulmeting keuken uitvoeren 
De  eerste  stap  betreft  het  uitvoeren  van  een 
nulmeting  van  de  keuken,  zie  figuur  7.4.  Het 
doel van de nulmeting is het realiseren van een 
database  welke  in  een  later  stadium 
geraadpleegd  en  gebruikt  wordt  bij  het 
indienen  van  verzoeken  door  bewoners 
omtrent  het  onderhouden,  renoveren  en 
verbouwen  van de  keuken. Het uitvoeren  van 
een  nulmeting  dient  bij  aanvang  van  een 
project  uitgevoerd  te  worden,  indien  de 
aannemer  de  opdracht  krijgt  van  de 
woningcorporatie  om  de  keukens  voor  een 
periode  van  15  jaar  te  onderhouden,  te 
renoveren  en  indien  een  bewoner  de  keuken 
wenst  te  verbouwen,  deze  te  verbouwen. 
Tevens  dient  een  nulmeting  uitgevoerd  te 
worden  na  de  oplevering  van  de  renovatie  of 
de verbouwing van de keuken. Deze nulmeting 
wordt  geraadpleegd  bij  toekomstige 
onderhouds‐,  renovatie‐  en  verbouwingsverzoeken.  Bij  het  uitvoeren  van  een  nulmeting  dient 
enerzijds  informatie  vergaard  te worden  van  de  bestaande  keuken  en  anderzijds  informatie met 
betrekking tot de woning. De informatie met betrekking tot de woning dient aangeleverd te worden 
door de woningcorporatie. Het vergaren van de informatie met betrekking tot de bestaande keuken 
kan middels de volgende methodes vergaard worden: 
 

 Methode 1: Het beschrijven van de keuken 

 Methode 2: Het fotograferen van de keuken 

 Methode 3: Het maken van een 3D laserscan van de keuken 
 
Toetsing toe te passen methode 
Het toetsen van de methodes heeft plaatsgevonden op basis van de relevante eisen en wensen uit 
het  programma  van  eisen.  De  methode  welke  het  beste  heeft  scoort  is  in  het  hulpmiddel 
geïntegreerd.  De  methode  dient  minimaal  te  voldoen  aan  de  gestelde  eisen.  Daarnaast  is  het 
wenselijk dat de methode voldoet aan de gestelde wensen. Hieronder  is de  toetsing weergegeven 
met betrekking tot het uitvoeren van een nulmeting van de keuken. De kleur groen betekent dat de 
methode voldoet aan de gestelde eis of wens. De kleur rood betekent dat de methode niet voldoet 
aan de gestelde eis of wens. 
 

  Methode 

  1  2  3 

Eisen 

Het hulpmiddel dient begrijpelijk en gebruiksvriendelijk te zijn voor de bewoner       

       
Wensen       

Huisbezoeken beperken       

Handgeschreven informatie beperken       

Op korte termijn toepasbaar       
Tabel 7.1: Toetsing methodes ten behoeve van uitvoering nulmeting van de keuken

 
 

Figuur 7.4: Stap 1: Nulmeting keuken uitvoeren 
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Toelichting op beoordeling 
 

Methode 1: Het beschrijven van de keuken 
Bij het toetsen aan de gestelde eis blijkt deze methode niet geschikt om toe te passen. Bij het 
beschrijven van de keuken wordt een actie verlangt van de bewoner. Van een bewoner is het 
niet te verwachten dat deze een keuken  in detail kan beschrijven, een voorbeeld hiervan  is 
het  aangeven  van  gespecificeerde maatvoering.  Tevens  bestaat  de  kans  dat  de  bewoner 
onvolledige  dan wel  onjuiste  informatie  aanlevert. Op  basis  hiervan  is  besloten  dat  deze 
methode niet geschikt is om toe te passen.  

 
De methode voldoet wel aan het merendeel van de gestelde wensen. Huisbezoeken worden 
beperkt en het betreft een methode welke op korte termijn toepasbaar  is. Echter wordt de 
handgeschreven informatie met het toepassen van deze methode niet beperkt. 

 
Conclusie: Niet toepasbaar 
 
Methode 2: Het fotograferen van de keuken 
Bij het toetsen aan de gestelde eis blijkt deze methode niet geschikt om toe te passen. Bij het 
fotograferen van de keuken wordt een actie verlangt van de bewoner. Met een  standaard 
camera, bijvoorbeeld een Olympus Digital Camera C‐370  is het moeilijk om de keuken goed 
te fotograferen, aangezien het een kleine ruimte betreft. De foto’s dienen dusdanig gemaakt 
te worden dat men  in een  later stadium op basis van de gemaakte foto’s een en ander kan 
afleiden,  bijvoorbeeld maatvoering.  Op  basis  hiervan  is  besloten  dat  deze methode  niet 
geschikt is om toe te passen. 

 
De  methode  voldoet  wel  aan  de  gestelde  wensen.  Huisbezoeken  en  handgeschreven 
informatie worden beperkt en de methode is op korte termijn toepasbaar. 

 
Conclusie: Niet toepasbaar 

 
Methode 3: Het maken van een 3D laserscan van de keuken 
Bij het toetsen aan de gestelde eis blijkt dat deze methode geschikt is om toe te passen. Bij 
het uitvoeren van een 3D laserscan worden geen bouwkundig gerelateerde acties vereist van 
de bewoner. De bewoner dient echter alleen op het moment dat de  scan gemaakt wordt 
thuis te zijn, het maken van een 3D  laserscan neemt  in totaal 30 minuten  in beslag. Tevens 
dient de keuken vrij te zijn van obstakels, bijvoorbeeld vuile vaat op het aanrecht.  

 
De methode voldoet aan het merendeel van de gestelde wensen. De methode  is op korte 
termijn toepasbaar en bij het toepassen van de methode wordt handgeschreven  informatie 
beperkt.  Echter  dient  een  huisbezoek  plaats  te  vinden  door  het  bedrijf  welke  de  scan 
uitvoert. De bewoner dient thuis te zijn op het moment dat de scan wordt uitgevoerd. 

 
Conclusie: Toepasbaar 

 
Uitwerking stap 1: Nulmeting keuken uitvoeren 
Zoals beschreven  is bij het uitvoeren van een nulmeting van de keuken  informatie benodigd van de 
woningcorporatie en  informatie van de bestaande keuken. De  informatie die de woningcorporatie 
met  betrekking  tot  de  informatie over de woning  dient  te  verstrekken  aan  de  aannemer  is  in de 
opsomming  op  de  volgende  pagina  weergegeven.  De  informatie  wordt  veelal  via  een Ms  Excel 
document  door de woningcorporatie verstrekt aan de aannemer, zodat de aannemer de gegevens in 
het hulpmiddel kan verwerken. Achter de informatie die de woningcorporatie dient te verstrekken is 
weergegeven waar men in de handleiding van het hulpmiddel deze uitgewerkte stap kan inzien.  
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Aan te leveren informatie door woningcorporatie  Zie handleiding stap: 
Gegevens huurder   

 Straatnaam  1.1.7 

 Huisnummer  1.1.8 

 Naam  1.1.10 

 Achternaam  1.1.10 

 Aanwezigheid van financieel toezichthouder  1.1.10 

Gegevens woning   

 Woningtype  1.1.10 

 Laatst uitgevoerde renovatie  1.1.10 

 Locatie  1.1.12 

 Plattegronden  1.1.14 

 
Zoals beschreven wordt de  informatie met betrekking  tot het  vergaren  van de  informatie  van de 
bestaande keuken middels het uitvoeren van een 3D  laserscan  in kaart gebracht. Het uitvoeren van 
de scan wordt uitbesteed aan het bedrijf Alphaplan, dit bedrijf is gespecialiseerd in het maken van 3D 
laserscans.  Het  maken  van  één  scan  van  de  keuken  bedraagt  6  à  7  minuten.  Indien  het  een 
rechthoekige ruimte betreft zonder obstakels  is het uitvoeren van één scan voldoende. Het bedrijf 
heeft aangegeven zelf te kunnen beoordelen of het noodzakelijk is om meerdere scans in de ruimte 
uit te voeren zodat uiteindelijk de gehele keuken is gescand. Het bedrijf Alphaplan heeft aangegeven 
dat  men  ongeveer  een  halfuur  per  ruimte  nodig  heeft  om  de  scan  uit  te  voeren.  Binnen  dit 
tijdsbestek zit het opstellen van de apparatuur inbegrepen. De verwachting is dat het bedrijf per dag 
van  10  keukens  een  scan  kan maken.  Om  te  zorgen  dat  de  bestaande  situatie  volledig  en  juist 
gescand kan worden dienen de volgende uitgangspunten te worden gehanteerd: 
 

 Keuken vrij van obstakels 
‐ Vuile vaat op aanrecht 
‐ Gordijnen t.p.v. kozijnen 
‐ Losse objecten zoals vuilnisbak, hondenmand, boodschappen et cetera 

 Scan op 1,6m hoogte met de deuren van de keukenkasten gesloten 

 Scan op 1,6m hoogte met de deuren van de keukenkasten open  

 Scan op 0,5m hoogte met de deuren van de keukenkasten gesloten 

 Scan op 0,5m hoogte met de deuren van de keukenkasten open  

 Scan op 1,6m hoogte met de deur van de inbouwkast gesloten (indien aanwezig) 

 Scan op 1,6m hoogte met de deur van de inbouwkast open (indien aanwezig) 

 Datum op de gootsteensticker vermelden in viewerbestand 
 
Nadat de 3D laserscan door het bedrijf is gemaakt en verwerkt kan de aannemer middels een viewer 
de scan bekijken. Hierbij kan men 360 graden draaien in de viewer. De informatie uit de scan welke 
in  het  hulpmiddel  verwerkt  dienen  te worden  is  hieronder weergegeven. Achter  de  informatie  is 
weergegeven waar men in het hulpmiddel deze uitgewerkte stap kan inzien.   
 
Informatie vanuit scan verwerken in het hulpmiddel  Zie handleiding stap: 
Gegevens keukenblok   

 Onderkasten   

‐ Aantal onderkasten  1.2.11 
‐ Passtuk met maatvoering  1.2.12 
‐ Afbeelding van de indeling  1.2.13 
‐ Breedte  1.2.14 
‐ Hoogte  1.2.15 
‐ Type kasten  1.2.16 
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‐ Draairichting van de frontjes  1.2.17 

 Bovenkasten   

‐ Aantal bovenkasten  1.3.1 
‐ Passtuk met maatvoering  1.3.1 
‐ Type kasten  1.3.1 
‐ Afbeelding van de indeling  1.3.1 
‐ Breedte  1.3.1 
‐ Hoogte  1.3.1 
‐ Draairichting van de frontjes  1.3.1 
‐ Afstand van vloer tot onderkant kasten  1.3.1 

 Aanrechtblad   

‐ Lengte aanrechtblad  1.4.1 
‐ Aanwezigheid bladverlenging met maatvoering  1.4.1 
‐ Afbeelding van de indeling  1.4.1 
‐ Hoogte  1.4.1 
‐ Ruimte tussen aanrechtblad en bovenkasten  1.4.1 
‐ Sparingen  1.4.1 

 Keukenindeling   

‐ Positie onderkasten in plattegrond  1.5.1 
‐ Positie bovenkasten in plattegrond  1.5.1 
‐ Positie aanrechtblad in plattegrond  1.5.1 
‐ Positie elektronische apparaten in plattegrond  1.5.11 

 Wandaanzichten   

‐ Afmetingen wandaanzicht  1.6.1 
‐ Deur  1.6.11 

 Positie  1.6.13 
 Afmetingen kozijn  1.6.13 
 Type deur  1.6.13 
 Draairichting  1.6.13 
 Aanwezigheid van de deur  1.6.13 

