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Voorwoord 

Het rapport dat voor u ligt betreft de handleiding van een hulpmiddel welke is opgesteld als 
aanvulling op 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.  

In de handleiding is exact beschreven op welke wijze het hulpmiddel toegepast dient te worden om 
op afstand de bouwkundige activiteiten met betrekking tot het renoveren, verbouwen en 
onderhouden van een keuken te coördineren.  

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 het gehele afstudeertraject. 

Eindhoven, 3-7-2015 

E. Nieuwlaar 
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1 Inleiding 

Om de bouwkundige activiteiten met betrekking tot het renoveren, verbouwen en onderhouden van 
een keuken op afstand te coördineren is een hulpmiddel ontwikkeld. In deze handleiding is exact 
beschreven op welke wijze het hulpmiddel toegepast dient te worden. In paragraaf 1.1 is een 
toelichting gegeven van het project waar het afstudeerproject is uitgevoerd. In paragraaf 1.2 is de 
structuur van het hulpmiddel beschreven 

1.1 Project Drents Dorp Oost 

Zoals beschreven is het afstudeerproject uitgevoerd op het project Drent Dorp Oost. Het project 
betreft een woonwijk met 385 voor- en naoorlogse woningen welke door het gastbedrijf Ballast 
Nedam van binnen en van buiten zijn gerenoveerd. Het betreffen huurwoningen welke in bezit zijn 
van de woningcorporatie Woonbedrijf te Eindhoven. De woningcorporatie heeft aangegeven om in 
de toekomst projecten als Drents Dorp Oost voor een periode van bijvoorbeeld 15 jaar uit te 
besteden aan een aannemer. Om als aannemer op deze specifieke vraagstelling in te spelen en 
slimmer te werken dan de concurrentie en hierdoor bij een eventuele aanbesteding kans te maken 
op  de opdracht, is het belangrijk om een goede werkmethode te hanteren. Op basis van deze 
informatie is besloten om het hulpmiddel te ontwikkelen voor het project Drents Dorp Oost.  

1.2 Structuur hulpmiddel 

In figuur 1.1 is de structuur van het hulpmiddel weergegeven. Hierbij is van elke stap aangegeven 
welke partij of welke partijen hier betrokken bij zijn. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figuur 1.1: Structuur hulpmiddel 
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Het gebruik van het hulpmiddel is op te delen in een vijftal onderdelen, namelijk het onderdeel waar 
de nulmeting wordt uitgevoerd, het verzoek wordt aangemaakt, de werkvoorbereiding, de uitvoering 
en het laatste onderdeel betreft het verwerken van de administratie. Bij ieder onderdeel dienen een 
aantal stappen doorlopen te worden. In figuur 1.2 is een visualisatie de volgorde van uitvoering van 
de onderdelen weergegeven. Het hulpmiddel zal door de volgende partijen gebruikt worden: 
 

 Aannemer (Ballast Nedam) 

 Bewoner 

 Bouwplaatsmedewerker 

 Opdrachtgever 
 
Voor ieder onderdeel is in een apart hoofdstuk beschreven op welke wijze het hulpmiddel toegepast 
dient te worden. Met behulp van screenshots van het hulpmiddel en een tekstuele toelichting is het 
gebruik van het hulpmiddel toegelicht. In figuur 1.3 is het te doorlopen proces ten behoeve van het 
hulpmiddel weergegeven. In hoofdstuk 7 is een verklarende woordenlijst weergegeven. 
 

 
Figuur 1.2: Visualisatie verschillende stappen van het hulpmiddel 
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Figuur 1.3: Stappenplan t.b.v. het hulpmiddel Coördinatie Bouwkundige Activiteiten Drents Dorp Oost 
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2 Nulmeting uitvoeren 

In dit hoofdstuk is het gebruik van het hulpmiddel beschreven waar een nulmeting van de keuken 
uitgevoerd wordt. De volgende partij is bij deze stap betrokken: 
 

 Aannemer 

Stap 1: Nulmeting keuken uitvoeren (Aannemer) 

Bij het uitvoeren van deze stap zijn een 
aantal gegevens benodigd. De benodigde 
gegevens zijn in de witte vakken 
weergegeven. De informatie met 
betrekking tot de gegevens wordt deels 
verstrekt door de woningcorporatie en 
deels verkregen door het verwerken van 
de gegevens uit de 3D laserscan van de 
keuken. Middels screenshots en een 
gedetailleerde beschrijving is het gebruik 
van het hulpmiddel toegelicht. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 2.1: Stap 1: Nulmeting keuken uitvoeren 

Nulmeting uitvoeren – Stap 1 Nulmeting keuken uitvoeren 
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1.1 Woninginformatie 
In dit gedeelte van de handleiding is het 
gebruik van het hulpmiddel met 
betrekking tot het verwerken van de 
woninginformatie, hetgeen rood is 
gearceerd, uitvoerig beschreven en 
middels screenshots van het hulpmiddel 
visueel weergegeven. De gegevens welke 
geïmporteerd worden betreffen: 
 

 Straatnaam 

 Huisnummer 

 Naam 

 Achternaam 

 Onder financieel toezicht 

 Woningtype 

 Laatst uitgevoerde renovatie 

 Locatie 

 Plattegronden 
 
 
 

1.1.1 Startscherm website 
Start de computer op en open de webbrowser, bij voorkeur Google Chrome. Type in de adresbalk: 
www.cbaddo.nl. Bij het bezoeken van de website verschijnt het inlogscherm waar de aannemer met 
een gebruikersnaam en een wachtwoord kan inloggen. 

 
Figuur 2.3 Inlogscherm startpagina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 2.2: Stap 1: Nulmeting keuken uitvoeren 

Nulmeting uitvoeren – Stap 1 Nulmeting keuken uitvoeren 
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1.1.2 Inlogscherm invullen 
De aannemer dient de gebruikersnaam en 
het wachtwoord in te vullen. Vervolgens 
klikt men op de knop Login. 

 
 Figuur 2.4 Inlogscherm invullen 

 

1.1.3 Inloggegevens onjuist 
Indien de inloggegevens onjuist zijn 
ingevoerd verschijnt het volgende scherm. 
Klik op OK en probeer opnieuw, herhaal stap 
1.1.2. 

 
 Figuur 2.5: Inloggegevens onjuist 

 

1.1.4 Inloggegevens vergeten 
Indien men de inloggegevens is vergeten 
kan men contact opnemen met de helpdesk. 

 
 Figuur 2.6: Inloggegevens vergeten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nulmeting uitvoeren – Stap 1 Nulmeting keuken uitvoeren 
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1.1.5 Nulmeting keuken uitvoeren 
Nadat men is ingelogd komt men op de startpagina voor de aannemer. Klik vervolgens op de knop 
Nulmeting keuken uitvoeren. 

 
Figuur 2.7 Nulmeting keuken uitvoeren 

 

1.1.6 Woninginformatie importeren 
Nadat men op de knop Nulmeting keuken uitvoeren heeft 
geklikt verschijnt het volgende scher. Om een nulmeting 
van de keuken uit te voeren dient de informatie met 
betrekking tot de woning geïmporteerd te worden. De 
woningcorporatie dient de aannemer bij aanvang van een 
project een Ms Excel bestand te verstrekken met de 
benodigde informatie. Indien de inhoud van het bestand 
gedurende het project wijzigt dient de woningcorporatie 
het vernieuwde bestand aan de aannemer te verstrekken. 
Het bestand wordt als database gebruikt en uit het 
bestand worden gegevens geïmporteerd.  

 
 Figuur 2.8: Woninginformatie importeren 

 

1.1.7 Selecteer straatnaam 
Men dient de selectieknop achter Straatnaam aan te 
klikken. Vervolgens kan men een keuze maken uit een lijst 
en kan men de juiste straatnaam selecteren. 

 
 Figuur 2.9: Selecteer straatnaam 

 

Nulmeting uitvoeren – Stap 1 Nulmeting keuken uitvoeren 
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1.1.8 Selecteer huisnummer 
Men dient de selectieknop achter Huisnummer aan te 
klikken. Vervolgens kan men een keuze maken uit een lijst 
en kan men het juiste huisnummer selecteren. 

 
 Figuur 2.10: Selecteer huisnummer 

 

1.1.9 Woninginformatie importeren 
Men dient op de knop Woninginformatie importeren te 
klikken. De gegevens worden geïmporteerd uit het Ms 
Excel bestand welke door de woningcorporatie is 
verstrekt. 
 

 
 Figuur 2.11: Gegevens woning importeren 

 

1.1.10 Afronding 
De gegevens van de bewoner en van de woning welke 
horen bij het geselecteerde adres verschijnen in beeld. Klik 
op de knop Gereed. Indien een bewoner onder financieel 
toezicht staat is het voor de bewoner niet mogelijk om bij 
het aanmaken van een renovatieverzoek te kiezen voor 
huurverhogende opties. Tevens is het niet mogelijk om 
een verbouwingsverzoek voor de keuken aan te maken.  

 
 Figuur 2.12: Gegevens geïmporteerd 

 
 
 
 
 

Nulmeting uitvoeren – Stap 1 Nulmeting keuken uitvoeren 



 

9 

1.1.11 Locatie tonen 
Nadat de woninginformatie geïmporteerd is verschijnt het volgende scherm. Om inzichtelijk te 
krijgen waar de woning zich in de wijk bevindt klikt men op de knop Toon locatie. 

 
Figuur 2.13: Locatie tonen 

 

1.1.12 Locatie tonen 
Nadat men op de knop Toon locatie heeft geklikt verschijnt het volgende scherm. Op het scherm 
verschijnt de wijkindeling met daarin de betreffende woning aangegeven. Hierbij is tevens het adres 
van de woning aangegeven. Aan de rechterzijde op het scherm is een foto weergegeven van het 
aanzicht van de woning, deze foto is afkomstig van Google Streetview. 

 
Figuur 2.14: Locatie tonen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nulmeting uitvoeren – Stap 1 Nulmeting keuken uitvoeren 
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1.1.13 Plattegronden tonen 
Evenals bij het inzien van de locatie kan men de plattegronden van de woning inzien. Om inzicht met 
betrekking tot de indeling van de woning te verkrijgen kan men klikken op de knop Toon plattegrond. 

 
Figuur 2.15: Plattegronden tonen 

 

1.1.14 Plattegronden tonen 
Nadat men op de knop Toon plattegronden heeft geklikt verschijnt het volgende scherm. Op het 
scherm verschijnen de plattegronden van de begane grond en de eerste verdieping van de woning.  

 
Figuur 2.16: Plattegronden tonen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nulmeting uitvoeren – Stap 1 Nulmeting keuken uitvoeren 
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1.2 Onderkasten 
In dit gedeelte van de handleiding is het 
gebruik van het hulpmiddel met 
betrekking tot het invoeren van de 
gegevens ten behoeve van de 
onderkasten, hetgeen rood is gearceerd, 
uitvoerig beschreven en middels 
screenshots van het hulpmiddel visueel 
weergegeven. De gegevens welke 
ingevoerd en geselecteerd dienen te 
worden betreffen: 
 

 Aantal onderkasten 

 Aanwezigheid van passtukken 

 Breedte 

 Hoogte 

 Type 

 Draairichting 
 

 
 
 

1.2.1 Scan verwerken 
Van de keuken is een 3D laserscan gemaakt. De informatie uit de scan dient verwerkt te worden. 
Men dient te klikken op de knop Scan verwerken. Het invoerscherm met betrekking tot het invoeren 
van de gegevens van de onderkasten zal in beeld verschijnen. 

 
Figuur 2.18: Scan verwerken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 2.17: Stap 1: Nulmeting keuken uitvoeren 

Nulmeting uitvoeren – Stap 1 Nulmeting keuken uitvoeren 
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1.2.2 Viewer openen 
De 3D laserscan is te zien in een viewer. Start de webbrowser op, bij voorkeur op een tweede 
scherm, een tweede monitor. Geadviseerd wordt om Google Chrome te gebruiken. Typ in de 
adresbalk 3d.alphaplan.nl, de volgende website wordt geladen. 

 
Figuur 2.19: Viewer openen 

 

1.2.3 Inloggen op website (viewer) 
Vul de gebruikersnaam in bij User, vul het 
wachtwoord in bij Password. Klik 
vervolgens op de knop OK. 

 

 Figuur 2.20: Inloggen 

 

1.2.4 3D laserscan per adres openen 
De adressen waar een 3D laserscan van is gemaakt verschijnen op het scherm. Door met de muis 
dubbel te klikken op de afbeelding behorend bij het adres worden de scans van het betreffende 
adres geladen. 

 
Figuur 2.21: 3D laserscan per adres openen 

 
 
 
 
 

Nulmeting uitvoeren – Stap 1 Nulmeting keuken uitvoeren 
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1.2.5 3D laserscan openen 
Van het gekozen adres zijn linksboven in beeld de gemaakte scans weergegeven. Veelal betreffen dit 
scan van de diverse ruimtes in de woning. Door met de muis dubbel te klikken op een afbeelding 
wordt de scan geopend. Men kan nu 360 graden in de scan “kijken”.  

 
Figuur 2.22: 3D laserscan openen 

 

1.2.6 Meten in de 3D laserscan 
Indien men maatvoering wenst te bepalen in de 3D 
laserscan dient met te klikken op het icoon Measure 
point. Men kan nu een punt in de scan selecteren, 
bijvoorbeeld een hoekpunt van een keukenkastje. 
Vervolgens selecteert men nog een punt en drukt men 
op de knop Enter op het toetsenbord. De afstand 
tussen de geselecteerde punten wordt berekend.   

 
 Figuur 2.23: Knop “Measure pont” om te meten in de scan 

 

1.2.7 Meten in de 3D laserscan 
Nadat de twee punten met betrekking tot het 
berekenen van de afstand zijn aangegeven en men 
heeft op Enter gedrukt, verschijnt de maatvoering in 
beeld.   

 
 Figuur 2.24: Maatvoering verschijnt in beeld 

 

Nulmeting uitvoeren – Stap 1 Nulmeting keuken uitvoeren 
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1.2.8 Exacte maatvoering bepalen  
Exacte maatvoering (+/- 5 mm) kan bepaald worden met 
een Pointcloud. Het bestand, de Pointcloud, wordt door 
het bedrijf welke de 3D laserscan heeft uitgevoerd op een 
usb-stick opgeslagen en per post verzonden naar de 
aannemer. De Pointcloud is te openen met het 
programma Revit. Indien men in Revit een aanzicht heeft 
gemaakt kan men lijnen tekenen op de “afbeelding/scan”. 
Vervolgens kunnen deze lijnen gemaatvoerd worden. 

 
 Figuur 2.25: Pointcloud met maatvoering 

 

1.2.9 Exacte maatvoering 
bepalen  
In het voorbeeld is een 
doorsnede gemaakt zodat de 
bovenkastjes zichtbaar zijn. 
Vervolgens zijn met Revit 
lijnen getekend om de 
kastjes. Deze lijnen zijn 
vervolgens gemaatvoerd. 

 
 Figuur 2.26: Pointcloud met maatvoering 

 

1.2.10 Naam onderkasten invoeren 
Nadat de aannemer op de knop Scan 
verwerken heeft geklikt verschijnt het 
volgende scherm. Geadviseerd wordt om 
de viewer met daarin de 3D laserscan op 
het tweede scherm, tweede monitor, 
weer te geven. Op deze wijze kan men 
eenvoudig de scan bekijken, en meten in 
de scan terwijl men in het eerste scherm 
de gegevens in het hulpmiddel invoert.    
 
Geef een naam op van het segment. In 
een later stadium kan men op basis van 
de naam achterhalen waar de 
onderkasten voor zijn, bijvoorbeeld het 
keukenblok of een andere positie. Men 
kan de naam typen in het tekstvak achter 
Naam segment 1. 

 
 Figuur 2.27: Naam segment invoeren 

 
 

Nulmeting uitvoeren – Stap 1 Nulmeting keuken uitvoeren 



 

15 

1.2.11 Aantal onderkasten selecteren 
Men dient de selectieknop Aantal 
onderkasten aan te klikken. Vervolgens 
kan men een keuze maken uit een lijst 
met aantallen en kan men het juiste 
aantal aanklikken. 

 
 Figuur 2.28: Aantal onderkasten selecteren 

 

1.2.12 Aanwezigheid passtuk aangeven 
Men dient de selectieknop achter Passtuk 
aanwezig aan te klikken. Vervolgens kan 
men een keuze maken uit een lijst of er al 
dan niet een passtuk aanwezig is en aan 
welke zijde van het keukenblok het 
passtuk zich bevindt. Indien er een 
passtuk aanwezig is kan men in het 
tekstvak achter Breedte passtuk aangeven 
hoe breed het passtuk is. Indien er geen 
passtuk aanwezig is kan men geen 
gegevens invullen in het tekstvak achter 
Breedte passtuk. 

 
 Figuur 2.29: Aanwezigheid passtuk aangeven 

 
 

Nulmeting uitvoeren – Stap 1 Nulmeting keuken uitvoeren 
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1.2.13 Afbeelding indeling 
Nadat men de gegevens met betrekking 
tot de hoeveelheid onderkasten en de 
aanwezigheid van een eventueel passtuk 
heeft ingevoerd verschijnt de afbeelding 
van de indeling van de kasten in beeld. 
Tevens verschijnen de juiste hoeveelheid  
invulmogelijkheden voor de onderkasten. 
Dit aantal komt overeen met het aantal 
onderkasten. 

 
 Figuur 2.30: Afbeelding indeling verschijnt 

 

1.2.14 Breedte selecteren 
Men dient de selectieknop achter 
Breedte aan te klikken en de juiste 
breedte te selecteren. 

 
 Figuur 2.31: Breedte selecteren 

 
 

Nulmeting uitvoeren – Stap 1 Nulmeting keuken uitvoeren 
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1.2.15 Hoogte selecteren 
Men dient de selectieknop achter Hoogte 
aan te klikken en de juiste hoogte te 
selecteren. 

 
 Figuur 2.32: Hoogte selecteren 

 

1.2.16 Type kasten selecteren 
Men dient de selectieknop achter Type 
kast aan te klikken en de juiste kast te 
selecteren. 

 
 Figuur 2.33: Type kasten selecteren 

 
 

Nulmeting uitvoeren – Stap 1 Nulmeting keuken uitvoeren 
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1.2.17 Draairichting frontjes selecteren 
Nadat men de type kasten heeft 
aangegeven worden de mogelijke 
draairichtingen vrijgegeven. Men dient de 
draairichting van de frontjes te 
selecteren.  Draairichtingen welke niet 
mogelijk zijn blijven grijs en kunnen niet 
geselecteerd worden. Nadat de 
draairichtingen zijn aangegeven wordt de 
afbeelding aangepast. 

 
 Figuur 2.34: Draairichting frontjes selecteren 

 

1.2.18 Afronden 
Nadat men de gegevens heeft ingevoerd 
dient men de gegevens op juistheid te 
controleren. Indien men constateert dat 
gegevens onjuist zijn aangeven dient men 
dit te corrigeren. Indien de gegevens juist 
zijn dient men het vakje bij Ik heb de 
gegevens juist ingevuld aan te vinken. Na 
het selecteren van het vakje kan men 
kiezen uit Opslaan en nieuw segment 
invoegen om een nieuw segment in te 
voegen, bijvoorbeeld andere onderkasten 
elders in de keuken. Of men kan klikken 
op Opslaan en naar volgende, en het 
verwerken van de scan vervolgen. 

 
 Figuur 2.35: Afronden 

 
 

Nulmeting uitvoeren – Stap 1 Nulmeting keuken uitvoeren 
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1.3 Bovenkasten 
In dit gedeelte van de handleiding is het 
gebruik van het hulpmiddel met 
betrekking tot het invoeren van de 
gegevens ten behoeve van de 
bovenkasten, hetgeen rood is gearceerd, 
uitvoerig beschreven en middels 
screenshots van het hulpmiddel visueel 
weergegeven. De gegevens welke 
ingevoerd en geselecteerd dienen te 
worden betreffen: 
 

 Aantal bovenkasten 

 Aanwezigheid van passtukken 

 Breedte 

 Hoogte 

 Type 

 Draairichting 

 Afstand tot onderkant 
 
 
 

1.3.1 Bovenkasten invoeren 
Nadat men de gegevens van de 
onderkasten heeft ingevoerd verschijnt 
het invoerscherm voor de bovenkasten. 
Met betrekking tot het invoeren van de 
gegevens van de bovenkasten wordt 
dezelfde werkwijze gehanteerd als bij het 
invoeren van de gegevens van de 
onderkasten, zie de stappen 1.2.10 t/m 
1.2.18. Echter dient men aan te geven of 
de bovenkasten deel uit maken van het 
keukenblok. Indien dit het geval is 
selecteert met de keuze Ja, men hoeft nu 
geen gegevens in te vullen met 
betrekking tot de hoogte van de 
onderkant van de kasten. Inden de 
bovenkasten geen onderdeel uit maken 
van het keukenblok selecteer met de 
keuze Nee, vervolgens dient met de 
afstand in te vullen vanaf bovenkant 
vloer tot onderkant kast. 

 
 Figuur 2.37: Gegevens invoeren met betrekking tot de bovenkasten 

 

 
Figuur 2.36: Stap 1: Nulmeting keuken uitvoeren 
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1.4 Aanrechtblad 
In dit gedeelte van de handleiding is het 
gebruik van het hulpmiddel met 
betrekking tot het invoeren van de 
gegevens ten behoeve van het 
aanrechtblad, hetgeen rood is gearceerd, 
uitvoerig beschreven en middels 
screenshots van het hulpmiddel visueel 
weergegeven. De gegevens welke 
ingevoerd en geselecteerd dienen te 
worden betreffen: 
 

 Lengte van het aanrechtblad 

 Eventuele bladverlenging 

 Hoogte 

 Ruimte tussen aanrechtblad en 
bovenkasten 

 Sparingen 
 
 
 
 

1.4.1 Aanrechtblad invoeren 
Nadat men de gegevens van de 
bovenkasten heeft ingevoerd verschijnt 
het invoerscherm voor het invoeren van 
de gegevens van het aanrechtblad. Met 
betrekking tot het invoeren van de 
gegevens van het aanrechtblad wordt 
dezelfde werkwijze gehanteerd als bij 
het invoeren van de gegevens van de 
onderkasten, zie de stappen 1.2.10 t/m 
1.2.18. Men dient aan te geven of het 
aanrechtblad verlengd is. Indien een 
keuze is gemaakt is het mogelijk om 
afmetingen in te voeren bij de gemaakte 
keuze. Nadat de afmetingen zijn 
ingevoerd zal de afbeelding hierop 
aangepast worden. Men dient het aantal 
sparingen op te geven. Vervolgens is het 
mogelijk om voor het opgegeven aantal 
sparingen de sparingen te selecteren. De 
afbeelding wordt hier op aangepast. 

