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Voorwoord 

Voorwoord 

Voor u ligt het eindrapport van het afstudeertraject zoals uitgevoerd bij gastbedrijf Heijmans Bouw 
Utrecht B.V. 

In de afgelopen periode heb ik met veel plezier gewerkt binnen de organisatie van Heijmans Bouw 
Utrecht B.V. (HBU). In februari 2006 ben ik begonnen met het master 4 traject bij HBU. Eerst heb 
ik op kantoor kennis gemaakt met het werk van de afdeling werkvoorbereiding en de aanwezig 
opleverlijsten bestudeerd. Het tweede dee! van mijn stagetraject heb ik meegelopen op het werk 
Nieuw-Vreeswijk te Nieuwegein tijdens het opleverproces. Dit was een erg leuke en leerzame tijd. 
Eigenlijk is circa twee maanden veel te kort om ervaring op te doen in de praktijk, maar in mijn 
werkzame !even hoop ik dit nog ruim in te halen. 

Vanaf ongeveer de bouwvakvakantie heb ik aan mijn afstudeeronderzoek gewerkt. Ik heb gemerkt 
dat hoe meer de stof mij 'eigen' werd, hoe leuker het ook werd om ermee bezig te zijn. De rustige 
momenten werden afgewisseld met hele boeiende en leerzame. De analyses van opleverpunten 
afgewisseld met vele gesprekken met ervaringsdeskundigen, uitvoerders en andere collega's binnen 
HBU. Al met al vond ik het een zeer leerzame periode. 

In de loop van het afstudeertraject ben ik ook betrokken geraakt bij de werkgroep samenbouw
kwaliteit die binnen de organisatie is opgericht. Deze werkgroep heeft tot doe] de kwaliteit van het 
eindproduct, een woning, te verhogen. Binnen deze werkgroep heb ik een bijdrage mogen leveren 
op basis van de kennis die ik vergaard heb tijdens mijn afstudeeronderzoek. 

Rest mij nog een woord van dank. Allereerst de mensen van HBU, die mij een plaats en de ruimte 
hebben gegeven binnen hun organisatie om de afstudeeropdracht uit te voeren en die mij geholpen 
hebben bij het vergaren van de benodigde kennis, in bijvoorbeeld de tijd voor gesprekken of 
interviews. Het voert te ver om de namen van alle betrokkenen te noemen; vele uitvoerders, 
projectleiders, werkvoorbereiders en andere medewerkers van HBU hebben tijd voor mij gehad en 
mij van informatie voorzien. 
Voor hun deskundige begeleiding dank ik mijn afstudeercommissie: de heren ir. M.M.J. Vissers 
(hoofdbegeleider), ing. C.M. de Bruijn (medebegeleider) en H. van de Steeg (bedrijfsbegeleider). 
Tot slot een woord van dank aan mijn ouders voor bun materiele en immateriele steun tijdens de 
afgelopen studieperiode. 

Ik wens u veel leesplezier bij het lezen van dit verslag, 

Arend Jan Gerrits 
Nieuwegein, april 2007 
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Samenvatting 
Dit afstudeerproject is uitgevoerd bij gastbedrijf Heijmans Bouw Utrecht B.V. Dit project sluit 
rechtstreeks aan op het tijdens het master 4 bestudeerde opleverproces. Het opleverproces is het 
laatste dee! van het uitvoerend bouwproces van een bouwwerk. Aan het eind van het opleverproces 
vindt de oplevering plaats. Op dat moment worden de nog aanwezige tekortkomingen, de 
opleverpunten, op het proces verbaal van oplevering genoteerd. Deze opleverpunten moet de 
aannemer vervolgens na de op levering nog oplossen. 

Bij Heijmans Bouw Utrecht B.V. (HBU) is men op dit moment van mening dat het gemiddeld 
aantal opleverpunten bij een nieuwbouwwoning te hoog is. Over de projecten sinds 2004 heeft 
HBU een gemiddeld aantal opleverpunten van circa 18 per woning, terwijl maximaal 5 punten per 
woning gewenst is vanuit de divisie bouw van Heijmans. Ter vergelijking: navraag bij de 
Vereniging Eigen Huis leert dat het landelijk gemiddelde 23 opleverpunten per woning is. 

De doelstelling van het afstudeerproject is daarom: een methode aanreiken voor het verminderen 
van het aantal structurele opleveringspunten bij een nieuwbouwwoning die gebouwd is door HBU. 

De uitwerking van de doelstelling is benaderd vanuit een drietal probleemstellingen: 
1. Bepalen wat de structurele opleverpunten zijn. 
2. Bepalen wat de oorzaken van de opleverpunten zijn. 
3. Bepalen op welke manier het aantal opleverpunten verminderd kan worden. 

Door middel van een analytisch onderzoek is bepaald welke opleverpunten structureel zijn. Hiertoe 
is de aard van de opleverpunten van een a-select gekozen analysegroep bepaald en door middel van 
een interview met de betrokken uitvoerders, het collectief geheugen van de organisatie voor wat de 
uitgevoerde projecten betreft, is tevens vastgesteld wat de emst van de opleverpunten is, gemeten 
naar de tijd en kosten die er nodig zijn om de opleverpunten te herstellen. Hieruit blijkt dat circa 
70% van de opleverpunten kleine beschadigingen of onregelmatigheden van het oppervlak zijn. 
Tevens blijkt dat circa 75% van de opleverpunten binnen ongeveer twee uur zijn op te lossen. 
Hierbij gaat het om de echte werktijd aan een punt, vermeerderd met ingeschatte levertijd. Als 
Iaatste is uit deze analyse gebleken dat ongeveer de helft van de kosten van de opleverpunten niet 
door HBU betaaJd wordt. Enerzijds omdat er geen meerkosten aan verbonden zijn en anderzijds 
omdat de onderaannemer de kosten voor zijn rekening neemt. Van de overige punten geldt dat ruim 
75% opgelost kan worden met minder dan vijftig euro meerkosten. Naar aanleiding van dit 
onderzoek is vastgesteld dat de structurele opleverpunten, die opleverpunten zijn die blijven 
voorkomen in elk project, onafhankelijk van het project. Hierbij gaat het om kleine opleverpunten, 
vaak kleine beschadigingen en onregelmatigheden in de oppervlaktestructuur. 

Uit een analyse van de oorzaken van de opleverpunten blijkt dat de basale oorzaken van de 
opleverpunten zijn: 

Hoge tijdsdruk op het werk als gevolg van fouten die eerder in het proces gemaakt zijn. 
Grote afhankelijkheid van de onderaannemers doordat veel werk (70-80% van de 
aanneemsom) uitbesteed wordt. 
Het werk van de onderaannemers wordt onvoldoende gecontroleerd. 
Het bouwplaatspersoneel werkt slordig en maakt fouten. 

In de afbakening voor het tweede deel van het project is ervoor gekozen om de aandacht bij het 
ontwikkelen van de methode voor de vermindering van het aantal opleverpunten te richten op de 
werkzaamheden van de onderaannemer, omdat hij een grote invloed uitoefent op het bouwproces. 
Hierbij wordt gelijk opgemerkt dat het niet alleen de onderaannemer is waar fouten gemaakt 
worden, maar dat elk onderdeel in de procesketen zijn invloed heeft, ook de procesvoering bij HBU 
als hoofdaannemer. 
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Samenvattin 

Uit onderzoek blijkt dat het van belang is om de werkzaamheden die uitgevoerd worden door de 
onderaannemer beter onder controle te krijgen. De uitvoerder van de onderaannemer, een enkele 
uitzondering daargelaten, stuurt zelf niet zijn personeel op de bouwplaats aan en controleert de 
werkzaamheden van zijn eigen personeel niet. Hierdoor is de uitvoerder van HBU veel tijd kwijt 
met het aansturen van het personeel van de onderaannemer, hetgeen ten koste gaat van het 
aansturen van de eigen timmerlieden en de overige werkzaamheden. De uitvoerder van HBU heeft 
namelijk niet alleen als taak om de kwaliteit van het werk te bewaken, maar daarnaast ook de 
voortgang van het werk met het oog op de planning en de kosten van het werk, waardoor de 
uitvoerder vaak ook bezig is met het bijhouden van een administratie. 
De uitvoerder van een onderaannemer heeft vaak meerdere werken onder zijn hoede, waardoor hij 
er ook niet altijd aan toekomt om intensief contact te hebben met de verschillende werken. 
Daarnaast is het zo dat de werkzaamheden van de onderaannemer moeilijk te controleren zijn als 
gevolg van voorkomende personeelswisselingen. Er is contractueel we! afgesproken dat de 
personeelswisselingen tot een minimum beperkt moeten blijven, maar desondanks komen er toch 
regelmatig wisselingen voor. 

Na gehouden onderzoek is er een methode ter verbetering tot stand gekomen. De kem van deze 
methode om het aantal opleverpunten bij een nieuwbouwwoning van HBU terug te dringen, is dat 
de uitvoerder van de onderaannemer zelf periodiek de kwaliteit van zijn eigen werkzaamheden gaat 
controleren. Hiervoor gebruikt hij een keuringsformulier dat hij ophaalt bij en getekend retourneert 
aan de uitvoerder van HBU. Om dit te bewerkstelligen wordt HBU een aantal zaken aangereikt: 
1. Een aanvulling op het standaardcontract met de onderaannemers. 
2. Een aanvulling op het standaarddocument voor de startwerkbespreking met de onderaannemer. 
3. Aangepaste keuringsformulieren voor de uitvoeringskeuring. Deze keuringsformulieren zijn 

een aanvulling op de bestaande keuringsformulieren voor de uitvoeringskeuring in het 
kwaliteitssysteem van Heijmans. 

4. Een serie aanvullende aanbevelingen, benodigd om het proces in de keten te verbeteren in het 
kader van integraal ketenbeheer. 
);:> De capaciteit, betrouwbaarheid en kwaliteit van de onderaannemer moet consequent 

meegenomen worden in de keuze tijdens de inkoopfase. 
);:> Zoveel mogelijk werken met een vaste groep onderaannemers 
Bij de onderaannemers: 
> Het personeel voorbereid en ge"instrueerd naar het werk sturen, ook bij 

personeelswisselingen. 
> De leidinggevende verantwoordelijk laten zijn voor een kleiner aantal werken, zodat de 

afgesproken controletaak ook uitgevoerd kan worden. 
Bij de opdrachtgever: 
);:> Een fulltime opzichter op het werk aanwezig laten zijn. 

Na toetsing door een expe1t panel blijkt dat redelijkerwijs aangenomen kan worden dat de 
aangegeven methode het aantal opleverpunten bij HBU kan verminderen. Alie panelleden zijn van 
mening dat het noodzakelijk is dat de onderaannemer eindverantwoordelijk wordt voor zijn eigen 
werkzaamheden. 
Voor verder onderzoek staan na afloop van dit afstuderen nog een aantal zaken open: 

De rol van de koper van een woning in het opleverproces. 
Een systeem ontwikkelen waarmee opleverpunten op een eenduidige manier genoteerd worden. 
Op dit moment gebeurt dat niet. 
Een onderzoek vanuit de organisatie van de onderaannemer of opdrachtgever naar de 
verbetering van de kwaliteit en de vermindering van opleverproblemen. 
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1 lnleiding 

1.1 Achtergrond 
Tijdens dit afstudeerwerk is Heijmans Bouw Utrecht B.V. (HBU) het gastbedrijf. Al bij de start van 
het Master 4 project had HBU aangegeven dat zij graag zouden willen dat het gemiddeld aantal 
opleverpunten bij een opgeleverde nieuwbouwwoning verminderd zou worden. Op dit moment ligt 
het gemiddeld aantal opleverpunten op circa 18 punten per woning. Ter vergelijking: informatie 
van de Vereniging Eigen Huis leert dat het landelijk gemiddelde over 2006 23 punten per woning 
was [5]. Over het gewenste aantal opleverpunten verschillen de meningen binnen Heijmans soms, 
maar over het algemeen vindt de divisiedirectie maximaal 5 opleverpunten acceptabel. Het 
probleem was dus bij de aanvang van het Master 4 project al bekend . Tijdens het Master 4 project 
heb ik mij daarom toegelegd op het participerend observeren van het opleverproces, om zo meer 
inzicht te krijgen in water allemaal komt kijken bij het opleveren van een nieuwbouwwoning. 

Tijdens het afstuderen is er sprake van een praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. De 
grondslag van dit onderzoek is gelegen in een praktijkprobleem zoals het bij het gastbedrijf 
geconstateerd is: een te groot aantal opleverpunten. 
Omdat HBU tot op heden geen oplossing voor het in hun ogen te grote aantal opleverpunten heeft 
gevonden, hebben ze mij als afstudeerder gevraagd een onderzoek te doen en als zodanig een 
bijdrage te leveren aan de mogelijke stap richting een oplossing. 

1.2 Het gastbedrijf 
Het gastbedrijf voor het Master 4- en afstudeertraject is HBU. HBU maakt onderdeel uit van 
Heijmans N.V. Binnen Heijmans N.V. zijn er een drietal werkmaatschappijen te onderscbeiden, 
namelijk Heijmans Vastgoed, Heijmans Bouw en Heijmans Infra. Verder bezit Heijmans nog een 
tiental bedrijven in het buitenland. 

HBU kent een lange historie [3]. In 1945 is 
door de heer Van Gent J.J. van Gent's 
bouwbedrijf opgericht en dat bedrijf komt tot 
grote bloei in de jaren zestig. Begin jaren 
zeventig is het bedrijf opgenomen in het 
Nederhorst Concern, wat in 1979 failliet ging. 
Een dee! van de bedrijven uit het concern is 
toen tijdelijk beheerd door Ogem en door de 
Nederlandse staat. Later heeft Van der Vorm 
deze bedrijven overgenomen. Door de 
samenwerking die toen ontstond, werd de 
nieuwe naam MUWI van Gent. 
In september 1993 is het bedrijf wederom 
overgenomen, nu door de IBC Bouwgroep en 
vanaf 1996, tegelijk met de IBC huisstijl, 
heette het bedrijf toen MUWI Amersfoort 
BV. Na een reorganisatie in 2000 binnen IBC 
is de naam IBC Woningbouw Amersfoort 
ontstaan. In de eerste helft van 2001 is IBC 
overgenomen door Heijmans N.V. Vanaf dat 
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moment ging men verder onder de 
naam Heijmans IBC Bouw Utrecht 
B.V. 
Omdat in Amersfoort ook een ander 
bedrijf dat deel uitmaakt van 
Heijmans N.V. is gevestigd, namelijk 
Van Zwol, is Heijmans IBC Bouw 
Utrecht B.V. in 2002 naar een 
kantoor in Nieuwegein verhuisd. In 
maart van <lit jaar, 2006, is IBC 
komen te vervallen en is de naam: 
Heijmans Bouw Utrecht B.V. 
Sinds januari 2002 voert HBU 
voomamelijk woning- en kleine 

utiliteitsbouw-projecten uit. In 2003 
is Heijmans Servicebouw Utrecht 
opgericht, voor kleinere projecten en 
voor de nazorg van de 
woningbouwprojecten. 

Bedrijfsbureau KAM 

lnkoop P&O 

Administra!ie 

(Sr.I Projectleider 1sr.1 Projectleider 

planvoorbereider 

WVB 

uitvoering 

planvoorbereider 

WVB 

uitvoering 

figuur 2 organigram van Heijmans Bouw Utrecht B. V. 

lnleidin 

HBU werkt in projectteams. Binnen deze vest1gmg zijn er op <lit moment drie projectteams 
werkzaam. Elk projectteam bestaat uit: een (senior) projectleider, planvoorbereider, een aantal 
werkvoorbereiders en een of meerdere (hoofd)uitvoerders. Ieder projectteam is verantwoordelijk 
voor een of meerdere bouwprojecten. 

1.3 Doelstelling afstuderen 
ln aansluiting op het vastgestelde probleem is de doelstelling van het afstudeerproject: 

Een methode aanreiken voor het verminderen van het aantal structurele opleveringspunten 
bij een nieuwbouwwoning die gebouwd is door Heijmans Bouw Utrecht B. V. 

De definitie van een opleverpunt zoals deze gebruikt wordt, mede gebaseerd op het afstudeerwerk 
van Doreleijers c.s. [2] is: 

Een bij oplevering van het voltooide werk geconstateerde tekortkoming [aan het voltooide 
werk], vastgelegd op het proces verbaal van oplevering 

De randvoorwaarden bij deze doelstelling zijn: 
Het doe) moet worden behaald door een bijdrage te leveren aan een oplossing op langere 
termijn voor het te hoge aantal opleverpunten bij HBU. Het doel mag niet behaald worden 
door een of meerdere extra voorschouwrondes in te voeren . 
Het gaat bij de opleverpunten alleen om de opleverpunten die voor verantwoordelijkheid 
van de aannemer of van een van zijn onderaannemers komen. Opleverpunten die voor 
verantwoordelijkheid van de opdrachtgever komen worden niet meegenomen in het 
onderzoek. 
Structurele opleverpunten zijn de opleverpunten die, onafuankelijk van het project, blijven 
voorkomen. Van Dale [6] geeft als betekenis voor "structureel" onder andere "blijvend". 
Het gaat hierbij om die punten die op elk project voorkomen. Structurele opleverpunten 
zijn niet projectgebonden. 
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1.4 Relevantie afstudeeronderzoek 
Er wordt een onderscheid gemaakt in maatschappelijke en in wetenschappelijke relevantie van het 
afstudeeronderwerp. 

De maatschappelijke relevantie van het afstudeeronderwerp is hierin gelegen dat, gezien het hoge 
aantal opleverpunten bij een nieuwbouwwoning, de kwaliteit van de woningbouw in Nederland 
waarschijnlijk suboptimaal is. Het is immers beter wanneer woningen zonder opleverpunten 
opgeleverd warden. Ook is het niet goed voor het imago van de bouwsector wanneer het product 
wat zij maken niet aan de gevraagde kwaliteitseisen voldoet. 
De focus van <lit afstudeerwerk is gericht op HBU. Bij <lit bedrijf ben ik te gast en heb ik het 
Master 4 project uitgevoerd. 

De wetenschappelijke relevantie is gelegen in het toevoegen van nieuwe kennis aan de wetenschap. 
Er wordt een onderzoek verricht naar veel voorkomende, structurele opleverpunten en er wordt een 
onderzoek verricht naar de oorzaken van de opleverpunten. Ik hoop bij <lit onderzoek oorzaken te 
vinden die algemeen gelden voor de bouw. Het is echter niet uitgesloten dat de wetenschappelijke 
relevantie zeer beperkt zal zijn en <lat de uitkomst van het onderzoek een beperkte geldigheid heeft, 
namelijk alleen voor HBU. 

1.5 Methodologische verantwoording 
Het onderwerp van <lit afstudeerwerk is gekozen naar aanleiding van een bestaand probleem bij 
HBU, namelijk de mening van HBU <lat het aantal opleverpunten bij de nieuw opgeleverde 
woningen te groat is. Vanuit deze achtergrond is de doelstelling, zoals weergegeven in paragraaf 2 
van <lit hoofdstuk tot stand gekomen: een methode vinden waarmee het aantal structurele 
opleverpunten bij HBU verminderd kan warden. 

Het afstudeerwerk bestaat uit twee delen. In de eerste plaats een onderzoeksdeel en in de tweede 
plaats een ontwerpdeel. 
Om de omvang van het probleem te leren kennen wordt er tijdens het onderzoeksdeel van het 
afstuderen een analytisch onderzoek gedaan. Er moet inzicht verkregen warden in het probleem 
van de structurele opleverpunten. Aan de hand van enerzijds de aard van de opleverpunten en 
anderzijds de ernst van de opleverpunten, uitgedrukt in de tijd en kosten die de punten met zich 
meebrengen, wordt in het analytische onderzoek vastgesteld wat de structurele opleverpunten zijn . 
Een van de onderdelen van het probleem is op <lit moment namelijk dat deze informatie niet bekend 
is. Er warden op <lit moment geen statistieken hiervan bijgehouden. 
Voordat er gedacht kan warden aan een verbetering en op\ossing van het probleem, moet de 
oorzaak van het probleem bekend zijn. Op <lit moment wordt er van de opleverpunten niet 
bijgehouden wat de oorzaak is, dus ook <lit wordt onderzocht. 
Het onderzoek wordt gedaan aan de hand van drie probleemstellingen met onderzoeksvragen: 

Probleemstelling I: 
Onderzoeksvragen: 
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Bepalen wat de structurele opleverpunten zijn. 
I. Wat is de aard van de opleverpunten uit de analysegroep? 
Recent zijn er 40 woningen opgeleverd door HBU met gemiddeld slechts 
5 punten per woning. Dit riep de vraag op of de aard van deze 
opleverpunten vergelijkbaar zijn met de aard van de opleverpunten uit de 
analysegroep: 
II. Wat is de aard van de opleverpunten van 40 recent opgeleverde 

woningen? 
III. Wat is de ernst van de opleverpunten uit de analysegroep, gemeten 

naar tijd en naar geld? 



Probleemstelling 2: 
Onderzoeksvragen: 

Probleemstelling 3: 

Onderzoeksvragen: 

lnleidin 

Bepalen wat de oorzaken van de opleverpunten zijn. 
IV. Wat zijn de oorzaken van de opleverpunten? 
V. Wat zijn de verbanden tussen de verschillende oorzaken van de 

opleverpunten? 