‐ Raam  1.6.18 
 Positie  1.6.20 
 Afmetingen kozijn  1.6.20 
 Aanwezigheid ventilatierooster  1.6.20 
 Aanwezigheid draaiende delen  1.6.20 

‐ E‐installatie  1.6.23 
 Soort object  1.6.24 
 Positie  1.6.26 
 In‐, op‐ of halfinbouw  1.6.26 
 Aarding van het object  1.6.26 
 Leidingwerk in‐ of opbouw  1.6.26 

‐ W‐installatie  1.6.30 
 Soort object  1.6.31 
 Positie  1.6.34 
 Materiaal  1.6.34 
 Leidingwerk in‐ of opbouw  1.6.34 

‐ Wandafwerking  1.6.37 
 Wandconstructie  1.6.39 
 Soort wandafwerking  1.6.39 
 Positie  1.6.39 
 Oppervlakte  1.6.40 
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 Vloerafwerking   

‐ Vloerconstructie  1.7.1 
‐ Soort vloerafwerking  1.7.1 
‐ Oppervlakte  1.7.2 

 Plafondafwerking   

‐ 1e Verdiepingsvloerconstructie  1.8.1 
‐ Soort plafondafwerking  1.8.1 
‐ Oppervlakte  1.8.2 
‐ Aanwezigheid lichtpunt  1.8.3 
‐ Aanwezigheid ornamenten  1.8.3 
‐ Aanwezigheid ventilatie  1.8.3 

7.4.2 Stap 2: Verzoek aanmaken (Bewoner) 
Nadat de nulmeting van de keuken  is uitgevoerd en alle  informatie verwerkt  is  in het hulpmiddel 
fungeert  deze  informatie  als  database  en  basis  om  onderhouds‐,  renovatie‐  en 
verbouwingsverzoeken met betrekking tot de keuken aan te maken.  In figuur 7.5  is een visualisatie 
weergegeven van stap 2. Hier  is  in weergegeven welke gegevens benodigd zijn om de verschillende 
verzoeken  te  kunnen  aanmaken. Verderop  in de  paragraaf  is  een uitgebreide beschrijving  van de 
verschillende verzoeken weergegeven. 

 
Het aanmaken van een verzoek omtrent het renoveren, verbouwen en het  laten onderhouden van 
de keuken kan middels de volgende methodes worden uitgevoerd: 
 

 Methode 1: Verzoek op een formulier invullen 

 Methode 2: Digitaal afspraak in plannen voor huisbezoek van aannemer 

 Methode 3: Digitaal verzoek aanmaken 
 
Toetsing toe te passen methode 
De  bovenstaande methodes worden  getoetst  op  basis  van  de  relevante  eisen  en wensen  uit  het 
programma van eisen. De methode welke het beste scoort wordt in het hulpmiddel geïntegreerd. De 
methode  dient  minimaal  te  voldoen  aan  de  gestelde  eisen.  Daarnaast  is  het  wenselijk  dat  de 

Figuur 7.5: Stap 2: Verzoek aanmaken 
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methode voldoet aan de gestelde wensen. Hieronder is de toetsing weergegeven met betrekking tot 
het aanmaken van een verzoek met betrekking tot het renoveren, verbouwen en onderhouden van 
een keuken. 
 

  Methode 

  1  2  3 

Eisen 

Het hulpmiddel dient begrijpelijk en gebruiksvriendelijk te zijn voor de bewoner       

Het maken van de verzoeken door bewoners kan zonder bouwkundige kennis       

Het indienen van de verzoeken door bewoners kan op elke willekeurig moment       

Ingediende verzoeken zijn aan te vullen en te wijzigen door de bewoner       

Bouwkundige  activiteiten  welke  de  bewoner  wenst  uit  te  voeren  dienen  kenbaar 
gemaakt te worden 

     

       
Wensen       

Huisbezoeken beperken       

Handgeschreven informatie beperken       

Op korte termijn toepasbaar       
Tabel 7.2: Toetsing methodes ten behoeve van het aanmaken van een verzoek

 
Toelichting op beoordeling 
 

Methode 1: Verzoek op een formulier invullen 
Bij het toetsen aan de gestelde eisen blijkt deze methode bij twee eisen niet geschikt om toe 
te  passen.  Als  een  bewoner  een  formulier  dient  in  te  vullen  om  een  verzoek  te  kunnen 
aanmaken wordt een  actie  verlangt  van de bewoner. Het  aanmaken  van een  verzoek  kan 
dusdanig  complex  zijn  dat  het  invullen  van  het  verzoek  op  een  formulier  niet  van  een 
bewoner  verwacht  kan  worden.  Dit  geldt  tevens  voor  de  eis  met  betrekking  tot  het 
aanmaken van verzoeken  zonder bouwkundige kennis. Er  is bouwkundige kennis benodigd 
om een gedegen verzoek te kunnen aanmaken. Door gebruik te maken van een formulier dat 
door de bewoner wordt  ingevuld  is het wel mogelijk om op elke willekeurig moment een 
verzoek aan te maken. Dit geldt tevens voor het aanvullen of wijzigen van het aangemaakte 
verzoek. Een bewoner kan middels het  formulier aangeven welke bouwkundige activiteiten 
de bewoner gaat uitvoeren. 

 
De methode  voldoet  aan  het merendeel  van  de  gestelde wensen.  Huisbezoeken worden 
beperkt en het betreft een methode welke op korte termijn toepasbaar  is. Echter wordt de 
handgeschreven informatie met het toepassen van deze methode niet beperkt. 

 
Conclusie: Niet toepasbaar 

 
Methode 2: Digitaal afspraak inplannen voor huisbezoek van aannemer 
De bewoner kan op een website een afspraak  inplannen zodat een medewerker van Ballast 
Nedam  op  het  afgesproken  tijdstip  bij  de  bewoner  het  verzoek  kan  opnemen.  Om  het 
verzoek  aan  te maken  heeft  de  bewoner  geen  bouwkundige  kennis  nodig.  Echter  kan  de 
bewoner  niet  op  elke willekeurig moment  een  verzoek  aanmaken,  de  bewoner  is  hierbij 
afhankelijk van het moment dat de medewerker van Ballast Nedam beschikbaar is. Eenmaal 
aangemaakte verzoeken zijn niet eenvoudig aan te vullen of te wijzigen, men dient opnieuw 
een afspraak in te plannen. Tijdens het aanmaken van het verzoek kan de bewoner aangeven 
bij de medewerker welke bouwkundige activiteiten de bewoner zelf wenst uit te voeren. 
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Indien  deze  methode  wordt  toegepast  zal  voldaan  worden  aan  het  merendeel  van  de 
wensen.  De  methode  zal  handgeschreven  informatie  beperken  en  is  op  korte  termijn 
toepasbaar. Echter wordt het aantal huisbezoeken door het toepassen van de methode niet 
beperkt. 

 
Conclusie: Niet toepasbaar 
 

Methode 3: Digitaal verzoek aanmaken 
Bij het  toetsen van de methode aan de gestelde eisen blijkt deze methode  te voldoen aan 
alle  gestelde  eisen. De bewoner  kan  eenvoudige  zonder bouwkundige  kennis  een  verzoek 
volgens een  aantal  te doorlopen  stappen  aanmaken. Dit  kan men doen op elk willekeurig 
moment.  Eenmaal  aangemaakte  verzoeken  zijn  eenvoudig  aan  te  vullen  of  te  wijzigen. 
Tevens kan de bewoner aangeven welke bouwkundige activiteiten de bewoner zelf wenst uit 
te voeren. 

 
Bij het toepassen van deze methode wordt voldaan aan alle gestelde wensen. Huisbezoeken 
en  handgeschreven  informatie  worden  beperkt.  Tevens  is  de methode  op  korte  termijn 
toepasbaar. 

 
Conclusie: Toepasbaar 
 

Uitwerking stap 2: Verzoek aanmaken 
Uit  de  toetsing  is  gebleken  dat  het  aanmaken  van  de  onderhouds‐,  renovatie‐  en 
verbouwingsverzoeken het beste digitaal kan plaatsvinden. Van elke verzoek  is werking beschreven 
en  is  aangegeven  welke  gegevens  benodigd  zijn  om  het  verzoek  te  kunnen  indienen.  In  de 
handleiding  is exact beschreven en visueel weergegeven op welke wijze de verschillende verzoeken 
aangemaakt kunnen worden. In het buurthuis is een pc beschikbaar voor bewoners zonder pc.  
 
Stap 2A: Onderhoudsverzoek aanmaken 
In  figuur  7.6  is  weergegeven  welke  gegevens  benodigd  zijn  bij  het  aanmaken  van  een 
onderhoudsverzoek. 

Figuur 7.6: Stap 2A: Onderhoudsverzoek aanmaken 
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Indien een bewoner van menig is dat er onderhoud aan de keuken uitgevoerd moet worden kan deze 
een onderhoudsverzoek aanmaken. Om een onderhoudsverzoek aan te maken logt de bewoner in op 
de  website  van  het  hulpmiddel.  Op  de  onderhoudspagina  kan  de  bewoner  aangegeven  welk 
onderdeel  in  de  keuken  onderhouden  dient  te  worden.  De  te  onderhouden  onderdelen  in  een 
keuken  zijn  afkomstig  uit  een  database,  het  Activiteitenhandboek,  zie  bijlage  E.  Indien  het  te 
onderhouden onderdeel is aangeklikt kan men het verzoek specificeren. Bij het specificeren van het 
te  onderhouden  onderdeel worden  de  gegevens  uit  de  nulmeting  geïmporteerd.  De  laatste  stap 
betreft het indienen van het verzoek. Hierbij geeft de bewoner een voorkeur aan met betrekking tot 
de datum en tijd wanneer het onderhoud uitgevoerd zal worden. De bewoner dient aan te geven op 
welke wijze deze geïnformeerd wenst te worden, bijvoorbeeld per sms of email. De werkwijze met 
betrekking  tot  het  aanmaken  van  een  onderhoudsverzoek  is  exact  beschreven  en  visueel 
weergegeven in de handleiding van het hulpmiddel. In de onderstaande opsomming is weergegeven 
welke onderdelen in het hulpmiddel zijn opgenomen en bij welke stap in het hulpmiddel deze zijn in 
te zien. 
 
Stappen m.b.t. het indienen van een onderhoudsverzoek  Zie handleiding stap: 

 Schademelding  2A.1.9 

 Specificeren onderhoudsverzoek  2A.1.9 

 Voorkeur datum en tijd met betrekking tot de uitvoering  2A.2.1 

 Bereikbaarheid bewoner  2A.2.1 

 
Stap 2B: Renovatieverzoek aanmaken 
In  figuur  7.7  is  weergegeven  welke  gegevens  benodigd  zijn  bij  het  aanmaken  van  een 
renovatieverzoek. 

