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Bi.la e 1 

Bijlage 1 Het opleveringsproces 

In onderstaande figuren is het opleverproces weergegeven, als onderdeel van het bouwproces. 

1. Calculatie 

l 
werkzaamheden: 

- aanbesteding doen 

- opstellen begroting 

werkzaamheden o.a.: 

- controleren tekenwerk 

- inkoop materialen 

- planning maken 

- uitvoeringsmethode 

bepalen 

- contracten onderaan

nemers afsluiten 

3. Uitvoering 

l 
werkzaamheden o.a. 

- fundering maken 

- ruwbouw maken 

- afbouw maken 

> eigen mensen 

> onderaannemers 

- contact met 

onderaannemers 

- contact met kopers 

figuur I het volledige bouwproces in hoofdstappen; stap 4 is de oplevering. 

---
4.1 

voorschouw 
aannemer 

voorschouwer 

pen+ papier 

personeel 

gereedschap 

figuur 2 stap 4, de op levering 

4. Oplevering 

voorschouw-

4.3 schouw t--~li's_te'"'n 
opzichter 

opzichter 

pen+ papier 

M&M-keuzelijst 

tekeningen!T.O. 

4.4 schouw 
koper 

koper 

pen+ papier 

4.5 oplossen 
punten 
schouw 

personeel 

gereedschap 

4. 
Oplevering 

l 5. Nazorg 

4.1 voorschouw aannemer 

4.2 oplossen punten voorschouw 

4. 3 schouw opzichter 

4.4 schouw koper 

4.5 oplossen punten schouw 

.~ _? __ li.:r!~i~~~~ _op!:~:r!~~ _____ _ 
4. 7 oplossen opleverpunten 

4.8 tweede handtekening ophalen 

Norm en 

M&M-keuzetijst 

tekeningen!T.O. 

4.6 
juridische 
oplevering 

opzichler 

koper 

uitvoerder 

timmerman 
(bouwkundige VEH) 

o lever1ijst 

4.7 oplossen 
opleverpunten 

" 
argewerkle \ 
oplever1ijst ',, 

" 4.8 tweede 
handtekening 

ophalen 

uitvoerder 
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Een prima woning geen punt 

Toelichting stappen 

4.1 Voorschouw aannemer 
De voorschouw van de aannemer vindt circa 3 weken voor oplevering plaats. Tijdens de 
voorschouw loopt de voorschouwer (de uitvoerder of een deskundige die ingehuurd is door de 
aannemer) structureel door de woning heen en controleert met oog voor detail alle onderdelen. 

4.2 OpJossen punten voorschouw 
Het oplossen van de punten van de voorschouw is uitgewerkt in onderstand SADT-schema. 

4.2 oplossen punten voorschouw 

4.2.1 lijst 
sorteren per 

categorie 

computer 

uitvoerder 

schouw1ijsten 

per categorie 

4.2.3 
verspeiden 

lijsten 

schouwlijsten 

per categorie 

1elefoon uitvoerder 
4.2.4 oplossen 

schouwpunt(en) 

fi guur 3 stap 4.2 van het opleverproces, oplossen pun ten voorschouw 

4.3 Schouwopzichter 

onderaannemer 

gereedschap 

De voorschouw van de opzichter vindt circa 2 weken voor 
oplevering plaats. Tijdens de voorschouw loopt de 
voorschouwer, net als de voorschouwer van de aannemer, 
structureel door de woning heen en controleert met oog 
voor detail alle onderdelen. Hij probeert zich zoveel 
mogelijk in te !even in de bewoner en waar de bewoner 
zich aan zou kunnen ergeren. 

" 

" 

" 

4.2.5 
inleveren 

schouwlijst 

onderaannemer 

" 
" 

" 
afgewer1<ta, 

uitvoerder 

Bij het geobserveerde opleverproces is de schouw van de 
opzichter niet uitgevoerd door de opzichter zelf, maar 
door een collega. Op die manier wordt 'bedrijfsblindheid' 
voorkomen. De nieuwe opzicbter is nog scberp en let op 
details die de opzichter van het werk zelf inmiddels over 
het boofd zien. 

4.4 Scbouw koper 

figuur 4 een doorvoer van de leidingen in de 
convectorput, die volgens de opzichter niet 
netjes was afgewerkt; dit is later hersteld. 

De koper schouwt op een andere manier dan opzichter of uitvoerder. Voor een koper is het huis een 
investering of een droom waar ze in lopen en die ze bekijken. Voor de kopers is de schouw soms 
ecbt een dagje uit, met koffie en tuinstoelen. Over bet algemeen zijn de kopers vrij kritisch ook bij 
bet schouwen van de woning. Zij nemen alle documentatie die ze hebben mee naar de bouwplaats: 
technische omschrijving (T.O.), tekeningen en de meer- en minderwerkkeuzelijst (M&M-
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Bi"la e 1 

keuzelijst). In sommige gevallen neemt de koper ook een 
familielid met bouwtechnische achtergrond of een vriend 
die de woning nog nooit gezien heeft en frisser naar een 
woning kijkt. De schouw van de koper vindt in dezelfde 
week plaats als de schouw van de koper, maar niet 
tegelijk. 

4.5 Oplossen punten schouw 
Het oplossen van de punten van de voorschouw van de 
opzichter en de schouw van de koper is uitgewerkt in 
onderstand SADT-schema. 

figuur 5 de bepakking van een bewoner tijdens 
de schouw: bouwlamp,.koffie en broodjes 

4.5 afwerken schouwlijsten 

uitvoerder 

pen+ papier 

-·· 

4.5.2 lijst 
sorteren per 

categorie 

mar1<er 

werkorganisator 

ui1.voerder 

telefoon 

figuur 6 stap 4.5 van het opleverproces, afwerken schouwlijsten 

oplever1ijsten 

per categorie 

4.5.4 
verspeiden 

lijsten 

uitvoerder 

oplever1ijsten 

per categorie 

4.5.5 
oplossen 

opleverpunten 

onderaannemer 

gereedschap 

" 

onderaannemer 

uitvoerder 

Tot op de dag van de juridische oplevering is een uitvoerder bezig om te woningen 
opleveringsgereed te krijgen. De uitvoerder heeft over het algemeen een goed getraind geheugen en 
daardoor is het mogelijk dat hij continu, tot het moment van de oplevering, in feite bezig is met 
schouwen en oplossen. Gebreken die tijdens eerdere schouwrondes over het hoofd gezien zijn of 
niet goed uitgevoerd zijn worden op die manier zoveel mogelijk alsnog aangepakt en opgelost. 

4.6 Juridische oplevering 
De juridische oplevering is uitgewerkt in onderstaand SADT-schema. 

Normen,,' 

M&Vt--~~uzelijst 
, hfkenlngen + T.O. 

4.6. juridische oplevering 

4.6.1 woning 
schouwen 

oplever1ijst 

M&M·keuzelijst 

tekeningen + T.O. 

opzichler 

koper 

ultvoerder 

timmerman + kl. Gereedschap 

(bouwkundige VEH) 

opleveringslijst 

4.6.2 voeren 

opzichter 

koper 

ullvoerder 

(bouwkundige VEH) 

" 

" 
4.6.3 

overhandigen 
sleutels 

opzichter 

koper 

uitvoerder 

figuur 7 stap 4.6 van het opleverproces: de juridische op levering 
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Een prima woning geen punt 

Bij de juridische oplevering van de woning zijn een aantal verschillende partijen betrokken. 
1. Allereerst de opzichter. Hij leve11, namens de opdrachtgever, de woning op aan de koper. 
2. De koper: hij heeft de woning gekocht en krijgt de woning opgeleverd 
3. De uitvoerder loopt namens de aannemer met de oplevering mee en lost zo mogelijk tijdens de 

oplevering nog opleverpunten op. 
4. Een bouwkundige van de Vereniging Eigen Huis (YEH) kan op verzoek van de koper ook 

meelopen. Hij legt de bewoner uit of zaken we] of niet binnen de normen vallen, denkt met een 
bewoner mee en hij kijkt in redelijke mate objectief naar een woning. 

4.7 Oplossen opleverpunten 
Het oplossen van de opleverpunten is uitgewerkt in onderstaand SADT-schema. 

4. 7 oplossen opleverpunten 

4.7.1 lijst 
sorteren per 

categorie 

computer 

werkorganisator 

uitvoerder 

teleroon 

opleverlijsten 

4.7.3 
verspeiden 

lijsten 

uitvoerder 

figuur 8 stap 4.7 van het opleverproces: oplossen opleverpunten 

4.8 Tweede handtekening ophalen 

opleverlijsten 

per categorie 

4.7.4 oplossen 
opleverpunt(en 

onderaannemer 

gereedschap 

4.7.5 
inleveren lijs 

" 

uitvoerder 

Zodra alle opleverpunten die door de aannemer opgelost moeten worden opgelost zijn kan de 
tweede handtekening opgehaald worden. Met het verkrijgen van de tweede handtekening krijgt de 
aannemer de laatste 5% uitbetaald. Vanwege die laatste uitbetaling is de tweede handtekening dus 
zeer belangrijk voor HBU. 
Bij een conflict tussen de opdrachtgever en de koper, waarbij de aannemer geen pa11ij is, heeft 
HBU we! recht op de laatste 5% uitbetaling van de opdrachtgever. De tweede handtekening die 
hiervoor benodigd is wordt in dat geval, namens de opdrachtgever, gezet door de opzichter. 

8 



Bi.la e 2 

Bijlage 2 Analyse opleverpunten vijf projecten 

In de figuren 7, 8 en 9 resultaten van de analyse van de opleverpunten van de vijf geanalyseerde 
projecten (Nieuw Vreeswijk, Haarlem, Het Funen, Oudewater en Noordwijk) weergegeven. 
Bij deze analyse wordt er onderscheid gemaakt naar koop- of huurwoningen, woningsoort, 
opleverrnoment en bouwmethode: 

Koop/huurwoningen 
Op basis van hun projectkennis en ervaring 
hebben de betrok.ken uitvoerders van Nieuw 
Vreeswijk,, Haarlem, Oudewater en Noordwijk 
aangegeven in welke prijscategorie de 
woningen vallen. Bij het Funen zijn de 
verkoopprijzen bij de opdrachtgever 
opgevraagd. Op basis van cijfers van de 
gemiddelde verkoopprijs per regio [7] is er 
onderscheid gemaakt tussen middenklasse en 
duurdere woningen. De gemiddelde 
woningprijs in de regio Amsterdam (peildatum 
1 juli 2006) varieert tussen de € 237.000,
(appartementen) en de € 345.000,
(eensgezinswoningen). De prijsgegevens die ik 

45,0 .,...----------------. 
40,0 +-----------------! 

35,0 +--------------__.., 
30,0 -t-------------~i-R--t 

25,0 +-------------

15,0 

10,0 

totaal goedkoopiiddenklasse duur 

huur koop 

figuur 9 gemiddeld aantal opleverpunten met onderscheid 
naar de periode waarin de woning opgeleverd is 

ontvangen heb dateren van augustus 2001 . Er wordt aangenomen dat sinds 2001 de woningprijzen 
gestegen zijn. Hiermee rekening houdend, zijn de appartementen duurder dan € 300.000,- (augustus 
2001) in de statistieken tot het duurdere segment gerekend. 
De categorieen zijn als volgt verdeeld: 
1. Huurwoningen 
2. Koopwoningen - goedkoop. 
3. Koopwoningen - middenklasse 
4. Koopwoningen - duur 

Woningsoort 
Binnen de woningsoorten is 
er onderscheid gemaakt m 
een drietal categorieen: 
1. Rijtjeswoningen: 
2. Vrijstaande woningen 

samen: grondgebonden 
wonmgen. 

3. Appartementen, 
gestapelde woningen. 

45,0 .------.,.,.,......-------, 

40,0 +-----

35,0 +-----

30,0 +-----

25,0 +-----

20,0 +-----

15,0 +----

10,0 

5,0 

0,0 
riftjes woning vrijstaande apparterrent 

woning 

45,0 ...------------. 

40,0 ··t-----------1 

35,0 +----------1 
30,0 .. ,__ _______ __, 

25,0 +---- ---........ >--- 1 

20,0 +--------! 
14, 1 

15, o lii!P.~iiiii'I 
10,0 

5,0 

0,0 .J_)iiilllllmlilll•L..L---.U 
grondgebonden gestapelde 

woning woning 

figuur I 0 gemiddeld aantal opleverpunten per woning, onderscheiden naar woningsoort. 
Op de linkerafbeelding een onderscheid tussen drie verschillende soorten, op de 
rechterafbeelding alleen tussen grondgebonden of gestapelde woningen. Dit vanwege het 
geringe aantal vrijstaande woningen (7 woningen). 
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Een prima woning geen punt 

Oplevermoment 
Er wordt onderscheid gemaakt m een viertal 
categorieen: 

45,0 -..------------~ 

40,0 -+---------------; 

35,0 +--------------< 

30,0 +--------------i 

25,0 +----------__,...,.,...,.,......, 

20, 0 4---4*'4---~l-l--l-l-..J"---r----..i 

1. Voor de bouwvak: de maandenjuni enjuli. 
2. Voor Kerst: de maand december. 
en de tussenliggende periodes: 
3. In het voorjaar: vanafjanuari tot en met mei. 
4. In het najaar: de periode tussen de bouwvak tot en 

met november 15,0 

10,0 

Bouwmethode 
Na gesprekken met verschillende 
betrokkenen wordt er onderscheid 
gemaakt in vier verschillende soo1ten 
bouwmethode. Er wordt onderscheid 
gemaakt in verschillende typen wanden, 
vloeren en tevens wordt het 
binnenspouwblad genoemd. Dit omdat, 
mogelijkerwijs, er ook verschil zit in het 
aantal opleverpunten bij toepassing van 
verschillende soorten 
binnenspouwbladen. 
l . Montagebouw: prefab beton 

wanden, kanaalplaat vloer en een 
prefab beton binnenspouwblad. 

2. Montagebouw: prefab beton 
wanden, kanaalplaat vloer en een 
HSB-binnenspouwblad 

in het voor de in het voor kerst 
voo~aar bouwvak najaar 

figuur l l gemiddeld aantal opleverpunten per 
woning, onderscheiden naar de periode waarin de 
woning opgeleverd is 

45,0 -r---------------------. 
40,0 -+--------------------1 

35,0 ·t---- ------------------1 
30,0 ·t---------------------t 
25,0 ·t-------------.o-+-----------1 
20,0 +---------~---r---i-----1 
15, 0 +-----1-fl-'ir--

10, 0 -

5,0 -
0,0 

montage 
prefab beton 
kanaalplaat 
prefab beton 

montage 
prefab beton 
kanaalplaat 

HSB 

gietbouw 
in situ beton 
breedplaat 

HSB 

12 

traditioneel 
kz-steen 

figuur l 2 gemiddeld aantal opleverpunten per woning, onderscheiden 
naar bouwmethode. Bij gietbouwprojecten is een groter aantal 
opleverpunten per woning geconstateerd. Dit is echter een 
projectgebonden feit, omdat 75% van de gietbouwwoningen van een 
project afkomstig is. 

3. Gietbouw: in situ beton wanden, breedplaat-vloeren en een HSB binnenspouwblad 
4. Traditionele bouw: kalkzandsteen wanden en een vloerplaat. Hierbij wordt er geen onderscheid 

gemaakt naar de verschillende types binnenspouwblad, gezien de kleine variatie in 
binnenspouwbladen bij de woningen die traditioneel vervaardigd zijn. 

In figuurl I op de volgende bladzijde is de tabel weergegeven dit ten grondslag Iigt aan de 
grafieken in de figuren 7 tot en met 11. Figuur 12 geeft de projectgebonden informatie van de vijf 
projecten, voor zover deze bekend is. 
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project>>> Vreeswijk Haar\em Noordwijk Het Funen Oudewater TOTAAL 

jaar van opleveren >>> 2004-2006 2005 2006 2004-2005 2004 

categorie aantal totaal # gemiddeld aantal totaal # gemiddeld aantal totaal # gemiddeld aantal totaal # gemiddeld aantal totaal # gemiddeld aantal totaal # gemiddeld 

woningen punten # punlen woning en punlen # punten woningen punten # punten woning en punt en # punlen woning en punten # punten woning en pun ten # punten 

woningen 243 3638 15,0 41 559 13,6 3 168 56,0 249 5653 22,7 35 196 5,6 571 10214 17,9 

koop- of huurwoningen 
huur 67 829 12,4 23 328 14,3 0 0 - 58 1504 25,9 7 22 3,1 155 2683 17,3 
koop totaal 176 2809 16,0 18 231 12,8 3 168 56,0 191 4149 21 ,7 28 174 6,2 416 7531 18,1 

goedkoop 90 1411 15,7 8 94 11 ,8 0 0 - 0 0 - 15 60 4 ,0 113 1565 13,8 
middenklasse 74 1083 14,6 10 137 13,7 3 168 56,0 110 2064 18,8 13 114 8 ,8 210 3566 17,0 
duur 12 315 26,3 0 0 - 0 0 - 81 2085 25,7 0 0 - 93 2400 25,8 

woningsoort 
woning = grondgebonden woning 207 3123 15,1 41 559 13,6 3 168 56,0 0 0 - 35 196 5,6 286 4046 14,1 

rijtjes woning 201 2923 14,5 41 559 13,6 2 84 42,0 0 0 - 35 196 5,6 279 3762 13,5 
vrijstaande woning 6 200 33,3 0 0 - 1 84 84,0 0 0 - 0 0 - 7 284 40,6 

appartement = gestapelde woning 36 515 14,3 0 0 - 0 0 - 249 5653 22,7 0 0 - 285 6168 21,6 

oplevermoment 
in het voorjaar 17 105 6 ,2 41 559 13,6 3 168 56,0 44 880 20,0 0 0 - 105 1712 16,3 
voor de bouwvak 121 1594 13,2 0 0 - 0 0 - 65 1567 24,1 0 0 - 186 3161 17,0 
in het najaar 53 972 18,3 0 0 - 0 0 - 76 1751 23 ,0 35 196 5,6 164 2919 17,8 
voor kerst 52 967 18,6 0 0 - 0 0 - 64 1455 22,7 0 0 - 116 2422 20,9 

bouwmethode 0,0 
montage 147 1953 13,3 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 147 1953 13,3 

prefab beton - leidingplaat - prefab beton 59 634 10,7 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 59 634 10,7 
prefab beton - leidingplaat - HSB 88 1319 15,0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 88 1319 15,0 

gietbouw 80 1386 17,3 0 0 - 0 0 - 249 5653 22,7 0 0 - 329 7039 21,4 
in sittJ beton - breedplaat - hsb 80 1386 17,3 0 0 - 0 0 - 249 5653 22,7 0 0 - 329 7039 21,4 

traditioneel 16 299 18,7 41 559 13,6 3 168 56,0 0 0 - 35 196 5,6 95 1222 12,9 
kz-steen - breedplaat - HSB 10 99 9,9 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 10 99 9,9 
kz-steen - breedplaat - kz-steen 6 200 33,3 41 559 13,6 3 168 56,0 0 0 - 0 0 - so 927 18,S 
kz-steen - kanaalplaat - kz-steen 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 35 196 5,6 35 196 5,6 

figuur 13 analysetabel aantal opleverpunten, gesorteerd in verschillende categorieen 

!P, 
ii) 

__>. (1) 

__>. N 



Een prima woning geen punt 

deelplan blok #won I bnrs. 
Koop/ 

klasse 
rijlvrijl oplever- bouw-

wand vloer I gevel #won !ell!. 
Huur app periode methode #pnt 

#won 

Nteuw Vreeswijk - 435 woningen 

De Passage 1 31 H rij bouwvak gietbouw in situ beton br. plaat HSB 31 314 10,1 
Wiersetaan 3 2 24a/b H app kerst montage prefab beton leidingplaat prefab beton 2 17 8,5 
Wierselaan 4 2 25a/b H app kerst montage prefab beton leidingplaat prefab beton 2 19 9,5 
Wierselaan 10 2 173a/b H app voorjaar montage prefab beton leidingplaat prefab beton 2 39 19,5 
Wierselaan 11 2 172a/b H app voorjaar montage prefab beton leidingplaat prefab beton 2 20 10,0 
Wierselaan 13 2 248a/b H app najaar montage prefab beton leidingplaat prefab beton 2 40 20,0 
Wierselaan 15 4 213/221 H app kerst montage prefab beton leidingplaat prefab beton 4 111 27,8 
Groenhof 6 22 H app bouwvak montage prefab beton leidingplaat HSB 22 269 12,2 
Singels 12 6 K D vrij kerst traditioneet kz-steen br . plaat kz-steen 6 200 33,3 

Groenhof 21 2 355/356 K D rij bouwvak montage prefab beton leidingplaat prefab beton 2 27 13,5 
Groenhof 21 1 366A K D rij bouwvak tradition eel kz-steen br. plaat HSB 1 23 23,0 
Groenhof 22 1 367 K D rij bouwvak traditioneet kz-steen br. plaat HSB 1 43 43,0 
Groenhof 22 2 384/385 K D rij bouwvak montage prefab beton leidingplaat prefab beton 2 22 11,0 

Wierselaan 3 8 K G rij kerst montage prefab beton leidingplaat prefab beton 8 60 7,5 
Wierselaan 4 5 K G rij kerst montage prefab beton leidingplaat prefab beton 5 43 8,6 
Wierselaan 10 8 K G rij voorjaar montage prefab beton leidingplaat prefab beton 8 32 4,0 
Wierselaan 11 5 K G rij voorjaar montage prefab beton leidingplaat prefab beton 5 14 2,8 
De Passage 14 18 K G rij kerst gietbouw in situ beton br. plaat HSB 18 418 23,2 
De Passage 8 16 K G rij bouwvak gietbouw in situ beton br. plaat HSB 16 308 19,3 
De Passage 8 15 K G rij najaar gietbouw in situ beton br. plaat HSB 15 346 23,1 
Wierselaan 15 7 K G rij kerst montage prefab beton leidingplaat prefab beton 7 99 14,1 
Wierselaan 13 8 K G rij najaar montage prefab beton leidingplaat prefab beton 8 91 11,4 
Groenhof 22 16 K M rij bouwvak montage prefab beton leidingplaat HSB 16 52 3,3 
Groenhof 7 20 K M rij najaar montage prefab beton leidingplaat HSB 20 462 23,1 
Groenhof 5 20 K M rij bouwvak montage prefab beton leidingplaat HSB 20 522 26,1 
Groenhof 21 10 K M rij bouwvak montage prefab beton leidingp laat HSB 10 14 1,4 
Kadewon 23 4 K M rij najaar traditioneel kz-steen br. plaat HSB 4 13 3,3 
Kadewon 25 4 K M rij najaar traditioneel kz-steen br. plaat HSB 4 20 5,0 

Haarlem - 192 woningen 
fase 2 11 9 116-124 K M rij voorjaar traditioneel kz-steen br. plaat kz-steen 9 123 13,7 

12 6 H rij voorjaar traditioneel kz-steen br. plaat kz-steen 6 86 14,3 
13 6 H rij voorjaar traditioneel kz-steen br. plaat kz-steen 6 78 13,0 
14 6 H rij voorjaar traditioneel kz-steen br. plaat kz-steen 6 69 11 ,5 
15 1 143 K M rij voorjaar traditioneel kz-steen br. plaat kz-steen 1 14 14,0 
15 5 H rij voorjaar traditioneel kz-steen br. plaat kz-steen 5 95 19,0 
15 8 149-156 K G rij voorjaar traditioneel kz-steen br. plaat kz-steen 8 94 11 ,8 

Noordwijk - 3 Visserswoningen (Servicebouw) 
3 woningen 1 

I 
AL 

I 
K M vrij voorjaar traditioneet kz-steen br. plaat kz-steen 1 84 84,0 

2 AR/B K M rij voorjaar traditioneet kz-steen br. pl a at kz-steen 2 84 42,0 

Funen - Cruqutuskade en Sporenboog 
Cruquius 1 8 K M app najaar gietbouw in situ beton br. plaat hsb 8 147 18,4 

1 11 K D app najaar gietbouw in situ beton br. plaat hsb 11 227 20,6 
2 8 K M app najaar gietbouw in situ beton br. plaat hsb 12 158 13,2 
2 14 K D app najaar gietbouw in situ beton br. plaat hsb 14 274 19,6 
3 10 K M app bouwvak gietbouw in situ beton br. plaat hsb 10 200 20,0 
3 15 K D app bouwvak gietbouw in situ beton br. plaat hsb 15 331 22,1 
3 2 K D app najaar gietbouw in situ beton br. plaat hsb 2 25 12,5 
4 21 K M app bouwvak gietbouw in situ beton br. plaat hsb 21 384 18,3 
4 15 K D app bouwvak gietbouw in situ beton br. plaat hsb 15 417 27,8 
4 2 K D app najaar gietbouw in situ beton br. plaat hsb 2 91 45,5 

Sporenboog A 14 K M app voorjaar gietbouw in situ beton br. plaat hsb 14 260 18,6 
A 1 K M app kerst gietbouw in situ beton br. plaat hsb 1 12 12,0 
A 6 K D app voorjaar gietbouw in situ beton br. plaat hsb 6 98 16,3 
A 1 K D app bouwvak gietbouw in situ beton br. plaat hsb 1 73 73,0 
B 19 H H app kerst gietbouw in situ beton br. plaat hsb 19 464 24,4 
B 1 H H app voorjaar gietbouw in situ beton br. plaat hsb 1 35 35,0 
B 10 K M app voorjaar gietbouw in situ beton br. plaat hsb 10 186 18,6 
B 4 K D app voorjaar gietbouw in situ beton br. plaat hsb 4 122 30,5 
c 24 H H app kerst gietbouw in situ beton br. plaat hsb 24 535 22,3 
c 9 K M app kerst gietbouw in situ beton br. plaat hsb 9 197 21 ,9 
c 6 K M app voorjaar gietbouw in situ beton br. plaat hsb 6 57 9,5 
c 1 K D app najaar gietbouw in situ beton br. plaat hsb 1 9 9,0 
c 1 K D app kerst gietbouw in situ beton br. plaat hsb 1 61 61 ,0 
D 13 H H app najaar gietbouw in situ beton br. plaat hsb 13 453 34,8 
D 1 H H app kerst gietbouw in situ beton br. plaat hsb 1 17 17,0 
D 8 K M app najaar gietbouw in situ beton br. plaat hsb 8 189 23,6 
D 3 K M app voorjaar gietbouw in situ beton br. plaat hsb 3 122 40,7 
D 8 K M app kerst gietbouw in situ beton br. plaat hsb 8 152 19,0 
D 3 K D app bouwvak gietbouw in situ beton br. pl a at hsb 3 162 54,0 
D 1 K D app kerst gietbouw in situ beton br. plaat hsb 1 17 17,0 
D 5 K D app najaar gietbouw in situ beton br. plaat hsb 5 178 35,6 

Oudewater - 35 woningen 
blok 1 1 7 22-28 H rij najaar traditioneel kz-steen kanaalplaat kz-steen 7 22 3,1 
blok 2 2 5 31 -35 K G rij najaar traditioneel kz-steen kanaalplaat kz-steen 5 16 3.2 

2 2 29-30 K M rij najaar traditioneel kz-steen kanaalplaat kz-steen 2 25 12,5 
blok 3 3 6 619/1211 5/18/21 K M rij najaar traditioneel kz-steen kanaalplaat kz-steen 6 41 6,8 

3 10 ove rige 6·21 K G rij najaar \raditioneel kz-steen kanaalplaat kz-steen 10 44 4,4 
blok 4 4 5 1-5 K M rij najaar traditioneet kz-steen kanaalplaat kz-steen 5 48 9,6 

figuur 14 projectgebonden informatie zoals gebruikt bij analyse. 
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nr project bnr type ruimte omsc:hrijvlng 

211 Haartem 133 rij tuin tegelpad vrij van zand maken 
_,,_,_H_a_a_rt_em ____ 1_33 __ n~·i_t_u_in-'-pu_i______ stormschade aan bovendorpel 
m Haar1em 133 rij tuinpui remschaar los van loopde_ur ____ _ 

aanl v/h gebrek 307 

: x 

onreaelmatlaheld 

' . . . 
I 0 
I o 

. . 
' . 

83 uit functie 30 beschadiaina ontbreekt 58 vuil 24 

I o 
' I 

tljd 284 

: x: 

kosten 201 

0 

kosten in€ 

schatting n.a.v. uurloon en 
eventueel materlaalkosten 

uurloon: : € 35,00 
0% uur •mart mu • materiaal ' · totaal 

€10-ESO O.s: 1 :o,5: : €17,50 
x I t I t I I I t ' t I I I I I I I I I l x I I I I I I I I I t I I x € 10 .. E 50 1 I 1 I 1 t I € 35,00 
~-:--:-~:-~:-~:!---t--~:--:~-~:-~:--:~~:-~:--+-7:-~:--::----+-~:--::--~:-~:-~:!--x~:-+-:~~:-~:--::--~:-+-c_:-7:-+--::--~:-'":--c_:-->::-x--tr----€-1_0_._E_5_0----1r-1-c_:-1-7:-1~:r---~:-e_3_5-,oo---1 

214 Haar1em 156 rij voor slaapkamer raam passend en sluitend maken : x : : : ~ : : : : : : : : x : : : : ! : : : : : : : : : : : x : : : i geen kosten HBU : : : : € 0,00 

_21_•~H~a=a=rte.;._m:_:__ __ ..,,;.1=56=--'-"'--rij--=d~ak ... u=ic:tb~o~INi:_:__ _____ a_;_fvo___:__er--'---en-vo__:_;orzie..;;;;.~n-'-va~n_:te~g~e_l_o_m ... g~n_·n ... d ... t ... e ... bo--'--rg~e-'n-'-------lf---L• _ _,_• _ _.•'---!-'-'X'---!-'--+--~·-~·--'•'--_,__' _ _._:~1'--!-•-+----!'!---!-•-_._•_-+--~'-~'-~'!---!-'-_,_' _ _.''---t--~·-~·!---!-•-~·-~·._x-t--~·-~·,__--1--~·-x__,•,__-!-•-~·--''---1-------------1-~·~··~·,__~·----!-'----I 
21e Haartem 156 rij over1ooo diverse .. -·-· op spuitwerk ! : : x ! : : : ! : 1 , : : : : : : : : : : : : : : ! ! : x : : x : : : : : : : 

220 Haarlem 156 rij entree kitten vensterbank van zijraam : : : : x : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ! x : : : : x : : : : geen kosten HBU o,2s: : 0 : : € 0,00 
' 

221 Haarlem 156 rij entree beschadigingen schilderwerk ~.~e ... u_r _________ __._-'x-'• __ •.___,_• _ __.• __ •.__
4 

_ _.• __ '.___._' _ _,' _ _,__' _ _._' _ _.'_-1--_ _._• _ _,• _ ___.__• _.._x_.• _ __.__' _ _._' _ _,• __ •.___,_' --1---L' _ _._• _ _.' _ __.__• _ _._'_-1--_.__• _ _._• _ _.___.._• _x_._• _ _.•'--_,__' _ _._• _ _.__ ____ €_50 __ • €_1_0_0 ___ _.___2__.__• _1_._•_2_,•~---'•-€_7_0"",0_0-1 
m Haariem 156 rij achterpui veoopende kier aluminium deurbeslag (espagnolel) met neusgat van de deur ! : x : : : ! ! : : : : : x : : : : : ! : : : : : : ! : : : : x : : ! : : : : 
m Haar1em 156 rij achterpui deur passend en sluitend maken x : : : : : : : : x : : : 

,.. Haartem 156 rij acht~ipul krassen op beg~l_!IZl!l_· ~g _________ -------+--x~-~~~~-~-11- -~· -~·-~·~~·. • • • • • • • 

' . 
' ' 

• x 

. . . . I I 
I I : x: 

' x' 
22BHaanem 156 fij achte __ rp-'-w _______ s_c_h_ild_e_rwe __ rk_~~ge'--m_e_en _______________ -1 __ :,___,_:_x_,: __ :,___,_:_+-_:,__x_,_:_;: __ :,___,_:_;: __ :,__--+-;: __ :,___,_:_-1-_:,___,_:_;: __ :,___,_:_;:--+-+:-;: __ :,___,_:_;:--+-+:-;:--1--+:-;:_x~:-+:-;: _ _.__ 

E 10 -€ 50 

. ' . . ' . 
I ' o 
I I I 

• €22,50 

_,_,._H_a_a_r1_e_m ____ 1_5_6 __ ri'-j _b_e~rg'-lng~ _______ b_e_stra __ ting afmaken aan rand : : : ~,.: -+--::-"""':'--"""':-_ _,:_-<:,__...,,_: _ _,: _ _..._~: : : : ~~!--..-: --1---.:,_~: _ 7:_,:,_x_,_i--1---.:-:- ~-+-:,___,_l--0:---0------------11---v-: _ ... : __ :r---~,: ___ _, 
: ~::: -~-:-:--~~:-:-Jge_rge~ve-~-1------~-oegwei--~-:~:v-v-~-:-::-:-:-~-a:-:-:~rp--:-:-:-:-be-be-:~:-~-~-o-~-d------+--~;-~;-:~;~~;-~;--+--~;-~;-~;~~;-~;--;~~;-:-1--;~~;-~;--+--~;-~;--;~~;-~;-~;~-+-~;--;~~;-•;--;~-+-~;--;~-+-~;--;~~;-~;--·~: -..------------.-~;-······~'----'--;----;'-----I 
_""" __ Ha;;;;;;arte;;;;;;~m;;;;;;~----'1~5~6~~ri~l..,,;.fra..,,;.ns..,,;.ba..,,;.~~on..,,;.~~-----a~f-m_on;;;;;;te~re.,...n_d~e~u~r------------~~---~----------"""--,F:~i:--~::....-;.: __ i:-x~b.-f.:--F: __ ~::.....,:.:.._F: __ ~::.....,:.: __ ,,_ ___ ::....~~··--F ··-,.,......,~:-F: __ T::.....,.:.:~F: __ T::.....,.i.....,F: __ r::....=F:.._F: __ r::.....,.i."""F:_r::....y1._,,,F: __ r::,,....,:.:.....,~:~,.:..:-.-.._ __________ __.__~! __ : __ :~ ____ :.~--~ 
_,,._F_u_non_s_po_re_n_b_oog __ 4 __ a-'-p'-p __________ 7_woon __ ~llmer re kozijn re deel 2x kras In glas 374x2056 0 

_m_F_u_nen_s_po_re_n_b_oog __ 4 __ a_p'-p __________ 8_wo_on_ka_m_er linker kozijn re deel deuklbuts In espagnolet 0. • ' • 

_-_F_u_ne_n_s_p_ore_nboog_-'-_4 __ a-'-p'-p __________ 9_za_a.::.gt_an~gaten schoonmmaken : 0: 
. . 
' . 
' . . . ' I 

' I . . 
: 
' 

l:--+l-~i--+--c_:~:·~:-7:-~l--i!---~:-0--t-~::---:•~:--'::-~:--!:~--+-~--·:---1--~:--:!--x-:!-~-:----+--
1 I I 0 I I I I J I I J I i I I I t i l I X I . . . ' I ' I I 

I . :o : x : 
m Funen Sporenboog 4 app 1 O slpk.spoorz. Radiator klemmen bovenzijde vastzetten 1 1 o 1 • 1 1 ' 

1 1 o • 1 • ' : : • • 1 ! • : 1 • x 1 l 1 1 

240 Funen Sporenboog 4 app 11 badkmr. Wand Unks boven voegwerk_g.._aatJe_,_-_cor1ge_-=--_ren ___ -t-~:,__,_: _o_:_~L:~---_ _,,+-: ~~::~~'--:~-~--':+-:~~::~~::===:: ==::=o=--'"•~+--'::-'":r--c_--1----0:--,:---~ .~.--::----~ :---t--::---,:-~:-~::--~: --1-~!:-~: -+-----":~::: 
241 Funen Sporenboog 4 app 12 badkmr. Aarding radiator dik/dun + kitwerk : : o 1 

: : : : : : o : : : : ! : : : : : : : : : : : 

_""_F_u_ne_n_Spo __ re_nb_oog __ 4 __ a~p~p __________ 13 badkmr. Potschroef afdekdopje ontbreekt : : 
1 