 
 Figuur 2.39: Gegevens invoeren met betrekking tot het aanrechtblad 

 

 
Figuur 2.38: Stap 1: Nulmeting keuken uitvoeren 
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1.5 Indeling 
In dit gedeelte van de handleiding is het 
gebruik van het hulpmiddel met 
betrekking tot het invoeren van de 
gegevens ten behoeve van de 
keukenindeling, hetgeen rood is 
gearceerd, uitvoerig beschreven en 
middels screenshots van het hulpmiddel 
visueel weergegeven. De gegevens welke 
ingevoerd en geselecteerd dienen te 
worden betreffen: 
 

 Positie onderkasten in plattegrond 

 Positie bovenkasten in plattegrond 

 Positie van  het aanrechtblad in 
plattegrond 

 Positie van objecten (kooktoestel, 
wasmachine en dergelijke) in 
plattegrond 

 
 
 

1.5.1 Keuken importeren 
Nadat de gegevens van het aanrechtblad zijn ingevoerd verschijnt het onderstaande scherm in 
beeld. Om een keukenindeling te maken wordt gebruik gemaakt van de plattegrond van de keuken. 
Voorafgaand aan een project dient de aannemer de woningplattegronden te digitaliseren. De 
aannemer dient in AutoCAD een plattegrond van de keuken te tekenen. De tekening dient men op 
te slaan met als bestandsnaam het adres. De gedigitaliseerde plattegrond wordt geïmporteerd 
indien men een scan aan het verwerken is. In dit voorbeeld wordt een nulmeting uitgevoerd van de 
keuken van Eikenstraat 1. Bij het maken van de keukenindeling wordt dan de plattegrond van de 
keuken geïmporteerd welke de bestandsnaam Eikenstraat 1 heeft. Om de keuken te importeren 
dient men op de knop Importeer keuken te klikken. 

 
Figuur 2.41: Keuken importeren 

 
Figuur 2.40: Stap 1: Nulmeting keuken uitvoeren 
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1.5.2 Kies segmenten 
Nadat men op de knop Importeer keuken heeft geklikt 
verschijnt het volgende scherm. Om de segmenten 
ten behoeve van bijvoorbeeld het keukenblok te 
importeren dienen de te importeren segmenten 
geselecteerd te worden. Het betreffen de segmenten 
van de onderkasten, bovenkasten en het 
aanrechtblad waar de gegevens eerder van zijn 
verwerkt in het hulpmiddel. Klik op de knop Kies 
segmenten. 

 
 Figuur 2.42: Kies segmenten 

 

1.5.3 Kies segmenten 
Nadat men op de knop Kies segmenten heeft geklikt 
verschijnt het volgende scherm. Men dient de 
segmenten te selecteren welke men wenst te 
importeren in de plattegrond. Achter het segment is 
de naam weergegeven welke is ingevoerd bij het 
invoeren van de informatie van bijvoorbeeld de 
bovenkasten. Nadat men de segmenten heeft 
geselecteerd klikt men op de knop  Gereed. 

 
 Figuur 2.43: Kies segmenten 

 

1.5.4 Positie bepalen 
Nadat de segmenten zijn gekozen dient men de positie aan te 
gegeven waar de keuken geplaatst dient te worden in de 
plattegrond, hiervoor klikt men op de knop Kies 
positioneerpunt.  

 
 Figuur 2.44: Positie bepalen 
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1.5.5 Positioneerpunt plaatsen 
Het positioneerpunt verschijnt in de afbeelding. Men gaat met de muis op het positioneerpunt staan 
en klikt erop en houdt de knop ingedrukt. Vervolgens versleept men het positioneerpunt naar de 
juiste positie, de hoek waar men de keuken, al dan niet in de buurt, wenst te plaatsen. Indien het 
positioneerpunt op de juiste positie staat kan men de knop loslaten. Indien men de knop heeft 
losgelaten maar het positioneerpunt is niet juist gepositioneerd dient het positioneerpunt opnieuw 
aangeklikt te worden en gepositioneerd te worden.  

 
Figuur 2.45: Positioneerpunt plaatsen 

 

1.5.6 X-as creëren 
Nadat het positioneerpunt op de juiste positie, juiste hoek, is 
gepositioneerd klikt men op de knop Positioneerpunt 
gepositioneerd. Vervolgens is het mogelijk om op de knop Creëer 
X-as te klikken, men klikt op deze knop.   

 
 Figuur 2.46: X-as creëren 
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1.5.7 X-as positioneren 
Met klikt op de X-as en houdt de muisknop ingedrukt. Men kan de X-as verlengen door hem te 
verslepen en positioneert de X-as over de wand waar de keuken tegen geplaatst dient te worden.  

 
Figuur 2.47: X-as positioneren 

 

1.5.8 Y-as creëren 
Nadat de X-as op de juiste plek is gepositioneerd klikt men op 
de knop X-as gepositioneerd. Vervolgens is het mogelijk om 
op de knop Creëer Y-as te klikken, men klikt op deze knop. 
Het creëren van de Y-as vindt op dezelfde wijze plaatst als het 
creëren van de X-as.   

 
 Figuur 2.48: Y-as creëren 
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1.5.9 Positie bepalen 
Men dient de as te selecteren tegen welke as de achterkant 
van de keuken geplaatst dient te worden. Vervolgens dient 
men de afstand in te vullen waar de keuken geplaatst wordt 
ten opzichte van het positioneerpunt. Hierna klikt men op de 
knop Plaats keuken.   

 
 Figuur 2.49: Afronding positie bepaling 

 

1.5.10 Keuken gepositioneerd in plattegrond 
De keuken is gepositioneerd. Indien men nog meer segmenten wenst te importeren, bijvoorbeeld 
extra bovenkastjes, dient ment de voorgaande stappen (1.5.1 t/m 1.5.9) te herhalen, klik op de knop 
Importeer keuken. De huidige X- en Y-as zullen uit beeld verdwijnen en men dient een nieuwe 
positioneerpunt aan te geven.   

 
Figuur 2.50: Keuken gepositioneerd 
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1.5.11 Object invoegen 
Om objecten, bijvoorbeeld een kooktoestel of wasmachine, in te voegen klikt men op de knop 
Object invoegen. 

 
Figuur 2.51: Object invoegen 

 

1.5.12 Object kiezen 
Nadat men op de knop Object invoegen heeft geklikt 
verschijnt het volgende scherm. Klik op de knop Kies 
Object. 

 
 Figuur 2.52: Object kiezen 
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1.5.13 Object kiezen 
Nadat men op de knop Kies object heeft geklikt verschijnt 
het volgende scherm. Men kan één object selecteren. 
Nadat men een object heeft geselecteerd klikt men op de 
knop Gereed. 
 
Het positioneren van heb object geschiedt op dezelfde 
wijze als het positioneren van de segmenten van de 
keuken. Hetgeen is uitgewerkt in de stappen 1.5.4 t/m 
1.5.10. Indien men nog een object wenst in te voegen klikt 
men op de knop Object invoegen. 

 
 Figuur 2.53: Object kiezen 

 

1.5.14 Afronden 
Nadat de segmenten met betrekking tot de keuken en de objecten zijn ingevoegd dient men te 
controleren of de gegevens juist zijn weergegeven in de plattegrond, vervolgens dient men het vakje 
bij Ik heb de gegevens juist ingevuld aan te vinken en klikt men op de knop Opslaan en naar 
volgende. 

 
Figuur 2.54: Afronden 
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1.6 Wandaanzichten 
In dit gedeelte van de handleiding is het 
gebruik van het hulpmiddel met 
betrekking tot het invoeren van de 
gegevens ten behoeve van de 
wandaanzichten, deuren, ramen, E-
installatie , W-installatie en de 
wandafwerking, hetgeen rood is 
gearceerd, uitvoerig beschreven en 
middels screenshots van het hulpmiddel 
visueel weergegeven. De gegevens welke 
ingevoerd en geselecteerd dienen te 
worden betreffen: 
 

 Afmetingen van de wanden 

 Deuren 

 Ramen 

 E-installatie 

 W-installatie 

 Wandafwerking 
 
 

1.6.1 Wanden benoemen 
Nadat de indeling gereed is verschijnt het volgende scherm. Klik op de knop Wanden benoemen. 

 
Figuur 2.56: Wanden benoemen 

 

 
Figuur 2.55: Stap 1: Nulmeting keuken uitvoeren 
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1.6.2 Beginpunt wand positioneren 
Nadat men op de knop Wanden benoemen heeft geklikt 
verschijnt het volgende scherm. Men dient op de knop 
Positioneer beginpunt wand te klikken. 

 
 Figuur 2.57: Beginpunt wand positioneren 

 

1.6.3 Beginpunt wand positioneren 
Nadat men op de knop Positioneer beginpunt wand heeft geklikt verschijnt het beginpunt in de 
afbeelding. Men gaat met de muis op het punt staan en klikt erop en houdt de knop ingedrukt. 
Vervolgens versleept men het punt naar de juiste positie van de te benoemen wand. Indien het punt 
op de juiste positie staat kan men de knop loslaten. Indien men de knop heeft losgelaten maar het 
punt is niet juist gepositioneerd dient het punt opnieuw aangeklikt te worden en gepositioneerd te 
worden.  

 
Figuur 2.58: Beginpunt wand positioneren in plattegrond 
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1.6.4 Eindpunt wand positioneren 
Nadat men het beginpunt heeft gepositioneerd dient men 
op de knop Beginpunt gepositioneerd te klikken. Klik 
vervolgens op Positioneer eindpunt wand. Het positioneren 
van het eindpunt vindt op dezelfde wijze plaats als het 
positioneren van het beginpunt, zie stap 1.6.3. 

 
 Figuur 2.59: Eindpunt wand positioneren 

 

1.6.5 Wand benoemen 
Klik op de knop Eindpunt gepositioneerd. Geef in het 
tekstvak achter Naam wand de naam van de wand op. 
Vervolgens is het mogelijk om op Wand benoemen te 
klikken. 

 
 Figuur 2.60: Wand benoemen 
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1.6.6 Wanden benoemen 
De benoemde wand verschijnt in het overzicht. Klik op Wanden benoemen om de overige wanden te 
benoemen. Het benoemen van de overige wanden geschiedt op dezelfde wijze als bij de stappen 
1.6.1 t/m 1.6.6.  

 
Figuur 2.61: Wanden benoemen 
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1.6.7 Aanzicht maken 
De benoemde wanden verschijnen in het overzicht. Om de wandaanzichten te maken klikt men op 
de knop van een wand. Klik bijvoorbeeld op de knop Wand A om een wandaanzicht te maken voor 
wand A.  

 
Figuur 2.62: Wandaanzicht maken 
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1.6.8 Afmetingen wandaanzicht invoeren 
Nadat men op de knop Wand A heeft geklikt verschijnt het onderstaande scherm. Om het 
wandaanzicht te maken dient men op de knop Afmetingen te klikken.  

 
Figuur 2.63: Afmetingen invoeren t.b.v. wandaanzicht wand A 

 

1.6.9 Afmetingen wandaanzicht invoeren 
Nadat men op de knop Afmetingen heeft geklikt verschijnt het linker scherm. Geef in de tekstvakken 
de X- en Y-coördinaten op van de hoekpunten van de wand. Klik op de knop Toon punten. De 
ingevoerde punten verschijnen in het grid. 

 
Figuur 2.64: X- en Y-coördinaten invoeren t.b.v. wandaanzicht wand A 
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1.6.10 Verbindingslijnen maken 
Indien de punten juist zijn ingevoerd klik op de knop Maak verbindingslijnen. De lijnen verschijnen in 
het grid. Indien de punten niet juist zijn weergegeven pas de coördinaten aan en herhaal stap 1.6.9. 
Indien het aanzicht gereed is klik op de knop Gereed.  

 
Figuur 2.65: Verbindingslijnen wandaanzicht maken t.b.v. wand A 

 

1.6.11 Deuren invoeren 
Nadat men op de knop Aanzicht gereed heeft geklikt keert men terug naar het startscherm voor het 
invoeren van de wandaanzichten. Indien men het selectievakje selecteer voor de verschillende 
knoppen en men vervolgens klikt op Toon selectie worden de gegevens weergegeven in het grid. Klik 
op de knop Deuren om een deur in te voeren.  

 
Figuur 2.66: Deuren invoeren t.b.v. aanzicht wand A 
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1.6.12 Deuren invoegen 
Nadat men op de knop Deuren heeft geklikt verschijnt het 
volgende scherm. Om een deur in te voegen klik op de knop 
Nieuwe deur invoegen. 

 
 Figuur 2.67: Nieuwe deur invoegen 

 

1.6.13 Deur invoegen 
Nadat men op de knop 
Nieuwe deur invoegen heeft 
geklikt verschijnt het volgende 
scherm. Geef in het tekstvak 
achter Naam deur de naam 
van de deur in. Vervolgens 
dient men de maatvoering 
met betrekking tot de Breedte 
in te vullen. Deze bewerking 
wordt opgevolgd door het 
invullen van de tekstvakken 
met betrekking tot de Hoogte. 
Geef bij Positie aan waar het 
kozijn zich bevindt ten 
opzichte van de X-as, zie grid. 
Klik op de selectieknop Type 
deur om de juiste type deur 
de selecteren. Vervolgens 
dient men de juiste 
draairichting aan te vinken. 
Tevens dient men aan te 
geven of de deur in het kozijn 
aanwezig is. Vervolgens dient 
men de gegevens te 
controleren en het vakje te 
selecteren achter Ik heb de 
gegevens juist ingevuld. Klik 
op de knop Gereed.  
 Figuur 2.68: Deur invoegen 
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1.6.14 Deuren invoegen 
Nadat men de gegevens van de deur heeft ingevoerd en men op 
de knop Gereed heeft geklikt verschijnt de deur in scherm. Indien 
men nog een deur wenst in te voegen klikt men op de knop 
Nieuwe deur invoegen. De stap 1.6.13 wordt herhaald.  

 
 Figuur 2.69: Nieuwe deur invoegen 

 

1.6.15 Deuren verwijderen 
Om een deur te verwijderen selecteert men het selectievakje voor 
de betreffende deur. Vervolgens klikt men op de knop Verwijder 
deur. 

 
 Figuur 2.70: Deur verwijderen 

 

1.6.16 Terug naar overzicht 
Klik op de knop Terug naar overzicht om terug naar het overzicht 
te gaan. 

 
 Figuur 2.71: Terug naar overzicht 
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1.6.17 Deur in wandaanzicht 
Nadat men op de knop Terug naar overzicht heeft geklikt keert men terug naar het overzicht. Om de 
deur in het grid weer te geven selecteert men het selectievakje voor de knop Deuren. Om weer te 
geven waar in de wand de deur zich bevindt selecteert men het selectievakje voor de knop 
Afmetingen. Vervolgen klikt men op de knop Toon selectie. De deur en de contouren van de wand 
verschijnen in het grid. In het voorbeeld is het wandaanzicht van wand B weergegeven.  

 
Figuur 2.72: Nieuwe deur in wandaanzicht t.b.v. wand B 

 

1.6.18 Ramen invoegen 
Om ramen in te voegen klik op de knop Ramen. 

 
Figuur 2.73: Raam invoegen in wandaanzicht t.b.v. wand B 
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1.6.19 Ramen invoegen 
Nadat men op de knop Ramen heeft geklikt verschijnt het 
volgende scherm. Om een raam in te voegen klik op de knop 
Nieuw raam invoegen. 

 
 Figuur 2.74: Nieuw raam invoegen 

 

1.6.20 Raam invoegen 
Nadat men op de knop Nieuw 
raam invoegen heeft geklikt 
verschijnt het volgende scherm. 
Het invoeren van de gegevens 
geschiedt op dezelfde wijze als 
bij het invoeren van de 
gegevens van een deur, zie stap 
1.6.13. 

 
 Figuur 2.75: Raam invoegen 
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1.6.21 Terug naar overzicht 
Nadat alle gegevens zijn ingevoerd keert men terug op het 
volgende scherm. Indien men nog een raam wil invoegen klikt 
men op de knop Nieuw raam invoegen en herhaalt men stap 
1.6.20. Indien men een raam wil verwijderen selecteert men het 
selectievakje voor de knop en klikt men vervolgens op de knop 
Verwijder raam. Klik op de knop Terug naar overzicht om terug 
naar het overzicht te gaan. 

 
 Figuur 2.76: Terug naar overzicht 

 

1.6.22 Raam in wandaanzicht 
Selecteer het selectievakje voor de knop Ramen en voor de knop Afmetingen en klik vervolgens op 
Toon selectie en het ingevoerde raam en de contouren van de wand verschijnen in het grid. In het 
voorbeeld is het wandaanzicht van wand B weergegeven. 

 
Figuur 2.77: Nieuw raam in wandaanzicht t.b.v. wand B 
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1.6.23 E-installatie invoeren 
Om gegevens met betrekking tot de E-installatie in te voeren dient met op de knop E-installatie te 
klikken. In het voorbeeld wordt de E-installatie van wand A ingevoerd 

 
Figuur 2.78: E-installatie invoeren in aanzicht t.b.v. wand A 

 

1.6.24 Nieuw object invoegen 
Nadat men op de knop E-installatie heeft geklikt verschijnt het 
volgende scherm. Om een object in te voegen klik op de knop 
Nieuw object invoegen. 

 
 Figuur 2.79: Nieuw object invoegen 
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1.6.25 Nieuw object invoegen 
Nadat men op de knop Nieuw object 
invoegen heeft geklikt verschijnt het 
volgende scherm. Voer in het tekstvak 
achter Naam object de naam van het 
object in. Klik op de selectieknop 
Selecteer object en selecteer het in te 
voegen object. 

 
 Figuur 2.80: Nieuw object invoegen 

 

1.6.26 Object specificeren 
Voer in de tekstvakken achter X-as en Y-as 
de afstand in vanaf de assen tot het hart 
van het object, zie grid. Specificeer 
vervolgens het object, selecteer of het 
object een inbouw-, opbouw- of half 
opbouw object betreft. Indien men 
bijvoorbeeld een inbouw object heeft 
geslecteerd is niet mogelijk om de optie 
leidingwerk opbouw te selecteren 
aangezien deze combinatie niet mogelijk 
is. Nadat men de gegevens heeft 
gecontroleerd selecteert men het 
selectievakje achter Ik heb de gegevens 
juist ingevuld en klik op de knop Gereed. 

 
 Figuur 2.81: Object specificeren 

 

Nulmeting uitvoeren – Stap 1 Nulmeting keuken uitvoeren 



 

42 

1.6.27 Nieuw object invoegen 
Nadat men op de knop Gereed heeft geklikt verschijnt het 
volgende scherm. In het scherm is het object weergegeven. Om 
een nieuw object in te voegen klikt men op de knop Nieuw 
object invoegen.  

 
 Figuur 2.82: Nieuw object invoegen 

 

1.6.28 Terug naar overzicht 
De ingevoegde objecten zijn weergegeven in het scherm. Als 
alle objecten zijn ingevoegd kan men terug naar het overzicht. 
Klik op de knop Terug naar overzicht. Indien men een object 
wenst te verwijderen selecteert men het selectievakje voor de 
knop en klikt men op de knop Verwijder object. 

 
 Figuur 2.83: Terug naar overzicht 
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1.6.29 Objecten E-installatie in wandaanzicht 
Nadat men de knop Terug naar overzicht heeft aangeklikt verschijnt het overzicht. Selecteer het 
selectievakje voor de knop E-installatie en voor de knop Afmetingen en klik vervolgens op Toon 
selectie en de ingevoerde objecten en de contouren van de wand verschijnen in het grid. In het 
voorbeeld is het wandaanzicht van wand A weergegeven. 

 
Figuur 2.84: Objecten E-installatie verschijnen in het grid 

 

1.6.30 W-installatie invoeren 
Om gegevens met betrekking tot de W-installatie in te voeren dient met op de knop W-installatie te 
klikken. In het voorbeeld wordt de W-installatie van wand A ingevoerd 

 
Figuur 2.85: W-installatie invoeren in aanzicht t.b.v. wand A 
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1.6.31 Nieuw object invoegen 
Nadat men op de knop W-installatie heeft geklikt verschijnt het 
volgende scherm. Om een object in te voegen klik op de knop 
Nieuw object invoegen. 

 
 Figuur 2.86: Nieuw object invoegen 

 

1.6.32 Nieuw object invoegen 
Nadat men op de knop Nieuw object 
invoegen heeft geklikt verschijnt het 
volgende scherm. Voer in het tekstvak 
achter Naam object de naam van het 
object in. Klik op de selectieknop Selecteer 
object en selecteer het in te voegen 
object. 

 
 Figuur 2.87: Nieuw object invoegen 

 

1.6.33 Object specificeren 
Klik op de knop Specificeer object. 

 
 Figuur 2.88: Object specificeren 
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1.6.34 Object specificeren 
Nadat men op de knop Specificeer object heeft geklikt 
verschijnt het volgende scherm. Voer in de tekstvakken 
achter X-as en Y-as de afstanden in tot het hart van de 
aansluiting, zie grid. Voer in het tekstvak achter Afstand tot 
muur de afstand in van de aansluiting tot de muur. Klik op de 
selectieknop Materiaal en selecteer het juiste materiaal. 
Selecteer het selectievakje met betrekking tot de in- en 
opbouw van het leidingwerk. Nadat de gegevens zijn 
gecontroleerd dient men het vakje achter Ik heb de gegevens 
juist ingevuld aan te vinken en klikt men op de knop Gereed. 