 
Indien een bewoner door de aannemer geattendeerd is met betrekking tot het in aanmerking komen 
van een renovatie van de keuken kan deze een renovatieverzoek aanmaken. Indien een bewoner niet 
door de aannemer is geattendeerd kan deze ook een verzoek aanmaken maar dan dient de bewoner 
de  nog  af  te  schrijven  periode  te  betalen.  Het  hulpmiddel  geeft  het  te  betalen  bedrag  van  de 
afschrijvingsperiode weer. Bij het aanmaken van het  renovatieverzoek worden de gegevens uit de 
nulmeting geïmporteerd. De bewoner kan de wandaanzichten van de keuken bekijken en ziet daarin 

Figuur 7.7: Stap 2B: Renovatieverzoek aanmaken 
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het keukenblok weergegeven. De bewoner kan vervolgens keuzes maken met betrekking tot de kleur 
frontjes,  kleur  aanrechtblad,  type  grepen  en  een  wandtegelpakket  kiezen.  Indien  de  bewoner 
monsters van de te kiezen materialen wil zien kan de bewoner terecht bij het Hoofdkwartier gelegen 
aan de Beukenlaan 1a te Eindhoven. Evenals bij het aanmaken van het onderhoudsverzoek dient bij 
het  aanmaken  van  het  renovatieverzoek  aangegeven  te  worden  of,  en  welke  bouwkundige 
activiteiten de bewoner wenst uit te voeren. Vervolgens wordt het verzoek  ingediend. Hierbij dient 
de bewoner een voorkeur aan te geven voor de startdatum van de renovatie van de keuken. Tevens 
dient de bewoner aan te geven op welke wijze deze geïnformeerd wenst te worden. Het gebruik van 
het hulpmiddel met betrekking tot het aanmaken van een renovatieverzoek  is exact beschreven en 
visueel  weergegeven  in  de  handleiding.  In  de  onderstaande    opsomming  is  weergegeven  welke 
onderdelen in het hulpmiddel zijn opgenomen en bij welke stap in het hulpmiddel deze zijn in te zien. 
 
Stappen m.b.t. het indienen van een renovatieverzoek  Zie handleiding stap: 

 Renovatieverzoek specificeren  2B.1.8 

 Materiaalkeuze  2B.1.9 

 Door bewoner uit te voeren bouwkundige activiteiten  2B.2.2 

 Voorkeur startdatum met betrekking tot de uitvoering  2B.3.1 

 Bereikbaarheid bewoner  2B.3.1 

 
Stap 2C: Verbouwingsverzoek aanmaken 
In  figuur  7.8  is  weergegeven  welke  gegevens  benodigd  zijn  bij  het  aanmaken  van  een 
verbouwingsverzoek. 

 
Indien een bewoner door de aannemer geattendeerd is met betrekking tot het in aanmerking komen 
van  een  renovatie  van  de  keuken  kan  deze  naast  een  renovatieverzoek  ook  kiezen  om  een 
verbouwingsverzoek aan te maken. De kosten welke de bouwkundige activiteiten met betrekking tot 
het  realiseren  van  het  verbouwingsverzoeken  met  zich  mee  brengen  in  vergelijking  met  een 
renovatieverzoek zijn voor de  rekening van de bewoner. Tevens dient een bewoner bij het eerder 
laten renoveren of verbouwen van de keuken een bedrag te betalen over de afschrijvingsperiode. Bij 
het aanmaken van het verbouwingsverzoek krijgt de bewoner een grote mate van  flexibiliteit met 
betrekking tot indelen van de nieuwe ruimte. Bij het maken van een ruimte indeling kan de bewoner 

Figuur 7.8: Stap 2C: Verbouwingsverzoek aanmaken 
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eenvoudig aangeven welke wanden hij graag gesloopt zou zien. Tevens  is het mogelijk om nieuwe 
wanden in de plattegrond in te voeren, evenals deuren en ramen.  
 
Nadat  de  bewoner  de  nieuwe  ruimte  indeling  heeft  gemaakt  wordt  deze  ter  controle  naar  de 
aannemer  gestuurd.  De  aannemer  ontvangt  een  email  met  daarin  beschreven  dat  er  in  het 
hulpmiddel Coördinatie Bouwkundige Activiteiten Drents Dorp Oost een verzoek  ter  controle klaar 
staat. Bij het controleren van de nieuwe indeling van de ruimte bekijkt de aannemer of het mogelijk 
is om deze nieuwe  indeling  te  realiseren. Dit geschiedt op basis van de kennis en ervaring van de 
aannemer.  Indien een aannemer constateert dat de bewoner een  indeling heeft ontworpen welke 
niet  uitvoerbaar  is,  dient  de  aannemer  een  alternatief  voor  te  stellen  en  het  alternatief  uit  te 
tekenen.  Indien de ontworpen  indeling akkoord  is bevonden door de aannemer dient de aannemer 
een nieuwe plattegrond te tekenen. De aannemer dient de plattegrond  in het verzoek te uploaden. 
De  bewoner  wordt  door  de  aannemer  geïnformeerd  over  het  verzoek.  Indien  het  verzoek  was 
afgekeurd ontvangt de bewoner een sms of een email met daarin het bericht dat de bewoner in het 
hulpmiddel  dient  in  te  loggen  om  het  verzoek  verder  in  te  vullen  en  te  beslissen  of  de  bewoner 
akkoord  gaat  met  het  alternatief.  Indien  het  verzoek  akkoord  is  bevonden  door  de  aannemer 
ontvangt  de  bewoner  tevens  een  email  of  een  sms met  daarin  het  bericht  dat  de  bewoner  het 
verzoek verder kan invullen. De bewoner kan hiervoor inloggen op de website van het hulpmiddel en 
kiezen om een bestaand verzoek aan te vullen.  
 
Nadat de nieuwe ruimte  indeling bekend  is kan de bewoner het verzoek verder  invullen. Als eerste 
dient de bewoner de keukenindeling vast te leggen. Hierbij kan de bewoner kiezen om de bestaande 
keuken te importeren uit de nulmeting. Vervolgens  is het mogelijk om extra kasten et cetera toe te 
voegen.  Het  is  ook  mogelijk  om  een  nieuwe  keukenindeling  te  ontwerpen.  Indien  de  bewoner 
hiervoor  kiest  dan  verschijnt  een  standaard  keukenopstelling met  een minimaal  aantal  onder‐  en 
bovenkasten  als  beschreven  in  het  prestatiebestek.  De  bewoner  heeft  de  mogelijkheid  om  de 
breedte, hoogte,  type kast en draairichting van het  frontje  te bepalen. Tevens  is het mogelijk om 
extra  kasten  en  objecten,  bijvoorbeeld  een  opstelplaats  voor  een  kooktoestel  in  het  aanzicht  te 
importeren. 
 
De overige stappen komen overeen met het aanmaken van een renovatieverzoek. Dit betreffen de 
stappen  zoals  het  maken  van  keuzes  omtrent  frontjes  en  grepen  et  cetera.  Monster  van  de 
materialen zijn te zien in het Hoofdkwartier. Evenals bij het aanmaken van de voorgaande verzoeken 
dient  de  bewoner  aan  te  geven  of,  en welke  bouwkundige  activiteiten  de  bewoner wenst  uit  te 
voeren.  Vervolgens wordt  het  verzoek  ingediend.  Hierbij  dient  de  bewoner  een  voorkeur  aan  te 
geven voor de startdatum van de verbouwing van de keuken. Tevens dient de bewoner aan te geven 
op welke wijze deze geïnformeerd wenst te worden. Het gebruik van het hulpmiddel met betrekking 
tot het aanmaken van een verbouwingsverzoek  is exact beschreven en visueel weergegeven  in de 
handleiding.  In de onderstaande   opsomming  is weergegeven welke onderdelen  in het hulpmiddel 
zijn opgenomen en bij welke stap in het hulpmiddel deze zijn in te zien. 
 
Stappen m.b.t. het indienen van een verbouwingsverzoek  Zie handleiding stap: 

 Ruimte indeling ontwerpen  2C.1.11 

 Nieuwe ruimte indeling toetsen  2C.2.2 

 Keukenindeling maken  2C.3.4 

 Extra kasten en objecten invoegen  2C.3.6 

 Verbouwingsverzoek specificeren  2C.4.2 

 Materiaalkeuze  2C.4.3 

 Door bewoner uit te voeren bouwkundige activiteiten  2C.4.4 

 Voorkeur startdatum met betrekking tot de uitvoering  2C.4.5 

 Bereikbaarheid bewoner  2C.4.5 
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7.4.3 Stap 3: Verzoek toetsen 
Nadat  de  bewoner  een  verzoek  heeft 
aangemaakt  dient de  aannemer het  verzoek 
te  toetsen,  zie  figuur  7.9.  De  aannemer 
ontvangt een email waarin  is beschreven dat 
in het hulpmiddel en verzoek klaar  staat om 
te  toetsen.  De  toetsing  vindt  plaats  aan  de 
hand van een opgestelde vragenlijst waarvan 
de  vragen  te beantwoorden  zijn met  ja, nee 
of  door  het  invullen  van  een  getal.  Het 
verzoek  wordt  getoetst  op  de  volgende 
onderdelen: 
 

 Laatste geïncasseerde huur 

 Bouwbesluit 2012 

 Prestatiebestek 

 Bruikbaarheid 
 
Bij  de  toetsing  aan  de  laatste  geïncasseerde 
huur wordt  nagevraagd  of  de  bewoner  een 
huurachterstand heeft. Bij een huurachterstand worden  renovatie‐ en  verbouwingsverzoeken niet 
behandeld.  Bij de toetsing aan het Bouwbesluit 2012 wordt getoetst of het eindresultaat zal voldoen 
aan de gestelde eisen als omschreven in het Bouwbesluit 2012. Het verzoek wordt tevens getoetst op 
de  eisen  als  omschreven  in  het  prestatiebestek.  In  het  prestatiebestek  zijn  specifieke  eisen 
beschreven welke geldend zijn voor de woningen van het project Drents Dorp Oost, aan deze eisen 
dient het verzoek te voldoen. Het  laatste onderdeel waar het verzoek op wordt getoetst betreft de 
bruikbaarheid. Hier wordt  verondersteld  dat  de  aannemer  over  voldoende  kennis  beschikt  om  te 
beoordelen of aan de bruikbaarheid wordt voldaan. Een voorbeeld hiervan is, een keukenblok wat in 
de  hoek  van  de  ruimte  is  geplaatst  als men  een  lade  van  de  onderkast  wenst  te  openen  deze 
bijvoorbeeld tegen de radiator aankomt welke aan de muur is bevestigd.  
 
Indien het verzoek niet akkoord wordt bevonden dient de aannemer de onderdelen  in het verzoek 
aan te passen zodat het verzoek wel voldoet. De bewoner ontvangt een sms of email dat het verzoek 
is afgekeurd en dat er een alternatief  is opgesteld. Vervolgens kan de bewoner  in het hulpmiddel 
inloggen  en  het  bestaande  aangepaste  verzoek  bekijken.  Indien  de  bewoner  het  eens  is met  het 
alternatief kan deze hierop een akkoord geven. Hierop ontvangt de aannemer een email waarin  is 
beschreven  dat  het  alternatief  door  de  bewoner  akkoord  is  bevonden.  De  aannemer  verstuurt 
vervolgens het voor uitvoering gereed zijnde verzoek naar de opdrachtgever. Op deze wijze blijft de 
opdrachtgever  op  de  hoogte  van  het  aantal  renovaties,  verbouwingen  en  het  aantal 
onderhoudsmomenten van de keukens.  
 