: o : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : o : : : : 
1 1 1 

* • 
243 Funen Sporenboog 4 app 14 badkmr. Radiator rechts kap ('-b~lijft'-' _n_let_zi_·11_e_n-'-)-------1--~',___,_• _o_,_~•,__,_• --1-_,',__,_• _ _,_' _ _,·~-· _o_• _ __,'-+-+' -;• _ __,_• -+-_,' _ __,_• _ _,_• -~'--',_____,_• -+-',__,_• -~'--',___,_• -+--',___,.• -+--',__,_• -~'--',____,.• --t 

x ' 

™ - 4 aPP 15 badkmr. Wastafel kitresten veiwijderen achtermengkraan : : : o : : : : : ! : : : : : : : : : : : : : : : : : ! o : : x: 
245 Funen SporenbOOQ 4 app 16 badkmr. Snijtegels scherperand afschuren , • 0 1 , 1 1 • , , , • 0 , • f 1 , • • • , , 1 I XI I 

_,.._F_u_ne_n_~~renboog 4 app 17 toilet pot schoonmaken : : : o ! : : : : : : : : :o ' > I 
t IX I 

247 Funen Sporenboog 4 app 18 toilet plafond uitvlakken e_n_o~p_n_ie_u_w_s~pui_·twerk ___________ :_~: _o~t_~ _ _,__ _ _,_: _~,:_o_,: __ 0:~~,--:,__, : _ _, __ :_---<: ___ : ... -+-_,: __ :~_..,.... :~: __ :,--c-:--+-_, __ ,_...,__:,_~:--+--~:,___..._~:--i:_x-i--: -y:-~: _ __, 
~---•_og __ 4 __ ~~P~ _________ 19~g-~~g'-~-k_a-'-p-~ ___ e_~---------------~·-~·-~·-~·-o~·--~· : : : : ' ' I • ' • ! ; : I ! ; :o: I I I • x' 

_,~_F_u_ne_n_s_p_o_re_nboog ___ 4 __ a-'-p-'-p __________ 2_0_t_ra~p~ga_t_e_n_in_s_tootbord ___ ._n_o~g_a_fw_e_rk_e_n ______________ :.--.-:-~:_o_:,___,_:_-1-~:.----.-:-~:-~:.---_,_:_~:-~:-+-~:-~:.---__,_:_-t-~:-~:-~:-~: _ _,_:_+:-+_:,__-.-:_;: _ __,_:_T:_+_:,__-.-:_o-1r--:,__-.-:_x__,: __ :,___,_:_~ 
_,~_F_u_nen_s_pore~-"11oog ___ 4 __ a_p_p_~~-------2_1_s~lp~k_m_r_.bg..:::.:g~._Kra_ss_e_n_e_s-'-p_a~g~n-~_e_t __________ ...... _o_,:_--i:'--;-:-+-:--i:--+_+:-~:'--_,: ___ :,_-;: __ :;-_,:_--t_-::,__+:_4:_....__o-+:_4:_~:,_--:::---1: __ 4:_....__+:___,~~: l : : 
2s1 Funen Sporenboog 4 app 22 voorgevel naden natuursteen afkitten • • ' ! o ; ! • 1 ; ; ; ; : ~ • • 1 : : : • • 1 1 • o 1 ; : 

"" Funen Sporenboog 4 app 23 voorgevel bovendorpel met stalenprofiel naad nog afwerken : 0: . ' . ' : 0: ' I 
I I : x : 

_,.._F_u_ne_n_s_po_,,._n_bo_og __ 4 __ a-'-p-'-p __________ 2_4_sl_,_pk_m_r._b~gg~ ... ~~~in glas 385x2067 vervangen o ; : i : : : : ! : ~ :,__,__: -+:-+_,_: -+:-~: __ ::--::-___,.:_!_ -i : : ~ : ! : : : : : x -i-
254 funen Sporenboog 4 app 25 hal zijlicht kit beglazing boven gla,:fat _co_m~·g_e_re_n _____ -1--~: _ _.:.__~!_..._ :~:~o-+_.: _ _.:_~-~ :~; __ ~;-~ ;--t~-·.__~: _ .. '_+-•:-~: __ :~~: -~: __ ,'----+-~·-~:.__~: -~: __ :~+-~: __ ;~-1--~:_x~:~~: _ _.' _ _.'..._-t 
256 Funen Sporenboog 4 app 26 hat zijlicht onderdorpel met natuursteen netter afwerken : : o 1 

: : : : : : : : : o i : : : ! : : : : : : : : : : : : x : : : 

=~==:=::=:=•=:=::===:=:=:og=g==1=:9===:=::==================---~~-7.-~-k-~:-00-g-:~-:-:...-r_b_~lt-:-:::.-tt-'-ijdett<t_e_2_nx_~kr-.v-8~-s-~_n_mk_a_p_(-spa-rin_g_l_oa_+_a_f_smeni--n-)1-o--:!-~i,__o~ic_--i~-7!--t--+:-~;-'":-o__,;,____;,___-,:--+:--+-~;-'";-'";--+--;!---·:!----i:---':-l~:;-~;-o-1,.._~~c_--;:--,;---l:--~;--t~:!,__-!:~--';~x-';_x--+:-~:-'"i-~ 
_,.._F_u_ne_n_Sp_o_,,._nb_oog __ 1_59 __ a"-p-'-p __________ 2_-_se_~: afdekstlip dorpel binnenkozijn schuifpui manco : : ~ : o : : : : ! : : : : : : : : : : : : : : : : o : : := 
_s_F_u_ne_n_Spo __ re_nboog ___ 1_59 __ a~p~p __ ... _____ . __ 3_-ba_d_k_a_me_r._.tus __ se_nd_o_rp'-e_l_b_i_k_o_zi_jn_b_e_sch __ a_di~gd-------1-0~:--:~_.:~~·--·~_,__-~·----,: __ ~:~: __ ,:_~: _ __,__,: __ ~·-~·--+--o~H--i--!--:-}--}-:--}-:'--'-•-+--'''---,'-, 
_260_F_u_ne_n_s_pore __ nl>OOQ ____ 1_59 __ a"-p-'-p __________ 4_-b_a_dkamer: rechter wastafel waste werkt niet{moet fabrikant bijkomen} o ; : : : ! : : : : o : : : 1 1 • 1 1 , 1 , , , : : 

,., Funen Sporenboog 1_5_9_a-'-p~p __________ 5_-s_la_a""pk_a_mer __ 1._· c_o_n_tro_le(jl1!ad loze leiding manco (rechts) ' . 
I ' : 0: ' . . . : 0: 

: x : 
x ' ' 

-::--~:-~:-~:!--x-!-•--1 

: x: 
_202_F_u_ne_n_Sp_o_ren_•_og __ 1_59 __ a_p~p __________ 6-_sl_aa_pk_a_rne_r_2:_stl_il_b_i_k_ozi_l_n_sche __ ef_(s_lu_ilz_ijde_) ______ -+-~:~o~:-~.-~:-~:-+-~:-~}-~:-~:-~;~~:-~:---1--~:-~:-~;-o_,__~:-~:--:~~:-~:-~:~-+-~:--:~~:-~:--:~-+-~:--:~-+-~:-x~:~~:-~:-~:._____, 
263FunenSporenboog 159 app _7_-cv-ru __ i_m_te_:ka_na_a_l_wtw __ va_stze_tte_n_op~p_laf_o_n_d _______ +--~'-+'-~'--',___,_•_O--t--',___,_•_~'--',__,._~'-~',_-1--~'-~',__,__-1-_,',__,_' _ _,_'_;'~__,_'_+'--+--+-'-+'-;'~_,__'_+'--1--+-'--+'--1---~'-X__,_•_~'--+-' _ _,_•_~ 
264 Funen Sporenboog 159 app 8-cv-ruimte: exspansievat + ~-~~~el le_k_t _________ 1-~:_o_:.---~: -l-~: -+--:-~: -~:-~:-~· -~:-~: _ _,___o~:-~: __ :~_,_ __ ,: __ :~~: -~:-,:.---~: --1--:~_r: -~:-,:.---~: _ _.___:.---~: -+--:.---~: _x_,: __ :~_r: ---1 

,.. Funen Sporenboog 159 app 9-meterkast: gal plafond dichlzetten (purren) • 1 o • • •o J X t I 

figuur 19 tabel analyse opleverpunten analysegroep, punt 210 t/m 265 
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Een prima woning geen punt 

nr project bnr type ruimte omschrijving aard vlh gebrek 307 

~ ~ !!! : ~ ~ ! !;;: ! 
15 1-,< UJ (!) 

ë5 ~:~ == w ë2 
« ::J,~ ::J fl5 UI 5 lLlW > t- > 
C/) !:::::a: z 0 
::M =>:51 0 

tota.l: 89 30: 83 : 24 58 23 
percentage: 29% 10% 27% 8% 19% 7% 

onreoelmatiaheid 83 uit functie 30 beschadiaina 89 ontbreekt 68 vuil 24 

, . · . 

tijd 

"'FunenSporenh~ 159 app 1n hal' krassen opvoordeurZliide alg hal 0 " " I I I I I ~ ~ I ! I I I I 0 I ~ ~ I I I I I I I I I I i ix i i I 
------~----~~--~~~---------------------~~~.~~~~~~~~~'~~~.~~~------------_i~_r--T-~:~:---+I--1---'r--+I--~_~r--+--~i-~I~-t--+:---:~r--t~+'--;_--r-~'--~r--r'--+---::---:r---;:---+:--;Ir--t--+I--;:r-~--+i--;-ix~ir--'i---7'--~ 
287 Funen Sporenboog 159 app l1-hal: stijlen voardeur1<ozijn lijmresten verwijderen : I 0 I I I I ~ ~ i I I I I ~ I " "'" I a • I 
268 Funen Sporenboog 159 app 12 .. hal: dorpel voordeurkozijn groene verf vef'lNijderen : : : 0:: ::::::! ::: :::::: ::::: : 0 : :: x ~ 

211 Funen Cruquiusk 229 app 1) Buitenruimte. middennaad van alu deuren sluiten niet aan, deuren afstellen : 0: :: I::::::: 0:: :::::: ::::: :: : X: : 

_._n~F~u_n_en~c~ru_q~U_iU_S~k~2=2~9~a~p~p ____________________ 2~)~B~u_i~le_n~ru~i~m~le~,~r~e_-k~o~lo~m~p~u~r~v~enN~ij~d~er_e~n~e~n~wa~n=d_r~epa~re~re~n~_i~o~:r---;:_--+:--;: __ -+' __ +---: ___ l;--_+' __ ~'-r-ir-_); ___ ~'_-1r--+: ___ :~: __ +: __ ;-__ ;r-_{; ___ ~; ___ ;r-_+;_o~~i_-4r--+:--;:--_:r--~:---~---~:----{:_--;-r-:~x~:--f:--~:r--r:--1 
.73 Funen Cruquiusk 229 app 3) Woonkamer, buitenkozijn fermacel bevestiging uitwllen :, 0' :: i;, 0; i ;, ::: ;; i ; ; ~ ::::, ,: :: x: : : 
273 Funen Cruquiusk 229 app 3) Woonkamer, Ii-stijl afkitlen 
27' Funen Cruquiusk 229 app 4) Buitenkozijn, raam onderzijde loopt aan en kruk beschadigd 
275 Funen Cruquiusk 229 app 5) Slaapkamer 1, sluitstijl op hoek beschadigd 
.16 Funen Cruquiusk 229 app 6) Keuken, i __ entiel op plafond laten a.nsluHen, en evt sp_ h""",","o 
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: x : 
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_In __ F_u_nen ___ Cruq __ ~u_iusk ____ 2_2_9 __ a~p~p ____________________ n~B_.d_u_m __ .r_,ware ___ ~_ro~p_~ __ n_.meI __ I_~ __ ~_~~oo __ n_~ __ op~9_n_~_u_ffin_g~b_._~ __ mm __ g __ fi~ __ :r-0-+: __ ~: __ ~:: ___ ~: __ ~ __ ;: ___ +-i_~'_-4:r-_!i ___ ~;_-4;r-~_o~:: __ -+: __ ~: __ ~ __ ~; ___ ~; ___ i: ___ {; ___ ~: ___ '~~ __ ~: __ ~:: ___ ~: __ ~: ____ ~r--:~~-t ___ :rcx~:--_::---{:----;~-i 
,,. Funen Cruquiusk 229 app 8) Badkamer, koperen leidingen schilderen : : : : 0 : ;;,;.;; .:: ;; i : : ; 0: : : :, " !! x! ! ~ 

.79 Funen Cruquiusk 229 app 9) Badkamer, meenNerkoptie intarieur radialor manco : 0 : · , · , : 0 : : x : 

_~~F~u~ne~n~Cru~q~u=iu=sk~~22==9~a~p~p~ __________________ '~O~)~Bs=d=g=m_~=,=Io=mp~~=.=~=I=~~lma==n=oo=,=~=d=~~&~m=ru=~~~~b=ij=.=~=.=m~I«~co~mu~«~.=n;-__ ~~: __ o_:c __ ~ __ : ___ ~ __ ~;-4;~_+-i_~;_-4;r-~ __ ~: ___ :r-_~: __ +-__ : ___ .;~_~; ___ :;~-+' __ ~' __ ~ __ '~, __ ~:_o __ :: ___ ~: ___ ~~~: __ ~ __ ~' ___ :~ __ :~~x{: ___ ;~~ 
"" FunenCruquiusk 229 app 11) Badkamer, voegwerk naaslwcd corrigeren , '0' I I ; i ; : : : 0 i :.: ;;;;:: ::::. ,. : x; ; ; ; 
2S2 Funen Cruquiusk 229 app 12) WTW. rechterfi1ter loopt tegen bedrading aan : ~ 0: :: ::::: 0:: ::: :::::: ::::: :: :: Je: : 
_~ __ F~u~ne~n~C~ru~q~u~iu=s=k~22==9~a~p~p~ __________________ 1~3~)V~.~o~r~~ur~,~bl~nn=.=n=o=mk~.~n=ren~n=og~.=ft=.k~k~.n~(=D=h~1o=e=.~n~no=o=~~.=u~rl~.Io=r~o~mro~i=I.=n);-__ :~ __ ~: __ ~: __ ~::--0_~:--~--~-+--~-4:~-+-:_~:--4;:--~--~'--~'r--~:--+---:--_.:~-+-:-4: ___ +-:_~: .. ~r-~: __ o_~:: __ -+' __ ~' __ ~ __ ~' __ ~' __ ~ __ ~' __ ~'_X-4'~-+' __ +' __ ~ 
284 Funen Cruquiusk 229 app 14) Hal, SChroef uit wand tegenover voordeur verwijderen :: 0: I I ~; ~ ; ; : ~ 0 : :: !;;::; I I I :: :: x: : : : : 

2S5 Funen Cruquiusk 229 app 15) Slaapkamer 3, builenkozijn lakbeschadiging op tussendorpel 0: 
... Funen Cruquiusk 229 app 16) Toilet, kozijn heeft beschadigingen en deze ook nog reinigen 0' 
28' Funen Cruquiusk 229 app keuken maakt deel uit van dit proces verbaal 2-12-05 nog diverse onderdelen levering week 3 
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: X : 

• f X I 
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I X 

2S6 Funen Cruquiusk 292 app 1 ~keuken-meerstanden schakelaar ompolen : 0: : :: ::::::: :: 0 : :::: ~ f t± 
289 Funen Cruquiusk 292 app 2 .. meerwerk-schakelaar mv in badkamer werkt niet aangesloten?? I 0 I I I I I f I I I I I t I 0 I I I t I I: : I f I I t i t X I I I x 
-,-oo-F-u-n~en~c~ru-q~W~·usk~~2~9~2~a~pp~-------------------~~h=a~I-~~~d~eo~ro~on==e~n~be==l~we~rk~e~n=n=~==I==~==~~~~~~~-i~-:~o~:--~:--~:~-+:--1---:~~:--~:--~:~-+:--~:--~:r--f--~:--~:~0-7:--f--4:~-+:--+:--~:~-+:--~:--- ~:--~:--~:~~:--+--4:~-+:--f--4:--~:~-+:--~:--~:~x--l 

: x : 

_~_'_F_u_n_en __ C_ru_q~u_iu_sk ___ 2_9_2 __ a~p~p ____________________ ~ __ s_~_m __ ~_b_u_~_e_n_ko_n~ï~n_li_sc __ h_u_Wraa ___ m-=Wa __ s_bek ___ ra_s_~~ne_'_m __ ark __ e_ri_n~g~}-i~o~'r: __ T: __ ~: __ ~:r--T: __ ~ __ :r--+: __ ~: __ ~:r--r: __ ~: __ ~:r-~--~:--~:r--r:--+-~:~-r:--~:--;:r--r:--~:_O~~-r:--T:--;:~~:---T:--~--:r--+:--~--:r-X-+:--~:--~:r--r:~ 
,.. Funen Cruquiusk 292 app 5-slkm 2-binnendeur opdekdeur üchl beschadigd I , 

293 Funen Cruquiusk 292 app 5-slkm I-binnendeur licht beschadigd bij deur1<ruk , . , . , 0 • 
, , ,0, I , , , 

, x ' 
, I 
, X I 

... Funen Cruquiusk 292 app 7-slkm 1-wII aluminium kozijn deur klemt in sponning :r--è:--;:--r: -i---r:--~::~:_--+--::r--;--+-~:----è:--+--ó:----:~:--+:--+--:':~r--è:--+~--r--::--T:--+~:·~è:--+--r:x~:r-T~--+!--r:~ 
'0' : :. !!!!!!! ., '0 ! ! ! ! ~! : ~ : :' " :x~ ~ ~ ... Funen Cruquiusk 292 app 8-slkm 1-buHenkozijn re slop onder gangbaar maken 

"'" Funen Cruquiusk 292 app 9-bullenruimte-lichle beschadiging op stijl re deur 
. , o. , I I o I I 

I , , I 
I , , I 

, I 
, X I 

_m~~~ne~n~C~ruq~u_iu~sk--=29=2~ap~p~ __________________ ~1~~~on=~==m=er~-b~w=1e=nk=ozi=i~n=re~s=ro~p~on=d~er~g~ang~ba=ar=m=a=ke=n~~ ___ ::~o~:---f:---r:-+:~~+:---;;---~;;;---;r--~;--~!---~::--+:~:~o-+--;:---\--+!~;:--+~--oi;---r--r---~-+--:r--~'-1-~:r--+:~---~r-x~ ~--~~r--+!_;:----I 
,.. Funen Cruquiusk 292 app 11woon~mer-1 e paneel van buitenaf kopse ~nl beschadigd O' , I " ':::::: ." ! ~ : : :: ~ ~ ~ ~ I " ~ ~ ~ ! x ' 
299 Funen Cruquiusk 292 app 12..meerwerk-hoofdschakelaar electra ontbreekt : : : : 0 : ::::::: ::: :::::: : 0 : ! x : 

302 Funen Cruquiusk 292 app 15-vaalwasserkraan los leveren : 0 : : 0: 
_303 __ F_u_n_e_n_C_ru_q.:..u_iu_s_k~2~9=2~a",p"p _____________________ 15-~be=rg"in~g<--~d.;;.e=ur~o.;;.n~tb~re=e~k~I __________________________ _ir-_::r--:-: __ +: ___ ::~o_::_ --+-~;r--::_-+-:_+ : __ :: ___ , : __ + :r-'--+: __ ;: __ ...,_: __ : ___ : ___ : ___ :--+--: __ :_:_: __ :~~ _:_: : ~ ~ ~ x ~ 
~~e!~.9..u!!!s~!9!~eE __________ ..!~~~~.!!o!.~tv~e!!~______________ _L_LJ_l!l_ ~_~_J_J., .,L_LJ_l_. _!.._~_....;_ _.!..._:....-.!_~_.!.._!.. __ ~..!.!._l._:...~_ _..!._.!.. ___ , 

figuur 20 tabel analyse opleverpunten analysegroep, punt 265 tlm 307 

Op de volgende bladzijde in figuur 21 zijn de grafieken weergegeven van de verdeling naar de aard van de opleverpunten, inclusief een onderverdeling tussen de grondgebonden en de gestapelde woningen. Uit de grafieken van de 
grondgebonden woningen en de gestapelde woningen is te zien dat er nauwelijks een waarneembaar verschil is in de aard van de opleverpunten tussen deze beide categorieën. 
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figuur 21 grafieken van de aard van de opleverpunten van de analysegroep. Boven alle woningen, in het midden de grondgebonden woningen en onder de gestapelde woningen. 
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Bria e4 

Bijlage 4 Analyse opleverpunten 40 woningen 

In onderstaande tabel is de analyse weergegeven van de 40 recent opgeleverde woningen. De opleverpunten zijn gesorteerd naar aard. Deze gegevens zijn gebruikt voor de analyse zoals in hoofdstuk 3.4 van het rapport beschreven is. 

nr project bnr type ruimte omschrijving aard v/h ebrek 219 onreoelmatiohe"d 57 uit functie 11 beschadiging 82 ontbreekt 39 vuil 12 

percentage: 37% 5% 26% 5% 18% 8% 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

-:--:--:--:---:- -:--:--:--:--:--:---:- ,-----:---:---:- -!--:--:--:--:---:- r-----:--:--:--:---:- -:--:--: 
1 Vreeswijk 355 rii Oak terras: IBS paneel achteiziide platen neties afwerken I I X I I I I I I I I I I X I I I I I I I I I I I I I I I I I 

2 Vreeswijk 355 rii Extra ruimte b.g. poortgevel: therrnostaat manco ' x, ' ' ' x ' 

_3_V_r_e_e_sw__,_ijk_---'3"'5"5'----"ri,_J· __,O"'v"'e"'rl=o=o"--p ______ vl=o=er,_r"'e"''P=a'-'re=n=bi,_J· =-ba"d=k=a"m'-'e=r'--e"'n"""'to=il=et'---------------41--:i---:--x·+--:---i- ~:---i--i--i--i--i---:- r-----:---i---:- -i--i--i--i--i---:- r-----:--i--i--i---:- -:--i--i 
4 Vreeswijk 355 rii Slaaokamer 1 e vd rechts wateraevel: ruit rechts boven bekrast x ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 1 1 ' 1 1 ' 1 1 x ' 1 1 • 1 1 1 1 

5 Vreeswijk 355 rii Slaapkamer 1 e vd links watergevel: spanning ender in wand dicht zetten x x 

_6_V_r_e_e_swi__,_·~k----'3"'5"5'---""ri,_1· __,S"'la=a~m"'1k=a=m=e'-'r _____ -"1e~v.=.d~li=n'-'ks~w=a=te"ra~·e=-v=e"I'-: a~'i=bo=l=a~t =sc=h=il=d=e=re"n'-------------41--:---:--:--:--x-·1- r-----:---i--i--i--i--i---:- r-----i--i---:- -:--i--i--i--i---:- ~l--i--i--i---:- r----:--i--i 
7 Vreeswijk 355 rii Slaaokamer 1e vd ooort: wand t.b.v. deur verlenaen • x i • ' • ' ' i ' • ' ' • ' • • • • ' • i ' ' ' ' 

8 Vreeswijk 355 rr Woonkamer watergevel linker schuifraam vervanaen x : x 

_9_V_r_e_e_sw_ijk __ 3_5_5 __ ri~· _w_oo_n_k_a_m_e_r ______ zu~·g ~je_v_e_l l_in_k_e_r_k_oz_:i~1·1n_w_a_t_e_rs_la~1g~b_ek_ra_s_t _________ _,.._x_:---:--·::---:---:- -i--:--i--i--i--i---:- -i--i---l- ~:--:--i--i--i---:- -:--:--:--:---:- -:---i--: 
10 Vreeswijk 355 rr Woonkamer vloer reoareren + leidinawerk reoareren onder radiator x 1 1 x 1 1 1 • ' 1 • • 1 • • 1 • • 1 • 1 • 1 1 

11 Vreeswijk 355 ri' Woonkamer weersafhankeliike therrnostaat manco x, ' ' ' x' 

_1_2_v_re_e_swi_'jk __ 3_5_5 __ ri_1· _Z_ij_g,ev_e_1 _______ 2~p_la_a_ts_e_n_m_e_tse_lw_e_rk_r_e~p.are_re_n ___________ __,o--x-o---:--<--:i---:- -i--i--i--i--i--i---:- -i--i---:- -:--i--i--i-x-i---:- -:--i--i--i---:- -:---i--i 
13 Vreeswijk 355 rii Ziiaevel caoe cod+ naden nazien oo verontreiniainaen x 1 1 • 1 • 1 • • • 1 • • • 1 1 • 1 1 • 1 1 • 1 • x • 

14 Vreeswijk 356 rii Alaemeen alas hof en wateroevel reiniaen x : x : 

_1_5_V_r_e_e_swi_-~k __ 3_5_6 __ r~ii"i_E_xt_r_a_ru_im_t_e ______ 1_ru_i_t_b_ek_r_a_s_t __________________ _,.._x_:---:--·:i---:---:- -:·--i--i--i--i--i---:- -i--i---:- -:--:--:--~:---:~ -:--i--i--i---:- -i--i--i 
16 Vreeswijk 356 rii Extra ruimte b.c. scheur in wand bii binnendeur x • , • , • , • , , x , , • • , , , , , 1 , 1 , , , 1 

17 Vreeswijk 356 rii Hal b.o. meterkast schoonmaken + netter afwerken x : x : 

_1_e_v_r_e_e_s_wi_"jk __ 3_5_6 __ r~i"_S_la_a~1p_k_a_m_e_r ______ 1e_v_d_w_a_t_e12~:ijd_e_:_b_e_s_c_h_ad_1i_gin~g1e_n_o~•P_t_u_ss_e_n_d_o~rp1e_l _____ _,.._x--<:·--:--·:--:·--i- -:--i--i--i--i--i---:- -:--i--·:-2-1---i--i--i--i---:--:---i--i--i---:--i--i--i 
19 Vreeswijk 356 rii Slaaokamer 1e vd poort; kras in hoge ruit en slpkmrwaterzijde: schuifraam kras in glas x : • • • • • • • • • • ' ' • • • 1 • x • • • • • • • • 

20 Vreeswijk 356 rii Slaapkamer 1e vd poort; kras in hoge ruit en slpkmrwaterzijde: schuifraam kras in glas x :x 
_2_1_Vi_re_e_SW1_.~k __ 3_5_6 __ r_ii'i _S_la_a~1p_lk_a_m_e_r ______ 1_e_v_d~p_1o_o_rt_: _d_ag_s_t_u_kk_e_n_va_s_tz_e_tt_e_n _______________ ,:.-_, __ x_,:_ -~:- -~:--i--i--i--i---:~ -:--:---:- -:·--i--i--i--i---:- -:·--i--i--i---:- -:--:--: 
22 Vreeswijk 356 rii woonkamer 2 stuks ruiten bekrast x , , • , • , • , , , • , , , , , , • • , x • , , , , , 

23 Vreeswijk 356 rii Woonkamer 2 stuks ruiten bekrast x x 

_2_4_V_r_e_e_s_wi~l_k __ 3~5~6~~riii~W~o=on~k~a"m~e=r'-------=k~itw"'e=rk~d~a~m~s~tu~k~n~e=tt~e"'r~a~fwe~rk~e~n_+_d~a~1rn~s~tu=k~v~a~s~tz~e~tt~e"'n'-------+-~-'·'-x~·-~'--,'--+-~-~~-~·-x~·-~~--+-~~'-~-+--'~L:-~_,'-~-~--4f--~-~-~~-~--41-~-~~ 
25 Vreeswijk 356 rii Woonkamer doorvalbeveiliaina i.o.m. bewoners op hooate plaatsen • x • • 

26 Vreeswijk 357 rii slaapkamer R.V. 2e verdieping Rechterraam ruit bekrast x x 

_2_7_V_re_e_s_w~ij_k __ 3"'5"'7'--~riij---'T~r=acplk=a=s~t ______ ~vo=e~•g~1w~e=rk"-'-'n~a~lo~>P"•e~n,_+__,_vo~o=r'-""a1e~ve=l'---------------+-x--':--L-'----'-~--1--~--L-~~-~-~~--+-~-''-~-+--'~L:-~_,·'-x-L_,_-1-~-,----'--"--+-~-~ 
28 Vreeswijk 357 rii Vooraevel paneel boven prakti"kdeur aedeukt x • x • ' • • 

29 Vreeswijk 358 rii Badkamer Toilet verhogen tot min 40cm x , : 
---------~-------------~~-----------------__,t--~-~-~~-~-t--~-~-~~-~-~~-----~~-~-+-~-~-~~-~-~--t-~-~~-~-~---11--~-.---. 

30 Vreeswijk 358 rii slaapkamer voor 1e verdieping CAI en KPN bedraden volaens meerwerkliist ' x ' ' x ' ' ' 

31 Vreeswijk 358 rii WC b.a. tea el met bakfout vervanaen ' x ' x. 
32 Vreeswijk 358 rij glaspoetser in woning bezig om krassen te verwijderen x • : : : : : : : : : : : , : : 1 : : : : : x : : , , : : , 1 
---------~---------~-~----~~-~------~-----__,t---,--.,--,--,---,- -.-.-.-,--,--,---,- - .. --,---,-- -,--,--,--,--,---.- -.-.-.--,---,- -,--,--, 
33 Vreeswijk 360 rii slaapkamer voor 1e verdieplng raam ruit bekrast x I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I x I I I I I I I I 

34 Vreeswijk 361 rii slaapkamer achier 10 verdieping draairaam olas vervanoen (breukl x : : x 

35 Vreeswijk 361 rij woonkamer schuifpui vastdeel links bekrast x : : : : : : : : : : : : : : • : : : : : : x : : : : : : : : 
---------------------~--------------------__,t---.,-~.--.--.-.- -.-----.--,--,--,--,--·,- - .. --,---.- -.-----.--,--,--,---.- i---i--,--,--.-.- r--i-.-. 

36 Vreeswijk 362 rii Woonkamer schuioui vast rechts krassen in alas x • ' • ' ' • ' ' ' ' i ' i ' ' ' • • ' • • x ' ' • ' • • ' ' 

37 Vreeswijk 363 rii Badkamer toilet hanat te laaa : x 

38 Vreeswijk 364 rii Serging 2e verd, dakluik beschadicd x : : : : : : : : : : : : x : : : : : : : : : : : : : : 
---------~-~----------~-----~-------------__,t---.,---,--,--,---.- - .. --,--,--,--,--,--·,- - .. --,---,- ~j--,--,--,--,---,~ -i--,--,--,--.,- -.--.----. 
39 Vreeswijk 364 rii Vooraevel ziilicht kras in alas <naast voordeur) x 1 1 

' 
1 

' 
1 

' 
1 

' 
1 1 

' ' 
1 1 1 1 

' x 1 
' ' • ' ' 

1 
' 

40 Vreeswijk 364 rii WC 2 stuks veaen in spuitwerk wand ( teaen keukenl x : : x : 

41 Vreeswijk 3668 rii Algemeen koziinen en staalwerk nalopen op beschadigingen x : : : : : : : : , : : : x • : : : : , : : , , , : : : 
---------~~~--------~----------~--~~~-----__,t---.,---.--.--.--.• - '---j--,--,--,--,--,--·,- i---i--,---,- -i--,---,--,--,---,- -i--,--,--,--·,- - .. --,--, 
42 Vreeswijk 3668 rii CV kast buitendeur vervanaen x ' • ' • • • • • • ' ' • • ' ' • ' x ' • • ' ' ' ' ' • 

43 Vreeswijk 366B rii Hal b.a. voordeurkoziin ziilicht kras in alas ' x. ' ' x 
44 Vreeswijk 3668 rii Keuken spuitwerk rond MV afzuigpunt slordig + aftimmering slordig x : : : : x : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
---------~---------~~-----------~---------__,o---:----:--·:,---:---,- - .. --,--,--,--,--,---.- - .. --.---.- .----i--,--,--,--,---.- -,--,--,--,---.~ - .. --,--, 
45 Vreeswijk 3668 rii Keuken 2 stuks convectoren staan scheef x 1 • 1 1 1 • 1 x • 1 • • 1 1 1 1 • • 1 • 1 1 • 1 1 • 1 

figuur 22 analysetabel van de 40 recent opgeleverde woningen op Nieuw Vreeswijk, Nieuwegein, punt 1 t/m 45 

21 



~E:en prima woning geen punt 

nr project bnr type rulmte 

46 Vreeswijk 3686 rij Overloop 

47 Vreeswijk 3e66 rr Slaapkamer 
48 Vreeswijk 

49 Vreeswijk 

50 Vreeswijk 

3e66 rij Slaapkamer 

3666 rij Slaapkamer 
366B rij Slaapkamer 

omschrijving aard v/h gebrek 219 

(.'} t I (!) I f I 

;!; :~ ~ \;;;: 
S2'o:? w•C!J 
Cz....1.....1~:£X'. 
~ [i: ill ~ m '~ 
~!::~ !z:o 
~ ::> a o: 

totaal: 82' 11 ' 57' 12' 39: 18 
percentage: 37% 5% 26% 5% 18% 8% 

57 uitfunctle 11 beschadloina 82 ontbreekt 39 vuil 12 
C:'!l~fi*c:l:il,1,1 i: :t:: ,. : : : I I ~:§:~·~: : ai: : i: t 1:1:? ! Q &'c:'?;?' 1 ~:Q):t::i Q) c:•~:~ i:<: g) -

!!J: 's's~:~ ·11 1: ~~!iii·~ 1 ~:if:,1:1: "'xi ~:t::~ ~:~:·2' 1:.~:.1 
c:iiii ~ i!: ~1! ~ ~ _

1
. "i:~:~ .. ~:~:&:~ -~o a ~1!1.5 c:1·~1i -c L. ..... 

~:ii~ ~:11; c:•S1 ~ .51-•<1>1@b -8:f:~ ·~:~:o s:~:g 
~ I = '::s g .! I 'ii G) : ~ : I ,Q : : - : ~ :. :E : g_ ~ : : ~ ,: :, "5:'§ ~1ji~::! !' .!!! .-, t I I I :;; ~I._..-, I = 
9 : 4 • 11 • 0 • 2 : 10' 5 • 16 0 • 8 : 5 : 0 17: 1 : 1 : 3 : 5 • 4 • 51 1 • 0 : 12' 8 : 3 : 15 3 : 2 : 7 : 

16%'7%'19%'0%•4%'18%'9%'28% 0%'55%045%'0% 21%'1%'1%'4%'6%'5%'62% 3% 0% 31% 21% B% 38% 25% 17% 58% 

bel installatie manco : I ~ : X : : : : : : ! : : : : : : : : : : : : X : : : : : : -----------1--,r--i,--,-,---.- ,___1-r-i-1--.--.--.... - ----.--.---,- -;--,--,--,--,--~.- -;--,--.--~.- - .. --.--. 
b.g. achier: 3 stuks ruiten bekrast XI I I I I I I I I I I I I t I I I I t X I I I I i I I I . 
b.a. achier: 3 sluks rutten bekrast x • . ' 

' ' ' .x 

__ b::9· achter: 3 stuks ruiten bekrast ________ _.__x_:,_-+i--<i·--i:--~- -~--l--i--i--i--:---!- ~!--:--":- -l-!--:--i--l---!~ -:--l--i--i--":- -!.--:--: 
b.t;. voor: linker schuifraam ruit?,,,e"'k'"'r"'a"'sl,____ x I t I I I I I I I I I t I t I I I I I J I x t I ~ I I ' I I 

51 Vreeswijk 

52 Vreeswijk 

53 Vreeswijk 

. ~e rii slaapkamer achter 2e verdleplna ruit bek.rast 
. x • ' . 

