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Voorwoord 
Voor u ligt het afstudeerrapport dat is geschreven in het kader van het afstuderen binnen de 

mastertrack Construction Technology. Dit rapport is opgesteld met als doel het behalen van 

het doctoraal examen van de master Architecture, Building and Planning aan de Technische 

universiteit Eindhoven. Het rapport dient daarbij als toetsing dat er is voldaan aan de 

leerdoelen die door de universiteit zijn bepaald.  

 

Dit afstuderen gaat in op de vertragingen die worden opgelopen in het ontwerp- en 

voorbereidingsproces van Design & Build woningbouwprojecten. Aan de hand van een 

probleemanalyse binnen het afstudeerbedrijf, Hurks Bouw Eindhoven, blijkt dat veel 

vertragingen in het ontwerp- en voorbereidingsproces plaatsvinden door inschattingsfouten 

in het opstellen van en sturen op sturingsdocumenten, onvoldoende overdracht tussen deze 

processen en een verkeerde prioriteit in de volgorde van handelingen in het proces. Om dit 

te elimineren, is een ontwerp gemaakt voor een verbeterd sturingsmiddel. Het resultaat van 

dit afstuderen is een hulpmiddel, ‘Hurks UP’, een intern sturingshulpmiddel om alle te 

maken handelingen weer te geven, prioriteiten te stellen en informatieoverdracht inzichtelijk 

te maken. Hierbij is het voor Hurks bouw Eindhoven makkelijker geworden het ontwerp en 

voorbereidingsproces te beheersen in tijd.  

 

 ‘Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think.’  

– Albert Einstein – 

 

Bovenstaande quote geeft de denkwijze in dit afstuderen weer. Dit afstudeerrapport bestaat 

niet uit het hoofd geleerde feitjes, maar geeft een manier van denken als afstudeerresultaat.  

 

Dit afstuderen had niet kunnen plaatsvinden zonder de medewerking van het 

afstudeerbedrijf Hurks bouw Eindhoven. Hierbij wil ik in het bijzonder Inge Schipper 

bedanken, mijn bedrijfsbegeleidster die mij gestuurd heeft waar nodig en mijn eigen visie 

heeft laten ontwikkelen in het afstuderen. Daarnaast wil ik mijn eerste afstudeerbegeleider 

Eric Vastert bedanken voor zijn inhoudelijke commentaren. Samen met Cor de Bruijn heeft 

hij mij voorzien van de nodige inzichten die het afstuderen alleen maar beter hebben 

gemaakt.  

 

Om terug te koppelen naar bovenstaande quote- Ik heb dit afstudeerproces zeker als een 

‘training of the mind’ ervaren. Graag neem ik u hierin mee. Ik wens u dan ook veel plezier 

met het lezen van dit rapport.  

 

Eindhoven, donderdag 30 juli 2015 

 

Nynke van der Lei 
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Samenvatting 
De bouw verandert. Waar voorheen projecten met UAV contracten en bijgeleverde 

bestekken door de aannemer werden aangenomen ter realisatie, ontstaat vanuit de 

opdrachtgever steeds meer de vraag projecten uit te besteden aan de hand van 

geïntegreerde contractvormen. (Cobouw, 2015) 

 

Een van deze contractvormen is een Design & Build contractvorm. In deze contractvorm 

wordt door de opdrachtnemer het project vanaf het schetsontwerp tot en met de realisatie 

opgepakt. Dit vergt echter nieuwe competenties van de aannemer – het volledige 

ontwikkeltraject moet worden meegenomen in het proces.  

 

In het vooronderzoek van het afstuderen bij observatie van een D&B project komt naar 

voren dat het ontwerp- en voorbereidingsproces bij Hurks niet beheerst wordt. Er ontstaan 

24 kernknelpunten die leiden tot vertragingen in het proces, die doorlopen tot de 

uiteindelijke oplevering van het project. Aan de hand van dit vooronderzoek wordt dan ook 

de volgende probleemstelling vastgesteld: 

 

Aan de hand van de probleemstelling is de volgende doelstelling opgesteld: 

 

De doelstelling gaat verder in op drie onderwerpen: 1. inschattingsfouten in 

sturingsdocumenten, 2. onvoldoende overdracht van informatie en 3. onjuiste prioriteiten in 

de volgorde van handelingen.  

In de huidige ontwikkeling van Design and Build woningbouwprojecten wordt 

informatie uit het ontwerpproces onvoldoende gebruikt in het voorbereidingsproces. 

Daarbij worden inschattingsfouten gemaakt in het opstellen van en sturen op de 

sturingsdocumenten en wordt een onjuiste prioriteit in volgorde van handelingen in de 

voorbereiding gelegd.  

Hierdoor is naar schatting 35% van de handelingen niet gereed volgens de planning in 

de sturingsdocumenten. 

 

 

Het ontwikkelen van een hulpmiddel in Design and Build- woningbouwprojecten die 

alle handelingen in het ontwerp- en voorbereidingsproces kan sturen volgens een vooraf 

vastgestelde planning. 

 

Hierdoor moeten vertragingen voorkomen kunnen worden, voor zoverre deze 

plaatsvinden door: 

 

 Inschattingsfouten in het opstellen van en sturen op sturingsdocumenten,  

 De onvoldoende overdracht van de informatie uit het ontwerpproces in het 

voorbereidingsproces, en 

 De onjuiste prioriteiten in de volgorde van handelingen bij de betrokken 

personen in het ontwerp- en voorbereidingsproces. 
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Om inschattingsfouten in het opstellen van en sturen op sturingsdocumenten te voorkomen 

is onderzoek verricht naar de interne handelingen welke plaats moeten vinden in het 

ontwerp- en voorbereidingsproces. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen 

projectafhankelijke handelingen, waarvan de tijdsduur afhankelijk is van het project en 

projectonafhankelijke handelingen, waarvan de tijdsduur vaststaat. Bij deze handelingen 

zijn universele inputdocumenten gegeven die sturen op de gewenste output.  

 

Binnen de gestelde handelingen in het proces is één handeling uitgelicht: de overdracht 

tussen het team Integraal Werken en het team Bouw. Er blijkt dat vaker kleine updates 

gegeven moeten worden naar de projectleider Bouw, zodat deze al vooraf in het project 

betrokken raakt. Daarnaast is alle informatie die moet worden overgedragen in kaart 

gebracht, zodat geen zaken vergeten worden.  

 

De te stellen prioriteiten zijn onderverdeeld per handeling. Door het inzichtelijk maken van 

de volgorde van handelingen en welke beslissingen, taken en verantwoordelijkheden er 

binnen het proces bestaan wordt zichtbaar welke handeling, door wie, op welk moment 

moet worden uitgevoerd. 

 

Aan de hand van de verzamelde informatie is een programma van eisen opgesteld waaraan 

het hulpmiddel moet voldoen. Dit programma van eisen vormt de aanleiding voor het 

ontwerp van het hulpmiddel. Hiervoor is allereerst een ontwerpomgeving vastgesteld, met 

daarin het vernieuwd opgestelde proces weergegeven in een balkenschema in Microsoft 

Project en het gebruik van het programma KYP om te voldoen aan de sturende eisen.  

 

Dit alles tezamen leidt tot het hulpmiddel ‘Hurks UP’, een hulpmiddel dat voorziet in een 

universele opzet van de interne handelingen in het ontwerp- en voorbereidingsproces en 

hierbij stuurt op een universele output door de ingevoegde inputdocumenten en het gebruik 

van notificaties die vooraf de prioriteiten van de projectleden kenbaar maken. 

 

De toetsing van het hulpmiddel op de doelstelling heeft op twee wijzen plaatsgevonden. 

Allereerst is een casestudy uitgevoerd en is hierbij het hulpmiddel getest en het programma 

van eisen besproken. Hiernaast zijn gegevens van een bestaand project ingevoegd, 

knelpunten geanalyseerd en is onderzocht of door gebruik van Hurks UP de knelpunten, 

allen fouten in inschattingen en prioriteiten, voorkomen hadden kunnen worden. Uit de 

toetsing blijkt dat op een aantal softwarewijzigingen na het ontwerp toepasbaar is voor het 

gebruik van het sturen van de handelingen in het ontwerp en voorbereidingsproces. Door 

bij het programma van eisen de oplossingen van het hulpmiddel weer te geven blijkt dat aan 

alle eisen voor het behalen van de doelstelling voldaan kan worden: 

 

Hurks UP is een hulpmiddel dat kan sturen op de te verrichten interne handelingen in het 

ontwerp- en voorbereidingsproces, en vertragingen kan voorkomen voor zoverre deze 

voorkomen door inschattingsfouten in sturingsdocumenten, onvoldoende 

informatieoverdracht en het stellen van verkeerde prioriteiten in de volgorde van 

handelingen. 
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Summary 
The construction sector is changing. Where previously UAV contracts and specifications 

were provided by the customer, contractors are now asked to specify the project from 

scratch. They are only provided with a document that roughly describes the spaces asked in 

the project. These new forms of contracting are called integrated contracts.  

The Design & Build contract is one of the forms of new integrated contracting. In this 

contract the contractor is responsible for the design up to the realisation of a project. This 

requires new competencies of the contractor, who is now responsible for the whole 

development process of a project. 

Preliminary research reveals that the current development of projects in Design & Build 

contracts is not yet controlled at the contractor Hurks. Many problems arise that cause 

delays during the process, which can continue until the final delivery of the project.   

Therefore the following problem is adjusted: 

 

This leads to the following goal of this research: 

 

The goal of this graduate project continues on three subjects: estimation errors in scheduling 

documents, the lack of transmission of information and the incorrect priorities in the 

sequence of acts. 

To prevent estimation errors in scheduling documents, research in internal actions has been 

made in the development of Design and Build - housing projects. In this research a 

distinction has been made between project-related actions, in which the time of actions 

The current development of Design and Build housing projects shows the insufficient 

use of information from the design process used in the preparatory process. Thereby 

errors of judgment are made in composing and planning directing documents and a false 

priority sequence of actions are set in the process. 

As a result, an estimated 35% of the transactions is not completed as planned in the 

scheduling documents. 

 

Developing a tool in Design and Build housing projects that may direct all actions in the 

design and preparation process according to a predetermined schedule. Due to this 

delays may be avoided, to the extent that they occur by: 

 Estimation errors in composing and planning in scheduling documents 

 The lack of transmission of information from the design process to the 

preparation process, and 

 The incorrect priorities in the sequence of acts at the people involved in the 

design and preparation. 
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dependents on the project, and project-non-related actions, in which the time of actions is 

fixed. These actions altogether have templates which control the desired output.  

Within the specified actions, one action is highlighted in the process: the transfer between 

the Team ‘Integraal Werken’ and team ’Bouw’. It turns out that frequent small updates 

should be given to the construction project ‘Bouw’, to get them involved in the project 

beforehand. In addition, all the information that must be transferred should be mapped, so 

no output will be forgotten. 

Priorities are divided by action. By clarifying decisions, tasks and responsibilities, for every 

action it will be clear by whom it should be done. 

Based on gathered information a program of requirements is created in which the graduate 

project must comply. This program forms the inducement for the design of the device. For 

this, a design environment is set including the new setup of the process in a bar chart from 

Microsoft Project and the use of the program ‘KYP’ in order to meet some other 

requirements. 

These results lead to the design of ‘Hurks UP', a tool that provides a uniform design of the 

internal actions in the design and preparation process. It is focusing on a uniform output by 

the inserted templates and which uses notifications that give the priorities for the project 

members. 

"Hurks UP" is reviewed through a case study and by inserting an existing project to test 

whether existing problems are solved in projects by using Hurks UP. A project leader 

‘Integraal Werken’ and a planner, both involved in the use of Hurks UP, are asked to use 

Hurks Up by going through a manual. On the basis of this manual the planner is asked to 

undertake a number of actions in the device to test whether the device works. In addition, 

after the case study the program requirements and the objective were presented to verify the 

fulfilment according to the graduation program of the stated program of requirements. 

The analysis concludes that, except for a small number of software changes, the design is 

applicable for the use of controlling the operations in the design and preparation process. By 

providing the solutions of the tool back at the program of requirements it shows compliance 

with all the requirements for achieving the goal set in this research: 

Hurks UP is a tool that can control the actions to be made in the design and preparation 

process, and controls the occurrence delays when they occur due to estimating errors in 

controlling documents, inadequate transfer of information and the setting of wrong 

priorities in the sequence of operations. 

 



 

  

N.M. van der Lei- Technische universiteit Eindhoven 

12 12 

Inhoudsopgave 
Voorwoord ............................................................................................................................................ 7 

Samenvatting ........................................................................................................................................ 8 

Summary ............................................................................................................................................. 10 

 Inleiding ...................................................................................................................................... 15 1.

 Aanleiding ........................................................................................................................... 15 1.1

 Probleemanalyse ................................................................................................................ 17 1.2

 Probleemstelling ................................................................................................................. 24 1.3

 Doelstelling ......................................................................................................................... 24 1.4

 Design & Build contracten ................................................................................................ 25 1.5

 Sturingsdocumenten .......................................................................................................... 26 1.6

 Leeswijzer ............................................................................................................................ 28 1.7

 Het ontwerp- en voorbereidingsproces .................................................................................. 30 2.

 Inleiding .............................................................................................................................. 30 2.1

 Onderverdeling in het proces ........................................................................................... 30 2.2

 Procesbeschrijving ............................................................................................................. 31 2.3

 Deelconclusie ...................................................................................................................... 39 2.4

 Interne overdracht in D&B projecten ...................................................................................... 41 3.

 Inleiding .............................................................................................................................. 41 3.1

 Interne informatieoverdracht ........................................................................................... 41 3.2

 Wijzen van overdracht ...................................................................................................... 43 3.3

 Deelconclusie ...................................................................................................................... 46 3.4

 Prioriteiten .................................................................................................................................. 48 4.