Bepalen op welke manier het aantal opleverpunten per woning verminderd 
kan warden. 

VI. Aan welke randvoorwaarden en eisen moet de methode voldoen? 
VII. Welke methode kan aangereikt worden om het aantal 

opleverpunten te verminderen? 
VIII. Draagt de methode die aangereikt wordt volgens een toetsing bij 

aan de vermindering van het aantal opleverpunten? 

De gegevens van het onderzoek naar het antwoord op de eerste probleemstelling zijn afkomstig van 
de opleverlijsten zoals deze tijdens de juridische oplevering opgesteld zijn. Tijdens het analytisch 
onderzoek is gebleken dat de opleveraantallen niet eenduidig geteld worden en dat de 
opleverpunten niet op een eenduidige manier, en daardoor soms onduidelijk, opgeschreven worden. 
De aannemer is hierbij afhankelijk van de opzichter van de opdrachtgever. Hij levert de woning op 
aan de koper en noteert de opleverpunten op het proces verbaal van oplevering. Om die reden is er 
een zekere mate van onnauwkeurigheid in de analyse aanwezig. De mate van onnauwkeurigheid is 
niet vast te stellen. 
Omdat de oorzaken van de opleverpunten ook niet bijgehouden worden, ben ik hierbij afhankelijk 
van het collectieve geheugen binnen het bedrijf. De oorzaken van verschillende opleverpunten zijn 
vastgesteld door van een aantal projecten met de betrokken uitvoerder punt voor punt de 
opleverlijst langs te ]open en het verhaal achter het opleverpunt te horen. Vervolgens zijn, door 
middel van een aantal analysetechnieken, de basale oorzaken van de opleverpunten bepaald. 

Naar aanleiding van de antwoorden op de probleemstellingen uit de analyse is er vervolgens een 
afbakening gemaakt voor het verbeteringsvoorstel dat in het tweede dee! van het 
afstudeeronderzoek tot stand is gekomen. Tijdens de afbakening is bepaald dat bij het voorstel tot 
verbetering geconcentreerd wordt op het werk van de onderaannemer op de bouwplaats. Er is 
tijdens het onderzoek vastgesteld dat als de kwaliteit van de werkzaamheden van de 
onderaannemer verbeterd wordt, ook de kwaliteit van het eindproduct van HBU verbeterd zal 
word en. 
Alvorens de methode tot verbetering ontworpen wordt en er een voorstel wordt gedaan, is er een 
aantal randvoorwaarden vastgesteld waaraan dit voorstel moet voldoen: 
~ Het aantal opleverpunten bij nieuwbouwwoningen moet verminderd worden naar minder dan 5 

punten per woning. 
~ De methode moet eraan bijdragen dat de kwaliteit van het bouwproces met de onderaannemer 

beter beheersbaar wordt. 
~ De onderaannemer moet een belangrijkere taak krijgen in de kwaliteitsbeheersing van het 

bouwproces, zodat hij min of meer gedwongen wordt om meer betrokken te zijn bij zijn eigen 
werk. 

~ HBU draagt zorg voor de uiteindelijke kwaliteit van het eindproduct. 
Daarnaast geldt de eis, die in paragraaf 3 van dit hoofdstuk bij de doelstelling vastgesteld is, dat het 
voorstel tot verbetering een bijdrage moet leveren aan een vermindering van het aantal 
opleverpunten op Jange termijn. 

Tijdens dee! twee van het afstuderen is er aan de hand van interviews met vier uitvoerders van 
HBU, die alien eens of vaker een ' eigen' werk gehad hebben, vastgesteld op welke manier er op dit 
moment met het werk van de onderaannemer omgegaan wordt en op welke manier de kwaliteit van 
de werkzaamheden van de onderaannemer gewaarborgd wordt. 
Aan de hand van deze informatie is vervolgens het voorstel tot verbetering tot stand gekomen en 
uitgewerkt. 
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In de navolgende fase is er een terugkoppeling gemaakt van het tot stand gekomen 
oplossingsvoorstel naar de doelstelling en naar de oorzaken van de opleverpunten. 
In de toetsingsfase is een panel van deskundigen samengesteld die het voorstel beoordeeld hebben 
op haar duidelijkheid, realiseerbaarheid en of het voorstel ook daadwerkelijk zal helpen om het 
aantal opleverpunten terug te dringen, met andere woorden of er redelijkerwijs aangenomen kan 
warden dat de doelstelling kan warden gehaald. 

Op basis van de evaluatie is vervolgens de conclusie van het afstudeerrapport tot stand gekomen en 
zijn er aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek. 

1.6 Leeswijzer 
In dit rapport vindt u allereerst in hoofdstuk twee een beschrijving van het opleverproces. 

In het derde hoofdstuk wordt het probleem uitgelegd en geanalyseerd. Er wordt in dit hoofdstuk 
antwoord gegeven op de eerste en twee onderzoeksprobleemstelling en bijbehorende 
onderzoeksvragen zoals deze in de vorige paragraaf geformuleerd zijn. De aard en de emst van de 
opleverpunten wordt bepaald en tevens de oorzaak van de opleverpunten. 

In vervolg daarop wordt in hoofdstuk vier het voorstel om te komen tot vermindering van het aantal 
opleverpunten beschreven. Hiermee warden onderzoeksvragen VI en VII van de derde 
probleemstelling beantwoord. In het vijfde hoofdstuk vindt de evaluatie van het voorstel plaats en 
de toetsing door deskundigen. Dit is de beantwoording van onderzoeksvraag VII. 

Tot slot warden er in het zesde en laatste hoofdstuk conclusies getrokken en aanbevelingen voor 
verder onderzoek gedaan. 
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2 Beschrijving opleverproces 

Het opleverproces maakt dee) uit van het totale bouwproces: allereerst is er de ontwerpfase, waar 
de aannemer afuankelijk van het soort werk (een aanbesteding of een bouwteam) nog niet altijd in 
beeld is. Vervolgens de calculatiefase, de werkvoorbereidingsfase, de uitvoeringsfase en de 
opleveringsfase. Tot slot is er dan nog de nazorgfase. 
In onderstaand SADT-schema is het opleverproces weergegeven. 

4. Oplevering 

4.1 voorschouw-

voorschouw t----'=• •t=,en. 
aannemer 

voorschoU'Ner 

pen+ papier 

4.2 oplossen 
punten 

voorschouw 

arbeiders 
gereedschao 

figuur 3 SADT-schema van het opleverproces 

4.3 schouw 
opzichter 

opzichter 

pen + papier 

M&M-keuzeliJSI 

tekeningen + T O. 

4.4 schouw 
koper 

koper 

pen + papier 

Het opleverproces begint circa 3-4 weken voor 
de juridische oplevering met de verschillende 
voorschouwrondes, de stappen 4.1, 4.3 en 4.4 uit 
het schema. Tijdens deze voorschouwrondes 
schouwt als eerste de (vertegenwoordiger van de) 
aannemer de woning. Vervolgens worden, aan de 
hand van zijn schouwlijsten, de punten opgelost 
zodat de woning er bij de schouw door de 
opdrachtgever en de schouw door de koper beter 
uitziet. Na de schouw van de opzichter en de 
schouw van de koper worden ook die 
schouwlijsten afgewerkt. Omwille van de 
efficientie komt het wel voor dat deze twee 
lijsten samengevoegd worden door de aannemer 
en pas daarna verspreid worden. 
Tot en met het moment van opleveren is 
vervolgens de uitvoerder nog bezig om de 
woningen opleveringsklaar te krijgen. Op die 
manier wordt kort voor de oplevering geprobeerd 
het aantal opleverpunten te minimaliseren. 

Stap 4.6 is uiteindelijk de juridische oplevering. 
Op dat moment wordt de woning juridisch 
opgeleverd door de verkoper aan de koper. Oat is 

voorscholM'

Ji sten 

4.5 oplossen 
punten 
schouw 

arbeiders 

gereedschap 

peilmoment 

Nor men 

M&M-keuzelijst 

tekenin.gen + T.O. 

4.6 
juridlsche 
opleverin 

o pzichter 

koper 

uitvoerder 

limmerman 

(bouwkund1ge VEH) 

opleveriijst 

4.7 oplossen 
opleverpunten 

afgewer1c1e. 
oplevertijst '',, 

4.8 tweede 
handtekening 

ophalen 

uitvoerder 

figuur 4 voor de koper is de schouw van de woning een dagje 
uit met koffie en broodjes. Bewoners zijn vaak erg kritisch 
tijdens de schouw. Deze bewoner heeft een bouwlamp bij 
zich om in de badkamer het tegelwerk te controleren op 
vlakheid en of er gaatjes in het tegelwerk zitten. De bewoners 
hebben onderling goed contact, met het gevolg dat de 
bouwlamp ook bij de buren gebruikt word!. Oit tot ergemis 
van de aannemer. Een bouwlamp geeft strijklicht en daarmee 
zie je alle oneffenheden. Er moet, votgens de aannemer, 
rekening gehouden worden met het feit dat bouwen nog 
steeds mensenwerk is. 
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uiteindelijk ook het peilmoment waar de 
officiele opleverlijsten vastgesteld worden en 
waar het aantal opleverpunten zoals dat in de 
statistieken komt, geteld wordt. In de 
verschillende voorschouwrondes ( 4.1, 4.3 en 4.4) 
worden vaak al heel veel mogelijke 
opleverpunten weggenomen. De statistische 
opleveraantallen geven geen informatie over bet 
aantal gebreken dat er vlak voor de woning 
opgeleverd wordt nog allemaal hersteld wordt. 
Omdat er alleen van de juridische oplevering 
officieel gegevens bekend zijn en lijsten 
gearchiveerd worden, is er in eerste instantie 
alleen gekeken naar de opleverpunten die op dat 
moment geconstateerd zijn. 

figuur 5 een voorbeeld van een opleverpunt dat tijdens de 
schouwronde opgelost is. De rechter wandcontactdoos moest 
nog dichtgemaak't worden door de stukadoor. 

In bijlage 1 zijn de SADT-schema's weergegeven van de verschillende deelprocessen. 
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J Probleembeschrijving 

3.1 Probleembeschrijving 
Bij HBU is men van mening dat het gemiddelde aantal opleverpunten bij een nieuw opgeleverde 
woning te hoog is. Momenteel ligt het gemiddeld aantal punten rond de 18 per woning, terwijl 
maximaal 5 punten het gewenste aantal is vanuit de divisie Heijmans Bouw. Ter vergelijking: 
informatie van de Vereniging Eigen Huis leert dat het landelijk gemiddelde over 2006 23 punten 
per woning was [5]. 

De achtergrond van het probleem is dat wanneer er punten vermeld zijn op het proces verbaal van 
oplevering bij een pas opgeleverde woning, ten eerste de klant minder tevreden is met de woning. 
Voor de klant is de woning een grote investering en dan vindt hij het niet prettig als er nog 
gebreken zijn. Opvallend is dat, in tegenstelling tot de volledig geautomatiseerde autobranche, in 
de bouwwereld gebreken bij de overdracht van een gekocht artikel, in dit geval een woning, alom 
geaccepteerd worden . In beginsel is het vreemd dat er een product afgeleverd wordt aan de klant 
wat in feite nog niet gereed is. Deels is dit de mentaliteit in de bouwwereld, maar uiteraard is dit 
fenomeen ook te verklaren door het feit dat de bouw voor het overgrote dee! nog mensenwerk met 
een verscheidenheid aan materialen is. En het is algemeen bekend dat waar gewerkt wordt, fouten 
gemaakt worden . 
Een tweede aspect van de opleverpunten is dat de producent, de bouwer in dit geval , na aflevering 
van zijn product nog bezig is met het afmaken van het product. Dit is voor de aannemer zelf ook 
niet prettig, omdat hij dan na het opleveren van de woning nog een, soms erg lange, nasleep heeft. 
Een nadeel hiervan is dat de betreffende uitvoerder en een groep timmerlieden niet op een nieuw 
project ingezet kunnen worden . 
Als derde is er het kostenaspect. Er is een begroting gemaakt om een bouwproject uit te voeren. 
Wanneer het bouwproject in de uitvoeringsfase zit wordt het budget dater is voor de verschillende 
taken en onderdelen gebruikt. Voor het oplossen van voorschouwpunten en opleverpunten in een 
woning is ook een bedrag begroot, echter volgens de uitvoering is dit in de praktijk vaak niet 
genoeg. Dit komt doordat er tijdens de voorschouwrondes nog teveel verbeterpunten in een woning 
zitten. Het resultaat is dat het oplossen van voorschouwpunten en opleverpunten vaak extra geld 
kost. 

De ideale situatie bij de oplevering van een woning is dat de woning voorgeschouwd wordt en dat 
er een beperkt aantal opleverpunten geconstateerd wordt. Zodanig dat in de tijd tot aan de 
juridische oplevering rustig en op een nette manier de laatste hand aan de woning kan worden 
gelegd zodat bij de juridische oplevering de woning ook daadwerkelijk opleveringsgereed is. In dat 
geval is de hoeveelheid manuren die voor de voorschouwpunten begroot wordt ook voldoende. 
Vervolgens volgt er, idealiter, een juridische oplevering zonder opleverpunten op het proces 
verbaal. Omdat je bij de oplevering ook afbankelijk bent van de stemming van de koper is het 
wellicht een illusie om helemaal geen opleverpunten te hebben, maar het zou ideaal zijn als er geen 
objectieve opleverpunten meer vast te stellen zijn bij de oplevering. Omdat de aannemer, na de 
oplevering, nog een verplichte onderhoudstermijn heeft van drie maanden en vervolgens een 
garantietermijn voor verschillende bouwdelen, waarin de bewoner nog klachten en verborgen 
gebreken kan aangeven, is het optimaal wanneer ook dit aantal klachten verminderd wordt zodat de 
aannemer ook hier geen kosten meer hoeft te maken. Hierbij moet gelijk opgemerkt worden dat 
garantieklachten niet altijd te voorkomen zijn. 
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3.2 Kennismakende orientatie op de problematiek 
Tijdens het stagedeel van het afstuderen heb ik geconstateerd dat de problematiek rondom het 
opleveren van nieuwbouwwoningen complex van aard is. Vele verschillende aspecten spelen mee 
bij het tot stand komen van opleverpunten. In onderstaand invloedsfactorendiagram zijn de 
aspecten weergegeven die mogelijkerwijs invloed hebben op het probleem. 

9. regelgeving 

8. ernst 
(€/tijd) 

11 . Aantal per 
woning 

7. voortraject 

1. Soort 
woningen 

6. Participanten 
uitvoeringsfase 

figuur 6 invloedsfactorendiagram van de opleverproblematiek 

3. rase in 
oplevering 

4 . Participanten 
oplevering 

5. emotie I 
zachte kant 

Gedurende het onderzoek is vastgesteld of de genoemde factoren werkelijk van invloed zijn op het 
aantal opleverpunten van een woning. Gedurende het onderzoek en de afbakening is een aantal 
aspecten terzijde gelegd om te kunnen concentreren op de doelstelling van het onderzoek, namelijk 
het verminderen van het aantal opleverpunten bij een nieuwbouwwoning. 

1. Soort woningen 
2. Moment van opleveren 
De invloed van deze twee aspecten is onderzocht. De uitkomst hiervan is verderop in dit hoofdstuk 
weergegeven. Er blijkt dater geen duidelijke invloed is tussen een verschil in het soort woning c.q. 
het moment van opleveren en het aantal opleverpunten per woning. 
3. Fase in de oplevering: het uitgangspunt voor dit onderzoek is de juridische op levering, omdat 

er alleen van de juridische oplevering opleverpunten bekend zijn. 
4. Participanten tijdens de oplevering: tijdens de oplevering benje altijd afhankelijk van diegene 

die het opleverpunt constateert. 
5. Emotie: voor de koper is de oplevering van een gekochte woning een emotionele gebeurtenis. 

De emotionele kant van het opleveren is tijdens het onderzoek niet verder meegenomen. 
6. Participanten tijdens de uitvoeringsfase: iedereen heeft zijn eigen invloed op het bouwproces. 
7. Voortraject: voorafgaand aan de uitvoering zijn er keuzes gemaakt die de bouw bei'nvloeden. 
8. Ernst: de ernst van een opleverpunt wordt grotendeels bepaald door de kosten en de tijd die 

het duurt om een bepaald punt op te lossen. Aan de hand hiervan is bepaald wat de structurele 
opleverpunten zijn en hoe het onderzoek verder uitgevoerd en afgebakend is. 

9. Regelgeving: er moet gebouwd worden conform bestek, tekeningen en eventueel aanvullende 
opdrachten. Indien er niet conform de opdracht gebouwd is, volgt er automatisch een 
opleverpunt. Dit hoeft niet altijd een opleverpunt voor de aannemer te zijn, soms ook voor de 
opdrachtgever. 

10. Externe factoren: vanuit de stage is gebleken dat ook de bouw onder invloed staat van zaken 
als diefstal en vernieling en dat dat zijn weerslag heeft op het aantal opleverpunten. In de 
oorzakenanalyse is dit aspect vervolgens weer meegenomen. 

11. Het aantal opleverpunten per woning: er wordt gemeten in het aantal opleverpunten per 
woning. Om die reden zijn er in de analyse complete opleverlijsten gebruikt. Alleen op die 
manier krijgje eenjuist beeld van de situatie. 
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3.3 Kennismaking met projecten 
Het analytisch onderzoek is uitgevoerd op een aantal opgeleverde projecten van HBU, voor zover 
de gegevens hiervan nog bekend waren. Er is gebruik gemaakt van gegevens van de projecten 
Nieuw-Vreeswijk, Funen, Haarlem, Oudewater en Noordwijk. Dit zijn alle woningbouwprojecten 
die in 2004, 2005 en 2006 opgeleverd zijn door HBU. Er volgt een korte kennismaking met de 
projecten: 

~ 424 woningen Nieuw-Vreeswijk: Het 
project Nieuw-Vreeswijk te Nieuwegein is 
een project met 424 woningen, grotendeels 
koop en een klein dee! huur, verdeeld over 
zeven verschillende deelplannen met 
verschillende architecten. lnmiddels zijn er 
243 woningen opgeleverd op Nieuw
Vreeswijk, de eerste in december 2004 en de 
laatste in november 2006. Dit grootschalige 
woningbouwproject is ontwikkeld door de 
VOF Vreeswijk-Noord, een samenwerking 
van Heijmans Vastgoed B.V. en de 
Principaal, een ontwikkelaar uit Amsterdam. 

~ 307 appartementen Het Funen, 
Amsterdam (Sporenboog/Cruquiuskade): 
dit project bestaat uit drie deelplannen: 
appartementengebouw aan de Sporenboog en 
een appartementengebouw aan de 
Cruquiuskade. Het derde deelplan, 
Funenpark binnengebied, wordt momenteel 
door Heijmans Bouw Amsterdam 
gerealiseerd. De appartementengebouwen 
aan de Sporenboog en de Cruquiuskade, 
dee ls koopappartementen en dee ls 
huurappartementen, zijn inmiddels allemaal 
opgeleverd. Echter van slechts 245 woningen 
zijn de opleverlijsten bekend en deze zijn dus 
meegenomen in de analyse. De 
opdrachtgever is ook in dit geval Heijmans 
Vastgoed B.V. 

~ 191 woningen Haarlem: in opdracht van De 
Woonmaatschappij, een woningbouw
vereniging uit Haarlem, bouwt HBU in 
Haarlem 182 eengezinswoningen en 9 
appartementen, verdeeld over 3 fases. Van 
dit project zijn sinds kort ook de laatst 
eengezinswoningen opgeleverd. Fase 2, 41 
woningen, is meegenomen in de analyse. 
Aile eengezinswoningen van dit project 
worden volgens dezelfde bouwmethodiek 
gebouwd. De appartementen zijn volgens 
een andere bouwmethode gebouwd 

figuur 7 foto van Nieuw-Vreeswijk, deelplan de Passage 
en op de achtergrond deelplan de Groenhof 

figuur 8 luchtfoto van Het Funen, op de voorgrond de 
Cruquiskade, haaks daarop Sporenboog, het Funenpark 
binnengebied is erin getekend [bron: www.funen.ni] 

figuur 9 een impressie van de woningen in Haarlem 
[bron: www.thorbeckekwartier.ni] 

17 



Een prima woning geen punt 

~ 35 woningen Oudewater: in Oudewater zijn in 
2004 35 eengezinswoningen, 7 huur- en 28 
koopwoningen, opgeleverd . Dit was een 
aanbestedingswerk voor de Woningbouw
vereniging uit Oudewater. De woningen hebben 
platte daken, met op het dak een zonnecollector 
voor warmwatervoorziening. De gevelsluiting 
is voor het grootste gedeelte van metselwerk 

figuur I 0 een foto van het project te Oudewater tijdens 
de bouw. 