Stappen m.b.t. het toetsen van een verzoek  Zie handleiding stap: 

 Opvragen laatste geïncasseerde huur  3.1.4 

 Toetsen aan Bouwbesluit 2012  3.2.1 

 Toetsen aan prestatiebestek  3.3.1 

 Toetsen op bruikbaarheid  3.4.1 

 
 
 
 

Figuur 7.9: Stap 3: Verzoek toetsen
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7.4.4 Stap 4: Actielijst maken 
Indien  het  verzoek  de  toetsing  heeft 
doorstaan of het verzoek is in eerste instantie 
afgekeurd  maar  het  alternatief  is  door  de 
bewoner goedgekeurd dan dient een actielijst 
gemaakt  te worden,  zie  figuur  7.10. Op  een 
actielijst staat omschreven welke activiteiten 
uitgevoerd  moeten  worden  en  wie  deze 
activiteiten  uitvoert.  Een  actielijst  komt  in 
grote  lijnen overeen met de meterkast welke 
is toegepast op het project Drents Dorp Oost. 
Op  de  meterkastlijst  zijn  de  activiteiten  in 
grove  lijnen  beschreven,  bijvoorbeeld 
Wandtegels  aanbrengen.  Echter  zijn  de 
uitvoerende partijen niet weergegeven op de 
meterkastlijst. Bij het maken van een actielijst 
wordt  gebruik  gemaakt  van  de  database  in 
Ms  Excel  waar  alle  voorkomende 
bouwkundige  activiteiten  in  vastgelegd  zijn 
met  bijbehorende  sub  activiteiten, 
specificaties,  eisen,  uitvoerende  partijen,  tijdsduren  en  kosten.  De  gegevens  uit  de  database  zijn 
afkomstig    en  komen  overeen  met  de  gegevens  met  betrekking  tot  het  uitvoeren  van  de 
bouwkundige  activiteiten  bij  het  onderhouden,  verbouwen  en  renoveren  van  een  keuken  als 
omschreven  in het Activiteitenhandboek, zie bijlage E. De aannemer dient  in het hulpmiddel aan te 
vinken welke bouwkundige activiteiten uitgevoerd dienen  te worden en hierbij  indien noodzakelijk 
hoeveelheden  in  te  vullen.  Bij  het  invullen  van  de  hoeveelheden  kunnen  de  gegevens  uit  de 
nulmeting geraadpleegd worden. Aan de geselecteerde bouwkundige activiteiten zijn de uitvoerende 
partijen gekoppeld. Per uitvoerende partij  is een overzicht  in  te zien waarin  is weergegeven welke 
bouwkundige  activiteiten  de  betreffende  uitvoerende  partij  dient  uit  te  voeren.  Eveneens  is  het 
mogelijk  om  een  tekstuele  en  visuele  toelichting  te  geven  op  de  uit  te  voeren  bouwkundige 
activiteiten, hier kunnen  tevens de gegevens uit de nulmeting voor geraadpleegd en geïmporteerd 
worden. 
 
Op de actielijst dient de volgende informatie te zijn weergegeven: 
 

 Bouwkundige activiteiten 

 Hoeveelheden 

 Toelichting op bouwkundige activiteiten 

 Uitvoerende partijen 
 
Stappen m.b.t. het maken van een actielijst  Zie handleiding stap: 

 Selecteren van de uit te voeren bouwkundige activiteiten  4.1.4 

 Invoeren hoeveelheden  4.1.4 

 Visuele toelichting op bouwkundige activiteiten  4.1.5 

 Tekstuele toelichting op bouwkundige activiteiten  4.1.9 

 
 
 
 

Figuur 7.10: Stap 4: Actielijst maken
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7.4.5 Stap 5: Planning maken 
Om het gewenste eindresultaat te behalen  is 
het  van  belang  dat  de  bouwkundige 
activiteiten  in  juiste  volgorde  worden 
uitgevoerd.  Om  dit  te  realiseren  dient  een 
planning gemaakt te worden, zie  figuur 7.11. 
Iedere partij kan op de planning zien wanneer 
welke  bouwkundige  activiteiten  uitgevoerd 
dienen  te worden. Op een planning dient de 
volgende informatie te zijn weergegeven: 
 

 Bouwkundige activiteiten 

 Uitvoerende partijen 

 Tijdsduur per bouwkundige activiteit  
 

Voor  het  maken  van  een  planning  wordt 
evenals bij stap vier, gebruik gemaakt van de 
database  waar  alle  voorkomende 
bouwkundige  activiteiten  in  zijn  vastgelegd. 
In deze database  is  tevens  vastgelegd welke 
tijdsduren  benodigd  zijn  om  de  bouwkundige  activiteiten  uit  te  voeren.  In  combinatie  met  de 
opgegeven  hoeveelheden  kan  berekend worden wat  de  totale  tijdsduur  is  van  een  uit  te  voeren 
bouwkundige  activiteit  geïmporteerd.  Bij  het  maken  van  de  planning  worden  de  ,bij  stap  vier, 
geselecteerde uit  te  voeren bouwkundige activiteiten geïmporteerd gemaakt actielijst  importeren. 
Vervolgens  kan met  behulp  van  het  hulpmiddel  berekend worden  hoeveel  tijd  de  bouwkundige 
activiteit  vergt  om  uit  te  voeren.  Hierna  dienen  de  bouwkundige  activiteiten  in  een  planning 
weergegeven te worden. 
 
Het maken van een planning kan met de volgende gangbare methodes gerealiseerd worden: 
 

 Methode 1: Ms Project 

 Methode 2: Asta Powerproject 

 Methode 3: Ms Excel 
 
Toetsing toe te passen methode 
De  bovenstaande methodes worden  getoetst  op  basis  van  de  relevante  eisen  en wensen  uit  het 
programma  van  eisen.  Het  blijkt  dat  er  geen  relevante  eisen  zijn,  op  basis  daarvan  worden  de 
methodes  getoetst  aan  de  relevante wensen.  De methode welke  het  beste  scoort wordt  in  het 
hulpmiddel geïntegreerd. Hieronder is de toetsing weergegeven. 
 

  Methode 

  1  2  3 

Wensen       

Handgeschreven informatie beperken       

Op korte termijn toepasbaar       
Tabel 7.3: Toetsing methodes ten behoeve van het maken van een planning

 
 
 
 
 

Figuur 7.11: Stap 5: Planning maken
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Toelichting op beoordeling 
 
Uit de toetsing is gebleken dat alle drie methodes toepasbaar zijn. Uit het oogpunt van bruikbaarheid 
is  gekozen  om  een  planning  in  Ms  Excel  te  maken.  De  reden  hiervan  is  dat  de  database  met 
bouwkundige activiteiten in Ms Excel relatief eenvoud te koppelen is aan een planning in Ms Excel. 
 
Uitwerking stap 5: Planning maken 
Bij het maken van een planning in Ms Excel worden zoals eerder omschreven gegevens geïmporteerd 
uit de actielijst. In de actielijst zijn de tijdsduren weergegeven die elke bouwkundige activiteit vergt 
om  uit  te  voeren. De  aannemer  dient  de  bouwkundige  activiteiten  in  te  plannen. Hierbij  kan  de 
aannemer  een  datum  en  start‐  en  eindtijden  selecteren.  Uiteindelijk  kan  de  aannemer  per  uit 
voerende partijen een planning weergeven. 
 
Stappen m.b.t. het maken van een planning  Zie handleiding stap: 

 Datum selecteren  5.1.4 

 Starttijd selecteren  5.1.4 

 Eindtijd selecteren  5.1.4 

7.4.6 Stap 6: Betrokken partijen inlichten 
Nadat  bekend  is  welke  bouwkundige 
activiteiten  plaats  moeten  vinden  om  het 
verzoek  te  realiseren,  en  op welke moment 
deze  bouwkundige  activiteiten  uitgevoerd 
dienen  te  worden  zullen  de  betrokken 
partijen  ingelicht moeten worden,  zie  figuur 
7.12.  De  volgende  informatie  dienen  de 
betrokken partijen te ontvangen: 
 

 Goedgekeurde verzoek 

 Actielijst 

 Planning 
 
Op basis  van de  ingediende  stukken  kunnen 
de  uitvoerende  partijen  de  bouwkundige 
activiteiten voorbereiden en uitvoeren.  
 
Methodes om partijen in te lichten zijn: 
 

 Methode 1: Digitaal bestanden versturen (Outlook) 

 Methode 2: Digitaal bestanden versturen (WeTransfer) 

 Methode 3: Digitaal bestanden delen (Opslag in de Cloud) 

 Methode 4: Website 
 
Toetsing toe te passen methode 
De  bovenstaande methodes worden  getoetst  op  basis  van  de  relevante  eisen  en wensen  uit  het 
programma van eisen. De methode welke het beste scoort wordt in het hulpmiddel geïntegreerd. De 
methode  dient  minimaal  te  voldoen  aan  de  gestelde  eisen.  Daarnaast  is  het  wenselijk  dat  de 
methode  voldoet  aan  de  gestelde wensen.  De  toetsing met  betrekking  tot  het  inlichten  van  de 
betrokken partijen  ten behoeve van de uit  te voeren bouwkundige activiteiten om het verzoek  te 
realiseren is in tabel 7.4 weergegeven.  
 

Figuur 7.12: Stap 6: Betrokken partijen inlichten 
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  Methode 

  1  2  3  4 

Eisen 

Het hulpmiddel dient begrijpelijk en gebruiksvriendelijk te zijn voor de bewoner         

Betrokken onderaannemers en leveranciers op afstand digitaal inlichten         

         
Wensen         

Huisbezoeken beperken         

Handgeschreven informatie beperken         

Op korte termijn toepasbaar         
Tabel 7.4: Toetsing methodes ten behoeve van inlichten van de betrokken partijen

 
Toelichting op beoordeling 
 

Methode 1: Digitaal bestand versturen (Outlook) 
Deze  methode  voldoet  aan  de  gestelde  eisen  en  wensen.  Het  is  aannemelijk  dat  een 
bewoner  om  kan  gaan met  het mailprogramma Outlook.  Eveneens  kunnen  de  betrokken 
partijen middels deze methode op afstand ingelicht worden.  

 
Conclusie: Toepasbaar 

 
Methode 2: Digitaal bestanden versturen (WeTransfer) 
In  de  bouwwereld  is  het  programma WeTransfer    een  bekend  programma wat  veelvuldig 
toegepast wordt. Om vast te stellen of het programma tevens bekend is bij personen welke 
geen relatie hebben met de bouwwereld zijn  interviews uitgevoerd bij een zestal personen. 
Hieruit  is  gebleken  dat  geen  van  de  geïnterviewden  kennis  heeft  van  het  programma 
WeTransfer.  Op  basis  van  deze  gegevens  voldoet  deze  methode  niet  aan  de  volgende 
gestelde eis: het hulpmiddel dient begrijpelijk en gebruiksvriendelijk te zijn voor de bewoner. 
Het programma WeTransfer kan wel gebruikt worden om onderaannemers en  leveranciers 
op  afstand  in  te  lichten.  Met  betrekking  tot  het  voldoen  aan  de  wensen  voldoet  deze 
methode. 

 
Conclusie: Niet toepasbaar 

 
Methode 3: Digitaal bestand delen (Opslag in de Cloud) 
Eveneens  als  bij  de  voorgaande methode  is  deze methode  bekend  in  de  bouwwereld  en 
wordt  deze  methode  veelvuldig  toegepast.  Echter  blijkt  deze  methode  nauwelijks 
bekendheid  te hebben bij de ondervraagde personen. Op basis van deze gegevens voldoet 
deze  methode  niet  aan  de  volgende  eis:  het  hulpmiddel  dient  begrijpelijk  en 
gebruiksvriendelijk  te  zijn  voor  de  bewoner. Deze methode  kan wel  gebruikt worden  om 
onderaannemers en leveranciers op afstand in te lichten. Met betrekking tot het voldoen aan 
de wensen voldoet deze methode.  

 
Conclusie: Niet toepasbaar 

 
Methode 4: Website 
Deze  methode  voldoet  aan  de  gestelde  eisen  en  wensen.  Het  is  aannemelijk  dat  een 
bewoner een website kan gebruiken, mits deze zorgvuldig samengesteld en ontworpen is. 

 
Conclusie: Toepasbaar 
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Uitwerking stap 6: Betrokken partijen inlichten 
Het  is  gebleken  dat  methode  één  en  methode  vier  toepasbaar  zijn.  De  methode  welke  in  het 
hulpmiddel  geïntegreerd  zal worden betreft methode  vier, de website. De  afweging  tussen beide 
opties is gemaakt op basis van het gehele hulpmiddel. Indien alle informatie via één bron verzameld 
en verspreid wordt blijft het overzicht bestaan. Het  is wel mogelijk om de betrokken partijen een 
email ter informatie te sturen. 
 