 
 Figuur 2.89: Object specificeren 

 

1.6.35 Terug naar overzicht 
Nadat men op de knop Gereed heeft geklikt verschijnt het 
volgende scherm. In het scherm is het object weergegeven. Om 
een nieuw object in te voegen klikt men op de knop Nieuw 
object invoegen, en dienen de stappen 1.6.32 t/m 1.6.35 te 
worden herhaald.  
 
Als alle objecten zijn ingevoegd kan men terug naar het 
overzicht. Klik op de knop Terug naar overzicht. Indien men een 
object wenst te verwijderen selecteert men het selectievakje 
voor de knop en klikt men op de knop Verwijder object.  

 
 Figuur 2.90: Terug naar overzicht 
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1.6.36 Objecten W-installatie in wandaanzicht 
Nadat men de knop Terug naar overzicht heeft aangeklikt verschijnt het overzicht. Selecteer het 
selectievakje voor de knop W-installatie en voor de knop Afmetingen en klik vervolgens op Toon 
selectie en de ingevoerde objecten en de contouren van de wand verschijnen in het grid. In het 
voorbeeld is het wandaanzicht van wand A weergegeven. 

 
Figuur 2.91: Objecten W-installatie verschijnen in het grid 

 

1.6.37 Wandafwerking invoeren 
Om gegevens met betrekking tot de wandafwerking in te voeren dient met op de knop 
Wandafwerking te klikken. In het voorbeeld wordt de wandafwerking van wand A ingevoerd 

 
Figuur 2.92: Wandafwerking invoeren in aanzicht t.b.v. wand A 
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1.6.38 Nieuwe wandafwerking invoegen 
Nadat men op de knop Wandafwerking heeft geklikt verschijnt 
het volgende scherm. Om een wandafwerking in te voegen klik 
op de knop Nieuwe wandafwerking invoegen. 

 
 Figuur 2.93: Nieuwe wandafwerking invoegen 

 

1.6.39 Wandafwerking invoegen 
Nadat men op de knop Nieuwe wandafwerking invoegen heeft geklikt verschijnt het linker scherm. 
Voer in het tekstvak achter Naam wandafwerking de naam van de wandafwerking in. Klik op de 
selectieknop Selecteer wandconstructie en selecteer de juiste wandconstructie, indien de 
wandconstructie niet bekend is kiest men voor Onbekend. Klik op de selectieknop Selecteer 
wandafwerking en selecteer de juiste wandafwerking. Vervolgens vult men de hoekpunten van de 
wandafwerking van het betreffende wandaanzicht in, hier geldt het zelfde principe als bij stap 1.6.9. 
Klik vervolgens op Toon punten. De punten verschijnen in het grid. 

 
Figuur 2.94: Nieuwe wandafwerking invoegen 
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1.6.40 Wandafwerking invoegen 
Indien de punten juist zijn ingevoerd klik op de knop Maak verbindingslijnen + arcering. De lijnen 
verschijnen in het grid. Op basis van de geselecteerde wandafwerking wordt het oppervlakte 
gearceerd. Indien de punten niet juist zijn weergegeven pas dan de coördinaten aan en herhaal stap 
1.6.39. Indien de wandafwerking gereed is dient men op de knop Bereken oppervlakte te klikken en 
de oppervlakte verschijnt in het linker scherm. Controleer uiteindelijk de gegevens en na de controle 
dient een vinkje geplaatst te worden achter Ik heb de gegevens juist ingevuld. Klik vervolgens op 
gereed. 

 
Figuur 2.95: Invoering wandafwerking gereed 

 

1.6.41 Nieuwe wandafwerking invoegen 
Nadat men op de knop Gereed heeft geklikt verschijnt het 
volgende scherm. In het scherm is de wandafwerking 
weergegeven. Om een nieuwe wandafwerking in te voegen 
klikt men op de knop Nieuwe wandafwerking invoegen, en 
dienen de stappen 1.6.39 t/m 1.6.41 te worden herhaald.  
 
 

 
 Figuur 2.96: Nieuwe wandafwerking invoegen 
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1.6.42 Terug naar overzicht 
Nadat alle wandafwerkingen zijn ingevoerd kan men terug naar 
het overzicht. Klik op de knop Terug naar overzicht. Indien men 
een wandafwerking wenst te verwijderen selecteert men het 
selectievakje voor de knop en klikt men op de knop Verwijder 
wandafwerking. 

 
 Figuur 2.97: Nieuwe wandafwerking invoegen 

 

1.6.43 Wandafwerking in wandaanzicht 
Nadat men de knop Terug naar overzicht heeft aangeklikt verschijnt het overzicht. Selecteer het 
selectievakje voor de knop Wandafwerking en voor de knop Afmetingen en klik vervolgens op Toon 
selectie en de ingevoerde wandafwerkingen en de contouren van de wand verschijnen in het grid. In 
het voorbeeld is het wandaanzicht van wand A weergegeven. 

 
Figuur 2.98: Wandafwerkingen verschijnen in het grid 
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1.6.44 Afronden 
Nadat alles is ingevuld dient een vinkje geplaatst te worden achter Ik heb de gegevens juist ingevuld. 
Klik op de knop Opslaan en naar menu. 

 
Figuur 2.99: Afronding gegevens invoeren t.b.v. wandaanzicht A 

 

1.6.45 Afronden 
Nadat men op de knop Opslaan en naar menu heeft geklikt kan men voor de overige wanden de 
gegevens van de wandaanzichten invoeren. Indien alle wanden benoemd zijn en alle wandaanzichten 
ingevuld zijn dient een vinkje geplaatst te worden achter Ik heb de gegevens juist ingevuld. Klik op de 
knop Opslaan en naar volgende. 

 
Figuur 2.100: Afronding gegevens invoeren t.b.v. wandaanzichten 
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1.7 Vloerafwerking 
In dit gedeelte van de handleiding is het 
gebruik van het hulpmiddel met 
betrekking tot het invoeren van de 
gegevens ten behoeve van de 
vloerafwerking, hetgeen rood is 
gearceerd, uitvoerig beschreven en 
middels screenshots van het hulpmiddel 
visueel weergegeven. De gegevens welke 
ingevoerd en geselecteerd dienen te 
worden betreffen: 
 

 Vloerconstructie 

 Soort vloerafwerking 

 Oppervlakte 
 
 
 
 
 
 
 

1.7.1 Vloerafwerking invoeren 
Nadat de wandaanzichten gereed zijn en men op de knop Opslaan en naar volgende heeft geklikt 
verschijnt het volgende scherm. Klik op de selectieknop Selecteer vloerconstructie en kies de juiste 
vloerconstructie. Indien men niet kan achterhalen wat de vloerconstructie is selecteert men de keuze 
Onbekend. Klik op de selectieknop Selecteer vloerafwerking en selecteer de juiste vloerafwerking. 
Nadat men de selecties heeft gemaakt dient men op de knop Vloeroppervlakte bepalen te klikken. 

 
Figuur 2.102: Materialisatie m.b.t. vloerafwerking aangeven 

 

 
Figuur 2.101: Stap 1: Nulmeting keuken uitvoeren 
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1.7.2 Hoekpunt invoegen t.b.v. vloeroppervlakte 
Nadat men op de knop Vloeroppervlakte bepalen heeft geklikt 
verschijnt het volgende scherm. Klik op de knop Hoekpunt 
invoegen om in de plattegrond een hoekpunt in te voegen. Het 
positioneren van het hoekpunt geschiedt op dezelfde wijze als 
bij stap 1.6.3. 

 
 Figuur 2.103: Hoekpunt invoegen 

 

1.7.3 Hoekpunt gepositioneerd 
Nadat men het hoekpunt op de juiste positie heeft 
gepositioneerd dient men op de knop Hoekpunt gepositioneerd 
te klikken.  

 
 Figuur 2.104: Hoekpunt gepositioneerd 

 

1.7.4 Verbindingslijnen maken en afmetingen invoeren 
Voor het invoeren van meerdere hoekpunten dient men de 
stappen 1.7.2 en 1.7.3 te herhalen. Als alle hoekpunt ingevoerd 
zijn dient men te klikken op de knop Maak verbindingslijnen, 
de verbindingslijnen worden nu in de plattegrond 
weergegeven. Klik vervolgens op de knop Afmetingen invoeren 
om de afmetingen tussen de hoekpunten in te voeren.   

 
 Figuur 2.105: Afmetingen invoeren 
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1.7.5 Afmetingen invoeren 
Nadat men op de knop Afmetingen invoeren heeft geklikt 
verschijnt het volgende scherm. Men dient de afstand tussen 
de hoekpunten in te voeren. Na het invoeren van de 
afstanden klikt men op de knop Gereed.  
 

 
 Figuur 2.106: Afmetingen invoeren 

 

1.7.6 Verbindingslijnen maken en afmetingen invoeren 
Nadat men de afmetingen heeft ingevoerd dient men het 
selectievakje achter Ik heb de gegevens juist ingevuld te 
selecteren en dient men op de knop Gereed te klikken. De 
hoekpunten met bijbehorende afmetingen verschijnen in de 
plattegrond.   

 
 Figuur 2.107: Vloeroppervlakte gereed 
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1.7.7 Vloeroppervlakte berekenen 
Nadat men op de knop Gereed heeft geklikt verschijnt het volgende scherm. In de plattegrond zijn de 
contouren met de afmetingen tussen de verschillende hoekpunten weergegeven. Om de 
vloeroppervlakte te berekenen dient men te klikken op de knop Bereken vloeroppervlakte. Het aantal 
vierkante meters vloeroppervlakte verschijnt in beeld. 

 
Figuur 2.108: Vloeroppervlakte berekenen 

 

1.7.8 Afronden 
Controleer de gegevens en indien de gegevens onjuist zijn pas deze aan. Indien de gegevens juist zijn 
selecteer het vakje achter Ik heb de gegevens juist ingevuld en klik op Opslaan en naar volgende.  

 
Figuur 2.109: Afronding gegevens invoeren t.b.v. vloerafwerking 

 

Nulmeting uitvoeren – Stap 1 Nulmeting keuken uitvoeren 



 

55 

1.8 Plafondafwerking 
In dit gedeelte van de handleiding is het 
gebruik van het hulpmiddel met 
betrekking tot het invoeren van de 
gegevens ten behoeve van de 
plafondafwerking, hetgeen rood is 
gearceerd, uitvoerig beschreven en 
middels screenshots van het hulpmiddel 
visueel weergegeven. De gegevens welke 
ingevoerd en geselecteerd dienen te 
worden betreffen: 
 

 Vloerconstructie 

 Soort plafondafwerking 

 Oppervlakte 

 Aanwezigheid lichtpunt 

 Aanwezigheid ornamenten 

 Aanwezigheid ventilatie 
 
 
 

1.8.1 Materialisatie bepalen 
Nadat men de gegevens van de vloerafwerking verwerkt heeft en op de knop Opslaan en naar 
volgende heeft geklikt verschijnt het volgende scherm. Klik op de selectieknop Selecteer 1e 
verdiepingsvloer en kies de juiste vloerconstructie. Indien men niet kan achterhalen wat de 
vloerconstructie is selecteert men de keuze Onbekend. Klik op de selectieknop Selecteer 
plafondafwerking en selecteer de juiste plafondafwerking. 

 
Figuur 2.111: Materialisatie m.b.t. plafondafwerking aangeven 

 

 
Figuur 2.110: Stap 1: Nulmeting keuken uitvoeren 
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1.8.2 Plafondoppervlakte bepalen 
Indien de oppervlakte van het plafond overeenkomt met de oppervlakte van de vloer klikt men op de 
knop Zelfde als vloeroppervlakte 10,05 (m2). In de plattegrond verschijnt dezelfde oppervlakte met 
bijbehorende afmetingen. Indien het een andere oppervlakte betreft klikt men op de knop 
Plafondoppervlakte bepalen. Het bepalen van de plafond oppervlakte geschiedt op dezelfde wijze als 
het bepalen van de vloeroppervlakte, zie stap 1.7.2 tot en met 1.7.6.  

 
Figuur 2.112: Oppervlakte plafond bepalen 

 

1.8.3 Objecten specificeren 
Klik op de selectieknop Lichtpunt en selecteer het lichtpunt. Klik op de selectieknop Ornamenten en 
selecteer de ornamenten. Klik op de selectieknop Ventilatie en selecteer de ventilatiemogelijkheden. 
Klik op de selectieknop Oud ventilatiekanaal aanwezig en selecteer de aanwezigheid.  

 
Figuur 2.113: Objecten specificeren 
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1.8.4 Afronden 
Nadat de objecten zijn gespecificeerd dient men de gegevens te controleren. Indien de gegevens juist 
zijn plaats men een vinkje in het vakje Ik heb de gegevens juist ingevuld. Klik vervolgens op de knop 
Opslaan en naar afronding.  

 
Figuur 2.114: Afronding gegevens invoeren t.b.v. plafondafwerking 
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1.8.5 Totaaloverzicht 
Nadat men op de knop Opslaan en naar afronding heeft geklikt verschijnt het onderstaande scherm. 
In het totaaloverzicht is de eerder ingevoerde informatie weergegeven. Men kan op de diverse 
tabbladen klikken om de informatie in te zien. In het aanzicht kan men middels het aanvinken van 
selectievakjes aangeven indien het onderdeel weergegeven dient te worden. De gegevens worden 
opgeslagen in een database. De gegevens uit het totaaloverzicht worden in een later stadium 
gebruikt om onderhouds-, renovatie- en verbouwingsverzoeken aan te maken. Tevens worden de 
gegevens gebruikt om de uit te voeren bouwkundige activiteiten voor te bereiden.  

 
Figuur 2.115: Totaaloverzicht 
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3 Verzoek aanmaken 

In dit hoofdstuk is het gebruik van het hulpmiddel beschreven waarbij een bewoner een verzoek 
aanmaakt met betrekking tot het onderhouden, renoveren en verbouwen van een keuken, zie figuur 
3.1. Bewoners welke om welke reden dan ook niet zelfstandig een verzoek kunnen aanmaken 
kunnen contact opnemen met de buurthulp. Samen met de buurthulp wordt het verzoek 
aangemaakt. Bewoners welke niet in het bezit zijn van een pc kunnen gebruikmaken van de pc in het 
buurtcentrum, Het Hoofdkwartier, gelegen aan Beukenlaan 1a te Eindhoven. Het buurtcentrum is op 
werkdagen geopend tussen 9:00 en 10:00 uur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 3.1: Stappenplan t.b.v. het hulpmiddel Coördinatie Bouwkundige Activiteiten Drents Dorp Oost 
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Stap 2A: Onderhoudsverzoek aanmaken (Bewoner) 

In deze paragraaf is beschreven op welke wijze een onderhoudsverzoek aangemaakt kan worden. Als 
voorbeeld is een onderhoudsverzoek uitgewerkt voor het vervangen van een frontje wat 
waterschade heeft opgelopen. 
 
2A.1 Schademelding 
In dit gedeelte van de handleiding is het gebruik van het hulpmiddel met betrekking tot het doen van 
een schademelding, hetgeen rood is gearceerd, uitvoerig beschreven en middels screenshots van het 
hulpmiddel visueel weergegeven.  

 

2A.1.1 Startscherm website 
Start de computer op en open de webbrowser, bij voorkeur Google Chrome. Type in de adresbalk: 
www.cbaddo.nl. Bij het bezoeken van de website verschijnt het inlogscherm waar de bewoner met 
een gebruikersnaam en een wachtwoord kan inloggen. 

 
Figuur 3.3: Inlogscherm startpagina 

 

 
Figuur 3.2: Stap 2A: Onderhoudsverzoek aanmaken 
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2A.1.2 Inlogscherm invullen 
Standaard is de taal van het hulpmiddel 
ingesteld op Nederlands. Om de taal te 
wijzigen klikt men op de knop Change 
language. Om in te loggen vult men de 
gebruiksnaam en het wachtwoord in. Men 
heeft een brief ontvangen met de 
gebruiksnaam en het wachtwoord. Nadat 
de gebruiksnaam en het wachtwoord zijn 
ingevuld klikt men op de knop Login.  

 
 Figuur 3.4: Inlogscherm invullen 

 

2A.1.3 Inloggegevens onjuist 
Indien de inloggegevens onjuist zijn 
ingevoerd verschijnt het volgende scherm. 
Klik op OK en probeer opnieuw. 

 
 Figuur 3.5: Inloggegevens onjuist 

 

2A.1.4 Inloggegevens vergeten 
Indien men de inloggegevens is vergeten 
kan men contact opnemen met de helpdesk. 

 
 Figuur 3.6: Inloggegevens vergeten 
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2A.1.5 In te dienen verzoek selecteren 
Nadat men is ingelogd komt men op de startpagina voor de bewoner. Klik vervolgens op de knop Ik 
wil onderhoud laten uitvoeren aan mijn keuken. 
 
Nb. Indien een schade veroorzaakt is door de bewoner zijn de kosten ook voor de bewoner. 

 
Figuur 3.7: In te dienen verzoek selecteren 

 

2A.1.6 Bestaand of nieuw verzoek selecteren 
Nadat men op de knop Ik wil onderhoud laten uitvoeren aan mijn keuken heeft geklikt verschijnt het 
volgende scherm. Klik op de knop Ik wil een nieuw verzoek indienen. Indien men onlangs een verzoek 
heeft ingediend heeft men de mogelijkheid om het verzoek aan te vullen of te wijzigen. Men kan een 
bestaand verzoek aanvullen of wijzigen tot het moment dat men een bevestiging van goedkeuring 
heeft ontvangen omtrent het destijds ingediende verzoek. Het aanvullen of wijzigen van een verzoek 
geschiedt op dezelfde wijze als het aanmaken van een nieuw verzoek, echter verschijnen de 
gegevens in het hulpmiddel welke men destijds bij het aanmaken van het verzoek heeft ingevoerd. 

 
Figuur 3.8: Bestaand of nieuw verzoek selecteren 

 
 
 
 
 

Verzoek aanmaken – Stap 2A Onderhoudsverzoek aanmaken 



 

63 

2A.1.7 Onderwerp selecteren 
Nadat men op de knop Ik wil een nieuw verzoek indienen verschijnt het volgende scherm. Men kan 
een keuze maken uit verschillende onderwerp. In het voorbeeld is een schade aan een frontje. Klik 
op de knop Frontjes 

 
Figuur 3.9: Onderwerp selecteren 

 

2A.1.8 Onderhoudsverzoek specificeren 
Nadat men op de knop Frontjes heeft geklikt verschijnt het volgende scherm. Nadat de selecties zijn 
gemaakt worden de gegevens uit de nulmeting geïmporteerd.  

 
Figuur 3.10: Onderhoudsverzoek specificeren 
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2A.1.9 Onderhoudsverzoek specificeren 
Klik op de selectieknop Wat is het probleem? en selecteer het juiste probleem. Klik op de 
selectieknop Kastje ter plaatse van wand, selecteer de wand waar het kastje tegen geplaatst is. Klik 
op de selectieknop Wat is de oorzaak van de schade? en selecteer de oorzaak. Nadat de 
selectievakken zijn ingevuld wordt het aanzicht en de gegevens van de keukenkasten ter plaatse van 
de geselecteerde wand geïmporteerd vanuit de nulmeting. Klik vervolgens op de knop Geef positie 
van de schade aan. Nadat men op de knop Geef positie van de schade aan heeft geklikt verschijnt in 
het aanzicht een blauwe cirkel. Klik op de cirkel en houdt de muisknop ingedrukt en sleep de cirkel 
naar het keukenfrontje waar de schade zich bevindt. Indien de cirkel op de juiste plek is 
gepositioneerd kan men de muisknop loslaten. Controleer of de juiste gegevens zijn geselecteerd, 
vink vervolgens het selectievakje aan achter Ik heb de gegevens juist ingevuld.  Klik op de knop 
Gereed. 

 
Figuur 3.11: Onderhoudsverzoek specificeren 
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2A.2 Bereikbaarheid bewoner en voorkeur uitvoeringsdatum 
In dit gedeelte van de handleiding is het gebruik van het hulpmiddel met betrekking tot het aangeven 
van de bereikbaarheid van de bewoner en het kenbaar maken van de voorkeur voor de 
uitvoeringsdatum, hetgeen rood is gearceerd, uitvoerig beschreven en middels screenshots van het 
hulpmiddel visueel weergegeven.  

 

2A.2.1 Onderhoudsverzoek indienen 
Nadat men op de knop Gereed heeft geklikt verschijnt 
het volgende scherm. Hierbij dient men een voorkeur 
aan te geven voor een datum en tijd om het onderhoud 
te laten uitvoeren. Klik in de agenda op een datum. 
Datums welke lichtgrijs zijn gekleurd kunnen niet 
geselecteerd worden. Klik op de selectieknop Tijdstip, 
selecteer de gewenste tijd. Vul vervolgens in het 
tekstvak achter Email het emailadres in. Vul in het 
tekstvak achter Telefoon het 06-nummer in. Selecteer 
vervolgens de wijze waarop men geïnformeerd wenst te 
worden. Men dient hierbij minimaal één optie te 
selecteren. Selecteer vervolgens dat men akkoord gaat 
met de algemene voorwaarden. Klik op de knop 
Indienen.  

 
 Figuur 3.13: Onderhoudsverzoek indienen 

 

 
Figuur 3.12: Stap 2A: Onderhoudsverzoek aanmaken 
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Stap 2B: Renovatieverzoek aanmaken (Bewoner) 

In deze paragraaf is beschreven op welke wijze een renovatieverzoek aangemaakt kan worden. 
Onder het renoveren van een keuken wordt een vervanging van het huidige verstaan. Indien men 
bijvoorbeeld een extra keukenkast wil spreekt men niet van renoveren maar van verbouwen. Voor 
het indienen van een verbouwingsverzoek wordt verwezen naar stap 2C. 
 