~ 3 woningen Noordwijk: dit project is uitgevoerd door de afdeling Servicebouw van HBU. Het 
gaat hier om een klein project van 3 woningen, 2 geschakelde en 1 vrijstaande woning. Gezien 
de kleinschaligheid van dit project, in verhouding tot het grote aantal opleverpunten per 
woning, is dit project alleen meegenomen in de analyse waarbij onderscheid wordt gemaakt in 
de verschillende soorten woningen. 
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3.4 Analyse opleverpunten 
Er zijn twee verschillende soorten analyses uitgevoerd . Allereerst een analyse naar het aantal 
opleverpunten en de verdeling hiervan . Hierbij is gekeken of er een duidelijk verschil is in het 
gemiddelde aantal opleverpunten per woning bij verschillende bouwmethoden, woningsoorten, 
koop- of huurwoningen en het moment van opleveren van de woning in hetjaar. Als tweede zijn de 
opleverpunten zelf geanalyseerd. Hierbij is gekeken naar de verschillende aard van de punten en de 
ernst van de punten, uitgedrukt in de oplostijd benodigd voor het oplossen van de punten. Deze 
analyses vonnen de uitwerking van probleemstelling 1 uit paragraaf 1.5 van dit rapport. 

3.4.1 Analyse van het aantal opleverpunten 
Deze eerste analyse is uitgevoerd bij 243 woningen Nieuw-Vreeswijk in Nieuwegein, 245 
woningen op het Funen, de Sporenboog en de Cruquiuskade, in Amsterdam, 41 woningen in 
Haarlem, 35 woningen in Oudewater en 3 woningen in Noordwijk. Totaal dus 567 woningen 
waarvan de opleverlijsten bekend waren, opgeleverd sinds 2004. Bij deze 567 woningen zijn in 
totaal 10.214 opleverpunten geconstateerd. Dit is een gemiddeld aantal van 18 opleverpunten per 
woning. 

Uit de analyse van de opleveraantallen blijkt dater geen opvallende verschillen zijn waar te nemen 
in het aantal opleverpunten per woning bij de verschillende categorieen: 

);;:> Verschillende bouwmethoden: 
* montagebouw met prefab beton binnenspouwblad 
* montagebouw met HSB-binnenspouwblad 
* gietbouw 
* traditionele bouw 

);;:> Grondgebonden of gestapelde woningen 
);;:> Huurwoningen of koopwoningen, in drie verschillende prijsklassen 
);;:> Het moment van opleveren in hetjaar 

* in het voorjaar 
* vlak voor de bouwvak 

* 
* 

in het najaar 
v lak voor kerst 

Uit de analyse blijkt verder dat het aantal opleverpunten bij de geanalyseerde woningen uit het 
duurdere koopsegment hoger ligt dan bij de woningen in de overige prijsklassen. Mogelijk is dit te 
verklaren doordat, zoals uit gesprekken met betrokkenen blijkt, kopers van duurdere woningen 
meer waar verwachten voor hun geld en dan soms kritischer naar hun woning kijken. 
Ook wordt er geconstateerd dat door het jaar heen het gemiddeld aantal opleverpunten per woning 
toeneemt. De geluiden die gehoord worden dater vlak voor de bouwvak, mogelijkerwijs als gevolg 
van tijdsdruk, meer opleverpunten zouden zijn worden niet bevestigd door de statistieken. 

Een aantoonbare oorzaak/gevolg relatie tussen de bouwmethode, prijsklasse of moment van 
opleveren van de woning of dat een woning grondgebonden of gestapeld is en het aantal 
opleverpunten is naar aanleiding van deze analyse niet te leggen. 
In bijlage 2 zijn de tabel en grafieken opgenomen van dit deel van de analyse. 

3.4.2 Analyse van de opleverpunten 
Bij deze tweede analyse zijn de opleverpunten inhoudelijk geanalyseerd. Er is hiervoor met een a
selecte steekproef een selectie gemaakt van de opleverpunten. Hierbij is er rekening mee gehouden 
dat alle verschillende typen woningen die voorkomen binnen de beschikbare groep gegevens ook 
vertegenwoordigd zijn. Omdat er bij het project Nieuw-Vreeswijk verschillende deelplannen zijn, 
zijn er meerdere opleverlijsten van dit project gebruikt. Deze deelplannen zijn namelijk te zien als 
'kleine afzonderlijke projecten' binnen het grote project Nieuw Vreeswijk. Er is met een selectie 
gewerkt, omdat het geen toegevoegde waarde heeft alle 10.214 punten te analyseren. Er ZtJn 
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opleverpunten aan de selectie toegevoegd, totdat de verdeling van de gegevens niet essentieel rneer 
veranderde naarrnate er rneer punten toegevoegd werden. Hierdoor geeft de gernaakte selectie een 
representatief beeld van de verdeling van de opleverpunten. 

De onderzoekseenheden hierbij zijn de opleverpunten. Wei zijn steeds alle opleverpunten van een 
proces verbaal van oplevering rneegenornen om op die rnanier een eerlijk beeld te krijgen van de 
verdeling van de opleverpunten naar aard, tijd en kosten. 
De geanalyseerde opleverpunten zijn afkornstig van verschillende projecten: 

158 opleverpunten vanafNieuw-Vreeswijk, van 8 opleverlijsten, verschillende deelplannen 
76 opleverpunten vanaf het Funen, van 4 opleverlijsten. 
48 opleverpunten vanaf Haarlern, van 3 opleverlijsten 
25 opleverpunten vanaf Oudewater, van 2 opleverlijsten 

totaal: 307 opleverpunten vanaf 17 opleverlijsten. 

Van het project '3 woningen Noordwijk' zijn de opleverpunten niet geanalyseerd. Dit is gedaan 
orndat, met een gerniddelde van 56 punten per woning, dit project een, in vergelijking tot de grootte 
van het project, onevenwichtig groot sternpel zou drukken op de statistieken. 

Allereerst is de aard van de opleverpunten geanalyseerd en vervolgens de ernst van de 
opleverpunten, uitgedrukt in tijd en kosten. De volledige analysetabel is opgenornen in bijlage 3. 

Analyse aard van de opleverpunten analysegroep 

Bij de analyse naar de aard van de punten rnoet er onderscheid gernaakt worden tussen 
verschillende categorieen. In het afstudeerwerk van Doreleijers c.s. [2] is een bestaande rubricering 
gevonden. Bij het analyseren van de opleverpunten van HBU is gebleken dat de rubricering van 
Doreleijers c.s. ook toepasbaar is op de problernatiek bij HBU en om die reden wordt deze 
rubricering overgenornen in dit rapport. 
De zes categorieen die onderscheiden worden zijn hieronder genoernd. Tussen haakjes is de 
verkorting verrneld zoals deze in de grafieken terug te vinden is. Orn de categorieen enigszins te 
verduidelijken wordt er, per categorie, een aantal voorbeelden gegeven. Deze voorbeelden zijn 
letterlijk overgenornen van de processen verbaal van oplevering. 
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1. Beschadiging 
voorbeelden: 

deur vervangen 
ha! kozijn bekrast t.h.v. kruk 
storrnschade aan loopdeur 
raam glas bekrast 

2. Niel goedfunctioneren (uitfunctie) 
N.B. in het rapport van Doreleijers 
c.s. wordt hier gesproken over 
'defect, niet goed functioneren'. De 
term 'defect' wordt hier weggelaten, 
orndat daarrnee een verkeerde 
suggestie gewekt wordt. Niet alles 
wat niet goed functioneert is ook 
daadwerkelijk defect, terwijl we! alles 
wat defect is niet goed functioneert. 

WTW-unit functioneert niet 
vloerverwarrning lekt bij pomp 
rechterraam nastellen 
draairaarn "piept" 
deur klernt 

figuur 11 de lekkage van een radiator wordt geconstateerd als 
er roestvorrning optreedt bij de leidingen. 



3. Onregelmatigheid in oppervlakte 
structuur/vorm (onregelmatig) 
Onvolkomenheid m de 
opperv laktestructuur, niet naar 
behoren aangebracht. 
voorbeelden: 

schilderwerk nalopen 
aftimmerlatten netter 
monteren 
kitwerk achter we laat los 
vloer niet vlak 
groter rozet om afvoer 
plaatsen 

4. Ontbreekt 
N.B. in het rapport van Doreleijers 
wordt er hier gesproken over 
'manco'. De term 'manco' is 
vervangen door 'ontbreekt' omdat in 
het dagelijkse spraakgebruik de term 
'manco' voor meerdere uitleg vatbaar 
is: enerzijds dat er iets ontbreekt, 
anderzijds is het ook mogelijk dat er 
iets aan mankeert, waarbij er niet per 
definitie iets ontbreekt. Onder deze 
categorie word en ook de 
opleverpunten meegenomen waarbij 
een onderdeel niet gereed is of nog 
moet gebeuren. Wanneer het 
schilderwerk nog niet klaar is of nog 
moet gebeuren kan dit ook gezien 
worden als dat (een dee! van) het 
schilderwerk nog ontbreekt. 
voorbeelden: 

5. Vuil 

leidingwerk nog schilderen 
buitenschilderwerk niet gereed 
meubel manco (in badkamer) 
glaslat ontbreekt. 

voorbeelden: 
reinigen wanden 
rommel uit tuin verwijderen 
toiletpot schoonmaken 
voegwerk onder kraan schoonmaken 

Probleembeschrijving 

figuur l 2 de binnenzijde van een HSB-element ( een 
Ferrnacell gipsplaat) die niet vlak afgewerkt is. Als gevolg 
van vocht tijdens de bouwperiode is de beplating gescheurd 
en bol gaan staan. Vee! van deze platen zijn vervangen in de 
vooroplevering 

figuur l 3 geconstateerd tijdens een van de schouwrondes: 
hier ontbreekt nog een onderdeel van de afvoer van de 
wastafel, de sifon, omdat het tegelwerk beschadigd is. 

figuur 14 tijdens een voorschouw 
geconstateerd: afval in de convectorput. 
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6. Overig 
Alie overige punten. De punten in deze categorie verschillen daarom veel van elkaar. 
voorbeelden : loze leidingen nazien 

stoep Iigt hol, overnieuw straten 
kozijnstijlen bewegen 
grond egaliseren (in de tu in) 

In onderstaand diagram wordt weergegeven op welke wijze de opleverpunten verdeeld zijn. Er zijn 
307 opleverpunten van verschillende projecten geanalyseerd om te komen tot deze weergave: 

rnTBREEKT 
'El% 

\/UL 

()l..£RIG 
7% 

a-JREGELMATIG 
27% 

BESCHADIGING 
29% 

'0% 

figuur I 5 de verdeling van de opleverpunten naar hun aard, volgens de rubricering van Doreleijers c.s. Totaal 66% van de opleverpunten 
vallen in de categorie beschadigingen, niet goed functioneren en onregelmatigheden in oppervlakte ofvorm. 

Er blijkt dat circa 66% van de opleverpunten, 
een groot dee!, in de categorie 
beschadigingen, niet goed functioneren en 
onregelmatigheden in oppervlakte/vorm valt. 
Binnen de grote categorieen beschadigingen, 
onregelmatigheden in oppervlakte/vorm en 
ontbrekende onderdelen is nog verschillende 
variatie mogelijk. Om meer inzicht te krijgen 
in de specifieke opleverpunten die 
voorkomen binnen deze categorieen zijn de 
opleverpunten die gelijkenis vertonen binnen 
een subgroep geplaatst. De populatiegrootte 
bij deze verdeling is vanzelfsprekend kleiner 
dan de totale 307 punten. Er zijn 89 
beschadigingen geconstateerd, 82 punten 
onregelmatigheden en 58 punten in de 
categorie ' ontbreekt'. Opgemerkt moet 
worden dat hoe kleiner de populatie, hoe 
onbetrouwbaarder de eventuele conclusies uit 
de statistieken zijn. 

overige 

2'1'/o 

oppervlak 

schade (geen 
glas) 

4% 

binnendeur 

'D% 

lekkage 

figuur 16 nadere specificatie van de beschadigingen (29%) uit 
figuur 15. Totaal heeft 60% van de beschadigingen te maken met 
oppervlaktebeschadigingen aan het glas of aan andere onderdelen, 
zoals een doorvalbeveiliging of een waterslag. 

Bij de beschadigingen heeft een groot dee! van de beschadigingen te maken met het glas en met 
krassen in het glas. Verder een grote hoeveelheid krassen en oppervlaktebeschadigingen die niet op 
het glas zitten, bijvoorbeeld een beschadigde doodvalbeveiliging of een bekraste waters lag. 

22 



Probleembeschrijving 

Bij de onregelmatigheden heeft 64% te maken met oppervlakte onregelmatigheden op de wanden, 
kozijnen, vloeren of plafonds. 

Een losse categorie zijn de ontbrekende 
onderdelen: het werk is niet af of een 
onderdeel is niet aanwezig terwijl dat we! 
had gernoeten. Bij 52% van de punten gaat 
het hierbij om ontbrekend installatiewerk. 
Verder is er nog een grote categorie overige 
OA (onderaannerners). Dit zijn punten van 
verschillende aard, die allemaal met een 
onderaannerner te maken hebben. 
Bij 76% van de punten ontbreekt een 
product of onderdeel van een 
onderaannerner. 
De categorie "schilderwerk buiten" wordt 
niet meegeteld bij de ontbrekende 
onderdelen van de onderaannemer, ondanks 
het feit dat de schilder we! een 
onderaannemer is. Dit komt doordat het 
buitenschilderwerk een weersafhankelijke 
activiteit is. Zo kan het voorkomen dat het 
schilderwerk, vanwege het weer, nog niet 
klaar is met de oplevering. Dit moet dan op 
een later moment nog gebeuren. Hierbij is 
dus geen sprake van een tekortkoming zoals 
de overige opleverpunten, maar van werk dat 
om een verklaarbare reden nog niet gereed is. 
In de categorie overige zijn de punten 
opgenomen die niet onder een van de andere 
categorieen te scharen zijn en die ook niet te 
maken hebben met de onderaannemers. 

Verschil grondgebonden en gestapelde bouw 

t eg elwerk niet 

netjes 
7% 

overig 

kitwerk 

nalopen 
8% 

vloeren 

nalopen 
7% 

bijwerken 
8% 

13% 

18% 

figuur 17 nadere omschrijving onregelmatigheden in 
oppervlaktestructuur (27%) uit figuur 15. 64% van deze punten 
heeft te maken met de wanden, kozijnen, vloeren en plafonds. 

21% 

klein 
installatie 

24% 

schilderwerk 

groter 
installatie 

28% 

figuur 18 nadere specificatie ontbrekende onderdelen (19%) uit 
figuur 15. In 76% van de gevallen ontbreekt een onderdeel van de 
onderaannemers. Het schilderwerk buiten wordt hierbij niet 
meegeteld, omdat dat vaak weersgebonden activiteiten. 

Binnen de analyse zijn 209 opleverpunten afkomstig van opleverlijsten van grondgebonden 
woningen en 98 opleverpunten afkomstig van opleverlijsten van gestapelde woningen. De vraag 
werpt zich op of er in de verdeling naar de aard van de punten een verschil zit tussen de 
opleverpunten van de grondgebonden woningen en van de gestapelde woningen. 
Bij een splitsing van de analyse gegevens tussen de grondgebonden en de gestapelde woningen is 
gebleken dat er nauwelijks verschil bestaat tussen de aard van de opleverpunten bij grondgebonden 
of bij gestapelde woningen. Binnen de categorie beschadigingen wordt we! geconstateerd dat het 
percentage krassen in het glas bij gestapelde bouw kleiner is dan bij de grondgebonden woningen. 
Doordat gestapelde woningen in principe niet rechtstreeks aan de straat, de bouwplaats en het 
bouwvuil grenzen, is de kans op beschadigingen aan de buitenzijde van de gevel kleiner. In bijlage 
3 zijn de grafieken weergegeven van de splitsing van de grondgebonden en de gestapelde 
woningen. 
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Analyse aard van de opleverpunten van 40 recent opgeleverde woningen 

Structurele opleverpunten zijn die opleverpunten die blijvend terugkeren op elk project. Bij 40 
recent opgeleverde woningen op het project Nieuw-Vreeswijk te Nieuwegein was het gemiddelde 
aantal opleverpunten 5 punten per woning, in plaats van 17 punten per woning bij de overige 
woningen op dat project. 
Het vermoeden bestond dat het verschil tussen de 17 punten per woning elders op het project en de 
5 punten per woning bij de laatste woningen te verklaren was doordat de projectleider een externe 
deskundige de woningen liet voorschouwen en doordat er meer rust was om de woning af te 
maken. Om die reden zijn de opleverpunten van deze 40 woningen ook geanalyseerd. Hierbij moet 
de kanttekening gemaakt worden dat het een erg projectgebonden analyse is, omdat het twee 
deelplannen (32+8 woningen) van een project betreft. De analyse van deze 40 woningen is 
bijgevoegd in bijlage 4. 

Ook bij deze statistieken wordt geconstateerd 
dat, net zoals bij de eerste analysegroep, de 
meerderheid van de punten bestaat uit 
beschadigingen, niet functioneren en 
onregelmatigheden. Ook bij de uitsplitsing van 
de grootste categorieen zijn veel overeenkomsten 
te zien met de eerste analysegroep: bij de 
beschadigingen is het grootste dee! de krassen in 
het glas en overige oppervlaktebeschadigingen, 
bij de onregelmatigheden heeft een meerderheid 
van de punten te maken met 
oppervlakteonregelmatigheden op wanden, 
kozijnen, vloeren en plafonds en bij de 
ontbrekende onderdelen komt 52% van de 
opleverpunten in de categorie 'ontbreekt' voor 
rekening van de installateurs. 

figuur 19 de raamsluitingen worden gecontroleerd tijdens de 
voorschouw door de exteme deskundige 

Na deze vergelijkende analyse wordt vastgesteld dat de verhouding van de aard van de punten 
gelijk blijft, terwijl het aantal opleverpunten wet verminderd wordt. 
Een extra voorschouw van de aannemer heeft we! invloed op het aantal opleverpunten, echter niet 
op de verdeling van de punten. De veronderstelling dat praktisch alle beschadigingen, 
onregelmatigheden en niet goed functionerende onderdelen al in de voorschouwronde 
geconstateerd en vervolgens opgelost worden blijkt niet juist. 
Met een extra of betere voorschouwronde worden de opleverpunten niet voorkomen. Ze worden 
alleen eerder geconstateerd en opgelost. Voor de korte termijn, voor al lopende projecten, kan op 
die manier het aantal opleverpunten be"invloed worden. Voor de lange termijn is dit geen oplossing. 

Omdat zowel bij de analyse van de analysegroep als bij de analyse van de 40 recent opgeleverde 
woningen de beschadigingen, ontbrekend installatiewerk en onregelmatigheden in het oppervlak de 
belangrijkste plaats innemen, wordt vastgesteld dat deze opleverpunten de structurele 
opleverpunten zijn. 

Analyse van de ernst van de opleverpunten uit de analysegroep 

De ernst van de opleverpunten wordt in dit onderzoek bepaald door de tijd die er voor nodig is om 
het opleverpunt op te lossen en door de kosten die het oplossen van het opleverpunt met zich 
meebrengt. De analyse naar tijd en kosten is gedaan bij een selectie van deze 307 punten. Alleen de 
punten waarvan de tijd of kosten bekend waren, dan wet redelijkerwijs aangenomen konden 
worden op basis van ervaring tijdens de stage of op basis van gesprekken met een uitvoerder, zijn 
meegenomen. Om deze reden is de populatiegrootte bij de tijds- en kostenanalyse kleiner dan de 
307 geanalyseerde punten. In bijlage 3 is de complete analysetabel weergegeven. 
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Tijd 
Bij de tijdsanalyse is er een inschatting gemaakt op basis van gesprekken met de verschillende 
betrokken uitvoerders en op basis van de ervaring die opgedaan is tijdens de procesobservatie op de 
bouwplaats. Er is hierbij een inschatting gemaakt op basis van de gegevens van de opleverlijsten 
van de handelingstijd om het opleverpunt op te lossen en van de eventuele levertijd. Bij sommige 
punten was het niet moge)jjk om een redelijke tijdsinschatting te maken. Deze punten zijn niet 
meegenomen. In totaal is er van 284 punten een tijdsinschatting gemaakt. De wachttijd is buiten 
beschouwing gelaten, omdat dit een ongrijpbare grootheid is die aan de hand van de opleverlijsten 
niet meer terug te halen is. Wanneer een onderaannemer in de buurt is, is de wachttijd 
verwaarloosbaar terwijl er wel wachttijd is wanneer de onderaannemer niet meer op de bouwplaats 
IS. 

Daar het niet mogelijk was om de exacte tijd van het oplossen van een opleverpunt te bepalen, 
omdat de opleverpunten uit de analysegroep al in een eerder stadium opgelost waren, zijn er 
verschillende categorieen aangenomen voor de tijdduur van het oplossen van de opleverpunten: 

1. minder dan 5 minuten 
2. 5 tot 30 minuten 
3. 30 tot 120 minuten 
4. 2 tot 8 uur 
5. enkele dagen 

Hier zit vaak enkele dagen ievertijd 
bij . 

6. meer dan een week 
Hierbij gaat het bijvoorbeeld om 
opleverpunten waarbij het werk niet 
klaar was, bijvoorbeeld vanwege 
onwerkbaar weer, of een 
leveringsgeschil tussen aannemer en 
onderaannemer waardoor de koper 
moet wachten. 

In het diagram is af te lezen dat meer dan de 
helft (54%) van de punten binnen een half uur 
opgelost wordt en ruim driekwart van de 
opleverpunten (79%) kunnen binnen twee uur 
opgelost wordt. 