 Inleiding .............................................................................................................................. 48 4.1

 Volgorde van handelingen ............................................................................................... 48 4.2

 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden ........................................................ 50 4.3

 Deelconclusie ...................................................................................................................... 56 4.4

 Ontwerp ...................................................................................................................................... 58 5.

 Programma van eisen ........................................................................................................ 58 5.1

 Van programma van eisen naar ontwerp ....................................................................... 60 5.2



 

N.M. van der Lei – Technische Universiteit Eindhoven 

13 

 Opzet ontwerp .................................................................................................................... 64 5.3

 Toepassing Hurks UP ................................................................................................................ 72 6.

 Universeel hulpmiddel Hurks UP ................................................................................... 72 6.1

 Projectspecifiek hulpmiddel Hurks UP .......................................................................... 78 6.2

 Evaluatie ...................................................................................................................................... 87 7.

 Inleiding .............................................................................................................................. 87 7.1

 Toetsingsmethode 1 – Casestudy criteriatoetsing ......................................................... 87 7.2

 Toetsingsmethode 2 –Invoegen van een bestaand project ........................................... 90 7.3

 Conclusie doelstelling ....................................................................................................... 92 7.4

 Aanbevelingen .................................................................................................................... 96 7.5

Bibliografie .......................................................................................................................................... 98 

 



 

 

  

Inleiding  1 



 

N.M. van der Lei – Technische universiteit Eindhoven 

15 

 Inleiding  1.

 Aanleiding  1.1

‘Moderne contracten blijken Paard van Troje’ (Cobouw, 2015) 

 

De bouw verandert. Waar in voorgaande jaren op basis van het afprijzen van een bestek een 

aanbesteding wordt gewonnen, wordt steeds meer input van de aannemer gevraagd bij het 

ontwikkelen van dit ontwerp. Deze veranderingen zorgen voor nieuwe handelingen en 

verantwoordelijkheden binnen het bouwbedrijf. Het traditionele proces, waarin een bestek 

wordt ingekocht, wordt uitgebreid en op een andere wijze ingedeeld, door andere trajecten 

op te nemen in het contract. (Grontmij, 2015) 

Een opdrachtgever heeft, bij het realiseren van een project, keuze uit verschillende 

contractvormen en samenwerkingsvormen. In de veranderende markt wordt het aanbod in 

contractvormen steeds groter. Het verschil zit in de verdeling van taken, 

verantwoordelijkheden, financiering en risico’s. Een en ander is gegeven in Afbeelding 1-1. 

Traditioneel 

Bouwteam

Design & Build

Engineering & 
Construct

Turn Key

DBM

DBFMO

Project-
ontwikkelaar

Belegger

Haalbaarheid PvE Ontwerp
Voorbereidings-

fase
Realisatie Onderhoud

Facilitair 
management

Opdrachtgever

Opdrachtnemer

Externe 
financiering  

Afbeelding 1-1 Veranderende taken en verantwoordelijkheden binnen verschillende contractvormen. (Brink 

Groep, 2015) 
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Het afstuderen vindt plaats binnen de afdeling Hurks Integraal Werken, een afdeling 

behorend bij de Hurks Groep als gegeven in Afbeelding 1-2. Op de afdeling Integraal 

werken worden zowel woning- als utiliteitsprojecten aangenomen en ontwikkeld binnen 

verschillende contractvormen. De afdeling bestaat uit 6 medewerkers, allen projectleiders of 

projectcoördinatoren, en wordt per project aangevuld met de daarvoor relevante 

werknemers uit de afdeling Hurks Bouw, zoals calculatoren en werknemers van het 

bedrijfsbureau. 

  

 

 

Hurks Integraal Werken focust zich op geïntegreerde contractvormen waarbij de aannemer 

in een vroegtijdig stadium betrokken wordt in het project. Hierdoor ontstaat meer 

zeggenschap van de aannemer in het ontwikkeltraject, die de kwaliteit van het project 

verhoogt. (3P Netwerkpartners, 2015) Ook wordt door het vroegtijdig betrekken van een 

aannemer een betere beheersing van het project gesteld. Hierbij kan gedacht worden aan het 

beheersen van geld, organisatie, tijd, informatie, communicatie en kwaliteit. (RRB Bouw, 

2006) 

 

Hurks Integraal Werken speelt in op de veranderende contractvormen door het 

ontwerptraject op te pakken en vervolgens de ontwikkelde gegevens, zoals het ontwikkelde 

definitieve ontwerp en de werkbegroting, over te dragen naar Hurks Bouw. Dit proces 

verloopt echter nog niet zoals gewenst. De projecten die worden ontwikkeld onder Design 

and Build contractvormen lopen ergens in het proces vertragingen op. Daarom wordt de 

volgende vraag als aanleiding aangehouden voor dit afstuderen: 

Waarom wordt het ontwerp- en voorbereidingsproces van Design & Build 

woningbouwprojecten niet beheerst in tijd?  

Het afstuderen gaat verder in op bovenstaande vraagstelling.  

Afbeelding 1-2 Organogram van de Hurks groep. 
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 Probleemanalyse 1.2

Het ontwerp- en voorbereidingsproces wordt aan de hand van sturingsdocumenten 

gestuurd op het behalen van deadlines. Deze deadlines worden gesteld door de aannemer 

zelf, om verdere voortgang te garanderen, of door de opdrachtgever om de opleverdatum te 

behalen. De volgende data zijn hierbij vooraf vastgesteld (Schipper, 2015): 

 Indiening omgevingsvergunning [Start voorbereiding] - vastgesteld door de aannemer 

 Start bouw [Start uitvoering] - vastgesteld door aannemer en vastgelegd in contract. 

 Oplevering project [Einde uitvoering] - vastgesteld door opdrachtgever in contract. 

Aan de hand van een participerende observatie is onderzocht of de toegepaste 

sturingsdocumenten ervoor zorgen dat de vastgestelde data behaald zijn. Deze observatie 

heeft plaatsgevonden binnen het ‘Staatsliedenkwartier ‘ te Leerdam, te zien op Afbeelding 

1-3.  

 Observatieproject – Het staatsliedenkwartier  1.2.1

 

Het Staatsliedenkwartier te Leerdam is een woningbouwproject waar 79 wooneenheden 

ontworpen en voorbereid zijn, waarvan 47 grondgebonden woningen in zowel de koop-als 

huursector, tien seniorenwoningen en een appartementencomplex met 22 appartementen en 

een snackbar. Tussen de grondgebonden woningen is een vijver gelegen die bijdraagt aan de 

waterhuishouding van het gebied, daar deze vroeger met wateroverlast te maken had. De 

opdracht wordt door projectontwikkelaar Bloeii gecoördineerd, die de coördinator van de 

woningcorporatie Kleurrijk Wonen is.  

  

Afbeelding 1-3 Overzicht van het project Staatsliedenkwartier te Leerdam. 
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Het geobserveerde proces is samengevat als in Afbeelding 1-4: 

 

2

Voorbereiden

3

Uitvoeren

1.3

Projectteam 
opstellen

1.2

Inschrijfleidraad 
onderzoeken

1.4

Ontwerp 
ontwikkelen

1.5

Ontwerp 
indienen

1.6

Project 
gunnen

1.1

Interesse 
toetsen

1.7

Project 
afstemmen

2.1

Omgevingsvergunning 
aanvragen

2.4

Werktekeningen 
maken

2.5

Onderdelen 
inkopen

2.6

Detailplanning 
maken 

2.2

Verkooptekeningen 
maken

2.7

Onderdelen 
produceren

2.3

E&W tekeningen 
maken

1.8

Definitief 
ontwerp maken

1

Definieren en ontwerpen

 

Afbeelding 1-4 Globale omschrijving van het geobserveerde project. 

De volgende data zijn door de opdrachtgever en -nemer binnen dit project vastgesteld: 

 Indiening omgevingsvergunning 18 augustus 2014 

 Start bouw – 5 januari 2015 

 Oplevering project –20 juli 2015 

Tijdens de observatie van het project is gebleken dat zowel de datum voor de indiening van 

de omgevingsvergunning als de start van de bouw niet is behaald. Daarom zijn knelpunten 

verzameld die leiden tot het niet behalen van deze data. Daarbij is de focus gelegd op het 

proces vanaf de gunning (1.6) tot de start van de uitvoering (2.7).  

 Geobserveerde knelpunten  1.2.2

In het geobserveerde proces is door middel van een KJ-methode uit 64 knelpunten 24 

kernknelpunten vastgesteld die voorkomen in het ontwerp- en voorbereidingsproces van 

het staatslieden kwartier. Een uitwerking van deze knelpunten is gegeven in bijlage A.  

De knelpunten zijn, door middel van een oorzaakgevolg matrix en een Porras-analyse, 

gescheiden in oorzaken en gevolgen. De Porras-analyse dient als hulpmiddel om het 

verband tussen oorzaken en gevolgen inzichtelijk te maken. Hierbij worden alle 

geobserveerde oorzaken gegeven aan de bovenzijde van het schema, en alle uiteindelijke 

gevolgen aan de onderzijde van het schema. De Porras-analyse van de knelpunten 

geobserveerd in het ontwerp- en voorbereidingsproces van het Staatsliedenkwartier 

Leerdam zijn hierbij gegeven op de volgende pagina.  



 

 

T

Beschikbare informatie wordt niet gebruikt in 
ontwerpfase.

E

Randvoorwaarden opdracht beperken kwaliteit ontwerp

R

Er worden inschattingsfouten in de 
sturingsdocumenten  van de voorbereiding 

gemaakt

P

Te late inkoop bouwmaterialen zorgt voor kritieke 
productietijden bij onderaannemer

I

De voorbereiding werkt onder hoge druk

D

Subjectieve handelingen maken toetsende 
informatie onbruikbaar

X

Er is ongestructureerde externe communicatie

G

Late communicatie klantkeuzes vertragen productie (-
tekeningen) onderaannemer

M

Er mist informatie in de 
toetsingsstukken

W

Communicatie met opdrachtgever is ontoereikend

K

Ongecontroleerde afstemming van stukken voor de 
omgevingsvergunning zorgt voor vertragingen

V

Er gaat informatie verloren door 
opsplitsing in bouwmethode

B

Er worden wijzigingen in bouwmethode gemaakt door 
traditionele focus op bouwkosten

A

Niet sluitend budget door onjuiste aannames prefabgevels

M

Uitwerken van tekeningen kost meer tijd dan 
gepland

L

Gestelde randvoorwaarden over sandwichgevel blijken 
niet mogelijk in voorbereiding

J

Onbekendheid in expertise (onderaannemers)zorgt voor 
tijdsverliezen

O

Er ontstaan vertragingen in het inkooptraject door het 
wijzigen van bouwmethode

C

Prestigeverwegingen directie zorgt voor splitsen 
bouwmethode

U

Er is te weinig communicatie over 
wijzigingen in de bouwmethode.

K

Werktekeningen zijn te laat gereed voor inkoop

N

De omgevingsvergunning wordt te laat in behandeling 
genomen door de gemeente

Q

Er wordt een onjuiste prioriteit in de voorbereiding gelegd

F

Aanpassingen in de algemene documenten worden niet, of niet op 
tijd, gemaakt door de werkvoorbereiding
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Omdat deze knelpunten bij één enkel project zijn geconstateerd, is nader onderzocht of 

bovenstaande probleemanalyse ook van toepassing is bij andere Design and Build-projecten 

voordat een probleemstelling gedefinieerd wordt. Dit is gedaan op twee andere projecten: 27 

grondgebonden woningen in Groeseind(Tilburg) en 54 grondgebonden woningen in 

Blixembosch(Eindhoven). Hiervoor is gekozen vanwege de gelijkende contractvorm(D&B) 

en woningtype (grondgebonden woningen). Binnen de projecten is hierbij geobserveerd of 

de geanalyseerde knelpunten ook voorkomen. Indien dit het geval is, dan wordt gesteld dat 

deze knelpunten structureel voorkomen.  

De volgende oorzaken zijn hierbij vastgesteld als structurele oorzaken van vertragingen: 

1: Er worden inschattingsfouten gemaakt in het opstellen van en sturen op sturingsdocumenten. 

Bij het opstellen van sturingsdocumenten die de planning weergeven van het te doorlopen 

proces, worden handelingen niet opgenomen of wordt een niet realistische tijdsduur geschat 

voor het doorlopen van de handeling. Als gevolg hiervan kan niet gestuurd worden op het 

sturingsdocument. 

 

2: Beschikbare informatie uit de ontwerpfase wordt niet overgedragen naar de voorbereidingsfase. 

De informatie die gegenereerd wordt tijdens het ontwerpproces, zoals het ontwikkelen van 

het definitief ontwerp, wordt niet duidelijk overgedragen naar het voorbereidingsteam. 

Hierdoor wordt informatie gemist in de voorbereidingsfase of worden handelingen 

opnieuw uitgevoerd.  

 

3: Er wordt een onjuiste prioriteit gelegd in de volgorde van handelingen in het ontwerp- en 

voorbereidingsproces. 

Uit de participerende observatie blijkt dat de volgorde van handelingen afhankelijk is van 

de actoren in het ontwerp- en voorbereidingsproces. Dit kan noodzakelijk zijn omdat 

geanticipeerd moet worden op externe partijen, maar ook wanneer dit niet zo is worden 

handelingen voorgetrokken die geen prioriteit hebben bij het behalen van de gestelde data.  

 

Bovenstaande oorzaken leiden tot de volgende gevolgen: 

 

A- Werktekeningen zijn te laat gereed  

Als gevolg van inschattingsfouten in de tijdsduur van het ontwikkelen van het 

uitvoeringsgereed ontwerp zijn bij alle geobserveerde projecten de werktekeningen niet op 

de gestelde data gereed. Een en ander valt op te maken uit de analyse van de gereedheid 

van de werktekeningen op het project Staatsliedenkwartier, gegeven in Tabel 1-1. 