2B.1 Materiaalkeuzes aangeven 
In dit gedeelte van de handleiding is het gebruik van het hulpmiddel met betrekking tot het aangeven 
van de materiaalkeuzes van het keukenblok, hetgeen rood is gearceerd, uitvoerig beschreven en 
middels screenshots van het hulpmiddel visueel weergegeven.  

 

2B.1.1 In te dienen verzoek selecteren 
Om een renovatieverzoek aan te maken dient men in te loggen. Het inloggen geschiedt op dezelfde 
wijze als bij de stappen 2A.1.1 t/m 2A.1.4. Nadat men is ingelogd komt men op de startpagina voor 
de bewoner. Klik vervolgens op de knop Ik wil mijn keuken laten renoveren. 

 
Figuur 3.15: In te dienen verzoek selecteren 

 

 
Figuur 3.14: Stap 2B: Renovatieverzoek aanmaken 
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2B.1.2 Uitleg over geld 
Nadat men op de knop Ik wil mijn keuken laten renoveren heeft geklikt verschijnt het volgende 
scherm. Middels dit scherm wordt uitleg gegeven over de financiële gevolgen van de renovatie. Klik 
op het tabblad Hoe wordt de afschrijving van de keuken berekend?  

 
Figuur 3.16: Uitleg over geld 

 

2B.1.3 Berekening afschrijving 
Op dit tabblad is de berekening van de afschrijving van de keuken weergegeven. Klik op het tabblad 
Wat krijg ik als ik meehelp met werken? Hier kan men aangegeven welke werkzaamheden men 
wenst uit te voeren.  

 
Figuur 3.17: Berekening afschrijving 
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2B.1.4 Berekening bedrag t.b.v. werkzaamheden welke bewoner uitvoert 
Men kan de werkzaamheden selecteren welke men zelf wenst uit te voeren en vervolgens de 
hoeveelheden invoeren. Klik op de knop Bereken om te berekenen welk bedrag de bewoner 
ontvangt indien de geselecteerde werkzaamheden door de bewoner worden uitgevoerd. Klik 
vervolgens op het tabblad Overzicht om het totaaloverzicht in te zien. 

 
Figuur 3.18: Berekening bedrag t.b.v. werkzaamheden welke bewoner uitvoert 

 

2B.1.5 Totaaloverzicht van financiële gevolgen 
In het overzicht is te zien welk bedrag de bewoner dient te betalen of dient te ontvangen. Het 
betreft een indicatie, het definitieve bedrag wordt na het uitvoeren van de bouwkundige activiteiten 
berekend. Selecteer het vakje voor Hierbij verklaar ik de uitleg te begrijpen en klik op de knop 
Verder. 

 
Figuur 3.19: Totaaloverzicht van de financiële gevolgen 
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2B.1.6 Controle of de keuken in aanmerking komt voor renovatie 
Nadat men op de knop Verder heeft geklikt verschijnt het volgende scherm. In het scherm is 
weergegeven wanneer het keukenblok en het wandtegelwerk voor het laatst zijn gerenoveerd. Het 
keukenblok komt na 10 jaar in aanmerking voor renovatie, en het wandtegelwerk na 15 jaar zoals in 
de uitleg is beschreven. Selecteer welke onderdelen men wenst te renoveren. Indien men kiest om 
alleen het keukenblok te renoveren, blijft de wandafwerking zitten en wordt alleen het keukenblok 
vervangen. Indien men alleen het wandtegelwerk wenst te renoveren, wordt de keuken 
gedemonteerd en wordt de wandafwerking vervangen en vervolgens het keukenblok teruggeplaatst. 
Indien men bijvoorbeeld het keukenblok mag renoveren maar het wandtegelwerk nog niet maar 
men wenst het wandtegelwerk wel te renoveren dan kan men tegen het betalen van de 
afschrijvingsperiode het wandtegelwerk laten renoveren. Achter het betreffende onderdeel staat 
het bedrag beschreven wat betaald dient te worden voor de afschrijvingsperiode, dit is in de uitleg 
bij de stappen 2B.1.2 tot en met 2B.1.5 uitgelegd. Indien men de selectie heeft gemaakt dient men 
op de knop Gereed te klikken. 

 
Figuur 3.20: Controle of de keuken in aanmerking komt voor renovatie. 

 

2B.1.7 Bestaand of nieuw verzoek selecteren  
Nadat men op de knop Verder heeft geklikt verschijnt het volgende scherm. Klik op de knop Ik wil 
een nieuw verzoek indienen. Men kan een bestaand verzoek aanvullen of wijzigen tot het moment 
dat men een bevestiging van goedkeuring heeft ontvangen omtrent het destijds ingediende verzoek. 
Het aanvullen of wijzigen van een verzoek geschiedt op dezelfde wijze als het aanmaken van een 
nieuw verzoek, echter verschijnen de gegevens in het hulpmiddel welke men destijds bij het 
aanmaken van het verzoek heeft ingevoerd. 

 
Figuur 3.21: In te dienen verzoek selecteren 
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2B.1.8 Renovatieverzoek aanmaken 
Nadat men op de knop Ik wil een nieuw verzoek indienen heeft geklikt verschijnt het volgende 
scherm. Indien men bij stap 2B.1.6 bijvoorbeeld heeft aangegeven alleen het keukenblok te 
renoveren dan kan men in dit scherm alleen informatie met betrekking tot het keukenblok ingeven. 
De overige knoppen zijn grijs van kleur en kunnen niet aangeklikt worden. In het voorbeeld wordt er 
vanuit gegaan dat men het keukenblok als het wandtegelwerk wenst te renoveren. Klik op de 
tabbladen Wand A, Wand B, Wand C of Wand D om de wandaanzichten te bekijken met daarin de 
keukenkasten weergegeven. De gegevens zijn geïmporteerd vanuit de nulmeting. Klik op de knop 
Kies frontje om een kleurkeuze te maken voor de frontjes. Hetzelfde geldt voor het aanrechtblad, 
greepjes en de wandtegels. Hiervoor klikt men op de knoppen Kies aanrechtblad, Kies greepjes en 
Kies wandtegels.  

 
Figuur 3.22: Renovatieverzoek aanmaken 
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2B.1.9 Kleur frontje kiezen 
Nadat men op de knop Kies frontje heeft geklikt verschijnt het volgende scherm. Selecteer het 
selectievakje van de gekozen kleur. Monsters van de frontjes zijn te bezichtigen in het 
Hoofdkwartier gelegen aan de Beukenlaan 1a te Eindhoven. Men kan de monsters op dinsdag en 
donderdag tussen 9:00 en 10:00 uur bezichtigen. Indien men een kleur heeft geselecteerd klikt men 
op de knop Gereed. 
 
Met betrekking tot het maken van een keuze van het aanrechtblad, de greepjes en de wandtegels 
wordt hetzelfde principe gehanteerd. Echter klikt men dan in het scherm bij stap 2B.1.8 op de 
knoppen Kies aanrechtblad, Kies greepjes en Kies wandtegels. Nadat men op één van deze knoppen 
heeft geklikt zal een keuzescherm verschijnen welke lijkt op het onderstaande scherm, alleen is het 
scherm dan ingericht op de aanrechtbladen, greepjes en wandtegels. 

 
Figuur 3.23: Kleur frontje selecteren 
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2B.2 Door bewoner uit te voeren bouwkundige activiteiten 
In dit gedeelte van de handleiding is het gebruik van het hulpmiddel met betrekking tot het aangeven 
van de door de bewoner uit te voeren bouwkundige activiteiten omtrent het renoveren van de 
keuken, hetgeen rood is gearceerd, uitvoerig beschreven en middels screenshots van het hulpmiddel 
visueel weergegeven.  

 

2B.2.1 Uit te voeren bouwkundige activiteiten kenbaar maken 
Nadat men de materiaalkeuzes heeft aangegeven dient men aan te geven of men zelf bouwkundige 
activiteiten wenst uit te voeren bij het renoveren van de keuken. Klik op de knop Zelf uit te voeren 
bouwkundige activiteiten. 

 
Figuur 3.25: Uit te voeren bouwkundige activiteiten kenbaar maken 

 

 
Figuur 3.24: Stap 2B: Renovatieverzoek aanmaken 
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2B.2.2 Uit te voeren bouwkundige activiteiten 
kenbaar maken 
Nadat men op de knop Zelf uit te voeren 
bouwkundige activiteiten heeft geklikt verschijn het 
volgende scherm. Selecteer de onderdelen waarvan 
men bouwkundige activiteiten wenst uit te voeren. 
Indien men geen bouwkundige activiteiten wenst 
uit te voeren selecteert men de optie Ik wil geen 
bouwkundige activiteiten uitvoeren. Nadat men de 
selecties heeft geplaats klikt men op de knop 
Gereed.  

 
 Figuur 3.26: Uit te voeren bouwkundige activiteiten 

 

2B.2.3 Renovatieverzoek afronden 
Nadat men op de knop Gereed heeft geklikt verschijnt het volgende scherm. Contoleer vervolgens of 
de gegevens juist zijn, vink vervolgens het selectievakje aan achter Ik heb de gegevens juist ingevuld. 
Klik op de knop Gereed. 

 
Figuur 3.27: Renovatieverzoek afronden 
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2B.3 Bereikbaarheid bewoner en voorkeur uitvoeringsdatum 
In dit gedeelte van de handleiding is het gebruik van het hulpmiddel met betrekking tot het aangeven 
van de bereikbaarheid van de bewoner en het kenbaar maken van de voorkeur voor startdatum van 
de  uitvoering, hetgeen rood is gearceerd, uitvoerig beschreven en middels screenshots van het 
hulpmiddel visueel weergegeven. 

 

2B.3.1 Renovatieverzoek indienen 
Nadat men op de knop Gereed heeft geklikt verschijnt 
het volgende scherm. Hierbij dient men een voorkeur 
aan te geven voor een startdatum om te starten met 
het renoveren van de keuken. Klik in de agenda op 
een datum. Datums welke lichtgrijs zijn gekleurd 
kunnen niet geselecteerd worden. Vul vervolgens in 
het tekstvak achter Email het emailadres in. Vul in het 
tekstvak achter Telefoon het 06-nummer in. Selecteer 
vervolgens de wijze waarop men geïnformeerd wenst 
te worden. Men dient hierbij minimaal één optie te 
selecteren. Men dient het selectievakje met 
betrekking tot het akkoord gaan met de algemene 
voorwaarden et cetera aan te klikken. Klik vervolgens 
op de knop Indienen.  

 
 Figuur 3.29: Renovatieverzoek indienen 

 
 

 
Figuur 3.28: Stap 2B: Renovatieverzoek aanmaken 
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Stap 2C: Verbouwingsverzoek aanmaken (Bewoner en aannemer) 

In deze paragraaf is beschreven op welke wijze een verbouwingsverzoek aangemaakt kan worden. 
Onder het verbouwen van een keuken wordt het volgende verstaan: 
 

 Vergroten of verkleinen van de ruimte 

 Inbouwkast bij keuken betrekken 

 Nieuwe keukenindeling 

 Extra keukenkasten 

 Minder keukenkasten 
 
2C.1 Indeling ruimte aangeven (Bewoner) 
In dit gedeelte van de handleiding is het gebruik van het hulpmiddel met betrekking tot het aangeven 
van een nieuwe indeling van de ruimte, hetgeen rood is gearceerd, uitvoerig beschreven en middels 
screenshots van het hulpmiddel visueel weergegeven.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 3.30: Stap 2C: Verbouwingsverzoek aanmaken 
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2C.1.1 In te dienen verzoek selecteren 
Om een verbouwingsverzoek aan te maken dient men in te loggen. Het inloggen geschiedt op 
dezelfde wijze als bij de stappen 2A.1.1 t/m 2A.1.4. Nadat men is ingelogd komt men op de 
startpagina voor de bewoner. Klik vervolgens op de knop Ik wil mijn keuken laten verbouwen. 

 
Figuur 3.31: In te dienen verzoek selecteren 

 

2C.1.2 Controle of keuken in aanmerking komt 
voor verbouwing 
Nadat men op de knop Ik wil mijn keuken laten 
verbouwen heeft geklikt verschijnt het volgende 
scherm. Hier vindt een controle plaats om te 
bepalen of de keuken in aanmerking komt voor 
een verbouwing. Een keuken komt enkel en 
alleen in aanmerking voor een verbouwing indien 
zowel het keukenblok als het wandtegelwerk in 
aanmerking komen voor renovatie of als de 
bewoner bereid is om de afschrijvingsperiode af 
te kopen. De afschrijvingsperiode is dan vermeld 
in het scherm. 

 

 Figuur 3.32: Controle of keuken in aanmerking komt voor verbouw 
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2C.1.3 Uitleg over geld 
Nadat men op de knop Ik wil mijn keuken laten renoveren heeft geklikt verschijnt het volgende 
scherm. Middels dit scherm wordt uitleg gegeven over de financiële gevolgen van de verbouwing. 
Klik op het tabblad Hoe wordt de afschrijving van de keuken berekend?  

 
Figuur 3.33: Uitleg over geld 

 

2C.1.4 Berekening afschrijving 
Op dit tabblad is de berekening van de afschrijving van de keuken weergegeven. Klik op het tabblad 
Verbouwingswerkzaamheden. Hier kan men aangegeven welke onderdelen men in de keuken wenst 
te verbouwen en wat de verwachte kosten hiervan zijn.  

 
Figuur 3.34: Berekening afschrijving 
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2C.1.5 Berekening kosten van te verbouwen onderdelen 
Op dit tabblad kan men aangegeven welke werkzaamheden men wenst uit te laten voeren bij het 
verbouwen van de keuken. Geef de hoeveelheden in en klik op de knop Bereken om te bereken wat 
de verbouwing gaat kosten. Het betreft een indicatie. Klik op het tabblad Wat krijg ik als ik meehelp 
met werken? Hier kan men aangegeven welke werkzaamheden men wenst uit te voeren.  

 
Figuur 3.35: Berekening kosten van de verbouwing 

 

2C.1.6 Berekening bedrag t.b.v. werkzaamheden welke bewoner uitvoert 
Men kan de werkzaamheden selecteren welke men zelf wenst uit te voeren en vervolgens de 
hoeveelheden invoeren. Klik op de knop Bereken om te berekenen welk bedrag de bewoner ontvangt 
indien de geselecteerde werkzaamheden door de bewoner worden uitgevoerd. Klik vervolgens op 
het tabblad Huurverhogende keuzes. 

 
Figuur 3.36: Berekening bedrag t.b.v. werkzaamheden welke bewoner uitvoert 
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2C.1.7 Berekening bedrag t.b.v. huurverhogende keuzes 
Men kan in dit tabblad aangeven welke huurverhogende keuzes men wenst te laten aanbrengen in 
de keuken. Klik vervolgens op het tabblad Overzicht voor een totaaloverzicht. 

 
Figuur 3.37: Berekening bedrag t.b.v. werkzaamheden welke bewoner uitvoert 

 

2C.1.8 Totaaloverzicht van financiële gevolgen 
In het overzicht is te zien welk bedrag de bewoner dient te betalen of dient te ontvangen. Het betreft 
een indicatie, het definitieve bedrag wordt na het uitvoeren van de bouwkundige activiteiten 
berekend. Selecteer het vakje voor Hierbij verklaar ik de uitleg te begrijpen en klik op de knop Verder. 

 
Figuur 3.38: Totaaloverzicht van de financiële gevolgen 
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2C.1.9 Bestaand of nieuw verzoek selecteren  
Nadat men op de knop Verder heeft geklikt verschijnt het volgende scherm. Klik op de knop Ik wil 
een nieuw verzoek indienen. Men kan een bestaand verzoek aanvullen of wijzigen tot het moment 
dat men een bevestiging van goedkeuring heeft ontvangen omtrent het destijds ingediende verzoek. 
Het aanvullen of wijzigen van een verzoek geschiedt op dezelfde wijze als het aanmaken van een 
nieuw verzoek, echter verschijnen de gegevens in het hulpmiddel welke men destijds bij het 
aanmaken van het verzoek heeft ingevoerd. 

 
Figuur 3.39: In te dienen verzoek selecteren 

 

2C.1.10 Verbouwingswens inventariseren 
Nadat men op de knop Ik wil een nieuw verzoek 
indienen heeft geklikt verschijnt het volgende 
scherm. In dit scherm dient men te selecteren welke 
verbouwing(en) men wenst uit te laten voeren in de 
keuken. Nadat men de selectie heeft gemaakt klikt 
men op de knop Verzoek aanmaken.  
 
Nb. De kosten welke gemaakt worden met betrekking 
tot de verbouwing in vergelijking met een reguliere 
renovatie zijn voor rekening van de bewoner. 

 
 Figuur 3.40: Verbouwingswens inventariseren 
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2C.1.11 Nieuwe ruimte indeling maken 
Nadat men op de knop Verzoek aanmaken heeft geklikt verschijnt het volgende scherm. In dit 
scherm is het mogelijk om een nieuwe indeling te maken van de ruimte. Indien men een wand in de 
ruimte wenst te slopen klikt men op de knop Markeer te slopen wand. Indien men geen wand wenst 
te slopen gaat men naar stap 2C.1.16. 

 
Figuur 3.41: Te slopen wand markeren 
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2C.1.12 Te slopen wand markeren 
Nadat men op de knop Markeer te slopen wand heeft geklikt verschijnt het Sloopicoon in beeld. 

 
Figuur 3.42: Sloopicoon verschijnt in beeld 

 

2C.1.13 Te slopen wand markeren 
Klik op de knop het Sloopicoon en houdt de muisknop ingedrukt. Sleep het Sloopicoon naar de 
globale positie in de plattegrond van de te verwijderen wand. 

 
Figuur 3.43: Sloopicoon verslepen naar plattegrond 
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2C.1.14 Te slopen wand markeren 
Nadat het Sloopicoon globaal in de plattegrond is gepositioneerd klikt men op een pijlpunt van het 
Sloopicoon en houdt de muisknop ingedrukt. Sleep de pijlpunt naar het beginpunt van de wand 
welke gesloopt moet worden.  

 
Figuur 3.44: Pijl van sloopicoon positioneren 

 

2C.1.15 Te slopen wand markeren 
Klik op de andere pijlpunt van het Sloopicoon en houdt de muisknop ingedrukt. Sleep de pijlpunt naar 
het eindpunt van de wand welke gesloopt moet worden. Indien men nog een wand wenst te slopen 
klikt men op de knop Markeer te slopen wand en herhaalt men de stappen 2C.1.11 t/m 2C.1.14.  

 
Figuur 3.45: Andere pijl van sloopicoon positioneren 
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2C.1.16 Nieuw wand aangeven 
Nadat men de te slopen wand of wanden heeft aangegeven klikt men op de knop Maak nieuwe 
wand. Indien men geen nieuwe wand wenst te maken gaat men naar stap 2C.1.24.  

 
Figuur 3.46: Nieuwe wand aangeven 

 

2C.1.17 Nieuwe wand aangeven 
Nadat men op de knop Maak nieuwe wand heeft 
geklikt verschijnt het volgende scherm. Klik op de 
knop Plaats beginpunt wand. 

 
 Figuur 3.47: Beginpunt nieuwe wand aangeven 
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2C.1.18 Nieuwe wand aangeven 
Nadat men op de knop Plaats beginpunt wand heeft geklikt verschijnt een positioneerpunt in beeld. 

 
Figuur 3.48: Positioneerpunt verschijnt in beeld 

 

2C.1.19 Nieuwe wand aangeven 
Klik op het Beginpunt (kruisje) en houdt de muisknop ingedrukt. Sleep het beginpunt in de 
plattegrond waar de nieuwe wand begint. 

 
Figuur 3.49: Positioneerpunt verslepen naar juiste positie in plattegrond 
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2C.1.20 Nieuwe wand aangeven 
Nadat het beginpunt is gepositioneerd klikt men op 
de knop Plaats tussenpunt wand. Voor het plaatsen 
van het Tussenpunt geldt hetzelfde principe als bij de 
stappen 2C.1.18 en 2C.1.19.  
 
Indien de wand meerdere tussenpunten heeft wordt 
deze stap, 2C.1.20, herhaald. 

 
 Figuur 3.45: Tussenpunt nieuwe wand aangeven 

 

2C.1.21 Nieuwe wand aangeven 
Nadat het tussenpunt of de tussenpunten zijn 
gepositioneerd klikt men op de knop Plaats eindpunt 
wand. Voor het plaatsen van het Eindpunt geldt 
hetzelfde principe als bij de stappen 2C.1.18 en 
2C.1.19.  

 
 Figuur 3.50: Eindpunt nieuwe wand aangeven 

 

2C.1.22 Nieuwe wand aangeven 
Alle punten zijn nu ingegeven. 

 
Figuur 3.51: Punten nieuwe wand weergegeven in plattegrond 
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2C.1.23 Nieuwe wand aangeven 
Nadat alle punten voor de nieuwe wand op de juiste 
wijze zijn weergegeven klikt men op de knop Maak 
wand. 

 
 Figuur 3.52: Maak wand 

 

2C.1.24 Deur plaatsen 
Nadat men op de knop Maak wand heeft geklikt verschijnt de nieuwe wand in beeld. Indien men 
eventueel nog een nieuwe wand wil aangeven in de plattegrond herhaalt men de stappen 2C.1.16 
t/m 2C.1.23 Om een deur in de wand te plaatsen klikt men op de knop Plaats deur. Indien men geen 
deur wenst te plaatsen in de wand gaat men naar stap 2C.1.28. 

 
Figuur 3.53: Deur plaatsen 
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2C.1.25 Deur plaatsen 
Nadat men op de knop Deur plaatsen heeft geklikt verschijnt 
het volgende scherm. Selecteer een deur en klik op de knop 
Gereed. 

 
 Figuur 3.54: Deur selecteren 

 

2C.1.26 Deur plaatsen 
Nadat men op de knop Gereed heeft geklikt verschijnt de deur in beeld. Klik op het Deuricoon, houdt 
de muisknop ingedrukt en versleep de deur in de wand. 