> v.eek <Smin 

figuur 20 de verdeling van de opleverpunten naar de tijd die nodig 
is otn ze op te lossen. 

Een groat dee! van de opleverpunten is zodanig klein van aard dat de problemen binnen twee uur 
opgelost kunnen warden. 

Kosten 
De kosten voor het oplossen van de opleverpunten zijn, net zoals de tijd, ingeschat op basis van 
gesprekken met de betrokken uitvoerders. In de kosten warden, voor zover redelijk in te schatten, 
het aantal manuren en de kosten voor het materiaal meegenomen. Soms zijn de materiaalkosten 
verwaarloosbaar, echter bij vervanging van onderdelen kunnen de materiaalkosten flink oplopen. 
Alleen van de opleverpunten waarvan redelijkerwijs een inschatting kon wa rden gemaakt en die 
voor rekening komen van de hoofdaannemer is een inschatting gemaakt. De 76 opieverpunten van 
Het Funen zijn niet meegenomen in de kostenanalyse, omdat de kennis van deze punten niet meer 
beschikbaar is binnen HBU. 
Er is gebruik gemaakt van de kennis van de betrokken uitvoerders, omdat de kosten van het 
oplossen van de opleverpunten bij de administratie niet per opleverpunt geregistreerd warden. 
Vaak moet je, om de prijs en wat er precies gebeuren moet, de situatie achter de tekst op de 
opleverlijst kennen. Deze informatie staat niet op papier vermeld, maar zit meestal nog we! in het 
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geheugen van de betrokken uitvoerders. Het gevolg van deze manier van informatie verzamelen is 
dat de gegevens in zekere mate onbetrouwbaar zijn. De mate van onbetrouwbaarheid is echter niet 
aan te geven als gevolg van het ontbreken van de exacte kosteninformatie van de opleverpunten. 
Er is geen gebruik gemaakt van de exacte facturen van precies die opleverpunten die geanalyseerd 
waren, omdat het onmogelijk was de informatie per opleverpunt boven tafel te krijgen. Wei zijn de 
belangrijkste of vaak voorkomende materiaalkosten opgezocht bij de administratie naar aanleiding 
van vergelijkbare facturen. 

De gebruikte prijzen, mede op basis van gegevens van de administratieafdeling, zijn: 
uurloon personeel : € 35,00 

- binnendeuren: € 50,00 per stuk 
- afgelakte buitendeuren: € 700,00 per stuk 
- krassen in glas: € 20,00 per ruit 

De gebruikte categorieen zijn: 
1. Geen kosten HBU: 

Niet voor rekening HBU en al 
betaalde en uitbestede punten. 

2. minder dan € 10, 00 
3. € 10,- tot€ 50,-
4. € 50,- tot€ 100,-
5. € 100,- tot€ 250,-
6. € 250,- tot€ 1000,-
7. meer dan € 1000,-

Deze categorie is niet waargenomen. 

In het diagram rechts is weergegeven hoe de 
kosten van de verschillende punten verdeeld 
zijn. Totaal zijn er 201 opleverpunten 
geanalyseerd voor wat betreft de kosten die 
zij met zich meebrengen. 

Als voorbeeld een tweetal berekeningen: 
1. "sluitzijde deur beschadigd ong. 15 cm 

hoog": de deur moest vervangen worden. 
Volgens de betrokken uitvoerder ca. 1 
manuur werk, plus de kosten van een 
nieuwe deur: 35,- (1 manuur) + 50,
(deur) = € 85,-

2. "kitvoeg langs vloer herstellen tegenover 
toiletpot": volgens de betrokken 
uitvoerder en na eigen observatie is 
bepaald dat dit circa een kwartier werk is: 
0,25 * 35,- = € 8,75 

Geconstateerd wordt dat 45% van de 
opleverpunten niet voor rekening van HBU 
komen. Deze opleverpunten zijn: 
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1. onderaannemers die hun werk 
nog moeten afmaken 

2. herstelwerkzaarnheden die voor 
rekening van de onderaannerner 
komen. 
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figuur 21 de verdeling van de kosten van het oplossen van een 
opleverpunt. 
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figuur 22 de verdeling van de kosten van het oplossen van een 
opleverpunt, alleen de punten die voor rekening van HBU komen 
(55% uit figuur 21) 
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De overige 55% van de opleverpunten (113 punten) zijn in het onderste diagram opnieuw uitgezet 
in een diagram. Hierbij is te zien dat ongeveer driekwart (77%) van de opleverpunten die voor 
rekening van HBU komen minder dan € 50,- kosten om ze op te lossen en dat 94% van de punten 
op te lossen zijn met minder dan € 100,- kosten per opleverpunt. 

Ondanks deze relatief kleine bedragen voor het oplossen van een opleverpunt is het grote aantal 
opleverpunten, naast de hinder voor aannemer en bewoner, ook financieel een groot probleem. Een 
opleverpunt van een paar tientjes is niet zo'n ramp, maar op het moment dater op een project ruim 
36001 opleverpunten geconstateerd worden die elk circa€ 10,- tot€ 50,- kosten voor HBU, dan 
gaat het toch om een post van ca€ 100.000,-. Bij navraag op de afdeling calculatie en bij een 
projectleider bleek dat HBU vaak een winst en risico van ca 2-3% van de aanneemsom hanteert. De 
woningen op het genoemde project vertegenwoordigen een aanneemsom van ca 25 miljoen euro. 
Bij een winst en risico van 2% (€ 500.000,-) is€ 100.000,- een aanzienlijke schadepost. 
Dit zijn niet alle faalkosten op een project. Die zijn waarschijnlijk nog vele malen groter omdat er 
ook al veel problemen voor de oplevering opgelost en betaald worden. Deze zijn niet onderzocht. 
De genoemde kosten zijn alleen een schatting van de kosten die nog voortvloeien uit de oplevering. 

Op basis van de analyse van de kosten in deze paragraaf, weergegeven in figuur 22, wordt 
vastgesteld dat een opleverpunt gemiddeld circa€ 25,- tot€ 30,- kost. 

1 Geconstateerd tijdens de analyse van de opleveraantallen bij Nieuw-Vreeswijk, 243 opgeleverde woningen (bijlage 2) 
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Een prima woning geen punt 

3.5 Analyse van de oorzaken van de opleverpunten 
Om een bijdrage te kunnen leveren aan het verminderen van het aantal opleverpunten bij HBU 
moeten de oorzaken van de opleverpunten bekend zijn. Dit vormt de beantwoording van 
probleemstelling 2 uit paragraf 1.5 van dit rapport. Zoals gebleken is uit de analyse in de vorige 
paragraaf zijn de opleverpunten verschillend van aard. Elk opleverpunt heeft zijn eigen verhaal en 
zijn eigen oorzaak. 

Er is gebleken dat er tijdens het opleverproces alleen gekeken wordt naar hoe de opleverpunten 
opgelost kunnen worden. Om de eventuele rekening op iemand te kunnen verhalen wordt vaak 
mondeling, door middel van een overleg tussen de betrokkenen van de aannemer en 
onderaannemer, vastgesteld of afgesproken wie er voor die situatie schuldig is aan het probleem 
waarvoor herstelwerkzaamheden uitgevoerd worden. Voor de uitvoerder is het vaak een hele toer 
om hier duidelijkheid over te krijgen. Wanneer deze duidelijkheid er niet is, komt het er regelmatig 
op neer dat in dat geval HBU voor de kosten op zal draaien. Wie bij welk opleverpunt uiteindelijk 
als schuldige aangemerkt is, wordt niet geregistreerd . 
Er wordt dus oplossingsgericht gewerkt. Dit houdt in dat, wanneer er een probleem geconstateerd 
wordt, er allereerst een oplossing gezocht wordt: het gebrek wordt weggewerkt. Op dat moment 
wordt de oorzaak en het verhaal achter het gebrek niet geregistreerd. 

Door middel van een gesprek met een viertal uitvoerders is van de opleverpunten van Nieuw
Vreeswijk Nieuwegein, Oudewater en Haarlem de oorzaak bepaald. Zij weten zich over het 
algemeen de opleverpunten en bijbehorende situaties te herinneren. In bijlage 5 is een tabel 
opgenomen met de oorzaken per opleverpunt zoals deze in de gesprekken met de betrokken 
uitvoerders vastgesteld zijn. 

Door middel van de KJ-methode, ook wel gele
briefjes-methode, is er een eerste structuur 
aangebracht in de grote lijst met oorzaken. De 
verschillende oorzaken worden bij de KJ
methode op post-it briefjes geschreven. Deze 
post-it briefjes worden vervolgens gegroepeerd 
met in elke groep briefjes met een vergelijkbaar 
opschrift. Hiema worden er dekkaarten gemaakt 
die aangeven waar een groep oorzaken over gaat. 
Een overzicht van de gerangschikte briefjes is 
opgenomen in bijlage 6. 

Door middel van een oorzaak-gevolgdiagram is 
er een volgende ordening aangebracht in de 
oorzaken. In een oorzaak-gevolg diagram wordt 

figuur 23 de gele briefjes-methode wordt toegepast 

er onderscheid gemaakt tussen hoofdoorzaken, suboorzaken en sub-suboorzaken. Aan de hand van 
de dekkaarten van de KJ-methode zijn de hoofdoorzaken voor het oorzaak-gevolgdiagram bepaald . 
Vervolgens zijn de relaties aangegeven tussen de verschillende oorzaken. 
Uit het oorzaak-gevolgdiagram zijn niet helder de hoofdoorzaken naar voren komen. Tussen 
verschillende takken van het oorzaak-gevolgdiagram zijn nog verschillende relaties te leggen. 
Hieruit blijkt dat het oorzaak-gevolgdiagram in dit geval een onvolledige weergave geeft van de 
problematiek van te veel opleverpunten, het blijkt een beperkte methodiek te zijn. Het oorzaak
gevolgdiagram is opgenomen in bijlage 6. 

Vervolgens is middels een derde analysemethode de problematiek in kaart gebracht. Met behulp 
van de stroomanalyse volgens Porras [8] kunnen verbanden gelegd worden tussen verschillende 
oorzaken. Bij de stroomanalyse wordt onderscheid gemaakt in een viertal categorieen. De oorzaken 
worden binnen deze categorieen weergegeven. Deze categorieen zijn: 
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1. organisatorische factoren 
2. technische factoren 
3. sociale factoren 
4. fysieke omgevingsfactoren 

Uit een korte kwantitatieve analyse van de oorzaken van 
de opleverpunten naar de categorieen van Porras blijkt 
dat de meeste oorzaken te maken hebben met technische 
of sociale factoren. Respectievelijk 37% en 36% van de 
oorzaken, samen een ruime meerderheid, warden in 
eerste instantie ingedeeld als technische of sociale factor. 

In een stroomdiagram warden de onderlinge relaties 
tussen verschillende oorzaken aangegeven met behulp 
van pijlen. Een vakje met veel ingaande pijlen wordt 
be"invloed door vele andere factoren, terwijl een vakje dat 
vele uitgaande pijlen heeft veel invloed heeft op andere 
bouwonderdelen. 
Uit het diagram wordt duidelijk wat al eerder is 
geconstateerd: de beschadigingen (en kleine 
onregelmatigheden) warden door veel andere factoren 
veroorzaakt. Een bouwonderdeel dat er bij de oplevering 
niet netjes uitziet of beschadigd is, is een gevolg van het 
hele voorafgaande traject. Bij het lezen van het diagram 
blijkt wederom dat er veel verschillende factoren zijn die 
bijdragen aan het feit dat er aan het eind van het 
bouwproces nog veel gebreken geconstateerd warden. 

De basaJe oorzaken zijn af te lezen uit het Porras 
diagram. Hierbij gaat het om de oorzaken die vooraan in 
de keten van oorzaken liggen. Zij hebben geen tot weinig 
inkomende pij Jen. 

De basale oorzaken die uit het Porras diagram naar voren 
komen zijn: 
>- Vee! gebruik van verschillende onderaannemers 
>- Wisselende ploegen bij de onderaannemers 
>- De onderaannemers warden niet gecontroleerd 
>- Bouwplaatspersoneel werkt slordig en maakt fouten 
>- Het personeel kan niet goed bij de werkplek 
>- Onduidelijke communicatie naar de koper 

Het stroomdiagram volgens de methode van Porras 1s 
opgenomen in bijlage 6. 

Probleembeschrijving 

figuur 24 Het kitwerk achter dit toilet is niet 
netjes afgewerkt. Er is weinig ruimte om te 
kitten en de opening in de vloer was te groot. 
Uiteindelijk is er een rozet om de afvoer 
geplaatst. 

figuur 25 Er was een verschil tussen de 
verkooptekeningen en de werktekeningen. 
Yoor de koper (de kl ant) is het verkoop
boekje uiteindelijk bepalend. In dit geval 
heeft de koper de keuze gekregen waar hij de 
radiator wilde hebben. Yolgens het 
verkoopboekje achter het raam of vol gens de 
werktekening langs de wand. In een aantal 
gevallen moest de radiator verplaatst 
worden. Boven:de CV-monteur freest in het 
beton; beneden: zijn de leidingen verplaatst. 
Erg zwaar werk dat voorkomen had kunnen 
worden. 
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Een prima woning geen punt 

3.6 Conclusies analyse 

3.6.1 Probleemstellingen en onderzoeksvragen 

Naar aanleiding van de analyse van de opleveraantallen, opleverpunten en oorzaken worden de 
volgende conclusies getrokken. Deze conclusies zijn de antwoorden op probleemstellingen 1 en 2. : 

Probleemstelling 1: de structurele opleverpunten: 

Structurele opleverpunten zijn die opleverpunten die blijven voorkomen, onafhankelijk van het 
project. Er is gebleken dat het hierbij gaat om kleine opleverpunten, vaak kleine beschadigingen en 
onregelmatigheden in de oppervlaktestructuur: 
~ Een groot dee! van de opJeverpunten, circa 70%, zijn beschadigingen en onregelmatigheden in 

oppervlaktestructuur. 
~ Circa 79% van de opleverpunten kan binnen twee uur handelingstijd opgeJost worden. 
~ Circa 77% van de opleverpunten kan opgelost worden met minder dan € 50,- kosten voor de 

aannemer. Circa 94% met minder dan € 100,- kosten voor de aannemer. 
~ Ook bij een (tweede) analyse van recent opgeleverde woningen, waar het aantal opleverpunten 

per woning met circa 70% teruggelopen was ten opzichte van de overige geanalyseerde 
woningen, bestaat circa 70% van de opleverpunten uit beschadigingen en onregelmatigheden in 
de oppervlaktestructuur. 

Probleemstelling 2: de oorzaken van de opleverpunten: 

Ats belangrijkste oorzaken van het grote aantal opleverpunten worden aangemerkt: 
~ Het bouwplaatspersoneel maakt fouten of werkt slordig. 
~ Onderaannemers hebben een grote invloed op de kwaliteit van het werk 

* De onderaannemers maken gebruik van wisselende ploegen waardoor de kwaliteit 
moeilijker te beheersen is. 

* Er wordt veel gebruik gemaakt van verschillende onderaannemers. 
~ Een hoge tijdsdruk op het werk als gevolg van eerder gemaakte fouten in de werkvoorbereiding 

of door een onderaannemer. 
~ Het bouwproces is onvoldoende ingericht om beschadigingen te voorkomen. 

* Ats gevolg van een kosten-baten afweging worden kwetsbare materialen toegepast, 
waardoor er sneller beschadigingen kunnen ontstaan tijdens het bouwproces. Er worden 
weinig maatregelen genomen om deze beschadigingen te voorkomen. 

* Er is onvoldoende controle op het werk van de onderaannemers. 
* Tot op het allerlaatste moment voor oplevering zijn er nog mensen in de woning aan het 

werk, waardoor controle van de kwaliteit van het werk niet meer mogelijk is. 

Overige conclusies 

~ Er is geen duidelijk verband tussen het aantal opleverpunten per woning en achtereenvolgens 
de bouwmethode, of een woning grondgebonden dan wet gestapeld is, het moment in het jaar 
van opleveren en of een woning een huur- of koopwoning is. 
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Probleembeschrijving 

3.6.2 Afbakening 
Voor de vermindering van het aantal opleverpunten bij een nieuw opgeleverde woning van HBU 
wordt de aandacht gericht op de onderaannemers, omdat zij een belangrijke rol hebben in het 
bouwproces: 
~ ten eerste is uit de conclusies van de analyse gebleken dat de onderaannemer een grote rol heeft 

bij het uitvoeren van de werkzaamheden op de bouwplaats; 
~ ten tweede is uit een gesprek met een projectleider gebleken dat het bij Heijmans gebruikelijk 

is om de werkzaamheden zoveel mogelijk uit te besteden aan onderaannemers; 
~ ten derde blijkt uit literatuur [1] en ook uit navraag bij HBU dat circa 70-80% van de 

aanneemsom uitbesteed wordt aan onderaannemers. 
Er moet wel opgemerkt worden dat het niet alleen de onderaannemer is waar fouten gemaakt 
worden, maar dat hier het hele traject en de hele keten meespeelt, inclusief de hoofdaannemer. 
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Een prima woning geen punt 

4 Vermindering aantal opleverpunten 

4.1 lnleiding 
In dit hoofdstuk wordt probleemstelling 3 uit paragraaf 1.5 uitgewerkt. In de laatste paragraaf van 
het vorige hoofdstuk is het afstudeerproject afgebakend tot de rol van de onderaannemer in het 
bouwproces, omdat geconstateerd is dat de onderaannemer een grote invloed heeft bij de uitvoering 
van de werkzaamheden op de bouwplaats en omdat 70-80% van de aanneemsom uitbesteed wordt 
aan onderaannemers. 
In de volgende paragraaf wordt allereerst de huidige situatie beschreven zoals er omgegaan wordt 
met de controle op de kwaliteit van het product tijdens het bouwproces. Allereerst wordt de rol van 
de onderaannemer en vervolgens de rol van de opzichter beschreven. Deze paragraaf is geschreven 
op basis van eigen observaties, gesprekken met verschillende collega's en op basis van interviews 
met een viertal uitvoerders, zoals bijgevoegd in bijlage 7. 

In de derde paragraaf van dit hoofdstuk wordt het onderzoek beschreven. De methode op basis 
waarvan het voorstel tot verbetering tot stand komt wordt beschreven en er wordt een relatie gelegd 
tussen dit onderzoek en de in hoofdstuk drie beschreven analyse. 

In paragraaf vier wordt vervolgens het voorstel tot verbetering uitgewerkt en tot slot in paragraaf 
vijf worden er beschreven op welke manier het verbeteringsvoorstel gei"mplementeerd kan worden 
binnen HBU en algemener binnen de divisie Heijmans Bouw. 

4.2 Huidige situatie van de controle tijdens het bouwproces 

4.2.1 De onderaannemer 
De kwaliteit van het eindproduct wordt mede bepaald door het hele bouwproces, vanaf de 
calculatie en vervolgens de inkoop van de onderaannemers tot en met de opleveringfase van de 
woningen, en door alle betrokkenen van het bouwproces. 
In de inkoopfase wordt er bepaald met welke onderaannemers er op een bouwproject 
samengewerkt wordt. Bij het contracteren van onderaannemers wordt er, zo blijkt uit gesprekken 
met inkopers en projectleiders, voor een belangrijk dee! gelet op de prijs. De goedkoopste 
onderaannemer krijgt in de meeste gevallen het werk toegewezen. Echter de goedkoopste partij is 
niet altijd de beste partij. Aan het eind van een project wordt er een projectevaluatie gehouden en 
worden ook de onderaannemers beoordeeld. Deze beoordeling wordt in principe meegenomen in 
het inkooptraject bij een volgend project. Toch komt het regelmatig voor dat een onderaannemer 
die een slechte beoordeling heeft gehad op een vorig project bij een volgend project toch weer 
terugkomt. Op het moment dat deze onderaannemer veel goedkoper blijkt te zijn dan de andere 
onderaannemers die een offerte uitgebracht hebben, krijgt hij toch het werk gegund. Dit blijft het 
eeuwige dilemma van de inkoper en projectleider tussen enerzijds de laagste prijs anderzijds de 
beoogde kwaliteit. 
Tijdens het inkoopgesprek wordt de offerte met de onderaannemer doorgesproken. Zaken waar 
geen opmerkingen over zijn, komen niet aan de orde en daar waar HBU opmerkingen heeft op de 
offerte of waar onduidelijkheden zijn wordt doorgesproken. Zaken waar vooral op gel et wordt zijn 
bijvoorbeeld de levertijd, het bouwtempo en de hoeveelheden. Vervolgens bespreekt de inkoper de 
prijs en de manier van betalen af met de onderaannemer. Indien de HBU in het verleden slechte 
ervaringen heeft gehad met een onderaannemer, maar wel weer met de betreffende onderaannemer 
gaat samenwerken, wordt meestal in het inkoopgesprek de eerdere ervaring besproken. Vaak wordt 
er dan tussen beide partijen afgesproken dat er op het komende werk betere prestaties geleverd 
zullen worden. 
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Vermindering aantal opleverpunten 

HBU is een ISO-gecertificeerde onderneming. Oat houdt in <lat de werkprocessen vastgelegd zijn 
in een handboek, het kwaliteitssysteem. Alie mensen binnen de organisatie zijn bekend met de 
procedures die gevolgd moeten worden, waaronder het houden van een startwerkbespreking met 
een onderaannemer aan het begin van een werk. 
De onderaannemers zijn niet allemaal ISO
gecertificeerd. In <lat geval is het moeilijker om 
hen aan te spreken op bepaalde procesmatige 
zaken en hen hieraan te houden. 