. 
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Tabel 1-1 Het gereed zijn van de werktekeningen verloopt niet als gesteld in de sturingsdocumenten. 

Tekeningen  Huidige stand Zou gereed moeten zijn  

Plattegronden  Wk 40 Wk 36 

Doorsneden  Wk 41 Wk 38 

Geveltekeningen  Wk 41 Wk 38 

Kozijnen Wk 42 Wk 40 

Principedetails Wk 41 Wk 40  

Afwerkstaat Wk 43 Wk 42 

Kleurenstaat Wk 43 Wk 42 

 

 

B- Onderdelen worden te laat ingekocht.  

Om de vertragingen in de inkoop deze projecten te kwantificeren, is onderzocht welke 

onderdelen nog niet zijn ingekocht op de datum dat dit gesteld wordt met de 

voorbereidingsplanning. Dit wordt gedaan omdat het inkopen en voorbereiden van de 

onderdelen een van de laatste stappen is voor het starten van de bouw (Hurks, 2014).  

Wanneer hierbij sturingsinformatie in de voorbereidingsplanning staat, er geen 

inschattingsfouten in de relaties en duur van de handelingen in de voorbereidingsplanning 

worden gemaakt en alle prioriteiten juist worden gesteld, zijn alle voorbereidende 

handelingen gereed voordat deze in uitvoering genomen worden (Hurks, 2014).  

Dit wordt onderzocht door middel van het voorbereidingsschema en inkoopcontracten. 

Door middel van een analyse van de contractdocumenten van de voor te bereiden 

onderdelen is onderzocht op welk moment deze zijn ingekocht.  

Uitkomsten van deze punten zijn gegeven in Afbeelding 1-5. In deze afbeelding zijn 

onderdelen uit de twee projecten weergegeven, gezamenlijk met de inkoopdatum. Indien 

deze later zijn ingekocht dan gesteld in het voorbereidingsschema, zijn zij rood gekleurd. 
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Afbeelding 1-5 Uitkomsten van het te laat inkopen van verschillende onderdelen in een woningbouwproject. 

C- Aanpassingen in sturingsdocumenten worden niet, of niet op tijd gemaakt. 

Niet alle wijzigingen in het proces worden verwerkt in de sturingsdocumenten, omdat de 

voordelen hiervan niet worden gezien. Er kan meermaals geconstateerd worden dat 

wijzigingen niet worden opgenomen in het sturingsdocument.  

Uiteindelijk gevolg - Het voorbereidingsproces wordt onvoldoende gestuurd.  

Een direct gevolg van bovenstaand knelpunten is dat er niet meer gestuurd kan worden op 

de gemaakte sturingsdocumenten die ervoor zorgen dat de voorbereiding van het project op 

tijd gereed is. Hierdoor worden betrokken partijen onvoldoende gestuurd en stagneert het 

proces.  

Uiteindelijk gevolg - Het ontwerp en de voorbereiding van het project zijn niet op tijd gereed. 

Naast het onvoldoende sturen van de betrokken partijen blijkt dat gestelde data niet worden 

behaald en de omgevingsvergunning later dan gesteld in de eerste planning wordt 

ingediend. Het sturingsdocument vervalt en er wordt een nieuw sturingsdocument 

opgesteld, met een latere opleverdatum. 

 

Stabu-# Onderdeel Fase Inkoopdatum blixembosch Inkoopdatum Groeseind 
11-12-2014 11-10-2014

12 Grondwerk Onderbouw 4-12-2014 17-9-2014

20 Funderingspalen Onderbouw In fundering 11-9-2014

21 Fundering Onderbouw 9-1-2015 10-9-2014

21 Wapening Onderbouw 15-1-2015 10-10-2014

22 Metselwerk Gevel/Dak 15-1-2015 niet ingekocht

22 Raamdorpelstenen Gevel/dak nog niet ingekocht 10-10-2014

22 Gevelstenen/spouwisolatie Ruwbouw 4-12-2014 10-10-2014

22 Binnenwanden Ytong Ruwbouw In afbouw compleet n.v.t.

22 Lijmer KZS Ruwbouw n.v.t. 24-9-2014

23 Begane grondvloeren Ruwbouw 17-11-2014 11-9-2014

23 Verdiepingsvloeren kanaalplaatRuwbouw 17-11-2014 11-6-2014

23 Steenwol isolatie vloeren Ruwbouw 5-12-2014 in verdiepingsvloeren

23 Prefabbeton wanden Ruwbouw 18-11-2014 31-10-2014

23 Montage prefab beton Ruwbouw 18-11-2014 31-10-2014

24 Berging Afbouw 5-12-2014 n.v.t.

24 Systeemdakkappen Gevel/dak 4-12-2014 10-10-2014

25 Geveldragers Gevel/dak  nog niet ingekocht ?

25 Metselwerkopvang Gevel/dak 18-11-2014 31-10-2014

30 Binnendeuren en kozijnen Afbouw 18-12-2015 niet ingekocht

30 Gevelkozijnen Gevel/dak 21-11-2014 31-10-2014

32 Trappen Afbouw 21-1-2015 31-10-2014

33 Dakpannen Gevel/dak 5-12-2014 niet ingekocht

41 Tegelwerk Afbouw In afbouw compleet niet ingekocht

44 Afbouw compleet Afbouw 18-12-2014 niet ingekocht

47 Keukens Afbouw niet ingekocht n.v.t.

85 Installaties Ruwbouw 30-10-2014 3-10-2014
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Een samenvatting van deze punten is gegeven in Afbeelding 1-6.  

Oorzaken 

Gevolgen

Uiteindelijke gevolgen

Er worden inschattingsfouten 
gemaakt in het opstellen van en 
sturen op sturingsdocumenten.  

Beschikbare informatie wordt niet 
overgedragen.

Er wordt een onjuiste prioriteit in 
de volgorde van handelingen 

gelegd.

1 2 3

Werktekeningen zijn te laat 
gereed

Onderdelen worden te laat 
ingekocht

Aanpassingen in 
sturingsdocumenten wordten 
niet, of niet op tijd, gemaakt.

A B C

Het voobereidingsproces wordt onvoldoende gestuurd
Het ontwerp- en voorbereidingsproces van het project 

zijn niet op tijd gereed.

 

Afbeelding 1-6 Oorzaken en gevolgen in de probleemanalyse. 

Tezamen met de uitkomsten uit de participerende observatie kan gesteld worden dat door 

het maken van inschattingsfouten in de sturingsdocumenten, het onvoldoende overdragen 

van informatie tussen de teams van de ontwerpfase en de voorbereidingsfase en het niet 

stellen van de juiste prioriteiten in de voorbereidende fase, in alle geanalyseerde projecten 

naar schatting 35% van de benodigde voorbereidende handelingen niet gereed is volgens de 

gestelde planning. Het niet gereed zijn van 35% van de handelingen uit zich in het te laat 

inkopen van onderdelen en te laat gereed zijn van werktekeningen, daar dit een van de 

laatste stappen zijn in het kritieke pad van de voorbereiding.  
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 Probleemstelling 1.3

Naar aanleiding van de gegeven oorzaken en bijbehorende gevolgen in het ontwerp- en 

voorbereidingsproces is een probleemstelling opgesteld. Deze is als volgt gedefinieerd: 

 
In deze probleemstelling komen drie oorzaken van vertragingen in het proces aan bod; 1. 

Het maken van inschattingsfouten in de sturingsdocumenten, 2. het onvoldoende gebruiken 

van informatie uit het ontwerpproces in het voorbereidingsproces en 3. het leggen van een 

onjuiste prioriteit in de te maken handelingen. Hierdoor vinden handelingen later plaats 

dan gesteld vanuit de sturingsdocumenten, is 35% van de voorbereidende handelingen niet 

gereed op de gestelde data en loopt de planning van projecten uit. De gestelde data zijn 

hierbij het eerdergenoemde indienen van de omgevingsvergunning, start van de bouw en 

oplevering van het project. 

 Doelstelling 1.4

Aan de hand van de probleemstelling is de volgende doelstelling opgesteld: 

 

Met het behalen van de doelstelling wordt voldaan aan de wens van Hurks Integraal 

werken het ontwerp- en voorbereidingsproces gestructureerd inzichtelijk te maken, zodat 

hierdoor geen vertragingen in het proces ontstaan en een betere beheersing in het proces kan 

plaatsvinden. Om de doelstelling beter te doorgronden zullen de volgende paragrafen het 

gestelde D&B proces verder uitwerken tezamen met het opstellen van sturingsdocumenten. 

In de huidige ontwikkeling van Design and Build woningbouwprojecten wordt informatie 

uit het ontwerpproces onvoldoende gebruikt in het voorbereidingsproces. Daarbij worden 

inschattingsfouten gemaakt in het opstellen van en sturen op de sturingsdocumenten en 

wordt een onjuiste prioriteit in volgorde van handelingen in de voorbereiding gelegd.  

Hierdoor is naar schatting 35% van de handelingen niet gereed volgens de planning in de 

sturingsdocumenten. 

 

 

Het ontwikkelen van een hulpmiddel in Design and Build- woningbouwprojecten die alle 

handelingen in het ontwerp- en voorbereidingsproces kan sturen volgens een vooraf 

vastgestelde planning. 

 

Hierdoor moeten vertragingen voorkomen kunnen worden, voor zoverre deze plaatsvinden 

door: 

 

 Inschattingsfouten in het opstellen van en sturen op sturingsdocumenten,  

 De onvoldoende overdracht van de informatie uit het ontwerpproces in het 

voorbereidingsproces, en 

 De onjuiste prioriteiten in de volgorde van handelingen bij de betrokken personen in 

het ontwerp- en voorbereidingsproces. 
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 Design & Build contracten  1.5

Het afstuderen richt zich op het ontwerp- en voorbereidingsproces van Design & Build 

woningbouwprojecten.  

Bij Design & Build projecten is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor het ontwerp en de 

uitvoering van het project. De opdrachtgever stelt hierbij een functioneel gespecificeerde 

uitvraag op. De opdrachtnemer krijgt de ruimte om het ontwerp en de realisatie zelf te 

optimaliseren en innovaties toe te passen in het ontwerp en de uitvoering. Ook zorgt de 

opdrachtnemer voor optimale afstemming tussen deze beide fases. De achterliggende 

gedachte is dat marktpartijen de meest deskundige partijen zijn om deze optimalisaties te 

vinden en toe te passen. (Pianoo, 2015) 

 

Binnen een Design & Build contract is het de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer 

om te bepalen welke werkzaamheden hij moet verrichten om de opdracht uit te voeren. 

Opdrachtgevers vinden sommige werkzaamheden zo belangrijk dat ze daar eisen aan 

stellen. Hiervoor wordt een vraagspecificatie toegepast. Van de opdrachtnemer wordt 

binnen deze contractvorm verwacht dat het: 

 

 Als deskundig projectmanager het project beheerst; 

 Kwaliteitsmanagement toepast op grond van zijn NEN-EN-ISO-9001 certificaat (een 

internationale norm voor kwaliteitsmanagement); 

 Op intensieve en constructieve wijze samenwerkt. 

 Voor- en nadelen D&B contracten 1.5.1

De voordelen van een geïntegreerd Design & Build contract ten opzichte van traditioneel in 

de markt gezette projecten zijn de volgende: (Pianoo, 2015) 

 De opdrachtnemer krijgt de ruimte om ontwerp en realisatie zelf te optimaliseren en 

innovaties toe te passen. 

 De uitvoeringsrisico's worden (deels bij) de opdrachtnemer neergelegd. 

 Controle op tijd en geld loopt over het algemeen beter bij D&B 

 De opdrachtgever dienst krijgt veel meer een regierol. 

 

Er bestaan echter ook nadelen van het toepassen van D&B contracten: 

 Een beperkte mogelijkheid voor optimalisatie van het ontwerp met de 

onderhoudsfase. Er wordt niet dus niet per definitie naar life-cycle kosten gekeken. 

 Bij een complexe omgeving met veel inspraak en stakeholders kan Design & Build 

problemen opleveren als het kader niet heel duidelijk is. 

 Functioneel specificeren is lastig en vereist specifieke competenties. 

 De regierol past niet iedere opdrachtgever. 

 Niet alle aannemers kunnen de verkregen ruimte beheersen. 
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In dit afstuderen wordt de volgende definitie van het Design & Build proces gehandhaafd, 

als gegeven in Afbeelding 1-7: 

 

 

Afbeelding 1-7 Definities uit het proces van een D&B project. 

Vanuit het schetsontwerp (SO) met een installatieconcept en het begroot budget wordt het 

project gegund aan de aannemer. Tezamen met de eisen van de opdrachtgever zal gestart 

worden met het voorlopig ontwerp (VO), die met de welstandscommissie en opdrachtgever 

afgestemd wordt. Vervolgens wordt het definitief ontwerp (DO) ontwikkeld en de 

omgevingsvergunning ingediend.  

 

Wanneer het DO ver genoeg ontwikkeld is om de omgevingsvergunning in te dienen 

worden de vervolghandelingen overgedragen aan het voorbereidingsteam. Dit punt zal 

worden aangehouden als de scheiding tussen het ontwerpproces en het 

voorbereidingsproces. Het voorbereidingsteam zorgt na afronding van het definitief 

ontwerp voor een uitvoeringsgereed ontwerp(UO), de inkoop en voorbereiding van 

onderdelen. 

 Sturingsdocumenten 1.6

Het proces dat doorlopen wordt tijdens een dergelijk woningbouwproject wordt in kaart 

gebracht door middel van sturingsdocumenten. Dit zijn documenten die ervoor zorgen dat 

processen voor zowel de opdrachtgever als de aannemer helder in kaart worden gebracht. 