 
Figuur 3.55: Deuricoon verschijnt in beeld 
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2C.1.27 Deur plaatsen 
Het is mogelijk om de deur te draaien. Klik op het Deuricoon, klik vervolgens op de groene cirkel en 
houdt de muisknop ingedrukt. Beweeg de muis om de deur te draaien. Indien de deur op de juiste 
positie gedraaid is kan men de muisknop loslaten. 

 
Figuur 3.56: Deuricoon draaien 
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2C.1.28 Afronden 
Indien men nog een deur wenst in te voegen klikt men op de knop Plaats deur en herhaalt men de 
stappen 2C.1.24 t/m 2C.1.28. Nadat men de deur heeft ingevoerd dient men te controleren of de 
gegevens juist zijn, vink vervolgens het selectievakje aan achter Ik heb de gegevens juist ingevuld. Klik 
op de knop Gereed. 

 
Figuur 3.57: Afronding nieuwe ruimte indeling 

 

2C.1.29 Indienen 
Nadat men op de knop Gereed heeft geklikt verschijnt het volgende scherm. Het verzoek van de 
nieuwe ruimte indeling wordt door de aannemer beoordeeld. 

 
Figuur 3.58: Indienen nieuwe ruimte indeling 
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2C.2 Toetsen van gemaakte ruimte indeling (Aannemer) 
In dit gedeelte van de handleiding is het gebruik van het hulpmiddel met betrekking tot het toetsen 
van de door de bewoner gemaakte nieuwe ruimte indeling, hetgeen rood is gearceerd, uitvoerig 
beschreven en middels screenshots van het hulpmiddel visueel weergegeven.  

 

2C.2.1 Ruimte indeling toetsen 
Nadat de bewoner een nieuwe ruimte indeling heeft gemaakt dient deze getoetst te worden door de 
aannemer. De aannemer ontvangt een email waarin staat beschreven dat een bewoner van een 
bepaald adres bij het aanmaken van een verbouwingsverzoek een nieuwe ruimte indeling heeft 
gemaakt. Om de ruimte indeling te toetsen dient de aannemer in te loggen op de website. Het 
inloggen geschiedt op dezelfde wijze als bij de stappen 1.1.1 t/m 1.1.4. Nadat men is ingelogd komt 
men op de startpagina voor de aannemer. Klik vervolgens op de knop (1) Inkomende verzoeken. 

 
Figuur 3.60: Ruimte indeling toetsen 

 
 
 

 
Figuur 3.59: Stap 2C: Verbouwingsverzoek aanmaken 
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2C.2.2 Ruimte indeling toetsen 
Nadat men op de knop (1) Inkomende verzoeken heeft geklikt verschijnt het volgende scherm. Om de 
ruimte indeling te toetsen klikt men op de knop Toetsen van het betreffende adres. Verzoeken welke 
al getoetst zijn en gereed staan voor uitvoering kunnen niet meer getoetst worden. 

 
Figuur 3.61: Verzoek toetsen 

 

2C.2.3 Ruimte indeling toetsen 
Nadat men op de knop Toetsen heeft geklikt verschijnt het 
volgende scherm. Plaats een vinkje in het selectievakje 
waarvan men een toetsing wenst uit te voeren. In dit geval 
dient de toetsing plaats te vinden met betrekking tot de door 
de bewoner gemaakte nieuwe ruimte indeling. Klik 
vervolgens op de knop Toets. 

 
 Figuur 3.62: Te toetsen onderdelen selecteren 
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2C.2.4 Ruimte indeling toetsen 
Nadat men op de knop Toets heeft geklikt verschijnt het volgende scherm. De onderdelen welke men 
wenst te toetsen zijn in middels de tabbladen te benaderen. In dit voorbeeld wordt enkele de nieuwe 
ruimte indeling getoetst. De overige toetsingsonderdelen zijn dus niet zichtbaar. Het toetsen van de 
nieuwe ruimte indeling vindt plaats op basis van een aantal vragen. Het beantwoorden van de vragen 
vindt plaats middels het plaatsen van vinkjes in de selectievakjes. De vragen zijn te beantwoorden 
met Ja, Nee en NVT. De vragen dienen beantwoord te worden op basis van de bouwkundige kennis 
van de werkvoorbereider welke in dienst is bij de aannemer. Indien de indeling akkoord is kan men 
de plattegrond uittekenen in bijvoorbeeld AutoCAD. Vervolgens klikt men op de knop Upload nieuwe 
plattegrond. Indien de nieuwe ruimte indeling welke de bewoner heeft opgegeven niet voldoet 
tekent de werkvoorbereider een alternatief en upload de alternatieve plattegrond. 

 
Figuur 3.63: Toetsing 
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2C.2.5 Ruimte indeling toetsen 
Nadat men de toetsing heeft uitgevoerd en een nieuwe plattegrond heeft getekend en op de knop 
Upload nieuwe plattegrond heeft geklikt verschijnt de nieuwe plattegrond in beeld. Nadat de 
plattegrond is geüpload klikt men op het tabblad Afronding. 

 
Figuur 3.64: Nieuwe plattegrond uploaden 
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2C.2.6 Toetsing afronden 
Nadat men op het tabblad Afronding heeft geklikt verschijnt het volgende scherm. Indien uit de 
toetsing blijkt dat bepaalde onderdelen niet akkoord zijn is dit hier weergegeven. Men kan op de 
knop Nieuwe ruimte indeling (0) klikken indien er onderdelen niet akkoord zijn. Hier kan men zien 
welke onderdelen niet akkoord zijn. In dit geval is alles akkoord want er staat een (0) achter. Indien 
onderdelen niet akkoord zijn kan de aannemer het verzoek aanpassen. Het aanpassen van het 
verzoek geschiedt op dezelfde wijze als bij het aanmaken van een verzoek door de bewoner. Men 
dient het verzoek te openen en de onderdelen te wijzigen welke niet akkoord zijn gebleken uit de 
toetsing. Nadat het verzoek is goedgekeurd dient men te klikken op de knop TOETSING AFRONDEN. 

 
Figuur 3.65: Toetsing afronden 
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2C.3 Indeling keuken en aantal kasten aangeven (Bewoner) 
In dit gedeelte van de handleiding is het gebruik van het hulpmiddel met betrekking tot het aangeven 
van de indeling van de keuken en het aantal kasten, hetgeen rood is gearceerd, uitvoerig beschreven 
en middels screenshots van het hulpmiddel visueel weergegeven.  

 

2C.3.1 Indeling keuken maken en aantal kasten aangeven 
Nadat de aannemer de nieuwe ruimte indeling heeft getoetst en akkoord heeft bevonden ontvangt 
de bewoner hierover een email en/of sms. De bewoner dient op de website in te loggen. Het 
inloggen geschiedt op dezelfde wijze als bij de stappen 2A.1.1 t/m 2A.1.4. Nadat men is ingelogd 
komt men op de startpagina voor de bewoner. Klik vervolgens op de knop Ik wil mijn keuken laten 
verbouwen. 
 
Indien de aannemer het verzoek heeft getoetst en hieruit is gebleken dat de nieuwe ruimte indeling 
niet voldoet ontvangt de bewoner hierover een email en/of sms. De aannemer heeft een alternatief 
opgesteld. De bewoner dient op de website in te loggen om het alternatief te bekijken en hier een 
akkoord op te geven. Het is ook mogelijk om het alternatief aan te passen. Het inloggen et cetera 
geschiedt op dezelfde wijze als in de alinea hierboven beschreven. 

 
Figuur 3.67: Indeling keuken maken 

 

 
Figuur 3.66: Stap 2C: Verbouwingsverzoek aanmaken 
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2C.3.2 Bestaand verzoek aanvullen 
Nadat men op de knop Ik wil mijn keuken laten verbouwen heeft geklikt verschijnt het volgende 
scherm. Klik op de knop Ik wil een bestaand verzoek aanvullen. 

 
Figuur 3.68: Bestaand verzoek aanvullen 

 

2C.3.3 Verbouwingsverzoek vervolgen 
Nadat men op de knop Ik wil een bestaand verzoek aanvullen heeft geklikt verschijnt het volgende 
scherm. Hierin is aangegeven dat de opgegeven ruimte indeling is akkoord bevonden en men het 
aanmaken van het verbouwingsverzoek kan vervolgen. Om het aanmaken van het 
verbouwingsverzoek te vervolgen klikt men op de knop Vervolg verbouwingsverzoek.  
 
Indien de opgegeven ruimte indeling bij het toetsen niet akkoord is bevonden heeft de aannemer 
een alternatief opgesteld. In plaats van het onderstaande scherm, wordt een scherm weergegeven 
waar staat vermeld dat de opgegeven ruimte indeling niet akkoord is bevonden. Men kan het 
alternatief bekijken en hier een akkoord op geven. Tevens is het mogelijk om het alternatief aan te 
passen. Vanaf stap 2C.1.10 dienen dan de stappen te worden herhaald.  

 
Figuur 3.69: Verbouwingsverzoek vervolgen 
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2C.3.4 Keukenindeling maken 
Nadat men op de knop Vervolg verbouwingsverzoek heeft geklikt verschijnt het volgende scherm. 
Om een keukenindeling te maken is het mogelijk om de bestaande keuken te importeren vanuit de 
nulmeting. Hiervoor klikt men op de knop Importeer bestaande keuken. Het selecteren van de 
segmenten van de keuken welke men wenst te importeren geschiedt op dezelfde wijze als bij stap 
1.5.3. 
 
Indien men een nieuwe keukenindeling wenst te maken klikt men op de knop Maak nieuwe keuken. 
Onder het maken van een nieuwe keukenindeling wordt verstaan van bijvoorbeeld het wijzigen van 
het type kast ten opzichte van het bestaande. In het voorbeeld wordt er vanuit gegaan dat men een 
nieuwe keukenindeling wenst te maken. 
 
Indien men enkel kasten wenst in te voegen klikt men op de knop Blanco. Er verschijnt dan een 
blanco scherm waar men losse kasten kan invoegen. Dit kunnen bijvoorbeeld kasten zijn die men aan 
een andere wand in de keuken wenst te hangen. In een keuken dient minimaal één keukenblok van 
drie onder- en drie bovenkasten aanwezig te zijn. 

 
Figuur 3.70: Keukenindeling maken 
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2C.3.5 Informatie met betrekking tot de onder- en bovenkasten aangeven 
Nadat men op de knop Maak nieuwe keuken heeft geklikt verschijnt een standaard keukenopstelling 
in beeld. Tot een standaard keukenopstelling behoren drie onder- en drie bovenkasten. De standaard 
keukenopstelling is in het prestatiebestek vastgelegd. Middels selectieknoppen kan men informatie 
aangeven over de kasten ingeven. Met betrekking tot de onderkasten dient men selecties te maken 
omtrent de volgende onderdelen: 
 

 Breedte 

 Type kast 

 Draairichting 
 
Met betrekking tot de bovenkasten dient men selecties te maken omtrent de volgende onderdelen: 
 

 Breedte 

 Hoogte 

 Type kast 

 Draairichting 
 
Huurverhogende opties 
Het is mogelijk om met betrekking tot de indeling en afwerking van de keuken keuzes te maken 
welke niet tot het standaard keukenopstelling behoren. Indien men kiest voor deze keuzes dient men 
huurverhoging te betalen. Om te zien welke keuzes onder de huurverhoging vallen dient men op de 
knop Uitleg huurverhogende keuzes te klikken. Hier zijn alle huurverhogende keuzes toegelicht. 

 
Figuur 3.71: Informatie met betrekking tot de onder- en bovenkasten aangeven 

 
 
 
 
 
 
 

Breedte 

Type kast 

Draairichting 

Breedte 

Draairichting 

Type kast 

Hoogte 
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2C.3.6 Object invoegen 
Nadat men met betrekking tot de onder- en bovenkasten de informatie heeft geselecteerd is het 
mogelijk om objecten in te voegen. Om objecten in te voegen dient men op de knop Object invoegen 
te klikken. 

 
Figuur 3.72: Object invoegen 

 

2C.3.7 Object invoegen 
Nadat men op de knop Object invoegen heeft geklikt 
verschijnt het volgende scherm. Klik op de selectieknop 
achter Object en selecteer het in te voegen object. Nadat 
men een selectie heeft gemaakt verschijnt het object in 
beeld. Klik vervolgens op de knop Gereed. In het 
voorbeeld is de positie voor een los kooktoestel 
weergegeven. Zoals te zien is tevens een stopcontact 
boven het kooktoestel weergegeven. Het stopcontact 
kan gebruikt worden om een afzuigkap op aan te sluiten. 
 

 
 Figuur 3.73: Object invoegen 
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2C.3.8 Object invoegen 
Nadat men op de knop Gereed heeft geklikt verschijnt het object in beeld. Het is nu mogelijk om het 
object te verslepen in het aanzicht. 

 
Figuur 3.74: Object verschijnt in beeld 

 

2C.3.9 Object invoegen 
Nadat het object in beeld verschenen is kan men het object verslepen in het aanzicht. Men dient op 
het te verschenen object te klikken en dient de linkermuisknop ingedrukt te houden. Vervolgens 
versleept men het object naar de gewenste positie en laat men de muisknop los. 

 
Figuur 3.75: Object verslepen naar gewenste positie 
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2C.3.10 Extra kast invoegen 
Indien men een extra kast wenst in te voegen dient men op de knop Extra kast invoegen te klikken. In 
het voorbeeld wordt uitgelegd op welke wijze men een extra kast kan invoegen. Bij de uitwerking 
wordt deze kast niet meegenomen, aangezien de keuken uit het voorbeeld te klein is om een extra 
kast aan het keukenblok toe te voegen.  

 
Figuur 3.76: Extra kast invoegen 

 

2C.3.11 Extra kast invoegen 
Nadat men op de knop Extra kast invoegen heeft geklikt 
verschijnt het volgende scherm. Klik op de selectieknop 
achter Soort en selecteer de soort kast welke men wenst 
in te voegen. Nadat men de soort kast heeft aangegeven 
verschijnen de overige te selecteren onderdelen in beeld. 
In het voorbeeld zijn dit het type, breedte en 
draairichting. Men dient op de selectieknoppen te 
klikken en een keuze te maken. Klik vervolgens op de 
knop Invoegen. 
 

 

 Figuur 3.77: Extra kast invoegen 
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2C.3.12 Extra kast invoegen 
Nadat men op de knop Invoegen heeft geklikt verschijnt de kast in beeld. Het is nu mogelijk om de 
kast te verslepen in het aanzicht.  

 
Figuur 3.78: Extra kast invoegen 

 

2C.3.13 Extra kast invoegen 
Nadat de kast in beeld verschenen is kan men de kast verslepen in het aanzicht. Men dient op de te 
verschenen kast te klikken en dient de linkermuisknop ingedrukt te houden. Vervolgens versleept 
men de kast naar de gewenst positie en laat men de muisknop los. Om nog een kast in te voegen 
herhaalt men de stappen 2C.3.10 t/m 2C.3.13. 

 
Figuur 3.79: Extra kast invoegen 
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2C.3.14 Extra kast en/of object invoegen 
Nadat de keukenindeling gereed is kan men nog extra kasten invoegen welke niet bij de 
keukenindeling horen. Hiervoor klikt men op de knop Blanco. Een extra tabblad genaamd Blanco 1 
verschijnt in beeld. Er is een blanco scherm te zien, men kan klikken op de knop Extra kast invoegen 
om een extra kast in te voegen. Het principe met betrekking tot het invoeren van kasten geschiedt op 
dezelfde wijze als bij stap 2C.3.11. Het is ook mogelijk om nog een object, bijvoorbeeld een 
wasmachine, in te voegen. Om deze bewerking uit te voeren klikt men op de knop Object invoegen. 
 
Als voorbeeld worden twee extra bovenkasten ingevoegd welke bijvoorbeeld bij de keukentafel 
gepositioneerd worden. 
 
Indien men geen extra kasten of objecten wenst toe te voegen gaat men naar stap 2C.3.17. 

 
Figuur 3.80: Extra kast en/of object invoegen 

 

2C.3.15 Extra kast invoegen 
Nadat men op de knop Extra kast invoegen heeft geklikt 
verschijnt het volgende scherm. Klik op de selectieknop 
achter Soort en selecteer de soort kast welke men wenst 
in te voegen. Nadat men de soort kast heeft aangegeven 
verschijnen de overige te selecteren onderdelen in beeld. 
In het voorbeeld zijn dit het type, breedte, afstand tot 
onderkant kast, hoogte en draairichting. Men dient op de 
selectieknoppen te klikken en een keuze te maken. Klik 
vervolgens op de knop Invoegen. Herhaal stap 2C.3.14 en 
2C.3.15  om de tweede bovenkast uit het voorbeeld in te 
voegen.  

 
 Figuur 3.81: Extra kast invoegen 
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2C.3.16 Extra kast en/of object invoegen 
Nadat de gegevens met betrekking tot het invoegen van een extra kast zijn ingegeven verschijnt de 
kast in beeld.  

 
Figuur 3.82: Extra kast en/of object invoegen 

 

2C.3.17 Aanrechtblad 
Nadat men de gegevens omtrent de keukenkasten en de objecten heeft ingegeven kan men de 
gegevens van het aanrechtblad invoegen. Om aan te geven waar het aanrechtblad geplaatst dient te 
worden klikt men op het tabblad Keukenindeling (Aanrechtblad).  

 
Figuur 3.83: Aanrechtblad invoegen 
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2C.3.18 Aanrechtblad 
Nadat men op het tabblad Keukenindeling (Aanrechtblad) heeft geklikt verschijnt het volgende 
scherm. Aan de rechterzijde zijn is de keukenindeling weergegeven. Indien men extra kasten heeft 
ingevoegd welke in de ruimte aangebracht dienen te worden zijn deze hier ook weergegeven. Klik op 
de afbeelding waar men een aanrechtblad wenst toe te voegen. In dit geval is dit het keukenblok. 

 
Figuur 3.84: Aanrechtblad invoegen 

 

2C.3.19 Aanrechtblad 
Nadat men aan de rechterzijde op de afbeelding van de keukenopstelling heeft geklikt verschijnt een 
bovenaanzicht van de onderkasten in beeld. Klik vervolgens op de knop Aanrechtblad invoegen. 

 
Figuur 3.85: Aanrechtblad invoegen 
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2C.3.20 Aanrechtblad 
Nadat men op de knop Aanrechtblad invoegen heeft geklikt dient men in de afbeelding aan te geven 
welke onderdelen voorzien moeten worden van een aanrechtblad. Klik met de muis op de kastjes. 

 
Figuur 3.86: Aanrechtblad invoegen 

 

2C.3.21 Aanrechtblad 
Nadat men op een kastje heeft geklikt kleurt deze groen. Klik de overige onderdelen aan welke 
voorzien moeten worden van een aanrechtblad. 

 
Figuur 3.87: Aanrechtblad invoegen 
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2C.3.22 Hoogte aanrechtblad aangeven 
Nadat men alle kastjes heeft aangeklikt waar het aanrechtblad gepositioneerd dient te worden, dient 
men de hoogte van het aanrechtblad aan te geven. Selecteer de selectieknop achter Hoogte (cm) en 
selecteer de gewenste hoogte.   

 
Figuur 3.88: Hoogte van het aanrechtblad aangeven 

 

2C.3.23 Sparing invoegen 
Nadat men de hoogte heeft aangegeven dient men de sparing voor de gootsteen in het aanrechtblad 
aan te geven. Klik op de knop Sparing invoegen.  

 
Figuur 3.89: Sparing ten behoeve van gootsteen invoegen 
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2C.3.24 Sparing invoegen 
Nadat men op de knop Sparing invoegen heeft geklikt dient men in de afbeelding aan te geven in 
welke kastje de gootsteen aangebracht dient te worden. Klik met de muis op het betreffende kastje.    

 
Figuur 3.90: Sparing ten behoeve van gootsteen invoegen 

 

2C.3.25 Sparing invoegen 
Nadat men op een kastje heeft geklikt waar men de gootsteen wenst te positioneren verschijnt de 
sparing (blauw) ten behoeve van de gootsteen in het bovenaanzicht. Nadat de sparing in de 
afbeelding is verschenen dient men op het tabblad Ruimte indeling te klikken. In dit tabblad kunnen 
de keuken en de eventuele ‘losse’ kasten en objecten in de plattegrond gepositioneerd worden.   

 
Figuur 3.91: Sparing ten behoeve van gootsteen invoegen 
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2C.3.26 Ruimte indeling 
Nadat men op het tabblad Ruimte indeling heeft geklikt verschijnt het volgende scherm. In het 
scherm is de goedgekeurde plattegrond weergegeven. Om de keuken in de plattegrond te 
positioneren klikt men aan de rechterzijde op de afbeelding van het aanzicht van de keukenindeling. 
Indien men ‘losse’ kasten en objecten heeft ingevoegd zijn deze tevens aan de rechterzijde 
weergegeven.  

 
Figuur 3.92: Keuken in ruimte positioneren 

 

2C.3.27 Ruimte indeling 
Nadat men op de afbeelding met het aanzicht van de keukenindeling heeft geklikt verschijnt een 
bovenaanzicht van de keukenindeling in beeld. Men kan het bovenaanzicht draaien en verslepen 
naar de gewenste positie in de plattegrond. Het draaien en verslepen geschiedt op dezelfde wijze als 
bij de stappen 2C.1.21 en 2C.2.22. 

 
Figuur 3.93: Keuken in ruimte positioneren 
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2C.3.28 Ruimte indeling 
Nadat men de keuken in de plattegrond heeft gepositioneerd kan men de stappen 2C.3.26 en 
2C.3.27 herhalen om de twee bovenkasten te plaatsen. Nadat de bovenkasten in de plattegrond zijn 
gepositioneerd ziet de plattegrond eruit als weergegeven in onderstaand scherm.   