Er !open op een bouwplaats veel verschillende 
onderaannemers rond. Voor elk onderdeel is er 
een aparte onderaannemer ingekocht. Op die 
manier wordt er tijdens de inkoopfase goedkoop 
ingekocht. Het kan zo zijn <lat <lit uiteindelijk 
niet goedkoper is. De kosten van eventuele 
moeilijkheden in de afstemming tussen deze 
onderaannemers worden echter niet bijgehouden 
en zijn daarom niet kwantificeerbaar. Het komt 
bijvoorbeeld voor dat de dakkappen en de 
dakkapellen aan twee verschillende 
onderaannemers uitbesteed worden. Op een 
ander project kwam het voor <lat er binnen een 
woning vijf verschillende onderaannemers waren 
voor de wanden. De wanden bestonden uit vijf 
verschillende soorten materialen, die op een 
eigen manier werken en die op een verschillende 
manier verwerkt moeten worden. Hierbij ging 
het om een betonnen draagconstructie, HSB
elementen in de gevel, kalkzandsteen voor de 
schacht, gasbetonblokken voor de lichte 
scheidingswanden en metal-stud voor de 
geluidsgevel aan de snelwegzijde . 

In de voorbereidingsfase van het project moeten 
de tekeningen van de verschillende 
onderaannemers op elkaar af gestemd word en. 
Uit de gesprekken met de uitvoerders van HBU 
en ook met de uitvoerder van een onderaannemer 
blijkt <lat <lit niet altijd goed gebeurt. De 
hoofdaannemer heeft hiervoor de 
coordinatieplicht en controleplicht. Ondanks 
deze plichten van de hoofdaannemer moet de 

figuur 26 Een appartement met vijf verschillende soorten 
materialen op de wanden, die elk op hun eigen manier 
werken. De wanden zijn uitbesteed aan vijf verschillende 
onderaannemers, waardoor er onduidelijkheid ontstaat 
bij de afwerking van de overgangen van de verschillende 
materialen. In figuur 27 is een voorbeeld hiervan 
opgenomen. 

figuur 27 op deze foto is de ontmoeting te zien tussen 
twee verschillende materialen in een wand. In verband 
met een koperskeuze is een deuropening in een prefab 
betonwand dichtgemaakt met gasbetonblokken. Beide 
materialen werken op een eigen manier en de overgang 
tussen beide materialen moet afgewerkt worden door een 
onderaannemer. Er ontstaat onduidelijkheid of de 
overgang voor de stukadoor is (die het beton afwerkt) of 
voor de gasbetonbouwer, die al leen het gasbeton 
afwerkt. 

onderaannemer zelf in zijn tekenwerk rekening houden met al bestaande tekeningen van andere 
onderaannemers. Deze worden hem toegestuurd. Op de bouwplaats komt meestal pas aan het licht 
wanneer deze coordinatie niet goed verlopen is. 

Voordat de onderaannemer met zijn werkzaamheden begint wordt er een startwerkbespreking 
gehouden aan de hand van een standaarddocument uit het kwaliteitssysteem van Heijmans. Tijdens 
d it gesprek worden praktische zaken besproken als de contactpersoon van de onderaannemer, het 
bouwtempo, de routing en de uitvoering van de werkzaamheden. De kwaliteit en de controle op de 
kwaliteit van de werkzaamheden komt in <lit gesprek niet tot nauwelijks aan de orde. Ook andere 
punten, vaak ook praktische punten, die in het contract vermeld staan worden niet besproken. Dit 
zijn onder andere <lat de onderaannemer zelf verantwoordelijk is voor het opruimen van zijn eigen 
werkplek en <lat de onderaannemer zelf moet kijken of de ondergrond geschikt is voor zijn 
werkzaamheden. 
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Een prima woning geen punt 

Eenmaal aan het werk wordt het werk van de onderaannemers gecontroleerd aan de hand van een 
aantal uitvoeringskeuringen door de uitvoerder van HBU, die verplicht zijn vanuit het 
kwaliteitssysteem van Heijmans. Vanuit het kwaliteitssysteem worden niet alle onderdelen 
gekeurd. Er wordt aan het begin van een project een keuringsplanning gemaakt en alleen de 
kritische onderdelen worden gekeurd. Wat er we! of niet kritiek is wordt bepaald door het 
betreffende projectteam, de uitvoerder in overleg met de projectleider. Een tweede manier waarop 
de uitvoerder van HBU controle uitoefent over de werkzaamheden op de bouwplaats is zijn 
dagelijkse ronde over de bouw. Het komt echter regelmatig voor dat de uitvoerder van HBU er niet 
aan toekomt om zijn ronde te maken. Hij is dan 
bezig als 'brandweennan' de verschillende 
'brandjes' te blussen en op dat moment is er 
minder gelegenheid om te controleren om zo 
problemen te voorkomen. De uitvoerder is niet 
alleen verantwoordelijk voor de kwaliteit van het 
gemaakte werk, maar tegelijkertijd voor de 
voortgang (tijd) en voor de kostenbewaking van 
het werk. 

De uitvoerder van de onderaannemer controleert, 
enkele uitzonderingen daargelaten, de 
werkzaamheden van zijn eigen personeel niet. 
Hierdoor is de uitvoerder van HBU veel tijd 
kwijt met het aansturen en instrueren van het 
personeel van de onderaannemer, hetgeen ten 
koste gaat van het aansturen van zijn eigen 
timmerlieden en zijn overige werkzaamheden. 
De meeste onderaannemers zijn niet tot 
nauwelijks betrokken bij het project. Zij komen 
vaak snel een productiebon halen zonder dat ze 
de werkzaamheden van hun eigen personeel 
controleren. Het lijkt we! alsof de 
onderaannemer zelf niet de verantwoordelijkheid 
neemt voor zijn eigen werkzaamheden en de 
kwaliteit van zijn eigen werkzaamheden. Dit 
ondanks dat het werk aan hem uitbesteed wordt 
en hij daannee ook verantwoordelijk is voor de 
kwaliteit van dat onderdeel wat hem 
toevertrouwd is. 
Het blijkt dat een uitvoerder van een 
onderaannemer vaak meerdere werken onder zijn 
hoede heeft waar hij eindverantwoordelijk is 
voor de kwaliteit van het geleverde werk. Dit 
kan soms wel oplopen tot 15 werken per 
uitvoerder. Dit is per onderaannemer 
verschillend. Als gevolg hiervan heeft de 
uitvoerder van de onderaannemer minder tijd 
voor een bezoek aan het werk om: 
~ Eigen mensen aan te sturen en 

werkinstructie te geven. 
~ De kwaliteit van de door zijn mensen 

uitgevoerde werkzaamheden te controleren. 
~ Een productiebon op te komen halen, soms 

worden deze zelfs per fax gestuurd. 
~ Te overleggen met de uitvoerder van HBU over 

de kwaliteit van de werkzaamheden. 
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figuur 28 voorbeeld van een bij controle te voorkomen 
opleverpunt: een voeg in de badkamer die niet compleet 
gevuld is. 

figuur 29 voorbeeld van een bij controle te voorkomen 
opleverpunt: een wandcontactdoos die scheef 
gemonteerd is. 

figuur 30 voorbeeld van een bij controle te voorkomen 
opleverpunt: een radiator die nog geaard moet worden. 



Vennindering aantal opleverpunten 

Het komt, zo blijkt uit gesprekken met onderaannemers en uitvoerders, voor dat de uitvoerder aan 
de onderaannemer laat weten dat hij bijvoorbeeld 'maandag moet beginnen', terwijl de 
werkzaamheden die voor die onderaannemer klaar moeten zijn, nog niet klaar zijn. Een 
onderaannemer begint dan meestal we!, maar na een tijdje loopt hij vast en kan hij niet verder of de 
kwaliteit van de werkzaamheden wordt minder, omdat de ondergrond bijvoorbeeld nog niet goed 
is. De uitvoerder van de onderaannemer laat in sommige gevallen weten aan de uitvoerder van de 
hoofdaannemer dat de werkzaamheden die voor hem klaar zouden moeten zijn nog niet gereed zijn. 
Toch laat de onderaannemer zich onder druk overhalen om met de werkzaamheden te beginnen met 
het gevolg dat hij korte tijd later alsnog vastloopt. Een gevolg daarvan is dan soms dat de 
onderaannemer zijn personeel op een andere bouwplaats inzet en er vervolgens ander personeel 
terugkomt op de betreffende bouwplaats. 

In de contracten met de onderaannemer staat op dit moment opgenomen dat de 
' personeelswisselingen tot een minimum beperkt moeten blijven en alleen in overleg met onze 
(HBU) uitvoering gedaan worden' . In de praktijk blijkt hier weinig van terecht te komen . Door de 
uitvoerder van HBU zijn deze personeelswisselingen niet altijd in de hand te houden, omdat ze al 
tang blij zijn dater iemand komt. Wei wordt duidelijk uit de gesprekken dat meestal de problemen 
pas beginnen wanneer het person eel wisselt. De oorzaak van personeelswissel ingen ligt, zoals 
hierboven geschetst wordt, soms ook bij HBU zelf. Een uitvoerder van HBU gaf ook aan dat de 
hoofdaannemer eerst ook bij zichzelf in de spiegel moet kijken. Het is veel moeilijker om een 
onderaannemer aan te spreken op de voortgang van de werkzaamheden, als je als hoofdaannemer 
zelf (dee ls) de oorzaak van bent van de stagnatie. 
Voorkomende problemen bij personeelswisselingen zijn: 
);;:>- Het nieuwe personeel gaat niet altijd verder waar het vorige personeel gestopt is. Het komt 

voor, in de afbouw, dat de volgende ploeg in een nieuwe woning begint waardoor de vorige 
woning nog niet af is en de uitvoerder van HBU hier apart iets voor moet organiseren. 

);;:>- Het nieuwe personeel wordt meestal onvoorbereid en zonder instructie naar de bouw gestuurd. 
Op dat moment moet de uitvoerder van HBU de tijd nemen om het nieuwe personeel te 
instrueren, terwijl hij op dat moment bezig is met andere werkzaamheden. De onderaannemer 
moet zelf de verantwoordelijkheid nemen om zijn personeel te instrueren. 

);;:>- Het komt regelmatig voor dat de onderaannemer werktekeningen komt halen in de bouwkeet 
van HBU, terwijl in de voorbereidingsfase de definitieve werktekeningen ook naar de 
onderaannemer gestuurd zijn en hij dus zelf in het bezit zou moeten zijn van die tekeningen. 

Het laatste punt heeft voor een groot dee! ook met de mentaliteit van de onderaannemer te maken 
en komt niet alleen voor tijdens personeelswisselingen. Een mentaliteitskwestie is ook de veel 
gehoorde klacht dat onderaannemers hun eigen afval niet opruimen, in tegenstelling tot wat in de 
contracten afgesproken is. In het contract staat dat 'de onderaannemer de werkplek schoon ter 
beschikking gesteld krijgt en ook weer schoon achter laat'. 

4.2.2 De opzichter 
Een opzichter heeft als taak om, namens de opdrachtgever, erop toe te zien dat het bouwwerk wordt 
uitgevoerd volgens bestek en tekeningen en de geldende technische voorschriften. Op die manier 
heeft hij een toezichthoudende functie op de kwaliteit van de werkzaamheden van de aannemer en 
de onderaannemers van de aannemer. 
In het verleden was het zo dater een fulltime opzichter op het werk aanwezig was. Tegenwoordig 
is er, zo komt uit verschillende gesprekken met de uitvoerder naar voren, niet op alle werken meer 
een fulltime opzichter aanwezig is, terwijl een opzichter we! een toegevoegde waarde kan hebben. 
Zo zijn er op een werk twee toezichthouders namens de opdrachtgever die elk een halve dag per 
week aanwezig zijn . Op een ander werk is er een opzichter die meerdere werken onder zijn hoede 
heeft. Er blijkt dater ook steeds meer bezuinigd wordt op het inzetten van opzichters. 
De enige taak van de opzichter is het houden van toezicht op de werkzaamheden en het uitvoeren 
van kwaliteitskeuringen. De opzichter kijkt, observeert en constateert. De opzichter wordt 
ingehuurd door de opdrachtgever en kijkt met een andere blik naar het werk dan de uitvoerder, die 
zelf ook eindverantwoordelijke is voor de uitvoering van het werk. Een opzichter kijkt op een 
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kwaliteitsgerichte manier naar het bou\l\IWerk terwijl de aannemer, de uitvoerder, een 
productiegerichte blik heeft. Dit verschil zorgt ervoor dat een opzichter soms scherper de kwaliteit 
in de gaten houdt dan de aannemer zelf, die in het belang van de voortgang van het werk liever 
doorgaat met het werk. 
Op voorwaarde dat hij ter zake kundig is, betrokken is bij het project en actief zijn 
toezichthoudende taak uitvoert, heeft een opzichter duidelijk een toegevoegde waarde op een 
project, zo laat een uitvoerder weten. De opzichter heeft de tijd om de controle uit te voeren en 
houdt op die manier de aannemer en de onderaannemers scherp. Dit ontslaat de opdrachtnemer, de 
aannemer, vanzelfsprekend niet van zijn verantwoordelijkheid om het bouwwerk kwalitatief en 
volgens de opdracht uit te voeren. De uitvoerder heeft zelf door de drukte op een dag niet altijd 
voldoende tijd tot zijn beschikking om, naast zijn uitvoerende en coordinerende werkzaamheden, 
ook fulltime als toezichthouder te fungeren. 

4.2.3 Het proces verbaal van oplevering 
In het opleveringstraject worden er bij verschillende schouwrondes vooropleverlijsten gemaakt. En 
bij de juridische oplevering wordt het officiele proces verbaal van oplevering geschreven. Op dit 
moment is het zo dat deze lijsten door iedereen op een eigen wijze geschreven worden. Er is geen 
eenduidige methode waarop de lijsten geschreven worden en waarop opleverpunten geteld worden, 
wat tot veel verwarring en onduidelijkheid kan leiden. Yoorbeelden van onduidelijke 
opleverpunten op het officiele proces verbaal van oplevering zijn: 

~ Loze leidingen nazien 
~ Plafond beschadigd + scheef 
~ Bestrating tegen berging 
~ Bult in toilet 
~ Wastafel plug niet compleet + kranen recht stellen. 

Tijdens de oplevering wordt het 
proces verbaal van oplevering door de 
opzichter, namens de opdrachtgever, 
geschreven. Een nadeel hiervan voor 
de aannemer is dat hij geen invloed 
kan uitoefenen op de kwaliteit van de 
opleverlijst, terwijl hij na de 
oplevering we! degene is die met de 
lijst moet werken. 

De Yereniging Eigen Huis (YEH), die 
door de kopers ingeschakeld kan 
worden om als deskundige mee te 
!open bij een oplevering, maakt zelf, 
voor hun eigen administratie, ook een 
opleveringsrapport met de 
opleverpunten. Hiervoor maakt de 
deskundige van YEH gebruik van een 
handcomputer. Elk woord dat gebruikt 
wordt bij het omschrijven van het 
opleverpunt is afkomstig uit een 
pulldown menu. Op die manier wordt 
elke lijst eenduidig opgemaakt. 
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4.3 Verantwoording onderzoek 
Het voorstel ter verbetering wordt opgesteld aan de hand van de derde probleemstelling uit 
paragraaf 1.5: 

Probleemstelling 3: Bepalen op welke manier het aantal opleverpunten per woning verminderd 
kan warden. 

Onderzoeksvragen: VI. Aan welke randvoorwaarden en eisen moet de methode voldoen? 
VII. Welke methode kan aangereikt worden om het aantal 

opleverpunten te verminderen? 
VIII. Draagt de methode die aangereikt wordt, volgens een toetsing, bij 

aan de vermindering van het aantal opleverpunten? 

De onderzoeksvragen VI en VII komen in het vervolg van dit hoofdstuk aan de orde. 
Onderzoeksvraag VIII wordt in paragraaf 5 .2 verder uitgewerkt. 
Naar aanleiding van de antwoorden op de eerste en tweede probleemstelling is tijdens de 
afbakening bepaald dat bij het voorstel tot verbetering het onderzoek geconcentreerd zal worden op 
het werk van de onderaannemer op de bouwplaats. 
Uitgangspunt hierbij is dat, wanneer de kwaliteit van het werk van de onderaannemer verbeterd 
wordt, ook de kwaliteit van het eindproduct van HBU verbeterd zal worden. Op basis van de 
afbakening tot het werk van de onderaannemer, de beschrijving van de huidige situatie uit de 
vorige paragraaf en op basis van de doelstelling van het afstudeerproject, zijn de volgende 
randvoorwaarden opgesteld waaraan het voorstel tot verbetering moet voldoen: 
)'> Het aantal opleverpunten bij nieuwbouwwoningen moet verminderd worden naar minder dan 5 

punten per woning. 
)'> De methode moet eraan bijdragen dat de kwaliteit van het bouwproces met de onderaannemer 

beter beheersbaar wordt. 
)'> De uitvoerder van HBU moet niet meer continu achter het personeel van de onderaannemer aan 

hoeven lopen om aan te sturen en te controleren, waardoor hij niet meer aan zijn overige 
werkzaamheden toekomt. HBU blijft wel verantwoordelijk voor de uiteindelijke kwaliteit van 
het eindproduct. 

)'> De onderaannemer moet een belangrijker taak krijgen in de kwaliteitsbeheersing van het 
bouwproces, zodat hij min of meer gedwongen wordt om meer betrokken te zijn bij het door 
hem aangenomen werk. 

Om te bepalen welke methode er aangereikt kan worden om de onderaannemer een belangrijker 
taak te geven in het bouwproces zijn een viertal interviews gehouden. Deze interviews zijn 
opgenomen in bijlage 7. 
Tijdens deze interviews is stil gestaan bij de huidige situatie. Er is besproken dat de huidige situatie 
verbeterd moet worden en op welke manier dat zou kunnen. 

Een belangrijk aspect dat naar voren is gekomen is de constatering dat de relatie tussen de 
hoofdaannemer en de onderaannemer in feite een vergelijkbare relatie is als de relatie tussen het de 
opdrachtgever en de hoofdaannemer. De hoofdaannemer is de opdrachtgever van de 
onderaannemer. 
De hoofdaannemer is officieel verantwoordelijk voor al het werk dat door de opdrachtgever aan 
hem gegund is. Deze verantwoordelijkheid komt onder andere tot uiting in de controle op 
werkzaamheden aan het bouwwerk. Daamaast vindt er een officiele overdracht plaats van het 
bouwwerk, de juridische oplevering, van de hoofdaannemer aan de opdrachtgever bij voltooiing 
van het werk. 
De onderaannemer is verantwoordelijk voor zijn eigen deel van de werkzaamheden. Bij navraag bij 
verschillende betrokkenen en uit de contracten van de aannemer met de onderaannemers is 
gebleken dat niet officieel vastgelegd is dat de onderaannemer zelf controle voert over de 
uitvoering van de aan hem uitbestede werkzaamheden. 
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Uit de gehouden interviews is ook gebleken dat in het algemeen de onderaannemer zijn 
werkzaamheden niet zelf controleert, waardoor, zoals beschreven in de vorige paragraaf, de 
uitvoerder van HBU, de hoofdaannemer, alsnog regelmatig bezig is met het controleren van de 
werkzaamheden van de onderaannemer. 

Uit de interviews en uit verschillende andere gesprekken met projectleiders, een planvoorbereider 
en uitvoerders, is naar voren gekomen dat de processtap waarin de onderaannemer officieel 
verantwoordelijk wordt gemaakt voor de controle van zijn eigen werkzaamheden op dit moment 
ontbreekt. De kem van het voorstel tot verbetering is er dan ook op gericht dat de onderaannemer 
zelf officieel verantwoordelijk wordt gemaakt voor de controle op de kwaliteit van zijn eigen 
werkzaamheden. Om ervoor te zorgen dat de hoofdaannemer bij het nakomen van deze 
verantwoordelijkheid door de onderaannemer niet alleen afhankelijk is van de relatie tussen de 
uitvoerder van de hoofdaannemer en de uitvoerder van de onderaannemer, dient deze 
uitvoeringscontrole door de onderaannemer vastgelegd te worden. Hiervoor wordt kan een 
bestaand document gebruikt worden, namelijk het contract tussen de hoofdaannemer en de 
onderaannemer voor de uitvoering van de werkzaamheden. 
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4.4 Voorstel tot verbetering 

4.4.1 Voorstel 
De kern van het voorstel tot verbetering is, zoals in de vorige paragraf genoemd, dat de 
onderaannemer zelf officieel verantwoordelijk wordt gemaakt voor de controle op de kwaliteit van 
zijn eigen werkzaamheden. 
Hiertoe wordt de uitvoerder van de onderaannemer opgedragen om periodiek zelf de 
werkzaamheden van zijn personeel te controleren. Hij controleert deze werkzaamheden aan de 
hand van een keuringsformulier die verstrekt wordt door de uitvoerder van de hoofdaannemer. Dit 
is het keuringsformulier dat ook gebruikt wordt door de uitvoerder zelf voor de keuring van de 
werkzaamheden. Het formulier maakt onderdeel uit van het kwaliteitssysteem van Heijmans. Na de 
keuring moet de uitvoerder van de onderaannemer het keuringsformulier met daarop aangegeven 
welke woningen er gecontroleerd zijn en voorzien van een handtekening, retourneren naar de 
uitvoering. Op dat moment weet de uitvoerder van HBU dat de uitvoerder van de onderaannemer 
op papier verklaard heeft dat de gekeurde woningen goed zijn, of welke actie hij moet ondememen 
om de kwaliteit te verbeteren tot het afgesproken kwaliteitsniveau. 