De  betrokken  partijen  ontvangen  per  email  een  bericht  dat  er  een  uitvoering  gepland  staat  van 
bijvoorbeeld  een  renovatie  van  een  keuken.  Iedere partij  kan  inloggen op de website  en daar de 
totale  planning  en  actielijst  inzien  van  het  uit  te  voeren  verzoek.  Tevens  kan  iedere  betreffende 
betrokken partij een gespecificeerde actielijst en planning inzien.  
 
Stappen m.b.t. het inlichten van de betrokken partijen  Zie handleiding stap: 

 Uploaden van gehele actielijst  6.1.4 

 Uploaden van gespecificeerde actielijsten per betrokken partij  6.1.4 

 Uploaden van overall planning  6.1.4 

 Uploaden van gespecificeerde planning per betrokken partij  6.1.4 

 Per email informeren van de uitvoering van een verzoek  6.1.4 

7.4.7 Stap 7: Bouwkundige activiteiten monitoren 
Tijdens  de  uitvoering  van  de  bouwkundige 
activiteiten  is  het  van  belang  dat  de 
bouwkundige  activiteiten  gemonitord 
worden,  zie  figuur  7.13.  Het  doel  hiervan  is 
het  bewaken  van  de  planning.  De  volgende 
onderdelen dienen gemonitord te worden: 
 

 Voortgang 

 Problemen 
 
Methodes  om  de  voortgang  te  monitoren 
zijn: 
 

 Methode 1: Telefonisch 

 Methode 2: Email 

 Methode 3: Website 
 
 
 
Toetsing toe te passen methode 
De  bovenstaande methodes worden  getoetst  op  basis  van  de  relevante  eisen  en wensen  uit  het 
programma van eisen. De methode welke het beste scoort wordt in het hulpmiddel geïntegreerd. De 
methode  dient  minimaal  te  voldoen  aan  de  gestelde  eisen.  Daarnaast  is  het  wenselijk  dat  de 
methode voldoet aan de gestelde wensen. Hieronder is de toetsing weergegeven met betrekking tot 
het monitoren van de bouwkundige activiteiten tijdens de uitvoering.  
 

  Methode 

  1  2  3 

Eisen 

Het hulpmiddel dient begrijpelijk en gebruiksvriendelijk te zijn voor de bewoner       

       

Figuur 7.13: Stap 7: Bouwkundige activiteiten monitoren 
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Wensen       

Huisbezoeken beperken       

Handgeschreven informatie beperken       

Op korte termijn toepasbaar       
Tabel 7.5: Toetsing methodes ten behoeve van het monitoren van de bouwkundige activiteiten

 
Toelichting op beoordeling 
 

Methode 1: Telefonisch 
Het is mogelijk om de monitoring van de bouwkundige activiteiten telefonisch plaats te laten 
vinden.  Indien een bewoner  zelf al dan niet deels bouwkundige activiteiten uitvoert  in de 
keuken kan deze de voortgang en eventuele problemen telefonisch melden. Dit geldt tevens 
voor  de  onderaannemers.  Door  het  toepassen  van  deze  methode  worden  huisbezoek 
beperkt. Tevens is het een methode die op de korte termijn toepasbaar is. Echter voldoet de 
methode  niet  aan  de  wens  met  betrekking  tot  het  beperken  van  de  handgeschreven 
informatie.  De  aannemer  zal  de  informatie  uit  het  telefoon  gesprek moeten  noteren  en 
vervolgens verwerken.   

 
Conclusie: Niet toepasbaar 

 
Methode 2: Email 
Het  versturen  van  informatie  per  mail  is  iets  wat  dagelijks  vele  mensen  doen. 
Onderaannemers en bewoners die bouwkundige activiteiten uitvoeren in de keuken zouden 
aan het eind van de dag een email naar de aannemer kunnen  sturen om de voortgang en 
eventuele problemen te melden. Echter voldoet deze methode niet aan de gestelde eis dat 
het  hulpmiddel  begrijpelijk  en  gebruiksvriendelijk  dien  te  zijn  voor  de  bewoner.  Van  een 
bewoner  is niet te verwachten dat deze  informatie met betrekking tot de voortgang van de 
bouwkundige activiteiten kan melden. Deze methode voldoet wel aan de gestelde wensen. 

 
Conclusie: Niet toepasbaar 

 
Methode 3: Website 
Deze  methode  voldoet  aan  de  gestelde  eisen  en  wensen.  Het  is  aannemelijk  dat  een 
bewoner een website kan gebruiken, mits deze zorgvuldig samengesteld en ontworpen is en 
de bewoner begeleidt met het doorlopen van de stappen. 

 
Conclusie: Toepasbaar 

 
Uitwerking stap 7: Bouwkundige activiteiten monitoren 
Om de bouwkundige activiteiten welke uitgevoerd worden in een keuken te monitoren dient input te 
komen  vanuit  de  uitvoerende  partijen.  Elke  partij  dient  bij  aanvang  van  het  uitvoeren  van  de 
bouwkundige activiteiten zich aan te melden in de betreffende woning. Dit kan men doen door in te 
loggen op de website van het hulpmiddel en zich vervolgens in het hulpmiddel aan te melden bij de 
woning.  Het  is  niet  aannemelijk  dat  de  uitvoerende  partijen  een  laptop  meenemen  terwijl  zij 
bouwkundige activiteiten gaan uitvoeren daarom  is het ook mogelijk om via een  smartphone met 
mobiel  internet  in  te  loggen door een QR‐code  te scannen. Bewoners ontvangen een brief en een 
sticker met een QR‐code met het verzoek deze aan de binnenkant van de meterkast deur te plakken.  
De aannemer kan in het hulpmiddel inzien welke partij zich heeft aangemeld in de woning. 
 
Indien een partij tijdens het uitvoeren van de bouwkundige activiteit problemen constateert kan die 
de problemen  eveneens  via het hulpmiddel, hetgeen met de  smartphone  te bereiken  is,  kenbaar 
maken. De uitvoerde partij kan een korte omschrijving geven van het probleem en kan eventueel een 
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foto maken met de smartphone en deze uploaden. De aannemer ontvangt direct een email dat er 
een tijdens de uitvoering van een verzoek een probleem  is geconstateerd. Door  in te  loggen op de 
website  kan de  aannemer het probleem  zien  en  verdere  actie ondernemen.  Indien het probleem 
dusdanig ernstig is, dient de aannemer de actielijst aan te passen (stap vier) en de vervolgstappen uit 
te voeren. Tevens kan de aannemer de betreffende uitvoerende partij bellen om te melden dat de 
melding van het probleem verwerkt wordt. 
 
Elke partij dient zich aan het einde van de dag af te melden in de woning. Dit geschiedt wederom via 
de website van het hulpmiddel. Bij het afmelding dient de betreffende partij de stand van zaken aan 
te  geven  van  de  uitgevoerde  bouwkundige  activiteiten  ten  opzichte  van  de  gemaakte  planning. 
Indien men een achterstand heeft ten opzichte van de planning dient de planning te worden herzien. 
Hiervoor  dient  men  terug  te  gaan  naar  stap  vijf  en  vervolgens  de  vervolgstappen  opnieuw  te 
doorlopen. Indien er zich geen achterstanden voordoen ten opzichte van de planning kan de keuken 
nadat alle bouwkundige activiteiten zijn uitgevoerd worden opgeleverd. 
 
Stappen m.b.t. het monitoren van de voortgang  Zie handleiding stap: 

 Aanmelden betrokken partijen  7.1.2 

 Voortgang melden  7.1.6 

 Problemen melden  7.2.1 

 Foto van probleem uploaden  7.2.2 

 Planning aanpassen  5.1.4 

 Actielijst aanpassen  4.1.4 

7.4.8 Stap 8: Keuken opleveren 
Nadat  alle  bouwkundige  activiteiten  zijn 
uitgevoerd  in de  keuken dient de  keuken  te 
worden  opgeleverd,  zie  figuur  7.14.  Bij  de 
oplevering zijn evenals  in de huidige situatie, 
de bewoner, aannemer en de opdrachtgever 
aanwezig.  Bij  de  oplevering  wordt  gebruik 
gemaakt van een  tablet met mobiel  internet 
zodat  de  website  bezocht  kan  worden.  De 
keuken dient opgeleverd  te worden op basis 
van  het  ingediende  verzoek.  Tevens worden 
de  eisen  uit  het  prestatiebestek  bij  de 
oplevering gehanteerd. In het prestatiebestek 
is  beschreven  aan  welke  eisen  de 
bouwkundige  kwaliteit  dient  te  voldoen. 
Indien  er  opleverpunten  zijn  verwerkt  de 
aannemer  deze  middels  de  tablet  in  het 
hulpmiddel. De  aannemer  dient  een  nieuwe 
actielijst  op  te  stellen  (stap  vier)  en  een 
nieuwe  planning  te  maken.  Vervolgens 
worden  de  betrokken  partijen  ingelicht,  de  bouwkundige  activiteiten  gemonitord  en  wordt  de 
keuken  wederom  opgeleverd.  Nadat  de  keuken  volledig  is  opgeleverd  kunnen  de  financiële 
consequenties verwerkt worden. Tevens dient een nieuwe 3D  laserscan gemaakt te worden. Hierbij 
dient enkel de stap één van het proces uitgevoerd te worden. De gegevens uit de nulmeting worden 
in de toekomst gebruikt om het onderhoud, de renovatie en de verbouw aan te sturen met behulp 
van het hulpmiddel. 
 
Stappen m.b.t. het opleveren van de keuken  Zie handleiding stap: 

 Opleverpunten kenbaar maken  8.1.4 

Figuur 7.14: Stap 8: Keuken opleveren
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7.4.9 Stap 9: Financiële consequenties verwerken 
Nadat  alle  bouwkundige  activiteiten  in  de 
keuken  zijn  uitgevoerd  en  de  keuken  is 
opgeleverd  dient  de  financiële  afhandeling 
plaats te vinden, zie figuur 7.15. Hierbij dient 
exact vastgesteld te worden welke kosten de 
bewoner  dient  te  betalen  indien  deze 
bijvoorbeeld heeft gekozen om de keuken te 
laten verbouwen. De aannemer kan op basis 
van de actielijst aangeven welke kosten voor 
de bewoner zijn. Tevens kan met behulp van 
het  hulpmiddel  berekend  worden  welk 
bedrag  de  bewoner  dient  te  betalen  indien 
deze  eerder  dan  de  gestelde  termijn  de 
keuken heeft  laten renoveren of verbouwen. 
Tevens dienen de kosten  inzichtelijk gemaakt 
te worden zodat de administratieafdeling van 
Ballast  Nedam  een  factuur  naar  de 
opdrachtgever en bewoner kan verzenden. 
 
 
Stappen m.b.t. het verwerken van de financiële consequenties  Zie handleiding stap: 

 Kosten bepalen voor opdrachtgever  9.1.4 

 Kosten bepalen voor de bewoner (bouwkundige activiteiten)  9.1.4 

 Kosten bepalen voor bewoner (huurverhogende keuzes)  9.1.5 

 Kosten bepalen voor de bewoner (afschrijvingsperiode)  9.1.7 

7.4.10 Stap 10: Bouwkundige staat monitoren 
Om  in  de  toekomst  de  keuken  tijdig  te 
onderhouden  en  te  renoveren  is  het 
belangrijk  om  de  bouwkundige  staat  te 
monitoren, zie figuur 7.16. Het terugkomende 
onderhoud in een keuken betreft het kitwerk. 
De kitvoegen dienen na een periode van vijf 
jaar vervangen  te worden. De aannemer kan 
in  het  hulpmiddel  inzien  welke  keuken  in 
aanmerking  komt  voor  onderhoud  of 
renovatie. Dit  is gesorteerd op datum van de 
keuken  waar  het  eerste  bouwkundige 
activiteiten  omtrent  het  onderhouden  en 
renoveren ervan uitgevoerd moeten worden. 
 