Deze documenten bevatten data waarop handelingen gereed moeten zijn. Hierop wordt 

gestuurd om activiteiten op tijd gereed te krijgen, zodat de opleverdatum behaald kan 

worden. Binnen D&B woningbouwprojecten worden de sturingsdocumenten uit Tabel 1-2 

toegepast: 

  

Aanvraag omgevings-

vergunning 

Definitieve 

gunning  

Start 

uitvoering 

Initiatie  
Oplevering 

Projectteam Integraal werken 

UO 

Projectteam Bouw 

Definitie  Voorbereiding   Uitvoering   Ontwerp   

VO DO UO 
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Tabel 1-2 - Huidige sturingsdocumenten in het ontwerp- en voorbereidingsproces van D&B projecten. 

Sturingsdocument  Sturingsfase  Opsteller 

Algemeen tijdschema Alle  Projectleider Integraal 

Werken 

Voorbereidingsplanning Voorbereiding  Projectleider Integraal 

Werken 

Gegevensverstrekkingsschema Voorbereiding Projectleider Integraal 

werken  

Tekeningenschema  Ontwerp & voorbereiding Projectleider Bouw 

 Algemeen tijdschema 1.6.1

Het algemeen tijdschema wordt tijdens de tenderfase opgesteld om een schatting te maken 

wanneer het project opgeleverd kan worden. Dit schema wordt opgesteld door een lid van 

het projectteam Integraal werken. Hierin worden geschatte tijdsduren van handelingen 

welke tijdens het gehele project plaatvinden weergegeven. Op deze manier kunnen punten 

aangewezen worden waarop gestart wordt met de uitvoering en wanneer het project 

opgeleverd kan worden. Het algemeen tijdschema wordt opgesteld aan de hand van 

werkervaring of gebruikmakend van voorgaande projecten en is een hulpmiddel voor het 

opstellen van de voorbereidingsplanning. 

 Voorbereidingsplanning 1.6.2

Aan de hand van het algemeen tijdschema wordt in de voorbereidingsfase een 

gedetailleerdere voorbereidingsplanning opgesteld. Dit schema wordt opgesteld door de 

werkvoorbereider van het projectteam voorbereiding. In dit schema wordt meer 

gedetailleerd informatie verwerkt over het project. Deze worden in balken weergegeven en 

bestaan uit de volgende stappen: 

 Inkoop 

 Tekenronde 1 

 Controle 

 Evt. tekenronde 2  

 Definitief maken  

 Produceren  

 Gegevensverstrekkingsschema 1.6.3

Naast een voorbereidingsplanning wordt in de voorbereiding ook een 

gegevensverstrekkingsschema opgesteld. Dit schema wordt opgesteld met als doel het in 

kaart brengen van de taken binnen het projectteam. Er worden twee schema’s opgesteld – 

een tijdens de ontwikkelfase door het projectteam ontwikkeling om te bepalen welke 

verantwoordelijkheden bij de leden van het projectteam liggen en een door het projectteam 

voorbereiding op de taken en verantwoordelijkheden tijdens de voorbereidende fase vast te 

leggen.  
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 Tekeningenschema 1.6.4

Het tekeningenschema wordt opgesteld om inzicht te verschaffen in de tekeningen die 

gemaakt worden door de architect, constructeur en onderaannemers. Ook worden hierbij de 

benodigde controlemomenten en tweede tekenrondes opgenomen.  

 Leeswijzer  1.7

Dit rapport is de verslaglegging van het volledige afstudeeronderzoek en kan opgedeeld 

worden in een viertal onderdelen – een inleidend onderdeel, een onderdeel met de 

onderzoeksresultaten en een onderdeel waarin het ontwerp wordt uitgewerkt. Het laatste 

onderdeel bevat de evaluatie van het afstuderen. 

Het inleidende onderdeel heeft de aanleiding tot dit afstuderen, een vooronderzoek naar het 

onderwerp en de probleem- en doelstelling in dit afstuderen beschreven. De 

onderzoeksresultaten die hieruit volgen zijn weergegeven in hoofdstuk 2, waarin het 

ontwerp en voorbereidingsproces beschreven wordt, hoofdstuk 3, waarin de interne 

informatieoverdracht wordt besproken, en hoofdstuk 4, waarin de prioriteitstelling binnen 

D&B projecten wordt gegeven. Deze onderzoeksresultaten zijn samengevoegd tot een 

programma van eisen in hoofdstuk 5 die de randvoorwaarden voor het functioneel ontwerp 

creëert. Aan de hand van deze eisen worden oplossingen beschreven die verwerkt worden 

in de opzet van het ontwerp. De toepassing van het ontwerp is beschreven in hoofdstuk 6.  

Om te onderzoeken of het functioneel ontwerp voldoet aan het programma van eisen is in 

de evaluatie in hoofdstuk 7 de opzet van de toetsing weergegeven. Ook geeft dit hoofdstuk 

de conclusies en aanbevelingen weer die getrokken kunnen worden aan de hand van deze 

toetsingen in het afstuderen. 

Een en ander is weergegeven in Afbeelding 1-8. 

Inleiding Onderzoek Ontwerp Evaluatie

Voorwoord

Inleiding

Het ontwerp en 
voorbereidingsproces

Interne 
informatieoverdracht

Prioriteiten 1

2

3

4

Samenvatting Toepassing ontwerp6

EvaluatieOntwerp5

Bijlagen

7

 
Afbeelding 1-8 Leeswijzer van het afstudeerrapport. 
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 Het ontwerp- en voorbereidingsproces  2.

 Inleiding  2.1

Het ontwerp- en voorbereidingsproces is het proces waarin een project dusdanig wordt 

uitgewerkt dat er gestart kan worden met de uitvoering van het project. Om dit 

gestructureerd te laten plaatsvinden wordt gebruik gemaakt van sturingsdocumenten. 

Indien er echter niet genoeg kennis bestaat over de uit te voeren handelingen, kunnen 

inschattingsfouten in deze sturingsdocumenten ontstaan. (Brink, 2014).  

Om te kunnen sturen in een project is daarom kennis benodigd over het ontwerp- en 

voorbereidingsproces. Dit wordt hierbij gedefinieerd als het proces vanaf het moment van 

gunning totdat alle onderdelen van de woningen gereed zijn voor verzending naar de 

bouwplaats. 

De handelingen beschreven in dit hoofdstuk zijn interne handelingen die plaats vinden in 

het proces. Dit houdt allereerst in dat de handelingen niet nieuw zijn, maar wel op een 

andere wijze dan voorheen zijn verwoord in sturingsdocumenten– er wordt gekeken naar 

de interne handelingen in plaats van de gewenste output, zoals deze veelal in de huidige 

sturingsdocumenten wordt vermeld. Daarnaast houdt dit in dat handelingen van externe 

partijen niet expliciet zijn ingevoegd. Impliciet geven de handelingen wél de gegeven 

tijdsduur in door wachttijden in te bouwen in het proces. Deze ‘wachttijden’ zijn 

productietijden voor externe partijen, waarbij de aannemer geen handelingen voor het 

desbetreffende onderwerp hoeft uit te voeren.  

De benodigde wachttijden van verschillende handelingen zijn opgenomen in intervaltijden. 

Een intervaltijd is de tijd tussen twee handelingen. (Van Dale, 2011) Op deze manier wordt 

de volledige tijdsduur van de handeling in kaart gebracht. 

 Onderverdeling in het proces  2.2

In dit afstudeeronderzoek is in het ontwerp- en voorbereidingsproces onderscheid gemaakt 

in de volgende onderdelen: 

 Het voorlopig ontwerpproces, waarbij het project definitief gegund wordt en een 

voorlopig ontwerp wordt ontwikkeld en afgestemd met de welstand. Dit is een 

commissie die vanuit de gemeente het stedelijke ontwerp coördineert.  

 Het definitief ontwerpproces, waarbij het definitieve ontwerp wordt ontwikkeld, de 

overdracht tussen het ontwerp en voorbereidingsteam plaatsvindt en de 

omgevingsvergunning wordt ingediend. 

 Het uitvoeringsgereed ontwerpproces, waarin de werktekeningen van de architect 

en constructeur worden uitgewerkt,  

 Het voorbereidingsproces, waarbij de voorbereidingen voor de uitvoering worden 

getroffen en onderdelen worden ingekocht, 
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 Het verkoopproces, waarin (indien dit is opgenomen in het contract) de kopers en 

huurders begeleid worden in het kopen van een woning.  

 Procesbeschrijving  2.3

Het ontwerp – en voorbereidingsproces is in kaart gebracht door alle handelingen die 

binnen dit proces vallen te omschrijven. Daarbij is gegeven of de handelingen 

projectafhankelijk of projectonafhankelijk zijn.  

Projectafhankelijke handelingen zijn handelingen waarvan de tijdsduur van de handeling 

afhankelijk is van het project. Te denken valt aan het uittekenen van een voorlopig ontwerp 

waarin onderscheid wordt gemaakt tussen twee woningtypen, of een project waarin zes 

woningtypen uitgewerkt moeten worden.  

Projectonafhankelijke handelingen zijn echter niet afhankelijk van den project en zijn 

handelingen die in elk project plaatsvinden. Hierbij kan gedacht worden aan het indienen 

van een omgevingsvergunning, een handeling die bij elk project plaatsvindt en een 

standaard hoeveelheid dagen in beslag neemt. 

De duur van projectonafhankelijke handelingen zijn bepaald aan de hand van de 

documentenanalyse. Voor de projectafhankelijke handelingen is in overleg met een 

projectleider Integraal werken een realistische tijdsduur vastgesteld. Deze projectleider stelt 

in het huidige proces de sturingsdocumenten op, en heeft inzicht en ervaring in de te 

verwachtten tijdsduren. Deze zijn gegeven in de volgende paragrafen. 

Alle benoemde handelingen zijn beschreven aan de hand van documentenanalyse en 

geverifieerd met de projectleider Integraal Werken. Hiervoor zijn de volgende documenten 

geanalyseerd: 

Document  Naam project Datum van opstellen  

Overzicht voorbereidingstijden Algemeen 18-06-2013 

KAM-systeem * Algemeen  04-12-2014 

Inkoopschema  Algemeen n.b. 

Voorbereidingsplanning Geerlaan Ridderkerk 15-12-2014 

Algemeen tijdschema Staatsliedenkwartier 

Leerdam 

05-09-2014 

Algemeen tijdschema Floraplein Eindhoven 11-02-2015 

Overzicht calculatiedocumenten  Valkenburg 30-01-2014 

Documentenlijst  Valkenburg 30-08-2013 

Gegevensverstrekkingschema Valkenburg 11-03-2014 

Vraagspecificatie  Gouda 08-12-2013 
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* Het KAM-systeem is een weergave van het traditionele proces zoals deze volgens de 

richtlijnen van Hurks gehouden moet worden. De hoofdopzet van het huidige KAM-

systeem is gegeven in Afbeelding 2-1. 

 
Afbeelding 2-1 Opzet van het KAM-systeem. 

 Inputdocumenten  

Om de handelingen uit te voeren kan gebruik gemaakt worden van inputdocumenten.  

Inputdocumenten zijn sjablonen voor het uitvoeren van de handeling. Een sjabloon (ook wel 

model of template genoemd) is een vaststaand voorgeschreven vorm die herhaaldelijk 

gebruikt wordt bij het maken van documenten. Een gebruiker selecteert een sjabloon, vult 

velden en/of voert vrije tekst in. Men past indien gewenst de opmaak aan. (Letero, 2015) 

Binnen het afstudeerbedrijf zijn universele sjablonen beschikbaar. Deze inputdocumenten 

zijn opgesteld met de gedachte een meer universele output te verkrijgen en kunnen worden 

toegepast bij het uitvoeren van verschillende handelingen. Een deel van deze sjablonen is 

beschikbaar via het KAM-systeem. 
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Uit een interview met de projectleider Bouw blijkt dat naast deze sjablonen ook persoonlijke 

documenten toegepast worden als input, omdat een sjabloon niet beschikbaar is of niet 

gevonden kan worden. Deze worden onttrokken uit eigen archief of op eigen inzicht uit het 

Hurks-breed archief. (Brouwer, 2015) 

Outputdocumenten  

Het volledige proces is opgezet met als doel de benodigde output te verkrijgen om te 

kunnen starten met de bouw van het project. Hiervoor worden zowel intern binnen het 

bedrijf handelingen uitgevoerd als extern uitbesteed. 

Een voorbeeld hiervan zijn de handelingen die worden uitgevoerd tijdens het tekenen van 

het voorlopig ontwerp – De aannemer stelt eenmalig de benodigde documenten op voor de 

aansturing van de architect (1 dag, interne handeling) en ontvangt het geproduceerde 

voorlopig ontwerp 5 dagen later (een externe handeling). Na controle van deze tekeningen 

(1 dag, interne handeling) kan gestart worden met de volgende handeling van de aannemer 

– het afstemmen van het voorlopig ontwerp met overige informatie. De output is 

uiteindelijk het voorlopig ontwerp. 

Het ontwerp- en voorbereidingsproces  

De handelingen voor het ontwerpproces en voorbereidingsproces zijn gegeven in Tabel 2-1 

tot en met Tabel 2-5. 

 

In deze tabellen zijn allereerst de interne handelingen per onderwerp gegeven. De 

projectafhankelijke handelingen zijn hierbij aangegeven met *. Hiernaast zijn de 

inputsjablonen zoals deze gewenst zijn voor de handelingen gegeven en de output die 

gegenereerd wordt tijdens de handeling. De intervaltijd van deze handelingen is daarbij 

gegeven om een indruk te krijgen van de duur van de handeling. Deze tijden zijn 

opgemaakt uit analyse van bovenstaande documenten en geverifieerd met de projectleiders 

Integraal Werken en Bouw. De besproken handelingen zijn hiernaast weergegeven in een 

balkenschema, zodat visueel de handelingen en intervaltijden inzichtelijk zijn gemaakt. Een 

en ander is gegeven in bijlage B. 
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Tabel 2-1 Handelingen, input en output in het voorlopig ontwerpproces(VO).  