Om te bewerkstelligen dat de uitvoerder van de onderaannemer inderdaad zelf de werkzaamheden 
van zijn eigen personeel gaat controleren wordt hiervoor een aantal aanpassingen gedaan in 
bestaande documenten: 

1. Een aanvulling op het standaardcontract met de onderaannemers voor de uitbesteding van 
werken. 

2. Een aanvulling op het standaarddocument voor de startwerkbespreking uit het Kwaliteits 
Management Systeem van Heijmans (KMS). 

3. Het verbeteren van de bestaande keuringsformulieren vanaf het KMS voor de 
uitvoeringskeuring, zodat ze bruikbaar zijn voor de uitvoerder van de onderaannemer 
tijdens het werk, met het oog op de oplevering. 

In de navolgende paragrafen worden de aanpassing aan het standaardcontract met de 
onderaannemers, de aanpassing aan de startwerkbespreking en de checklisten die gebruikt worden 
voor de keuring door de uitvoerder van de onderaannemer verder uitgewerkt. 

Alleen de onderaannemer zelf zijn eigen werkzaamheden laten controleren door dit in het contract 
op te nemen is niet voldoende. Zoals in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk is geschetst heeft het 
hele bouwproces invloed op de oplevering en het aantal opleverpunten. Op het moment dat een 
onderaannemer opgelegd krijgt dat hij moet controleren, maar hij neemt daar geen tijd voor, zal er 
in de praktijk uiteindelijk niet veel van terecht komen. Het proces van de onderaannemer zal dan 
ook moeten mee veranderen. Dit is vanuit de hoofdaannemer gezien moeilijk, omdat de 
hoofdaannemer niet rechtstreeks invloed heeft op dit proces. 

Om het probleem goed aan te pakken moet niet alleen het grensgebied tussen het werkproces van 
de hoofdaannemer en de onderaannemer aangepakt worden. Net zoals in andere industrietakken 
(bijvoorbeeld de auto-industrie of de levensmiddelenindustrie) zou de kwaliteit van het eindproduct 
pas echt gewaarborgd worden wanneer er sprake is van integraal ketenbeheer ("supply chain 
management"): door middel van het verbeteren van de processen en de samenwerking met de 
Jeveranciers ( ook de Jeveranciers van arbeid: de onderaannemers) wordt uiteindelijk de hele keten 
verbeterd en daarmee de kwaliteit van het eindproduct. 
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4.4.2 Uitwerking voorstel 

In de deze paragraaf wordt het voorstel op onderdelen nader uitgewerkt: 

Contractaa n passing 

Het contract met de onderaannemer wordt aangepast. Hierin wordt opgenomen dat de uitvoerder 
van de onderaannemer zelf de werkzaamheden van zijn eigen personeel moet controleren. Tevens 
wordt er een aantal regels toegevoegd over de aanvang en voortgang van de werkzaamheden om af 
te spreken dat de onderaannemer zelf verantwoordelijk is voor een werkinstructie van zijn eigen 
personeel. Zo kan een stukje slordigheid van de onderaannemer, wat grotendeels helaas toch een 
mentaliteitskwestie is, en de nadelige gevolgen van de personeelswisselingen misschien 
voorkomen worden. 

De contracttekst die toegevoegd moet worden aan het bestaande standaardcontract met 
onderaannemers voor de uitbesteding van werken: 

AANV ANG EN VOORTGANG: 

In geval van een personeelswisseling draagt u, de onderaannemer, zelf zorg voor een 
adequate werkinstructie van uw personeel. Bij deze overdracht informeert u uw mensen 
in het bijzonder over de gemaakte afspraken en de te leveren kwaliteit. Het nieuwe 
personeel meldt zich te alien tijde voor aanvang van de werkzaamheden bij onze 
uitvoering. Het nieuwe personeel vangt hun werkzaamheden daar aan waar het vorige 
personeel gestopt is. 

Alleen in de contracten van de onderaannemers die vanaf een tekening moeten werken: 
U bent er zelf verantwoordelijk voor dat uw personeel voorbereid en voorzien van 
actuele werktekeningen op het werk komt. Op het werk worden geen werktekeningen 
aan uw personeel beschikbaar gesteld. 

KWALITEIT 
[ dit hoofdstuk bestaat in het huidige contract nog niet. Het moet ingevoegd worden na 
"bemonstering" en voor "goedkeuring" ] 

U bent zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van uw eigen werkzaamheden. 
Een verantwoordelijk leidinggevende (uitvoerder) van uw bedrijf controleert 
regelmatig, doch minimaal 1 keer per week, de kwaliteit van de werkzaamheden van 
uw personeel aan de hand van een door ons ter beschikken te stellen checklist. Deze 
checklist is beschikbaar bij onze uitvoering en dient getekend en met specificatie van 
de gecontroleerde bouwnummers bij onze uitvoering geretoumeerd te worden. 
Wanneer u bovengenoemde verplichting niet nakomt zijn wij genoodzaakt zelf de 
controle uit te (laten) voeren. De kosten hiervoor worden bij u in rekening gebracht. 
Indien door uw werkzaamheden het werk van derden beschadigd wordt, draagt u zelf, 
doch altijd in overleg met onze uitvoering, zorg voor een adequate oplossing. Indien dit 
niet mogelijk is zijn de kosten van het herstel voor uw rekening. 

ALGEMEEN 

40 

Alie personeelsleden van de opdrachtnemer op de bouwplaats zijn de Nederlandse taal 
machtig. 



Vennindering aantal opleverpunten 

Aanpassing startwerkbespreking 

Het standaarddocument voor de startwerkbespreking moet ook aangepast worden. Diverse zaken 
die we! in het contract afgesproken zijn, komen niet terug tijdens de startwerkbespreking. De 
afspraken die in het contract staan en betrekking hebben op de kwaliteit van het werk, en daardoor 
invloed hebben op het aantal opleverpunten aan het eind van het proces, worden ook nog een keer 
in herinnering geroepen tijdens de startwerkbespreking. Op die manier wordt de onderaannemer 
weer herinnerd aan de gemaakte afspraken en zal er een stukje bewustwording plaatsvinden. 
Aan de agenda van de startwerkbespreking worden de volgende punten toegevoegd: 

2. AANV ANG I VOORTGANG I WERKVOLGORDE 

a. Personeelswisselingen tot een minimum beperken en uitsluitend in overleg met onze 
uitvoering 

b. De onderaannemer zorgt zelf voor een adequate werkinstructie van het personeel bij 
een personeelswisseling. 

c. Nieuw personeel meldt zich te alien tijde bij de uitvoering. Het nieuwe personeel werkt 
te alien tijde verder daar waar de vorige ploeg gestopt is. 

d. De onderaannemer is zelf verantwoordelijk voor het meenemen van werktekeningen 
naar het werk. Op het werk zijn geen tekeningen beschikbaar voor de onderaannemer. 

e. V 66r aanvang van de werkzaamheden controleert de onderaannemer of de ondergrond 
en/of andere voorgaande bewerking geschikt is voor het uitvoeren van de 
werkzaamheden of het toepassen van zijn materialen. Wanneer de onderaannemer niet 
voor aanvang van de werkzaamheden hierover iets meldt, verklaart deze impliciet de 
ondergrond en/of voorgaande bewerking geaccepteerd te hebben. 

4. ORGANISA TIE VAN UW WERK 

a. Alie personeelsleden van de onderaannemer die op de bouwplaats werken, zijn de 
Nederlandse taal machtig. 

6. MA TERIAAL - AANDACHTSPUNTEN 

a. Aan het einde van een werkdag wordt de werkplek opgeruimd achtergelaten. 
b. Na afloop van de werkzaamheden worden restmaterialen en verpakkingsmaterialen 

door de onderaannemer afgevoerd. 
c. Na afloop van de werkzaamheden wordt de werkplek schoon achtergelaten. 

8. KWALITEIT 

a. De onderaannemer 1s zelf als eerste verantwoordelijk voor de kwaliteit van ZIJn 
werkzaamheden. 

b. De leidinggevende van de onderaannemer (de heer/mevrouw ............ ) keurt 1 a 2 
keer per week de kwaliteit van het tot op dat moment geleverde werk op basis van een 
door de uitvoering verstrekt keuringsformulier. Dit formulier wordt met handtekening 
aan de uitvoering geretourneerd. 

c. Bij het niet (doelmatig) controleren door de Jeidinggevende van de onderaannemer kan 
de uitvoering, volgens contract, kosten in rekening brengen. 

d. Wanneer de kwaliteit van het werk van de onderaannemer onvoldoende is, heeft de 
uitvoering de mogelijkheid om termijnen in te houden, totdat het werk aan de 
gevraagde kwaliteit voldoet. 

e. Beschadigingen die worden toegebracht aan het werk dienen te alien tijde gemeld te 
worden bij de uitvoering en zelfstandig opgelost te worden. Dit altijd ter beoordeling 
van de uitvoering. Indien dit niet mogelijk is zijn de kosten van de 
herstelwerkzaamheden voor rekening van de onderaannemer. 
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Keuringsformulieren 

Voor de keuring van de werkzaamheden van zijn eigen personeel moet de uitvoerder van de 
onderaannemer een keuringsformulier gebruiken. De keuringsfonnulieren maken onderdeel uit van 
het kwaliteitssysteem van Heijmans. Dit is het keuringsfonnulier dat ook gebruikt wordt door de 
uitvoerder zelf voor de keuring van de werkzaamheden. Op deze manier wordt er gebruik gemaakt 
van een bestaand en unifonn formulier binnen de organisatie en hoeft er niet een compleet nieuw 
keuringsfonnulier opgezet te worden voor een vergelijkbaar doeleinde. 

Het keuringsfonnulier wordt door de uitvoerder van de onderaannemer opgehaald bij de uitvoering 
van HBU. Na afloop van de keuring dient de uitvoerder van de onderaannemer het 
keuringsformulier voorzien van een handtekening te retoumeren. Tevens moet op het 
keuringsfonnulier aangegeven worden welke woningen er gekeurd zijn. Op dat moment weet de 
uitvoerder van HBU dat de uitvoerder van de onderaannemer op papier verklaard heeft dat de 
gekeurde woningen goed zijn en welke actie hij eventueel ondemeemt om de kwaliteit, indien 
onvoldoende, te verbeteren. De uitvoerder van HBU kan dan de uitvoerder van de onderaannemer 
later, als er alsnog problemen blijken te zijn, wijzen op zijn eigen keuring. 

De keuringsformulieren zoals beschikbaar in het kwaliteitssysteem van Heijmans zijn op sommige 
plaatsen aangepast aan de hand van m de praktijk voorgekomen opleverpunten. De 
keuringsformulieren worden zo toepasbaar gemaakt voor hun doeleinde, opdat er ook 
daadwerkelijk opleverpunten mee voorkomen kunnen worden. 
In figuur 32 is een voorbeeld weergegeven van een aangepast keuringsformulier. Het uitgangspunt 
hierbij was het bestaande keuringsformulier, zoals te vinden is in het kwaliteitssysteem [4] van 
Heijmans Bouw. Bij het aanpassen van de formulieren zijn alleen punten toegevoegd op de 
formulieren op basis van geconstateerde opleverpunten. Er zijn in geen geval aandachtspunten van 
het formulier verwijderd, omdat op basis van het onderzoek <lat gedaan is hier geen uitspraken over 
gedaan kunnen worden. 

Checklist uitvoeringskeuring op de bouwplaats 
I nr. KC- 135 I 

ONOEROEEL: I Loodgteterswer1c: 

Keuringsdatum I I Projectnummet I 
BouwnrJlocatie I I Keuring door 1' 

NR CONTROLE I AANOACHTSPUNT 

0 Gebruikt: Tekeningnr. 
Bestekspar. 
Keuringsmiddel 

1 Is de lsolatie goed aangebracht? 

2 Zijn manlel- en doorvoerbuizen aangebracht? 

3 Is de installatie getesl op Jekkages? 

4 ls al hel meerwerk van derden aangebracht? 

5 ls alle afmontagemateriaal aanwezig? 

6 Is de beluchting van de rioleringsleiding tot bovendaks aangebracht? 

7 ls de meterkast uitgevoerd conform de eisen van het nutsbedrijt? 

6 Is een voeding l.b.v. gas en water in de meterkast aanwezig? 

9 Is een gasleiding t b.v. de CV aangebracht tot aan de CV-ketel? 

10 Is de buitenwalerkraan aangebracht? 

11 Zijn goedgekeurde lnstaUatietekeningen aanwezig ? 

12 Is de riolering aangesloten op de gem&enteriolering 

13 Zijn de HWA-s aangesloten op het openbaar water? 

14 Is hel saniuiirvolgen5de1o1>4c1fi(.llhe op c:arrectf! w1Jze, volloJla en 
t.onder be&<h.adlginven, gemonte.erd? 

15 IB do m1E1tvoen11g van hel san1tair <onform ~1ek, tekenlngen en 
opdntGhl? 

16 Zlin d(l leldlngan 011der !lei j vis.te aflichot aangebra(:ht? 

Afhandefing door: 

Afhandeling hoe: 

Eindbeoordeling Ondertekening: 

I Goedkeuring I Allceuring (Hoofd-)uilvoerder Projectletder 

I Keuring I Alhoodoting Keuring 

Aankruisen wat van 

I toepassing is 
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JA" NEE" 

{z.o.z.) 

I Afhandeling 

I 

figuur 32 
Keuringsformulier voor de keuring 
van het loodgieterswerk door de 
uitvoerder van de onderaannemer. 
De toegevoegde punten zijn rood 
aangegeven. 
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Tijdens de uitvoeringskeuring door de uitvoerder van de onderaannemer wordt het formulier 
ingevuld. De vraagstelling is steeds zo dat "ja" het positieve antwoord is, en "nee" het negatieve 
antwoord . Indien er in de kolom "nee" een kruisje gezet wordt, betekent dit dat er actie moet 
worden ondernomen om het controlepunt dat onvoldoende beoordeeld is te verbeteren. Om die 
reden is er op een formulier een negatieve formulering gebruikt in de vraagstelling: "zijn er geen 
losse en/of beschadigde gevelstenen". 

Op het voorbeeldformulier in figuur 32 zijn drie punten aan het formulier toegevoegd op basis van 
verschillende opleverpunten: 

14. Is het sanitair volgens de speci.ficatie op correctie wijze, volledig en zonder 
beschadigingen, gemonteerd? 
Een 'bril plus spiegel' was niet geleverd volgens een proces verbaal van oplevering. Hierop 
werd niet gecontroleerd op het bestaande formulier. 

15. Is de maatvoering van het sanitair conform bestek, tekeningen en opdracht? 
In een aantal woningen was geconstateerd dat het hangtoilet te laag hing in de badkamer. 
Op het bestaande formulier werd de maatvoering niet gecontroleerd. 

16. Zijn de leidingen onder hetjuiste afschot aangebracht? 
Alie leidingen moeten onder afschot aangebracht worden, om stilstaand water in de 
leidingen te voorkomen. Ook hierop werd niet gecontroleerd tijdens de uitvoeringskeuring. 

Checklist uitvoeringskeuring op de bouwplaats 
I nr. KC- I 1~1 I 

ONOEROEEL: I Houten blnnenspouwbladen (montage, 

Keurirlgsdatum I I Projectnummer I 
Bouwnr.nocatie I I Keuring door I 
NR CONTROLE I AANDACHTSPUNT JA• NEE' 

0 Gebruikt: Tekeningnr. 
Bestekspar. 
Keuringsmk:ldel 

1 Slaat element op de juisle plaats -merk 
- maatvoering 
- neggemaal 
- te lood 

2 Is verankering conform teken!ng - model 
- aantal I plaats 
- bevestiglngsmlddel 
- onderstopping 

3 Zijn betonaansluitingen gedicht - materiaal$oort 
- afmeting 

4 Kan hemelwater nog langs blnnenzijde van hel element stromen 

5 Zijn er montage beschadigingen aan - dampremmende folie 
- glpsplaet 
- DPC-slloken 
- kozijnen 

6 Zijn glas, kozijn- en raamdorpels, s/uitwerk nog beschermd 

7 Is I wordl gipsplaat beschermd tegen vocht ult cementdekvloer 

8 Wordt de binnenbepLating bes.c.hem1d tege.rt voe ht,, regen or 
witeninvloedftfl Viln buit:an lijd.M.ns. h*' bouwproces.? 

Afhendeting door: 

Afhandellng hoe: (z.o.z.) 

Elndbeoordeling Ondertekeniog: 

Goedkeuring I Afkeuring {l-loofd-)uitvoerde1 ProjecUeidor 

I Keuring I Afhande~ng Keuring I AfhandeNng 

Aankruisen wat van 

I I toepasslng is 

figuur 33 keuringsfonnulier voor 
de montage van houten 
binnenspouwbladen 

Een ander voorbeeld is weergegeven in figuur 33 . Op dit formulier is de vraag toegevoegd of de 
binnenbeplating van het HSB-element beschermd wordt tegen vocht tijdens het bouwproces . Dit is 
gedaan naar aanleiding van problemen met te vochtige beplating die tijdens de procesanalyse 
geconstateerd zijn en ook later op processen verbaal van oplevering terugkwamen. 

Alie aangepaste keuringsformulieren zijn opgenomen in bijlage 8 in de bijlagenbundel. 
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4.4.3 Aanbevelingen 

In paragraaf 4.2. l is uitgelegd dat het voor het verbeteren van de opleverkwaliteit van de woningen 
het noodzakelijk is dat het proces in de hele keten verbeterd wordt. Het proces in de keten kan, zo 
blijkt uit gesprekken met (hoofd)uitvoerders, projectleiders en onderaannemers, verbeterd worden 
op verschillende punten: 

Proces HBU: 

>' Inkoop: 
* De beschikbare personeelscapaciteit van de onderaannemer zoveel mogelijk meenemen in 

het inkoopgesprek. 
* In de inkoopfase aandacht besteden aan de betrouwbaarheid en de kwaliteit van het te 

leveren werk van de onderaannemer. Op het moment dat de uitvoering van HBU een aantal 
slechte ervaringen heeft met een onderaannemer, deze hiermee confronteren in de 
inkoopfase. 

* Tijdens het inkoopgesprek moet de onderaannemer attent gemaakt worden op de algemene 
onderdelen van het contract. 

* 

* 

Zoveel mogelijk het werk uitbesteden aan onderaannemers die op zorgvuldige wijze met 
hun proces en besluitvorming omgaan, bijvoorbeeld ISO-gecertificeerde onderaannemers. 
Werken met een vaste groep onderaannemers. 

>' Werkvoorbereiding 
* Duidelijke communicatie over meer- en minderwerk (kopersopties). Bij elke afzonderlijke 

kopersoptie de wijzigingen ten opzichte van de standaardsituatie aangeven op een tekening. 
* Het aantal onderaannemers beperken door zoveel mogelijk vergelijkbare onderdelen bij 

dezelfde onderaannemer uit te besteden. 

* Het ontwerp controleren op de uitvoerbaarheid en eenvoud (waar mogelijk dezelfde 
materialen toepassen) en zo nodig wijzigingsvoorstellen doen. 

>' Op de bouwplaats: 
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* Altijd een startwerkbespreking houden met een onderaannemer op een nieuw werk. 
* Bij het aansturen van de onderaannemer zodanig vooruit kijken dat voorkomen wordt dat 

een onderaannemer na een korte tijd gehinderd wordt in de voortgang van zijn 
werkzaamheden. 

* Contractbewaking: 

* 

Nieuw personeel van een onderaannemer meldt zich bij de uitvoering. De uitvoering 
van HBU controleert of het personeel van de onderaannemer gei'nstrueerd is. Zo nee, 
dan stuurt de uitvoering van HBU het personeel van de onderaannemer weg. Indien de 
voortgang van het werk dat niet toelaat dan geeft de uitvoering van HBU kort een 
instructie. 
Steekproefsgewijs loopt er iemand van HBU en een opzichter mee om te zien of er 
serieus gecontroleerd wordt en of zij tevreden zijn over de kwaliteit die geleverd wordt. 
Het keuringsformulier voor de onderaannemer ligt op een vaste plaats in de keet. 
Tijdens de Inteme Projectteambesprekingen (IPTB) wordt besproken of alle 
onderaannemers inderdaad hun controleplicht nakomen. 

Oplevering: 
De opleverpunten op het proces verbaal van oplevering op een eenduidige manier 
noteren. Deze eenduidigheid kan bereikt worden door bijvoorbeeld gebruik te maken 
van een databasesysteem, zoals de Vereniging Eigen Huis hanteert. 
Van tevoren met de opdrachtgever afspreken door wie en op welke manier de 
opleverlijsten geschreven worden. 
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);;> Bouwtoezicht 

* De uitvoerder houdt steekproefsgewijs samen met de opdrachtgever controles op de 
kwaliteit van de woning. De uitvoering en het bouwtoezicht moeten op die manier 
proberen samen een team te vormen en een kwalitatief goed product te leveren. 