' ' ' ,x 

.. 3666 ri~·r_~_aa~p1ra_mer __ v_oo_r_2_e_v~_d_i•~~-ina~r_e_c_ht_e_r_k_ie~1p_1ra_a_m_ru~bb_e_r_b_e_s_c_ha_d_1~_,d_t_be~id_e_ra~m_e_n~Q~e_d_e_u_k1 __ _.__x_~-<--->--:--<---1--~-<--:--~-,-~,-~--1---<·-~--:--o-~i--:--,---<,__-< __ x_,_+--:--:--:--:--<--+--:--<--~ 
3666 rij slaaplramervoor 2e verdie"'~ 2st schuiframen ruiten beschadiad x ' • ' • • ' ' ' • ' • ' • • ' • ' • • ' x . . . . ' . . ' 

54 VreeSWijk 300B rij slaapkamervoor.?e verdle~ng 2st schuiframen ruiten ~~-a=d=iad~-----------1,__x~: -~:-~: __ :~~:-_,.__:~~:-~: __ :~~: -~:-~: _ _,__~:-~:-~: -+-~:-~: -~:-~:-~: -~:_x_,,__~: -~:-~:-~: -~: _ _,.__:~~:-~: 
55 Vree~~jk 36e6 _r.ij slaapkamer voor 2e verd~e~ng plafond diverse bruine ple~ken Of!Qeveer 5 stuks ----1--:--+-x-:--+--:---1--+-~-x-'.-·+-.:--:--"'--1--::--i:---+[ -+---:~-+-~---::---:---:---1:---+--:--:~-:---:---1--i:--:-:--:[ 
56 Vreeswijk 3688 rif slaapkamer voor 2e verdle~ng vloerrand a1t1_m_m=en_·n~1a~sch=il"'d"'e"'rw,,_e"r~k~s~lo"rd=i~ia'----------1--'~-~ •x~·--·~--'-'--1--·~x_.._ ·~·-_•.___.._'__,_'_~·.__-+-~·-~·.__~· -+-~'.___.._'__,_'_~'.___.._•__,_•_+-'-'-~ ·~· __ .._•_~ '--1,..--·~~-_,· 
57 Vreeswijk 3668 rij ~de 1e verdieping ruit rechts van schulramen bek~~~~en'--11U~il __ in_s_,~P0_1uw _____ __._x~:-~:~~: -~:-~: _ _,__~:-,:-~: -~:_,: __ .r' -~: _ _,.__:~~:-~:--1--~:-~: __ :~~: _,: __ :~x-+-~:-~:~~:-,:-~:~-1--~:-~:-~: 
58 Vreeswijk 3668 rij Voorgevel IBS paneel 1e vc.:e:::rd::le:!p:::in.:..gc:•:::ch:::e::ef::....ge=m:::ont=ee=rd:..+:...•::m:.:•::1,_lec:•:::tro=ok::_::•e::rs::pn=i""'""'ll---!--~-'x~-+-~--11---!---!--!-+-l--+-+.:.:xc.+--!---''---+i -+-~'---+--!--!'--!--~---II--+: -~:---!:'-+i --:- -~--[--! 

.. 59 Vreeswijk 3tl!IB rii Woonkamer rechter schuifraam ziiaevel rult bekrast x • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • x • • • • • • 

.... 2 delen cape cod gescheurd + vero~~,,_ei'"n,,,,111· .,,iin.,1m"'en"'-ve=rw1=1id=ere='-'"'----11--x_,,_' _,,_: _ _,:_x_:,._~:-+_•,_' _.,_: _ _,' __ :~-r: _.;.:-~:--+_.;.: _ _,:_~: -+---i:--r: -~:_,:_x-;..: _.;.:--1-_r: -.;.: _ _,:-~: _,,_: _-1-_:,._x~_,: 
_e_1_v_r_e_es_wi_·1~·k __ 3=6!. rij Achtergevel UNP voorzlen van gaten en .11.~~ke=r~i=s= a•ede=u~k~t --------11--x-'::--+--!---~--:---t--:-~'--'""'--::--:--·:--+-+--:-+-~:--t--x-:---:--:---:i--:--:''---1--i:--+--:--:--:i·-+--:'---:-~ 
_6_2_V_r_ee_sw1_1~·k_~36~7 .~~~t~"ro--~·e~ve~l.__ ___ ~b~u=ite~n=k=r=aa=n=m~a~nco~---------------+-~·- ,•.___•.___~·-x.._•_._~·-_,• _ _,•.__~_·.___,__•_..._•_.,_4!_~·-~·-->-_:.___,__•_.._•~_4' _ _,: _ _,_.__.___.__•x_,_:_.._•_~:_, _ _,: _ _,•.__~· 

60 Vreeswijk... 367 rij Achtergevel 

_63_V_ree __ swi_,_'jk_--'3=6~.... rij Achtergevel schuifpu1 bovendorpel schoonmaken + rubb~,_r'"'n"'ak"'o"''°''"'e""n'------11---i-: -~ :__,_x_,,.__.,__ '--1:--...;..: _,,_: _ _,: __ :,._-;..: -.;.:-,:~-+-~:-,:-~: -+-~:-~: _.;.:-,:-~: -.;.:--1-_r: _T! _~:--r: _.;.:-+_r: _,,_: _x~: 
64 Vreeswijk__.3_,.6,.7'-_._ri.,_i_cA_,,,.,ln,e,,,m,_,e,,_en=------•"'ta"a"'lwe=rk=k:::o=zi:c.l:n,,,e::.:n_,_n,,,a::lo,,pe,,n"-op="besch='-'ad=ia"''i:.cng.,en=e,,,n:,:he,:e:.:;kwe=:.:crk:::en:.:.::nc::a::s!e:::l:::le,,.n'l-:.:X+' __ i:-~:-+--!--l'--!:--~-+-!---~:--+-..J'!--c.+-:ir--:-:-"":_-t-_x_,: __ :--:--o--7: __ i:--+-+--::---::---;-'""'--f--::._-':C--: 
65Vreeswijk 367 rij Ala~·e=m~e=e~n,_ ____ ~d~ra=a~~~n~de::...::.de~le~n~n~a~st~e~ll~en:.:..::::sch::=oo~n~m~a=k=e~n~e~n~n~a~ste~l~len=-----1-~~x_,: _ _,:_~:-~--1-4;_~:-~'__,_:_..._:_,,__:_,,__:-+-~·-x_,_•_~:-1--_:,__:._~:._~__,:,__,:_+-~!_4:_4:_~:-~:-1--•:-•:~ 
66 Vreeswijk 367 rij Algemeen zuidgevel vlak afwerken behangklaar : x: ' ' . . : x ' ' ' . . ' . ' . ' ' . ' ' 

_6_7_V_ree __ SWIJ~ .. k---'3~6~7-~riJL. ~B~a~d~kam=~e~r ______ vl~o~e=rt~e~gLe~I ~ve~rva=~ng~en.dtoegw~.~"'~~'e~ia~e~l ~st=rl~o _______ _,,__x~:-:-+-:-!·--+-~:,_~:~_,: __ ,_~i-~· -~· _ _,.__, __ , :-~--+-'-~:-~ __ x_, ___ ,; __ :,_-+~:-:--:-:-:·--+--':-~:~-· 
66 Vreeswijk ..... 367 rij Badkamer convector steal scheef en roosters nie! .. aoed aemonteerd • • x • • • • : : • x : : : : : • • : • • • • • • : • 
69 Vreeswijk 367 rif Badkamer 

_7_o_v_r_ee_s_wi~J_k _~3~67~_rij Badkamer 
71 Vreeswijk 367 rjj Badkamer 

loze centraaldoos weg werken (spuiten) plafond ~9~rd=lia~---r--r:-..,:r-x-.-: -,.:-..,:r--+-,.:-..,:r-x.,..: _,.:-,:,..----.-: --r:--1--:.----.:-,:--+_-r: _,: __ :.---.: _,: __ :.---+-,.: __ :r--.: _,:_..,:r--+-,.:-..,:r--.: 
doorvoeren afkltten, kitwerk rond bad slordia : 

toilet hang! te laaG en douchekraan scheef aemonteerd : 

: x :.__-~:-~:-~;.__x_~: __ .: ___ ~ _:,:---·:--~:--...--·-~-~-~~--·---~:-~:~~!--:-~ -:-H 
• x. ' •X I l I t I X I I t t I I I J l I I I I I I I t I t 

72Vreeswijk 367 ~ Badkam_e_r ______ h_e_k_we_rk_m_a_n_co __________________ +--,:r-...,..:-,.:-,:r-x-.-:_+--,:,--~:_,.:_,:_--.-:_T:_,:_-t-_T:_,: __ :.---+-,:-~:.---.:-,: __ :.---.-:-+---.:.-...,..:-,:-..,:.--x...,..:_+--,:r-~:--.: 
73 Vreeswijk 367 rii CV kast 2 ruiten bekrast x ' ' ' ' • ' ' ' : • x 

_7_4_V_ree __ swi-'-jk_--'3'"'6~7-~r1Li~C~V~ka~~·-------2=-'-ru~i~te~n~b~e=k~ra=st""-------------------1--x~:-+:-~:-~:-+:--1--~:-+: _ _,: __ :.__~:-~:-~:,_-+-+:-~:,___,_:_+-__.:~__,_:_+:-~:,___,_:_+:_x--11--~:_4:_~:~__,_:_+:-+-~:-+:-~: 
75 Vreeswijk :367 rij CV kast ui~~rtaoorsteen manco : : : : x : : ! : : : : : : : : x : 

Buruass nlel in de WTW-unit ' ' ' ' x ' • x ' 76 Vreeswijk .. 367 rtj CV kast 

77 Vreeswijk 367 rij CV kast roostersnietge~aats~t_+.~c~o~o~t~er~~~w~il ___________ __,:,___,_:_+:-~:,__x_,_: _ _,____.:.___,_:_+:-~_~:-+:-~: _ _..,_+;-~: __ :,__-+-~: __ :,___,_:_~: __ :,___,_: _ _,___:,____,_:_~: __ :,___,_:_x~-~:,___,_:_~: 
76 Vreeswijk 

79 Vreeswijk 
367 rij CV kast 

367 ril Gevel 
afvoerputnretnaartevredenheldbewo""n~e~r---------1--r:_T:_...;:--;'--c'-x--11---;-:_T:_...;:_-;-:_~: _ _,:_,:r--1--.;.:-..,:r--r:-+-:--:r--r: _ _,:_...;:r--r: _ _,:_+_r:-..;:-...;:r--r:-..;:_-1-->-:-..;:-...;: 
aevel als moaelllk nastellen. scheroe cunt kantolanken beschadiad x • ' x ' 

60 Vreeswijk 367 ~riLi ~G~e_ve~l _______ k~o~pg_e~v~e~l:~zwa~rt .. schilderwerk nalopen koven : x : ' ' ' x ' 

' x x 
' . . ' 

. . . ' 
81 Vree~~~.l__Df_Jj.~I b.g. convector schoonmaken + aftil!!~"'e'-'ri,_,n,,_o ________ --11---;-: _..;:-..;.: ~;--1--..;: __ :r--r: _ _,:_...;:_-;-: -..;:--1---;~r--x-r:-..;:--t-_r: _ _,:_...;:r--r:-.;.·-...;:r--+-T:_...;:_w __ :r--1--..;: __ :r-x--;: 

82 Vreeswijk 36?... .. rij Keuken schuifdeur hangt scheef ', x : : : : : ' : -7-: -~:-+-"", --!',--':'---+--!':-"":~--~: --!':--::---:-: -+-~:.--'""· --!':--':--:!---+-~:- ~ 
_6_3_V_r_e_e_swi_.jk __ 36_7 __ ri~i _K_e_u_ke_n _______ ti_·m~m~e_rwe~r_k_k_oo_f_s_lo_r~.~ x 1 1 • • • , • , • x l • • , • • ' • • ' • 1 • • 

_84_V_ree __ swi-'-·jk_~36~7 .... rij Meterkast deurbel monteren, laze 1~.!=d1'-'·n~aa=larm==na=zi=·e=n"---------r--i--'•-x-r--;-x-r--+-..;: __ :r---;---;-:--r-x-r-~~--11---;-: --r---i--+-.;.:-...;:,.---i~:;--r: _ _,:_-t--i--;--;--x--;---;'-+-r: _ _,: __ ;, 
85 Vreeswiik _ 367 rii Meterkast bultenkraan afsluiter slech! te gebruiken ' ' ' x ' ' • ' ' ' ' ' ' ' ' ' 

_86_V_re_e_swl_,_ik _ __;3~6'"'7-~riLj__,O~ver""'l=oo=p"------~k~a=s~t~2=e~ve=crd"':~d~e~u~r~ve=rva~"-"'ng~""'------------_.-x__,: __ :,___,__~: __ :,__-+-~·--:,___,_:_~:-~_~:-.:_+-~·-+:-~:,__-+-~x__,: _ _,_:_+:-~_~:-+-__,: _ _,__+:-~: _ _,_:_.___,: __ :,__ .... : 
_6_7_V_re_e_swi-'-·~k-~3~6~7-~riLj ~S~la~a~p~k=a~m"'e~r ____ .. Je vd kopgevel: rechter onderruit vei:y~ncen + aan\ffY'len ruimte x : : : x :r-~r:-+---i,i---i---i---,r--i---i---i--t--Y---i',..--;--+--i;--;---;-----;--;---;--x--1--~:;--;-i-.;:--1--i'---i-x--i 

88 Vreeswijk ~ _rij Slaapkamer midden 2e vd: middelste glas krasjn s~1PO_uw ________ _,.__x_,_• -~·-~·.__~' -~·--·~-'-~-~ ····-~-~-·~-+-~·--·~~--+~~L-~-~- ······-~-~x__.,_~· -~·--·~~· -~·-..... -~ ........ -~ 
89 Vreeswijk 367 rij Sl~~"'p'"'ka=m=er"'-----~e vd kopgevel: vloer repareren + cony~e=ct"'or~o~ov~erk=e'-'e""rd=-e"-"h"'"oo"'ia"'!t"'e.___,: __ :,__x_,_: _~: __ :,__-+-~: __ :~_~:~:-~:,__x_,_: -~:-+-~: -~:-~:,__-+-~ :__,:,___~:_:_~: _ _,_: -+-~: _ _,..: -+:-~:-~: -+-~: _ _,_: ~: 
90 Vreeswijk 367 .... ~j Slaapkamer 1e vd ~~pgevel: vloar repare~n ~ convector .~.P verkeerde hooate : :~;;--;-:-+-x,--;-·--·;---;-:--;--;---;--;,---1---;--·;--;--+---i:,..--.. ;--.;----;--;---;---1"--;--.;--;--;--.;---1--:;--:;--: 

91 V~~wijk 36? __ . rii Staapkamer ___ 1_e_~. koDCevel: convector wil en thennostaat kraan manco +----+--~: _x ........ :-x~:~-...---~~-~--~, -~,-~,--,~~. -+-~,~~. -~,--+-~~ ... --~-~. -~,-~,~-1--~,-~,.__~, _x~,-~,'---1--~:-~:~x~: 
92 Vreeswijk 367 rij Slaapkamer midden 2e vd: stalen hoekH~i:·n~b~e~v~e=s=tiai~i~n""""am"-a=n"-'c"'o'-------+-~'--'~-· -~·-X~· -+-__,: __ :,___. -;'-_,',___,..' -~·-+-r' -~·-~·~-+-~:-~:"---__ :_._~•,___,..' -+-.....,'-~' -+'-~'-_,_' _x-+-~'-_,_' ~· 
_9_3_V_r_e_e_SWll~"k __ 3~6~7-~ri~l~S~la~a_,1P~lk~a~m~e-r _____ 1~e~vd~k_oo~~·e~ve~l:~h~e=kwe~~rk"-en"-ro~o~st~e~r~s_n~ie~t~:a~e~mont"-~ee~rd'------1e---~-·c---->-~~-x_, _ _,__"-:-~r--<----:---~-~--:--+-7:-:~:--+-7[_-;--<--->--;--,--+--;--<--:--;--<---x-+--:--·r--: 
94 Vreeswijk 367 rij.. Slaapkamer midden ge vd: spuitwerk vervuild ' ' ' x • ' ' ' • • • ' ' ' 

95 Vreeswijk 367 rlj slaapl<!meraell!er 1everdieping draaikieoraam nastellen + vensterbank beschadiad : : ' . ' I I X t 
. x • 

. 
: 

' . . . ' ' x ' ' 

96 Vreeswijk ... 367 fij slaapkamer actrter 1e verdlep1ng vk>er repare_re_n_l_d_oo_rv_a_lb_e_v_ei-<lig~in~g~mo_n_te_ren_l_sc_hro_ev_en_h_oe_kl_i~jn~pl_a_at_se_n,.__, __ , __ x-;._-: __ x_, __ +-x_,[--:,'-_,;_ --:>--::--::--·:- -::·--r:--,[--r--:---:.--:--<---:·--<--+-->--;--<---:·--:--x-+--:i·--<:"-'""': 

97 Vreeswijk m 367 rij s!aapkamer achter 2e verdieP!~ .. scherpe punt ruit bekrast +rubber !!~looen x : L' -~ ·. -~:--L·. -+---':--:~~:- ····~-~:L-~:-.... ;--1--~:-.... :-~;'---+--',--'·~-~·-·"·--':'---~.· _x_._ ·"-~·. -~:--':'--~, -+-~:-~: ~: 
98 VreeSWijk ~~U slaapkamer achter 2e verdieping vtoer a~~n~he~l~e~n~b~ii~re~iD~a~ra=tie~+~sc=h~ro~e~v~e~n~o~llaa=t~se~n~in~h~oe~k~li~1·n~-t-_,,-~·-x_,_. -~· -~'--+_x_,,. __ ,'~_,..' -~--...·--·~~-+~·~~· -~--;1--~' -~:-~:~-~ :~'--'~-+-~!-~·~~· -~·-~·--+-~·-~·-~· 
99 Vreeswijk 367 rll we mv ventlel netter afwerken 
100 Vreeswijk 367 rii WC deur aaooassen naar 880mm breed ' ' ' •X ' . ' . ' ' . ' . . ' ' ' . ' ' ' . ' . . ' ' 

figuur 23 analysetabel van de 40 recent opgeleverde woningen op Nieuw Vreeswijk, Nieuwegein, punt 46 t/m 100 

22 



nr project bnr type ruimte omschrijving aard vlh gebrek 219 eid 57 uit functie 11 beschadiaina 82 ontbreekt 39 vuil 12 
' ~-- ~ ~: ~ i: jlj~ i t:i: ~ :i: l :l : : : '1!:2"~i:a1!!~ ~ ~ : ai -..,; - :e:_, w (.!) .2• "':I. i !: .. ~: .. ~ ~ j .. !!<~ 0 ,§ Q) Q):;:i Q)~ ~ 1ij ~ g:O) -~ :S! 

~ ~ ~:~ ~ a:o~ ;! i ~ ~ I:~:! ! ~ ~ l 1 j fl.il,j 'i 1 ~ ~ ~ ~ ·ii·~ ~ ·~ 
!'11-_:l!•, o!Z _"'': ~·~;.;i·1· !~4¥ :1c: Q;o .l?,:!J_~·=o•, !?> 
w 0 ·:;, g :e ; I I i .~ i :c • - I ~ .c e ~ •• e"' ~=>a: >, ~ 14 JC,.:;: : .: s- : : ~~a :v; 

totaal:t--82 ___ .1 ... 1_ ,5_1_:-::1-:-2:--'-3_9_,_1 ... s;-_9_: 74~·-1_1_.-::o-'."'._2:-::_1_0_: :-:s"'.'"'": _16-t-:-0:-:_ .a_._s___,.--:-0+1_1_.-:1:-:-:'1_: _3~::-:s:--'-::4".:"'."',_s_1-r:-::1:-:.'"".""o-:-_'12_:-:a-... 3-:-:_1_s-i-... 3_. __ 2 __ 1_,: 
percentage: 37% 5% 26% 5% 18% 8% 16%'7% 019%0 0%'4%'18%•9%•28% 0% 055% 045%'0% 21%' 1%' 1%'4%'6%' 5% 062% 3% 0% 31% 21% 8% 38% 25% 17% 58% 

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~ : : : 
_1_•1_V_re_e_s_wi~'jk __ 3~6~7-~r.ij _W_oo_n_k_a_m_e_r ___ ........... Unker vloer doos beschadiad 

_1_02_V_re_es_wi_·1_·k __ 36_7_~rij 'J\1()()111.<am_e_r _____ bo_m_ar_s_c_h_uif.Jlui looot aan + rechter ruit bekrast 

x 
x x 

:---:--:--:--:--~~..--~o--~,:-~.--+--x-~ _ _,__,__~,-~--;~-+-~--:~-c-~--:~-1--~,--:~-! 
I t I I I t I X I I l I I I t l X I f I I I t I 

1•3 Vreeswijk 367 rii Woonkamer schuifraam kras in soouw 
. x. ' ' ' . ' . ' . ' ' ' 

' ' ' 
. ' ' . 

104 Vreeswijk 367 rij Woonkamer vtoer vtak schuren biJ overgang_e_n_re~ip~:a_r_er_e_n _______ --+--:--:-x-:---:---:----1--x--:--:---i---:--<---:---:--+--:,i--:ic--: 

_1_05_v_re_e_s_wi_,"ik_-'36=8~ rii Jl!!cll.<am.""e"'r _____ _,,D"'o"'u"'c'"'h"'es"'c=h'-"e""rm"'-'d"'ef=ec"'t,_+'-w=a"'st=a"'fe,,,l"'kra=a""n_,d,,,,e"'fe=c=t-------1---"-x~_.._-"--~'_.._~·--~·-.._•-"•~-~·~·-~·--:-1--~'--fx : 
106 Vreeswijk 368 rii WC Bovenzirde inbouwreservoir teaelwerk aanoassen : : x : : : : : : : : : x : : • • 

• x ' ' ' ' 
' ' . 

---:--<-~:--:--<---1--':-,-~:-: . . ' . ' ' . ' 

=:=:=~=::===:=:=~:====:::::~~.;~~li_ ... -i .. ~~ .. ~~;~kn~8k~;~:~;~r~----~~~,o~:~~Jf!l~':~i~~n~i:~:~:-i,:m~ree~u:~aa~m'-ru~n~b~e~k~ra~s~t _________ ..... _x_,_-:--c--~.-x~:,;---1--~~--:l~-:i--~i--:~:---:~-~~--~:-:-~~--:~--1--<.--:,--:.--<,---:,--,:~x-1---:.--:,~--:.-~:.-x-c:--+---:~o---~:-~ 
109 Vreeswijk 369 rij Badkamer do~9.~~ .. ~.~nina te hooa aeolaatst : : : : : x : : : : : : : ' 
11

0 Vreeswijk 369 rij CV kast wasmachine lekbak staat an_d_e_rs~d~a_n~o~•P_ve~rk~o_oJ>o ______ ..___, _ _, ___ ,___, _ _, __ x_,_ __ ,: _ _,:_ --:!----:::---::---:i---l- -::·---:!--~i--+---:---:--<---:---:--:--+---:--c:---:---:--:--+---:;:--_,_i _: 

_1_11_v_r_ee_SW1......::'ik_~369 ..... .r9 ..... Hal b.g. deurbel functionaert niet x • • ' ' • ' ' ' ~-·~_..-~·-~·~-....... ·---"·--·~-"-'-1c--~'-.._ •---"·--~·~-+-~~-~ 
112 Vreeswijk 369 rij Keuken loze leidina niet volledia aanaebracht . ' . . : x : : x : 
113 Vreeswijk 

11• Vreeswijk 

110 Vreeswijk 

369 rij staapka~.!~ .. ~.~ verdieping vtoer niet goed ~~1 1e slk ~:9h~te_r-ib_u~lt_we=•a~s_c_h_u_re_n _____ ...__.:-~-x~·--:--~---<1-x~:-__ ,:~ •::--<i---::--:o---:i---+--·:---:---:--1--:'-_ _, __ , _ __, .. __ , __ , _ _,_ _ _,:~_,_: -->:--':~-'-: -+-~~~---: 
370 rij slaapkamer voor 2e verdieping rechterraam krassen in alas X ' 1 1 1 • ' 1 1 • 1 1 1 ' 1 • X • ' • 1 1 

371 rii Badkamer wandteael boven bad beschadicd x: ' ' ' ' 
' . . 
' ' . ' ' I o I X : ' . 

' ' 

' ' ' 
' ' ' . 

_11_•_V_r_ee_SW1~Jk __ 3_7_1 __ ri~i-~B_a~d_k~am_e_r ______ wa~s~t~afe~l~olu~an~iet_com~~•P~li~ee~t~e_n~k_ra_ne_n_rec_h~t_ste_l_le_n _____ _.__, __ ,_x~,___,_x_, _ _,__~:~·,___~:-~:--1>-x__,:--~:--+--,___, __ ~-+-__,:--~-,-~---,__, _ __, __ ,_:~::~-:,__x_,:--:,__-+ __ ,__,___: 
117 Vreeswijk 371 rij Badkam!lL _____ ~d~o=u=ch~e~d=eu=r~n~a~st~e~l~le~n~ ______________ ...,. _ _,• ___ •x_.._ •--4·~--·_. _ _,'~_.__.,_--4'f-_,_' _x__,·_~'f--1--... '--'f---'-1-~'f---'__,' __ ,f-__ •__,•_+-~' _ _,• _ _,_' -~· _ _,'-+-.,_ •--4• _ _,' 
11• Vreeswijk 372 rii Badkamer afvoer bad looot niet aoed door : x: ' ' ' ' ' ' ' ' : x : ' . ' . ' ' ' ' 
119 Vreeswijk 373 

120 Vreeswijk 373 
rii slaapkamer achter 1everdieptng schuifraam vast~ ala~s_vu~il_in~s~o,ouw~_+_k_ra_ssen ________ _._x~-~--·---~-·--+--·:·-~i·---':---•i--:--~:--'i--+-' _ __, __ . __ +-~i--:----':---':--·i-~-:~ _;,__~:---!>--':·-~:--+-~:---:--~ 
riJ we waterblFftdoorlooen , x , , , 1 • , , , • 1 • x 1 , , 1 , 1 , • , f 1 , ' . ' 

121 Vreeswijk 374 rii Achteraevel daktrim zit scheef : x: : x 

122 Vreeswijk 37 4 

123 Vreeswijk 37 4 
rij Algem~~~-----~vto~e_re~n~vt~a~k~afwe __ rk~e_n_is~~af!l~'e_te_k_e_n_d __________ _._~:,__~'-_x~---~_, _ _,__x~:~~: -:--:--:--:--: 
rij Algelll_een spuitwerk nalopen hal b.g .. toilet b.g. • • x • • • • • x • • • • • 

_,_,._V_r_e_e_swi~ijk_~3~7_4~~riLj _•l~aa~p~k•~m~•~•~•ch~ter .. 2.•.~•.r<:!i~pl_ng linker slaaokamer, olafond deuk + raveelafwerkina strak afwerken : x : : x : 

. ' 
' ' 

' . ' . 

: : 
I I I I I 

--~-'-~-~--'-~'--+--~:-~--~~ ...... -~.--',,__-<, 
' ' . ' 

' ' ' ' ' ' 
' I I I I t I I I I 

' . .. 
_1_~_v_r_e_e_swi~Uk __ 3_7_5~ri~·-·'-""~•P_l~_m_e_r_ac_hl_e_r1_e_v_e~_,_•P~ing~vt~oe~r~n_i_e1_vt~a~k~n~a_b~ii_d_e_ur ______________ --;1--'-~: __ x:,__~ _ _, __ ,_x__,:,--':--;___;___:,__~:--':--+-~:--':,__~:-+-__,-~-~~-,__~--•---;e-~:-~:--':,__~:-~:--+--·~~-~ 
126 Vreeswijk 376 ri" slaapkamer achter 1e verdieoina rechts, draairaam nastelfen + onderdoroel is verboaen • x 1 1 1 1 ' ' 1 1 • 1 1 1 x 1 1 ' ' ' ' 1 1 1 • 1 1 1 

_1_27_V_r_ee_swi--'-ik __ 3~7~6~~riLj _sl~••~p-kam~•~•-•ch-ter .. 1_e_~!'~;~p1ng links, hvdro aibowand staat aetordeerd : x .. 
' ' 

' . ' . . ' . ' . ' 
' . . 

_
126_V_r_e_e_swi_Jk __ 3_7_6 __ rij~_V_oo_>~ra•e_v_e_l ______ wa __ te_rs_l_a~gb_o_v_en_1_e_v_e_rd_ko_z~ii~n_e_n_is_~_o_rd_l~-~n•e_m_o_n_tee_rd ___ --;,_~:-~:-x~:-~:-~:--+--~!-~i--<i-~:---+--~:-~:-x--<e-~:-~:--':~-+-·-~~~--~-~,__~--+-~:,__~:-~:-~:,~-':-+--:,__~:--': 
_1_,._v_r_e_e_SWl~·~k--'3~7~7~~.ij ...... ti~.1 b.a. lekkaae olek OD olafond x I I I l I I ' I I I I I I I I I I x I I I t I I I I I I I I 

130 Vreeswijk 377 rii slaapkamer achler 2e verdleplng beslaa oo deur manco 
131 Vreeswijk 377 ril slaapkamervoor 1evemieping raam vuil in soouw + kras in ~las 
132 Vreeswijk 377 rii Woonkamer linkerschuifdeur kras in olas 

. ' ' . . ' 
x ' : : 
x: : : 

: x : 

: 

' ' ' ' 

' . ' . 
•x . 
' x 

: x: 

. ' . . 
_1_"_V_re_e_SW1~ijk __ 3~7~8~-ri~i-~Ba~d=k=a~m~e_r _____ ~so~1u_itw~e~r~k~s~lo~rd=i~ain~v-~na~a~d~-~----------c-1-~:-~:_x~:-?: __ ,: _ _,__?:-~:_x~_~:-,:~~:-~: _ _.__~:-~:-,:~--+-~:-,:~~:-~: __ }__.~: _ _,__:~~:-~: __ :~~:--+--~~-~ 
134 Vreeswijk 378 ril slaapkamer achter2everdieping spuitwerk slordlg • ' X • ' • • • x i ' i ' ' ' • ' ' • ' i 

135 Vreeswijk 378 rii WC boven211de reservoir vlak tecelen : : x : ' ' ' x ' . ' . ' 
1~Vreeswijk 379 ~ Achterg~~--~--=da=k=tri-·m~n~i=e!=s=tr=a=k~-----------------t---i:r-_r:_x_,:_,:,......-,-:-+-_:,__-r:-;: __ :,__-r:_,:_.,..:_x_.._~,--r:-+-__,:,......-;-:-;:_,:,___r:-;:--t-_r:-;: __ :,__-r:-;:-+_r:-;:--i: 
137 Vreeswijk 379 rii Bsdkamer teaels tpv spiegel beschadigd x I : I I I I I l I I I I I I • I I I x I I • I I l I I I I : 

138 Vreeswijk ......... ~!~---'n,._·,·-"B'-'a'-'d~k=a~m"e"-r _____ ~rioo=l_,aa=ns=lu~iti~ina"'"'sl"'o"'rd=!ia.__ ______________ -t--+: _ _,:_x_,_: -+: _ _,:,_-+-+: _ _,: _ __,_: -+: _ _,:,_x_,_: -+:--t-_.,_: _ _,: __ :,__.._+: _ _,:,__: _ _,: __ :,__.,_: _+-_,_: -+: _ _,: _ __,_: -+:-+-_,_: -+: _ _,: 
139 Vreeswijk 379 rii Keuken raam schroef uit koziin verwiideren + reoareren raam : ! : : : x : : : : : : ! ! : : : : : 1 : ~ : 
~---~-~~~~~~~------~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~---~1--?-~-0---,--:--1---r--o---;.--;--o---;.-~--t--i--_,_ __ ,__.._-i-_____ _, _ _,__, __ , _ _.... _____ __..,, __ .. ~-.--.~~,--,--, 
_

1
_
40

_V_ree __ s_W1_,_.ik_--'380='---'ru,._··--'Bad=,,,ke::a:.:m"'e""r _____ ....::.do"'u"'ch=e,,,sch=e"rm=_,,n'"'ie""t= 111e'"'reed='----------------'I--'-:--':--'-: -J.:_x_._:-+-:'---'-, --',--,'---'-, --',-~--t---':--:_,_' -J.:-+-L: -···~ ·········!·-...... : -~.-~:~-+-~:-~:~x~:-~:-~:~-1--J,--,~~ •• 
141 Vreeswij~ .......... ~~ rt! Keuken colourbeH paneel manco + raam ~~'-'bek="-ra~s~t--: ______ -l_x,_',__,_ _ _,• __ •,_x_,_. -+-',__,'. --·•'--',_....,.' --.'----t-,_ _ _,__ ... '_-1--_,_' -+'-_,',___,_' -+'-_,',_x-+ _ _,•_...,•,_....,_' -+'-~',_x_.. _ _,• __ •,__, 
_1_42_V_re_e_SWl~·jk __ 3~80~ rij slaaplramer aehte1 1e vem1ep1ng linker schuifraam bekrast 
143 Vreeswijk 380 rii slaap!<amer aehter 1e vertlieping plafond slordia gespoten 
144 Vreeswijk 380 ril slaaplramer voor 2• verdieping rechter raam ruit bekrast 

_1•_1_V_r_ee_s\'lli~ 381 rii WC reservoir beschadic d onder deksel 

x: 

x. 

' x. 

' x 
: : 

' ' ' ' 

' x . ' . ' 

. ' . ' 

: 

. ' . ' 
. 

x ' 

: 

x 

' oX 

' . ' . 

. . 

.---. 

' . . . 

' . 
' ' •.. ,, 

_,_ .. _V_ree_s_wi~j_k __ 3_8_2 __ r~ij_s_1a_ap_k_am_•_r_ac_h_t•_r_1e_v_e_m_1e~pl-ing~d_ra_a_ik_ie~p~ra_a_m_l_oo~pt_a_a_n_op~de_ve_n_sl_e_rba_n_k ________ ~ .. --::~x-,:-~!--::~-:i---1--:~-:---;--:~-c--~-:--<--::,__x_~:--~!-....... -:-~,-~--,-->--~-+---::--::~-::--~:--+-------:--:--: 
_
149_V_r_e_e_swi_,_'jk _ __,3""8"'3'--_,,ri,_j __,V.:::oc::o::.irg..,e""v"'e'-l _____ ~P~a~n~e=e=l=bOlf!l~ .. :!e voordeur beschadiad x • ' ' • ' • • • • x • ' • • • 
150 Vreeswijk 384 rii Badkamer doorvoer ender wastafel afwerken I douchekoo mancolbad beschadigd x : : 

1 
: x : : : : : : : : : 

1 
: : : : ! : x : : : x ! 