Handeling Input Output  Interval 

tijd(d) 

Opstellen documenten-

overzicht  

- Opzet documentenoverzicht - Projectgebonden 

documentenoverzicht  

0.5 

Opstellen 

ontwikkelings-

planning 

- Vraagspecificatie  - Ontwikkelingsplanning 2 

Sturen VO - Welstandsnota  

- Vraagspecificatie  

- Ontwikkelingsplanning  

- Projectgebonden 

documentenoverzicht  

- Opzet agenda 

ontwerpvergadering  

- Ontwerp VO 

- Notitie ontwerp-

vergadering VO 

10* 

Opstellen begroting 

VO 

- Voorlopig ontwerp  

- Documentenoverzicht  

- Moederbestand calculatie 

- Jaarcontracten  

- Raming VO 3 

Opstellen plan van 

aanpak  

- Vraagspecificatie  

- Ontwikkelingsplanning  

- Documentenoverzicht  

- Plan van aanpak 1 

Opstellen 

uitvoeringsplan 

- Opzet uitvoeringsplan - Projectspecifiek 

uitvoeringsplan 

2 

Afstemmen (intern) 

VO 

- Notitie ontwerpvergadering 

- Ontwerp VO 

- Voorlopig ontwerp  8* 

Vaststellen risico’s  - Opzet risicoanalyse  - Projectspecifieke 

risicoanalyse 

2 

VO Toetsen  - Voorlopig ontwerp 

- Documentenoverzicht  

- Vraagspecificatie 

- Geaccordeerd VO 2 

Opstellen 

fasedocument VO 

- Opzet fasedocument  - Projectgebonden 

fasedocument VO 

2 

Terugkoppelen VO 

naar opdrachtgever 

- Fasedocument VO - Formele goedkeuring 

ontwerp door 

opdrachtgever 

10 

Terugkoppelen VO 

naar welstand  

- Fasedocument VO 

- Voorlopig ontwerp  

- Formele goedkeuring 

ontwerp door welstand 

5 
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Tabel 2-2 Handelingen, input en output tijdens het definitief ontwerpproces|(DO). 

Handeling Input Output  Interval 

Tijd(d)  

Sturen ontwerp DO - Voorlopig ontwerp  

- Fasedocument VO 

- Ontwikkelingsplanning  

- Projectgebonden 

documentenoverzicht  

- Opzet ontwerpvergadering  

- Ontwerp DO 

- Notitie besprekingen 

DO 

 20 

Aanvragen offertes 

belangrijke onderdelen 

- Definitief ontwerp  

- Projectgebonden 

Documentenoverzicht  

- Jaarcontracten 

- Offertes onderdelen  10* 

Opstellen raming DO - Documentenoverzicht  

- Jaarcontracten  

- Offertes onderdelen  

- Moederbestand calculatie 

- Begroting DO 5 

Opstellen 

werkbegroting 

- Opzet werkbegroting - Projectspecifieke 

werkbegroting 

2 

Tekenen bouwplaats  - Definitief ontwerp  

- Verkaveling gemeente  

- Bouwplaats inrichting 2 

Opstellen ABK 

Begroting 

- Staartkosten  

- Bouwplaats inrichting  

- Opzet ABK 

- Projectspecifieke ABK 

begroting  

2 

Vaststellen 

Bouwlogistiek  

- Bouwplaats inrichting - Logistiek plan 1 

Afstemmen DO - Ontwerpvergadering  - Definitief ontwerp  10* 

Opstellen 

calculatiedossier  

- Raming DO 

- ABK begroting 

- Basis opzet calculatiedossier 

- Calculatiedossier  5 

DO Toetsen - Fasedocument VO  

- V&G plan 

- Vraagspecificatie 

- Geaccordeerd DO 3 

Opstellen fasedocument 

DO 

- Basis Fasedocument  - Fasedocument DO 2 

Terugkoppelen DO naar 

opdrachtgever 

- Fasedocument DO - Formele goedkeuring 

DO 

10 

Opstellen technische 

omschrijving 

- Opzet technische omschrijving  - Technische 

omschrijving 

3 

Opstellen organogram  - Lijst van actoren  

- Opzet organogram  

- Organogram 

projectorganisatie 

1 

Indienen  

omgevingsvergunning 

- Controledocumenten aanvraag 

vergunningen  

- Omgevings-

vergunning  

1 

Overdracht naar 

voorbereiding 

- Opzet overdrachtsvergadering  - Notulen vergadering 1 
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Tabel 2-3 Handelingen, input en output tijdens de verkoop. 

Handeling Input Output  Interval Tijd 

(dag) 

Opstellen promotieplan  - Algemeen tijdschema  - Promotieplan  2 

Adviseren kopers opties - Mogelijkheden 

Kopersopties  

- Vraagspecificatie  

- Advies kopersopties 2 

Vaststellen kopersopties - Advies kopersopties - Kopersopties 2 

Afprijzen kopersopties - Kopersopties  

- Moederbestand  

- Jaarcontracten  

- Prijzen kopersopties 3 

Sturen verkooptekeningen  - Voorlopig ontwerp  

- Kopersopties  

 

- Verkoop-tekeningen 3* 

Plan aanmelden en laten 

toetsen door woningborg 

- Definitief ontwerp  

- Technische omschrijving 

 

- Formele 

goedkeuring 

Woningborg 

1 

Samenstellen kopersmap - Basis kopersmap  

 

- Kopersmap  0.5^ * 

Technisch advies 

kopersopties 

- Kopersmap  

- Kopersopties  

- Verkooptekeningen  

- Gegevens meer-

minderwerk 

0.5^ * 

Aansturen notaris  - Gegevens notaris - Keuze notaris en 

begeleiding kopers  

0.5^ * 

Opstellen renteberekening - Basis renteberekening 

 

- Renteberekening 

koper 

0.5^ * 

Opstellen koop-

aanneemovereenkomst 

- Basis koop-aanneem-

overeenkomst  

 

- Woningspecifieke 

koop-aanneem-

overeenkomst 

0.5^ * 

Sturen facturering kopers  - Basis 

factureringsschema  

- Factureringdata 

koper 

3^ * 

 

^ Per keer dat de handeling wordt uitgevoerd.  
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Tabel 2-4 Handelingen, input en output tijdens het uitvoeringsgereed ontwerp (UO). 

Handeling Input - Output  Interval 

Tijd (dag) 

Opstellen voorbereidings-

planning 

- Algemeen tijdschema  

 

 

- Voorbereidings-

planning 

 3 

Opstellen werkbegroting - Calculatiedossier 

- Instructie werkbegroting  

 

- Werkbegroting  3 

Vooroverleg NUTS - Opzet vooroverleg nuts - Notule acties 

vooroverleg NUTS 

1 

Sturen ontwerp UO - Definitief ontwerp  

- Fasedocument DO 

- Algemeen tijdschema  

- Basis controlelijst 

tekenwerk  

- Voorbereidings-planning 

- Meer-minderwerk kopers 

- Documentenoverzicht  

- Ontwerpvergadering  

- Werktekeningen 

architect 

25* 

Vooroverleg uitvoerende 

partijen 

- Uitvoeringsgereed 

ontwerp  

- Fasedocument DO 

 

- Notitie vooroverleg 1 

Actualiseren 

voorbereidings-planning 

- Voorbereidingsschema  

- Notitie vooroverleg 

 

- Voorbereidings-

planning 

0.25^* 

Opstellen termijnstaat - Basis termijnstaat 

 

- Termijnstaat 0.5 

Sturen personeelsinzet - Basisopzet personeelsinzet - Personeels-inzetschema 0.1^* 

 

^ Per keer dat de handeling wordt uitgevoerd. 
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Tabel 2-5 Handelingen, input en output tijdens de voorbereiding 

Handeling Input Output  Interval 

Tijd (dag) 

Opstellen inkoopschema Definitief ontwerp 

Algemeen tijdschema 

Instructie inkoopschema  

Inkoopschema 2 

Inkoopvoorbereiding  Instructie inkoopvoorbereiding  

Schema inkooponderdelen  

Inkoopplan  2^ 

Opstellen afgeleide 

planningen  

Algemeen tijdschema  

Instructie afgeleide planningen  

Benodigde afgeleide 

planningen  

3^ 

Bemonsteren materialen  Schema inkooponderdelen 

Inkoopplan  

 

Bemonstering 

Lijst met keurmerken 

0.5^ 

Verzamelen keurmerken  Lijst met keurmerken  Keurmerken 

projectspecifiek 

0.25^ 

Afstemming en coördinatie 

NUTS 

NUTS- voorzieningen  

Basis agenda NUTS-overleg  

 

Notulen NUTS-

overleg 

5 

Afstemming omgeving 

Gemeente 

Agenda omgevingsoverleg  

 

 

Notitie afstemming 

gemeente 

1 

Inkopen onderdelen  Instructie inkoop onderdelen  Contracten 

onderaannemers 

0.5^ 

Afstemmen 

werktekeningen 

Controlelijst onderdelen 

Basis onderdelenlijst[6] 

 

Werktekeningen 

onderdelen  

2^ 

Opstellen projectplan 

uitvoering 

Basis projectplan  

 

 

Projectplan  3 

Afstemming projectplan 

uitvoering met OG 

Basis agenda afstemmingsoverleg  Notulen 

afstemmingsoverleg 

1^ 

 

^ Per keer dat de handeling wordt uitgevoerd. 
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 Deelconclusie  2.4

Het ontwerp- en voorbereidingsproces is op dit moment in kaart gebracht in 

sturingsdocumenten, die alle onderdelen van het proces plannen om zo alle benodigde 

output inzichtelijk te maken. Er worden echter inschattingsfouten in deze documenten 

gemaakt, omdat beschikbare kennis over het ontwerp- en voorbereidingsproces niet volledig 

wordt opgenomen en er onwetendheid bestaat over de uit te voeren handelingen. (Brink, 

2014) Hierdoor ontstaan inschattingsfouten en kunnen vertragingen opgelopen worden. 

Om deze inschattingsfouten te voorkomen zijn alle interne handelingen met bijbehorende 

tijdsduur in kaart gebracht, zodat binnen de projectteams helder is welke handelingen 

verwacht worden van de projectleden. Deze handelingen zijn allen gericht op het verkrijgen 

van output voor verdere voortgang van het proces en geverifieerd binnen het team integraal 

werken. (Schipper, 2015) 

De interne handelingen zijn allen handelingen waar veelal inputsjablonen beschikbaar voor 

zijn. Daarbij is niet alleen de duur van de interne handeling van belang, maar geeft de 

intervaltijd van de gehele handeling weer hoe lang het proces duurt. Het gehele proces is 

gegeven in bijlage B. 



 

 

  

Interne informatie-

overdracht 3 
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 Interne informatieoverdracht  3.

 Inleiding  3.1

Het ontwerp- en voorbereidingsproces wordt uitgewerkt door twee verschillende teams:  

 Het team Integraal Werken, welke voorziet in het voorlopig- en definitief ontwerp;  

 Het team Bouw, die voorziet in de werktekeningen en werkvoorbereiding van het 

project.  

Om de resultaten verkregen door het team Integraal Werken ook toe te kunnen passen in het 

proces gedragen door het team Bouw vindt interne informatieoverdracht plaats. Interne 

informatieoverdracht is in dit rapport als volgt gedefinieerd: 

‘Het overbrengen of uitwisselen van de informatie die benodigd is binnen het ontwerp- en 

voorbereidingsproces, die op een dusdanige manier wordt overgedragen dat alle informatie 

door de ontvanger als bruikbaar wordt ervaren.’ 

 

In dit rapport wordt uitgegaan van een tweetal punten waaraan het overdrachtsmoment 

moet voldoen: De overdracht moet compleet zijn en een fysiek overdrachtsmoment 

bevatten (Schipper, 2015) (Bos & Harting, 2006).  

 Interne informatieoverdracht 3.2

Door middel van documentenanalyse en gesprekken met projectleiders Integraal werken en 

Bouw is onderzocht welke informatie wordt overgedragen binnen de twee projectteams. 

Hiervoor zijn de documenten uit Tabel 3-1 geanalyseerd: 

Tabel 3-1 Geanalyseerde documenten t.b.v. informatie overdracht 

Document  Naam project Datum van opstellen  

KAM-systeem  Algemeen  04-12-2014 

Opzet calaculatiedossier Algemeen  n.b. 

Algemene overdrachtsagenda Algemeen  n.b. 

Agenda Valkenburg  Valkenburg 24-03-2014 

 

De resultaten van deze analyse zijn gegeven in Tabel 3-2. 
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Tabel 3-2 Informatie uit intern overdrachtsdossier. 

Onderwerp Informatie uit overdrachtsdossier 

Bodemonderzoek Informatie over grondonderzoek en draagkracht van de grond 

Kadastrale inmetingen Inmetingen perceeloppervlakken 

CAR Doorlopende bouw en montageverzekering (CAR) 

EPG Berekening RC-waarden  

Kosten Kostenopzet ontwerpkosten & kostenopzet project 

Memo’s  Uitgangspunten ontwerp  

 Wijzigingen in ontwerp, 

 Overleggen tussen actoren 

Ontwerp Ontwerptekeningen, zie Tabel 4-2 

Plan van aanpak Projectplan  

Planning Algemeen tijdschema 

 Uitvoeringsplanning ( met opleverdatum en start uitvoering) 

Technische omschrijving Beschrijving technisch ontwerp 

Vergunningen Aanvraag omgevingsvergunning incl. bijgevoegde stukken 

Contract  Contract met opdrachtgever incl. bijlagen 
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 Wijzen van overdracht 3.3

Projectinformatie kan op verschillende manieren overgedragen worden. Door middel van 

gesprekken en literatuurstudie (Bos & Harting, 2006) is onderzocht met welke middelen 

informatieoverdracht tussen het ontwerp en voorbereidingsteam kan plaatsvinden.  