* Op het moment dat er geen opzichter is aangesteld door de opdrachtgever, stelt HBU zelf 
een opzichter aan die alleen toeziet op de kwaliteit van het werk. 

Proces onderaannemer: 

);;> De onderaannemer moet bereid zijn zich aan te passen aan een procesverandering bij de 
opdrachtgever. 

);;> Het uitvoerend personeel van de onderaannemer moet goed ge"instrueerd worden naar 
aanleiding van de startwerkbespreking die de Ieidinggevende gehad heeft. 

);;> Per leidinggevende (uitvoerder) een kleiner aantal werken waar hij verantwoordelijk voor is. 
);;> Het uitvoerend personeel voorbereid naar de werken sturen. 
);;> Zo min mogelijk personeelswisselingen laten plaatsvinden. Wanneer er toch personeel 

gewisseld wordt, moeten de afspraken in het contract en de startwerkbespreking betreffende de 
personeelswisselingen nagekomen worden . 

);;> Het tekenwerk tussen de verschillende onderaannemers goed op elkaar afstemmen en hier ook 
eigen initiatief in nemen. 

De opdrachtgever: 

);;> Namens de opdrachtgever een fulltime opzichter op het werk aanwezig laten zijn. 
);;> Laat het verkoopboekje van de woningen voor verspreiding controleren door de bouwkundig 

aannemer, om op die manier discrepanties tussen de werktekeningen en de verkooptekeningen 
te voorkomen. 
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4.5 lmplementatie 

4.5.1 Het product 
De uitvoerder van de onderaannemer wordt meer verantwoordelijk gemaakt voor de controle op de 
kwaliteit van zijn eigen werkzaamheden. Hiertoe wordt hem opgedragen om periodiek zelf de 
werkzaamheden van zijn eigen personeel te controleren. 

Om te bewerkstelligen dat de uitvoerder van de onderaannemer zijn werkzaamheden gaat 
controleren, worden aan HBU een aantal zaken aangereikt. Het product dat aangereikt wordt aan 
HBU bestaat uit vier delen: 

l. Aanvulling op het standaardcontract met de onderaannemers voor de uitbesteding van 
werken. 

2. Aanvulling op het standaarddocument voor de startwerkbespreking uit het Kwaliteits 
Management Systeem van Heijmans Bouw (KMS). 

3. Aangepaste keuringsfonnulieren voor de uitvoeringskeuring. Deze fonnulieren zijn 
opgenomen in bijlage 8 van dit rapport. 

4. Een serie aanvullende aanbevelingen, benodigd om het proces in de keten te verbeteren. 

4.5.2 lmplementatie binnen Heijmans Bouw 
Binnen Heijmans Bouw wordt gebruik gemaakt van een standaardcontract. Elk contract is 
gebaseerd op een sjabloon, dat aangereikt wordt vanuit het hoofdkantoor in Rosmalen. 
Binnen Heijmans Bouw wordt er gewerkt met een Kwaliteits Management Systeem (KMS). In dit 
KMS staan de procedures vastgelegd en zijn de standaarddocumenten opgenomen, waaronder het 
document voor de startwerkbespreking met een onderaannemer en het keuringsfonnulier voor op 
de bouwplaats. 

Omdat deel een tot en met drie van het product gebaseerd zijn op documenten die standaard vanuit 
het hoofdkantoor in Rosmalen gecoordineerd worden, moet de implementatie van deze onderdelen 
plaatsvinden via het hoofdkantoor in Rosmalen. Navraag leert dat de contractsjablonen aangepast 
worden via een overleg van inkopers en dat het KMS bijgehouden wordt via de kwaliteitsmanager. 
Voor een juiste toepassing van het keuringsfonnulier is het van belang dat het keuringsfonnulier 
een 'levend' document blijft, dat wil zeggen dat het document in de toekomst aan de hand van 
ervaringen en opleverpunten steeds bijgehouden en bijgewerkt wordt. Tijdens het werken met de 
keuringsformulieren moeten opmerkingen op de lijsten bijgehouden worden en via de KAM
coordinator doorgegeven worden aan het hoofdkantoor. 

Om een goede implementatie mogelijk te maken is het raadzaam om met de aanpassingen uit het 
voorstel een proef te draaien binnen HBU. Hiertoe kan op een aantal nieuwe projecten de nieuwe 
contractvorm toegepast worden. Vanuit het productieoverleg, het overleg tussen alle projectleiders, 
moet dit gecoordineerd worden. 
Belangrijk bij deze proef is wel dat de aanvullende aanbevelingen ook gevolgd worden. Met alleen 
de aanpassing van de documenten, terwijl de samenwerking tussen de verschillende partijen in de 
keten, de manier van omgaan met de onderaannemers en het proces van de onderaannemer zelf niet 
verbeterd worden, zal de kwaliteit van het bouwproduct maar weinig verbeterd worden en zal de 
divisiedoelstelling (minder dan 5 opleverpunten per woning gemiddeld) niet structureel gehaald 
worden. Er zal dus ook overleg plaats moeten vinden van de hoofdaannemer met de 
onderaannemers en opdrachtgevers die aan de proef meewerken. 
De ervaringen die er binnen HBU tijdens deze proef opgedaan worden kunnen dan via een centraal 
overleg tussen de vestigingen gedeeld worden. 
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4.5.3 Financieel 
De kosten voor het uitvoeren van dit voorstel bij Heijmans Bouw zijn in dit stadium niet te 
kwantificeren. In het kader van dit onderzoek is niet bepaald wat de eventuele kosten of baten 
zullen zijn. Er wordt wel vastgesteld dat een aantal punten invloed zal hebben op de kosten en/of 
baten van de invoering van het voorstel: 
> De controle door de uitvoerder van de onderaannemer en de noodzakelijke procesaanpassingen 

bij de onderaannemer. 
> Het werken met een vaste groep onderaannemers en mogelijk niet altijd de goedkoopste 

onderaannemer inkopen. 
> Maatregelen om stagnatie in het werk van een onderaannemer, met vaak personeelswisselingen 

tot gevolg, te voorkomen. 

In hoofdstuk 3 is aangegeven dat, op basis van de analyse, een opleverpunt gemiddeld € 25,- tot 
€ 30,- kost. Bij gemiddeld 18 opleverpunten per woning over de projecten sinds 2004, houdt dit in 
dater per woning circa€ 500,- bespaard kan worden als alle opleverpunten voorkomen worden. 

Uitgaande van die kosten kan er per woning maximaal circa € 500,- ge"investeerd worden in de 
uitvoering van het voorstel. In een periode van drie jaar (2004-2006) heeft HBU circa 600 
woningen opgeleverd : 200 woningen per jaar. Op jaarbasis is er ruimte voor een investering van 
maximaal circa€ 100.000,- om de opleverpunten terug te dringen tot nul punten. 
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5 Evaluatie 

5.1 Terugkoppeling naar knelpunten 
Het doe! van het onderzoek is het vinden van een methode om het aantal opleverpunten terug te 
dringen. Hiertoe is een analyse uitgevoerd naar de oorzaken van de opleverpunten. De basale 
oorzaken, zoals die naar voren kwamen uit het Porras-diagram, waren: 
);;- Veel gebruik van verschillende onderaannemers. 
);;- Wisselende ploegen bij de onderaannemers. 
);;- De onderaannemers warden niet gecontroleerd. 
);;- Bouwplaatspersoneel werkt slordig en maakt fouten. 
);;- Het personeel kan niet goed bij de werkplek. 
);;- Onduidelijke communicatie naar de koper. 
);;- Fouten in het tekenwerk. 

In het vorige hoof dstuk is het voorstel tot verbetering gedaan, oftewel de methode om het aantal 
opleverpunten te verminderen. Dit bestaat uit het invoeren en afspreken van een controle van de 
werkzaamheden door de uitvoerder van de onderaannemer. Hiertoe is een aanpassing van het 
contract en een aanpassing van de startwerkbespreking voorgesteld. Ook is er een aantal 
aanbevelingen gedaan waarmee een aantal oorzaken van de opleverpunten en een aantal 
struikelblokken die de vermindering van het aantal opleverpunten in de weg staan, weggenomen 
warden. 
Van elk onderdeel van het oplossingsvoorstel is een relatie gelegd met een van de oorzaken, om zo 
aan te tonen dat elk onderdeel bijdraagt aan de realisatie van de doelstelling, doordat een van de 
oorzaken aangepakt wordt. 
Gedurende het onderzoek is ook gebleken dat opleverpunten niet op een eenduidige manier 
genoteerd warden. Om die reden zijn er ook aanbevelingen opgenomen om dit te verbeteren. 
In bijlage 9 is het diagram opgenomen met daarin de relaties tussen de verschillende oorzaken en 
de aanpassingen. Bij elke relatie wordt in het diagram een korte toelichting gegeven. 

Naast de aanpassingen aan het contract, de startwerkbespreking en de bijbehorende aanbevelingen, 
zijn er ook aanpassingen gedaan aan het keuringsformulier voor de uitvoeringskeuring door de 
onderaannemer. Gedurende het afstudeertraject zijn er veel verschillende opleverpunten de revue 
gepasseerd. De bedoeling van de uitvoeringskeuring door de uitvoerder van de onderaannemer is 
dat hij bijdraagt aan de vermindering van het aantal opleverpunten. Er moet in <lat geval tijdens de 
uitvoeringskeuring gelet warden op punten waarvan gebleken is dat ze terugkomen op het proces 
verbaal van oplevering. In bijlage 8 zijn de aangepaste keuringsformulieren opgenomen, in bijlage 
9 is een tabel opgenomen waar bij elke aanvulling die gedaan is op het keuringsformulier, 
aangegeven wordt in welk opleverpunt de aanvulling zijn oorsprong vindt. 
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5.2 Toetsing expertpanel 

5.2.1 lnleiding 
Deze toetsing vormt tevens de beantwoording van onderzoeksvraag VII van probleemstelling 3 uit 
paragraaf 1.5. 
De evaluatie en toetsing van de methode geschiedt door middel van een toetsing door een 
zogenaamd expertpanel. De meest voor de hand liggende toetsing bij een afstudeeronderzoek is de 
uitkomst van het onderzoek invoeren in de praktijk of een prototype maken en dit vervolgens 
toetsen aan de doelstellingen van het onderzoek. Echter bij een afstudeeronderzoek als dit is deze 
manier van toetsing niet mogelijk binnen de duur van het afstudeeronderzoek. Een goed alternatief 
voor de toetsing in de praktijk is het gebruik van een expertpanel. 
Een groep experts, ervaringsdeskundigen, heeft een korte samenvatting van het onderzoek en de 
omschrijving van het probleem en vervolgens het voorstel ter verbetering voorgelegd gekregen. 
Aan de hand van een drietal vragen is met de panelleden gesproken en zij hebben hun feedback 
gegeven. De vragen bij de toetsing waren: 

1. Is de voorgestelde oplossing volgens u helder en begr~jpelijk? Zo nee, waarom 
niet? 

2. Is de voorgestelde oplossing volgens u realistisch en toepasbaar en waarom? 
3. Denkt u dat de voorgestelde oplossing een positieve bijdrage zal leveren aan 

het verminderen van het aantal opleverpunten? 
In de volgende paragraaf worden de panelleden kort voorgesteld. De panelleden zijn gekozen op 
basis van hun ervaring in de praktijk en hun ervaring met het opleverproces. Er is gekozen voor een 
expertpanel van [eden met verschillende functies om op die manier een zo breed mogelijke toetsing 
te houden. 
In bij !age 10 is het voorstel op gen omen zoals dat ter toetsing is voorgelegd aan het panel. 

5.2.2 Voorstellen panelleden 
De volgende mensen hebben dee] uitgemaakt van het panel van deskundigen: 

1. Senior projectleider 1 is vanuit zijn functie eindverantwoordelijk voor een dee] van onder 
andere de kwaliteit van de (grootschalige) woningbouwprojecten van HBU. Hij heeft 
vanuit het verleden ook zelf ervaring met het opleveren van woningen. 

2. Senior projectleider 2 is eindeverantwoordelijke voor een deel van de 
(woningbouw)projecten van HBU. Hij heeft ruime ervaring in zowel de woning- als de 
utiliteitsbouw, eerst vanuit Heijmans Bouw Rotterdam en sinds kort bij HBU. 

3. Senior projectleider 3 is eindverantwoordelijke voor onder andere de kwaliteit van de 
opgeleverde woningen. Hij heeft ervaring met zowel het opleveren van woningen als met 
een utiliteitsbouwproject. 

4. De planvoorbereider is vanuit zijn functie tevens de coordinator van de 
werkvoorbereiding. Uit hoofde van zijn functie bezoekt hij vaak de werken en wordt hij 
geconfronteerd met opleverpunten en opleverproblemen. 

5. Hoofduitvoerder 1 is de eerst aangewezen verantwoordelijke op de bouwplaats bij het 
uitvoeren van een project. Hij heeft ruime ervaring met het uitvoeren en opleveren van 
verschillende soorten woningbouwprojecten en utiliteitsbouwprojecten in samenspraak met 
verschillende soorten onderaannemers. 

6. Hoofduitvoerder 2 is de hoofduitvoerder van het werk Nieuw-Vreeswijk, waar ik tijdens 
mijn stagedeel van het afstuderen meegelopen heb. Vanuit zijn functie is hij de eerst 
aangewezen verantwoordelijke op de bouwplaats bij het uitvoeren van het project. In zijn 
werk als uitvoerder en nu hoofduitvoerder heeft hij ruime ervaring opgedaan in de 
samenwerking met onderaannemers tijdens een woningbouwproject. 

7. Uitvoerder 1 heeft diverse "eigen" werken onder zijn hoede gehad en is ook betrokken 
geweest bij de oplevering van deze werken. 
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8. Uitvoerder onderaannemer 1 is uitvoerder van een tegelzetbedrijf en als zodanig nauw 
betrokken bij de afbouw van nieuwbouwwoningen. Hij moet, volgens het 
oplossingsvoorstel, de controle op het werk van zijn personeel gaan doen. 

9. Uitvoerder onderaannemer 2 is uitvoerder van een CV-installateur. Volgens het 
oplossingsvoorstel moet hij straks de controle uitvoeren op de werkzaamheden van zijn 
installateurs. 

10. Uitvoerder onderaannemer 3 is uitvoerder van een afbouwbedrijf dat onder andere de 
stukadoorswerkzaamheden voor zijn rekening neemt. Ook hij moet straks, volgens het 
oplossingsvoorstel, consequent de werkzaamheden van zijn stukadoors en spuiters gaan 
controleren. 

5.2.3 Samenvatting reacties panel 

Reacties panelleden 

Senior projectleider 1 
Hij geeft aan dat het zou kunnen werken. In de praktijk moet blijken of het uiteindelijk werkt2. De 
uitvoerder van de onderaannemer moet dan wel voor elke woning een handtekening zetten dat hij 
die gecontroleerd heeft, zodat de uitvoerder van HBU daar in een later stadium op terug kan vallen. 
In de praktijk blijkt het nog steeds moeilijk te zijn om onderaannemers onder druk te zetten. De 
laatste 5% van de opdrachtsom van de onderaannemer wordt ingehouden tot 3 maanden na de 
oplevering. Hij geeft aan dat geld achterhouden voor hem het enige dwangmiddel is wat hij als 
hoofdaannemer heeft naar een onderaannemer toe. De onderaannemer is hier echter maar beperkt 
gevoelig voor, zo heeft hij meegemaakt. 

Senior projectleider 2 
Hij geeft aan een stukje helderheid te missen, waardoor het verhaal te 'wollig' en te uitgebreid 
wordt. Hij suggereert dat het overzichtelijker is om het onderzoek gestructureerd weer te geven3

• 

Hij is van mening dat de voorgestelde maatregelen een positieve invloed hebben op de 
vermindering van het aantal opleverpunten, maar noemt als kanttekening dater niet controle op de 
controle ingevoerd wordt. Hij is van mening dat in beginsel de uitvoerder van de aannemer zelf 
verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit. Op het moment dat hij een bon tekent, tekent hij in 
feite ervoor dat het werk goed uitgevoerd is. Ook is het zo dat wanneer een uitvoerder van de 
onderaannemer zijn bon gaat halen, hij impliciet verklaart dat het werk klaar is zoals afgesproken 
en op de bon vermeld is. Er wordt volgens hem iets gecreeerd wat eigenlijk niet nodig zou moeten 
zijn. Het begint allemaal bij de discipline van de mensen zelf, de uitvoerders en de mensen op de 
bouwplaats. Zijn verhaal ondersteunt de mening dat het goed is dat de uitvoerder van de 
onderaannemer zijn eigen werkzaamheden controleert. 
Ook spreekt hij de angst uit dat de onderaannemer extra geld zal vragen wanneer hij zelf mensen 
moet inzetten om zijn werkzaamheden te controleren. 

Senior projectleider 3 
Hij geeft aan dat het grote aantal onderaannemers bepaald wordt door de manier van werken van 
Heijmans. Er wordt het liefste zoveel mogelijk uitbesteed. 
Verder wordt de rot van de kritische koper gemist. Doordat de koper tegenwoordig steeds kritischer 
wordt, is het opleveren voor een uitvoerder een vak apart geworden. De communicatieve 
vaardigheden van de uitvoerder zijn erg belangrijk tijdens de oplevering4

• 

Het voorstel tot verbetering is volgens hem een vrij theoretische benadering, waarmee het op papier 
goed geregeld wordt. De vinger wordt op de zere plek gelegd, maar de praktijk moet uitwijzen of 

2 Naar aanleiding van deze mening word! een aanbeveling opgenomen in hoofdstuk 6 van dit rapport. 
3 De opmerkingen van senior projectleider 2 zijn gebruikt bij het tot stand komen van dit rapport. 
4 De rol van de koper is in dit onderzoek niet meegenomen. Dit is een aanbeveling voor verder onderzoek. 
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het helpt5
. Volgens hem zijn de conclusies juist en als het verbeteringsvoorstel goed uitgevoerd 

wordt zal het ook zeker helpen in de vermindering van het aantal opleverpunten. 
Hij heeft het vermoeden dat je de controle door de uitvoerder van de onderaannemer terug zal 
vinden in zijn prijskaartje. Mogelijk is de onderaannemer dan niet meer de goedkoopste en wordt 
het werk niet meer aan hem uitbesteed. Op dat moment komt er in de praktijk alsnog weinig terecht 
van het voorstel dat de uitvoerder van de onderaannemer zelf zijn werkzaamheden controleert. 

De planvoorbereider 
Hij is van mening dat de controle op de kwaliteit van het werk die contractueel voorgesteld wordt, 
zeker een positieve bijdrage zal leveren aan het verminderen van het aantal opleverpunten. Ook het 
bij de startwerkbespreking in herhaling roepen van de afspraken die in het contract vastgelegd zijn 
draagt bij aan een stuk bewustwording. Volgens hem gaat er waarschijnlijk een preventieve 
werking uit van deze bewustwording. Je laat naar de onderaannemers zien dat je actief bezig bent 
met het voorkomen van opleverpunten en dan gaan de onderaannemers er ook steeds meer op 
letten. 
Het is we! goed om de controleren dat de controle ook inderdaad uitgevoerd wordt, bijvoorbeeld in 
de inteme projectteambesprekingen (IPTB) 6

• 

De contractaanpassing en de aanpassing op de startwerkbespreking, in beide wordt voorgesteld dat 
de uitvoerder van de onderaannemer zijn eigen personeel controleert, kunnen niet functioneren 
zonder de overige aanbevelingen die ook gedaan worden. 

Hoofduitvoerder 1 
Hij geeft aan dat hij goed kan !even met dit voorstel. Het zal waarschijnlijk we! een cultuuromslag 
betekenen bij de onderaannemers, enkele uitzonderingen daar gelaten. Het voorstel kan alleen 
bijdragen tot een vermindering van het aantal opleverpunten wanneer alle partijen meewerken. Niet 
alleen een verandering in het proces bij de aannemer, maar ook bij de onderaannemer en de 
opdrachtgever, precies zoals aangegeven in de aanbevelingen. Hij geeft aan dat ze al heel blij zijn 
als de onderaannemers al een keer per week komen controleren. Ook geeft hij aan dat het niet reeel 
is om het dagboek van de uitvoerder te gebruiken om het niet nakomen van afspraken door 
onderaannemers te registreren 7 • 

Volgens deze hoofduitvoerder kan het goed werken om met vaste onderaannemers te werken, maar 
er zit we! een risico aan dat de onderaannemers te veel 'eigen' worden, waardoor je alsnog verslapt. 
De nauwkeurigheid kan dan minder worden waardoor er alsnog weer meer kleine opleverpunten 
ontstaan. 