 
 
 
 
 
 
Stappen m.b.t. het monitoren van de bouwkundige staat  Zie handleiding stap: 

 Monitoringsoverzicht beheren  10.1.3 

 

Figuur 7.15: Stap 9: Financiële consequenties verwerken 

Figuur 7.16: Stap 10: Bouwkundige staat monitoren 
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7.4.11 Stap 11: Bewoners attenderen 
Op  basis  van  de  monitoring  van  de 
bouwkundige staat van de keuken dienen de 
bewoners geattendeerd te worden, zie figuur 
7.17.  De  bewoner  ontvangt  veertien  dagen 
voorafgaand  dat  de  keuken  in  aanmerking 
komt  voor onderhoud of  renovatie een mail 
of  sms.  De  bewoner  kan  vervolgens  een 
verzoek aanmaken in het hulpmiddel (stap 2). 
Indien  de  bewoner  niet  reageert  op  de 
melding  van  de  aannemer  zal  de  aannemer 
contact opnemen met de bewoner.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stappen m.b.t. het attenderen van de bewoners  Zie handleiding stap: 

 Attenderen  op  basis  van  monitoring  van  de  bouwkundige 
staat. 

11.1.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 7.17: Stap 11: Bewoners attenderen 
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8 Evaluatie van het hulpmiddel 

8.1 Inleiding 

In  dit  hoofdstuk  is  het  hulpmiddel  getoetst welke  ontwikkeld  is  om  op  afstand  de  bouwkundige 
activiteiten  met  betrekking  tot  het  onderhouden,  renoveren  en  verbouwen  van  een  keuken  te 
coördineren. Het hulpmiddel is op basis van de volgende punten getoetst: 
 

 Toetsen aan de doelstelling (§8.2) 

 Toetsen aan het programma van eisen en wensen (§8.3) 

 Toetsen op kosten en baten (§8.4) 
 
Naar  aanleiding  van de  resultaten  van de  toetsingen  kan een  conclusie worden  getrokken waarin 
staat vermeld in hoeverre het hulpmiddel voldoet. De conclusie is beschreven in paragraaf 8.5, welke 
wordt opgevolgd door de aanbevelingen in paragraaf 8.6. 
 
Het  is niet mogelijk om het hulpmiddel  in de praktijk  te  toetsen dit omdat het een dummyversie 
betreft.  Op  basis  van  het  bestuderen  van  de  handleiding  is  de  werking  van  het  hulpmiddel 
gesimuleerd op een keuken van het project Drents Dorp Oost. De personen welke het hulpmiddel 
hebben getoetst hebben zich  ingeleefd als gebruiker van het hulpmiddel en konden vervolgens op 
basis van de handleiding het gebruik van het hulpmiddel beoordelen.  
 
Zoals  in  de  doelstelling  staat  omschreven  is  het  hulpmiddel  ontwikkeld  voor  de  keukens  van  de 
woningen van het onlangs opgeleverde project Drents Dorp Oost. De projectleider (Dhr. J. Biemans) 
en de werkvoorbereider  (Dhr. H. Rombouts) welke destijds allebei werkzaam waren op het project 
hebben het hulpmiddel getoetst op basis van de doelstelling, het programma van eisen en hebben 
een schatting gemaakt met betrekking  tot de kosten en baten. Bij het  toetsen van het hulpmiddel 
door  de  projectleider  en  de  werkvoorbereider  is  expres  gekozen  voor  de  projectleider  en  de 
werkvoorbereider  welke  werkzaam  zijn  geweest  op  het  project  Drents  Dorp  Oost,  omdat  deze 
specialisten alles van het project wisten en daardoor met een kritische blik het hulpmiddel konden 
beoordelen.  Tevens  hebben  vier  personen  zonder  bouwkundige  kennis  gefungeerd  als  fictieve 
bewoners van de woningen en hebben het hulpmiddel getoetst vanuit het oogpunt van de bewoner.  

8.2 Toetsen aan de doelstelling 

Met betrekking tot het gebruik van het hulpmiddel is een handleiding geschreven. De handleiding is 
door de betreffende personen doorlopen en op basis van de informatie welke in de handleiding staat 
vermeld is bepaald of het hulpmiddel voldoet aan de doelstelling. 
 
De doelstelling bestaat uit een negental aspecten, van ieder aspect is bepaald en onderbouwd of het 
hulpmiddel hieraan voldoet. De doelstelling is als volgt geformuleerd: 
 
Het  ontwikkelen  van  een  hulpmiddel  voor  het  op  afstand  kunnen  voorbereiden  en  aansturen  van 
onderhouds‐,  renovatie‐  en  verbouwingswerkzaamheden  met  betrekking  tot  de  keukens  van  de 
woningen  van  het  project  Drents  Dorp  Oost.  Waarbij  de  processen  met  betrekking  tot  de 
voorbereiding  en  realisatie  van  onderhouds‐,  renovatie‐  en  verbouwingswerkzaamheden  van  de 
keukens voor een periode van 15 jaar worden uitbesteed aan de aannemer, waarbij: 
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De  handleiding  is  dusdanig  gedetailleerd  geschreven  dat  het  volkomen  duidelijk  is  hoe men  een 
onderhouds‐,  renovatie‐  of  verbouwingsverzoek  dient  aan  te maken.  Het  hulpmiddel  vormt  een 
leidraad  voor de bewoner met betrekking  tot het  invoeren  van de  gegevens  van het betreffende 
verzoek. Tevens is in de buurt een vrijwillige buurthulp aanwezig welke bewoners kan ondersteunen 
bij het  invoeren van de gegevens  indien een bewoner niet  in staat  is om de gegevens  in te voeren 
door bijvoorbeeld een handicap.  
 
 
 
 
Het  is  voor  bewoners mogelijk  om  op  een  willekeurig moment  een  onderhouds‐,  renovatie‐  of 
verbouwingsverzoek aan te maken. Echter wil het nog niet zeggen dat de keuken op dat moment ook 
daadwerkelijk  in aanmerking komt voor de uitvoering van het betreffende verzoek. Het  is mogelijk 
dat  de  keuken  pas  over  bijvoorbeeld  2  jaar  gerenoveerd mag worden.  Voor  de  bewoners  is  het 
mogelijk  om  de  af  te  schrijven  periode  af  te  kopen  en  de  keuken  toch  te  laten  renoveren  of 
verbouwen. Bij het aanmaken van het verzoek kan een bewoner  inzien welke kosten voor rekening 
van de bewoner zijn.  
 
 
 
 
De bewoner kan met behulp van het hulpmiddel een aangemaakt verzoek eenvoudig aanvullen of 
wijzigen. Het aanvullen of wijzigen geschiedt op dezelfde wijze als bij het aanmaken van het verzoek. 
Het aanvullen of wijzigen van het verzoek  is mogelijk  tot het moment dat de bewoner een bericht 
heeft  ontvangen  dat  het  ingediende  verzoek  is  goedgekeurd  en  de  voorbereidingen  voor  de 
uitvoering plaatsvinden. 
 
 
 
 
Het  is voor de bewoner mogelijk om zelf bouwkundige activiteiten uit te voeren met betrekking tot 
de realisatie van een renovatie‐ en verbouwingsverzoek. Bij het aanmaken van het verzoek wordt de 
bewoner  gevraagd  van welke  onderdelen  de  bewoner  zelf  bouwkundige  activiteiten wenst  uit  te 
voeren. 

 
 
 
 

De  aannemer  kan middels  het  hulpmiddel  inzicht  verkrijgen met  betrekking  tot  de  bouwkundige 
staat  van de  keukens.  In het hulpmiddel  is een overzicht weergegeven waarin  van elke woning  is 
weergegeven wanneer deze  in aanmerking komt voor onderhoud of  renovatie van de keuken. Het 
overzicht  is gerangschikt op datum. Het monitoren van de  financiële  situatie van de bewoner met 
betrekking tot huurachterstanden vindt plaats bij het toetsen van het door de bewoner  ingediende 
verzoek. 
 
 
 
 
 

het  gedeelte  van  het  hulpmiddel  hetgeen  bestemd  is  voor  bewoners  dient  laagdrempelig  en 
toegankelijk te zijn voor mensen zonder bouwkundige kennis; (VOLDOET)

bewoners op elk willekeurig moment bij de aannemer kunnen aangeven om de keuken  te  laten 
onderhouden, verbouwen en te renoveren; (VOLDOET)

het aanvullen of wijzigen van door bewoners aangegeven onderdelen eenvoudig  is uit te voeren; 
(VOLDOET) 

de bewoner de mogelijkheid heeft om zelf bouwkundige activiteiten uit te voeren ten behoeve van 
de te renoveren en te verbouwen onderdelen; (VOLDOET)

men op afstand de bouwkundige staat van de keukens en de financiële situatie van de bewoners 
kan monitoren; (VOLDOET) 
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De  aannemer  kan  met  behulp  van  het  hulpmiddel  een  planning  maken  met  betrekking  tot  de 
uitvoering van de bouwkundige activiteiten voor de realisatie van het door de bewoner  ingediende 
verzoek.  
 

 
 
 

De  betrokken  onderaannemers  en  leveranciers  kunnen met  behulp  van  het  hulpmiddel  door  de 
aannemer  ingelicht worden omtrent de uit  te voeren bouwkundige activiteiten  in een keuken van 
een bepaald adres. Bij het inlichten wordt een actielijst en een planning meegezonden.  
 

 
 
 
 

Bij  het  toepassen  van  de werkmethode  zoals  omschreven  in  de  handleiding wordt  de woning  bij 
aanvang van een project bezocht om een 3D  laserscan te maken. Het bezoek neemt ongeveer een 
halfuur in beslag. Tevens vindt een bezoek aan de woning plaats indien de keuken opgeleverd dient 
te  worden.  De  projectleider  en  werkvoorbereider  hebben  aangegeven  om  bij  een 
verbouwingsverzoek  de woning  toch  even  te  bezoeken  om  de  bewoner  uitleg  te  geven  over  een 
aantal praktische zaken, zoals bijvoorbeeld het verwijderen van een antieke klok. Het bezoek heeft 
geen invloed op het proces. 
 
 
 
 
Indien het hulpmiddel op de juiste manier wordt gebruikt en men het hulpmiddel gebruikt zoals in de 
handleiding  staat beschreven  is het niet noodzakelijk om met betrekking  tot de  realisatie van een 
verzoek gebruik te maken van handgeschreven informatie. 

8.3 Toetsen aan het programma van eisen en wensen 

In  deze  paragraaf  is  de  toetsing  van  het  hulpmiddel  op  basis  van  de  gestelde  eisen  en wensen 
uitgewerkt. Middels een beknopte onderbouwing is van iedere eis en wens aangegeven of deze wel 
of niet voldoet. Met betrekking tot de eisen  is onderscheid gemaakt tussen eisen welke betrekking 
hebben op de bewoner en eisen welke betrekking hebben op de aannemer. 
 
Eisen met betrekking tot bewoner 
 
 
 
Bij het volgen van de handleiding kan een bewoner zelfstandig een verzoek aanmaken omtrent het 
onderhouden, renoveren en verbouwen van de keuken. 
 
 
 
Bij  het  volgen  van  de  handleiding  kan  een  bewoner  zonder  bouwkundige  kennis  een  verzoek 
aanmaken omtrent het onderhouden, renoveren en verbouwen van de keuken. 
 