In de huidige eenmalige overdracht blijkt volgens de probleemanalyse niet alle informatie 

overgedragen te worden. Daarom is gekeken welke mogelijkheden hiernaast bestaan om 

informatie over te dragen tussen de teams. De varianten zijn onderverdeeld in 

overdrachtsmomenten, afhankelijk van de mate van overdracht die gewenst is door de beide 

teams. De volgende varianten in informatieoverdracht zijn in dit rapport besproken: 

 Eenmalig overdrachtsmoment:  

o Overdrachtsvergadering, 

 Meermaals overdrachtsmomenten: 

o Overdrachtsvergadering met projectbriefings,  

 Geen overdrachtsmoment: 

o Samenwerkende (non)-overdracht. 

Overdrachtsvergadering  

Een overdrachtsvergadering wordt toegepast als forum voor het uitwisselen van informatie. 

De overdrachtsvergadering vindt éénmalig plaats ter overdracht van de documenten. Beide 

teams zijn volledig aanwezig bij deze vergadering. Binnen de vergadering wordt een lijst 

opgesteld met de documenten welke worden overgedragen en welke nog overgedragen 

moeten worden. 

 

Door middel van de punten in Tabel 3-3 wordt in deze overdrachtsvergadering het ontwerp, 

plan van aanpak en de prijs en contractvorming besproken. Hierbij wordt ook een memo 

opgesteld van de overgedragen stukken. Na de vergadering kan nog overdracht van 

stukken plaatsvinden welke niet gereed zijn op het moment van overleg. De 

overdrachtsvergadering vindt eenmalig plaats.  
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Tabel 3-3 Punten besproken in overdrachtsvergadering 

# Naam Onderwerp  

1 Algemeen  Algemene beschrijving van het project, 

achtergrond verwerving en vraag opdrachtgever. 

2 Toelichting op plan van aanpak 
 

2.1  Projectorganisatie 

2.2  Bouwplaatsindeling voorlopig 

2.3  Materieelinzet  

2.4  Toelichting planning 

2.5   Overig 

2.6   Stukken ter overdracht 

3 Prijs & contactvorming 
 

3.1  Calculatiestukken 

3.2  Begroting (uitgangspunten, alternatieven) 

3.3  Meer – minderwerk, kopersbegeleiding 

3.4  Risicoanalyse P&C-fase 

3.5  Bankgaranties en verzekeringen 

3.6  Nacalculatie  

3.7  Stukken ter overdracht 
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Overdrachtsvergadering met projectbriefings  

Indien gewenst kan de overdrachtsvergadering uitgebreid worden met projectbriefings. 

Projectbriefings zijn korte overleggen waarin de huidige stand van het proces kort wordt 

toegelicht. Dit vindt mondeling plaats in groepsverband, de samenstelling kan variëren 

tussen alle personen of enkel projectleiders. Het doel van deze projectbriefing is veelal het 

verkrijgen van een eenzijdig beeld binnen het volledige projectteam. Deze korte 

projectbriefing kan ook plaatsvinden binnen informele bijeenkomsten. Dit zijn sessies, 

waarbij op een informele manier over het project gepraat kan worden. De frequentie van 

deze sessies is afhankelijk van de wens van de betrokken personen.  

Projectbriefings, een voorbeeld gegeven in Tabel 3-4, dragen informatie over de voortgang 

van het proces in rapport- of notitievorm. Deze documenten dienen als informatiestroom 

naar de projectleider of opdrachtgever. Hierin worden ook takenlijsten meegenomen. De 

voortgangsrapportages zijn een middel om binnen een projectteam in kaart te brengen 

welke taken nog verricht moeten worden, maar kunnen ook dienen als informatiestroom 

tussen verschillende teams om de aandachtspunten in kaart te brengen. 

Tabel 3-4 Onderwerpen in projectbriefing 

# Naam Onderwerp  

1 Algemeen  Algemene gegevens van het project van het 

project 

2 Vorderingen in relatie tot de 

planning en doelstelling 

Gestart, lopend, afgeronde activiteiten in het 

proces 

  Toelichting  

  Go/no go punten 

  Resultaten en conclusies  

3 Voorgestelde wijzigingen  Wijzigingen welke nog verwerkt en/of 

goedgekeurd moeten worden 

4 Bestede en te verwachten kosten Calculatie / aanvullende onderdelen  

5 Overige zaken voortgang   

 

Samenwerkende (non-)overdracht  

Binnen de aannemer kan er ook voor gekozen worden zowel het ontwerpproces als het 

voorbereidingsproces door één persoon te laten leiden. Op deze manier wordt 

informatieverlies bij overdracht voorkomen. De projectleider beheerst hierbij de sturing van 

het gehele proces. 
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 Deelconclusie 3.4

Omdat binnen het proces door twee verschillende teams wordt gewerkt aan een proces, 

vind interne informatieoverdracht plaats. Deze overdracht moet de volledige output 

vergaard door het eerste team, het team Integraal Werken, op een dusdanige manier 

overdragen dat de informatie als bruikbaar wordt ervaren voor het aannemende team, team 

Bouw. 

In dit rapport wordt uitgegaan van een tweetal punten waaraan het overdrachtsmoment 

moet voldoen: De overdracht moet compleet zijn en een fysiek overdrachtsmoment 

bevatten. De complete overdracht wordt verkregen door alle resultaten gereed te hebben op 

het moment van overdracht,  

Hierbij bestaan meerdere wijzen om deze informatie intern over te dragen: de informatie 

kan meermaals, eenmalig of zelfs helemaal niet plaatsvinden. Hiervoor zijn drie methoden 

van overdracht besproken:  

 Eenmalig overdrachtsmoment:  

o Overdrachtsvergadering, 

 Meermaals overdrachtsmomenten: 

o Overdrachtsvergadering met projectbriefings,  

 Geen overdrachtsmoment: 

o Samenwerkende (non)-overdracht. 

Het is afhankelijk van beide teams en het project welke wijze van overdracht wordt 

toegepast, zolang de gewenste output maar bruikbaar wordt overgedragen. 



 

 

  

4 Prioriteiten  
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 Prioriteiten  4.

 Inleiding  4.1

Om een project te realiseren worden handelingen in een specifieke volgorde uitgevoerd. 

Deze volgorde is gebaseerd op logica van opeenvolgende handelingen, zodat in een zo kort 

mogelijke tijdsduur het project gereed is. Binnen veel bouwprojecten is de tijdspanne echter 

zo groot dat deze logica niet meer inzichtelijk is voor de projectleden. Hierdoor ontstaat een 

verkeerde volgorde van handelen – hetgeen dat voorrang hoort te krijgen, krijgt dat niet. 

Met andere woorden: prioriteiten worden niet juist gesteld. 

Daarom worden in dit rapport onderscheid gemaakt in prioriteiten voor verschillende 

projectleden. Deze zijn als volgt gedefinieerd: 

‘Prioriteiten definiëren in welke volgorde handelingen voorrang moeten verkrijgen’ (Van 

Dale, 2011) 

De definitie gaat uit van een volgorde van handelingen en verantwoordelijkheden die de 

actoren in het proces hebben. Naast deze handelingen en verantwoordelijkheden wordt 

onderscheid gemaakt in beslissingen welke projectleden maken om voortgang in het proces 

te garanderen. Tezamen vormen deze drie onderwerpen, handelingen, 

verantwoordelijkheden en beslissingen, wanneer ze op het juiste moment plaatsvinden, de 

prioriteiten die in een project gesteld worden.  

 Volgorde van handelingen  4.2

Als gesteld in de definitie speelt de volgorde van 

handelingen een rol in het stellen van prioriteiten 

bij de betrokken projectleden. De handelingen 

beschreven in hoofdstuk 2 zijn hierbij op volgorde 

gesteld.  

Dit is gedaan door relaties tussen de beschreven 

handelingen te leggen. Hierbij is onderscheid 

gemaakt in Finish-Start relaties, Start-Finish 

relaties, Start-Start relaties en relaties met een 

tussentijd gegeven. Een Start-Finish relatie is een 

relatie waarbij een handeling moet starten voordat 

een andere handeling afgerond kan worden Een 

Finish-Start relatie zijn alle direct opeenvolgende 

handelingen, als het toetsen van het voorlopig 

ontwerp nadat deze gereed is. Start-Start relaties 

zijn parallelle handelingen, als het opstellen van 

een projectplan en het maken van een calculatiedossier.  

A

B

A

B

A

B

A

B

Finish- Start

Start- Start

Finish- Finish

Start- Finish

Afbeelding 4-1 Verschillende relaties tussen 

handelingen. 



 

 N.M. van der Lei – Technische universiteit Eindhoven 

49 

Tot slot zijn relaties ingevoegd met een tussentijd, wanneer bijvoorbeeld na de gunning drie 

dagen wordt gewacht voordat het startoverleg plaatsvindt. Een schematisering van deze 

mogelijkheden is gegeven in Afbeelding 4-1. (Microsoft, 2015) 

De relaties, vastgesteld in gesprek met de projectleider Integraal Werken, zijn visueel 

gemaakt in het programma Microsoft Project. Door de relaties tussen de verschillende 

handelingen te leggen ontstaat een planning van de te verrichten handelingen, op een 

vastgesteld moment. Een voorbeeld van deze relaties is gegeven in Afbeelding 4-2. De 

volledige weergave van de relaties tussen handelingen is gegeven in bijlage B. 

 

Afbeelding 4-2 Relaties tussen de handelingen zijn in het programma Microsoft Project ingevoegd. 
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 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 4.3

 

Om in de juiste volgorde handelingen te kunnen verrichten is per beschreven handeling 

onderzocht welk projectlid hierin een taak, verantwoordelijkheid of bevoegdheid draagt.  

De volgende projectleden zijn hierbij betrokken in het ontwerp- en voorbereidingsproces: 

Ontwerpproces  Voorbereidingsproces  Verkoopproces 

 Directie  Directie  Projectleider Integraal werken 

 Projectleider 

Integraal Werken 

 Projectcoördinator 

 Projectleider 

Integraal Werken  

 Kopersadviseur 

 Calculatie 

 Calculator  Werkvoorbereider  

 Bedrijfsbureau  Projectleider bouw  

  Inkoper  

De handelingen beschreven in hoofdstuk 2 zijn hierbij allen aan een van de betrokken 

personen toegewezen, zodat verantwoordelijkheden en handelingen inzichtelijk zijn 

gemaakt. Indien handelingen en verantwoordelijkheden bij gescheiden personen liggen, ligt 

de prioriteit bij de persoon die de handeling moet uitvoeren. Een en ander is inzichtelijk 

gemaakt in de tabellen 4-1 tot en met 4-5. In deze tabellen zijn handelingen of taken (T), 

verantwoordelijkheden (V) en beslissingen (B) weergegeven. De documenten als gegeven in 

Tabel 4-1 zijn hierbij geanalyseerd. Daarnaast zijn de gestelde handelingen, 

verantwoordelijkheden en beslissingen geverifieerd bij een projectleider Integraal Werken. 

Tabel 4-1 Geanalyseerde documenten bij het stellen van prioriteiten 

Document  Naam project Datum van opstellen  

KAM-systeem  Algemeen  04-12-2014 

Voorbereidingsplanning  Blixembosch fase 2A 25-06-2015 

Memo taakverdeling traditionele 

projecten 

Algemeen 10-02-2014 

 

De uitkomsten van de verdeling tussen taken, verantwoordelijkheden en beslissingen zijn 

gegeven in Tabel 4-2 tot en met Tabel 4-6. 

De bevoegdheden van de uit te voeren handelingen zijn gelijk aan het projectlid dat 

verantwoordelijk is voor de handeling. Enkel wanneer een  
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Tabel 4-2 Handelingen(T), verantwoordelijkheden (V) en beslissingen (B) van het voorbereidend-

ontwerpproces (VO). 
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Opstellen documentenoverzicht   T/V    

Opstellen ontwikkelingsplanning  V   T 

Sturen ontwerp VO  V T   

Opstellen raming VO B V  T  

Opstellen plan van aanpak   V   T 

Afstemmen (intern) VO  V T T T 

Vaststellen risico’s  B T/V   T 

VO Toetsen   V T   

Opstellen fasedocument  T/V    

Terugkoppelen VO naar opdrachtgever B T/V    

Terugkoppelen VO naar welstand  B T/V    
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Tabel 4-3 Handelingen(T), verantwoordelijkheden(V) en beslissingen (B) van het definitief-ontwerpproces 

(DO). 

 

 

 

 

 

 

Handelingen DO 
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Sturen ontwerp DO  V T   

Aanvragen offertes belangrijke onderdelen   V T   

Opstellen raming DO B V  T  

Tekenen bouwplaats inrichting  V   T 

Opstellen ABK begroting  V   T 

Vaststellen bouwlogistiek   V   T 

Afstemmen (intern) DO  V T T T 

Opstellen calculatiedossier   V  T  

DO Toetsen B V T   

Opstellen fasedocument DO  T/V    

Terugkoppelen DO naar opdrachtgever  T/V    

Opstellen technische omschrijving  T/V    

Opstellen organogram  B T/V    

Indienen omgevingsvergunning  T/V    

Overdracht naar voorbereiding  T/V T T T 
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Tabel 4-4 Handelingen(T), verantwoordelijkheden(V)en beslissingen(B) van het verkoopproces. 