Hoofduitvoerder 2 
Hij is van mening dat elke verandering die voorgesteld wordt in dit afstudeerwerk zeker zou 
kunnen werken ter bevordering van de vermindering van het aantal opleverpunten. Echter 
uiteindelijk moet het in de praktijk blijken en daar gaat tijd overheen8

• Hij geeft wederom ook aan 
dat het binnen, op kantoor, moet beginnen, bij de inkoop en de werkvoorbereiding, en dat het zo 
uiteindelijk buiten zijn uitwerking moet hebben. 
Hij geeft aan dat het dagboek van de uitvoerder niet geschikt is om het niet nakomen van afspraken 
door onderaannemers in op te schrijven, zoals voorgesteld wordt9. Daamaast is hij van mening dat 
de verbetering van kwaliteit van je product ook begint bij de verbetering van de kwaliteit van je 
personeel, door te investeren in scholing van uitvoerders en van het bouwplaats CAO-personeei 10

. 

5 Vergelijkbaar met de opmerking van senior projectleider 1. Naar aanleiding hiervan wordt een aanbeveling opgenomen. 
6 Verwerkt in het voorstel (hoofdstuk 4): in de agenda van de IPTB wordt het aan de orde gesteld. 
7 In het getoetste voorstel stond vermeld dater een aantekening gemaakt wordt in het dagboek van de uitvoerder wanneer 
de onderaannemer zijn afspraken (werkinstructie aan zijn eigen personeel en controle door uitvoerder) niet nakomt. Deze 
aanbeveling is komen te vervallen in het voorstel tot verbetering (hoofdstuk 4) naar aanleiding van deze feedback. 
8 Vergelijkbaar met senior projectleiders 1 en 3. Een aanbeveling is opgenomen in hoofdstuk 6. 
9 Vergelijkbaar met feedback van hoofduitvoerder I. 
10 Deze opmerking is overgenomen als aanbeveling in hoofdstuk 6. 
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Uitvoerder 1 
Hij geeft aan dat de controle op het werk door de onderaannemers een dee! is van het totale 
verhaal. Hij is van mening dat het feit dat de onderaannemer zijn eigen werk controleert zeker een 
positieve bijdrage levert aan het verminderen van het aantal opleverpunten. 
De zaken zijn zeker realiseerbaar, maar het is wel belangrijk dat het meetbaar gemaakt wordt. Er 
moet verplicht gecontroleerd worden of de keuring door de onderaannemer gedaan is. 
Hij geeft aan dat wat hem betreft de onderaannemer niet per se ISO-gecertificeerd hoeft te zijn. Het 
gaat erom dat de onderaannemer op een zorgvuldige manier met zijn proces- en besluitvorming om 
gaat. De ISO-certificering is daar een voorbeeld van 11

• 

Hij geeft aan dat het ook een idee is om voor de oplevering met de opdrachtgever samen vast te 
stellen op welke manier er opgeleverd wordt, wat er we! en niet goedgekeurd wordt12

• Op die 
manier kan je voorkomen dat er, wanneer een woning er goed uitziet, hele kleine puntjes 
opgeschreven worden. 

Uitvoerder onderaannemer 1 
Hij geeft aan dat je de 'kleine puntjes' altijd we! blijft houden. Het blijft mensenwerk in de bouw 
en waar mensen werken worden fouten gemaakt. 
Over de controle door de uitvoerder van de onderaannemer herkent hij zich niet in het feit dat dit 
niet gebeurt. Hij beseft dat hij hiermee een uitzondering is. Hij vindt het niet meer dan normaal dat 
je als uitvoerder van een onderaannemer het werk van je eigen mensen controleert. Een checklist 
daarbij kan zeker helpen, omdat je het dan zwart op wit vastlegt. Hij merkt zelf als groot voordeel 
van zijn regelmatige aanwezigheid op een bouwplaats dat de uitvoerder van de onderaannemer een 
band krijgt met de uitvoerder van de aannemer. 
Bij een andere aannemer heeft hij meegemaakt dat voor de start van de afbouw alle 
afbouwonderaannemers bij elkaar kwamen en er gecontroleerd werd door de uitvoerder van de 
aannemer of iedereen vanaf dezelfde werktekeningen werkt. Op die manier wordt extra werk en 
opleverpunten ten gevolge van fouten in de tekening zo goed als uitgesloten 13

. 

Tot slot geeft hij aan dat het werken met een vaste groep onderaannemers ook helpt. In dat geval 
krijgen ook de onderaannemers onderling een band met elkaar en helpen ze elkaar, waardoor kleine 
beschadigingen sneller opgelost worden en niet terugkomen als opleverpunt. 

Uitvoerder onderaannemer 2 
Hij geeft aan dat het verhaal vanuit de aannemer geschreven is. De fouten die er zijn, zijn niet 
alleen van de onderaannemer, maar zijn een samenwerking van de verschillende partijen. Het helpt 
zonder meer wanneer de onderaannemer zijn eigen werk controleert. Deze uitvoerder geeft aan dat 
wanneer hij als onderaannemer een werk aangenomen heeft, hij een woning moet opleveren die 
goed is. Zo wordt het aangenomen. Volgens hem is het een goede zaak als de uitvoerder van de 
onderaannemer zijn werk controleert, ondanks dat het hem extra werk opievert. Volgens hem zal 
dit extra werk niet doorberekend worden in de prijs van de onderaannemer, omdat je dan niet meer 
de goedkoopste bent en dus geen werk meer krijgt van de aannemer. 
Hij geeft aan dat wat hem betreft een bedrijf geen ISO-certificaat hoeft te hebben om goed werk te 
kunnen ieveren. Zijn bedrijf is bijvoorbeeld niet ISO-gecertificeerd maar we! waarborginstallateur, 
en ook dan worden de processen geregeld 14

• 

Bij een andere aannemer maakt hij mee dat een groep vaste onderaannemers een paar keer per jaar 
met de aannemer overlegt, om zo goed contact te houden en elkaar aan te spreken op kwaliteit 
buiten de druk van een project om 15

• 

11 Deze opmerking is verwerkt in het voorstel tot wUziging (in hoofdstuk 4) 
12 Deze opmerking is overgenomen als aanbeveling in hoofdstuk 6. 
13 Deze opmerking is meegenomen als aanbeveling in hoofdstuk 6. 
14 Vergelijkbaar met uitvoerder I. Deze opmerking is verwerkt in het voorstel tot wijziging. 
15 Dit is meegenomen als aanbeveling in hoofdstuk 6. 
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Uitvoerder onderaannemer 3 
Het valt hem op dat er in eerste instantie veel naar de onderaannemer gewezen wordt. Het is niet 
alleen de onderaannemer waar het fout gaat. Hij geeft aan dat het regelmatig voorkomt dat hij als 
onderaannemer aan het werk moet, omdat 'anders de voortgang van de bouw gevaar loopt' terwijl 
de werkzaamheden die voor de stukadoor uitlopen nog niet klaar zijn. Dit komt de kwaliteit van het 
werk en ook de voortgang niet ten goede. Ook personeelswisselingen kunnen eruit voortkomen dat 
het werk niet door kan gaan, en dan wordt het personeel van de onderaannemer ergens anders 
ingezet. 16 

Hij beschrijft het voorstel als waarheidsgetrouw en met veel herkenning, een goed stuk. Wanneer 
het allemaal goed nageleefd wordt, voorstel inclusief aanbevelingen, zal het zeker helpen om het 
aantal opleverpunten terug te dringen. Hij geeft aan dat hij zelf nu steekproefsgewijs woningen 
controleert, maar door de drukte en de hoeveelheid werken komt hij er niet altijd aan toe. Wat hem 
betreft moet de controle door de uitvoerder van de onderaannemer verplicht worden. Dit moet dan 
schriftelijk, zoals voorgesteld, gebeuren. Op die manier kun je elkaar erop aanspreken. 

5.2.4 Conclusies toetsing 
De algemene conclusie na afloop van de toetsingsfase is dat het voorstel dat gedaan wordt om het 
aantal opleverpunten te verminderen ondersteund wordt door het expertpanel. Alie panelleden 
spreken uit dat het noodzakelijk is dat de onderaannemer verantwoordelijk is voor zijn eigen 
werkzaamheden, omdat hij degene is die het werk aangenomen heeft van de aannemer. De 
noodzaak dat de uitvoerder van de onderaannemer een rol krijgt in de controle van de 
werkzaamheden van zijn eigen personeel wordt algemeen erkend. Uit verschillende gesprekken 
komt naar voren dat er een cultuuromslag, een verandering van de mentaliteit, moet plaatsvinden 
om het voorstel succesvol te laten zijn. Er zal een bewustwordingsproces en 
mentaliteitsverandering in gang gezet moeten worden door consequent handelen van HBU. Dit is 
nodig om te voorkomen dat het voorstel enkel extra papierwerk met zich meebrengt en het aantal 
opleverpunten niet verminderd wordt. 

Het is, naar aanleiding van de reacties van de panelleden, aannemelijk dat het voorstel tot de 
controle van de eigen werkzaamheden door de uitvoerder van de onderaannemer inclusief de 
bijbehorende aanbevelingen zullen bijdragen in het verminderen van het aantal opleverpunten bij 
HBU. 
Naar aanleiding van de toetsing is een aantal wijzigingen aangebracht in het voorstel en wordt er 
een aantal aanbevelingen gedaan. Dit is aangegeven in de voetnoten. 

16 Deze opmerking is verwerkt in de aanbevelingen in het voorstel (hoofdstuk 4). 
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6 Conclusies en aanbevelingen 

6.1 Conclusies 
De doelstelling van dit afstudeerproject was een methode die te vinden die substantieel bijdraagt 
aan de vermindering van het aantal structurele opleverpunten bij Heijmans Bouw Utrecht B.V. Om 
dit doe! te bereiken is gewerkt aan de hand van drie probleemstellingen. De conclusies van dit 
rapport worden wederom weergegeven aan de hand van deze probleemstellingen. 

Probleemstelling 1: de structurele opleverpunten: 

Structurele opleverpunten zijn die opleverpunten die blijven voorkomen, onafhankelijk van het 
project. Er is gebleken dat het hierbij gaat om kleine opleverpunten, vaak kleine beschadigingen en 
onregelmatigheden in de oppervlaktestructuur: 
> Een groot dee! van de opleverpunten, circa 70%, zijn beschadigingen en onregelmatigheden in 

oppervlaktestructu ur. 
> Circa 79% van de opleverpunten kan binnen twee uur handelingstijd opgelost worden. 
> Circa 77% van de opleverpunten kan opgelost worden met minder dan € 50,- kosten voor de 

aannemer. Circa 94% met minder dan € 100,- kosten voor de aannemer. 
> Ook bij een (tweede) analyse van recent opgeleverde woningen, waar het aantal opleverpunten 

per woning met circa 70% teruggelopen was ten opzichte van de overige geanalyseerde 
woningen, bestaat circa 70% van de opleverpunten uit beschadigingen en onregelmatigheden in 
de oppervlaktestructuur. 

Probleemstelling 2: de oorzaken van de opleverpunten: 

Als belangrijkste oorzaken van het grote aantal opleverpunten worden aangemerkt: 
> Het bouwplaatspersoneel maakt fouten of werkt slordig. 
> Onderaannemers hebben een grote invloed op de kwaliteit van het werk 

* De onderaannemers maken gebruik van wisselende ploegen waardoor de kwaliteit 
moeilijker te beheersen is. 

* Er wordt veel gebruik gemaakt van verschillende onderaannemers. 
> Een hoge tijdsdruk op het werk als gevolg van eerder gemaakte fouten in de werkvoorbereiding 

of door een onderaannemer. 
> Het bouwproces is onvoldoende ingericht om beschadigingen te voorkomen. 

* Als gevolg van een kosten-baten afweging worden kwetsbare materialen toegepast, 
waardoor er sneller beschadigingen kunnen ontstaan tijdens het bouwproces. Er worden 
weinig maatregelen genomen om deze beschadigingen te voorkomen. 

* Er is onvoldoende controle op het werk van de onderaannemers. 
* Tot op het allerlaatste moment voor oplevering zijn er nog mensen in de woning aan het 

werk, waardoor controle van de kwaliteit van het werk niet meer mogelijk is. 

Het project is voor probleemstelling 3 afgebakend tot de werkzaamheden van de onderaannemer, 
vanwege zijn grote invloed op het bouwproces. 
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Probleemstelling 3: methode om het aantal opleverpunten per woning te verminderen: 

De kem van de methode om het aantal opleverpunten bij een nieuwbouwwoning van HBU terug te 
dringen, is dat de uitvoerder van de onderaannemer zelf periodiek de kwaliteit van zijn eigen 
werkzaamheden gaat controleren. Hiervoor gebruikt hij een keuringsformulier dat hij ophaalt bij en 
getekend retoumeert aan de uitvoerder van HBU. 
Om dit te bewerkstelligen wordt aan HBU een aantal zaken aangereikt: 
I. Een aanvulling op het standaardcontract met de onderaannemers. 
2. Een aanvulling op het standaarddocument voor de startwerkbespreking met de onderaannemer. 
3. Aangepaste keuringsformulieren voor de uitvoeringskeuring. Deze keuringsformulieren zijn 

een aanvulling op de bestaande keuringsformulieren voor de uitvoeringskeuring in het 
kwaliteitssysteem van Heijmans. 

4. Een serie aanvullende aanbevelingen, benodigd om het proces in de keten te verbeteren in het 
kader van integraal ketenbeheer. 
);>. De capaciteit, betrouwbaarheid en kwaliteit van de onderaannemer moet consequent 

meegenomen worden in de keuze tijdens de inkoopfase. 
);>. Zoveel mogelijk werken met een vaste groep onderaannemers 
Bij de onderaannemers: 
);>. Het personeel voorbereid en gei"nstrueerd naar het werk sturen, ook bij 

personeelswisselingen. 
);>. De leidinggevende verantwoordelijk Jaten zijn voor een kleiner aantal werken, zodat de 

afgesproken controletaak ook uitgevoerd kan worden. 
Bij de opdrachtgever: 
);>. Een fulltime opzichter op het werk aanwezig laten zijn. 

Uit de evaluatie van de oplossing blijkt dat redelijkerwijs aangenomen kan worden, op basis van 
toetsing bij ervaringsdeskundigen, dat als gevolg van deze oplossing het aantal opleverpunten bij 
HBU zal verminderen. Het is belangrijk dat er op den duur een preventieve werking uitgaat van 
deze methode, waardoor de mentaliteit van alle partijen in de keten ook zal veranderen, zodat er 
steeds beter samengewerkt wordt tijdens het bouwproces. 

6.2 Aanbevelingen 
Naar aanleiding van het onderzoek en naar aanleiding van de toetsingsfase wordt er een aantal 
aanbevelingen gedaan: 

Aanbevelingen 

~ Uit de evaluatie is naar voren gekomen dat "in de praktijk zal blijken of het echt werkt". Om de 
implementatie goed te laten verlopen is het aan te bevelen om een iemand verantwoordelijk te 
maken voor de invoering van de wijziging. Hij begeleidt het invoeringsproces op alle werken. 

~ Met het oog op de implementatie wordt aangeraden om de inhoud van dit rapport actief bekend 
te maken bij alle vestigingen van Heijmans Bouw, door bijvoorbeeld de inhoud van dit rapport 
in te brengen in een centraal overleg russen de vestigingen. 

~ Statistieken bijhouden van alle opleverpunten: aard van het opleverpunt, discipline van de 
oplosser en veroorzaker (indien bekend), kosten van het punt we! of niet voor HBU, kosten van 
het opleverpunt, tijd die benodigd is geweest om het punt op te lossen . 

~ Aandacht besteden aan de scholing van het personeel van de aannemer door het personeel dee! 
te laten nemen aan cursussen. Hierbij gaat het om het UTA-personeel (werkvoorbereiders, 
uitvoerders) en het eigen CAO-personeel (de eigen timmerlieden). 

~ Ook buiten de projecten om overleg houden met een vaste groep onderaannemers. Uit de 
evaluatietoetsing kwam naar voren dat Heijmans Bouw Amersfoort op deze wijze al werkt. 
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~ Voor start van de afbouw met alle onderaannemers en de uitvoerder samen controleren of 
iedereen vanaf dezelfde werktekeningen werkt. Op die manier warden eventuele fouten bij de 
tekeningdistributie er tijdig uitgehaald . 

~ Voor de start van het opleverproces, dus voor de eerste voorschouw, met de opdrachtgever 
afspreken hoe er opgeleverd wordt: 
* wat wordt er we! en niet geaccepteerd, 
* in welk tempo wordt een woning geschouwd, 
* hoe wordt er omgegaan met kleine beschadigingen, 
* hoe warden de punten beschreven. 

Aanbevelingen voor verder onderzoek: 

~ De rol van de koper in het opleverproces: hierbij kan onderzocht warden op welke manier het 
gedrag van de koper te beheersen is en op welke manier een aannemer met een koper om kan 
gaan zodat de koper vertrouwen heeft en houdt in de aannemer. De psychologie van het 
opleveren, het contact tussen aannemer en koper (klant) is hierbij van belang. 

~ Het ontwikkelen van een eenduidig systeem om de opleverlijsten samen te stellen, om zo 
eenduidige opleverlijsten te verkrijgen. 

~ Dit afstudeeronderzoek is verricht vanuit de situatie van de hoofdaannemer. Als aanvulling is 
het nuttig om ook vanuit de situatie van een onderaannemer of vanuit de opdrachtgever het 
werkproces en de kwaliteitsbewaking door de onderaannemer in kaart te brengen. Het doe! is 
dan de verbetering van de kwaliteit van het product van de onderaannemer en de vermindering 
van problemen bij de oplevering van woningen. 

56 



Bronvermelding 

Bronvermelding 

1. Bruijn, C.M. de; van projectdenken naar proces denken, artikel in Bouwmarktjuli 2004, 
pagina 8 en 9. 

2. Doreleijers, J; Sanden, A.W.G.M. van der; Opleveringsgebreken bij BAM Woningbouw 
Breda, afstudeerrapport TU Eindhoven, fac. Bouwkunde, capaciteitsgroep 
Uitvoeringstechniek, Eindhoven-Prinsenbeek, 2005 

3. Heijmans Bouw Utrecht B.V. lntroductieboekje Heijmans !BC Bouw Utrecht B. V. uitgave 
februari 2006 

4. Heijmans Bouw, K2AM-Management systeem Heijmans Bouw, 2006 

5. Klantgericht Bou wen, "Klantgerichte bouwers presteren bet er dan de markt ", persbericht 
5 februari 2007. 

6. Van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, 13e uitgave 1999 

7. Vereniging Eigen Huis, www.veh.nl, geraardpleegd op 3 november 2006 

8. Vissers, M.M.J.; Kwalitatieve analysetechnieken, reader bij Masterproject 1 (UT/CT) 
"onderzoeksmethoden '', 2006 

9. Website Funen, Hidden Delights: www.funen.nl, geraadpleegd 15 november 2006 

10. Website Heijmans, www.heijmans.nl, geraadpleegd 15 maart 2007 

11. Website Thorbeckekwartier Haarlem: www.thorbeckekwartier.nl, geraadpleegd 15 
november 2006 

57 



Een prima woning geen punt 

Overzicht bijlagen 

Bijlage I: 

Bijlage 2: 

Bijlage 3: 

Bijlage 4: 

Bijlage 5: 

Bijlage 6: 

Bijlage 7: 

Bijlage 8: 

Bijlage 9: 

Bijlage 10: 

Het opleveringsproces 

Analyse opleverpunten vijf projecten 

Analyse opleverpunten analysegroep 

Analyse opleverpunten 40 recent opgeleverde woningen 

Analyse oorzaken opleverpunten 

Analyse van de oorzaken 

Interviews met uitvoerders 

Aangepaste keuringsformulieren 

Terugkoppeling naar knelpunten 

Toetsing van het voorstel 

De bijlagen zijn opgenomen in een aparte bijlagenbundel, bijgevoegd bij dit rapport. 
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Afstudeerverslag Arend Jan Gerrits 

Dit rapport is het verslag van een eindstudie die is gedaan voor het 
doctoraal examen van de Masteropleiding Architecture, Building and 
Planning, specialisatierichting Construction Technology, aan de 
faculteit Bouwkunde van de TU Eindhoven. Het rapport heeft daarbij 
mede gediend als toetssteen voor de beoordeling van de 
studieprestatie. De eindstudie is uitgevoerd bij Heijmans Bouw 
Utrecht B.V. 

Het onderwerp van deze eindstudie is de vermindering van het 
aantal opleveringspunten bij nieuwbouwwoningen. Een opleverpunt 
is een tekortkoming aan een voltooid werk, bijvoorbeeld een woning , 
die geconstateerd wordt bij de oplevering van het werk. Bij Heijmans 
Bouw Utrecht B.V. is het aantal opleverpunten van nieuw 
opgefeverde woningen te hoog. Het afstudeerproject is erop gericht 
om een methode te vinden om het aantal opleverpunten op lange 
termijn te verminderen . In dit rapport wordt aandacht besteed aan het 
opleverproces, de opleverpunten en aan de kwal iteitscontrole op de 
bouwplaats van zowel aannemer als onderaannemer. 

In dit rapport is in eerste instantie de omvang van het probleem 
bepaald: opleveringspunten zijn geanalyseerd en de oorzaken van 
de opleveringspunten zijn onderzocht. Aan de hand van dit analytisch 
onderzoek en een aanvullend onderzoek wordt er in het vervolg van 
het rapport een methode aangereikt om het aantal opleveringspunten 
terug te dringen. 

Het rapport bestaat uit twee losse onderdelen: het rapport en een 
bijlagenbundel . 
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/faculteit bouwkunde 