_15_1_V_ree_····-~~-····=ik_ .. ~~~3:84::~:n
2

i,_i·~:B:a:d:k:a~m~~~e:r~~~~~~~~~~~~t~e"'•~m
00

~e:1we::rk::ho::e~k"e""n~"'~s""1~e:k:e:n:vao:::r:h""'e~t:ba::d:""u~i"'1~"'"-'"'_"'_"_""_""_=-_""'_'-_=-_""_~_""_=-_"'_""_'-:1----;:;~---~~:----x~::~~-~:c-•~~:.-__ -_--11-r-----~-----~,----~..-_-_-_:---_~.---_--iT~--x~~-~--:1--~~T::~_~,i-~--~.-,,~~:r--~-~;~~~:~~::~-..,i~~~:~~~.,.:---~-;-::, -;:--:;--J--i:--+1 ~: 
-2.::_Y:~~~~~.~ 384 rii Badkamer douche cabine manco 1 

• 
1 1 x • 1 

' ' • ' 1 1 1 ' 1 

1 ~v~~!~~~ik:___,,3~824_n~ii,__~G~e~ve~l'--------~w~a~t~er~rac'e~v~e~l:~a~fwe"-"'rk""-'la~t~d~e~k~ke~n~d'-"'sc~h~il~d~e~re~n'--~~------l--:~.....;.:~xc:....;: _ _;,..:_~:-.+-_;.....::x:....;.:_~: _ _;..:_~:-~:_...;..: _ _._.......;:.......;...;..:_~:--l--~:-~:-~:.......;...;..:_~: __ :~~-..;--~.....;.-,.;__'~-1--~:-....;..:____,: 
~1 ~:_:V~re:=eswi!!l!!ik~·····--'~~R4L_J:11...rii_..§ll--ii!!l~~ .. 1!lv•r ..... ~- ................ _1~e~vdcl.}'w~a~te~rk'.lt!lanrrt~:~ru~lt~o~n~d~e~rz~li~·de~ve~rvya~nrn1a~e~n!__ _______ -J-~x~~-~-.......;:--i--~--1l--i--~--.. :~-i--~--i~-}--l---iic---~i--i:--t--i-'-~---ic---;-~-i---i!c--x--1--;:--:c---;:---i:--~~~;--:--: 
155 Vreeswijk 384 rij Woonkamer diverse beschadigin~en op wateroui nalopen Calle puien) x • ' ' x • • • ' ' ' 

figuur 24 analysetabel van de 40 recent opgeleverde woningen op Nieuw Vreeswijk, Nieuwegein, punt 101t/m155 

23 



nr project bnr type ruimte omschrijving aard v/h gebrek 219 

(.?I IC) I 1 1 

~: ~: ~: ~ 
o'u,:e,_, l:l:l ~ 
<(I Z I i:d I 5 ct: 
::c:~:o:> m ~ 
~:t::~: o~ o 
UJ I:;) I Z I 
CD I '0 I 

onreaelmatiaheld 57 uit functle 11 beschadiaina 82 ontbreekt 39 vuil 12 

!:~:~:~'fii:f'f: ~! :~1 I: : : I I ~:J:::.41' I ii:: 
1: 1;1i1 Iii ; rn li1i~ rn •,i,I ~ii ii ., • !i 1 :t:~ ~ e I:~:-! 
C:IJiCl.OtJl C!I~ •e: 'C: 'i•°ail:;::J 'C: C (01~1~ ~CO Ii:!:~ 0 CU :l1 

;;:~:~:.~ ~:,1 ~ ~ -'0'.s! ~ :~ i!! 1 G> 1 ~ 0~ a !:!'·-•c: ·53 ~ -c_: ~>:, 0 -=•<»•:1.I ~.""_it t:~:~ ~:~ .1:.r:& ;g:~:~::s ~ - .a 

totaal: 82: 11 : 57: 12 • 39 • 18 
percentage: 37% 5% 26% 5% 18% 8% 

~:~:~:i1~:z: '§ 1: ·5 t: : : ~:~:tn:~ ~ : 
9 : 4 : 11 : 0 : 2 : 10 ' 5 ' 16 0 : 6 : 5 ' 0 17 ' 1 ' 1 ' 3 : 5 ' 4 ' 51 1 : 0 : 12 : 8 : 3 ' 15 3 ' 2 : 7 ' 

16%'7%'19%'0%'4%'18%'9%'28% 0%!55%'45%'0% 21%'1%!1%!4%'6%'5%'82% 3% 0% 31% 21% 8% 38% 25% 17% 58% 
t I I I I I J I I 'I i 
t I I I I I I I I I t I t I I I I I t I I t t i I I I 

156 Vreeswijk 385 rij Algemeen diverse beschadigingen nalopen op ~?.:?:i:c·i·1n"'e"n'--------1-x_:;..-_,_: _,: __ :;..-_,_: _+--i--: _.;.: _,: __ :;..-_,_: _,: __ :c---1---.;: __ :;..-_,_: _+-_x-;..: _.;.: _,:_-;..: _.;.: _,:_+_.;.: _,: _ _,_: _ _,:_,:r---+--T:_,:c--..;: 
1" Vreeswijk 385 rlJ Algemeen r11diator hangt op plaats douchedeur l.o.m. bewoners.._a=a=n_,1na=:s"'s"'e"'n..__, _ _, __ _. __ c__~-x~c---'-: _, _ _. _ _, ___ .__:-~--r--"i:--Li--',-+--!---'-~---!---'--:--r---'-->--+--:'---':--+--:i--!:---'i 
'"" Vreeswijk 385 rii Beralna behanaklaar maken kalkzandsteen • • x • • • • • • • • • • x • • • ' • • • • • ' ' ' • ' ' ' • 
159 Vreeswijk _]8~5_ri~i'--C~V_k~a~s_t ______ ~verk~~e~e~rd~e_cv_-~k~.!~L~a=m~a·e~b~ra~ch'--t------------o-~: __ :_~: -~:_x_:_-+_~: __ : __ .r: -~: __ :_~: -~: _ _,__~: -~: __ :_-+_~: __ : ___ ,: __ .. _: __ :_~: _ _,__:_~: _x~:-~: _T: _ _,__:_~: __ : 
__ V_ree_swl_,_ik_-'3'-"-'85,_~ri,.._i.:..:Da:::.:_k ________ _..te~rra....-s~:~IB~S~..,,,Pla=a~t~n=ette""'r~afwe"'-"=.:rk"'e"n'------------1--::-~:'--x~:•--L: _ _.' _ _.__, _ __, __ ,__, _ __, __ _, __ ~_x-1-~--~-__,'-+-~--:-~--~--:-->--+---':_-:: __ +:~:---1~~i--i--i 
1•1 Vrees_w~ijk_'--3~8~5'--~rlil~D~a~k'---------~'e~~~ITT~g~d~oo~rvo~e~r=e~n~n~~~t~n=a=a~rt=evre~=d=en~h~e~l=d~b=e~w=o~n=e~rs'-------1---:,__,_'_~·--:,__,_:_x~1---o-'-.._'_,' __ ,,__.._'_,' __ ,._-t--~'--,_'_,_:_+-_,_•_.._~·'---'-'_.._'_,''--;--+:_~:'--_,_: __ ,_~·'---1--•'-~''--~· 
_1_02_V_r_ee_sw~ijk __ 3~85~ ...... .!.U Hal b.g. raarn poort glas b~e~kr~a~st~---------------0--x_:_~: __ : __ :_~:--+-_-: _T: __ :_~: _T: __ : __ : _ _,. __ :_~: _T: _ _,__-: _T: __ :_~: _T: __ :_x-+_T: __ :_~: __ : __ : _ _.._~: __ :_~: 

153 Vreeswijk ~-~ riJ Slaapkamer 1e vd waterzijde: linker vast alas bekrast x : : -:- -ii---+!-+i-~ii---:i--+i-xr--f--:---:-·-:--+--:-r--f--:---:---: 
_1_ .. _V:_r_e_e_sw~ijk_'--3~8~5~ril Slaapkamer 1e vd waterzrde: radiator op bouwmuur gedeukt~en=v=erk=e=e~rd~m~e=cla=a=tst"--11---'.__.._ '_,' __ ,_•_.._ •X~r--<-'_.._~·'---'-'-.._ '_,' __ ',_-1--~'-~--· -+-~' _i' -~·'--~' -+'-~''---+-+'-~''---'-'_,'_~',_;--+'-~',_~' 
165 Vreeswijk 385 riJ WC 1e vd: centraaldoos daels onbereikbaar : : : : : x ! : : : ! : : : : ! : : : : : : : : : : : : : : 
'"' Vreeswijk 385 rij Woonkamer 2 ruiten bekrast 11 raam wateraevel en vaste hoek rult aroot) 
167 VreeSwijk 385 nJ Zliaevel waterslao aedeukt lance deel 

xi ~-7i-~i--i:-->i--1-~~i-7i-~i--i:--ii---:-i-+i--1--~--~---:--r--~-~--'---'-~--~-x~,__-:--,---:'---:--'-~c---:-i-+:~i 
X I l I I I I I I I I I I I I f XI I I I I I I I I I I I t I 

1"' Vreeswijk 
, .. Vreeswijk 
110 Vreeswijk 

385 rij Zijgevel dako~verst~~o~rt~b_et_e_r_afwe_~rk~e~n--------------a--~: __ :~x~:-~: __ :_-+ __ : __ :~~:-~: __ :_~:-~:_x-<._~: __ : __ :_-1-__ : __ :~~: __ : __ :~~: _ _,__:_~: __ :_~:-T: _ _,__~:-~:-~: 
313 rij slaapkamer ach'!r .. 2a verdleping ruit llcht bekrast vanJc:l(line v;;ill.le~ru~it~------ X' 

313 rll Balkon voorziide: kooer uilrichten 
' ' ' 
' ' 'x' 

l-·---'.--:---:--:--:-~-:--:---1--~---'--~--r---'i--i:--~:--::--i···~~ r--:·--i--i--i--:-···· !---:--:---:: 
' ' ' ' ' ' • x ' ' ' I I t I I I I l I I 

~: .. vreeswijk 313 rij Voordeur hardstenendorpel bij entreedeur nog ~~.!':!.~re~n~1a~e~n~-----o-~: __ :_~: -~:_x_:~_-+ __ : __ :_~:-~: __ :~~: -~: _ _,__~~: __ :~_,. __ : __ :_~-~-:-~:- ,_~: __ :~~:--~--;-x_.._~:-~:~~: 
_1_n_v_r_ee_sw~ijk __ 3~1~3'--~ri~i·~M~et'-=e~rk~a~s=t _____ -=a~ardo.=le~k~sc""'h~ak~e~la~a~r~d~e~f=ect~,=vo=ch~t~m~~aro~e~•o=e~n~ka=s~t,__ _____ _..~:i'--x-:-i-+:-~:1---+-:-+-r--:--:---:---:,,1---~-+--:~+-+i~:~-+-+:-~·--:--c--:--+-:-+--:~-~-c-1--1---~-+---:,,1---;--,,-: 
m Vreeswljk 314 rli HAI h n -•m•o•'~""'""' ·-··"~- • • X • • • • • • • X • • • • • • • • • ! • • • • : ! • 
174 Vreeswijk 314 rlj Keuken BUVA roo~t(lf beschadkld IMETEEN OPGELOST) x : x: . ' . ' . ' 

' ' ' ' ' ' 
11• Vreeswljk 314 rij Voorgevel ..... hardstenendoroel manco : , , : x : : : : • ' : : : : ' : : , : -~ : : : 

,01---~0 -+,-~,1---:,--+-r--:--:--7:-~:c--+--~.---:,1---1--~-c--1----:!--1-~,:--o,---:,---~-':--':--t--+,--:,--,:--c,~, ,__....,--,--, 
176 Vreeswijk 315 ril Vooraevel hardstenendoroel manco ' ' ' x • • ' ~ • ' • ~ ~ ' ' ~ ' ' • ' x ' '· ; 
177 Vreeswljk 316 rij Badkamer geen thennostaatkraan op .. ~00e,,,S"'·iQ_,.1n,,_ra=d=ia=t~o"r ________ _.. _ _, ', __ :_~: _,:_x_:~-1---.;: __ :,__-;.:-~:-,:-~: -~:-+_.;.: _,: __ :~-1--,:--T-: -.;.:-,:-~_T:-+-_r: _T:_,:~x~· _T:-+-_r: _T:_,: 

_1_re_v_r_e_eswt'--i~·k_-'-3=16=-~ri,_1~W~o~o~n~k=am""'e~r ____ ~k~ra=-=-s~in~re~ch~t~e~r~ru~ltc:a~c~h=te~ra~e~v~e~lk~o~~~iin"----------t-x--:--c-~:-~i-~::---+-i--c-+:-7:_~:-~: __ i:--+-+:-+:~~~~i:--:: __ 7:_+:_7:_~:_x-it---j:--ij __ ,:_--:--~--1-~:,__::--: 

_:_:_~_: __ :_,_~: __ :~~"":"-=:,._~i_,_~_,,evel=e,,r=a•eve=l _____ =:t,,:=~'-'5ve"'re"-:va~ni"-1~,.6"':,"'·n°'"'1;"'.n6::.:~=-=~=:_,_:en"'1voe"" ... =~~!=cha~·e:_;=e':_~~ ... glc~='=-h"tz=e"'e~n_,,1:= ... e~_"~_-_-_-_-_-_~~~~~~~~:r-_-x~_,L':~~-i':,_-_x __ _..;.':'-_-x~-.; ... :::~-~;::~--t:~~-.;L:'~~:;:~:.;.':~---,""~:::_ ... :::~-~r:: ____ ~~::~x~-1-t:~:r:~~~ ... :~::;:_-_,:~~:;~~:::~:T:~~~ ... :~-x~::~~::~~~T'----_-r:: ____ ~T;:~_-_-, ... :::~-~r::~~~:~_~--1Tr-~x~::-_~~.i,_~: 
.. ~~~. Vreeswijk 316 rii Vooroevel hardstenendoroel ontbreekt : : : ; x -!- -:--i--i--i--i--:-.::---1--7:_~::---:'--+--;:--:--7j __ j:--:---:--1--c--:: __ ,j ___ ;: _ __,_x+--::--~: __ : 

162 VreeswiJk 316 rij we toiletpot manco : : • x ' • 1 1 ~ • 1 1 : : : : ; ; x ; : : : 
183 Vreeswljk 317 rii Achlergevel rechter luik in kleur bii!iooen ' ' ' x ' : x: ' . ' . ' . ' . . ' ' . ' ' 
1~vreeswij~k-~3~1=7_n~1'--V:...=.oa=r~g"'e~ve=l'-------'h=a=r=ds=t=e=en~tp=v~en~tr=e=ek~o~~1·n~m""'a~n=co=------------t-~::---r-j-r:-~j;_x __ :i--t-,;;--):--':,_~i:---;j--l·-~--t--:i __ :;--r:_-t-~::---c:_~: __ :;--;:-__,~~~i:---:: __ 7: __ ::--:: __ x-1--~--i--: 
155 Vreeswljk 317 lij Algemeen cementsl11.i!l.rvelwiideren(nielcevoead!\ : ; x: : ; : : ' ' ' : : : : : ' ' : : : : x 
' 86 Vreeswljk 318 rli Badkamer douchecablne, mengkraan, regendouchekop, waslalelverlichting manco : : : ! x : : : : ! : ' ' : ' ' ' ' : x : 
1e:r Vreeswijk 318 ...... ~1 Badkamer vtoerverwannina <electrisch\ manco, als meerwerk ooaeaeven : : : : X -:- f.--i--i--i--i--i--:-i- -ic--::---vi-+->--:----:---:--:--~-r--::--:--x-+-~--:--1---!:--ic--i 

_1_ .. _V_re ___ e __ SW1 __ ~·Jk __ 3~1~8~~"~ii~W=o~on~k~a=m~e~r'------=olaf~o~n~d'-wo==on~k~a=m~e~r~a~c=h~te~iro=u~i n~l=e=t via=~k----------+-~:--:~x~:-~:--:'--t-···········: : x : : : : : : : : : 
1 

, 
1 

, 
1 

: 
1 1 1 

, : : : 

_2!:__Y!:~SW1'--'j~k-~3_1s rij Vooroevel tpv entreeko;zijn har~-~!~.~e,,,n.,,d,,o,,.r=oe'l'"'m,,a,,n"'c"o'--------~f--.-' - .. ·--·~-· _x_'--1--..-' - .. ·-... ·.--· - .. '-..,'---.-' -+-~'~-..-' --.'-+-..-' --.·--·.-~· -~'--'.--1--,'--'-~'--.'--.-' _x-1---.·--·~~· 
-'~'\freeSwiik 319 rii Woonkamer achteraevel alas poetsen 12 deuren, 3x vast olas) + vooraevel x h:i--+i--vi--:i--+--:--:--.;--:--r---':--·-:-+-.;--:-->--+--:-->--+--:--r--;-x~r--':--1;,---c!--:i--:-: -r--:--:-~: 
191 Vreeswijk 31~ ..... fii Woonkamer achtergevel glas poetsen (2 deuren. 3~J(~s~t~a~la~s~il~+_vo=o~>ra=eve=l--t-_x~: -i:-... ·~~·----+:-+-L, -~,-~,'--~, -~-c,'--~: -+-~:'--~, -~: , 

1 1 
x : : : ' • , 

1 1 191 Vreeswijk 3UL rli Woonkamer ach!ergevel glas poetsen (2 deuren •.. ~x"--"v,,as"t,_,a.,la"'s,,,;lc.+:..vo=o,,,ro=ev.:.:e,,,1 _ _.__x_,_. - .. ·-~---'-+-..-' --.'--'.--' ___ , __ , -+--'.--' --r--f--+-:_,: __ .,__• ___ ._x-1-_..,• _ _,_• - .. ·------1---.'--' __,' 
191 Vreeswijk .... ~J9 rij Woonkamer achtergevel glas poetsen (2 deu~~D.! .. 3x~v-=ast=a"'lla=s,,,;\~+-'-vo'-o'-'r=mev"'e'"'l _ _.__x_,r--;--:~-'r--'~C--f--+: _ _.:_-i:i--+:--;--;c---;..-+-c--l-:!---:-:-+-';..• --:-: _ _.:_-;:-~-;,-_ _._x-lf--+: _7:_~:;--;:---:!--+---i~-+--i 
"" Vreeswijk 319 rij Wo~o~nk~a=m~e~r~-----=a~ch'"'t"'e'"rg"'e'-ve!=,.gl"'a"'""s p()!ltsen 12 deuren, 3x vast alasl + vooraevel x ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 1- ~ -~·-x-1r--c-' -~·--·:---~' -~'-+-7---'-~ 
1@2 Vreeswijk 319 rif Woonkamer achtergevel pui buitenziJde alum,_ Ko~in bekrast x : : : : : : : : ! : : : : : : x • : : 1 • : : : : : : : : : 

193 Vreeswijk 319 rij Achtergewl ruiten buitendeuren bekrast x ,_· _ _,:_-i:C--_,_: _ _.:_+-.;.--v:--r--.;.--v'--i'---'r---1-~:c----:-: _ _.: _ _.__+: _ _.: __ :,__,.: __ ;:--T-: _x-1-_..;: __ ;•. ___ _,_:_,:_-;..: -+---i:--T-: --ii 
194 Vreeswijk 319 rii Achteraevel hardsteendoroel koz manco 1 1 1 1 x : ' • : 1 1 1 1 1 x 1 1 

• 

-195_V_r_ee_swt-'-.jk--'3~1~9~.:.:riLj ~V--o~a~rd~e""u"-r=-----~ha=r--d=s~te=e~n=d~Q~~r --e~l'"'!El"_"-v=~e"'n:t:re.:e~k~o~zil~--"~~m-~-a~n~co~~~~~~~~~~~~~~~~~~::~~::~~~ ... :-_-_-... L: ~-: ... :·~~x~:. ~~::~~·~~~:.~~:.~~:.:~~-.~~~J ... ·.-~~~::~~:~~::~~~!-:~---~~::-~~::~~::~~:·. ~~::~~~:·~~:.~~:.~~~:~~::~~:::~~~: ... -_-_~ ... :~~:::-x_-_,t-,_-_-_~ ... :~~:::~:: 
""' Vreeswijk 320 rlj CV kast lhermostaatkabel tekort : x: ' ' ' ' : x: 
1
91 Vreeswijk 320 IJj Trap ....... ~renen stokleunina uitwisselen voor aevinaeraelast hout : 

1 
x : : • !----!'---:-: -+:-+-L:--'-:--"~:- --!---H---1'--::---i:--+-··-7---'--c'.--7--:·-+-+:-~:-~. 

_
11••yreeswijk 320 lij Badkamer tegelaansluiting opr~chter badhoek slordla • • x • • • • • • ' : x !--1--·,_~' -~'-;--+' _..,• ____ •,__..' _4'-~-+--'''----'-•'--<''----'-t-~·~~· ~· 
199 Vr~_eswijk 320 rij Woonkamer wandcontactdoos achter radi_._ato=r_-o"'m"'h._o,,,o=gz,,e~tt=e"'n ______ .__,:_-;..: -.;.--;,_--;..: _x_._,:_-;..: _.;.:_,'_--;..: -.;.' --.;'-+-.;.:--i:_-;..' -+---i:C--_,_: _ _,: __ :c--_,_: _,'-+-.;.: _,: __ ';-• _.,.: _ _,: _ _.__.;.: _,:_,: 
"" Vreeswijk 320 rij Keuken koplatten mo11Jeren oo vooraevelkoziin 
201 Vreeswijk 320 ni Extra rulmte luinkamer: deuk in linkerbuitendeur 

. 
X• 

,'--L:-+i-Xr--if---l---'.:--'ii---:---:•--,:-+i--i~--l--~:-~:---::--1--~-'--'--+---'.--!----:--+-:-i-+i-~i--:!--~~--:--i--i 
I I I i l I I I f t I I I XI I I 1 I I I I I t t I I I 

200 Vreeswijk 320 Oj Gevel _-c~e~m--e~n~t~=u=i~e~rv~e=IWl~ii~de=re:.::::.n,_ _____________ _._..;:_-;..: _ _,:_x_,:_-;..:_-1--;: _ _,_: _ _,: _ _.:~-T-:_.;.'_,:_+--i:_,: _ _,_:_-t--i:r---;.' _ _,:_~:c---;..:_,: _ _.__.;.: _ _,: __ :,___,_:_,: _ _.__x_,_:_,:_,: 
_203_Vr_e_e_SWl_,_"lk_-'3"'2"0'-.:.;ri,.._i_,Vc::o:::o"'rg"''e:.:ve=l _____ _::.ha=rd=s~t d::.O::::>l"P=el,_t"tP:.::'V_,e,,n,.tree="'k=oz=l"-·n--m=an'-'co= __________ .__, ___ . __ , _ _, __ x_,•'---'---'--':'-__..: __ _,: __ :...__: ___ :_ ~:. __ : ___ : _ _: ___ : __ : __ : __ : ___ : __ :, __ : __ : __ : __ : .. x _:. __ ;_: 

figuur 25 analysetabel van de 40 recent opgeleverde woningen op Nieuw Vreeswijk, Nieuwegein, punt 156 t/m 203 
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5 

Bijlage 5 Analyse oorzaken opleverpunten 

In onderstaande tabel is de analyse van de oorzaken van de analysegroep weergegeven, zoals re bepaald zijn in de gesprekken met de betrokken uitvoerders. 

nr project bnr type ruimte omschrijving oorzaak (indien bekend) oorz. PORRAS 

oorzaak ingeschat n.a.v. gesprek met de betrokken ultvoerder t I $ I 0 I f 

totaal: 72 : 71 : 33 : 19 

percentage: 37%•36%•17%•10% . . . . . . 
1 Vreeswijk 224 rij Zolder Schoonmaken nlet schoon genoeg volgens de opzichter slordigheid OA x . . 
2 Vreeswijk 224 riJ Zolder Gat dichtzetten in llloer slordigheid, dit gat had dichtgezet moeten ~den - gaalje in vloer om kapconstructie op te bevestigen 

. 
•X . 

3 Vreeswllk 224 rij links achier Raam alas bekrast glas zat in een HSB-element - HSB element geplaats v66r metselwerk, grotere kans op krassen x ' ' . 
' ' 

4 Vreeswijk 224 rij Slaapkamer Recll1s achier Raam glas bekrast ~las zat in een HSS-element - HSB element geplaats v66r metselwerk~~f"()tere kans op krassen x: . . 
5 Vreeswijk 224 CVkast Deur vervangen kras - beschadiging -> laat erln gehangen om kans op besch te verkleinen --> levertijd 

. . -:--
rij x. . . 

6 Vreeswijk 224 rlj Slaapkamer Voor Raam krassen in glas gias zat in een HSB-element - HSB element 11eplaats v66r metselwerk, grotere kans op krassen x . . : . . 
7 Vreeswiik 224 rij Woonkamer Souitwerk vertoonl bruine vlek lie vochtig gespoten of lekkage x ' . ' 
8 Vreeswijk 224 rij Woonkamer Deuren divers glas bekrast (meer als aangegeven) glas zat in een HSB-elemenl - HSS element geplaats v66r metselwerk, grotere kans op krassen 

. . ' x. . . 
9 Vreeswijk 224 rij Keuken Radiator nastellen slordig - tijdens oplevering gedaan punt•n""ll]dM<op_opgelost,..den-en~ 

1 O Vreeswiik 224 riJ Keuken Krassen in glas raam glas zat in een HSS-element - HSS element geplaats v66r metselwerk, grotere kans op krassen 

11 Vreeswijk 224 rij Keuken Schilderwerk nalopen niet dekkend of druipers vlgns bewoners watergedragen verf - ARBO • , x : 
12 Vreeswijk 224 rij WC 2 sluks reparatieplekjes uitvoeren aan spuitwerk . . ' . . ' ... 

13 Vreeswijk 224 rij Achtergevel Losse gevelstenen vastzetten ' . ' 
14 Vreeswljk 224 rij Achtergevel Dubbele deuren espagnolet werkt niet + is beschadigd zat al in HSB element, bijv. tijdens vervoer beschadigd ' . ' x, . . 
14 Vreeswijk 224 rij Dubbele deuren espagnolet werkl niet + Is beschadigd zat al in HSB element, bijv. tijdens vervoer beschadigd x ' ' . ----- ' ' -:-. ' 15 Vreeswilk 224 rij - delenmanco houten delen. gescheurd door weer old, afgekeurd directie, nwe besteld, te laal blmen . . •x 
16 Vreeswijk 224 rij Serging Schilderwerk nalopen ingekochl met 1J( geschilderd, afgekeurd, oplossen lang geduurd ivm winter x . . . . . . 
17 Vreeswiik 224 rij Beraina E kabel ingraven slordigheid OA - had dieoer moeten warden slordigOA x . . . . ~:-:--. 
18 Vreeswijk 224 rij Sadkamer Leidingwerk nog schilderen duurdere meubels in badkamer, kwamen later ivm diefstal, schilderen moesl na plaatsing gebeuren X• ' . 
19 Vreesytjj~ 224 rij Sadkamer Kitwerk boven toilet nalopen slordigheid kilter. was niet netjes slordig OA . x: . . . 
20 Vreeswijk 224 rij Sadkamer Spuitwerk nalopen . . . . . 
21 VreeswiJk 224 rij Voorgevel Deurlljst vervangen gebroken deel Red Cedar hout- gescheurd in hetwerk (spanningentwerking tgvweer, uitdroging) 

. . . . . • x 

22 Vreeswljk 224 rij Voorgevel Deul1ijst schilderen Red Cedar hout - gescheurd In het werk (spanningentwerking tgv weer, ultdroging) . . . x . . . 
23 Vreeswijk 224 rij Voorgevel Deur1ijst zink plaatsen was nog niet klaar, loodgieter had verkeerde maat111eegenomen x . . . 

:--:---+-
24 Vreeswijk 224 rij Algemeen Opmerking: Diverse krasen in glas randzone ' ' ' 
25 Vreeswijk 226 rij Slaapkamer Rechts achier Raam kras In gtas glas zal in een HSS-element - HSB element geplaats voor metselwerk, grotere kans op krassen x . ' . . ' . 

~-1~ 

26 Vreeswljk 226 rij Slaapkamer Rech!s achier Schilderwerk dorpel nalopen beschadiging aan dorpel beschadiging tijdens werk X I I I 

27 Vreeswijk 226 rij Slaapkamer Rechts achier Controledraad loze doos manco Ver9eten slordigheid OA 
: ~:--:-
t X I 1 

28 Vreesw!Jk 226 rij Slaapkamer Links achier Controledraad loze doos manco \/ergeten slordigheid OA . x: . . . 
29 Vreeswiik 226 rij Slaapkamer Rechts achier Plafond slordig slordig gewerkl slordigheid OA . x. • . :--:-
30 Vreeswljk 226 nJ Slaapkamer Rechts achier Schilderwerk nalopen vlonder slordigheid in schilderwerk slordigheid OA : x • • 
31 Vreeswijk 226 rij Algemeen Beglazing niet gecontroleerd ivm wil Werk was niet klaar (er werd een nieuw bedrijf lngeschakeld) ' . . . . . 
32 Vreeswijk 226 rij Badkamer Raam ruit bekrast ' . . 
33 Vreeswiik 226 rij Overloop Trapluik beschadigd slordigheld --> niet uitkijken, deur kwam tegen lulk aan 

. ' . . x. . 
34 Vreeswijk 226 rij Overtoop aftimmerlatten netter monteren slordigheid slordlgheid x : 
35 Vreeswijk 226 rij Zolder WTW unit functioneert niet 'WTw zat op vlonder, waterllakje liep <:111er omdat afvoer horizontaal was, niemand wist dat t niet zo kon (schets) x • . . 
36 Vreeswijk 226 riJ Hal Voordeur binnen:zijde beschadigd brlevenbus die geplaatst werd was groter dan opening in deur > groler frezen > beschadiging > schilderen 

. . ' x • . ' 
37 Vreeswijk 226 rij Hal Voordeur tochtstrip beschadigd poging tot lnbraak > vervangen van de strip : x 
~Vreeswijk 226 rij Trapkast Vloerverwarming lekt bl) pomp lwerking van hel materiaal, word! tijdens oplevering opgelost ' . ' x 
39 Vreeswijk 226 rij Woonkamer Souitwerk vlek voor trapkast + blj kopwanden keuken ' . ' ' . ' 
40 Vreeswilk 226 rij Stickers van lood verwljderen slordlgheid slordigheid x 
41 Vreesw!Jk 226 rij Achtergevel Privacyschermen delen manco houten delen, gescheurd door weer old, afgekeurd directie, nwe besteld, te laat binnen . . x __ .____ 
42 Vreeswijk 226 rij Enkele deur slui1Ziide schilderen paste niet, deur zet ult door werking van het weer - kopse kant nog afwerken . . ' . . • x 
43 Vreeswijk 226 rij Achtergevel Spijl balkonhek beschadigd +/- midden stalen balkonhek, gemofleld, zat een blaartje op > fabrieksfout x. . . 
44 Vreeswijk 226 rij Serging E kabel ingraven slordigheid OA- had dieper ingegraven moeten worden slordig OA 

. x • ' . 
45 Vreeswijk 226 riJ Serging Kozijnstijlen bewegen ' . ' ' . ' 
46 Vreeswijk 226 rij Serging Deurklemt klemmende deur als gevolg van werken tgv het 'weer' x 
47 Vreeswijk 226 rij Serging Schilderwerk volledig nalopen lngekocht met 1x geschilderd, afgekeurd vanwege te weinig laagdikle, oplossen lang geduurd ivm winter foul onderaannemer X• . ' 
48 Vreeswijk 240 rij Sadkamer dakluikbedlening manoo deze was kapot toen hij geplaatst zou warden, nieuwe besteld x: : : 
49 Vreesw!jk 240 rij Sadkamer rozet te klein op aansl. Kachel t111Jel te groot uitgeknipt door tegelzetter menselijke fout x 

50 Vreeswijk 240 rij Badkamer rozetten manco radiator mondelinge afspraak tussen CV, Ultvoerder en Op:zichter vergeten door CV monteur . • x • 

figuur 26 tabel met oorzaken van de opleverpunten, punt I t/m 50 
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nr project bnr type ruimte omschrijving oorzaak (indien bekend) oorz. PORRAS 

oorzaak ingeschat n .a. v. gesprek met de betrokken uitvoerder t : $ i 0 : f 

totaal: 72. 71 ' 33 • 19 
percentage: 37%:36%.17% 1 1~k 

' . 
51 Vreeswijk 240 rij Badkamer voegwerk onder kraan schoonmaken vuil, meestal door het solderen van kraan door loodgieter slordig OA : x ' . 

' . 
52 Vreeswijk 240 rij Badkamer riool afvoer netter afweri<:en (kitten+ schilderen) slordigheid kilter, het was onduidefijk of de afvoer wellniet geschilderd moest worden : ' X' 

' ·f-
53 Vreeswijk 240 rij Over1oop dagkantaftimmering naden plamuren + schilderen toen kozijn geplaatst werd;:at de dagkantbetimmering (MDF) er al in bouwvotgorde icm materiaal ' ' ' ' X• 

54 Vreeswijk 240 rij Over1oop waterslag bekr~:t gevelkozljn + slaapkamer voor gepoedercoat geleverd, bij kras meteen 11ervan9en x: . . . . 
55 Vreeswijk 240 rij Balk on voegwerk naast waterslag repareren lastig hoekje, bij kloppen lood gaat voegwerk los bater kitten ipv voegen boven watenlilag {volgens uitvoerder) x. . ' 
56 Vreeswijk 240 rij Woonkamer dopje manco MV ventiel kwijl? - valt er wel eens uit •.. 

. ' ' . x. ' 
57 Vreesv..jjk 240 rij CVkast overstort onder ketel aansluiten op riool \l'ergeten door CV ' x ' ' ' ' ' 
58 Vreeswijk 240 rlj Badkamer aftimmering lichtkoepel schDderwerk nazien in natte periode duurt he! !anger voordat de verf droog is, daardoor grotere kans op vervuilingen ' ' x • 

59 Vreeswijk 240 rij Voordeur kozljn, stijlen bezand in natte periode duurt het langer wordat de verf droog is, daardoor grotere kans op vervuilingen ' ' ' ' ' x' 
60 Vreeswijk 240 rij Badkamer ,.~···~· nazien volgens meerwerk vergissing CV, na controle wist CV dat hij het had moeten doen . x: ' 

' ' 
61 Vreeswijk 240 rij Tuin scherm manco verkeerde tljd van hetjaar (kwam een plant tegen aan) ' zat in opdracht ' . •x 
62 Vreeswijk 244 rij slaapkamerachter2everdieping raam ruit bekrast eerst metselwerk, ver110lgens het glas geplaatst - tijdens afbouw zat het glas erin ' . . 

' . . 
63 Vreeswijk 244 rij Badkamer douche slang te kort M&l\A __ douchen in bad, bewoner ging er vanuit dat douchekop meeverplaatst werd, om le douchen in hoek x 
64 Vreeswiik 244 rij Badkamer rozetten manco rond cv leidlngen mondelinge afspraak tussen CV, Ultvoerder en Opzichter vergeten door CV . x 
65 Vreeswijk 244 rij CVkast luchttoevoer van cv ketel manco gestolen/opgeruimd -> worden los bljgeleverd ' ' : x ' . 
66 Vreesw!Jk 244 rij Woonkamer linkerraam rutt bekrast beschadiging in het werk . x: ! ' 

rechter kozijn doorvalbeveiliging beschadigd gemoffeld en gepoedercoat - wordt zo laat mogelijk geplaatst ' .. -.-
67 Vreeswijk 244 rij Woonkamer X• ' . 
BB. Vreeswijk 244 rij Woonkamer geveldrager beschadigd achtergevel gepoedercoat en gemoffeld geleverd omdat architect in kleur wil geplaatst voor metselwerk x : ' . 

' . 
69 Vreeswijk . 244 r!J we voeg naast wed open dit overkomt je - eerst komen tegels, dan voegwerk, dan elektra 

70 Vreeswijk 244 rij WC spuitwerk repareren rond mv ventiel schraal werk • moeilijk -> vlerkante sparing pekso enronde pijp, overige opening dichtgestort x. ' . 
71 Vreeswijk 2488 app Slaapkamer wal<:!rslagan afkitten lvergeten door kitt<:!r slordig OA I X: ' ' 
72 Vreeswijk 2488 app Slaapkamer vensterlJank schuifpui niet waterpas stelkozijn stond niet aoed -> betonelement Heembeton stond al scheef X' . ' 
73 Vreeswijk 2488 app Slaapkamer wand tpv schakelaar niet vlak Centraaldoos achier schakelijk niet vlak ingestort, wand uiMakken Heembeton foutje OA ' ' . 

x. ' . 
74 Vreeswijk 2488 app Badkamer tegelwerk rond doucheput slordig + put vervangen putje zat niet netjes op een tegel, loodgieter moet put plaatsen ipv tegelzetter werkvolgorde ' ' x ' . ' ' 
75 Vreeswijk 2488 app Badkamer afvoer wasmachlne afkitten Vl!rgeten slordig OA 'x. ' 
76 Vreeswijk 2488 app Badkamer tegel vervangen tpv wed en overige opmer1dngen op tegelwerk ' . ' ' . . 

~ 

77 Vreeswijk 2488 app CV kast netter afwerken m<>eilijk werk, slordig OA slordigOA : x: ' ' 
78 Vreeswijk 2488 app CVkast vulnippel manco . ' ' 
79 Vreeswijk 2468 app WC kitwerk achier we laat los kilter kan er slechl bij, afvoerpijp achier we door de grond heen ontwerpfout ' ' ' x. ' ' 
80 Vreeswijk 24BB app WC sluitzijde binnendeur beschadigd ong 15 cm hoog kras op binnendeur -> deur vervangen beschadlglng . x : ' . ' 
81 Vreeswijk 2488 app Meterkast dubbele wed manco stond niet op lijst elektra, later bijgevoegd ivm ISDN koper communicatiefout 

. . x' 
82 Vreeswijk 2488 app Hal b.g. de leiding komt door de wand tpv plafond slordlg werk elek > niet maiden stukadoor > spuiter werkt door gemakzucht • x . ' ' ' 
83 Vreeswijk 2468 app Keuken pen uit plafond verwijderen + streep pen nodig om le hijsen (OA) slordigOA . x ' ' . ' -:-

principaal had geen keukentekening, moest niet passende keuken in ' ' 84 Vreeswijk 2488 app Keuken tegel vervangen tpv loze doos ' ' X• 

85 Vreeswijk 2488 app Keuken aibolat beschadiglng : x ' . 
' . 

86 Vreeswijk 2488 app Woonkamer spuitwerk nalopen schrale overgang tussen 2 verschillende vloerplaten (prefab en breedplaal) xi 

87 Vreeswijk 2488 app Woonkamer vloer tpv schuifpui egaliseren + wtw dopjes na!open vloer liep af, geen echte oorzaak . . . 
88 Vreeswijk 2488 app Woonkamer schuifpui vast glas run bekrast beschadiging ' . 