 

de planning voor het te realiseren onderdeel gemaakt kan worden; (VOLDOET) 

de  betrokken  onderaannemers  en  leveranciers  voor  het  te  realiseren  onderdeel  op  afstand 
ingelicht worden; (VOLDOET) 

de  aannemer  de  woning  zo  min  mogelijk  dient  te  bezoeken  om  de  benodigde  informatie  te 
vergaren om het onderhouden, renoveren en verbouwen van een keuken te kunnen voorbereiden 
en te kunnen aansturen; (VOLDOET) 

het hulpmiddel zoveel mogelijk digitaal gebruikt kan worden en het gebruik van handgeschreven 
informatie tot het verleden kan behoren. (VOLDOET)

Het hulpmiddel dient begrijpelijk en gebruiksvriendelijk te zijn voor de bewoner. (VOLDOET) 

Het maken van de verzoeken door bewoners kan zonder bouwkundige kennis. (VOLDOET) 



Op afstand onderhouds-, renovatie- en verbouwingswerkzaamheden van een keuken coördineren  131 

 
 
 
Bij het aanmaken van een  renovatie‐ of een verbouwingsverzoek krijgt de bewoner een scherm  te 
zien waar  uitgelegd wordt  op welke wijze  de  eventuele  te  betalen  afschrijvingsperiode  berekend 
wordt. Tevens kan men de bedragen inzien wat het de bewoners oplevert indien zij zelf bouwkundige 
activiteiten gaan uitvoeren. Bij het aanmaken van een verbouwingsverzoek kan de bewoner tevens 
de  bedragen  inzien  welke  de  bewoner  dient  te  betalen  indien  deze  kiest  voor  huurverhogende 
keuzes  en  staat  duidelijk  beschreven  dat  de  bewoner  de  kosten welke  extra  gemaakt worden  in 
vergelijking  met  een  renovatie  van  een  keuken  voor  de  bewoner  zijn.  Deze  kosten  kunnen  op 
voorhand niet  exact bepaald worden. De bewoner  kan wel  een benadering  van de  kosten  inzien. 
Bijvoorbeeld het verwijderen van een strekkende meter wand kost een X bedrag.  
 
 
 
Bewoners kunnen  in het hulpmiddel op elk willekeurig moment een verzoek aanmaken.  Indien een 
keuken nog niet  in aanmerking komt voor renovatie of verbouw kan de bewoner de af te schrijven 
periode afkopen.  
  
 
 
Een bewoner kan tot het moment dat deze een bevestiging ontvangen heeft met betrekking tot de 
goedkeuring van het verzoek, het verzoek nog aanpassen en/of wijzigen. 
 
 
 
 
Bij het aanmaken van een renovatie‐ en verbouwingsverzoek wordt de bewoner gevraagd of en van 
welke onderdelen de bewoner zelf bouwkundige activiteiten wenst uit te voeren. De bewoner kan de 
betreffende informatie in het hulpmiddel aangeven. 
 
Eisen met betrekking tot aannemer 
 
 
 
Elk  inkomend  verzoek wordt  door  de  aannemer  individueel  behandeld.  Dit  geldt  tevens  voor  de 
uitvoering, men werkt in de serie van één. 
 
 
 
Indien  de  aannemer middels  het  hulpmiddel  een  verzoek  ontvangt  van  een  bewoner  dient  het 
verzoek eerst getoetst te worden met behulp van het hulpmiddel voordat het verzoek akkoord wordt 
bevonden.  In de toetsing  is het onderdeel Bouwbesluit 2012 opgenomen. Een verzoek wordt nooit 
akkoord bevonden indien het verzoek niet aan alle punten uit de toetsing voldoet. 
 
 
 
In  het  prestatiebestek  staat  beschreven  aan  welke  eisen  het  eindresultaat  van  de  uitgevoerde 
bouwkundige  activiteiten  dient  te  voldoen.  Deze  eisen  zijn  opgenomen  in  het  hulpmiddel  en  de 
partijen waar deze eisen betrekking op hebben kunnen deze eisen inzien in de actielijst. 
 
 

Het indienen van de verzoeken door bewoners kan op elk willekeurig moment. (VOLDOET) 

Ingediende verzoeken zijn aan te vullen of te wijzigen door de bewoner. (VOLDOET) 

Bouwkundige  activiteiten  welke  de  bewoner  wenst  uit  te  voeren  dienen  kenbaar  gemaakt  te 
worden. (VOLDOET) 

Individuele behandeling van verzoeken. (VOLDOET)

Keuken dient te voldoen aan de regelgeving Bouwbesluit 2012. (VOLDOET)

Bouwkundige activiteiten dienen te voldoen aan de eisen uit het prestatiebestek. (VOLDOET) 

de bewoner  dient op  voorhand  geïnformeerd  te worden over de  kosten met betrekking  tot het 
renoveren en verbouwen van de keuken; (VOLDOET)
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In  het  hulpmiddel  is  aangegeven  op welke wijze  de  aannemer  informatie  kan  vergaren  omtrent 
eventuele huurachterstanden welke een bewoner heeft. 
 
 
 
De aannemer kan in het hulpmiddel snel en eenvoudig een duidelijke actielijst maken omtrent de uit 
te voeren bouwkundige activiteiten. Bij het maken van de actielijst worden gegevens gebruikt uit een 
database, het Activiteitenhandboek. Aan de actielijst kunnen ter verduidelijking visuele en tekstuele 
toelichtingen worden toegevoegd. 
 
 
 
De aannemer kan in het hulpmiddel, evenals bij het maken van een actielijst, snel en eenvoudig een 
planning maken omtrent de uit te voeren bouwkundige activiteiten. 
 
 
 
 
De aannemer kan met behulp van het hulpmiddel de betrokken partijen  inlichten omtrent de uit te 
voeren  bouwkundige  activiteiten.  Bij  het  inlichten  ontvangen  de  partijen  een  actielijst  en  een 
planning. 
 
 
 
De  aannemer  kan  middels  het  hulpmiddel  de  voortgang  van  de  uit  te  voeren  bouwkundige 
activiteiten monitoren. Uitvoerende partijen dienen zich aan te melden in het hulpmiddel voordat zij 
beginnen met  het  uitvoeren  van  de  bouwkundige  activiteiten.  De  aannemer  wordt  automatisch 
ingelicht  indien  bouwkundige  activiteiten  achterstand  hebben  opgelopen  ten  opzichte  van  de 
planning. Tevens dienen de uitvoerende partijen eventuele bouwkundige problemen  te melden via 
het hulpmiddel, de aannemer ontvangt per direct een melding van het probleem.   
 
 
 
De  financiële  consequenties met  betrekking  tot  de  nieuwe  huurprijs  omtrent  het  onderhouden, 
renoveren  en  verbouwen  van  een  keuken  zijn  afhankelijk  van  de  volgende  punten:  uitgevoerde 
bouwkundige  activiteiten,  huurverhogende  keuzes,  door  bewoner  uitgevoerde  bouwkundige 
activiteiten  en  de  eventuele  afschrijvingsperiode.  In  het  hulpmiddel  is  per  onderdeel  exact 
aangegeven hoeveel en welke partij geld dient te betalen of dient te ontvangen. 
 
 
 
 
In het hulpmiddel kan de aannemer een overzicht  inzien wanneer welke keuken voorzien dient  te 
worden van onderhoud en wanneer een keuken in aanmerking komt voor een renovatie. 
 
 
 
 
 

Financiële  situatie  van  bewoner  omtrent  huurachterstanden  dient  controleerbaar  te  zijn. 
(VOLDOET) 

Het maken van een actielijst omtrent de uit te voeren bouwkundige activiteiten. (VOLDOET) 

Het maken van een planning omtrent de uit te voeren bouwkundige activiteiten. (VOLDOET) 

De betrokken partijen: bewoners, onderaannemers en  leveranciers op afstand digitaal  inlichten. 
(VOLDOET) 

Uit te voeren bouwkundige activiteiten monitoren. (VOLDOET)

Consequenties huurprijs berekenen. (VOLDOET) 

Gegevens  ten  behoeve  van  de  bouwkundige  staat  van  de  keukens  dienen  beschikbaar  te  zijn. 
(VOLDOET) 
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Op basis van het overzicht waarin  staat vermeld welke keuken wanneer  in aanmerking komt voor 
onderhoud en  renovatie kan de aannemer de bewoners hier  tijdig op attenderen. Het attenderen 
van de bewoners wordt met het hulpmiddel uitgevoerd. Een geattendeerde bewoner kan vervolgens 
een verzoek aanmaken. 
 
Wensen 
 
 
 
Het aantal huisbezoeken omtrent het vergaren van de benodigde informatie met betrekking tot het 
coördineren van de te onderhouden, renoveren en te verbouwen keuken wordt aanzienlijk beperkt. 
Er wordt  bij  aanvang  van  een  project  als  Drents  Dorp Oost  eenmalig  van  iedere  keuken  een  3D 
laserscan gemaakt. Het maken van een 3D laserscan duurt ongeveer een halfuur.   
 
 
 
Indien het hulpmiddel op de juiste manier gebruikt wordt en men het hulpmiddel gebruikt zoals in de 
handleiding staat beschreven,  is het niet noodzakelijk om met betrekking  tot de  realisatie van een 
verzoek gebruik te maken van handgeschreven informatie. 
 
 
 
Het  hulpmiddel  is  op  korte  termijn  toepasbaar mits  het  door  een  softwareprogrammeur  wordt 
uitgewerkt in een werkend computerprogramma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bewoners attenderen omtrent onderhouds‐ en renovatiemogelijkheden. (VOLDOET) 

Huisbezoeken beperken. (VOLDOET) 

Handgeschreven informatie beperken. (VOLDOET)

Op korte termijn toepasbaar. (VOLDOET mits)
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8.4 Toetsen op kosten en baten 

Bij het ontwerpen van het hulpmiddel heeft de nadruk niet gelegen op het kostenbesparende aspect. 
Toch  is  het  wenselijk  om  te  weten  wat  de  kosten  en  baten  zijn  indien  het  hulpmiddel  wordt 
toegepast.  De  verwachting  is  dat  het  gebruik  van  het  hulpmiddel,  ten  opzichte  van  de  huidige 
werkmethode,  zorgt  voor  een  gedegen  werkproces  omtrent  het  onderhouden,  renoveren  en 
verbouwen van de keukens  in de woonwijk Drents Dorp Oost. Om het hulpmiddel daadwerkelijk te 
gebruiken zal het hulpmiddel gemaakt moeten worden. 
 
Indien het hulpmiddel gemaakt zal worden, zal men de volgende acties moeten ondernemen: 
 

 Computerprogramma  door  softwareprogrammeur  laten  schrijven  op  basis  van  de 
handleiding; 

 Het selecteren van een vaste groep onderaannemers en hen instrueren over het hulpmiddel. 
 
Kosten 
Op basis van gesprekken met enkele collega’s is een schatting gemaakt van de kosten welke het met 
zich meebrengt om  een  bruikbaar hulpmiddel door  een programmeur  te  laten maken,  dit  ligt op 
€250.000. 
 
Het merendeel  van de  kosten  zit  in  het  schrijven  van de  software, dit betreft naar  schatting  een 
eenmalig  bedrag  van  €240.000.  Als  het  programma  eenmaal  geschreven  is,  kunnen  de  project 
specifieke onderdelen bij aanvang van een nieuw project tegen een relatief klein bedrag aangepast 
worden,  dit  betreft  na  schatting  €10.000.  Op  deze  wijze  kan  het  hulpmiddel  bij  gelijkwaardige 
projecten gebruikt worden. 
 