 

 

 

 

 

 

Handelingen verkoop (indien intern) 
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Opstellen promotieplan   T/V   

Vaststellen kopers opties  B/V T T 

Afprijzen kopersopties   T  

Sturen verkooptekeningen     T/V 

Opstellen technische omschrijving  T/V   

Plan aanmelden en laten toetsen door woningborg 

 

 T/V   

Samenstellen kopersmap    T/V 

Technisch advies kopersopties    T/V 

Aansturen notaris   T/V   

Opstellen renteberekening  T/V   

Controleren koop-aanneemovereenkomst 

 

 T/V  T 

Sturen facturering kopers MMW  V  T/V 

Sturen termijnfacturering  T/V   
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Tabel 4-5 Handelingen(T), verantwoordelijkheden(V) en beslissingen (B) van het uitvoeringsgereed-

ontwerpproces(UO). 

 

 

 

 

 

 

Handelingen UO 
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Opstellen voorbereidingsplanning   T/V   

Opstellen werkbegroting  B T/V   

Sturen ontwerp UO  

 

 T/V   

Vooroverleg uitvoerende partijen   V T  

Vooroverleg nuts   T/V   

Actualiseren voorbereidingsplanning   T/V   

Opstellen termijnstaat  B V T  

Sturen personeelsinzet  B T/V   
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Tabel 4-6 Handelingen(T), verantwoordelijkheden(V) en beslissingen(B) van de voorbereidende fase. 

 

 

 

 

 

 

 

Handelingen voorbereiding  
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Opstellen inkoopschema   T/V  

Inkoopvoorbereiding    V T 

Opstellen afgeleide planningen   

 

 T/V  

Bemonsteren materialen    V T 

Afstemming en coördinatie NUTS   V T 

Opdracht verstrekken nuts   T/V  

Afstemming omgeving Gemeente   T/V  

Inkopen onderdelen  T  V  

Afstemmen Werktekeningen   V T 

Opstellen projectplan uitvoering  

 

 T/V  

Afstemming projectplan uitvoering met OG   T/V  
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 Deelconclusie  4.4

Om een project op de meest optimale manier te laten verlopen, moeten de juiste prioriteiten 

worden gesteld. Prioriteiten definiëren in welke volgorde de handelingen voorrang moeten 

verkrijgen en welke verantwoordelijkheden projectleden hierbij hebben. De juiste 

prioriteiten zijn hierbij het uitvoeren van de handelingen door de juiste persoon op het juiste 

moment, zodat andere handelingen geen vertragingen ondervinden. 

Dit is gedaan door relaties te leggen tussen de verschillende handelingen beschreven in 

hoofdstuk 2. Deze relaties zijn weergegeven door de handelingen te verwerken in een 

processchema, gegeven in bijlage B. 

Uit de analyses over taken, verantwoordelijkheden en beslissingen binnen het ontwerp- en 

voorbereidingsproces blijkt dat binnen alle processen (met uitzondering van het onderdeel 

verkoop, een onderdeel dat veelal wordt verplaatst naar de afdeling vastgoed) de 

projectleider Integraal Werken en projectleider Bouw verantwoordelijk zijn voor het gehele 

proces. De uit te voeren taken zijn onderverdeeld tussen de verschillende projectleden. 

Daarnaast zijn bevoegdheden binnen het proces gelijk aan de verantwoordelijkheden, 

Behalve wanneer prijsafspraken boven de 5000, - worden gemaakt. In dit geval moet een 

beslissing gemaakt worden door de directie.  



 

 

 

 

  

Ontwerp   5 
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 Ontwerp 5.
Om te voldoen aan de doelstelling van dit afstuderen is in voorgaande hoofdstukken 

onderzoek uitgevoerd naar de drie kernknelpunten die leiden tot vertragingen in het proces. 

De doelstelling stelt daarbij, dat een hulpmiddel ontwikkeld wordt waarbij deze 

vertragingen voorkomen kunnen worden. Het ontwerp dat gemaakt is voor dit hulpmiddel 

is uitgewerkt in dit hoofdstuk. Hiervoor is allereerst een programma van eisen opgesteld, en 

zijn deze vertaald naar oplossingen die verwerkt worden in het ontwerp. Vervolgens is de 

opzet van het ontwerp beschreven in vijf stappen. 

 Programma van eisen  5.1

Het programma van eisen is gebaseerd op de volgende doelstelling: 

 

De doelstelling stelt als uiteindelijke doel het voorkomen van vertragingen in het ontwerp- 

en voorbereidingsproces, voor zoverre deze plaatsvinden door drie geobserveerde 

kernknelpunten: inschattingsfouten, onvoldoende overdracht en onjuiste prioriteiten. Om 

deze kernknelpunten te elimineren zijn de volgende eisen aan het hulpmiddel gesteld: 

 Inschattingsfouten in het opstellen van en sturen op de sturingsdocumenten kunnen 

voorkomen worden door gebruik te maken van het hulpmiddel; 

 Alle informatie uit het ontwerpproces kan op een, door beide partijen gewenste, 

overgedragen worden door gebruik te maken van het hulpmiddel, 

 Alle prioriteiten kunnen door gebruik van het hulpmiddel juist gesteld worden, dat 

wil zeggen dat de juiste personen de handelingen in de juiste volgorde op het juiste 

moment uitvoert. 

Aan de hand van het gehouden afstuderen zijn bovenstaande eisen in het ontwerp- en 

voorbereidingsproces verder uitgewerkt. De uitgewerkte eisen zijn een gevolg van de 

gestelde doelstelling, de onderzoeksresultaten uit hoofdstuk 2, 3 en 4 en eisen vanuit het 

afstudeerbedrijf. Dit leidt tot het volgende programma van eisen: 

Het ontwikkelen van een hulpmiddel in Design and Build- woningbouwprojecten die 

alle handelingen in het ontwerp- en voorbereidingsproces kan sturen volgens een vooraf 

vastgestelde planning. 

 

Hierdoor moeten vertragingen voorkomen kunnen worden, voor zoverre deze 

plaatsvinden door: 

 

 Inschattingsfouten in het opstellen van en sturen op sturingsdocumenten,  

 De onvoldoende overdracht van de informatie uit het ontwerpproces in het 

voorbereidingsproces, en 

 De onjuiste prioriteiten in de volgorde van handelingen bij de betrokken 

personen in het ontwerp- en voorbereidingsproces. 
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Inschattingsfouten in het opstellen van de sturingsdocumenten en sturen op de te 

verrichten handelingen kunnen voorkomen worden; 

 Inschattingsfouten in het opstellen van sturingsdocumenten moeten voorkomen 

kunnen worden.  

o Inschattingsfouten door een samenloop met vrije dagen van projectleden moeten 

voorkomen worden. 

o Inschattingsfouten binnen het (te laat) aanvragen van vergunningen moeten 

voorkomen kunnen worden.  

 Inschattingsfouten over de wijze van het uitvoeren van handelingen moeten 

voorkomen worden. 

 Het hulpmiddel moet bij meerdere projecten toegepast kunnen worden. 

 Het hulpmiddel moet een sturing van alle intern uit te voeren handelingen in D&B 

woningbouwprojecten kunnen vormen. 

Alle informatie uit het ontwerpproces moet op een, door beide partijen gewenste, wijze 

overgedragen worden;  

 Het hulpmiddel moet alle informatie verkregen in het proces beschikbaar stellen voor 

de projectleden. 

 Het hulpmiddel moet ervoor kunnen zorgen dat de overdracht binnen elk project gelijk 

is. 

 Het hulpmiddel moet kunnen sturen op een volledige informatieoverdracht. 

Alle prioriteiten moeten juist gesteld kunnen worden.  

 Het hulpmiddel moet weergeven in welke volgorde de handelingen verricht moeten 

worden. 

 Het hulpmiddel moet weergeven welk projectlid de handeling uitvoert en hiervoor 

verantwoordelijk is. 

 Het hulpmiddel moet bevoegdheden inzichtelijk kunnen maken. 

 Door middel van het hulpmiddel moeten de Projectleiders Bouw en Integraal Werken 

kunnen sturen op de prioriteiten.  

Wensen 

Naast eisen zijn ook wensen kenbaar gemaakt door het afstudeerbedrijf voor het 

hulpmiddel. Dit zijn de volgende punten: 

 Maak het hulpmiddel zo gebruiksvriendelijk mogelijk zodat het programma te 

integreren is in het bedrijf. 

 Gebruik maken van huidige en bekende middelen binnen de aannemer heeft de 

voorkeur.  



 

 

 Van programma van eisen naar ontwerp  5.2

Het programma van eisen is opgesteld aan de hand van de geobserveerde knelpunten uit de 

probleemstelling. Om te voldoen aan het programma van eisen zijn aan de hand van de 

resultaten uit hoofdstuk 2, 3 en 4 oplossingen gegeven waarmee de gestelde eisen verwerkt 

kunnen worden in het ontwerp. Hierbij zijn interviews gehouden met projectleiders 

integraal werken en bouw, om tot oplossingen te komen die voldoen aan de eisen van het 

afstudeerbedrijf. Deze zijn gegeven in bijlage C. 

 Inschattingsfouten in het opstellen van sturingsdocumenten moeten voorkomen 

kunnen worden.  

Bij het opstellen van sturingsdocumenten kan de benaming van handelingen tot verwarring 

leiden tijdens het proces. Daarom zal het hulpmiddel een universeel proces bevatten, die op 

alle D&B woningbouwprojecten toegepast kan worden. 

De handelingen in het proces zijn daarbij gebaseerd op interne handelingen en het aansturen 

van externe partijen. Op deze manier ontstaat een nieuwe manier van processturen – Er 

wordt in de sturingsdocumenten niet meer geschat hoe lang een externe partij bezig is, maar 

er wordt vanuit eigen kracht en beschikbare tijd gestuurd. Daarbij zijn alle uit te voeren 

handelingen inzichtelijk gemaakt en is de persoonlijke planning van de projectleden (ten 

opzichte van vakanties en vrije dagen) ingevoegd. 

 

 Inschattingsfouten in onwetendheid over het uitvoeren van handelingen moeten 

voorkomen worden. 

Er blijkt dat in het proces inschattingsfouten worden gemaakt door onwetendheid over de 

werkelijk uit te voeren handelingen. (Schipper, 2015) Om deze onwetendheid te elimineren 

zorgt het hulpmiddel ervoor dat voor alle handelingen inputsjablonen beschikbaar zijn die 

sturen op een uniforme output van de handeling. 

 Het hulpmiddel moet bij meerdere projecten toegepast kunnen worden. 

Om het hulpmiddel in de toekomst toepasbaar te maken is een eis vanuit de aannemer dat 

het hulpmiddel bij meerdere projecten toepasbaar is. Hiervoor is een universeel hulpmiddel 

ontworpen, die door het doorlopen van een aantal stappen te wijzigen is naar een 

projectspecifiek hulpmiddel. Het projectspecifieke hulpmiddel wordt binnen een project 

toegepast. 

Dit houdt in dat alle handelingen die niet projectspecifiek zijn onaangepast in het 

hulpmiddel kunnen blijven staan. Voor de projectspecifieke handelingen worden door 

bevoegde personen aanpassingen gemaakt in tijdsduur. 
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 Het hulpmiddel moet een sturing van alle intern uit te voeren handelingen in D&B 

woningbouwprojecten projecten vormen. 

Volgens de probleemanalyse in paragraaf 1.2 worden 35 % van de uit te voeren handelingen 

niet behaald volgens de planning. Een gevolg hiervan is dat de start van de bouw, een 

mijlpaal in het proces, niet behaald wordt. 

Om de start van de bouw te behalen, moeten de handelingen in het ontwerp- en 

voorbereidingsproces plaatsvinden volgens de planning. Er zal gestuurd moeten worden op 

het uitvoeren van de handelingen in het proces. Dit wordt ingevoegd het hulpmiddel, door 

een controle in te voegen voor het starten en eindigen van de handelingen.  

 Het hulpmiddel moet alle informatie beschikbaar stellen voor de projectleden, 

Uit de probleemanalyse blijkt ook dat inschattingsfouten worden gemaakt in het proces 

omdat projectleden niet inzichtelijk hebben wat de gewenste output van de handeling is. 

Door input- en outputdocumenten te koppelen aan de planning ontstaat een koppeling 

tussen het hulpmiddel en de informatie ontwikkeld in het project. Door het invoegen van 

controlelijsten in het hulpmiddel wordt per handeling gecontroleerd of de gewenste output 

gereed is in het proces.  

 

 Het hulpmiddel moet ervoor kunnen zorgen dat de overdracht binnen elk project gelijk 

is. 

In het huidige proces bestaat een overdrachtsmoment waarop het team Bouw de taken van 

het team Integraal Werken overneemt. De taakverdeling en overdracht is hierbij echter niet 

uniform en mist onderdelen, waardoor informatie niet overgedragen wordt. 

Om een universele overdracht te garanderen in het proces zal in het proces een 

overdrachtsmoment worden opgenomen. Het fysieke overdrachtsmoment zal een 

universele opzet bevatten van de te houden overdracht.  

 Het hulpmiddel moet kunnen sturen op een volledige informatieoverdracht. 

Om een volledige informatieoverdracht te garanderen, moet alle informatie verkregen door 

het team Integraal Werken inzichtelijk moeten zijn voor het Team Bouw. Aan de hand van 

de mijlpalen in het proces wordt inzichtelijk gemaakt welke output nog verkregen moet 

worden voor het proces. Indien alle mijlpalen behaald worden, zal ook alle informatie die 

overgedragen moet worden gereed zijn. 
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 De opzet van het hulpmiddel moet weergeven in welke volgorde de handelingen 

verricht moeten worden. 

Om inschattingsfouten en fouten in prioriteiten te voorkomen is het van belang de juiste 

volgorde van handelingen aan te houden en de handelingen op het juiste moment uit te 

voeren. Het hulpmiddel zal daarom opgedeeld worden in onderwerpen, waarin alle 

handelingen op een logische volgorde ingedeeld zijn. 

 Het hulpmiddel moet weergeven welke projectlid de handeling uitvoert en hiervoor 

verantwoordelijk is. 