' . 
89 Vreeswijk 2488 app Achtergevel rond lichtpunt slordlg moest nog gevoegd worden, voeg was eruit blj centraaldoos ' . x ' . +-
90 Vreeswijk 2488 app Achtergevel hal kozijn bekrast t.h. v. kruk beschadiging 

. . . . ' ~~ 

91 Vreesw!jk 2488 app Barging kozijn schilderwerk nalopen kleur deur kwam niet ove_reen met kozijn e.a., deuren overschilderen elke OA heeft eigen merk en eigen lnstallatie . ' x : . ' 
92 VreeswiJk 2488 aoo Voordeur kozljn + deur schilderwerk nalopen er worden verschinende merken verf gebruikt, elke OA werkt met eigen kleur IDEM ' ' x ' 
93 Vreeswijk 119·A rij •laapkamer voor 20 vemieping wand op vlakheid nazlen (fermacel wand) Hl)B element te vochtig materiaalkeuze i.c.m. bouwvolgorde ' . ' x. . ' 
94 Vreeswijk 119-A rij slaapkamer voor 2e verdieping krassen in glas, raam links glas zat erin voor de gevel-dak fase bouwvolgorde - ontwerpfout x ' . . 

' . . 
95 Vreeswijk 119-A rij s!aapkamarvoor 1everoiaping linkerpul zit los + keukenpui slecht werk Van Manschot slechte OA • x ' . 
96 Vreeswijk 119-A rij Badkamer wand tegelwerk voegwerk vuil + slordlg slordig slordig OA . ' ' . x. ' 
97 Vreeswijk 119-A rij Badkamer vloer nazien op norm ( is niet strak ) slordlg gewerkt/moeilljk werk materiaalkeuze i.c,m. werkkwaliteit x ' ' ' ' ' ' ~ 

98 Vreeswijk 119·A rij steapkamet achter 1e verdieping schuifraam vast kras in glas glas zat erin voor de gevel-dak fase bouwvolgorde ontwerpfout ' x ' ' ' 
99 Vreeswijk 119·A ril Keuken ledenradiator manco te laat besteld door cv-monteur ' ' x : ' ' 
100 Vreeswijk 119-A rij Keuken raam ruit bekrast (vast) glas zat erin voor de gevel-dak fase bouwvolgorde ontwerpfout x ' ' 
101 Vreeswijk 119-A rij Voordeur slultzijde onder op kop beschadigd iemand tegen aan gelopen ws, mensenwerk ' • x ' 
102 Vreeswijk 119-A rij WC bril + splegel niet geleverd 11ergeten, te laat besteld : x: ' 

' 
103 Vreeswijk 119-A rij Woonkamer schuifpui rult bekrast glas zat erin voor de gevel-dak fase bouwvolgorde - ontwerpfout x 
104 Vreeswijk 119-A rij Woonkamer schuifpui run bekrast glas zat erin voor de geveklak fase bouwvolgorde - ontwerpfout x ' ' ' 
100 Vreeswijk 119-A rij Tuin palen van de pergola beter bevestigen OA nietgoed slordig OA x: ' . 

' . 
100 Vreeswijk 119·A rij Voorgevel velfac stijlen bekrast schoonmaken met verkeerde mlddelen I el1angs lopan mensenwerk ' x: ' . -f-
101 Vreeswijk rij Badkamer we-pot vast zetten en deksel poetsen slechtwerk 

. ' 119-A . x • ' 
"'" Vreeswijk 119-A rij Trap b.g. leuning nazien slechtwerk . x : . . . 
10• Vreesw!jk 43·8 rij slaapkamer voor 2e ven:lieping Middelste raam rult bekrast glas zat erin voor de gevel-dak fase bouwvolgorde - ontwerplout x. . 
110 Vreeswijk 43-B rij slaapkamer voor 2e ven:lieping Rechter raam nastellen gebruik inherent aan product ' ' . x. ' . 
figuur 27 tabel met oorzaken van de opleverpunten, punt 51 t/m 110 
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Bijlage 5 

nr project bnr type ruimte omschrijving oorzaak (indien bekend) oorz. PORRAS 

oorzaak ingeschat n.a.v. gesprek met de betrokken uitvoerder I : s : 0 : f 

totaal: 72 ' 71 ' 33 ' 19 
percentage: 37% 1 36% 1 17%'10% 

' ' ' ' ' ' 
111 Vreeswijk 43· B rij Badkamer Douchegamituur niet volgens afspraak niet goed gelezenlbesteld lout Loodgieter ' ' x : ' ' 
112 Vreeswijk 43· B rij Badkamer Spuitwerk plafond nazien beschadiging inherent aan werk x : ' ' ' ·}---
m Vreeswijk rij Badkamer Linker wastafelaansluiting niet volgens afspraak onduidelijkheid offerte ' ' 43-B ' ' x ' 
114 Vreeswijk 43-B rij Balkon Grind op uitbouw plaatsen OA dacht dat hij klaar was ' x ' ' ' ' ' 
115 Vreeswijk 43-B rij slaapkamer achter 2e verdieping Schuifraam kozijn vaste glas: kras in ruit glas zat erin voor de gevel-dak lase bouwvolgorde - ontwerpfout X I I I 

116 Vreeswijk 43-B rij slaapkamer achter 2e verdieping Plafond langs gevel slordig slordigheid in werk slordig OA 
:-:---:-
' x ' 

111 Vreeswijk 43-B rij Overloop Plafond boven trap gal dichtzetten + afwerken beschadiging inherent aan werk ' ' ' ' ' ' 
118 Vreeswijk 43-B rij Overloop Stabiliteitswand slordig gerepareerd stukadoors laat > werkvolgorde niet helemaal juist meer > later ingehaald met veel mensen ' ' x ' 
110 Vreeswijk 43-B rij Woonkamer Voorgevelkozijn stijlen: schroefpunten wegwerken + linkerdorpel + tussenstijl verkeerd werk HSB-bouwer ' ' ' x ' ' ' 
120 Vreeswijk 43-B rij Woonkamer Rond MV ventielen afwerken schraal werk OA x ' ' ' ' ' ' 
121 Vreeswijk 43-B rij Woonkamer Vloer rond koker niet vlak "druppelgaten" (anhydriet vloer icm kanaalplaten) of slecht gevloeid ' x ' ' 
122 Vreeswijk 43-B rij Keuken Vloer niet vlak "druppelgaten" (anhydriet vloer icm kanaalplaten) of slecht gevloeid ' ' ' ' x ' ' 
123 Vreeswijk 43-B rij Voordeur Beschadiging buitenzijde ~abrieksfout > vervangen x 

' 
Dagkantaftimmering slordig ' ·:-+--

124 Vreeswijk 43-B rij Voordeur slordigheid timmerman ' x ' ' 
125 Vreeswijk 43-B rij WC WC-pot staat scheef slordigheid slordig OA ' ' ' ' x ' 
126 Vreeswijk 43-B rij Hal b.g. Naas! keuken kozijn wand vlak smeren. slordigheid slordig OA ' x ' ' ' ' -:--
121 Vreeswijk rij Woonkamer Trapkast: deur beschadigd vervangen deur ' 43-B X• ' ' 
128 Vreeswijk 43-B rij CVkast Afvoer droger manco vergeten slordig OA : ' x : ' 
120 Vreeswijk 43-B rij CV kast Waterstop manco vergeten slordig OA ' : X' 

' -:--
1>0 Vreeswijk rij Keuken Kras in glas rechter schuifdeur glas zat erin voor de gevel-dak lase bouwvolgorde - ontwerpfout ' : 43-B x ' ' 
131 Vreeswijk 43-B rij Keuken Vloer nalopen ' ' ' ' ' ' 
132 Vreeswijk 43-B rij Voorgevel Waterslag gedeukt beschadiging inherent aan he! werk x ' ' ' 
133 Vreeswijk 43-B rij Voorgevel Cape Cod naad 1 e verd lelijk slordig gewerkt ' ' ' ' ' ' 
134 Vreeswijk 43-B rij Voorgevel Schuifraam vaste stijl beschadigd buitenzijde beschadiging werkvolgorde bouwvolgorde - ontwerpfout x ' ' ' ' ' ' 
135 Vreeswijk 50-K rij Woonkamer Lekkage sporen plafond dakbedekking le vroeg gelegd, daardoor vocht tussen dakbedekking en kanaalplaat tijdsdruk ' ' x ' 
136 Vreeswijk 50-K rij CV kast CV + MV niet gereed + vulslang indeling CV kast veranderd, daardoor niet op tijd al ontwerpfout ' ' ' ' ' X• 

131 Vreeswijk 50-K rij Slaapkamer Poortzijde kras in glas (voorgevel) glas zat erin voor de gevel-dak lase bouwvolgorde - ontwerpfout x ' ' ' ' ' ' 
138 Vreeswijk 50-K rij Badkamer Meubel manco te laat besteld loodgieter ' ' x ' 
139 Vreeswijk 50-K rij Badkamer deksel loze E punt le klein outje elektra slordig OA ' ' ' ' x. ' 
140 Vreeswijk 50-K rij Badkamer Links + rechts van gevelkozijn lamellen beschadigd beschadigd door hoogwerker ' x ' ' ' ' ' 
141 Vreeswijk 50-K rij Badkamer 2 tegels vervangen zie markering slordig gewerkt ' ' ·,-

slordig OA ' X• ' 
142 Vreeswijk 50-K rij Badkamer voegwerk mozaieken slordig, douche voeg open "drama badkamer", niet le maken verkoopfout tegelzetter - ontwerpfout ' : ' x ' ' 
143 Vreeswijk 50-K rij Badkamer douchescherm vervangen, douche slang zit los verkeerde gemonteerd OA slordig OA x ' ' ' ' 
144 Vreeswijk rij Badkamer spuitwerk boven bad slordig slordig gewerkt slordig OA ' ' ·,-

50-K ' X• ' 
145 Vreeswijk 50-K rij Achtergevel achterdeur, zijlicht groot krassen in glas glas zat erin voor de gevel-dak lase bouwvolgorde - ontwerpfout x ' : : ' 
145 Vreeswijk 50-K rij Algemeen kamer achier ruit bekrast glas zat erin voor de gevel-dak lase bouwvolgorde - ontwerpfout x ' ' ' ' 
141 Vreeswijk 50-K rij Algemeen kamer achier ruit bekrast glas zat erin voor de gevel-dak lase bouwvolgorde - ontwerpfout ' ' -,-

x ' ' ' 
148 Vreeswijk 50-K rij WC niet gereed, begane grond tegels le laat geleverd na bestelling gestolen ' ' : x ' ' 
149 Vreeswijk 50-K rij Meterkast meter water lekl NUTS, meter zelf lekte ' ' ' ' ' -:--
1so Vreeswijk 50-K rij Meterkast loze leidingen nazien ' ' ' ' ' 
151 Vreeswijk 50-K rij Kruipruimte opruimen ' x ' ' ' ' ' 
m Vreeswijk 50-K rij Voorgevel schilderwerk Cape Cod niet dekkend cape cod delen verkleefd bij levering x ' ' ' 
153 Vreeswijk 50-K rij Algemeen erfgrens aangeven gemeente laks ' ' ' ' X• ' 
154 Vreeswijk 50-K rij Badkamer krassen in glas ' ' ' ' :-:-
1ss Vreeswijk 50-K rij Extra ruimte Mechanische ventilatie; rooster op MV kap manco vergeten ' x ' ' 
158 Vreeswijk 50-K rij Dak dakrand afwerken ~rimmen waren op, daama verkeerd besteld door foul dakdekker ' ' x ' ' 
101 Vreeswijk 50-K rij Woonkamer ramen buitenzijde lappen en folie verwijderen ' ' ' ' ' ' 
155 Oudewater 1 rij Voorgevel Buiten schilderwerk algemeen niet gereed slecht weer, daardoor niet klaar ' ' -,-

binnen 3 mnd ipv 15 dgn oplossen ' x 
1ss Oudewater 1 rij Slaapkamer 5, 2e verd Kast in grote slaapkamer kozijn omdraaien opdrachtgever > deuren draaien tegen elkaar aan ontwerpfout x ' ' ' ' ' 
1ao Oudewater 1 rij Slaapkamer 4, 2e verd Voor slaapkamer ventilatie rooster beschadigd beschadiging inherent aan he! werk x ' ' ' ' ' -:--
161 Oudewater 1 rij Voorgevel H.W.A. nog aanbrengen ' ' niet klaar; levering meranti vd houten gevel verkeerde profie1 > nwe besteld, wachten op schip, op laatste moment geplaatst > te leat voor HWA leveranciersfout ' ' X• 

102 Oudewater 1 rij Slaapkamer 5, 2e verd Deur beschadigd kras x ' ' ' ' ' ' 
153 Oudewater 1 rij Overloop 1 e verd Scharnieren Jonka kast vervangen verroest - erg vochtige omgeving > condens op scharnieren productiefout x ' ' ' ' ' ·:-
154 Oudewater 1 rij Achtergevel Stoep ligt hol, ovemieuw straten slordig gewerkt slordig OA ' ' ' x 
155 Oudewater 1 rij Achtergevel Metselwerk algemeen nazien op vlekken uittredende zouten - fysisch verschijnsel inherent aan materiaal x ' : 
168 Oudewater 1 rij Woonkamer Glas in kopgevel krassen in glas x : ' ' ' ·}---
151 Oudewater 1 rij Achtergevel Loodwerk aankloppen en netjes maken op aanbouw niet netjes afgewerkt, slordig slordig HB ' ' X• 

168 Oudewater 6 rij Dak 2e verd Bij dakopbouw steen en voeg los onder zinken kap waarschijnlijk beschadigd, niet le voorkomen ' ' ' ' ' ' 
159 Oudewater 6 rij Slaapkamer 4, 2e verd Rand van WCD in kapot ' ' ' 
110 Oudewater 6 rij Berging 2e verd Wasmachine kraan vastzetten slordig gewerkt slordig OA ' ' ' ' Xo ' 

figuur 28 tabel met oorzaken van de opleverpunten, pW1t 111 t/m 170 
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Een geen punt 

nr project bnr type rulmte om sch rljv Ing oorzaak (lndien bekend) oorz. PORRAS 

oorzaak ingeschat n.a.v. gesprek met de belrokken uitvoerder t : s : 0: f 

totaal: 72 • 71 • 33 • 19 
percentage: 37%1 36%:11%:10% 

' ' . . 
111 Oudewater 6 rij Voorgevel Builenschilderwerk niet gereed slecht weer, daardoor nlet klaar binnen 3 mndipv 15 dgn oplossen I . . : x ' . 
m Oudewater 6 rij Voorgevel Hwa aanbrengen niet klur. levering merentl vet houlet'I gevet vetkeerde profiel > l\w& bestetd, waehten op sch!p, op laatste moment geplaat'St: > te laat voor HWA leveranciersfout I I X I 

m Oudewater 6 rij Toilet Afvoer fontein lekt niet netjes gewerkt of beschadigd (voorioplevering erult halen) 
:--:---:-
• x ' . 

m Oudewater 6 rlj Toilet Groter rozet om afvoer plaatsen ~ ofloodgieter : x : ' ' 
m Oudewater 6 rij Toilet Kitvoeg langs vtoer herstellen tegenover toilelpot slordig OA ' x • ' 
176 Oudewater 6 rij ·Achter L 2 stuks raamboompje met slot plaatsen kozijnen verwlsseld, raamboompjes zaten in andere woning 

. . ' . x • ' 
m Oudewater 6 rij Achtergevel Glaslatten achtergevel schroeven om de 15 cm was geniet, m!ll!r moest om 15 cm schroeven ivm inbraakwerend~eid slordig OA . x: ' . ' 
1re Oudewater 6 rij ~ Teaelwerk terras herstelten en terrain ophogen slordig gewerkt slordig OA 'x' . 
m Oudewater 6 rij Voorgevel Metselwerk vlekken van verf verwljderen schilder geknoeid slordig OA : x . ' . ' 
1eo Oudewater 6 rij Slaapkamer 4, 2e verd Deur naar slaapkamer is onderin hoek beschadigd beschadiging inherent aan he! werk . x . . . . . 
1e1 Oudev.eter 6 rij lnstallatieruimte beschrijlling ketel ontbreekt 

~ 
slordig OA ' x • . 

1s1 Oudewater 6 rij lnstaDatieruimte Lekkage bij zonneboiler slordlg OA 
. ' ' ' x. ' """ 

"'' Haar1em 116 rij berging schllderwerk deurlkozlJn Winter, verkeerde jaargetiide voor schllderen planning . . : x ' ' 
183 Haariem 116 rij berging dakbedakking afmaken 

-.,---
daktrim was le kort, bestellen ... speciaal gepoedercoat, dus levertijd x. . ' --·· """ """ 

' . 184 Haariem 116 rij berging verontreiniging metselwerk vlek in het ~rk, rege~ na het voegen ' . : x -
188Haar1em 116 rij grote achterslaapkamer egaliseren stucwerklbovenaflimmering raamnegge opzichter llind het niet vlak genoeg slordig OA ' ' ' ' . l-
"'" Haariem 116 rij keuken draairaam "piepf' ' . 

' . . 
"" Haarlem 116 rij keuken aantippen ondet:ziide radiator beschadiging in het_YJerk : . x: . 
1es Haar1ern 116 rij overloop kras op ruit draairaam standaard.bouwvolgorde: metselen > voegen > glas plaatsen x: : : 
, .. Haar1em 116 rij ovenoop aluminium profiel zijraam le kort deur in proflel {beschadiging) ; : ; 

'"" Haarlem 116 rij slaapkamer 2e verdieping kras op draairaam beglazing beschadlging in het werk x: ' ' ' ' --··· 
101 Haarlem 116 rij slaapkamer 2e verdieplng schllderen zijgevelkozijn Winter, verkeerde jaargetijde voor schilderan planning ' ' •x 

"'' Haar1em 116 rij toilet glaslat ontbreekt 60 cm nodig, niet meer voorradig, WfiS gebrulkt als 2 x 30 cm werkhoudlng ' X• ' ' ' 
193 Haariem 116 rlj toilet reinigen wanden vlekken op tegelwerk x : : : 
194 Haariem 116 rij toilet ------~:~·"" hangkant deur kteine beschadiging, bijttppen -> uitvoerder loopt niet mee met oplevering . • x' 

1"' Haarlem 116 rij trap BG-1e verd Se trede beschadigd ? 
. ' ' ' ' ' 

1 .. Haarlem 116 rij trapkast glaslal te lang Verkeerd afgeknipt (biJv. 30,5 lpv 30 cm), had andere lat (30 cm) moeten gebruiken werkhouding ' x ' ' ' ' ' ' 101 Haar1em 116 rij lrappen specievrij maken slordigheid schoonmaker Siordia OA ' X• ' 
'""Haar1em 116 rij voor beschadiging verf builenzijde beschadiging in hel werk 

. . ' x. . ' 
•99Haarlem 116 rij voor slaapkamer lekkage douchewand f vloer ca 0,5 overloopwand natte plek op de grond, moet in galen gehouden worden, was ulteindelijk geen lekkage ' ' . . 
200 Haarlem 116 rij Voordeur afwerken doroel en negge plafond 

. 
' . 

201 Haarlem 116 rij woonkamer krasjes zijraam : ' ' 
"'' Haarlem 133 rij berging tegel achier deur stuk stratenmaker te harde klap gegeven en laat zitten slordig OA ' x: ' ' -:-...... 

' ' m Haarlem 133 rij berging rommel uil tuin verwljderan ' ' ' 
""Haarlem 133 riJ barging clilinder nazien, hapert bijv. zand in cilinder, vuil ' ' x : ' ' 
,..Haar1em 133 rij keuken radiator recht plaatsen C11 slordig slordig OA 

·~ :roe Haariem 133 rij keuken aanrechtcombinatie vervangen door gekozen optie keuzelijst M&M, bewoner Wijzigt keus. kopersopties vaak over veel schljven communicatie over veel schijven 

1f>7 Haariem 133 rij keuken schraal schildarwerk koplatten tussenwand slordig schilderwerk slordig OA 

: X I ' ""'Haariem 133 rij slaapkamer BG Behan~. los oncier radiator behanger slordig slordlg OA 

'°" Haariem 133 rlj slaapkamer BG kier raamkozijn - boven nE!~ge aflimmering ' : ' ' ' 
210 Haartem 133 rij tu in grond egaliseren molshoop ofzo? : ' ' x ' ' 
211 Haarlem 133 r1J tuln tegelpad vrij van zand maken idem? ' ' ' x 
212 Haarlem 133 rij tuinpui storrnschade aan bovendorpel deuren open lalen staan -> storrnschade slordigheid ' ' ' ' x ' . 
m Haar1em 133 rij tuinpui remschaar los van loopdeur deuren open laten staan -> storrnschade slordigheld x . 

' 
"'Haariem 156 rij voor slaapkamer raam passend en sluitend maken kusntslof kozljn, paste niet helemaal vanuit OA kwaliteitOA x . 
21s Haarlem 156 rij dakuitbouw afvoeren voorzien van tegel om grind le borgen grinddak, opzichler vim!t dater een tegel moet komen, staat nergens communlcatie ' ' ' ' ' x. 
,,. Haar1em 156 rij over1oep diverse·-· , '"-· op spuilwerk vuil x: ' ' ' . 
"' Haar1em 156 rij voordeur afmonteren •. incl dranger ' ' 

-:-; 
21• Haarlem 156 rij Kruipruimte wapening tpv kruipluik roestwerend behandelen vergeten erult te slijpen slordigheld 

. x: ' . ' 
"" Haarlem 156 rij Kruipruimte reinigen stalen rand tpv kruipluik ten gevolge van gieten anhydriet vloer x: ' . . . 

156 rij kitten vensterbank van zijraam vergaten te kitten slordlg OA ' ' -.---= Haarlem en tree ' X• ' 
221 Haariem 156 rij en tree beschadlglngen schilderwerk voordeur x: ' . 

' . 
222 Haar1em 156 rij achterpui ver1opende kier aluminium deurbes1ag (espagnolet) met neusgat van de deur nastelwerk polyprofiel, houten deuren en achterdeuren+kozijnen OA nastelwerk x 
,,, Haariem 156 rij achteroui deur passend en slultend maken nastelwerk polyprofiel, houten deuren en achterdeuren+kozijnen OA nastelwerk X• ' ' 
'" Haarlem 156 rlj achlerpui krassen op beglazing beschadlglng x: ' ' . ' 
,,. Haar1em 155 rij achterpui schilderwerk algemeen men vindt het schilderwerk niet neijes OA t watergedragen verf ' ' x • 

' ' -:--
zio Haar1em 156 riJ .. barging beslrating afmaken aan rand vergeten OA ' ' <X 

221 Haarlem 156 rij voorgevel voegwerk tpv (eind) raamdorpelstenen beg. Grond ' ' . 
' ' 

"" Haarlem 156 rij zijgevel voegwerk lpv (eind) raamdorpelstenen beg. Grond ' ' ' 

"' Haarlem 156 rij frans balkon afmonteren deur : . ' ' ' 
figuur 29 tabel met oorzaken van de opleverpunten, punt 171 t/m 229 
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Bijlage 6 

Bijlage 6 Analyse van de oorzaken 

Tijdens de analyse van de oorzaken zijn er een drietal analysemethoden gebruikt: de KJ-methode, 
het oorzaak/gevolg diagram en een Porras-stroomanalyse. 

De KJ-methode 
Door middel van de KJ-methode, ook we! gele-briefjes-methode genoemd, zijn de oorzaken die 
tijdens het analyseren van de opleverpunten naar voren zijn gekomen, genoteerd op gele post-it
briefjes. Nadat zo een fors aantal briefjes zijn gemaakt worden deze gerangschikt. Op die manier 
komen briefjes die met elkaar te maken hebben of een vergelijkbaar opschrift hebben onder elkaar 
te hangen. Uiteindelijk wordt er boven iedere groep briefjes een dekkaart gemaakt, die aangeeft 
waar de categorie briefjes over gaat. Op die manier ontstaat een eerste structuur van de 
problematiek. In figuur 30 is een overzicht weergegeven van de gele briefjes en de dekkaarten. 

lijd personeel communicatie 

- veel aanpassingen op - slordig werl<en op de - inkoop aan de hand 
het laatste moment bouwplaats door HBU van onjuiste stukken 

timmerlieden en OA 
personeel 

- le laat geleverd - gemakzucht - mondelinge afspraak 
tussen OA, uitvoerder 
en opzichter 

- te laat ingekocht - beschadigingen - M&M-werk gaat over 
worden niet gemeld veel schijven 

- veel woningen in korte - verl<eerd materiaal - opzichter eist iets wat 
tijd opleveren gebruikt niet afgesproken is 

- minder hoge productie - hulpmateriaal in een - fouten in 
dan verwacht woning laten zitten verkoopboekje 

- veel meerwerk - menselijke - verkeerde 
vergissingen verwachtingen koper 

- negatieve - beschadigingen - koper is een 
weersinvtoed tijdens het werken bouwkundige leek 

- werk nog niet ktaar - oude timmerman - opdrachtgever laks in 
ivm onwerkbaar weer commmunicatie 

- werkzaamheden - slordigheid in - inkooop aan de hand 
duren !anger dan narooiwerk van onjuiste stukken 
beg root 

ontwerp 

- personeel kan slecht 
bij de werl<plek 

- ontwerp is moeilijk uit 
te voeren 

- gebruik maken van 
kwetsbaar materiaat 

- toepassing van 
begtaazde HSB 
elementen in ruwbouw 

- toepassing van 
afgelakte kozijnen in 
HSB 

- product niet geschikt 
voor bouwsysteem 

- glas al tijdens de 
ruwbouwfase 
geptaatst 

- grotere kans op 
beschadigingen als 
gevolg van eerdere 
keuzes 

- badkamer verl<ocht 
met te kleine tegels 
waardoor niet 
uitvoerbaar 

- IBS paneel is erg 
breekbaar 

- binnenbeplating HSB 
element (Fermacell) 
kan niet tegen vocht 

- toepassing 
gepoedercoate en 
gemoffelde bouwdelen 

- indeling CV kast paste 
niet 

onderaannemers 

- slecht tekenwerl< 
onderaannemer 

- slechte kwaliteit 
levering 

- onderaannemers 
slecht le controteren 

- veet wissetende 
werkptoegen 

- chaotische 
werkvoorbereiding 
onderaannemer 

- onlogische 
werkafspraak 
onderaannemers 

- niet nakomen 
afspraken 

-werkploeg 
onderaannemer werl<t 
slordig 

- slechte kwaliteit van 
het product 

- elke onderaannemer 
heel\ eigen 
verfleverancier (gelijk 
= ongelijk) 

- weinig controle door 
uitvoerder OA 

- onderaannemer houdt 
zich niet aan 
afspraken 

organisatie 

- veel kleine puntjes op 
opleverlijst 

- punten die tijdens 
oplevering opgelost 
worden komen wel op 
lijst en in statistieken 

- slechte voorschouw 

- geen uitvoerder mee 
met oplevering 

- weinig controle buiten 
door de uitvoerder 

- beginnende uitvoerder 
op een complex 
project 

- grote afhankelijkheid 
hoofdaannemer van 
onderaannemer 

- maatregelen ter 
voorkoming van 
diefstal 

- poging tot inbraak 

- laat ingekochte 
elementen 

- taken en 
bevoegdheden 
opdrachtgever 
onduidelijk 

- tot op laatste moment 
nog veel herstelwerl<
zaamheden 

figuur 30 de KJ-methode toegepast. In de kolommen staan de verschillende oorzaken. De kolomkoppen zijn de dekkaarten zoals deze 
later boven oorzaken van gelijke soort gezet zijn. 
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Een prima woning geen punt 

Het oorzaak/gevolg diagram 
Door middel van een oorzaak-gevolg diagram kan er meer ordening aanbracht worden in de 
verschillende oorzaken. In een oorzaak-gevolg diagram, ook we! visgraatdiagram. In het oorzaak
gevolgdiagram wordt er onderscheid gemaakt tussen hoofdoorzaken, suboorzaken en sub
suboorzaken. De hoofdoorzaken zijn bepaald aan de hand van de dekkaarten van de KJ-methode. 
Vervolgens zijn er relaties gelegd tussen de verschillende oorzaken en is gekeken hoe de 
verschillende oorzaken bijdragen tot een grotere oorzaak en vervolgens tot het ontstaan van het 
probleem dat er te veel opleverpunten zijn. 

In figuur 31, op de volgende bladzijde, is het oorzaak-gevolg diagram in zijn geheel weergegeven. 

Uit dit diagram blijkt niet direct wat de belangrijkste oorzaken zijn . Wei zijn er veel aspecten in het 
diagram die te maken hebben met personele handelingen en fouten, zowel van 
bouwplaatspersoneel als van de overige betrokkenen, en daaraan gekoppeld een stuk mentaliteit. 
Er zijn tussen de verschillende takken van het diagram nog verschillende verbanden te leggen. Een 
voorbeeld hiervan is bouwplaatspersoneel dat fouten maakt en slordig werkt. Dat wordt mede 
veroorzaakt door de hoge tijdsdruk die er op een project kan staan. Deze tijdsdruk is vaak alweer 
het gevolg doordat er in een eerder stadium iets niet goed gegaan is, bijvoorbeeld een verkeerde 
levering of een te late levering. Een tweede voorbeeld is dat kwetsbaar materiaal beschadigd kan 
worden als gevolg van slordigheid of onvoorzichtigheid van het bouwplaatspersoneel. 

Het oorzaak-gevolg diagram blijk:t een beperkte methodiek bij het beschrijven van de problematiek. 
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figuur 31 het oorLaak/gevolg diagram 
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Een prima woning geen punt 

Het PORRAS-stroomdiagram 
Met de stroomanalyse volgens de methode van Porras [Vissers, 2006] kunnen verbanden gelegd 
worden tussen verschillende oorzaken. Bij de stroomanalyse volgens de methode van Porras wordt 
er onderscheid gemaakt in een viertal categorieen: 

1. organisatorische factoren 
2. technische factoren 
3. sociale factoren 
4. fysieke factoren 

In een stroomdiagram worden de onderlinge relaties tussen verschiltende 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) worden 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 worden. 

De basale 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 pijlen. 

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

Het volledige stroomdiagram volgens Porras is weergegeven in figuur 32 op de volgende bladzijde. 
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organisatorisch technisch sociaal fysieke omgeving 

slechte commu- I slecht tekenwerk 

I 
I I onwerkbaar weer 

nicatie naar koper I "derde" I I 
.--------l I I I I 

I I I I I I 

I I I 

I IT I I 
kostbaar materiaal I product niet I I personeel kan niet 
wordt pas vlak voor I geschikt voor I I goed bij werkplek 
oplevering geplaatst I bouwmethode I I 

I I :=:J I I I 

I 1---l . 
I I 

I I I 
I ....-- I 

I I 
I 

diefstal veel gebruik van I 

I 
I gemakzucht I 

onderaannemers I 
moeilijk uit te 

I personeel I I 
__J I voeren ontwerp I 

11 

L_ I 
I ~ I I y 

I ~ 1-
te laat ingekocht I I I . 

+ I I I 

I Ir I 

I I 
I 

I niet melden van reg en 
te laat geleverd I werk niet al I beschadigingen I 

I I I 

-i i~ 
I I I 
I kwetsbare I I 

-W I materialen I I te hoge tijdsdruk I I I 
vocht 

I 
I toegepast 
I I I I 

._______, l r~ I ...._______, ,--- I I,- I 

-... + I .il, I I I I 
I I • • y y I 

te kort voor I 
Ir y y y 

I I perso~eel werkt nietl beschadigingen I oplevering nog I I neties genoeg 
mensen in woning I I veel verschillende 

L woningen opleveren 
I L_ I 

=;i. .r;:;- •~ n I I in korte tijd 

I beschadigingen 

I 
I I koper is en blijft I __J 

steeds wisselende I I 
ploegen I blijven zitten I bouwkundige leek 

I I __J 

l I - ----. + I I + I I 
onderaannemers I ~f- I I slechte voorschouwl 

warden niet I I 
gecontroleerd I I 

I I 

------.. ....--- I 
kwaliteit materiaal I 

uitvoerder HBU I 
I OA niet goed --

r1 controleert niet alles 
I L r __J I ' I I veel kleine puntjes I beginnend I -----.. 

uitvoerder op 
I I 

op opleverlijst 

complex project I onhandige 

L_ I werkvolgorde OA's 
I 

I I 
I I 
I I 

Ir' ' Ir 

veel opleverpunten bij de 
juridische oplevering op de 

opleverlijst 

figuur 32 het PORRAS-stroomdiagram zoals gebruik:t bij de vaststelling van de basale oorzaken in hoofdstuk 3.5 van het rapport. 
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Bijlage 7 

Bijlage 7 Interviews met de uitvoerders 

Het doe! van dit interview was het achterhalen op we Ike manier er op de bouwplaats op dit moment 
omgegaan wordt met het toezicht op de kwaliteit van het werk van de onderaannemers. Hiertoe heb 
ik bij vier uitvoerders, twee hoofduitvoerders en twee uitvoerders met ervaring met "eigen" 
werken. 

Het interview 
Tijdens het interview zijn de volgende vragen aan de orde gesteld: 

1. Op welke manier warden onderstaande regels uit het contract met de onderaannemer in praktijk 
gebracht? 
>- Personeelswisselingen beperkt u tot een minimum en doet u alleen na overleg met onze 

uitvoering. 
>- Levering en/of het verwerken van producten e.g. het verrichten van werkzaamheden 

geschieden onder voorbehoud van goedkeuring van onze opdrachtgever, bouwdirectie en 
uitvoering. 

2. Uit KMS blijkt dater een keuringsplanning opgesteld moet worden. 
a. Is deze keuringsplanning opgesteld? 
b. Welke onderdelen worden er gekeurd? 
c. Op basis waarvan is bepaald dat deze onderdelen gekeurd worden? 
d. Wie bepaalt wat de kritische onderdelen zijn om te keuren? 

3. Op welke manier wordt de kwaliteit van het werk van de onderaannemers, tijdens ruwbouw en 
afbouw, gecontroleerd? 

4. Heeft de uitvoerder van de onderaannemer een rol bij het controleren van de werkzaamheden 
van zijn eigen mensen? 

5. Zou hij (de uitvoerder) hier volgens jullie een rol in moeten hebben? 

6. Wordt het werk van de onderaannemer, voordat de bon afgetekend wordt, gecontroleerd op de 
juiste kwaliteit? en hoe? 

7. Worden de materialen die op de bouw geleverd worden gecontroleerd op de juiste kwaliteit, 
zoals overeengekomen in de opdracht? en hoe? 

8. Welke soorten overleg vinden er allemaal plaats tijdens het bouwproces in het kader van de 
kwal iteitsbewaking? 

9. Wordt er bij dit overleg aandacht besteed aan de kwaliteit van de onderaannemers? en hoe? 

10. Hebt u suggesties om de kwaliteit van het werk op de bouwplaats (van de onderaannemers) 
beter beheersbaar te maken? 

Op de volgende bladzijde zijn de gespreksverslagen opgenomen van de interviews met achtereen 
volgens: 
>- Ad van Dam (uitvoerder 
>- Kees Verkuyl (uitvoerder) 
>- Frank Boeree (hoofduitvoerder) 
>- Johan van Zanten (hoofduitvoerder) 
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Een prima woning geen punt 

Samenvatting van de interviews: 

~ Er wordt over het algemeen geen overleg gevoerd over personeelswisselingen, in tegenstelling 
tot water in het contract met de onderaannemer is opgenomen. Dit is echter door de uitvoerder 
van HB moeilijk in de hand te houden, omdat ze vaak al Jang blij zijn dater iemand komt. Een 
nadeel echter van deze personeelswisselingen is we! dat de mensen die nieuw op de bouwplaats 
komen niet altijd goed gernstrueerd worden. Noch door de uitvoerder HB, die heeft het vaak te 
druk om met elke nieuwe werknemer van een onderaannemer mee te !open, noch door de 
uitvoerder van de OA. 