Baten 
Indien  woningcorporaties  wensen  om  een  complete  woonwijk  qua  onderhoud,  renovatie  en 
verbouw uit  te besteden aan een aannemer  is Ballast Nedam met het gebruik van het hulpmiddel 
onderscheidend  ten  opzichte  van  concurrerende  aannemers.  Tevens  kan  Ballast  Nedam 
woningcorporaties  overtuigen  om  de  bouwkundige  activiteiten  omtrent  het  onderhouden, 
renoveren en verbouwen voor een  langere periode volledig uit te besteden aan Ballast Nedam. Op 
deze  manier  wordt  een  woningcorporatie  ontlast  op  dit  onderdeel,  dit  betekent  voor  de 
woningcorporatie minder personeel, minder onderhoudsbusjes et cetera. 
 
Het toepassen van het hulpmiddel zorgt voor werkgelegenheid en continuïteit voor Ballast Nedam, 
aangezien het projecten betreffen over een lange periode. In tabel 8.1 is een overzicht van de kosten 
van  de  huidige  werkwijze  weergegeven.  Deze  gegevens  zijn  vergaard  tijdens  het  participerend 
observeren. Tevens  is  in de  tabel een schatting van de kosten weergegeven  indien het hulpmiddel 
wordt  toegepast.  Enkel  voor  Ballast  Nedam  zou  het  een  besparing  van  om  en  nabij  de  €80.000 
opleveren ten opzichte van de huidige werkmethode. Dit betreffen enkel de handelingen welke in de 
huidige werkmethode zijn uitgevoerd. Het monitoren van de bouwkundige staat van de woningen en 
het attenderen van bewoners et cetera is in de huidige situatie niet gedaan. 
 

 
Tabel 8.1: Kostenoverzicht, huidige methode vs. methode hulpmiddel
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8.5 Conclusie 

Het doel  van het  afstudeeronderzoek  is  geweest om een hulpmiddel  te ontwikkelen waarbij men 
voor  een periode  van  15  jaar op  afstand de bouwkundige  activiteiten omtrent het onderhouden, 
renoveren en verbouwen van de keukens in de woonwijk Drents Dorp Oost kan coördineren. Om aan 
de  doelstelling  te  voldoen  is  een  hulpmiddel  ontwikkeld  welke  toegankelijk  is  via  een  website. 
Bewoners kunnen via het hulpmiddel een verzoek aanmaken omtrent het onderhouden, renoveren 
en  verbouwen  van de  keuken. De  aannemer hoeft de woning niet  te bezoeken om  informatie  te 
vergaren, enkel bij aanvang van een project, dan worden van alle keukens een 3D laserscan gemaakt. 
Middels  het  hulpmiddel  kan  de  aannemer  het  verzoek  voorbereiden  voor  uitvoering  en  kan  de 
uitvoering aangestuurd worden. Naast het aansturen van de uitvoering dient men met behulp van 
het  hulpmiddel  de  bouwkundige  staat  van  de woning  te  blijven monitoren  en  bewoners  tijdig  te 
attenderen indien de keuken in aanmerking komt voor onderhoud of renovatie.  
 
Om  te  bepalen  of  het  hulpmiddel  voldoet  is  het  hulpmiddel  getoetst  aan  de  vooraf  opgestelde 
doelstelling  en  aan  het  programma  van  eisen  en  wensen.  Aangezien  het  hulpmiddel  een 
dummyversie  betreft  en  het  hulpmiddel  dus  niet  in  de  praktijk  getoetst  kan worden  is  een  zeer 
gedetailleerde handleiding geschreven. In de handleiding is de wijze waarop het hulpmiddel gebruikt 
dient  te worden nauwkeurig beschreven. Om het hulpmiddel  te  toetsen  is de handleiding door de 
projectleider  en  de  werkvoorbereider  van  het  project  Drents  Dorp  Oost  gelezen  en  beoordeeld. 
Tevens  hebben  vier  personen  zonder  bouwkundige  kennis  de  hoofdstukken, waarbij  de  bewoner 
gebruik  van  het  hulpmiddel  dient  te  maken,  gelezen  en  beoordeeld.  Uit  de  toetsing  kan 
geconcludeerd worden dat het hulpmiddel voldoet. Het hulpmiddel voldoet aan de doelstelling en 
aan alle gestelde eisen en wensen. 

8.6 Aanbevelingen 

Zoals aangegeven voldoet het hulpmiddel aan de doelstelling en aan de gestelde eisen en wensen. 
Met  betrekking  tot de  ingebruikname  en mogelijke  verbeteringen  van het  hulpmiddel worden de 
volgende aanbevelingen gedaan:  
 
Computerprogramma maken 
Het door een softwareprogrammeur laten maken van een computerprogramma van het hulpmiddel 
zoals is omschreven in de handleiding. 
 
Het  hulpmiddel  dusdanig  programmeren  dat  de  aannemer  zelf  het  hulpmiddel  voor  een  specifiek 
project kan inrichten. 
Om  het  hulpmiddel  op  meerdere  gelijkwaardige  projecten  als  het  project  Drents  Dorp  Oost  te 
gebruiken dient de aannemer het hulpmiddel voor het  specifieke project  te kunnen  inrichten. Het 
hulpmiddel  dient  dusdanig  geprogrammeerd  te worden  dat  de  aannemer  zelf  op  een willekeurig 
moment het hulpmiddel kan inrichten. 
 
Voorbeelden in hulpmiddel weergegeven 
Aan  het  hulpmiddel  een  ‘?’‐knop  toevoegen.  Indien  de  bewoner  of  uitvoerende  partij  op  het 
vraagteken klikt verschijnt er een uitleg over het gebruik van het hulpmiddel bij de betreffende stap, 
eventueel met visuele voorbeelden. 
 
Het gedeelte van het hulpmiddel t.b.v. de bewoner meer afstemmen op de bewoner 
Het  hulpmiddel  is  erg  technisch  uitgewerkt,  daardoor  kan  het  voor  sommige  bewoners  soms 
onduidelijk  zijn  op  welke  wijze  men  het  hulpmiddel  dient  te  gebruiken.  Indien  het  hulpmiddel 
daadwerkelijk  gemaakt wordt, dient bij het  gedeelte  van het hulpmiddel welke door de bewoner 
gebruikt wordt nagedacht te worden over de  layout en de duidelijkheid van de schermen. Men kan 
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bijvoorbeeld  in  plaats  van  ‘technische  wandaanzichten’,  die  sommige  bewoners  niet  begrijpen,  
gebruik maken van ‘echte aanzichten’ ofwel screenshots uit de viewer. 
 
Mogelijkheid tot bladverlenging van het aanrechtblad bij het aanmaken van nieuwe keukenindeling 
De  bewoners  zouden  de  mogelijkheid  moeten  hebben  om  bij  het  aanmaken  van  een  nieuwe 
keukenindeling een gewenste bladverlenging van het aanrechtblad moeten kunnen ingeven. 
 
Opdrachtgever laten beslissen of renovatie‐ en verbouwingsverzoeken worden uitgevoerd 
Tijdens  het  observeren  van  het  proces  heeft  de  opdrachtgever  geen  beslissing  genomen  of  een 
keuken werd gerenoveerd of niet. Indien het gewenst is dat de opdrachtgever het eindoordeel geeft 
over  het  al  dan  niet  uitvoeren  van  het  verzoek,  dan  dient  deze  optie  bij  stap  drie  ingevoegd  te 
worden. 
 
Annuleringsmogelijkheid van aangemaakte verzoeken  
Het  is  te adviseren om een annuleringsmogelijkheid voor bewoners  in  te voegen,  zodat bewoners 
eerder aangemaakte verzoeken kunnen annuleren. 
 
Het hulpmiddel gebruiken 
De  laatste  aanbeveling  betreft  het  introduceren  van  het  hulpmiddel  en  het  hulpmiddel 
daadwerkelijke  gebruiken. Wellicht  kunnen  partijen  welke  frequent met  het  hulpmiddel moeten 
werken een beginnerscursus volgen om efficiënt met het hulpmiddel te kunnen werken. 
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Nawoord 

Middels dit hoofdstuk blik ik terug op mijn afstudeerperiode. 
 
Half maart 2014 ben  ik  van  start  gegaan met mijn  vooronderzoek. Voordat duidelijk  is  geworden 
waar  ik mijn vooronderzoek op zou gaan  richten heb  ik oriënterende gesprekken gehad met  twee 
directeuren en enkele medewerkers van Ballast Nedam. Al snel werd duidelijk dat de  renovatietak 
groeiende  is  en  dat men  daar met  bijzondere  vraagstukken  van  opdrachtgevers  te maken  heeft. 
Uiteindelijk  is de keuze om mijn vooronderzoek uit  te voeren gevallen op het project Drents Dorp 
Oost,  omdat  de  bewoners  van  dit  project  mochten  bepalen  wanneer  er  gestart  werd  met  de 
renovatie in de woning. De eerste fase van het afstuderen ging voorspoedig en ik kon na de bouwvak 
vakantie mijn begincolloquium houden op 12 september 2014. 
 
Na het afronden van het vooronderzoek ben ik gestart met de onderzoeksfase. Het uitvoeren van het 
onderzoek heeft veel tijd gevergd, maar heeft geleid tot een dusdanige hoeveelheid informatie welke 
in de ontwerpfase goed  is benut. Het uitvoeren van het onderzoek  is voorspoedig verlopen en het 
tussencolloquium is gehouden op 6 maart 2015. 
 
De ontwerpfase  is snel van start gegaan aangezien  ik een goed beeld had van hetgeen er gemaakt 
moest worden. Met het  resultaat  van dit  rapport en een handleiding waarin  staat beschreven op 
welke wijze het hulpmiddel toegepast dient te worden ben ik erg tevreden. 
 
Op de afstudeerperiode bij Ballast Nedam kijk ik terug met veel plezier, het is een leerzame periode 
geweest. De prettige samenwerking met de collega’s en het gevoel van verbondenheid hebben hier 
enorm aan bijgedragen. 
 
Bedankt! 
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Bijlage A: Plattegronden woning Eikenstraat 1 
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Bijlage B: Foto’s bestaande situatie 

Foto’s bestaande keuken   
   

Wasmachine opstelplaats  Gootsteen en keukenkraan
 

Dubbele wandcontactdoos en gaskraan  Beschadigd tegelwerk
 

Ventilatie en afzuigkapaansluiting Positie van tegelwerk
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Foto’s bestaande toilet   
   

Staande toiletpot en spoelbak  Vrij‐bezet slot
 

Opvangbak voor overlopen van spoelbak  Schakelaar t.b.v. lichtpunt
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Foto’s bestaande woonkamer   
   

CAI‐ en telefoonaansluiting  Radiator
 

Dubbele wandcontactdoos zonder randaarde  Digitale thermostaat
 

 

Dubbele lichtschakelaar 
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Foto’s bestaande hal   
   

Tegelvloer  Radiator
 

Deurbel  Gasmeter
 

Watermeter  Sloten voordeur
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Foto’s bestaande berging 
 

Meterkast  Meterkast
 

Beltrafo  Schakelaar en stopcontact
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Foto’s bestaande kelderkast   
   

Gasmeter  Positie gasmeter
 

Watermeter  Ventilatierooster in optrede
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Foto’s bestaande trap   
   

Aantrede voorzien van traanplaat Trapleuning
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Foto’s bestaande CV kast   
   

CV installatie  Leidingwerk
 

Thermostaatkabel  Lichtschakelaar
 

Afvoer  Waterkraan
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Foto’s bestaande douche   
   

Douchekraan  Wastafel
 

Enkelvoudige wandcontactdoos met randaarde  Rooster in deur
 

Radiator  Afvoer wastafel en aansluiting kraan 
 

Ventilator  Verhoogde douchevloer
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Bijlage C: Regelgeving “Bestaande bouw” 
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Bijlage D: Bouwkundige activiteiten omtrent renoveren woning Drents Dorp Oost  
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1
(PartyRentVerhuur)

2
(Curtain-Wall, 2013)
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