 
Figuur 3.94: Keuken en extra kasten in ruimte positioneren 

 
2C.4 Materiaalkeuzes aangeven en verzoek afronden (Bewoner) 
In dit gedeelte van de handleiding is het gebruik van het hulpmiddel met betrekking tot het aangeven 
van de materiaalkeuzes van het keukenblok en het afronden van het verzoek, hetgeen rood is 
gearceerd, uitvoerig beschreven en middels screenshots van het hulpmiddel visueel weergegeven.  

 

 
Figuur 3.95: Stap 2C: Verbouwingsverzoek aanmaken 
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2C.4.1 Afronding 
Nadat men de keuken en de extra bovenkasten in de plattegrond heeft gepositioneerd kan men het 
verbouwingsverzoek afronden. Klik op het tabblad Afronding.   

 
Figuur 3.96 Afronding verbouwingsverzoek 

 

2C.4.2 Materiaalkeuzes maken 
Nadat men op het tabblad Afronding heeft geklikt verschijnt het volgende scherm. Klik op de knop 
Kies frontje om een keuze te maken voor het type frontje.   

 
Figuur 3.97: Materiaalkeuzes maken 
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2C.4.3 Kleur frontje kiezen 
Nadat men op de knop Kies frontje heeft geklikt verschijnt het volgende scherm. Selecteer het 
selectievakje van de gekozen kleur. Monsters van de frontjes zijn te bezichtigen in het 
Hoofdkwartier gelegen aan de Beukenlaan 1a te Eindhoven. Men kan de monsters op dinsdag en 
donderdag tussen 9:00 en 10:00 uur bezichtigen. Indien men een kleur heeft geselecteerd klikt men 
op de knop Gereed. 
 
Met betrekking tot het maken van een keuze van het aanrechtblad, de greepjes en de wandtegels 
wordt hetzelfde principe gehanteerd. Echter klikt men dan in het scherm bij stap 2C.4.2 op de 
knoppen Kies aanrechtblad, Kies greepjes en Kies wandtegels. Nadat men op één van deze knoppen 
heeft geklikt zal een keuzescherm verschijnen welke lijkt op het onderstaande scherm, alleen is het 
scherm dan ingericht op de aanrechtbladen, greepjes en wandtegels. 

 
Figuur 3.98: Kleur frontje selecteren 

 
 
 
 
 
 
 

Verzoek aanmaken – Stap 2C Verbouwingsverzoek aanmaken 



 

114 

2C.4.4 Zelf uit te voeren bouwkundige activiteiten kenbaar maken 
Nadat men de materiaalkeuzes heeft aangegeven dient men aan te geven of men zelf bouwkundige 
activiteiten wenst uit te voeren bij het verbouwen van de keuken. Selecteer de onderdelen waarvan 
men bouwkundige activiteiten wenst uit te voeren. Indien men geen bouwkundige activiteiten wenst 
uit te voeren selecteert men de optie Ik wil geen bouwkundige activiteiten uitvoeren.   

 
Figuur 3.99: Zelf uit te voeren bouwkundige activiteiten kenbaar maken 
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2C.4.5 Voorkeur uitvoeringsdatum en bereikbaarheid bewoner 
Klik in de agenda op een datum voor de gewenste start van de verbouwing. Vul vervolgens in het 
tekstvak achter Email het emailadres in. Vul in het tekstvak achter Telefoon het 06-nummer in. 
Selecteer vervolgens de wijze waarom men geïnformeerd wenst te worden. Men dient hierbij 
minimaal één optie te selecteren. Selecteer het selectievakje om akkoord te gaan met de algemene 
voorwaarden et cetera. Controleer vervolgens de gegevens en plaats een vinkje in het vakje achter Ik 
heb de gegevens juist ingevuld. Klik vervolgens op de knop Gereed.    

 
Figuur 3.100: Verbouwingsverzoek indienen 

 

2C.4.6 Bevestiging van indiening 
Nadat men het verbouwingsverzoek heeft ingediend ontvangt men hier een bevestiging van.    

 
Figuur 3.101: Bevestiging van indiening 
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4 Werkvoorbereiding 

In dit hoofdstuk is het gebruik van het hulpmiddel beschreven waarbij de aannemer het door de 
bewoner ingediende verzoek verwerkt en gereed maakt voor uitvoering. In de handleiding wordt als 
voorbeeld een verbouwingsverzoek uitgewerkt aangezien dit type verzoek het meest complex is. Het 
voorbereiden van de onderhouds- en renovatieverzoeken geschiedt op dezelfde wijze echter dienen 
bij deze type verzoeken alle stappen niet volledig doorlopen te worden. Bij elke stap is vermeld of de 
betreffende stap tevens uitgevoerd dient te worden bij een onderhouds- en een renovatieverzoek. In 
figuur 4.1 is weergegeven welke stappen behoren bij de werkvoorbereiding. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figuur 4.1: Stappenplan t.b.v. het hulpmiddel Coördinatie Bouwkundige Activiteiten Drents Dorp Oost 
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Stap 3: Verzoek toetsen (Aannemer) 

In deze paragraaf is beschreven op welke wijze een door de bewoner aangemaakt en ingediend 
verbouwingsverzoek getoetst wordt. Het toetsen van een renovatieverzoek lijkt erg op het toetsen 
van een verbouwingsverzoek echter is de toetsing van een renovatieverzoek minder complex. Het 
toetsen van een onderhoudsverzoek is zeer gering, hierbij wordt echter enkel gekeken of het 
onderhoudsverzoek juist is ingevuld en wordt enkel een melding bij de opdrachtgever ingediend. Op 
deze manier blijft de opdrachtgever op de hoogte van de bouwkundige activiteiten welke uitgevoerd 
worden in de keukens van de woningen. 
 
3.1 Laatste geïncasseerde huur 
In dit gedeelte van de handleiding is het 
gebruik van het hulpmiddel met 
betrekking tot het controleren van de 
laatste geïncasseerde huur door de 
woningcorporatie, hetgeen rood is 
gearceerd, uitvoerig beschreven en 
middels screenshots van het hulpmiddel 
visueel weergegeven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.1 Toetsing met betrekking tot laatst geïncasseerde huur 
Nadat de bewoner het verbouwingsverzoek heeft afgerond en heeft ingediend dient deze getoetst te 
worden door de aannemer. De aannemer ontvangt een email waarin staat beschreven dat een 
bewoner van een bepaald adres een verbouwingsverzoek heeft ingediend. Om het verzoek te 
toetsen dient de aannemer in te loggen op de website. Het inloggen geschiedt op dezelfde wijze als 
bij de stappen 1.1.1 t/m 1.1.4. Nadat men is ingelogd komt men op de startpagina voor de 
aannemer. Klik vervolgens op de knop (1) Inkomende verzoeken. 

 
Figuur 4.3: Verbouwingsverzoek toetsen 

 

 
Figuur 4.2: Stap 3: Verzoek toetsen 
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3.1.2 Verbouwingsverzoek toetsen 
Nadat men op de knop (1) Inkomende verzoeken heeft geklikt verschijnt het volgende scherm. Om 
het verbouwingsverzoek te toetsen klikt men op de knop Toetsen van het betreffende adres. 
Verzoeken welke al getoetst zijn en gereed staan voor uitvoering kunnen niet meer getoetst worden. 

 
Figuur 4.4: Verzoek toetsen 

 

3.1.3 Toetsingen selecteren 
Nadat men op de knop Toetsen heeft geklikt verschijnt het 
volgende scherm. Plaats een vinkje in het selectievakje 
waarvan men een toetsing wenst uit te voeren, klik 
vervolgens op de knop Toets. In dit geval dient de toetsing 
plaats te vinden met betrekking tot de  volgende onderdelen: 
 

 Laatste geïncasseerde huur 

 Bouwbesluit 2012 

 Prestatiebestek 

 Bruikbaarheid 
 
Een renovatieverzoek wordt doorgaans tevens aan de 
bovenstaande onderdelen getoetst. Een onderhoudsverzoek 
wordt normaliter enkel en alleen bij de opdrachtgever ter 
informatie ingediend. 

 

 Figuur 4.5: Te toetsen onderdelen selecteren 
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3.1.4 Laatste geïncasseerde huur controleren 
Nadat men op de knop Toets heeft geklikt verschijnt het volgende scherm. Om te controleren of de 
bewoner huurachterstanden heeft dient men de woningcorporatie te contacteren. Deze toetsing 
dient uitgevoerd te worden bij renovatie- en verbouwingsverzoeken. In het voorbeeld neemt men 
contact op met woningcorporatie Woonbedrijf en dient men te vragen naar de afdeling 
Huurinkomsten. De medewerker van de woningcorporatie dient aan te geven of de bewoner een 
huurachterstand heeft. Indien de bewoner een huurachterstand heeft selecteert men het 
selectievakje voor Huurachterstand. Bij een huurachterstand worden geen bouwkundige activiteiten 
uitgevoerd in de woning. Indien de bewoner geen huurachterstand heeft selecteert men het 
selectievakje voor Geen huurachterstand. Vervolgens dient men gegevens in te voeren betreffende 
de persoon waar men mee heeft gesproken van de woningcorporatie. Nadat men de gegevens met 
betrekking tot de controle van de laatste geïncasseerde huur heeft ingevoerd dient men op het 
tabblad Bouwbesluit 2012 te klikken om de toetsing van het verbouwingsverzoek te vervolgen.  

 
Figuur 4.6: Toetsing met betrekking tot laatste geïncasseerde huur 
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3.2 Bouwbesluit 2012 
In dit gedeelte van de handleiding is het 
gebruik van het hulpmiddel met 
betrekking tot toetsen van het verzoek 
aan het Bouwbesluit 2012, hetgeen rood 
is gearceerd, uitvoerig beschreven en 
middels screenshots van het hulpmiddel 
visueel weergegeven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.1 Toetsing aan Bouwbesluit 2012 
Nadat men op het tabblad 
Bouwbesluit 2012 heeft geklikt 
verschijnt het volgende scherm. Men 
dient op de verschillende 
hoofdstukken te klikken om het 
verzoek te toetsen aan de geldende 
eisen. Middels het beantwoorden 
van vragen (Principe zelfde als stap 
2C.2.4) met Ja, Nee of NVT dient 
aangegeven te worden of een 
bepaald onderdeel voldoet aan de 
eis uit het betreffende hoofdstuk 
van het Bouwbesluit 2012. Het is 
mogelijk om het verzoek, de 
nulmeting en de viewer te openen 
om de vragen te beantwoorden. 
Hiervoor klikt men op de knoppen 
Open verzoek, Open nulmeting en 
Open viewer. Nadat men van ieder 
hoofdstuk de vragen heeft 
beantwoord dient men op het 
tabblad Prestatiebestek te klikken.  
Figuur 4.8: Toetsing met betrekking tot het Bouwbesluit 2012 

 
 
 
 
 
 

 
Figuur 4.7: Stap 3: Verzoek toetsen 
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3.3 Prestatiebestek 
In dit gedeelte van de handleiding is het 
gebruik van het hulpmiddel met 
betrekking tot toetsen van het verzoek 
aan het prestatiebestek, hetgeen rood is 
gearceerd, uitvoerig beschreven en 
middels screenshots van het hulpmiddel 
visueel weergegeven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.1 Toetsing aan prestatiebestek 
Nadat men op het tabblad 
Prestatiebestek heeft geklikt 
verschijnt het volgende 
scherm. In het prestatiebestek 
zijn eisen opgenomen waar 
een keuken aan dient te 
voldoen. De eisen zijn in een 
vraagvorm weergegeven en 
zijn te beantwoorden met Ja, 
Nee of NVT. Het is mogelijk 
om het door de bewoner 
ingediende verzoek te 
openen. Om dit te doen klikt 
men op de knop Open 
verzoek. Tevens is het 
mogelijk om de gegevens uit 
de nulmeting te bekijken, klik 
op de knop Open nulmeting. 
Het is ook mogelijk om de 3D 
laserscan te bekijken, klik op  
de knop Open viewer. Nadat 
men alle vragen heeft 
beantwoord dient men op het 
tabblad Bruikbaarheid te 
klikken.  
Figuur 4.10: Toetsing met betrekking tot het prestatiebestek 

 
 
 
 

 
Figuur 4.9: Stap 3: Verzoek toetsen 
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3.4 Bruikbaarheid 
In dit gedeelte van de handleiding is het 
gebruik van het hulpmiddel met 
betrekking tot toetsen van het verzoek 
aan de bruikbaarheid, hetgeen rood is 
gearceerd, uitvoerig beschreven en 
middels screenshots van het hulpmiddel 
visueel weergegeven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.1 Toetsing aan bruikbaarheid 
Nadat men op het tabblad 
Bruikbaarheid heeft geklikt 
verschijnt het volgende 
scherm. Bij het toetsen aan 
de bruikbaarheid wordt 
gekeken of de keukenindeling 
logisch ofwel bruikbaar is. 
Het beoordeling vindt plaats 
op basis van de kennis en 
ervaring van de aannemer. 
De vragen met betrekking tot 
de bruikbaarheid van de 
keuken zijn te beantwoorden 
met Ja, Nee of NVT. De 
aannemer kan het ingediende 
verzoek, de nulmeting en de 
3D laserscan bekijken. 
Hiervoor klikt men op de 
knoppen Open verzoek, Open 
nulmeting en Open viewer.  
Nadat men alle vragen heeft 
beantwoord dient men op 
het tabblad Afronding te 
klikken.  
Figuur 4.12: Toetsing met betrekking tot de bruikbaarheid 

 
 
 
 
 

 
Figuur 4.11: Stap 3: Verzoek toetsen 
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3.5 Toetsing afronden 
In dit gedeelte van de handleiding is het 
gebruik van het hulpmiddel met 
betrekking tot het afronden van de 
toetsing van het verzoek, hetgeen rood 
is gearceerd, uitvoerig beschreven en 
middels screenshots van het hulpmiddel 
visueel weergegeven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5.1 Toetsing afronden 
Nadat men op het tabblad 
Afronding heeft geklikt 
verschijnt het volgende 
scherm. Indien uit de 
toetsing blijkt dat bepaalde 
onderdelen niet akkoord zijn 
is dit hier weergegeven. 
Zoals te zien is bij het 
onderdeel Bruikbaarheid één 
onderdeel niet akkoord. Men 
dient op de knop 
Bruikbaarheid (1) te klikken 
om te zien welk onderdeel 
niet akkoord is en kan 
vervolgens het verzoek 
aanpassen (alternatief 
voorstellen) zodat het gehele 
verzoek wel akkoord is. Het 
aanpassen van een verzoek 
geschiedt op dezelfde wijze 
als bij het aanmaken van een 
verzoek door de bewoner, 
stap 2. Nadat het verzoek 
indien nodig is aangepast 
dient men op de knop TOETSING AFRONDEN te klikken.   
Figuur 4.14: Toetsing afronden 

 
 
 
 

 
Figuur 4.13: Stap 3: Verzoek toetsen 
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3.5.2 Opdrachtgever inlichten 
Nadat men op de knop TOETSING AFRONDEN heeft geklikt ontvangt de bewoner een email en/of sms 
over het resultaat van de toetsing. De bewoner dient op de website in te loggen. Het inloggen 
geschiedt op dezelfde wijze als bij de stappen 2A.1.1 t/m 2A.1.4. Indien uit de toetsing is gebleken 
dat het verzoek niet akkoord is heeft de aannemer de onderdelen welke niet akkoord waren 
aangepast in het verzoek. De bewoner kan het nieuwe voorstel ofwel het nieuwe verzoek bekijken en 
eventueel nog aanpassen. Hiervoor dient de bewoner de stappen met betrekking tot het indienen 
van een verbouwingsverzoek te herhalen (Stap 2A, 2B of 2C). De onderdelen welke veranderd zijn 
door de aannemer zijn met de kleur rood gearceerd. De bewoner dient het verzoek opnieuw in te 
dienen bij de aannemer. De aannemer ontvangt hier een mail van en kan in het hulpmiddel zien dat 
de bewoner akkoord heeft gegeven op het nieuwe voorstel of dat de bewoner aanpassingen gedaan 
heeft aan het nieuwe voorstel. Het verzoek dient opnieuw getoetst te worden. 
 
Als het verzoek in eerste instantie akkoord is bevonden ontvangt de bewoner hier ook een email 
en/of sms over. Tevens dient de opdrachtgever ingelicht te worden indien het verzoek geheel 
akkoord is. Om de opdrachtgever in te lichten klikt men op de knop Opdrachtgever inlichten. De 
opdrachtgever zal ter informatie een email ontvangen met daarin weergegeven een kopie van het 
verzoek. 

 
Figuur 4.15: Toetsing met betrekking tot laatste geïncasseerde huur 
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Stap 4: Actielijst maken (Aannemer) 

In deze paragraaf is beschreven op welke wijze de aannemer met behulp van het hulpmiddel een 
actielijst opstelt omtrent de uit te voeren bouwkundige activiteiten voor de realisatie van het 
verzoek. In het voorbeeld wordt een deel van de actielijst opgesteld met betrekking tot de realisatie 
van het verbouwingsverzoek van de keuken. Het maken van actielijsten omtrent het onderhouden en 
het renoveren van de keuken komen overeen met het maken van een actielijst voor een verbouwing. 
 
4.1 Actielijst maken 
In dit gedeelte van de handleiding is het 
gebruik van het hulpmiddel met 
betrekking tot het maken van een 
actielijst omtrent de uit te voeren 
bouwkundige activiteiten, hetgeen rood 
is gearceerd, uitvoerig beschreven en 
middels screenshots van het hulpmiddel 
visueel weergegeven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.1 Inloggen op de website 
Nadat het verbouwingsverzoek de toetsing positief heeft afgesloten dient men een actielijst te 
maken omtrent de uit te voeren bouwkundige activiteiten. Om een actielijst te maken dient de 
aannemer in te loggen op de website. Het inloggen geschiedt op dezelfde wijze als bij de stappen 
1.1.1 t/m 1.1.4. Nadat men is ingelogd komt men op de startpagina voor de aannemer. Klik 
vervolgens op de knop Bouwkundige activiteiten aansturen. 

 
Figuur 4.17: Startscherm aannemer 

 

 
Figuur 4.16: Stap 4: Actielijst maken 
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4.1.2 Overzicht bouwkundige activiteiten 
Nadat men op de knop Bouwkundige activiteiten aansturen heeft geklikt verschijnt het volgende 
scherm. In het overzicht zijn de woningen weergegeven waar bouwkundige activiteiten uitgevoerd 
dienen te worden en waar op het moment bouwkundige activiteiten uitgevoerd worden. Tevens 
staan er woningen vermeld waar de keukens onlangs van zijn opgeleverd. Een woning blijft vier 
weken na oplevering zichtbaar in het overzicht. Daarna is de woning niet meer zichtbaar in het 
overzicht en worden de gegevens automatisch opgeslagen in een database.  
 
In het overzicht kan men zien welk type verzoek de bewoner van het betreffende adres heeft 
ingediend en wat de status hiervan is. Bij aanvang van het, volgens planning, uitvoeren van de 
bouwkundige activiteiten verandert de status Ter voorbereiding automatisch in In uitvoering. Tevens 
is in het overzicht onder het kopje Voortgang te zien of de bouwkundige activiteiten volgens 
planning worden uitgevoerd. Om een actielijst aan te passen of te maken klikt men op de knop 
Bewerk. De actielijsten met betrekking tot het renoveren en onderhouden van een keuken zijn niet 
zo complex als bij het maken van een actielijst voor een verbouwing van de keuken. In het voorbeeld 
wordt een gedeelte van de actielijst voor het verbouwen van een keuken uitgewerkt. 

 
Figuur 4.18: Overzicht bouwkundige activiteiten 
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4.1.3 Actielijst maken 
Nadat men op de knop Bewerk heeft geklikt verschijnt het volgende scherm. In het tabblad Actielijst 
kan men van ieder onderdeel een actielijst invoeren. Klik op de knop Voorbereiding om de actielijst 
te maken betreffende de bouwkundige activiteiten welke omtrent de voorbereiding van de 
verbouwing uitgevoerd moeten worden. 

 
Figuur 4.19: Actielijst maken 
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4.1.4 Actielijst maken 
Nadat men op de knop Voorbereiding heeft geklikt verschijnt het volgende scherm. Men dient de 
bouwkundige activiteiten te selecteren welke uitgevoerd dienen te worden. Dit geschiedt op basis 
van de kennis en ervaring van de werkvoorbereider. Indien men een bouwkundige activiteit 
selecteert zal de tekst zwart worden en is het mogelijk om informatie omtrent de bouwkundige 
activiteit in te voeren. Achter iedere bouwkundige activiteit staat vermeld welke partij 
verantwoordelijk is voor de uitvoering van de bouwkundige activiteit. Indien de bewoner in het 
verzoek heeft aangegeven om een bepaalde bouwkundige activiteit uit te voeren dient men een 
vinkje te plaatsen achter de betreffende bouwkundige activiteit in het selectievakje onder het kopje 
Door bewoner. Indien een bouwkundige activiteit op meerdere plaatsen uitgevoerd dient te worden 
kan men op de knop + klikken om dezelfde activiteit nogmaals weer te geven in de actielijst. Om de 
in te voeren informatie te vergaren kan men de volgende informatiebronnen gebruiken: 
plattegronden, totaaloverzicht van de nulmeting, verbouwingsverzoek en de viewer. Hiervoor klikt 
men op de volgende knoppen: Plattegronden openen, Totaaloverzicht nulmeting openen, 
Verbouwingsverzoek openen en Viewer openen. 

 
Figuur 4.20: Selecteren van bouwkundige activiteiten omtrent de actielijst van de Voorbereiding 

 

4.1.5 Visuele toelichting toevoegen 
Nadat men bijvoorbeeld een vinkje heeft geplaats in het eerste selectievakje kan men de gegevens 
betreffende de uit te voeren bouwkundige activiteit invoeren. Het is mogelijk om een visuele 
toelichting te geven op de uit te voeren bouwkundige activiteit. Om een visuele toelichting toe te 
voegen dient men te klikken op de knop Visuele toelichting.  