~ Er wordt op alle werken een keuringsplanning opgesteld. Deze wordt door de uitvoering 
opgesteld op basis van ervaring. De keuringsplanning en bijbehorende keuringen gedaan voor 
het ISO-certificaat van HB. Een positieve keuring is echter geen garantie voor goed werk, zo 
blijkt uit voorbeelden van een uitvoerder. 

~ Het werk van de OA's wordt gecontroleerd door keuringen en door de dagelijkse rondes over 
de bouw. Als het te druk is met het oplossen van problemen, kom je niet meer aan het 
voorkomen van problemen. Het is dan te druk voor de dagelijkse rondes. 

~ De uitvoerder van de OA controleert zijn eigen werk niet. Alie uitvoerders zijn van mening dat 
de OA voor zijn eigen werk moet staan en er zorg voor moet dragen dat dit werk goed en 
zorgvuldig gebeurt. Dit is nu niet de praktijk. Hierdoor is de uitvoerder van HB veel tijd kwijt 
met het controleren en aansturen van de OA's, waardoor andere werkzaamheden erbij 
inschieten (bijv. aansturen eigen personeel). 

~ Er is weinig overleg over de kwaliteit. 
* In de Interne (interne projectteambesprekingen) staat de kwaliteit wel op de agenda, maar 

komt het alleen ter sprake bij grotere afwijkingen. Een tegeltje dat niet goed zit komt niet 
aan de orde, verkeerde kopersopties of dakkappen die niet passen komen wel aan de orde. 

* Er is op de bezochte bouwplaatsen (op dit moment) geen OA-overleg, waar de OA met HB 
en met elkaar kunnen overleggen. De uitvoerder van HB spreekt de OA overdag, 
gedurende het werk, aan als het iets aan de hand is. 

* Er zijn we! installatievergaderingen, waar HB en de installateurs met elkaar overleggen. 
Niet op alle werken wordt deze installatievergadering goed benut. 

* Aan het begin van het werk is er een start werkbespreking met elke onderaannemer. Hierbij 
aanwezig zijn iig: uitvoerder OA, uitvoerder HB, projectleider HB. Hierbij wordt ook de 
kwaliteit van het te maken werk besproken. 

~ Mentaliteit van OA's is een groot probleem 
* Ze communiceren niet met elkaar 

* Komen alleen hun eigen werk maken, geen oog voor anderrnans werk. Werken over fouten 
van anderen heen. 

* Ruimen hun rotzooi niet op, waardoor eigen mensen dit moeten doen. 
~ Tijdsprobleem bij het maken van een bouwwerk en bij het controleren door de uitvoerder. 

* Tegenwoordig: na het tekenen van het contract moet er gelijk begonnen worden met 
bouwen, terwijl de tekeningen nauwelijks gereed zijn. 

* Wanneer je alleen maar bezig bent met problemen oplossen, kom je niet meer toe aan het 
voorkomen van problemen, of het controleren van de mensen. 

* Aandacht aan onderaannemers gaat ten koste van aandacht voor eigen mensen. 
~ Suggesties tot verbetering 

* Controleren van onderaannemers, consequent 
* Controle door uitvoerder OA in contract opnemen 
* OA zelf verantwoordelijk maken voor zijn eigen werk (mentaliteit) 
* Meer tijd voor een werk (niet sec uitvoeringtijd, maar ook voorbereidingstijd) 
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Interviews uitwerking 

Interview Ad van Dam 
uitvoerder HBU - 9 januari 2007 

1. Op welke manier worden onderstaande regels uit het contract met de onderaannemer in 
praktijk gebracht? 
~ Persoueelswisselingen beperkt u tot eeu minimum en doet u alleen na overleg met 

ooze uitvoering. 
~ Levering en/of bet verwerken van producten c.q. het verrichten van werkzaamheden 

geschieden onder voorbehoud van goedkeuring van onze opdrachtgever, bouwdirectie 
en uitvoering. 

Materialen worden geleverd zoals afgesproken is, volgens opdracht. Wanneer er een wijziging is in 
het te leveren materiaal, bijvoorbeeld een ander merk binnendeur of gibo-blok dan in het bestek 
voorgeschreven is, dan wordt dit wet overlegd. 

Personeelswisselingen vinden vaak plaats zonder overleg. Eigenlijk zou je het niet moeten 
accepteren, maar het gebeurt wet. Je zou bijvoorbeeld moeten eisen dat de uitvoerder van de 
onderaannemer zelf zijn mensen instruee1i. Op Nieuw-Vreeswijk heb ik meegemaakt dat de 
stukadoorsploeg weJ een keer of vijf wisselde. Bij de eerste ploeg instrueert de uitvoerder van HB 
de werkploeg in samenspraak met de uitvoerder van de onderaannemer. Bij de tweede ploeg gaat 
de uitvoerder van HB nog mee om een korte instructie te geven. De derde ploeg wordt verwezen 
naar de laatste woning die al gedaan is. Hierbij benje dus afhankelijk van de kwaliteit van het werk 
van ploeg in de vorige woning. Door tijdgebrek en zijn andere werk komt de uitvoerder van HB er 
niet a ltijd meer aan toe om te instrueren. 

De werkzaamheden worden gekeurd tijdens periodieke keuringen van de onderdelen. Bij 
afbouwwerkzaamheden, bijvoorbeeld de stukadoor of gibowanden, wordt het werk na de eerste 
woning die gedaan is gecontroleerd, om op die manier de toon de zetten voor het vervolg van het 
werk. Ats het druk is, bijvoorbeeld met het oplossen van problemen elders op de bouwplaats, schiet 
deze controle er echter bij in. 

2. Uit KMS blijkt dat er een keuringsplanning opgesteld moet worden. 
a. Is deze keuringsplanning opgesteld? 
b. Welke onderdelen worden er gekeurd? 
c. Op basis waarvan is bepaald dat deze onderdelen gekeurd worden? 
d. Wie bepaalt wat de kritische onderdelen zijn om te keuren? 

Ja, er wordt een keuringsplanning opgesteld . De kritische onderdelen die gekeurd worden zijn 
bijvoorbeeld het tegelwerk, of het plafond vlak genoeg is voor de spuiter kan begint, de ruwbouw. 
Soms worden er ook onderdelen gekeurd die niet kritisch zijn. Op basis van ervaring wordt bepaald 
welke activiteiten er kritisch zijn. Er wordt gekeurd met een formulier uit het KMS. 
Voor Nieuw-Vreeswijk blok 21 en 22 heb ik zelf de keuringsplanning opgesteld. Op blok 5 en 7 
(zelfde type woning) hadden we ervaring opgedaan en we wisten welke onderdelen kritisch waren 
en ook welke onderdelen goed gaan. 
Voor de sta1t van een werk worden de risico ' s vastgesteld en de te nemen maatregelen. Meestal 
gebeutt naar aanleiding van ervaring met eerdere problemen op een bepaald onderdeel. 

37 



Een prima woning geen punt 

3. Op welke manier wordt de kwaliteit van het werk van de onderaannemers, tijdens 
ruwbouw en atbouw, gecontroleerd? 

Er wordt gecontroleerd door middel van de keuringen volgens de keuringsplanning. 
Verder tijdens de rondes van de uitvoerder over de bouwplaats. Elke dag loop je we! een rondje en 
loop je overal langs. 
Zelf vind ik dat het te weinig gebeurt. Ook zou het handiger zijn om standaard een schrijfblokje 
mee te nemen, om te voorkomen dat je de dingen die je ziet later weer vergeet. 

Als het druk is en je op een gegeven moment alleen nog maar bezig bent met het oplossen van 
problemen, kan je de problemen niet meer voorkomen, omdat je dan niet meer aan je dagelijkse 
ronde toekomt. 
Ook hebben de onderaannemer een mentaliteit dat ze doorwerken over de fouten van een ander 
heen. Je zou eigenlijk altijd moeten controleren voordat de volgende onderaannemer begint, maar 
dat schiet er wel eens bij in. Wanneer het probleem dan geconstateerd wordt, moeten er gelijk 
meerdere onderaannemers terug geroepen worden, waardoor het oplossen complexer wordt. 
Juist als het druk is, zou je goed moeten controleren. Het is belangrijker om problemen te 
voorkomen dan om problemen op te lossen. 

4. Heeft de uitvoerder van de onderaannemer een rol bij bet controleren van de 
werkzaambeden van zijn eigen mensen? 

5. Zou bij (de uitvoerder) bier volgens jullie een rol in moeten hebben? 

Ik vind dat de uitvoerder van de onderaannemer (OA) ook een rol moet hebben. Momenteel 
gebeurt dat niet, meestal niet. 
De uitvoerder van de OA moet zelf zijn mensen aansturen, vind ik. Het is zijn eigen werk wat hij 
moet maken. Momenteel krijgt alleen de uitvoerder van HB de verantwoordelijkheid naar zich 
toegeschoven. De uitvoerder van de OA komt vaak alleen een bon halen aan het eind van de week. 
Eigenlijk zou je, als uitvoerder van HB, de onderaannemer eerst zelf zijn eigen werk moeten laten 
controleren (op eigen initiatief van uitvoerder HB) voordat de bon meegegeven wordt. Je weet dan 
zelf al wat er evt. niet goed is en laat dan ook de uitvoerder OA controleren. Eventueel kan je, als 
het niet goed is, geen bon meegeven voordat hij zijn werk goed gemaakt heeft. De eerste week 
constateer je het, en dan belooft de OA beterschap, en krijgt hij vrijdags zijn bon nog. Als het de 
week erna niet verbetert krijg hij bijvoorbeeld die week zijn bon niet, totdat hij eerst zijn werk goed 
gemaakt heeft. 

6. Wordt het werk van de onderaannemer, voordat de boo afgetekend wordt, gecontroleerd 
op de juiste kwaliteit? en hoe? 

Nee, dit gebeurt niet speciaal nog voor het afgeven van de bon. Je loopt elke dag over de 
bouwplaats heen enje weet wel hoe het werk erbij staat. 
Misschien is het een idee om de bon achter te houden als de kwaliteit niet goed is. Je houdt vaak 
wel geld achter voor de oplevering, als drukrniddel. 
Als je de OA niet betaalt, werkt dat wel als druk op de OA. Dat is alleen wel marktafhankelijk. Nu 
het weer wat drukker is met het werk, loop je ook de kans dat ze helemaal niet meer komen en 
ergens anders gaan werken, omdat ze daar wel betaald krijgen. 

7. Worden de materialen die op de bouw geleverd word en gecontroleerd op de juiste 
kwaliteit, zoals overeengekomen in de opdracht? en hoe? 

Nee, niet altijd . Tegels bijvoorbeeld worden niet gekeurd. Kozijnen weer wel. Ook bij prefab beton 
wordt de levering nagekeken. Dit is een visuele keuring. Kozijnen en prefab beton worden vaak 
ook in de fabriek een keer gekeurd. 
Soms wordt er in het bestek gevraagd om een keuring van de levering. Materialen die onder 
KOMO-specificaties geleverd worden, worden niet gekeurd. Dit "hoort" goed te zijn. 
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8. Welke soorten overleg vinden er allemaal plaats tijdens bet bouwproces in het kader van 
de kwaliteitsbewaking? 

9. Wordt er bij dit overleg aandacbt besteed aan de kwaliteit van de onderaannemers? en 
hoe? 

);> Inteme projectteambesprekingen: hier zou de kwaliteit ter sprake moeten komen, maar mijns 
inziens is dit vaak een ondergesneeuwd kindje. Alie onderaannemers warden we! besproken, 
en dan komt ook de kwaliteit "wel eens" aan de orde. Dat is er maar net van afhankelijk of jeer 
wel of niet aan denkt tijdens de vergadering. Je wordt er verder niet op geattendeerd, terwijlje 
het er volgens mij wel altijd over moet hebben. 

);> Een OA-overleg zou moeten, maar dat is er niet. Je spreekt wel de onderaannemers 
afzonderlijk, maar ze overleggen niet met elkaar. Wei zijn er installatiebesprekingen, waar alle 
installateurs bij elkaar zitten. Dat heeft ook te maken met afstemming. 

);> Per onderaannemer is er, voor aanvang van de werkzaamheden, ook een start werkbespreking. 
Daar zit de projectleider, uitvoerder HB, uitvoerder OA en soms het uitvoerend personeel van 
de OA bij. 

10. Hebt u suggesties om de kwaliteit van bet werk op de bouwplaats (van de 
onderaannemers) beter beheersbaar te maken? 

);> Consequent controleren. Meestal snappen ze wel dat het niet goed is, maar toch wordt er 
doorgewerkt. 

);> Iedere OA moet voor zijn eigen werk staan. Mogelijk in contracten opnemen dat de uitvoerder 
van de OA zelf ook het werk controleert. 

);> Bijvoorbeeld een soort wedstrijdje ervan maken om met zo min mogelijk punten op te leveren. 

Interview Kees Verkuyl 

uitvoerder HBU - 9 januari 2007 

1. Op welke manier worden onderstaande regels uit het contract met de onderaannemer in 
praktijk gebracht? 
);> Personeelswisselingen beperkt u tot een minimum en doet u alleen na overleg met 

onze uitvoering. 
);> Levering en/of bet verwerken van producten c.q. het verrichten van werkzaambeden 

geschieden onder voorbeboud van goedkeuring van ooze opdrachtgever, bouwdirectie 
en uitvoering. 

Personeelswisselingen probeer je zoveel mogelijk te voorkomen. Bij specialistisch werk probeert 
de onderaannemer (OA) zelf ook in de gaten te houden dat er niet gewisseld wordt. Een loodgieter 
wordt bijvoorbeeld niet gewisseld, terwijl dat met een kitter veel makkelijker gebeurt. 
Er wordt niet altijd overlegd over personeelswisselingen. Vaak wordt je ermee geconfronteerd als 
de nieuwe mensenje keet binnenkomen en vragen wat ze moeten doen. Je bent tegenwoordig, in de 
drukkere periodes, al blij als je iemand krijgt om het werk uit te voeren. 
Vanuit de OA is het soms we! begrijpelijk dat er personeelswisselingen zijn. Zij proberen hun 
personeel zoveel aan het werk te houden, en als het werk op de ene bouwplaats stil ligt dan warden 
de mensen op een andere bouwplaats ingezet. Als het werk bij mij dan weer door kan gaan, kan het 
dus zijn <lat je andere mensen krijgt omdat je eerdere ploeg al ergens anders aan het werk is. 

De keuring van opdrachtgever of bouwdirectie wordt niet echt uitgevoerd. Zolang er niets mis is, 
gebeurt er niets met deze regel in het contract. Wei is het zo datje achterafterug kan vallen op deze 
contractregel. 
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Als de eerste levering kozijnen komt, komt de opzichter nog we! eens controleren of roep ik zelf de 
opzichter erbij. Als je twijfelt over de juiste kwaliteit, probeer je op die manier de opzichter 
medeverantwoordelijk te maken voor de keuring. 

2. Uit KMS blijkt dater een keuringsplanning opgesteld moet worden. 
a. Is deze keuringsplanning opgesteld? 
b. Welke onderdelen worden er gekeurd? 
c. Op basis waarvan is bepaald dat deze onderdelen gekeurd worden? 
d. Wie bepaalt wat de kritische onderdelen zijn om te keuren? 

Ja, er is een keuringsplanning opgesteld. 
De keuringsplanning is opgesteld op basis van ervaring. Metselwerk wordt altijd gekeurd, net zoals 
prefab en KZ-steen. In de afbouw bijvoorbeeld wand- en vloertegelwerk en afwerkvloeren. 
De keuringsplanning heb ik zelf bepaald. Afhankelijk van de situatie kan er overlegd warden met 
bijvoorbeeld de projectleider. 

3. Op welke manier wordt de kwaliteit van bet werk van de onderaannemers, tijdens 
ruwbouw en afbouw, gecontroleerd? 

De vastgelegde keuringen. Deze warden gedaan "omdat het moet" voor de ISO-certificering. De 
dagelijkse rondes over de bouw wordt gedaan, op dat moment warden er gebreken of 
mankementen geconstateerd en vervolgens wordt er een keuringsformulier ingevuld. De officiele 
keuring heeft volgens mij geen toegevoegde waarde. 

4. Heeft de uitvoerder van de onderaannemer een rol bij bet controleren van de 
werkzaamheden van zijn eigen mensen? 

5. Zou hij (de uitvoerder) bier volgens jullie een rol in moeten hebben? 

Het zou wel moeten, maar in de praktijk gebeurt het te weinig dat de uitvoerder OA betrokken is. 
Hij is verantwoordelijk voor zijn eigen kwaliteit en voor zijn eigen mensen. Vaak komt uitvoerder 
OA alleen een bon halen. Je kan hem op dat moment we] aanspreken, maar het liefst heeft hij datjij 
zelf (uitvoerder HB) een lijstje aanlevert met de gebreken zodat hij die kan wegwerken. 
Misschien kan er in het contract opgenomen warden dat de uitvoerder OA hier we! een rol in krijgt. 

6. Wordt het werk van de onderaannemer, voordat de hon afgetekend wordt, gecontroleerd 
op de juiste kwaliteit? en hoe? 

Er wordt niet speciaal nog gecontroleerd. Je weet al hoe het werk erbij staat. 
Als het niet goed is, kan je de bonnen inhouden (niet betalen), maar eerst moet je met de mensen 
zelf overleggen. Volgens mij zijn de OA hier we! gevoelig voor. Beter is het om eerst te proberen 
het probleem samen op te lossen, dat is gezelliger en beter voor de sfeer. 

De OA moet zelf zijn mensen aansturen, maar de uitvoerder HB blijft we! verantwoordelijk. Het 
moet allebei: controle door uitvoerder OA en vervolgens nog uitvoerder HB die verantwoordelijk 
blijft richting opdrachtgever. 

7. Worden de materialen die op de bouw geleverd worden gecontroleerd op de juiste 
kwaliteit, zoals overeengekomen in de opdracht? en hoe? 

Ja, maar ligt eraan welke materialen het zijn. Hout, kozijnen en prefab wordt bijvoorbeeld we! 
(visueel) bekeken. 
Je loopt niet mee naar de vrachtwagen om te controleren. Je moet je voorstellen dat er 2 of 3 
vrachtwagen staan te wachten, dus dan ga je niet ter plekke alles controleren. De bon wordt vaak 
getekend voordat de vracht gelost wordt. De hoeveelheden warden ook niet allemaal gecontroleerd. 
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Je kan altijd, wanneer er achteraf blijkt niet goed te zijn, alsnog de leverancier bellen dater iets niet 
goed is. 
Meestal gaje, voordat het project begint, we! naar een fabriek toe om de kwaliteit van de producten 
in de fabriek te controleren. 

8. Welke soorten overleg vinden er allemaal plaats tijdens het bouwproces in het kader van 
de kwaliteitsbewaking? 

9. Wordt er bij dit overleg aandacbt besteed aan de kwaliteit van de onderaannemers? en 
hoe? 

~ Inteme projectteambesprekingen: alle onderaannemers worden besproken, hun werktempo, 
kwaliteit, alles komt aan de orde. Als de kwaliteit niet goed is, komt dit hier aan de orde. 
Hierbij is het de eigen verantwoordelijkheid van betrokkenen om alles ter sprake te brengen 
wat er besproken moet worden. 

~ Er is op dit werk geen apart overleg met de onderaannemers. Je hebt op de bouwplaats zelf 
contact genoeg metje onderaannemers. 

10. Hebt u suggesties om de kwaliteit van bet werk op de bouwplaats (van de 
onderaannemers) beter beheersbaar te maken? 

~ Alles staat ofvalt met de kwaliteit van het personeel,je bent afhankelijk van mensen 
~ Vee) hangt af van instrueren en controleren. Je moet zien te voorkomen dat een 2e OA over het 

werk van de 1 e OA heengaat, terwijl het 1 e werk niet goed was. 
~ Probeer zoveel mogelijk de onderaannemer zelf verantwoordelijk te maken voor zijn eigen 

werk. 
~ Een OA-overleg is een optie, dan kunnen de onderaannemers ook met elkaar praten. 

Bijvoorbeeld een tegelzetter die steeds vastloopt omdat een stukadoor niet netjes werkt. Oat 
kan op die manier uitgesproken worden naar elkaar. 

Je moet er wel rekening mee houden dat je met zijn allen het werk probeert te maken. Het is 
een beetje geven en nemen en je moet dan niet alles te strikt nemen. Voorbeeld: als een 
stukadoor, voordat hij gaat werken, eerst een deel van de ruimte nog op moet ruimen, moetje 
achteraf niet klagen als het niet helemaal goed gebeurd is en er nog een timrnerman wat zaken 
moet corrigeren. 
Je kan, volgens mij, pas bonnen niet betalen en achterhouden wanneer je zelf zeker weet datje 
goed zit. Als je zelf je zaakjes ook niet goed voor elkaar hebt, moet je uitkijken met het 
commentaar dat je geeft. 

Op dit moment worden de woningen bier opgeleverd met circa 5 punten per woning. Heb je 
een verklaring waardoor dit nu zo goed gaat? 

~ Er is een aparte uitvoerder die verantwoordelijk is voor de oplevering. Er is voldoende tijd en 
aandacht om de woningen goed klaar te maken. 

~ Er was extra tijd, omdat de NUTS aansluitingen van de gemeente wat later waren, en in die tijd 
konden wij de laatste details aan de woningen helemaal goed maken. 

~ Er is een bepaald sfeertje dat iedereen er samen voor wil gaan om het werk goed op te leveren. 
Dit is onverklaarbaar. Op het ene werk lukt het wel om een dergelijke sfeer te creeren en op het 
andere werk niet. Mogelijk dater bij een groter werk meer een productiementaliteit is en 
minder aandacht is voor elkaars werk dan op een kleiner werk, omdatje met meer 
verschillende mensen te maken hebt. 
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Interview Frank Boeree 

hoofduitvoerder HBU - 9 januari 2007 

1. Op welke manier worden onderstaande regels uit bet contract met de onderaannemer in 
praktijk gebracht? 
»- Personeelswisselingen beperkt u tot een minimum en doet u alleen na overleg met 

onze uitvoering. 
»- Levering en/of bet verwerken van producten c.q. bet verrichten van werkzaamheden 

gescbieden onder voorbehoud van goedkeuring van onze opdrachtgever, bouwdirectie 
en uitvoering. 

Deze regels worden heel weinig in praktijk gebracht. 
Een toetsing aan de kwaliteit van de levering wordt niet altijd uitgevoerd. Op mijn huidige project 
(74 appartementen) heb ik te maken met een vliesgevel. Daar heb ik onvoldoende kennis van om 
deze goed te kunnen controleren . Een vliesgevel wordt meestal in de utiliteitsbouw toegepast. Een 
woningbouwer is veel gericht op snelheid en repetitie . Een woningbouwuitvoerder kan vaak wet 
omschakelen naar een utiliteitswerk, terwij I het andersom veel moeilijker is. 

Wat betreft de personeelswisselingen: je wilt zoveel mogelijk dezelfde mensen hebben, en mensen 
hebben die de Nederlandse taal spreken. Dit is heel moeilijk voor elkaar te krijgen en je bent al 
tang blij als je mensen op je bouwplaats krijgt. Personeelswisselingen worden niet tot nauwelijks 
gemeld. 

De tijden worden momenteel weer beter. Mensen denken dat ze wat kunnen, noemen zich 
vervolgens ZZP-er en verhuren zich als vakman. Met die mensen moeten wij (de uitvoerder) dan 
werken maken. Wij hebben op dit werk nog het 'geluk' dat we in verhouding veel eigen 
timmerlieden hebben. 

2. Uit KMS blijkt dater een keuringsplanning opgesteld moet worden. 
a. Is deze keuringsplanning opgesteld? 
b. Welke onderdelen worden er gekeurd? 
c. Op basis waarvan is bepaald dat deze onderdelen gekeurd worden? 
d. Wie bepaalt wat de kritische onderdelen zijn om te keuren? 

Ja, er is een keuringsplanning opgesteld. Deze heb ik zelf opgesteld voor dit werk, maar eigenlijk 
hoort een werkvoorbereider een keuringsplanning op te stellen omdat het maken van deze planning 
nog in uitvoeringsvoorbereidingsfase plaatsvindt. Het voordeel is wet dat als je zelf, als uitvoerder, 
de keuringsplanning maakt dat je dan gelijk weet we Ike bouwmaterialen er toegepast worden en op 
waar deze zitten . Als je een keuringsplanning maakt, kijk je waar het werk uit bestaat, welk 
materiaal wanden, vloeren en type kozijnen . Deze worden meestal we! gekeurd. Wapening in de 
fundering wordt ook gekeurd. 
Je bent niet in staat (door gebrek aan tijd/capaciteit) om alles te keuren. Ook voor VGM bijhouden 
is dat zo. Deze zaken komen vaak op het tweede plan terecht. 

Als de werkvoorbereiding steken laat vallen, ben je vaak de hele dag bezig met problemen 
oplossen. Op dit project is er veel misgegaan en dan gaat er veel tijd van de uitvoerder en de 
projectleider zitten in het oplossen van deze problemen. Hierdoor kom ik veel moeilijker aan mijn 
eigenlijke werk toe. 
Op dit werk zijn er redelijk wat fouten gemaakt door de werkvoorbereiding in de controlefase . Een 
voorbeeld is dater ruiten van 3,70 x 1,70 meter (280 kg) als binnenbeglazing waren gedetailleerd . 
Uiteindelijk hadden we hier 7 mensen voor nodig om dit uit te voeren . Oat heeft wat hoofdbrekens 
gekost. En zo zijn er vele voorbeelden. 
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Het komt steeds meer voor dat ik problemen op moet lossen, dat de kwaliteit van de tegenpartijen 
(onderaannemers, architecten) minder wordt. 
Ook zijn er veel dingen waar de werkvoorbereiding controle op heeft, waarbij niet goed 
gecontroleerd wordt. Bij de uitvoering komen alleen de definitieve tekeningen. Een recent 
voorbeeld hiervan is dat de camera's voor de videofoon volgens tekening op 1 meter hoogte 
geplaatst moeten worden. Dat kan je niet verkopen naar de bewoners toe, en we moeten dat nu zien 
op te lossen. Daar gaat allemaal tijd in zitten. 

Ook is het zo dat er veel mensen weggaan. Momenteel is er geen werkvoorbereider meer op dit 
werk en zijn er ook geen uitvoerders. Alles komt daardoor op mijn bordje terecht terwijl ik als 
hoofduitvoerder eigenlijk een coordinerende taak heb. 

3. Op welke manier wordt de kwaliteit van het werk van de onderaannemers, tijdens 
ruwbouw en atbouw, gecontroleerd? 

Er zijn de keuringen, met de fonnulieren vanuit KMS. 
Voor het prefab kijkje of ze elementen op maat staan, wapening wordt gekeurd aan de hand van de 
tekening. Verd er loop je dagelijks je ronde en kijk je visueel, soms kij k je mee als mensen aan het 
werk zijn. Je kijkt visueel, en je gaat ook uit van de deskundigheid van de vakman (de timmerman, 
metselaar, stukadoor, tegelzetter). 

Op dit project hebben we binnen een woning met veel verschillende soorten onderaannemers te 
maken. Alleen al de wanden bestaan uit vijf verschillende soorten materialen, die op een eigen 
manier werken en materialen die op een verschillende manier afgewerkt moeten worden. We 
hebben te maken met een beton draagconstructie, HSB elementen in de gevel, KZ-steen voor de 
schacht, gasbetonblokken voor de lichte scheidingswanden en metal-stud voor de geluidgevel aan 
de snelwegzijde (A9). Dit maakt het afwerken van de wanden van een woning complex. 

4. Heeft de uitvoerder van de onderaannemer een rol bij bet controleren van de 
werkzaamheden van zijn eigen mensen? 

5. Zou hij (de uitvoerder) hier volgens jullie een rol in moeten hebben? 

Nee, ze controleren niets. Het is het werk van de onderaannemer. De onderaannemer is 
verantwoordelijk voor zijn eigen werk. We moeten de onderaannemer veel meer verantwoordelijk 
maken voor zijn eigen werk. Een verhouding tussen een onderaannemer en de hoofdaannemer is 
eigenlijk dezelfde relatie als Heijmans Bouw en Heijmans Vastgoed (opdrachtnemer <> 
opdrachtgever). 
Je moet de mensen verantwoordelijk maken voor hun werk. De OA moet opleveren aan HB. Die 
stap ontbreekt in feite. Dat staat nergens vastgelegd, niet in een contract. Momenteel hangt het van 
de "grote mond" van de uitvoerder af. Wanneer je die niet hebt, moet je alles zelf doen, maar dan 
ben je eigenlijk hun werk aan het opknappen. De uitvoerders tegenwoordig, van mijn generatie, 
hebben in de loop der jaren redelijk veel kennis opgedaan, juist omdat we ervaringen met 
werkzaamheden van onderaannemers. 

De uitvoerder OA komt vaak als een schicht binnen, haalt zijn bon op en verdwijnt dan weer. 

6. Wordt het werk van de onderaannemer, voordat de hon afgetekend wordt, gecontroleerd 
op de juiste kwaliteit? en hoe? 

Er is geen extra controle. De mensen die op de bouw rondlopen zijn mijn ogen en oren. De 
uitvoerder OA weet meestal niet water aan de hand is. 
Tegenwoordig heb ik de term "uurtje, factuurtje'', dat betekent dat sommige OA heel makkelijk 
hun uren schrijven terwijl het werk misschien helemaal niet gereed is of niet goed is. 
Het gebeurt ook we! dat we bonnen niet afgeven omdat het werk nog niet goed is. Bij sommige 
onderaannemer werkt dat, bij sommigen niet. HB redeneert dan dat het werk eerst goed moet zijn, 
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voordat er betaald wordt. Een OA redeneert dat er eerst betaald moet worden, voordat er verder 
gewerkt wordt. 

Mijns inziens hebben we bij Heijmans ook te maken met een organisatorisch probleem, dater te 
weinig mensen zijn om al het werk aan te kunnen. Oat heeft ook zeker zijn invloed op de kwaliteit 
van het werk. 

7. Worden de materialen die op de bouw geleverd worden gecontroleerd op de juiste 
kwaliteit, zoals overeengekomen in de opdracht? en hoe? 

Alleen kozijnen, gegrond hout. Stenen worden steekproefsgewijs gecontroleerd. Dit is wel een 
visuele controle. Andere controle vindt plaats in de fabriek. 

8. Welke soorten overleg vinden er allemaal plaats tijdens het bouwproces in het kader van 
de kwaliteitsbewaking? 

9. Wordt er bij dit overleg aandacht besteed aan de kwaliteit van de onderaannemers? en 
hoe? 

Meestal spreek je een OA apart aan of nodig je hem uit voor een gesprekje als je het ergens niet 
mee eens bent. 

In de inteme projectteambesprekingen worden alleen de grotere afwijkingen besproken, als er 
iemand verzaakt heeft voor wat betreft de kwaliteit. Een tegeltje dat verkeerd geplaatst is komt 
bijvoorbeeld niet aan de orde, een vloerverwarming die vergeten is als gevolg van onduidelijk 
kopersmeerwerk (kopersbegeleiding wordt door Heijmans Bouw gedaan op dit werk) komt wel aan 
de orde. 
Voor het werk begint wordt er we! een risico-inventarisatie gemaakt. De maatvoering van de prefab 
wordt bijvoorbeeld helemaal nagemeten. 

Meestal is geld het enige dwangmiddel datje hebt naar een OA toe. Je houdt iets van geld in totdat 
je tevreden bent. De ene OA is hier we! gevoelig voor, en de andere OA niet. Oat hangt ook af van 
de grootte van zijn opdracht. 

10. Hebt u suggesties om de kwaliteit van het werk op de bouwplaats (van de 
onderaannemers) beter beheersbaar te maken? 

);;>- We moeten meer tijd krijgen voor een werk. Tegenwoordig is het zo dat wanneer het contract 
getekend is, er meteen begonnen moet worden met bouwen, terwijl soms de helft van de 
benodigde informatie nog niet bekend is. Het tekenwerk wat van architectenbureau's vandaan 
komt wordt de laatste jaren ook steeds slechter, waardoor je meestal niet eens gelijk kan 
beginnen met bouwen. 
Ook moeten de ontwerpen eenvoudiger worden, door je materialen te beperken. Je moet niet 
afhankelijk zijn van honderdduizend materialen in een woning, die vaak ook weer heel veel 
onderaannemers met zich meebrengen. 

);;>- "Vertrouwen is goed, controle is beter". Als je de kans hebt, moetje zoveel mogelijk mensen 
controleren en laten controleren. 

);;>- De mentaliteit van de OA zou moeten veranderen. Als het tijd is gaan ze nu weg en de 
verschillende OA's praten niet met elkaar. 

);;>- Het contract kan bijvoorbeeld aangepast worden, zodat de uitvoerder van de OA een 
controlerende taak toegewezen krijgt. Als het contact dan getekend retour komt (dat is soms 
lastig en moest achteraan gebeld worden), dan heb je in ieder geval een poot om op te staan. 

);;>- Er is al jaren een mentaliteitsprobleem in de bouw. De meeste mensen interesseert het helemaal 
niet hoe het werk gemaakt wordt. 
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~ Ook is er, zoals eerder aangegeven, een groot tijdsprobleem. Je komt er als uitvoerder niet aan 
toe om op de kwaliteit te letten, omdatje allemaal problemen aan het oplossen bent. 

Voor het gesprek heeft Frank al aangegeven: 
~ Kwaliteit begint al binnen op kantoor. Dejuiste gegevens moeten toegeleverd worden aan de 

werkvoorbereiding door derden. Kwaliteit begint eigenlijk al bij de inkoop van onze 
onderaannemers en producten. De manier waarop er wordt ingekocht. De goedkoopste 
leverancier is niet altijd de beste. 

Hoe sta je ten opzicbte van de verantwoordelijkbeid van de boofduitvoerder, en van 
Heijmans Bouw, voor de kwaliteit van het eindproduct? 

Hier ben ik het gedeeltelijk mee eens. Je bent als uitvoerder niet in staat om die taak uit te voeren, 
het is niet reeel, omdat de tijd ervoor ontbreekt. 

Interview Johan van Zanten en Marius van Dinteren 

hoofduitvoerder en uitvoerder HBU - 11 januari 2007 

1. Op welke manier worden onderstaande regels uit bet contract met de onderaannemer in 
praktijk gebracbt? 
~ Personeelswisselingen beperkt u tot een minimum en doet u alleen na overleg met 

ooze uitvoering. 
~ Levering en/of bet verwerken van producten c.q. bet verricbten van werkzaambeden 

gescbieden onder voorbeboud van goedkeuring van onze opdracbtgever, bouwdirectie 
en uitvoering. 

Personeelswisselingen van de onderaannemers heb je niet in de hand. Ze komen vaak 's morgens 
even de keet in, geven hun identiteitsbewijs af en gaan dan aan het werk. Vaak wordt het niet 
gemeld en het is moeilijk in de hand te houden, en dan beginnen de problemen meestal pas. Pas als 
het fout gaat, zie je dat er iemand anders aan het werk is geweest. Je bent al blij dat er iemand is 
vaak. 

Het heeft er ook mee te maken dat er minder vakpersoneel van school komt. Daardoor werken we 
heel veel met ongeschoold personeel. lk zit hier nu drie jaar op dit werk en heb nu voor het eerst 
twee leerling-timmermannen waar ik echt blij mee ben en die ik graag wil houden. De afgelopen 
jaren zijn er al meerdere leerling-timmermannen geweest bij mij op de bouwplaats maar daar werd 
ik allemaal niet vrolijker van. 

Bij bekende gezichten, bekende mensen van de onderaannemer, weet je vaak dat het goed is. Er 
!open hier veel mensen op de bouwplaats rond en we kennen niet iedereen. Met metselaars ben je 
bijvoorbeeld al Jang blij als er metselaars zijn. De ene keer krijgje die, de volgende dag zijn er een 
paar ziek en krijg je weer andere metselaars. Als je dan buiten loopt en ziet dat er niet goed 
gemetseld wordt bel je vervolgens weer en je meldt dat je die metselaar niet meer terug wilt hebben 
opje bouw. 
Als we iemand vragen om te komen, bijvoorbeeld de kitter, dan vragen we altijd om een bekende, 
maar dat heb je niet altijd in de hand. Soms is diegene ziek of niet meer werkzaam bij dat bedrijf en 
dan krijgje een ander. 

2. Uit KMS blijkt dater een keuringsplanning opgesteld moet worden. 
a. Is deze keuringsplanning opgesteld? 
b. Welke onderdelen worden er gekeurd? 
c. Op basis waarvan is bepaald dat deze onderdelen gekeurd worden? 
d. Wie bepaalt wat de kritische onderdelen zijn om te keuren? 
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Ja, deze planning is opgesteld door de uitvoering. Standaard hebben we fabriekskeuringen, 
materiaalkeuringen en productkeuringen. Vroeger, in het begin van dit werk, keurden we alles. Elk 
onderdeel werd gekeurd. Nu worden alleen nog de onbekende of nieuwe onderdelen of 
onderaannemers gekeurd. 
Wij keuren hier meer dan nodig is volgens de keuringsplanning om op die manier de kwaliteit 
zoveel mogelijk in de gaten te houden. 

Een keuring en een keuringsformulier zeggen nog niets over de kwaliteit. Een voorbeeld hiervan is 
dat we voor de dakkappen een nieuwe leverancier kregen. Deze hebben we in de fabriek gekeurd 
en dat zag er heel mooi uit. Toen de kappen op het werk kwamen uiteindelijk pasten ze geen van 
alien. Die keuring in de fabriek zegt dan dus niets, want als ze vervolgens niet volgens tekening 
uitvoeren dan heb jeer niets aan. 
Later kregen we ook voor de kozijnen een nieuwe leverancier en die hebben we gekeurd in de 
fabriek. Oat zag er allemaal prima uit, en ook op bet werk leveren ze goed werk af. Daar zijn we 
dik tevreden over. 

Er zijn veel keuringsformulieren op het KMS van Heijmans. Als hoofduitvoerder ben ik 
tegenwoordig veel meer administrateur dan uitvoerder, er staan kasten vol met administratie en 
papierwerk. 

Je kan uiteindelijk net zoveel keuren als je wilt, maar op het moment dat er iets anders misgaat, dan 
heb je daar uiteindelijk nog niets aan. Een voorbeeld hiervan is de folie op het dak van de 
Waterhof. De folie kan volgens de fabrieksgarantie twee maanden blootgesteld worden aan uv
straling en het folie was op basis daarvan goed gekeurd. Omdat ik pas heel laat metselaars had, 
konden de dakkappen niet geplaatst worden en heeft de folie ongeveer 5 maanden bloot gelegen 
aan de buitenlucht en uiteindelijk hebben we alle folie moeten vervangen. 

3. Op welke manier wordt de kwaliteit van het werk van de onderaannemers, tijdens 
ruwbouw en afbouw, gecontroleerd? 

Er zijn de keuringen. 
En je hebt je dagelijkse ronde over de bouwplaats waarbij je iedereen nakijkt. We proberen alle 
werkzaamheden te keuren tijdens het werken. Vanmorgen hebben we nog stucwerk gekeurd, met 
de opzichter erbij. Er !open ook altijd nog twee opzichters op het werk, die controleren ook. 

Een groot probleem op dit werk is wel dat de architect grote fouten maakt. Hij vraagt regelmatig 
dingen die niet afgesproken zijn of die niet op papier staan. In onderling overleg wordt er dan een 
oplossing gezocht. Er zijn onduidelijke tekeningen, zaken staan niet in het bestek. Dit zorgt ook 
voor problemen op de bouw. 

4. Heeft de uitvoerder van de onderaannemer een rol bij bet controleren van de 
werkzaamheden van zijn eigen mensen? 

5. Zou hij (de uitvoerder) bier volgens jullie een rol in moeten hebben? 

Volgens ons moet de uitvoerder van de onderaannemer hier zeker een rol in hebben. Over het 
algemeen komen ze alleen maar een bon halen, ze controleren het werk van hun eigen mensen niet 
maar zijn zo snel mogelijk weer weg. 

Dit is volgens mij ook inherent aan de manier waarop wij met onze onderaannemers omgaan. 
Onderaannemers worden volgens ons ingekocht op prijs. Na afloop van een project worden alle 
onderaannemers beoordeeld, elke onderaannemer een eigen formulier. We geven onderaannemers 
dan een slechte beoordeling en op het volgende werk zien we ze toch weer terugkomen. Het gaat 
allemaal alleen maar om geld. 
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Een grote ergernis voor ons is ook dat heel veel onderaannemers hun troep niet opruimen. Na een 
paar waarschuwingen gaan we op een gegeven moment uren in mindering brengen. Oit geeft op het 
moment zelf een hoop discussie, maar het helpt verder niet. Vaak is dat voor de onderaannemer 
goedkoper dan zelf zijn spullen opruimen. 
We moeten wel bedenken dat alle onderaannemers onder grote productiedruk staan. Ze zitten krap 
in hun tijd en de marges op het geld zijn ook klein. Oaar lijdt de kwaliteit onder. Laatst was er een 
CV-monteur die in 2 dagen 20 woningen gereed moest maken. Oat is krap. Soms krijg je zelf een 
onderaannemer van een onderaannemer van een onderaannemer, tot in de derde graad uitbesteed. 
Elke partij wil er wat aan verdienen en dan worden de marges alleen maar kleiner. 

Naast de onderaannemers hebben we ook nog 15 man eigen personeel !open. Oeze moeten we 
werkinstructie geven, samen tekening lezen en uitleggen. Oeze mensen moeten wij zelf 
controleren. Op het moment dat de onderaannemers veel tijd vergen, lijdt ons eigen werk en het 
begeleiden van onze eigen mensen eronder. Oat komt niet ten goede aan de kwaliteit. 
Om aan te geven hoe complex het is: momenteel !open er 34 onderaannemers op de Werfhof en 49 
onderaannemers op de waterhof. Oeze zijn er natuurlijk nooit allemaal tegelijk, maar laten het er 10 
of 15 tegelijk zijn, dan zijn het er nog steeds veel. 

Eigenlijk moet de onderaannemer zelf zijn werk doen. Ze geven allemaal een VCA of ISO 
certificaat af, maar vervolgens controleren wij zelf nog de hele tijd hun werkzaamheden en 
knappen we ook nog veel van hun werk op. Op dit project hebben we een speciale timmerman 
!open om dit soort dingen op te knappen, omdat dat vaak sneller is dan een onderaannemer 
terugroepen, maar eigenlijk zijn wij dan het werk van een ander aan het doen. Op kleine projecten 
is zo'n timmerman veel te duur en moetje toch steeds achter de onderaannemer aan bellen. 

6. Wordt het werk van de onderaannemer, voordat de hon afgetekend wordt, gecontroleerd 
op de juiste kwaliteit? en hoe? 

Nee. Er is een termijnschema waarmee ze betaald worden. Vroeger maakte ik (hoofduitvoerder) 
zelf de termijnschema's en de bonnen. Ik wist dat een opdracht voor bijvoorbeeld. 50.000 was 
uitbesteed en dat verdeelde ik dan in tien termijn van 5.000. Tegenwoordig gaat dat allemaal via 
een computersysteem, de bonnen invoeren, productie invoeren. Een keer per 2 a 3 weken komen de 
onderaannemers dan hun bon ophalen. 
Er worden in principe geen bonnen ingehouden. 

7. Worden de materialen die op de bouw geleverd worden gecontroleerd op de juiste 
kwaliteit, zoals overeengekomen in de opdracht? en hoe? 

Oat ligt eraan welke materialen. Stenen, dakkapellen, dakpannen worden gekeurd. Hout 
bijvoorbeeld niet, daarvan weetje we! dat het goed is. Andere materialen worden geleverd conform 
opgave van de leverancier of constructeur, bijvoorbeeld de specie of het beton. Oaarvan 
controleren we niet of we de goede sterkteklasse hebben binnengekregen, dat kunnen we niet zien. 

8. Welke soorten overleg vinden er allemaal plaats tijdens bet bouwproces in bet kader van 
de kwaliteitsbewaking? 

9. Wordt er bij dit overleg aandacht besteed aan de kwaliteit van de onderaannemers? en 
hoe? 

Er is heel weinig overleg. Elke onderaannemer staat voor zijn eigen kwaliteit, en zij geven ook 
garantieverklaringen af. Als het fout gaat trekken we aan de be! bij die onderaannemer. 
Kwaliteitsoverleg moet volgens mij beginnen bij het inkoopgesprek, maar in het contract vind ik 
altijd alleen maar de prijs terug. Er wordt, volgens mij, ook niets gedaan met de 
beoordelingsformulieren die we na afloop van een project invullen. 
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Bij de inteme projectteambesprekingen staat de kwaliteit wel altijd op de agenda, maar het wordt 
toch niet echt besproken. De dakkappen en de dakkapellen die niet passen komen wel aan de orde 
en van alle communicatie zijn ook verslagen gemaakt en worden bewaard. 
Ook wordt er een tekortkomingenlijst bijgehouden van dingen die niet goed zijn. Vervolgens komt 
er een plan van aanpak en wordt de tekortkoming opgelost en een maatregel genomen waarmee het 
probleem in het vervolg voorkomen kan worden. 

10. Hebt u suggesties om de kwaliteit van het werk op de bouwplaats (van de 
onderaannemers) beter beheersbaar te maken? 

~ Als de onderaannemers zorg dragen voor hun eigen werk zou dat al 50% van de problemen 
schelen. 

~ Ik krijg de indruk dat het papierwerk steeds belangrijker wordt dan de echte kwaliteit, terwijl 
straks we) gewoon de woningen opgeleverd moeten worden. 

~ We merken ook heel vaak dat onderaannemers zelf hun spullen niet voor elkaar hebben. Dan 
komen ze bij ons tekeningen ophalen terwijl ze dit zelf horen te hebben. De tekeningen zijn 
vanaf kantoor van HB toegestuurd naar de onderaannemer, dus zij hebben de tekeningen al. 

~ Installateurs weten van elkaar niet altijd waar hun leidingen )open. Dit moet in een 
installatievergadering besproken worden, maar wordt niet besproken. De onderaannemers 
moeten zelf regelen dat ze de verschillende tekeningen over elkaar leggen. Dat gebeurt 
tegenwoordig te weinig. 

~ In Leidsche Rijn hebben we we( meegemaakt dat de onderaannemers zelf bij elkaar gingen 
zitten en afspraken gingen maken. Tegenwoordig is dat de tijd niet meer voor. Er staat heel 
veel druk op het werk van de onderaannemer. Er is weinig tijd meer. Daardoor zijn de 
onderaannemers alleen nog maar gericht op productie, en gaan ze op elkaar door, waardoor er 
over fouten van een ander heen gewerkt wordt. Alleen de tegelzetter op dit werk komt nog we) 
melden als hij niet verder kan. Maar als hij dit een paar gedaan heeft en er volgens hem niets 
mee gebeurt, dan meldt hij het de derde keer ook niet meer. 
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Bijlage 8 Aangepaste keuringsformulieren 

In de navolgende bladzijdes zijn de aangepaste keuringsformulieren opgenomen. Deze 
keuringsformulieren zijn gebaseerd op de bestaande keuringsformulieren die onderdeel uitmaken 
van het kwaliteitssysteem van Heijmans Bouw. Dit keuringsformulier wordt ook gebruikt door de 
uitvoerder van HBU voor de keuring van de werkzaamheden. In het voorstel is opgenomen dat dit 
keuringsformulier gebruikt wordt door de uitvoerder van de onderaannemer om zijn 
werkzaamheden te controleren. 

Met rode letters zijn de toevoegingen op de formulieren aangegeven. 

Achtereenvolgens zijn de keuringsformulieren van de volgende onderdelen opgenomen: 

nr: ti tel: 
9-1 Prefab betonwanden 
11-1 Gevelmetselwerk 
13-1 Houten binnenspouwbladen (montage) 
14 Dakconstructie elementen 
20-1 Trappen 
20-2 Trappen (prefab beton) 
20-3 Trappen (staal) 
22 Binnenkozijnen en deuren 
24 Afwerkvloeren 
25 Pantser dekvloeren 
26 Wandtegelwerk 
27 Vloertegelwerk 
29 Structuurspuitwerk 
3 1 Beglazing 
32-1 Schilderwerk 
34 Keuken en kasten 
35 Loodgieterwerk 
36 Centrale verwarming 
3 7 Elektrawerk 
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heijmans 
Checklist uitvoeringskeuring op de bouwplaats 

nr. KC- J 9-1 

ONDERDEEL: Prefab betonwanden 

Keuringsdatum Projectnummer 

Bouwnr./'locatie Keuring door 

NR CONTROLE/AANDACHTSPUNT JA* NEE* 

0 Gebruikt: Tekeningnr. 
Bestekspar. 
Keuringsmiddel 

1 Staat element op de juiste plaats -merk 
- maatvoering 
-telood 
- montageplan 

2 Is verankering conform tekening - model 
- aantal I plaats 
- bevestigingsmiddel 
- aangietmortel 

3 Is element onderstopt conform tekening/constructeur 

4 Is element voldoende afgeschoord 

5 Zijn alle bouten en moeren aangedraaid 

6 Zijn wand- en vloeraansluitingen gedicht - materiaalsoort 
- afmeting 

7 Zijn de sparingen in het element overeenkomstig de tekeningen? 

I Afhandeling door: 

Afhandeling hoe: (z.o.z.) 

Eindbeoordeling Ondertekening: 
I 

Goedkeuring Afkeuring (Hoofd-)uitvoerder Projectleider 

Keuring Afhandeling Keuring Afhandeling 

* Aankruisen wat van 
toepassing is 
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heijmans 
Checklist uitvoeringskeuring op de bouwplaats 

I nr. KC- I 11-1 

1
1 ONDERDEEL: I Gevelmetselwerk 

Keuringsdatum Projectnummer 

Bouwnr./locatie Keuring door 

NR CONTROLE/AANDACHTSPUNT JA* NEE* 

0 Gebruikt: Tekeningnr. 
Bestekspar. 
Keuringsmiddel 

1 Is metselwerk conform proefmuur - metselverband 
- lagenmaat 

2 Staan profielen en stelkozijnen te load 

3 Is hoogte maatvoeringspeil gecontroleerd 

4 Zijn voegen ± 15 mm uitgekrabd 

5 Zijn open stootvoegen aangebracht - spouwontwatering 
- spouwventilatie 

6 Is de spouw schoon 

7 Is vers metselwerk beschermd tegen inwateren 

8 Is steigerwerk, bouwlift e.d. beveiligd conform Arbo 

9 Is spouwisolatie - aaneengesloten 
- juiste verankering 

10 Dilataties, knipvoegen - geen speciebaden 
- voeg volledig open 

11 Zijn er geen losse en/of beschadigde gevelstenen? 

Afhandeling door: 

Afhandeling hoe: (z.o.z.) 

Eindbeoordeling Ondertekening: 

Goedkeuring ] Afkeuring (Hoofd-)uitvoerder Projectleider 

I Keuring Afhandeling Keuring Afhandeling 

* Aankruisen wat van toe pas-
sing is 
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hetjmans 
Checklist uitvoeringskeuring op de bouwplaats 
I nr. KC- I 13-1 I 

ONDERDEEL: Houten binnenspouwbladen (montage) 

Keuringsdatum Projectnummer 

Bouwnr./locatie Keuring door 

NR CONTROLE/AANDACHTSPUNT JA* NEE* 

0 Gebruikt: Tekeningnr. 
Bestekspar. 
Keuringsmiddel 

1 Staat element op de juiste plaats - merk 
- maatvoering 
- neggemaat 
- te load 

2 Is verankering conform tekening - model 
- aantal I plaats 
- bevestigingsmiddel 
- onderstopping 

3 Zijn betonaansluitingen gedicht - materiaalsoort 
- afmeting 

4 Kan hemelwater nag langs binnenzijde van het element stromen 

5 Zijn er montage beschadigingen aan - dampremmende folie 
- gipsplaat 
- DPC-stroken 
- kozijnen 

6 Zijn glas, kozijn- en raamdorpels, sluitwerk nag beschermd 

7 Is I wordt gipsplaat beschermd tegen vocht uit cementdekvloer 

8 Wordt de binnenbeplating beschennd tegen vocht, regen of 
weersinvloeden van buiten tijdens het bouwproces? 

Afhandeling door: 

Afhandeling hoe: (z.o.z.) 
I 

Eindbeoordeling Ondertekening: 

Goedkeuring Afkeuring (Hoofd-)uitvoerder Projectleider 

Keuring Afhandeling Keuring Afhandeling 

• Aankruisen wat van 
toepassing is 
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heijmans 
Checklist uitvoeringskeuring op de bouwplaats 

nr. KC- I 14 

ONDERDEEL: Dakconstructie elementen 

Keuringsdatum Projectn um mer 

Bouwnr./locatie Keuring door 

NR CONTROLE/AANDACHTSPUNT JA* I NEE* 

0 Gebruikt: Tekeningnr. 
Bestekspar. 
Keuringsmiddel 

1 Is de verankering van de elementen conform de opgave van de con-
structeur? 

2 Is de gording- en spoorafstand conform de opgave van de constructeur? 

3 Is de pannenverdeling conform pannenmaat en afgestemd op goat- en 
nokdetail? 

4 Is de isolatie aangebracht conform bestek? 

5 Zijn de aansluitingen tussen bouwmuren en eindgevels conform tekening? 

6 Zijn extra sporen c.q. ravelingen opgenomen t.b.v. het aanbrengen van 
eventuele dakramen? 

7 Zijn de dakconstructieelementen op een droge ondergrond opgeslagen? 

8 Zijn alle bevestigingsmiddelen behandeld tegen corrosie? 

9 Is de maatvoering van het element volgens tekening 

10 

11 

12 

Afhandeling door: 

Afhandeling hoe: I (z.o.z.) 
I 

Eindbeoordeling Ondertekening: 

Goedkeuring Afkeuring (Hoofd-) u itvoerder Projectleider 

Keuring Afhandeling Keuring Afhandeling 

" Aankruisen wat van 
toepassing is 
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Checklist uitvoeringskeuring op de bouwplaats 
I nr. KC- I 20-1 I 
I ONDERDEEL: I Trappen 

Keuringsdatum Projectnummer 

Bouwnr./locatie Keuring door I 

NR CONTROLE/AANDACHTSPUNT JA* NEE* 
I 

0 Gebruikt: Tekeningnr. 
Bestekspar. 
Keuringsmiddel 

1 Zijn de maten van trapgat(en) conform tekening? 

2 Zijn de maten van op- en aantreden conform tekening? 

3 Zijn trillingsdempende pluggen aangebracht? 

4 Is de dekking van de grondverf conform bestek? 

5 Zijn traphekken en muurleuningen aangebracht conform tekening? 

6 Is de trapgataftimmering strak en haaks aangebracht? 

7 Zijn krimplijsten aangebracht? 

8 Zijn hardhouten trappen bekleed met hardboard en plastic? 

9 Zijn vuren trappen bekleed met hardboard? 

10 Is de trap onbeschadigd? 

11 

12 

Afhandeling door: 

Afhandeling hoe: (z.o.z.) 

Eindbeoordeling Ondertekening: 

Goedkeuring Afkeuring (Hoofd-)uitvoerder Projectleider 

I Keuring Afhandeling Keuring Afhandeling 

* Aankruisen wat van 
toepassing is 
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heijmans 
Checklist uitvoeringskeuring op de bouwplaats 
I nr. KC- I 20-2 I 

I ONDERDEEL: I Trappen (prefab beton) 

Keuringsdatum Projectnummer 

Bouwnr./locatie Keuring door 

NR CONTROLE/AANDACHTSPUNT JA* NEE* 

0 Gebruikt: Tekeningnr. 
Beste ks par. 
Keuringsmiddel 

1 Zijn de maten van trapgat(en) conform tekening? 

2 Zijn de maten van op- en aantreden conform tekening? 

3 Is de betontrap voorzien van een schobrand? 

4 Is de oppervlakteafwerking conform bestek? 

5 Zijn verankeringen t.b.v. leuningen en hekken aangebracht? 

6 Zijn traphekken en muurleuningen aangebracht conform tekening? 

7 Zijn de trappen beschermd tegen beschadigingen tijdens de 
bouwperiode? 

8 Is de trap onbeschadigd? 

9 

10 

11 

12 

Afhandeling door: 

Afhandeling hoe: (z.o.z.) 

Eindbeoordeling Ondertekening: 

Goedkeuring Afkeuring ( Hoofd-)u itvoerder Projectleider 

Keuring Afhandeling I Keuring Afhandeling 

* Aankruisen wat van 
toepassing is 
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rleijmans 
Checklist uitvoeringskeuring op de bouwplaats 
I nr. KC- I 20-3 I 

I ONDERDEEL: I Trappen (staal) 

Keuringsdatum Projectnummer 

Bouwnr./locatie Keuring door 

NR CONTROLE/AANDACHTSPUNT JA* NEE* 

0 Gebruikt: Tekeningnr. 
Bestekspar. 
Keuringsmiddel 

1 Zijn de maten van trapgat(en) conform tekening? 

2 Zijn de maten van op- en aantreden conform tekening? 

3 Zijn trillingsdempende pluggen aangebracht? 

4 Is de oppervlaktebehandeling conform bestek? 

5 Zijn traphekken en muurleuningen aangebracht conform tekening? 

6 Zijn verankeringen aangebracht conform tekening? 

7 Is de stelhoogte conform tekening? 

8 Is de trap onbeschadigd? 

9 

10 

11 

12 

Afhandeling door: 

Afhandeling hoe: (z.o.z.) 

Eindbeoordeling Ondertekening: 

Goedkeuring Afkeuring (Hoofd-)uitvoerder Projectleider 

Keuring ·
1 

Afhandeling Keuring Afhandeling 

* Aankruisen wat van 
toepassing is 
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heijmans 
Checklist uitvoeringskeuring op de bouwplaats 
I nr. KC- I 22 I 
II ONDERDEEL: Binnenkozijnen en deuren 

Keuringsdatum Projectnummer 

Bouwnr./locatie Keuring door 

NR CONTROLE/AANDACHTSPUNT JA* NEE* 

0 Gebruikt: Tekeningnr. 
Bestekspar. 
Keuringsmiddel 

1 Is het kozijn en/of de deur vlak? 

2 Is de oppervlakte behandeling uitgevoerd conform bestek? 

3 Zijn de glaslatten aanwezig bij zijlichten? 

4 Zijn de brandwerende kozijnen en/of deuren conform bestek? 

5 Zijn de deuren voorzien van goedgekeurd hang- en sluitwerk? 

6 Zijn de deuren en kozijnen niet beschadigd? 

7 Worden de kozijnen beschermd tegen beschadigingen? 

8 Is de deur goed afgehangen? (goede hoogte, hangt hij recht) 

9 Zijn alle werkzaamheden die mogelijk beschadigingen kunnen 
veroorzaken, uitgevoerd voordat de deuren afgehangen worden? 

10 

11 

12 

Afhandeling door: 

Afhandeling hoe: (z.o.z.) 

Eindbeoordeling Ondertekening: 

Goedkeuring Afkeuring (Hoofd-)u itvoerder Projectleider 

Keuring Afhandeling Keuring Afhandeling 

* Aankruisen wat van 
toepassing is 
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Een prima woning geen punt 

heiJmans 
Checklist uitvoeringskeuring op de bouwplaats 

nr. KC- I 24 

ONDERDEEL: I Afwerkvloeren 

Keuringsdatum Projectnummer 

Bouwnr./locatie Keuring door 

NR CONTROLE/AANDACHTSPUNT JA* NEE* 

0 Gebruikt: Tekeningnr. 
Bestekspar. 
Keuringsmiddel 

1 Is de ondervloer vlak ? 

2 Is de ondervloer schoon ? 

3 Zijn de leidingen strak en vast bevestigd ? 

4 Zijn de CV en warmwaterleidingen geisoleerd ? 

5 Zijn kruipluiken, matranden en/of dilatatienaden op afwerkhoogte 
aangebracht ? 

6 Zijn vloerdoorbrekingen voorzien van mantelbuizen en/of opstanden 

7 Zijn vloeropeningen afgesloten ? 

8 Is de ruimte waar de afwerkvloer wordt aangebracht wind- en waterdicht? 

9 Is de samenstelling van de afwerkvloer conform bestek ? 

10 Is de nabehandeling van de afwerkvloer conform bestek ? 

11 Is de afwerkvloer voldoende vlak, zonder oneffenheden? 

12 

Afhandeling door: 

Afhandeling hoe: (z.o.z.) 

Eindbeoordeling Ondertekening: 

Goedkeuring Afkeuring (Hoofd-)uitvoerder Projectleider 

Keuring Afhandeling Keuring Afhandeling 

* Aankruisen wat van 
toepassing is 
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Bijlage 8 

Checklist uitvoeringskeuring op de bouwplaats 
I nr. KC- I 25 11 

I ONDERDEEL: Pantser dekvloeren 

Keuringsdatum Projectn um mer 

Bouwnr./locatie Keuring door 

NR CONTROLE/AANDACHTSPUNT JA* NEE* 

0 Gebruikt: Tekeningnr. 
Bestekspar. 
Keuringsmiddel 

1 Is de ondervloer vlak? 

2 Is de ondervloer schoon? 

3 Zijn eventueel aangebrachte leidingen strak en vast bevestigd? 

4 Zijn CV en koud- en warmwaterleidingen gersoleerd? 

5 Zijn kruipluiken, matranden en/of dilatatienaden op afwerkhoogte 
aangebracht? 

6 Zijn vloerdoorbrekingen voorzien van mantelbuizen en/of opstanden? 

7 Zijn de vloeropeningen afgesloten? 

8 Is de ruimte waar de afwerkvloer wordt aangebracht wind- en waterdicht? 

9 Is de samenstelling van de afwerkvloer conform bestek? 

10 Is de nabehandeling van de afwerkvloer uitgevoerd conform bestek? 

11 Is de afwerkvloer voldoende vlak, zonder oneffenheden? 

12 

Afhandeling door: 

Afhandeling hoe: (z.o.z.) 

Eind beoordeling Ondertekening: 

Goedkeuring Afkeuring (Hoofd-)uitvoerder Projectleider 

Keuring Afhandeling Keuring Afhandeling 

• Aankruisen wat van 
toepassing is 
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Een prima woning geen punt 

heijmans 
Checklist uitvoeringskeuring op de bouwplaats 

nr. KC- I 26 

ONDERDEEL: I Wandtegelwerk 

Keu ri ngsdatu m Projectnummer 

Bouwnr./locatie Keuring door 

NR CONTROLE/AANDACHTSPUNT JA* NEE* 

0 Gebruikt: Tekeningnr. 
Bestekspar. 
Keuringsmiddel 

1 Zijn de betegelde wandvlakken vlak? 

2 Zijn alle voorzieningen aangebracht conform tekening? 

3 Zijn de wand en voorbehandeld conform verwerkingsvoorschrift 
lijmfabrikant? 

4 Is de kim waterdicht afgesmeerd? 

5 Is de lijm aangebracht conform verwerkingsvoorschrift lijmleverancier? 

6 Zijn de pastegels niet kleiner dan een halve tegel? 

7 Zijn de wandvlakken symmetrisch verdeeld? 

8 Zijn de wandtegelvoegen gedicht conform bestek? 

9 Zijn, daar waar kitvoegen moeten word en aangebracht, de voegen 
schoon? 

10 Is de hoogte conform bestek en tekeningen en/of opdracht derden? 

11 Zit er geen kleurverschil in het voegwerk? 

12 Zijn de tegels goed schoongemaakt? 

Afhandeling door: 

Afhandeling hoe: (z.o.z.) 

Eindbeoordeling Ondertekening: 

Goedkeuring Afkeuring (Hoofd-)uitvoerder Projectleider 

Keuring Afhandeling Keuring Afhandeling 

* Aankruisen wat van 
toepassing is 
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Bijlage 8 

riel.Jmans 
Checklist uitvoeringskeuring op de bouwplaats 

nr. KC- I 27 

ONDERDEEL: I Vloertegelwerk 

Keuringsdatum Projectnummer 

Bouwnr./locatie Keuring door 

NR CONTROLE/AANDACHTSPUNT JA* NEE* 

0 Gebruikt: Tekeningnr. 
Bestekspar. 
Keuringsmiddel 

1 Zijn de betegelde vloeren vlak? 

2 Zijn alle voorzieningen aangebracht conform tekening? 

3 Zijn de kim en de vloerdoorbrekingen waterdicht afgesmeerd? 

4 Is de speciesamenstelling conform bestek? 

5 Is de lijm aangebracht conform het verwerkingsvoorschrift van de 
lijmleverancier? 

6 Zijn de pastegels niet kleiner dan een halve tegel? 

7 Zijn de vloervlakken symmetrisch verdeeld? 

8 Zijn de vloertegelvoegen gedicht conform bestek? 

9 Zijn, daar waar kitvoegen moeten word en aangebracht, de voegen 
schoon? 

10 Zit er geen kleurverschil in het voegwerk? 

11 Zijn de tegels goed schoongemaakt? 

12 

Afhandeling door: 

Afhandeling hoe: (z.o.z.) 

Eindbeoordeling Ondertekening: 

Goedkeuring Afkeuring (Hoofd-)uitvoerder Projectleider 

Keuring Afhandeling Keuring Afhandeling 

* Aankruisen wat van 
toepassing is 
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Een prima woning geen punt 

heijmans 
Checklist uitvoeringskeuring op de bouwplaats 

nr. KC- I 29 

ONDERDEEL: I Structuurspuitwerk 

Keu ri ngsdatu m I Project 

Bouwnr./locatie I Keuring door 

NR CONTROLE/AANDACHTSPUNT JA* NEE* 

0 Gebruikt: Tekeningnr. 
Bestekspar. 
Keuringsmiddel 

1 Zijn betonplafonds voldoende uitgevlakt en gerepareerd ? 

2 Zijn de ruimten glas- en waterdicht en wordt er voldoende geventileerd ? 

3 Heeft de ruimte de vereiste omgevingstemperatuur van minim. 5° C en een 
relatieve vochtigheid van maxim. 85 % ? (Bij kritische omstandigheden 
laten meten door leverancier) 

4 Zijn er voorzieningen getroffen om bij lage temperaturen de binnenruimten 
te verwarmen en hierdoor de droging te versnellen? (elektrisch) 

5 Is er nog uittredend vocht uit bv. cementdekvloer of stucwerk? (moet 
minim. 14 dagen geleden zijn aangebracht) 

6 Is een poederige/stoffige ondergrond afgeborsteld? 

7 Is het spuitwerk dekkend aangebracht? 

8 Is het spuitwerk zonder kleurverschil? 

9 

10 

11 

12 

Afhandeling door: 

Afhandeling hoe: (z.o.z.) 

Eindbeoordeling Ondertekening: 

Goedkeuring Afkeuring (Hoofd-)uitvoerder Projectleider 

Keuring I Afhandeling Keuring Afhandeling 

* Aankruisen wat van 
toepassing is 
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Bijlage 8 

hei]mans 
Checklist uitvoeringskeuring op de bouwplaats 
I nr. KC- I 31 I 

ONDERDEEL: I Beglazing 

Keuringsdatum Project 

Bouwnr./locatie Keuring door 

NR CONTIROLE/AANDACHTSPUNT JA* NEE* 

0 Gebruikt: Tekeningnr. 
Bestekspar. 
Keuringsmiddel 

1 Is glaslevering conform bestek/opdracht? (soort, dikte,fabrikaat) 

2 Is glas droog , geventileerd en beschut tegen zon/wind opgeslagen? 

3 Zijn er krassen/breuk/coatingschade/lekkage te constateren ? 

4 Is er alkalische aantasting (cementstrepen I vlekken) op het glas ? Direct 
afspoelen ! 

5 Is er overschilderbare beglazingskit gebruikt? 

6 Is kitvoeg afdichting lek ? 

7 Is bij droog beglazingsysteem (kroonband) de kitrandvulling aangebracht op 
de onderdorpel en 1 OOmm op de stijlen ? 

8 Functioneert de ontluchting van het beglazingsysteem? 

9 Zijn steun-en stelblokjes goed geplaatst? (NPR 3577) 

10 Zijn glaslatten bevestigd met roestvaste nagels/schroeven en voldoende 
ingedreveld ? 

11 lndien het glas vroegtijdig is aangebracht: is het glas voldoende 
beschermd tegen nog uit te voeren werkzaamheden, bijvoorbeeld 
metsel- en voegwerk? 

12 

Afhandeling door: 

Afhandeling hoe: (z.o.z.) 

Eindbeoordeling Ondertekening: 

Goedkeuring Afkeuring (Hoofd-)uitvoerder Projectleider 

Keuring Afhandeling Keuring Afhandeling 

* Aankruisen wat van 
toepassing is 
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Een prima woning geen punt 

hefj mans 
Checklist uitvoeringskeuring op de bouwplaats 

nr. KC- I 32-1 

ONDERDEEL: I Schilderwerk 

Keu ri ngsdatu m Project 

Bouwnr./locatie Keuring door 

NR CONTROLE/AANDACHTSPUNT JA* NEE* 

0 Gebruikt: Tekeningnr. 
Bestekspar. 
Keuringsmiddel 

1 Is er een door de directie goedgekeurd verftech n isch advies van de 
verfleverancier ? 

2 Is er een door de directie goedgekeurde kleurenstaat? 

3 Wordt voor het binnenschilderwerk de vereiste oplosmiddelarme verf 
toegepast? 

4 Hee ft de ruimte voor het binnenschilderwerk de vereiste 
omgevingstemperatuur van minim.7°C en een relatieve vochtigheid van 
maxim. 85 %? 

5 Zijn er voorzieningen getroffen om bij lage temperaturen de binnenruimten te 
verwarmen? 

6 Zijn ruimten goed geventileerd tijdens het drogingsproces van de verf? 

7 Voldoet bij buitenschilderwerk de weersgesteldheid aan de eisen genoemd 
in het verftechnisch advies ? 

8 Is er een laagdikte meting uitgevoerd door de verfleverancier? (bij enkele 
proefwoningen) 

9 Zijn voor het aanbrengen van de aflaklaag de beschadigingen, opgetreden 
tijdens de bouwperiode, op de juiste wijze bijgewerkt ? (conform 
verftechnisch advies) 

10 Is het schilderwerk goed dekkend uitgevoerd? 

11 Is er geen ongewenst kleurverschil waar te nemen? 

12 

Afhandeling door: 

Afhandeling hoe: (z.o.z.) 

Eindbeoordeling Ondertekening: 

Goedkeuring Afkeuring (Hoofd-)uitvoerder Projectleider 

Keuring Afhandeling Keuring Afhandeling 

* Aankruisen wat van 
toepassing is 
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Bijlage 8 

heijmans 
Checklist uitvoeringskeuring op de bouwplaats 

I nr. KC- I 34 I 

l ONDERDEEL: I Keukens en kasten 

I 
Keuringsdatum Projectnummer I 

Bouwnr./locatie Keuring door 

NR CONTROLE/AANDACHTSPUNT JA* NEE* 

0 Gebruikt: Tekeningnr. 
Bestekspar. 
Keuringsmiddel 

1 Is geleverd conform monster en/of opdracht derden? 

2 Zijn alle voorzieningen aangebracht conform bestek en/of opdracht 
derden? 

3 Is wandtegelwerk (indien nodig) uitgevoerd? 

4 Zijn alle keukenapparaten geleverd conform bestek en/of opdracht derden? 

5 Werkt de keukenapparatuur? 

6 Is de keuken (kastjes, aanrechtblad, kleur) uitgevoerd conform bestek 
en/of opdracht derden? 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Afhandeling door: 

Afhandeling hoe: (z.o.z.) 