 
Figuur 4.21: Visuele toelichting toevoegen aan uit te voeren bouwkundige activiteit 
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4.1.6 Visuele toelichting maken 
Nadat men op de knop Visuele toelichting heeft geklikt verschijnt het volgende scherm. Om een 
afbeelding te maken kan men gebruik maken van de volgende informatiebronnen: plattegronden, 
nulmeting, verbouwingsverzoek en de viewer. In het voorbeeld maakt men gebruik van de 
plattegronden. Men dient op de knop Plattegronden te klikken. 

 
Figuur 4.22: Visuele toelichting maken 

 

4.1.7 Visuele toelichting maken 
Nadat men op de knop Plattegronden heeft geklikt verschijnt het volgende scherm. Klik op Teken in 
afbeelding om in de afbeelding te tekenen. 

 
Figuur 4.23: Visuele toelichting maken 
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4.1.8 Visuele toelichting maken 
Nadat men in de afbeelding aanwijzingen heeft getekend dient men op de knop Opslaan te klikken. 

 
Figuur 4.24: Visuele toelichting maken 

 

4.1.9 Tekstuele toelichting maken 
Nadat men op de knop Opslaan heeft geklikt keert men terug in het onderstaande scherm. Naast het 
gebruik van een visuele toelichting is het tevens mogelijk om een tekstuele toelichting toe te voegen. 
Klik op de knop Tekstuele toelichting om een tekstuele toelichting toe te voegen.  

 
Figuur 4.25: Tekstuele toelichting maken 

 

4.1.10 Tekstuele toelichting maken 
Nadat men op de knop Tekstuele 
toelichting heeft geklikt verschijnt het 
volgende scherm. In het tekstvak kan men 
de toelichting typen. Nadat men de 
toelichting in het tekstvak heeft getypt 
dient men op de knop Opslaan te klikken. 

 
 Figuur 4.26: Tekstuele toelichting maken 
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4.1.11 Onderdeel actielijst afronden 
Nadat men op de knop Opslaan heeft geklikt keert men terug in het onderstaande scherm. Nadat 
men heeft aangegeven welke bouwkundige activiteiten van het betreffende onderdeel uitgevoerd 
moeten worden en de betreffende informatie heeft ingevoerd dient men op de knop Opslaan te 
klikken. De eisen waar men bij het uitvoeren van bepaalde bouwkundige activiteiten aan moet 
voldoen zijn gekoppeld aan de betreffende bouwkundige activiteit en zijn opgeslagen in de database 
Activiteitenhandboek. De betreffende eisen worden weergegeven op de actielijst. 

 
Figuur 4.27: Onderdeel actielijst afronden 

 

4.1.12 Actielijst vervolg onderdeel maken 
Nadat men op de knop Opslaan heeft geklikt verschijnt het volgende scherm. Achter het onderdeel 
waar men zojuist een actielijst van heeft gemaakt verschijnt de datum van de laatste wijzigingen 
welke in de actielijst zijn aangebracht. Klik op de knop Installaties ontkoppelen om voor dit onderdeel 
een actielijst te maken. 

 
Figuur 4.28: Actielijst maken 
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4.1.12 Actielijst vervolg onderdeel maken 
Nadat men alle actielijsten heeft gemaakt dient men op de knop Opslaan te klikken. 

 
Figuur 4.29: Actielijsten gereed 
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Stap 5: Planning maken (Aannemer) 

In deze paragraaf is beschreven op welke wijze de aannemer met behulp van het hulpmiddel een 
planning opstelt omtrent de uit te voeren bouwkundige activiteiten voor de realisatie van het 
verzoek. In het voorbeeld wordt een deel van de planning opgesteld met betrekking tot de realisatie 
van het verbouwingsverzoek van de keuken. Het maken van planningen omtrent het onderhouden 
en het renoveren van de keuken komen overeen met het maken van een planning voor een 
verbouwing. 
 
5.1 Planning maken 
In dit gedeelte van de handleiding is het 
gebruik van het hulpmiddel met 
betrekking tot het maken van een 
planning omtrent de uit te voeren 
bouwkundige activiteiten, hetgeen rood 
is gearceerd, uitvoerig beschreven en 
middels screenshots van het hulpmiddel 
visueel weergegeven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.1 Inloggen op de website 
Om een planning te maken dient de aannemer in te loggen op de website. Het inloggen geschiedt op 
dezelfde wijze als bij de stappen 1.1.1 t/m 1.1.4. Nadat men is ingelogd komt men op de startpagina 
voor de aannemer. Klik vervolgens op de knop Bouwkundige activiteiten aansturen. Het is ook 
mogelijk, indien men zojuist een actielijst heeft gemaakt, om gelijk bij stap 4.1.12 op het tabblad 
Planning te klikken om een planning te maken. Indien men dit heeft gedaan ga dan naar stap 5.1.4. 

 
Figuur 4.31: Startscherm aannemer 

 

 
Figuur 4.30: Stap 5: Planning maken 
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5.1.2 Overzicht bouwkundige activiteiten 
Nadat men op de knop Bouwkundige activiteiten aansturen heeft geklikt verschijnt het volgende 
scherm. Om een planning aan te passen of te maken klikt men op de knop Bewerk. Het maken van 
een planning met betrekking tot het renoveren en onderhouden van een keuken is niet zo complex 
als het maken van een planning voor een verbouwing van de keuken. In het voorbeeld wordt een 
gedeelte van de planning met betrekking tot het verbouwen van een keuken uitgewerkt. 

 
Figuur 4.32: Overzicht bouwkundige activiteiten 

 

5.1.3 Planning maken 
Nadat men op de knop Bewerk heeft geklikt verschijnt het volgende scherm. Klik op het tabblad 
Planning om een planning te maken omtrent de uit te voeren bouwkundige activiteiten. 

 
Figuur 4.33: Tabblad actielijst 
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5.1.4 Planning maken 
Nadat men op het tabblad Planning heeft geklikt verschijnt het volgende scherm. De bouwkundige 
activiteiten welke bij het maken van de actielijst zijn aangevinkt zijn in de planning weergegeven. De 
planning is in Ms Excel gemaakt zodat deze later ook buiten het hulpmiddel om te openen is. 

 
Figuur 4.34: Planning maken ten behoeve van het onderdeel Voorbereiding 
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Toelichting op stap 5.1.4 
In figuur 4.35 is een deel weergegeven van het scherm waar de planning in gemaakt wordt. In de 
eerste kolom is de bouwkundige activiteit weergegeven. Zoals beschreven zijn alle bouwkundige 
activiteiten in de planning weergegeven welke geselecteerd zijn bij het maken van de actielijst. In de 
kolom rechts van de bouwkundige activiteiten is de berekende tijdsduur weergegeven. Deze 
tijdsduur is berekend op basis van de ingegeven informatie bij het opstellen van de actielijst. De 
normen welke behoren bij de bouwkundige activiteiten zijn vastgelegd in een database, namelijk het 
Activiteitenhandboek. Het wil niet zeggen dat de berekende tijd tevens de tijd betreft welke men 
dient in te plannen om de bouwkundige activiteiten uit te voeren. Soms kan het handiger zijn om 
extra tijd in te plannen of om de berekende tijd af te ronden na hele of halve uren.  
 
Men dient middels de selectieknop onder de kolom Datum aan te geven op welke datum de 
bouwkundige activiteit uitgevoerd dient te worden. Hetzelfde geldt voor het aangeven van de begin- 
en eindtijd. Men kan kiezen uit tijden van halve uren, te beginnen bij 7:00 uur.  

 
Figuur 4.35:Toelichting op het maken van een planning 
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5.1.5 Planning maken 
Nadat men een datum, begin- en een eindtijd heeft geselecteerd met betrekking tot de uitvoering 
van de bouwkundige activiteit kleurt de geselecteerde periode blauw. Middels schuifbalken aan de 
onderkant en de rechterzijde kan men de planning in het scherm verschuiven. Indien de planning 
gereed is dient men op de knop Opslaan te klikken. 

 
Figuur 4.36: Planning maken ten behoeve van het onderdeel Voorbereiding 
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Stap 6: Betrokken partijen inlichten (Aannemer) 

In deze paragraaf is beschreven op welke wijze de aannemer met behulp van het hulpmiddel de 
betrokken partijen inlicht omtrent de uit te voeren bouwkundige activiteiten voor de realisatie van 
het verzoek. In het voorbeeld worden de partijen ingelicht welke betrokken zijn bij de realisatie van 
de verbouwing van de keuken. Het inlichten van de betrokken partijen omtrent het onderhouden en 
het renoveren van de keuken komt overeen met het inlichten van de betrokken partijen voor een 
verbouwing. 
 
6.1 Betrokken partijen inlichten 
In dit gedeelte van de handleiding is het 
gebruik van het hulpmiddel met 
betrekking tot het inlichten van de 
betrokken partijen omtrent de uit te 
voeren bouwkundige activiteiten, 
hetgeen rood is gearceerd, uitvoerig 
beschreven en middels screenshots van 
het hulpmiddel visueel weergegeven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.1 Inloggen op de website 
Om de betrokken partijen in te lichten dient de aannemer, indien deze niet meer is ingelogd op de 
website, in te loggen op de website. Het inloggen geschiedt op dezelfde wijze als bij de stappen 1.1.1 
t/m 1.1.4. Nadat men is ingelogd komt men op de startpagina voor de aannemer. Klik vervolgens op 
de knop Bouwkundige activiteiten aansturen.  

 
Figuur 4.38: Startscherm aannemer 

 

 
Figuur 4.37: Stap 6: Betrokken partijen inlichten 

Werkvoorbereiding – Stap 6 Betrokken partijen inlichten 



 

139 

6.1.2 Overzicht bouwkundige activiteiten 
Nadat men op de knop Bouwkundige activiteiten aansturen heeft geklikt verschijnt het volgende 
scherm. Om de betrokken partijen in te lichten klikt men op de knop Bekijk.  

 
Figuur 4.39: Overzicht bouwkundige activiteiten 

 

6.1.3 Actielijsten en planningen inzien 
Nadat men op de knop Bekijk heeft 
geklikt verschijnt het volgende scherm. 
Men kan van iedere betrokken partij de 
actielijst en de planning inzien. Om 
bijvoorbeeld de actielijst van de sloper 
en de bijbehorende planning in te zien 
dient men te klikken op de knop Sloper. 
Tevens is het mogelijk om de totale 
actielijst en planning in te zien. 
Hiervoor dient men op de knop Totaal 
te klikken. De actielijsten zijn met een 
PDF programma te openen. De 
planningen zijn met een PDF 
programma en met Ms Excel te 
openen. Om de betrokken partijen in te 
lichten dient men op het tabblad 
Partijen inlichten te klikken.  

 
 Figuur 4.40: Actielijsten en planningen inzien 
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6.1.4 Actielijst en planning versturen 
Nadat men op het tabblad Partijen 
inlichten heeft geklikt verschijnt het 
volgende scherm. Middels de 
selectieknop achter De volgende partij 
inlichten: dient men de partij te 
selecteren welke men een actielijst 
en/of planning wenst toe te zenden. In 
het voorbeeld wordt de sloper voorzien 
van een actielijst en planningen. 
 
Selecteer in het scherm onder het 
onderdeel Actielijst de actielijst of 
actielijsten welke men wenst te 
versturen naar de sloper. Het is 
mogelijk om meerdere actielijsten te 
selecteren. Hetzelfde geldt voor het 
onderdeel planning. Nadat men de 
actielijsten heeft aangevinkt welke men 
wenst te versturen naar de sloper en 
dit ook heeft gedaan voor de 
planningen dient men, indien men een 
begeleidend schrijven wenst toe te 
voegen, op de knop Begeleidend 
schrijven maken te klikken. Klik 
vervolgens op de knop Verstuur. De 
PDF- en Ms Excel bestanden en het 
begeleidend schrijven worden naar het 
emailadres verzonden van de sloper 
welke bij de aannemer bekend is. De 
emailadressen welke horen bij de 
betreffende partijen zijn in een 
database opgeslagen.  
 Figuur 4.41: Actielijst en planning versturen 
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6.1.5 Actielijsten en planningen inzien 
Nadat men de betrokken partij heeft 
ingelicht kan men indien men dat wenst 
terugkeren naar het tabblad Actielijsten 
en planning inzien. In het tabblad is 
weergegeven wanneer de betrokken 
partij voor het laatst is ingelicht. Klik 
vervolgens op het kruisje om het 
venster te sluiten. 

 
 Figuur 4.42: Actielijsten en planningen inzien 
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5 Uitvoering 

In dit hoofdstuk is het gebruik van het hulpmiddel beschreven waarbij de aannemer de uitvoerende 
bouwkundige activiteiten monitort omtrent het door de bewoner ingediende verzoek. In de 
handleiding wordt als voorbeeld een verbouwingsverzoek uitgewerkt aangezien dit type verzoek het 
meest complex is. Het monitoren van de uitvoering van de bouwkundige activiteiten van 
onderhouds- en renovatieverzoeken geschiedt op dezelfde wijze. In figuur 5.1 is weergegeven welke 
stappen behoren bij de uitvoering. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figuur 5.1: Stappenplan t.b.v. het hulpmiddel Coördinatie Bouwkundige Activiteiten Drents Dorp Oost 
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Stap 7: Bouwkundige activiteiten monitoren (Aannemer en betrokken partijen) 

In deze paragraaf is beschreven op welke wijze de monitoring door de aannemer plaatsvindt omtrent 
de uitvoering van de bouwkundige activiteiten van het door de bewoner aangemaakte en ingediende 
verbouwingsverzoek.  
 
7.1 Voortgang bewaken 
In dit gedeelte van de handleiding is 
het gebruik van het hulpmiddel met 
betrekking tot het monitoren van de 
voortgang van de bouwkundige 
activiteiten, hetgeen rood is 
gearceerd, uitvoerig beschreven en 
middels screenshots van het 
hulpmiddel visueel weergegeven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1.1 Aanvang bij woning 
Om de voortgang van de bouwkundige activiteiten te 
monitoren dienen de betrokken partijen welke 
bouwkundige activiteiten in de keuken uitvoeren de 
voortgang te melden. Elke betrokken partij kan in de 
toegezonden actielijst en planning zien wanneer en 
welke bouwkundige activiteiten in de keuken 
uitgevoerd dienen te worden. De betrokken partij 
dient tijdig bij de woning aanwezig te zijn en belt aan 
bij de woning. Bij binnenkomst dient de betrokken 
partij de deur van de meterkast te openen. Men dient 
de QR-code met behulp van een smartphone of een 
tablet, beide voorzien van mobiel internet, te 
scannen. Tevens is het mogelijk de link in de 
webbrowser van de smartphone of tablet te typen. 
De QR-code is een code specifiek voor het adres van 
de woning. Dit geldt tevens voor de link 
www.cbaddo.nl/eikenstraat1. Nadat men de QR-code 
gescand heeft of men de link in de adresbalk van de 
webbrowser heeft getypt dient men in te loggen. Het 
inloggen geschiedt op dezelfde wijze als bij de 
stappen 1.1.1 t/m 1.1.4. 

 
 Figuur 5.3: Aanvang bij woning 

 

 
Figuur 5.2: Stap 7: Bouwkundige activiteiten monitoren 
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7.1.2 Aanmelden in de woning 
Nadat men de QR-code heeft gescand of de link in de webbrowser heeft getypt en men is ingelogd 
verschijnt het volgende scherm. De betrokken partij dient op de knop Aanmelden te klikken om zich 
aan te melden in de woning. 

 
Figuur 5.4: Aanmelden in de woning 

 

7.1.3 Definitieve aanmelding in de woning 
Nadat men op de knop Aanmelden heeft geklikt verschijnt 
het volgende scherm. De betrokken partij is nu definitief 
aangemeld in de woning. Door te klikken op de knop Overig 
van het vorige scherm (stap 7.1.2) kan men de actielijst en 
planning als PDF-bestand inzien. 

 
 Figuur 5.5: Aanmelden in de woning 

 

7.1.4 Melding indien uitvoerende partij zich niet in de woning aanmeldt 
Indien een betrokken partij volgens de planning in een woning bouwkundige activiteiten dient uit te 
voeren en de partij heeft zich niet aangemeld in de woning ontvangt de aannemer hier een email 
van. De aannemer dient in te loggen op de website. Het inloggen geschiedt op dezelfde wijze als bij 
de stappen 1.1.1 t/m 1.1.4. Nadat men is ingelogd komt men op de startpagina voor de aannemer. 
Klik vervolgens op de knop Bouwkundige activiteiten aansturen.  

 
Figuur 5.6: Startscherm aannemer 
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7.1.5 Melding indien men zich niet in de woning aanmeldt 
In het overzicht wordt weergegeven op welk adres geen aanmelding is uitgevoerd. De aannemer 
dient op de knop Bekijk te klikken om te zien welke partij in de woning had moeten zijn. Indien de 
aannemer achterhaald heeft welke partij dit betreft kan hij telefonisch contact opnemen met de 
betreffende partij en om de oorzaak vragen waarom men niet in de woning aanwezig is en zich niet 
heeft aangemeld. Het is natuurlijk altijd mogelijk dat medewerkers ziek zijn geworden of verlaat zijn 
of iets dergelijks. De aannemer kan vervolgens de bewoner bellen om uit te leggen waarom de 
betreffende partij nog niet bij de woning is gearriveerd.  

 
Figuur 5.7: Overzicht bouwkundige activiteiten 

 

7.1.6 Afmelden in de woning 
Nadat men de bouwkundige activiteiten in de woning heeft uitgevoerd en de werkdag is voorbij 
dient men zich af te melden in de woning. Het afmelden geschiedt op dezelfde wijze als bij het 
aanmelden, men dient de QR-code te scannen of de link in de webbrowser te typen, zie stap 7.1.1. 
Nadat men de QR-code heeft gescand of de link in de webbrowser heeft getypt en men is ingelogd 
verschijnt het volgende scherm. De betrokken partij dient op de knop Afmelden te klikken om aan te 
geven welke bouwkundige activiteiten men in de woning heeft uitgevoerd. 

 
Figuur 5.8: Afmelden in de woning 

 
 
 
 
 
 
 
 

Uitvoering – Stap 7 Bouwkundige activiteiten monitoren 



 

146 

7.1.6 Afmelden in de woning 
Nadat men op de knop Afmelden heeft geklikt verschijnt het volgende scherm. In dit scherm dient de 
betreffende partij aan te geven welke bouwkundige activiteiten men in de woning heeft uitgevoerd. 
In het voorbeeld meldt de sloper zich af in de woning. Alle bouwkundige activiteiten welke de sloper 
dient uit te voeren als aangegeven bij het maken van de actielijst zijn in het scherm weergegeven. 
Van iedere activiteit dient de betrokken partij, de sloper, aan te geven in percentages, in hoeverre de 
bouwkundige activiteit is uitgevoerd. De gegevens blijven bewaard in het hulpmiddel. Vervolgens 
klikt men op de knop Opslaan. 

 
Figuur 5.9: Afmelden in de woning 

 

7.1.7 Voortgang bouwkundige activiteiten monitoren 
Om de voortgang van de bouwkundige activiteiten te monitoren dient de aannemer in te loggen op 
de website. Het inloggen geschiedt op dezelfde wijze als bij de stappen 1.1.1 t/m 1.1.4. Nadat men is 
ingelogd komt men op de startpagina voor de aannemer. Klik vervolgens op de knop Bouwkundige 
activiteiten aansturen. 

 
Figuur 5.10: Voortgang bouwkundige activiteiten monitoren 
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7.1.8 Overzicht bouwkundige activiteiten 
Nadat men op de knop Bouwkundige activiteiten aansturen heeft geklikt verschijnt het volgende 
scherm. In het overzicht is in één oogopslag van de projecten welke in uitvoering zijn te zien of deze 
volgens planning uitgevoerd worden of dat een achterstand aanwezig is. 

 
Figuur 5.11: Overzicht bouwkundige activiteiten 
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7.2 Problemen tijdens uitvoering 
kenbaar maken 
In dit gedeelte van de handleiding is 
het gebruik van het hulpmiddel met 
betrekking tot het kenbaar maken van 
problemen tijdens de uitvoering van 
de bouwkundige activiteiten, hetgeen 
rood is gearceerd, uitvoerig 
beschreven en middels screenshots 
van het hulpmiddel visueel 
weergegeven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2.1 Probleem melden tijdens uitvoering bouwkundige activiteiten 
Indien men zich tijdens het uitvoeren van de bouwkundige activiteiten problemen voordoen dienen 
deze gemeld te worden aan de aannemer. Een probleem is iets wat zorgt dat het uitvoeren van de 
vervolg bouwkundige activiteiten belemmert. De betreffende partij welke de bouwkundige 
activiteiten uitvoert en het probleem constateert dient in te loggen. Het inloggen geschiedt op 
dezelfde wijze als bij het aanmelden, men dient de QR-code te scannen of de link in de webbrowser 
te typen, zie stap 7.1.1. Nadat men de QR-code heeft gescand of de link in de webbrowser heeft 
getypt en men is ingelogd verschijnt het volgende scherm. De betrokken partij dient op de knop 
Probleem melden te klikken om een probleem te melden. 

 
Figuur 5.13: Probleem melden 

 
 
 
 
 
 

 
Figuur 5.12: Stap 7: Bouwkundige activiteiten monitoren 
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7.2.2 Probleem melden tijdens uitvoering bouwkundige activiteiten 
Nadat men op de knop Probleem melden heeft geklikt verschijnt het volgende scherm. Men kan in 
het tekstvak een toelichting typen over het geconstateerde probleem. Het is tevens mogelijk om met 
behulp van de smartphone of de tablet een foto te maken van het geconstateerde probleem. 
Middels de knop Foto toevoegen kan men de foto toevoegen. Nadat men het probleem heeft 
toegelicht en eventueel een foto heeft toegevoegd dient men op de knop Versturen te klikken. De 
aannemer ontvangt een email met daarin de melding van het probleem. 