Eindbeoordeling Ondertekening: 

Goedkeuring Afkeuring (Hoofd-)uitvoerder Projectleider 

Keuring Afhandeling Keuring Afhandeling 

• Aankruisen wat van 
toepassing is 
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Een prima woning geen punt 

heijmans 
Checklist uitvoeringskeuring op de bouwplaats 
I nr. KC- I 35 I 
I ONDERDEEL: Loodgieterswerk 

Keuringsdatum Projectnummer 

Bouwnr./locatie Keuring door 

NR CONTROLE/AANDACHTSPUNT JA* NEE* 

0 Gebruikt: Tekeningnr. 
Bestekspar. 
Keuringsmiddel 

1 Is de isolatie goed aangebracht? 

2 Zijn mantel- en doorvoerbuizen aangebracht? 

3 Is de installatie getest op lekkages? 

4 Is al het meerwerk van derden aangebracht? 

5 Is alle afmontagemateriaal aanwezig? 

6 Is de beluchting van de rioleringsleiding tot bovendaks aangebracht? 

7 Is de meterkast uitgevoerd conform de eisen van het nutsbedrijf? 

8 Is een voeding t.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 buitenwaterkraan aangebracht? 

11 Zijn goedgekeurde installatietekeningen aanwezig ? 

12 Is de riolering aangesloten op de gemeenteriolering 

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

14 Is het sanitair volgens de specificatie op correcte wijze, volledig en 
zonder beschadigingen, gemonteerd? 

15 Is de maatvoering van het sanitair conform bestek, tekeningen en 
opdracht? 

16 Zijn de leidingen onder het juiste afschot aangebracht? 

Afhandeling door: 

Afhandeling hoe: (z.o.z.) 

Eindbeoordeling Ondertekening: 

Goedkeuring Afkeuring ( Hoofd-)u itvoerder Projectleider 

Keuring Afhandeling Keuring Afhandeling 

* Aankruisen wat van 
toepassing is 
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Bijlage 8 

heijmans 
Checklist uitvoeringskeuring op de bouwplaats 
i nr. KC- I 36 I 

I ONDERDEEL: Centrale verwarming 

Keuringsdatum Projectnummer 

Bouwnr./locatie Keuring door 

NR CONTROLE/AANDACHTSPUNT JA* NEE* 

0 Gebruikt: Tekeningnr. 
Bestekspar. 
Keuringsmiddel 

1 Is de isolatie goed aangebracht? 

2 Zijn mantel- en doorvoerbuizen aangebracht 

3 Is de installatie getest op lekkages? 

4 Is al het meerwerk van derden aangebracht? 

5 Is een thermostaatleiding aanwezig? 

6 Zijn alle afmontage leidingen aanwezig? 

7 Is de rookgasafvoer aangebracht conform de eisen van het nutsbedrijf? 

8 Is een transmissie berekening aanwezig? 

9 Zijn goedgekeurde installatietekeningen aanwezig? 

10 Is al het afmontagemateriaal (bijvoorbeeld rozetten , radiatorknop, 
thermostaat) op correcte wijze gemonteerd 

11 Zijn alle radiatoren correct geplaatst? (juiste model , waterpas, juist 
aantal)? 

12 

Afhandeling door: 

Afhandeling hoe: (z.o.z.) 

Eindbeoordeling Onderteken ing: 

Goedkeuring Afkeuring (Hoofd-)uitvoerder 11 Projectleider 

Keuring Afhandeling Keuring Afhandeling 

* Aankruisen wat van 
toepassing is 
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Een prima woning geen punt 

Checklist uitvoeringskeuring op de bouwplaats 
I nr. KC- I 37 I 
I ONDERDEEL: Elektrawerk 

Keuringsdatum I Projectnumhler 

Bouwnr./locatie Keuring door 

NR CONTROLE/AANDACHTSPUNT JA* NEE* 

0 Gebruikt: Tekeningnr. 
Bestekspar. 
Keuringsmiddel 

1 Is het meerwerk van derden aangebracht 

2 Is het afmontagemateriaal aanwezig? 

3 Is de meterkast uitgevoerd conform de eisen van de nutsbedrijven? 

4 Is een voeding aanwezig in de meterkast? 

5 Zijn goedgekeurde installatietekeningen aanwezig? 

6 Is al het afmontagemateriaal netjes aangebracht? (juiste plaats, 
aantal, formaat, waterpas, goed aangesloten) 

7 Zijn de loze leidingen voorzien van een (controle)draad? 

8 

9 

10 

11 

12 

Afhandeling door: 

Afhandeling hoe: (z.o.z.) 

Eindbeoordeling Ondertekening: 

Goedkeuring Afkeuring (Hoofd-)uitvoerder 1 Projectleider 

Keuring Afhandeling Keuring Afhandeling 

* Aankruisen wat van 
toepassing is 
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Bijlage 9 

Bijlage 9 Terugkoppeling naar knelpunten 

Het diagram waarin de relaties aangegeven staan tussen de verschillende oorzaken en de 
verschillende onderdelen van het voorstel, de aanpassingen en de aanbevelingen, is weergegeven 
op een los bijgevoegd A 1-document. Dit document is ingevoegd na deze pagina. 
In de tabel op de volgende bladzijde zijn de relaties weergegeven tussen de aanpassingen die 
gedaan zijn op het keuringsformulier (bijlage 8) en geconstateerde opleverpunten. 

Toelichting A1-diagram 

In het diagram zijn aan de linker en rechterkant elk onderdeel van het oplossingsvoorstel 
weergegeven. De verschillende regels uit de contractaanpassing, de startwerkbespreking en 
elke aanbeveling is afzonderlijk weergegeven. 
In het midden van het diagram zijn de verschillende basale oorzaken vanuit het stroomdiagram 
weergegeven. 
Tussen de onderdelen van het oplossingsvoorstel aan de zijkanten en de basale oorzaken in het 
midden zijn de relaties, inclusief een korte toelichting, weergegeven tussen de oorzaken en de 
aanpassingen. 
De kleuren in het diagram bebben geen bijzondere functie of betekenis over de oorzaken, 
aanpassingen of de prioriteit. De kleur van de pijlen komen overeen met de kleur van de basale 
oorzaken in bet centrum, om zo de leesbaarbeid van het diagram te vergroten. 
Er is geen onderscheid in prioriteit tussen de onderdelen van de oplossing die links of rechts in 
bet diagram genoteerd staan, noch tussen de verschillende oorzaken op basis van de volgorde 
waarin ze genoteerd zijn. 
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ONDERDEEL: 

9-1 Prefab betonwanden: 

11 Gevelmetselwerk 

13-1 Houten binnenspouwbladen (montage): 

14 Dakconstructie elementen: 

20-1 Trappen : 

20-2 Trappen (prefab beton): 

20-3 Trappen (staal): 

22 Binnenkozijnen en deuren: 

24 Afwerkvloeren 

25 Pantser dekvloeren 

26 Wandtegelwerk 

27 Vloertegelwerk 

29 Structuurspuitwerk 

31 Beglazing 

32-1 Schilderwerk 

34 Keukens en kasten 

35 Loodgieterswerk 

36 Centrale verwarming 

37 Elektrawerk 

TOEGEVOEGDE REGELS: 

Zijn de sparingen in het element overeenkomstig de tekeningen? 

Zijn er geen losse en/of beschadigde gevelstenen? 

Wordt de binnenbeplating beschermd tegen vocht, regen of weersinvloeden van tijdens het bouwproces 

Is de maatvoering van het element volgens tekening 

Is de trap onbeschadigd? 

Zijn de trappen beschermd tegen beschadigingen tijdens de bouwperiode? 

Is de trap onbeschadigd? 

Is de trap onbeschadigd? 

Zijn de deuren en kozijnen niet beschadigd? 

Worden de deuren en kozijnen beschermd tegen beschadigingen? 

Is de deur goed afgesteld? (goede hoogte, hangt hij recht) 

Zijn alle werkzaamheden die mogelijk beschadigingen kunnen veroorzaken uitgevoerd voordat de deuren 
afgehangen warden? 

ls de afwerkvloer voldoende vlak, zonder onettenheden? 

Is de afwerkvloer voldoende vlak, zonder onettenheden? 

Zit er geen kleurverschil in het voegwerk? 

Zijn de tegels goed schoongemaakt? 

Zit er geen kleurverschil in het voegwerk? 

Zijn de tegels goed schoongemaakt? 

Is het spuitwerk dekkend aangebracht? 

Is het spuitwerk zonder kleurverschil? 

lndien het glas vroegu]d1g 1s aangebracht: is he! glas voldoenae beschermd tegen nog uit te voeren 
werkzaamheden, bijvoorbeeld metsel- en voegwerk? 

Is het schilderwer1< goad dekkend uitgevoerd? 

Is er geen ongewenst kleurverschil waar te nemen? 

Is de keuken (kasljes, aanrechtblad, kleur) uitgevoerd conform bestek en/of opdracht derden 

ls het sanitair volgens de specificatie op correcte wijze, zonder beschadigingen, gemonteerd? 

ls de maatvoering van het sanitair conform bestek, tekeningen en opdracht? 

Zijn de leidingen onder het juiste afschot aangebracht? 

Zijn alle radiatoren correct geplaatst? Ouiste model, waterpas, juist aantal)? 

Is al het afmontagemateriaal (bljvoorbeeld rozetten, radiatorknop, thermostaat) op correcte wiJZe 
gemonteerd 

Is al het afmontagemateriaal netjes aangebracht? Ouiste plaats, aantal, formaat, waterpas, goed 
aangesloten) 

Zijn de laze leidingen voorzien van een (controle)draad? 

figuur JJ label met de relaties tussen de aanpassingen aan het keuringsschema en de opleverpuoten 

BRON: 

Raamsparingen in woontype Ok vergeten (tekortkomingenlijst projectevaluatie) 

Lossa gevelstenen vastzetten (Vreeswijk bnr 224) 

Want op vlakheid nazien (fermacel wand), HSB element was te vochtig 
geworden (Vreeswijk, bnr 119) 

Bij de levering van de dakkappen op De Waterhof Nieuw Vreeswijk pasten ze niet 

trap BG-1e verdieping, Se trede beschadigd (Haartem, bnr 116) 

trap BG-1e verdieping, Se trede beschadigd (Haarlem, bnr 116) 

trap BG-1e verdieping, Se trede beschadigd (Haarlem, bnr 116) 

trap BG-1 e verdieping, Se trede beschadigd (Haarlem, bnr 116) 

Deur vervangen, deur was beschadigd (Vreeswijk bnr 224) 

Deur vervangen, deur was beschadigd (Vreeswijk bnr 224) 

Deur gaat niet volledig open (Vreeswijk bnr 67) 

Deur klemt (Vreeswijk bnr 45) 

Deur vervangen, deur was beschadigd (Vreeswijk bnr 224) 

Gat dichtzetten in vloer (Vreeswijk bnr 224) 

vloer bij gevelopening vlak afwerken (Vreeswijk bnr 357) 

Gat dichtzelten in vloer (Vreeswijk bnr 224) 

vloer bij gevelopening vlak afwerken (Vreeswijk bnr 357) 

wand tegelwerk voegwerk vuil + slordig (Vreeswijk bnr 119) 

vloer schoonmaken (badkamer, Vreeswijk bnr 104) 

voegwerk in douchehoek nalopen (Vreeswijk bnr 93) 

vloer schoonmaken (badkamer, Vreeswijk _bn_ r_1_0_4) _ _________ _ 

Plafond langs gevel slordig (Vreeswijk bnr 43) 

Spuitwerk vertoont bruine vlek (Vreeswijk bnr 224) 

Krassen in glas raam (Vreeswijk bnr 224, en diverse andere bnrs) 

aftimmering lichtkoepel schilderwerk nazien (Vreeswijk bnr 240) 

kozijn + deur schilderwerk nalopen (Vreeswijk bnr 24S), vanwege kleurverschil 

aanrechtcombinatie vervangen door gekozen optie (Haartem bnr 133) 

bril+spiegel niet geleverd (Vreeswijk bnr 119) 

Alvoer fontein lekt (Oudewater bnr 6) 

Badkamer, toilet hangt te laag (Vreeswijk bnr 363) 

'WTW unit functioneert niet > condenxafvoer van de 'WTW was hoflzontaal 
gernonteerd , terwijl niemand wist dat dat niet kon (Vreeswijk bnr 226) 

Radiator nastellen (Vreeswijk bnr 224) 

Ledenradiator manco (Vreeswijk 119) 

Rozet te klein op aansluiting kachel (Vreeswijk bnr 240) 

Rozetten manco radiator (Vreeswijk bnr 240) 

Dubbele WCD manco (Vreeswijk bnr 24SB) 

Meerstanden schakelaar ompolen (Funen, bnr 292) 

Deksel loze E punt te klein (Vreeswijk bnr 50) 

Controledraad laze doos manco (Vreeswijk bnr 226) 

0 
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Bijlage 1 0 Toetsing van het voorstel 

In de toetsingsfase is het navolgende document is er een voorstel voorgelegd aan het expertpanel: 

lnleiding 
Afstudeeronderwerp en problematiek 
Het onderwerp van mijn afstudeerwerk is "opleverpunten van woningen". Binnen Heijmans Bouw 
Utrecht B.V. (HBU) is het gemiddeld aantal opleverpunten momenteel te hoog, circa 18 per 
won mg. 
De doelstelling van het afstudeerwerk is een structurele bijdrage leveren aan het terugdringen van 
het aantal opleverpunten. Dit houdt in dat de kwaliteit van het werk verbeterd moet worden, zodat 
er minder punten tijdens de voorschouw en op levering geconstateerd worden. 

Conclusies uit tussenrapportage 
Tijdens het onderzoek is gebleken dat relatief kleine opleverpunten het meeste voorkomen: 
> Circa 70% van de punten zijn beschadigingen en onregelmatigheden aan de oppervlakte van 

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

aannemer. 

Uit navraag en onderzoek is gebleken dat de oorzaken van de van de opleverpunten zijn: 
> Slordig werkend bouwplaatspersoneel 
> Hogere tijdsdruk ten gevolge van eerdere fouten (waardoor de uitvoerder bezig is als 

" brandweerman" en er minder problemen voorkomen kunnen worden). 
> Bouwproces onvoldoende ingericht om beschadigingen te voorkomen 

* weinig maatregelen ter voorkoming van beschadigingen 
* onvoldoende controle op het werk van de onderaannemer (noch door uitvoerder HBU, 

noch door de uitvoerder van de onderaannemer, noch door de opzichter). 

Interviews met uitvoerders 
Er zijn interviews gehouden met een aantal uitvoerders om beter inzicht te krijgen in de manier 
waarop er met de kwaliteitsbeheersing van het werk van de onderaannemers omgegaan wordt. Dit 
omdat de hoofdaannemer in grote mate afhankelijk is van het werk van de onderaannemers en zij 
een grote invloed hebben op het eindresultaat. Dit blijkt onder andere uit het feit dat 70-80% van de 
aanneemsom uitbesteed wordt. Uit navraag bleek dat dit percentage ook van toepassing is op HBU. 
Uit interviews met een aantal uitvoerders blijkt het volgende: 
> Onderaannemers overleggen vaak niet over personeelswisselingen, in tegenstelling tot water in 

het contract staat. 
> Er is weinig overleg over de kwaliteit van het product met de onderaannemer. Voor aanvang 

van de werkzaamheden is er een startwerkbespreking en daarvoor een inkoopgesprek. Echter in 
beide gevallen komt de te leveren kwaliteit en de manier waarop dit gecontroleerd wordt 
weinig aan de orde. 

> De uitvoerder van de onderaannemer heeft momenteel geen rol in de kwaliteitscontrole op zijn 
eigen werkzaamheden. De onderaannemer 'staat onvoldoende voor zijn eigen werk'. 

> Er is weinig interesse van de onderaannemers in de kwal iteit van het ( eind)product. 
> Er is een tijdsprobleem bij uitvoerders van HBU. Door problemen die ontstaan, in 

werkvoorbereiding of in communicatie met de onderaannemers, is de uitvoerder meer bezig 
met het oplossen van problemen en hij komt niet meer toe aan het voorkomen van problemen. 
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Voorwaarden voor de verbetering 
Naar aanleiding van bovenstaande gegevens wordt vastgesteld dat, wanneer de kwaliteit van het 
werk van de onderaannemer verbeterd wordt, ook de kwaliteit van het eindproduct van HBU 
verbeterd wordt. 
Er moet een methode gevonden worden die voldoet aan de volgende eisen/voorwaarden: 
~ De methode moet ervoor zorgdragen 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 

moeten !open om aan te sturen en te controleren, waardoor hij niet meer aan zijn overige 
werkzaamheden toekomt. Echter HBU blijft we] verantwoordelijk voor de uiteindelijke 
kwaliteit van het eindproduct. 

~ De onderaannemer moet een belangrijkere taak krijgen in het bouwproces, zodat hij min of 
meer gedwongen wordt om meer betrokken te zijn bij zijn eigen werk. 

Toetsing 
In het kader van de afronding van het onderzoek moet er een praktijktoetsing plaatsvinden. Omdat 
een praktijk toetsing niet haalbaar is op ko1te termijn bij dit onderwerp, moet ik op een andere 
manier toetsen. Dit doe ik nu door middel van zogenoemd 'expertpanel'. Oat houdt in dat een 
aantal betrokkenen de problematiek vanuit hun ervaring en deskundigheid feedback geven op het 
voorstel. Omdat u mijns inziens een 'expe1t' bent in dat kader, ontvang u dit document. 

Mijn vraag is of u feedback wilt geven, naar aanleiding van een drietal vragen: 

I. ls de voorgestelde oplossing volgens u helder en begrijpelijk? zo nee, waarom niet? 

2. ls de voorgestelde oplossing vol gens 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? 

Op de volgende bladzijdes wordt de voorgestelde oplossing uitgewerkt. 
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Voorstel tot verbetering van de opleverkwaliteit 
Uit gesprekken met uitvoerders en betrokkenen is gebleken dat er momenteel geen regelmatig 
overleg plaatsvindt met en tussen de onderaannemers, ook niet over hun kwaliteit. Op het moment 
dat er iets mis gaat met een onderaannemer, vind er vaak pas overleg plaats. Het merendeel van de 
onderaannemers voert zelf geen controle uit op de kwaliteit van hun eigen werkzaamheden. Ook is 
naar voren gekomen dat afspraken die wel in het contract staan niet nagekomen worden. Uit 
gesprekken met de afdeling inkoop van HBU is gebleken dat tijdens de inkoopgesprekken alleen de 
prijs en startdatum besproken worden. Overige afspraken die we! in het contract opgenomen 
worden, komen niet altijd ter sprake. 

De oplossing die aangereikt wordt om verbetering aan te brengen in de kwaliteitsbeheersing van 
het werk van de onderaannemers, omvat drie delen: 

I. Het standaardcontract met de onderaannemers, voor de uitbesteding van werken, wordt 
aangepast, zodanig dat de problemen die er nu zijn contractueel ondervangen worden en 
dat de uitvoerder van de onderaannemer een rol krijgt in de kwaliteitswaarborging van zijn 
eigen werk. In het contract wordt onder andere opgenomen dat de uitvoerder van de 
onderaannemer zelf periodiek het werk van zijn personeel controleert. Hij controleert de 
werkzaamheden met behulp van een checklist die verstrekt wordt door de uitvoerder en na 
invulling weer aan hem wordt overhandigd. 

2. Tijdens de startbespreking worden de zaken die te maken hebben met kwaliteit uit het 
contract wederom onder de aandacht gebracht. Gemaakte afspraken worden herhaald met 
de betrokkenen (de uitvoerder van de onderaannemer en de uitvoerder van HBU). Er wordt 
een aanvulling geschreven op het standaarddocument voor de startwerkbespreking uit het 
Kwaliteits Management Systeem van Heijmans (KMS). 

3. Het controleren van het werk van de onderaannemers gebeurt met behulp van standaard 
checklisten. Er bestaan momenteel op het KMS checklisten voor de uitvoering HBU om 
het werk van onderaannemers te controleren. Deze checklisten kunnen ook gebruikt 
worden door de u itvoerder van de onderaannemer. Hiertoe moet in sommige gevallen de 
checklist aangepast worden. 

Op de volgende bladzijdes wordt aangegeven welke teksten er toegevoegd worden. 
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Toevoegen aan contracten met onderaannemers 

AANV ANG EN VOORTGANG: 

In geval van een personeelswisseling draagt u zelf zorg voor een adequate 
werkinstructie van uw personeel. Het nieuwe personeel meldt zich te alien tijde voor 
aanvang van de werkzaamheden bij onze uitvoering. Het nieuwe personeel gaat verder 
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 person eel voorbereid en voorzien van 
actuele werktekeningen op het werk komt. Op het werk zijn geen werktekeningen voor 
uw beschikbaar. 

KWALITEIT 
[ dit hoofdstuk bestaat nog niet. Invoegen 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 de kwaliteit van de werkzaamheden van uw personeel aan de hand van een 
checklist. Deze checklist is beschikbaar bij onze uitvoering en dient getekend bij onze 
uitvoering geretourneerd te warden. De frequentie van de controle wordt in onderling 
overleg met onze uitvoering tijdens de startwerkbespreking afgesproken. 
Wanneer u bovengenoemde verplichting niet nakomt zijn wij genoodzaakt zelf de 
controle uit te (laten) voeren. De kosten hiervoor warden bij u in rekening gebracht. 
Indien door uw werkzaamheden het werk van derden beschadigd wordt, draagt u zelf 
zorg voor een adequate oplossing. Dit geschiedt altijd in overleg met onze uitvoering. 

ALGEMEEN 
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Toevoegen aan agenda Startbespreking 0.A. 

2. AANVANG/VOORTANG/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 personee lsw isse I ing. 

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 mee nemen van werktekeningen 
naar het werk. Op het werk zijn geen tekeningen beschikbaar voor de onderaannemer. 

e. V 66r aanvang van uw werkzaamheden meldt u of de ondergrond geschikt is voor het 
uitvoeren van uw werkzaamheden of het toepassen van uw materialen. Wanneer u niets 
meldt, verklaart u impliciet de ondergrond 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 laat u de werkplek opgeruimd achter. 
b. Na afloop van uw werkzaamheden voert u zelf uw restmaterialen af. 
c. Na afloop van uw werkzaamheden laat u de werkplek schoon achter. 

8. KWALITEIT 

a. De onderaannemer is zelf als eerste verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn 
werkzaamheden. 

b. De leidinggevende van de onderaannemer (de heer .... .. ...... ) keurt 1a2 keer per 
week de kwaliteit van het tot dat moment geleverde werk op basis van een door de 
uitvoering verstrekt keuringsfonnulier. Dit formulier wordt met handtekening aan de 
uitvoering geretourneerd. 

c. Bij het niet controleren door de leidinggevende 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 u toebrengt aan het werk dient u te alien tijde te melden bij de 
uitvoering en zelfstandig op te lossen. Ditter beoordeling van de uitvoering. 

75 



Een prima woning geen punt 

Aanbevelingen 
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 
leveranciers ( ook de leveranciers van arbeid: de onderaannemers) wordt uiteindelijk de hele keten 
verbeterd en daarmee de kwaliteit van het eindproduct. 
Wanneer bijvoorbeeld een onderaannemer zelf niet ISO-gecertificeerd is, onbekend is met alle 
processen die daarbij horen, is het moeilijker om met hen hierover te spreken en de afspraken aan 
te houden . De kwaliteit van het eindproduct wordt voor een deel al bepaald bij de inkoop van 
onderaannemers en leveranciers. In de inkoopfase wordt bepaald welke onderaannemer er op het 
werk komt. Deze keuze wordt, zo blijkt uit gesprekken met uitvoerders, projectleiders en inkopers, 
voor het grootste dee! gemaakt op basis van de prijs van de onderaannemer. 
Het proces in de keten kan, zo blijkt uit gesprekken met (hoofd)uitvoerders, verbeterd worden op 
verschillende gebieden: 

Proces HBU: 
~ Inkoop: 

* De beschikbare personeelscapaciteit van de onderaannemer meenemen in het 
inkoopgesprek. Op het moment dat een leidinggevende van een onderaannemer veel 
werken onder zijn hoede heeft, kan hij niet meer garant staan voor de goede kwaliteit van 
zijn werkzaamheden op het nieuwe werk, conform de afspraken. Een moeilijkheid hierbij 
is wel dat je als hoofdaannemer afhankelijk bent van je opdrachtgever en daardoor niet 
exact kan aangeven wanneer je de personeelscapaciteit van de onderaannemer nodig hebt. 

* In de inkoopfase aandacht besteden aan de betrouwbaarheid en de kwaliteit van de 
onderaannemer. De goedkoopste partij is niet altijd de beste partij. Hiertoe de evaluatie van 
de onderaannemer/leverancier meenemen in de inkoopkeuze. Op het moment dat de 
uitvoering HBU een aantal slechte ervaring heeft met een onderaannemer, deze hiermee 
confronteren in de inkoopfase. De fouten die in de uitvoering door de onderaannemer 
gemaakt worden hebben rechtstreeks te maken met de kwaliteit en de voortgang van het 
werk. 

* Tijdens het inkoopgesprek moet ook de inhoud van het contract besproken worden. Op dit 
moment komt in de meeste gevallen alleen de prijs en het startmoment aan de orde. De 
volledige inhoud van het contract moet besproken worden . 

* Zoveel mogelijk het werk uitbesteden aan ISO-gecertificeerde onderaannemers. Zij zijn 
bekend met de te volgen procedures rond bijvoorbeeld een startwerkbespreking. 

* Wanneer er met een vaste groep onderaannemers gewerkt wordt, wordt de onderaannemer 
meer betrokken bij het werk van de hoofdaannemer. Op dat moment is er meer invloed uit 
te oefenen op de bedrijfsvoering van de onderaannemer. 

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

kopersoptie de wijzigingen ten opzichte van de standaardsituatie aangeven op een tekening. 
* Het ontwerp controleren op de uitvoerbaarheid en eenvoudigheid (waar mogelijk dezelfde 

materialen toepassen) en zo nodig wijzigingsvoorstellen doen . 

~ Op de bouwplaats: 
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* Contractbewaking: 
Wanneer er nieuw personeel van een onderaannemer op de bouwplaats komt, meldt dit 
personeel zich bij de uitvoering. De uitvoerder van de onderaannemer zorgt, bij 
personeelswisselingen, zelf voor een adequate werkinstructie. Het personeel meldt zich 
bij de uitvoering van HBU en deze controleert of er inderdaad instructie gegeven is. Zo 
nee, dan geven zij kort een instructie en wordt een aantekening gemaakt in het dagboek 
van de uitvoerder. In de beoordeling van de onderaannemer wordt dit vervolgens 
meegenomen. Ook wordt er contact opgenomen met de onderaannemer, om bet te 
wijzen op het feit dat hij het contract niet nakomt. 
De checklist die de onderaannemer moet gebruiken om het werk te controleren ligt bij 
de uitvoering van HBU en wordt daar ook terug gebracht. Steekproefsgewijs loopt er 
iemand van de uitvoering en een opzichter mee om te zien of er serieus gecontroleerd 
wordt en of zij tevreden zijn kwaliteit die geleverd wordt. 

* 

Wanneer een onderaannemer tekeningen komt halen in de keet, wordt hier een 
aantekening van gemaakt in het dagboek van de uitvoerder. 

Oplevering: de opleverpunten op het proces verbaal van oplevering op een eenduidige 
manier noteren. Op dit moment worden de opleverpunten op veel verschillende manier 
opgeschreven en geteld. Om de duidelijkheid te vergroten is eenduidigheid noodzakelijk. 
Deze eenduidigheid kan bereikt worden door bijvoorbeeld het gebruik van een 
databasesysteem, zoals de Vereniging Eigen Huis hanteert. Met behulp van een 
handcomputer worden de opleverlijsten opgesteld. Elk woord dat gebruikt wordt is 
afkomstig uit een pulldown menu. 

> 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 Jeveren. 

* Op het moment dat er geen opzichter is aangesteld door de opdrachtgever, stelt de 
aannemer zelf een opzichter aan die alleen toeziet op de kwaliteit van het werk. Doordat 
een uitvoerder ook verantwoordelijk is voor de aspecten tijd en kosten (urenbewaking) 
komt hij niet altijd voldoende toe aan de bewaking van de kwaliteit. Hiervoor is de hulp 
nodig van de ( externe) opzichter, die de aannemer ook zelf kan inhuren of kan vragen aan 
de opdrachtgever. 

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 gei'nstrueerd worden naar 

aanleiding van de startwerkbespreking die zijn leidinggevende gehad heeft. 
> Per leidinggevende (uitvoerder) minder werken waar hij verantwoordelijk voor is: Momenteel 

is heeft de leidinggevende van de onderaannemer vaak meerdere werken onder zijn hoede waar 
hij eindverantwoordelijke is voor de kwaliteit van het geleverde werk. Dit kan soms we! 
oplopen van zes tot in sommige gevallen we! 20 werken per uitvoerder. Hierdoor heeft de 
uitvoerder onderaannemer minder tijd voor een bezoek aan een werk om: 
* eigen mensen aan te sturen en werkinstructie te geven 
* kwaliteit van de werkzaamheden te controleren 
* bon op te komen halen ( deze wordt soms per fax gestuurd) 
* overleg met de uitvoerder van HBU over de kwaliteit van het werk. 

> Het uitvoerend personeel voorbereid naar de werken sturen. Momenteel komt het personeel 
niet altijd voorbereid op het werk: 
* Ze kennen het werk niet altijd en weten niet altijd op welke plaats ze moeten beginnen. 
* Ze komen regelmatig tekeningen halen in de keet van HBU. Ze hebben dan zelf geen 

tekeningen bij zich, terwijl ze de definitieve tekeningen wel in bezit hebben. 
> Zo min mogelijk personeelswisselingen laten plaatsvinden. Momenteel komt het regelmatig 

voor, afhankelijk van de onderaannemer, dater personeelswisselingen zijn. Daarbij treden een 
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aantal problemen op. Wanneer er toch personeel gewisseld wordt, moeten deze problemen 
ondervangen worden: 
* Na een personeelswisseling gaat de onderaannemer niet altijd verder waar zijn voorganger 

gebleven is. Het komt voor, in de afbouw, dat de volgende ploeg in een nieuwe woning 
begint waardoor de vorige woning niet compleet af is en hier apart iets voor georganiseerd 
moet worden. 

* Nieuw personeel wordt niet door de onderaannemer zelf gelnstrueerd, waardoor de 
uitvoerder van HBU deze moet instrueren, terwijl deze op dat moment met andere 
werkzaamheden (bijvoorbeeld een andere onderaannemer, eigen mensen instrueren of 
overleg) bezig is. De onderaannemer moet zelf de verantwoordelijkheid nemen om zijn 
personeel te instrueren. 

* De tekeningen worden, bij een personeelswisseling, bij de verschillende ploegen onderling 
niet doorgegeven. Hierdoor moet de uitvoering van HBU regelmatig tekeningen weggeven, 
terwijl de onderaannemer zelf de tekening in zijn bezit heeft. 

);> In het voorbereidingstraject, tussen de onderaannemers. 
* Het tekenwerk tussen de verschillende onderaannemers wordt niet altijd goed op elkaar 

afgestemd. De hoofdaannemer heeft hiervoor de coordinatieplicht en controleplicht. Echter 
de onderaannemer moet zelf in zijn tekenwerk rekening houden met reeds 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. 

De opdrachtgever: 
);> Er worden niet snel mensen van onderaannemers weggestuurd van de bouwplaats momenteel, 

omdat er met de opdrachtgever een datum is af gesproken dat er opgeleverd moet worden, en 
daar zit een boeteclausule aan vast. Om de uitvoering de mogelijkheid te geven om ook mensen 
weg te kunnen sturen als een onderaannemer zijn werk niet goed uitvoert, moet er met de 
opdrachtgever ook overlegd worden. De snelheid van het werk mag niet ten koste gaan de 
kwaliteit. In het kader van integraal ketenbeheer dus ook overleggen met de 
opdrachtgever/opzichter wanneer onderaannemers onvoldoende kwaliteit leveren. De 
opdrachtgever, hoofdaannemer en onderaannemers moeten uiteindelijk ' samen' het werk 
maken, in de ideate situatie. 

);> Namens de opdrachtgever een fulltime opzichter op het werk aanwezig laten zijn. De opzichter 
is aangesteld om toezicht te houden op de uitvoering van het werk volgens bestek en 
tekeningen en daarnaast toezicht te houden op kwaliteit van het geleverde werk. Een ideate 
situatie is wanneer de opzichter, samen met de uitvoerder, een team vormt waarin ze elkaar 
aanvullen en helpen. De opzichter heeft ook zelfstandig contact met de uitvoerders van de 
onderaannemers wanneer zij hun controle uitvoeren. De uitvoerder van HBU komt hier niet 
altijd aan toe, omdat deze ook bezig is met het bewaken van de tijd en de kosten. De primaire 
taak van de opzichter is toezicht houden, waardoor hij meer tijd zal hebben voor deze 
controles. 

);> Laat het verkoopboekje voor verspreiding controleren door de bouwkundig aannemer, om op 
die manier discrepanties tussen de werktekeningen en de verkooptekeningen te voorkomen. 

lmplementatie bij Heijmans Bouw 
Er wordt binnen Heijmans Bouw gewerkt met een Kwaliteits Management Systeem (KMS). Het 
KMS wordt gebruikt binnen alle vestigingen van Heijmans Bouw. Op het KMS zijn de 
standaarddocumenten beschikbaar die binnen Heijmans Bouw gebruikt worden, dus ook het 
document voor de startwerkbespreking met een onderaannemer en ook de checklist 
uitvoeringskeuring op de bouwplaats. De contracten van Heijmans Bouw worden gemaakt vanuit 
een sjabloon dat aangereikt wordt vanuit het hoofdkantoor in Rosmalen. 
De voorgestelde wijzigingen van het contract met de onderaannemers, van de startwerkbespreking 
en de aanpassingen op de checklist uitvoeringskeuring moeten dus ingevoerd worden via het 
hoofdkantoor in Rosmalen . 
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Bijlage 10 

Wat wellicht we) mogelijk is, is dat er binnen Heijmans Bouw Utrecht B.V. een proef gedraaid 
wordt met deze aanpassingen. Belangrijk is hierbij we! dat de randvoorwaarden die genoemd zijn 
hierbij ook in de gaten gehouden 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 beperkt verbeterd worden. 

Overige aanbevelingen voor de uitvoering HBU 
~ Nieuw personeel van een onderaannemer meldt zich bij de uitvoering. Op dat moment 

controleert de uitvoering of hij voldoende werkinstructie gehad heeft (zoals in het contract en 
startbespreking afgesproken). Wanneer het personeel deze werkinstructie niet gehad heeft, gaat 
er - tegen de afspraak in - toch iemand van de uitvoering (of de opzichter) mee om hem kort 
deze instructie te geven. Er wordt we! een notitie gemaakt in het dagboek van de uitvoerder en 
contact opgenomen met de uitvoerder van de onderaannemer dat dit niet volgens afspraak is. 
De onderaannemer wegsturen van de bouwplaats is vaak geen optie, omdat het werk dan stil 
komt te liggen. Als er ruimte is in de planning wordt de onderaannemer we! weggestuurd van 
de bouwplaats, maar die ruimte zal in de praktijk beperkt zijn. 

~ De checklist waarmee de onderaannemer zijn werkzaamheden controleert, liggen op een vaste 
plaats in de keet. Op dit manier wordt voorkomen dat, wanneer er even niemand in de keet is, 
een uitvoerder van de onderaannemer weggaat zonder een checklist opgehaald te hebben. 

~ Steekproefsgewijs loopt er iemand van de uitvoering mee met de uitvoerder van de 
onderaannemer. Ook de opzichter wordt steekproefsgewijs meegenomen, omdat uitvoering en 
bouwtoezicht op een lijn moeten zitten. 

~ Als een onderaannemer zonder tekeningen op het werk komt terwijl hij ze we! nodig heeft, 
worden er geen tekeningen meer voor ze gekopieerd. De onderaannemer mag op dat moment 
zelf de tekeningen kopieren tegen een vergoeding per kopie. 

79 