 
Figuur 5.14: Probleem melden 

 

7.2.3 Melden van extra uitgevoerde bouwkundige activiteiten 
In de praktijk is het mogelijk dat een partij bouwkundige activiteiten uitvoert welke niet omschreven 
staan op de actielijst, of bijvoorbeeld meer uitvoeren als omschreven. Het uitvoeren van deze extra 
bouwkundige activiteiten dient gemeld te worden. Het melden van deze extra uitgevoerde 
bouwkundige activiteiten geschiedt op dezelfde wijze als bij stap 7.2.3, echter klikt men in het 
startscherm niet op de knop Probleem melden, maar op de knop Overig. Nadat men de extra 
uitgevoerde bouwkundige activiteiten heeft beschreven kan men indien gewenst een foto 
toevoegen. Klik vervolgens op de knop Versturen te klikken. De aannemer ontvangt een email met 
daarin de melding van de extra uitgevoerde bouwkundige activiteiten en kan deze verwerken in de 
actielijst. De aannemer dient te bepalen of de betrokken partijen ingelicht moeten worden, of dat de 
aannemer dit alleen op de actielijst vermeld zodat het later meegenomen kan worden bij de 
verwerking van de financiële consequenties.  

 
Figuur 5.15: Extra werk melden 
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7.3 Anticiperen op problemen 
In dit gedeelte van de handleiding is 
het gebruik van het hulpmiddel met 
betrekking tot het inschatten van de 
impact van de problemen welke 
tijdens de uitvoering van de 
bouwkundige activiteiten zijn 
geconstateerd, hetgeen rood is 
gearceerd, uitvoerig beschreven en 
middels screenshots van het 
hulpmiddel visueel weergegeven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.3.1 Actielijst aanpassen naar aanleiding van een gemeld probleem 
Indien de aannemer een melding van een probleem ontvangt dient deze op basis van kennis en 
ervaring in te schatten hoe erg het probleem is. Indien men extra bouwkundige activiteiten dient uit 
te voeren om het probleem te verhelpen dient de actielijst en de planning aangepast te worden. Om 
de actielijst aan te passen dient de aannemer in te loggen op de website. Het inloggen geschiedt op 
dezelfde wijze als bij de stappen 1.1.1 t/m 1.1.4. Nadat men is ingelogd komt men op de startpagina 
voor de aannemer. Klik vervolgens op de knop Bouwkundige activiteiten aansturen. Het volgende 
scherm verschijnt. Om de actielijst aan te passen dient men te klikken op de knop Bewerk. Voor het 
aanpassen van de actielijst dienen de stappen als in stap 4 te worden doorlopen. Vanaf stap 4 dienen 
alle stappen herhaald te worden, echter hoeft de gehele planning niet opnieuw gemaakt te worden, 
de nieuwe bouwkundige activiteiten zijn tussen de al eerder ingevoerde bouwkundige activiteiten 
ingevoegd.  
 
Indien de aannemer een melding ontvangt van extra uitgevoerde bouwkundige activiteiten dient 
alleen de actielijst aangepast te worden, de extra uitgevoerde bouwkundige activiteiten hebben geen 
invloed op de planning, anders had dit als probleem aangemerkt dienen te worden. 

 
Figuur 5.17: Actielijst aanpassen 

 
 

 
Figuur 5.16: Stap 7: Bouwkundige activiteiten monitoren 
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7.4 Anticiperen op achterstanden 
In dit gedeelte van de handleiding is 
het gebruik van het hulpmiddel met 
betrekking tot aanpassen van de 
planning met betrekking tot 
opgelopen achterstanden tijdens de 
uitvoering van de bouwkundige 
activiteiten, hetgeen rood is 
gearceerd, uitvoerig beschreven en 
middels screenshots van het 
hulpmiddel visueel weergegeven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.4.1 Actielijst aanpassen naar aanleiding van een gemeld probleem 
Zoals bij stap 7.1.6 beschreven dient de betrokken partij de voortgang met betrekking tot de 
uitvoering van de bouwkundige activiteiten in percentages uit te drukken en in te voeren in het 
hulpmiddel. De ingevoerde gegevens worden gekoppeld aan de planning. Indien volgens de planning 
een bepaalde bouwkundige activiteit gereed had moeten zijn, maar in werkelijkheid is deze activiteit 
voor bijvoorbeeld 25% gereed dan wordt er automatisch een email verzonden naar de aannemer dat 
deze activiteit niet conform planning wordt uitgevoerd. Om de planning aan te passen dient de 
aannemer in te loggen op de website. Het inloggen geschiedt op dezelfde wijze als bij de stappen 
1.1.1 t/m 1.1.4. Nadat men is ingelogd komt men op de startpagina voor de aannemer. Klik 
vervolgens op de knop Bouwkundige activiteiten aansturen. Het volgende scherm verschijnt. Om de 
planning aan te passen dient men te klikken op de knop Bewerk. Men kan in de planning de 
tijdsduren van de bouwkundige activiteiten aanpassen. Vanaf stap 5 dienen alle stappen doorlopen 
te worden om te zorgen de betrokken partijen op de hoogte worden gesteld van de gewijzigde 
planning. 

 
Figuur 5.19: Planning aanpassen 

 
 
 
 
 

 
Figuur 5.18: Stap 7: Bouwkundige activiteiten monitoren 
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Stap 8: Keuken opleveren (Aannemer, bewoner en opdrachtgever) 

In deze paragraaf is beschreven op welke wijze de aannemer met behulp van het hulpmiddel de 
keuken dient op te leveren. In het voorbeeld wordt een keuken opgeleverd welke verbouwd is. Het 
opleveren van een keuken welke gerenoveerd is geschiedt op dezelfde wijze. Met betrekking tot het 
uitvoeren van onderhoud aan een keuken vindt geen oplevering plaats. 
 
8.1 Keuken opleveren 
In dit gedeelte van de handleiding is 
het gebruik van het hulpmiddel met 
betrekking tot het opleveren van een 
keuken, hetgeen rood is gearceerd, 
uitvoerig beschreven en middels 
screenshots van het hulpmiddel 
visueel weergegeven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1.1 Inloggen op website 
Om een keuken op te leveren dient de aannemer zich met een tablet met mobiel internet zich 
richting de woning te begeven. De aannemer dient zich te melden bij de woning. Bij het opleveren 
van de keuken zijn de aannemer, de bewoner en een medewerker in dienst van de opdrachtgever 
aanwezig. In de woning dient de aannemer de tablet op te starten en in te loggen op de website. Het 
inloggen geschiedt op dezelfde wijze als bij de stappen 1.1.1 t/m 1.1.4. Nadat men is ingelogd komt 
men op de startpagina voor de aannemer. Klik vervolgens op de knop Bouwkundige activiteiten 
aansturen. 

 
Figuur 5.21: Startscherm aannemer 

 

 
Figuur 5.20: Stap 8: Keuken opleveren 
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8.1.2 Overzicht bouwkundige activiteiten 
Nadat men op de knop Bouwkundige activiteiten aansturen heeft geklikt verschijnt het volgende 
scherm. Klik op de knop Opleveren om de oplevering in te voeren van het betreffende adres. 

 
Figuur 5.22: Overzicht bouwkundige activiteiten 

 

8.1.3 Keuken opleveren 
Nadat men op de knop Opleveren heeft geklikt verschijnt het volgende scherm. In het tabblad 
Verbouwingsverzoek is het goedgekeurde verbouwingsverzoek in te zien. De aannemer kan op de 
verschillende tabbladen klikken om het gehele verzoek in te zien. Het opleveren van de keuken 
geschiedt op basis van het goedgekeurde verzoek en de eisen uit het prestatiebestek met betrekking 
tot de bouwkundige kwaliteit van de uitgevoerde bouwkundige activiteiten. De aannemer dient op 
de hoogte te zijn van deze eisen. Normaliter betreffen het eisen welke als vanzelfsprekend zijn voor 
de aannemer. Indien men tijdens de oplevering opleverpunten constateert dient men op het tabblad 
Oplevering te klikken. 

 
Figuur 5.23: Overzicht verbouwingsverzoek 
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8.1.4 Keuken opleveren 
Nadat men op de knop Oplevering heeft geklikt verschijnt het volgende scherm. Om een opleverpunt 
kenbaar te maken kan men in de tekstvakken een beschrijving geven van het opleverpunt. Tevens is 
het mogelijk om met behulp van de tablet een foto te maken en deze toe te voegen aan het 
opleverpunt. Klik op de knop Foto toevoegen om een foto toe te voegen. Nadat men de keuken heeft 
opgeleverd en de eventuele opleverpunt heeft ingevoerd dient de oplevering opgeslagen en 
verstuurd te worden. Klik op de knop Opslaan en versturen. De aannemer, bewoner en de 
opdrachtgever ontvangen een email waarin de opleverpunten zijn beschreven. Indien er 
opleverpunten aanwezig zijn dienen de stappen vanaf stap 4 opnieuw doorlopen te worden. Indien 
er, al dan niet na het tweede oplevermoment, geen opleverpunten zijn is de keuken definitief 
opgeleverd en dient alleen stap 1, het uitvoeren van een nulmeting, te worden herhaald. De 
gegevens uit de nulmeting zullen in de toekomst gebruikt worden bij het aanmaken van diverse 
verzoeken. 

 
Figuur 5.24: Opleverpunten invoeren 

 

8.1.5 Oplevering keuken gereed 
Indien er geen gegevens bij de opleverpunten zijn ingevoerd betekent dat dat de keuken geen 
opleverpunten meer heeft en dus is opgeleverd. Nadat de keuken zonder opleverpunten is 
opgeleverd verandert de status in Opgeleverd. De woning blijft vier weken na oplevering in het 
overzicht zichtbaar en verdwijnt daarna uit het overzicht en wordt opgeslagen in een database. 

 
Figuur 5.25: Oplevering keuken gereed 
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6 Administratie 

In dit hoofdstuk is het gebruik van het hulpmiddel beschreven waarbij de aannemer de 
administratieve handelingen uitvoert omtrent de uitvoering van de bouwkundige activiteiten van het 
verbouwingsverzoek. Het verwerken van de financiële consequenties met betrekking tot de 
uitgevoerde bouwkundige activiteiten, het monitoren van de bouwkundige staat van de keukens en 
het attenderen van bewoners met betrekking tot het renoveren en onderhouden van de keukens 
behoren tot deze administratieve handelingen. In de handleiding worden als voorbeeld de 
administratieve handelingen uitgewerkt welke behoren bij een verbouwingsverzoek. Het verwerken 
van de administratie van onderhouds- en renovatieverzoeken geschiedt op dezelfde wijze. In figuur 
6.1 is weergegeven welke stappen behoren bij de administratie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figuur 6.1: Stappenplan t.b.v. het hulpmiddel Coördinatie Bouwkundige Activiteiten Drents Dorp Oost 
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Stap 9: Financiële consequenties verwerken (Aannemer) 

In deze paragraaf is beschreven op welke wijze de administratieve verwerking plaatsvindt met 
betrekking tot de financiële consequenties welke de uitgevoerde bouwkundige activiteiten met zich 
mee hebben gebracht.   
 
9.1 Financiële consequenties verwerken 
In dit gedeelte van de handleiding is het 
gebruik van het hulpmiddel met 
betrekking tot het verwerken van de 
financiële consequenties van de 
uitgevoerde bouwkundige activiteiten en 
het moment van de renovatie of 
verbouwing, hetgeen rood is gearceerd, 
uitvoerig beschreven en middels 
screenshots van het hulpmiddel visueel 
weergegeven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.1.1 Inloggen op website 
Om de financiële consequenties van de uitgevoerde bouwkundige activiteiten te verwerken dient de 
aannemer in te loggen op de website. Het inloggen geschiedt op dezelfde wijze als bij de stappen 
1.1.1 t/m 1.1.4. Nadat men is ingelogd komt men op de startpagina voor de aannemer. Klik 
vervolgens op de knop Administratie. 

 
Figuur 6.3: Startscherm aannemer 

 
 
 
 
 

 
Figuur 6.2: Stap 9: Financiële consequenties verwerken 
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9.1.2 Financiële consequenties verwerken 
Nadat men op de knop Administratie heeft geklikt verschijnt het volgende scherm. Om de financiële 
consequenties van de uitgevoerde bouwkundige activiteiten te verwerken dient men te klikken op de 
knop Financieel.  

 
Figuur 6.4: Startscherm administratie 

 

9.1.3 Overzicht financiële administratie 
Nadat men op de knop Financieel heeft geklikt verschijnt het volgende scherm. Om de financiële 
consequenties van de uitgevoerde bouwkundige activiteiten te verwerken dient men te klikken op de 
knop Financiële verwerking.  

 
Figuur 6.5: Overzicht financiële administratie 
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9.1.4 Financieel overzicht van uitgevoerde bouwkundige activiteiten 
Nadat men op de knop Financiële verwerking heeft geklikt verschijnt het volgende scherm. Op het 
eerste tabblad staan de uitgevoerde bouwkundige activiteiten weergegeven. Achter de bouwkundige 
activiteit is het mogelijk om een selectievakje aan te klikken. Het selectievakje dient aangeklikt te 
worden indien de bouwkundige activiteit bij het renoveren van een keuken niet uitgevoerd zou 
worden maar nu wel is uitgevoerd ten behoeve van de verbouwing. De kosten welke extra gemaakt 
worden in vergelijking met het renoveren van de keuken, dus de kosten welke extra gemaakt worden 
voor de verbouwing zijn namelijk voor de bewoner. Achter de selectievakjes staat de hoeveelheid 
weergegeven. Deze hoeveelheid komt overeen met de hoeveelheid welke men tijdens het maken 
van de actielijst heeft ingevoerd. Achter de hoeveelheid staat de eenheidsprijs van de bouwkundige 
activiteit. De eenheidsprijs is afkomstig uit de database Activiteitenhandboek. De eenheidsprijs wordt 
vermenigvuldigd met de hoeveelheid hetgeen resulteert in een totaalprijs. Met betrekking tot het 
berekenen van de huurverhogende keuzes dient men te klikken op de knop Huurverhogende keuzes.  

 
Figuur 6.6: Financieel overzicht van uitgevoerde bouwkundige activiteiten 
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9.1.5 Huurverhogende keuzes invoeren 
Nadat men op het tabblad Huurverhogende keuzes heeft geklikt verschijnt het volgende scherm. Men 
dient te selecteren welke huurverhogende keuzes de bewoner heeft gekozen. Vervolgens dient men 
het aantal aan te geven. Klik op het tabblad Door bewoner uitgevoerde bouwkundige activiteiten om 
aan te geven welke activiteiten de bewoner uitgevoerd heeft. 

 
Figuur 6.7: Huurverhogende keuzes invoeren 

 

9.1.6 Door bewoner uitgevoerde bouwkundige activiteiten aangeven 
Nadat men op het tabblad Door bewoner uitgevoerde bouwkundige activiteiten heeft geklikt 
verschijnt het volgende scherm. Selecteer de bouwkundige activiteiten welke de bewoner heeft 
uitgevoerd. Achteraan staat het te ontvangen bedrag door de bewoner. Dit betreft 70% van de 
totaalprijs in verband met organisatiekosten welke de aannemer maakt. Klik op het tabblad 
Afschrijvingsperiode om de eventuele afschrijvingsperiode te berekenen. 

 
Figuur 6.8: Door bewoner uitgevoerde bouwkundige activiteiten aangeven 
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9.1.7 Berekenen van eventuele afschrijvingsbedrag 
Nadat men op het tabblad Afschrijvingsperiode heeft geklikt verschijnt het volgende scherm. Indien 
een bewoner de keuken eerder heeft laten renoveren of verbouwen dan de gestelde termijn dan is 
de bewoner een bedrag van de afschrijving verschuldigd. In het onderstaande scherm is de 
berekening gemaakt. Klik op het tabblad Afronding om het financiële gedeelte af te ronden. 

 
Figuur 6.9: Berekenen van eventuele afschrijvingsbedrag 

 

9.1.8 Afronding financiële verwerking ten behoeve van uitgevoerde bouwkundige activiteiten 
Nadat men op het tabblad Afronding heeft geklikt verschijnt het volgende scherm. In het overzicht 
staan de te ontvangen en te betalen bedragen weergegeven. De administratie van het gastbedrijf 
dient de verdere afhandeling te verzorgen. Klik op de knop Verstuur naar administratie Ballast 
Nedam. 

 
Figuur 6.10: Afronding financiële verwerking ten behoeven van uitgevoerde bouwkundige activiteiten 
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9.1.9 Overzicht financiële administratie 
Nadat men op de knop Verstuur naar administratie Ballast Nedam heeft geklikt verschijnt het 
volgende scherm. Nadat de gegevens zijn verstuurd verandert de status in Verwerkt. Het is mogelijk 
om het financiële overzicht te bekijken, men dient op de knop Toon financieel overzicht te klikken. 
Nadat een financieel overzicht gereed is blijft het vier weken in dit scherm staan, daarna wordt het 
opgeslagen in de database. 

 
Figuur 6.11: Overzicht financiële administratie 
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Stap 10: Bouwkundige staat monitoren (Aannemer) 

In deze paragraaf is beschreven op welke wijze het monitoren van de bouwkundige staat van de 
keukens met behulp van het hulpmiddel plaatsvindt.    
 
10.1 Bouwkundige staat monitoren 
In dit gedeelte van de handleiding is het 
gebruik van het hulpmiddel met 
betrekking tot het monitoren van de 
bouwkundige staat van de keukens 
omtrent het tijdig renoveren en 
onderhouden van de keukens, hetgeen 
rood is gearceerd, uitvoerig beschreven 
en middels screenshots van het 
hulpmiddel visueel weergegeven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.1.1 Inloggen op website 
Om de bouwkundige staat van de keukens te monitoren dient de aannemer in te loggen op de 
website. Het inloggen geschiedt op dezelfde wijze als bij de stappen 1.1.1 t/m 1.1.4. Nadat men is 
ingelogd komt men op de startpagina voor de aannemer. Klik vervolgens op de knop Administratie. 

 
Figuur 6.13: Startscherm aannemer 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 6.12: Stap 10: Bouwkundige staat monitoren 
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10.1.2 Bouwkundige staat monitoren 
Nadat men op de knop Administratie heeft geklikt verschijnt het volgende scherm. Klik op de knop 
Bouwkundige staat monitoren om de bouwkundige staat van de keukens te monitoren. 

 
Figuur 6.14: Startscherm administratie 

 

10.1.3 Bouwkundige staat monitoren 
Nadat men op de knop Bouwkundige staat monitoren heeft geklikt verschijnt het volgende scherm. 
Zoals beschreven worden de opleveringen opgeslagen in een database. Op basis van de datum van 
de oplevering wordt bepaald wanneer een keuken in aanmerking komt voor onderhoud of renovatie. 
De aannemer kan in dit overzicht zien wanneer een keuken hiervoor in aanmerking komt. De 
adressen welke in aanmerking komen zijn gerangschikt op datum.  

 
Figuur 6.15: Overzicht bouwkundige staat van de keukens 
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Stap 11: Bewoners attenderen (Aannemer) 

In deze paragraaf is beschreven op welke wijze het attenderen van bewoners met behulp van het 
hulpmiddel plaatsvindt omtrent het onderhouden en renoveren van de keuken.    
 
11.1 Bewoners attenderen 
In dit gedeelte van de handleiding is het 
gebruik van het hulpmiddel met 
betrekking tot het attenderen van 
bewoners omtrent het laten 
onderhouden en renoveren van de 
keukens, hetgeen rood is gearceerd, 
uitvoerig beschreven en middels 
screenshots van het hulpmiddel visueel 
weergegeven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.1.1 Inloggen op website 
Om de bewoners te attenderen dient de aannemer in te loggen op de website. Het inloggen 
geschiedt op dezelfde wijze als bij de stappen 1.1.1 t/m 1.1.4. Nadat men is ingelogd komt men op de 
startpagina voor de aannemer. Klik vervolgens op de knop Administratie. 

 
Figuur 6.17: Startscherm aannemer 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 6.16: Stap 11: Bewoners attenderen 
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11.1.2 Bouwkundige staat monitoren 
Nadat men op de knop Administratie heeft geklikt verschijnt het volgende scherm. Klik op de knop 
Bouwkundige staat monitoren om de bouwkundige staat van de keukens te monitoren. 

 
Figuur 6.18: Startscherm administratie 

 

11.1.3 Bewoners inlichten 
Nadat men op de knop Bouwkundige staat monitoren heeft geklikt verschijnt het volgende scherm. 
De aannemer ontvangt 15 dagen voordat een adres in aanmerking komt voor het onderhouden of 
het al dan niet deels renoveren van de keuken een email waarin staat beschreven dat het 
betreffende adres binnenkort in aanmerking komt voor het onderhoud of de renovatie. Klik op de 
knop Bewoner inlichten om de bewoner een standaard email te sturen over het onderdeel waar de 
keuken voor in aanmerking komt. De email wordt verzonden naar het emailadres welke is 
opgeslagen in de database. De bewoner kan op basis van die email een verzoek aanmaken. De 
aannemer kan in het overzicht zien welke adressen zijn ingelicht. Indien de aannemer na verloop van 
tijd geen verzoek ontvangt, kan de aannemer de bewoner van het adres eens bellen. 

 
Figuur 6.19: Bewoners inlichten 
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7 Verklarende woordenlijst 

Bouwkundige activiteiten  Werkzaamheden 
 
E-installatie    Zaken welke met elektriciteit te maken hebben 
 
Frontje     Keukenkastdeurtje 
 
Greepjes    Handgrepen van de keukendeurtjes 
 
Kitwerk     Soort rubber tussen aanrecht en tegelwerk 
 
Lekkages    Kraan lekt 
 
Monsters    Voorbeelden 
 
Onderhouden    Iets wat stuk is laten vervangen 
 
Renoveren    Het vervangen van het bestaande 
 
Uitvoeringsdatum   Datum wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd 
 
Verbouwen    De ruimte vergroten of verkleinen, wanden slopen et cetera 
 
W-installatie    Zaken welke normaal door de loodgieter uitgevoerd worden 
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