Om de juiste persoon de juiste handeling op het juiste moment te laten uitvoeren zal in het 

hulpmiddel per handeling een projectlid worden aangewezen die de taak uitvoert. De 

verantwoordelijkheid zal te allen tijde bij de administratoren van het project liggen, de 

projectleider integraal werken en de projectleider bouw. 

 Het hulpmiddel moet bevoegdheden inzichtelijk hebben. 

De kennis t.b.v. bevoegdheden zal beschikbaar zijn door bevoegdheden per projectlid weer 

te geven in het hulpmiddel. Indien onduidelijkheid bestaat over het maken van een 

beslissing kan op deze documenten worden teruggevallen. 

 Door middel van het hulpmiddel moeten de Projectleiders Integraal Werken en  Bouw 

kunnen sturen op de prioriteiten,  

Om de prioriteiten in het gehele project juist te houden en de gestelde mijlpalen te behalen, 

zal één persoon verantwoordelijk zijn voor de sturing op de prioriteiten. Dit zal voor de 

interne overdracht de projectleider integraal werken zijn, en na de overdracht de 

projectleider Bouw.  
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Samengevat is het programma van eisen als in Afbeelding 5-1 beschreven tot oplossingen 

die verwerkt worden in het ontwerp: 

 

Oplossingen

Universeel vaststaand proces 

Interne handelingen in proces

Vrije dagen in proces

Vergunningen in proces

Monitoring start- einde handelingen

Universeel hulpmiddel – om te zetten naar 
projectspecifiek

Koppeling naar outputdocumenten 

Inputdocumenten als sjabloon 

Fysiek overdrachtsmoment opgenomen in proces

Universele opzet overdrachtsmoment

Controlelijsten voor benodigde output

Projectleider krijgt terugkoppeling sturing

Projectleider kan wijzigingen maken in proces indien 
nodig

Proces als planning over de tijd invoegen

Verantwoordelijkheden per handeling in proces

Volgorde van handelingen inzichtelijk in proces

Eisen PvE

Inschattingsfouten in het opstellen van 
sturingsdocumenten moeten voorkomen kunnen 

worden.

Het hulpmiddel moet een sturing van alle intern uit 
te voeren handelingen kunnen vormen.

Het hulpmiddel moet bij meerdere projecten 
toegepast kunnen worden.

Het hulpmiddel moet alle informatie beschikbaar 
kunnen stellen voor de projectleden 

Het hulpmiddel moet kunnen sturen op een 
volledige informatieoverdracht

Het hulpmiddel moet ervoor kunnen zorgen dat de 
overdracht binnen elk project gelijk is

Het hulpmiddel moet weergeven in welke volgorde 
de handelingen verricht moeten worden 

Het hulpmiddel moet weergeven welk projectlid de 
handeling uitvoert en wie verantwoordelijk is.

Inschattingsfouten over het uitvoeren van  
handelingen moeten voorkomen kunnen worden.

Het hulpmiddel moet bevoegdheden inzichtelijk 
hebben

Projectleiders moeten kunnen sturen op de 
prioriteiten.

Invoegen bevoegdheden projectleden 

Afbeelding 5-1 Van eisen naar oplossingen 



 

 

 Opzet ontwerp 5.3

Aan de hand van deze conclusie en het programma van eisen is het hulpmiddel opgesteld, 

genaamd ‘Hurks UP’ – Universele Procesvorming.  

Het ontwerp van het hulpmiddel is opgesteld aan de hand van een vijftal stappen: 

1. Ontwerpen van een universele interne procesplanning 

2. Universele procesplanning invoegen in een ‘sturende omgeving’ 

3. Toewijzen verantwoordelijk projectlid per handeling 

4. Toewijzen universele inputdocumenten per handeling  

5. Opstellen controlelijsten voor de gewenste output van de handeling. 

De oplossingen gegeven in paragraaf 5.2 zijn als in Afbeelding 5-2 verwerkt in het ontwerp: 

Opzet Ontwerp Oplossingen

1. Ontwerpen universele procesplanning a.d.h.v. 
interne handelingen.

2. Universele procesplanning invoegen in KYP

3. Toewijzen verantwoordelijk projectlid per 
handeling

4. Toewijzen inputdocumenten per handeling

5. Opstellen controlelijsten output

Universeel hulpmiddel Hurks UP

Universeel vaststaand proces 

Interne handelingen in proces

Vrije dagen in proces

Vergunningen in proces

Monitoring start- einde handelingen

Universeel hulpmiddel – om te zetten naar 
projectspecifiek

Koppeling naar outputdocumenten 

Inputdocumenten als sjabloon 

Fysiek overdrachtsmoment opgenomen in proces

Universele opzet overdrachtsmoment

Controlelijsten voor benodigde output

Projectleider krijgt terugkoppeling sturing

Projectleider kan wijzigingen maken in proces indien 
nodig

Proces als planning over de tijd invoegen

Verantwoordelijkheden per handeling in proces

Volgorde van handelingen inzichtelijk in proces

Invoegen bevoegdheden projectleden 

 
Afbeelding 5-2 Het verwerken van de oplossingen in de opzet van het ontwerp. 

Een schematisch overzicht van het programma van eisen tot het opzet van het ontwerp is 

gegeven in bijlage E. 
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1. Ontwerpen van een universele procesplanning 

Door het proces op te stellen aan de hand van interne activiteiten, relaties tussen 

verschillende handelingen aan te geven en per handeling een projectlid aan te wijzen die de 

handeling uitvoert, worden prioriteiten in de volgorde van handelingen voor de interne 

projectleden gesteld.  

Het ontwerp van de universele procesplanning is gebaseerd op het toewerken naar 

‘mijlpalen’; goedkeuringsmomenten of beslismomenten binnen het proces, waarop een deel 

van het proces afgerond wordt en de gewenste output gereed is.  

In het ontwerp van het proces zijn een 12-tal mijlpalen opgenomen waarop gestuurd wordt 

tijdens het proces. Dit zijn de volgende mijlpalen: 

 Verkrijgen vergunningen  

 Gunning project 

 Startoverleg  

 Goedkeuring voorlopig ontwerp  

 VO-fase gereed  

 Goedkeuring definitief ontwerp  

 Indienen van de omgevingsvergunning 

 DO-fase gereed  

 Overdracht naar voorbereiding 

 Ontwerp definitief 

 Opgave sparingen definitief  

 Start bouw 

Naast het toewerken naar mijlpalen is de opdeling van het proces gemaakt aan de hand van 

projectafhankelijke en projectonafhankelijke onderdelen. Zo zijn alle ontwerphandelingen 

projectafhankelijk en alle planvormings-handelingen projectonafhankelijk.  

Het universele proces is opgedeeld aan de hand van verantwoordelijke personen per 

onderwerp en project(on)afhankelijke handelingen. Deze onderwerpen zijn gebaseerd op de 

handelingen uit het onderzoek naar het ontwerp & voorbereidingsproces. Het ontwerp is 

daarbij opgedeeld in een achttal onderdelen. Onderscheid vindt plaats in de volgende 

onderwerpen: 

1. VO – Ontwerpvorming:  

Onderwerp - Aansturing van de architect en afstemming met de welstand en 

opdrachtgever.  

Verantwoordelijke - Projectleider Integraal Werken.  

Handelingen - Projectafhankelijk 
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2. VO – Planvorming:  

Onderwerp - De ontwikkeling van het verdere proces. Onder andere het opstellen 

van een plan van aanpak en vaststellen van risico’s in het ontwerp en proces. 

Verantwoordelijke – Projectleider Integraal werken, calculator en bedrijfsbureau. 

Handelingen - Projectonafhankelijk 

3. DO – Ontwerpvorming:  

Onderwerp - Aansturing van de architect, constructeur en installateur tot definitief 

ontwerp. Afstemming met opdrachtgever. 

Verantwoordelijke – Projectleider Integraal Werken.  

Handelingen - Projectafhankelijk 

4. DO – Planvorming: 

Onderwerp - Opstellen technische omschrijving en bouwlogistiek, definitieve en 

werkbegroting. Fasedocument terugkoppelen naar opdrachtgever. 

Verantwoordelijke – Projectleider Integraal Werken.  

Handelingen - Projectonafhankelijk 

5. Voorbereiding – Ontwerpvorming:  

Onderwerp - Sturen van werktekeningen van architect en constructeur, installaties. 

Verantwoordelijke – Projectleider bouw, uitgevoerd door werkvoorbereider  

Handelingen - Projectafhankelijk 

6. Voorbereiding – Planvorming:  

Onderwerp - Afstemmingen met betrekking tot de start van de bouw – 

(voor)overleggen met NUTS, gemeente en opdrachtgever. 

Verantwoordelijke - Projectleider Bouw  

Handelingen - Projectonafhankelijk 

7. Voorbereiding – Onderaannemers/leveranciers:  

Onderwerp - Inkoop werkzaamheden als voorbereidingen voor de inkoop van 

onderaannemers/leveranciers, contractvorming en tekenen. 

Verantwoordelijke - Projectleider Bouw, uitgevoerd door werkvoorbereider. 

Handelingen - Projectafhankelijk 

8. Verkoop: 

Onderwerp - Vaststellen en begroten van kopers opties, sturen van 

verkooptekeningen en begeleiden kopers tijdens de koop-aanneemovereenkomst.  

Verantwoordelijke – Projectleider integraal werken, kopers adviseur.  

Handelingen – Projectafhankelijk 

 

Door opdeling te maken in deze onderdelen ontstaat een scheidingslijn in handelingen en 

verantwoordelijkheden, tezamen met prioriteiten in de volgorde van handelingen.  
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In het proces is ook een onderdeel opgenomen die de vrije dagen van de projectleden 

weergeeft. Door deze vrije dagen op te nemen in het proces, kan in het hulpmiddel een 

koppeling gemaakt worden tussen vrije dagen en handelingen, zodat handelingen niet in 

vrije dagen vallen en hierdoor een hogere werkdruk ontstaat omdat handelingen vertragen.  

Om vergunningen voor de start van de bouw te verkrijgen, is een koppeling gemaakt tussen 

de plaats te vinden handelingen, verkregen output, aanvraag van vergunningen en het 

verkrijgen van vergunningen. Omdat sinds 2010 alle aanvragen voor een vergunning zijn 

opgenomen in een omgevingsvergunning (InfoMil, 2015), dient deze als belangrijkste 

vergunning in het proces. De volgende vergunningen en aanvragen zijn in een apart 

onderdeel opgenomen in het proces: 

 Omgevingsvergunning  

 Tijdelijke bouwinstallaties 

 Klic-melding  

 Geotechnisch onderzoek (dit is geen vergunning, maar een aanbeveling voor het 

grondwerk en constructief ontwerp.) 

 Geluidsonderzoek (dit is geen vergunning, maar een aanbeveling voor het ontwerp) 
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2. Universele procesplanning invoeren in een ‘sturende omgeving’ 

De definitieve opzet van de universele procesplanning is vervolgens ingevoegd in het 

programma KYP. KYP is een softwareomgeving, ontwikkeld door projectontwikkelaars die 

de behoefte hadden online planningen te sturen en hierbij per handeling een 

verantwoordelijke aan te wijzen. Daarbij wordt de mogelijkheid geboden informatiestromen 

te reguleren en checklists aan handelingen te koppelen die aandachtspunten weergeven. Het 

programma is oorspronkelijk ontwikkeld voor planningen in het uitvoeringsproces, maar 

door de mogelijkheden in het programma is het ook geschikt voor de uitwerking van het 

hulpmiddel die wordt opgesteld voor het ontwerp- en voorbereidingsproces.  

Het programma KYP voorziet hierbij in de volgende punten: 

o Het maken van een melding voor het starten van de handeling, zodat gestuurd kan 

worden op het starten van een handeling. 

o Het gereed melden van een handeling, zodat gestuurd kan worden op het einde van 

de handeling. 

o Een terugkoppeling naar de administrator van het proces. 

Om te kunnen sturen op de te verrichten handelingen, is per handeling een notificatie 

vastgesteld. Deze notificatie omvat een melding per email met daarin de attentie dat over 4 

dagen gestart moet worden met de handeling. 

 

Afbeelding 5-3 Het invoegen van een notificatie. 
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3. Toewijzen van verantwoordelijke per handeling. 

In de universele procesplanning wordt per handeling een verantwoordelijk projectlid 

aangewezen. Hiervoor is bij elke handeling een projectlid aangewezen, als gegeven in 

Afbeelding 5-4. De projectleden hebben allen een eigen kleur, die per handeling inzichtelijk 

is in de planning. Een en ander is gegeven in Afbeelding 5-5. 

 
Afbeelding 5-4 per handeling wordt een verantwoordelijk projectlid aangewezen die de taak uitvoert. 

 

Afbeelding 5-5 Elk projectlid heeft zijn eigen kleur in de planning.



 

 

4. Toewijzen van inputdocumenten per handeling 

Om een universele richtlijn voor D&B woningbouwprojecten op te stellen zijn universele 

inputdocumenten ontworpen die relevant zijn voor Hurks. In deze inputdocumenten is 

onderscheid gemaakt tussen: 

 De opzet van een te produceren outputdocument, 

 Een voorbeeld van de output van een handeling, 

 Een instructie voor het uitvoeren van de handeling of  

 Een checklist van de te verkrijgen output.  

 

Het bovenstaande onderscheid aan de hand van de behoefte binnen een handeling. Zo kan 

het voor handeling A een instructie voor het uitvoeren van de handeling gewenst zijn, 

terwijl voor handeling B een checklist waarmee de output te controleren valt zorgt voor een 

universele output. 

 

De ingevoegde inputsjablonen zijn als bijlage gegeven op bijgevoegde USB-stick. Alle 

documenten zijn hierbij gesorteerd per onderwerp als gegeven in stap 1. 

 

5. Opstellen controlelijsten bij handelingen en mijlpalen  

Voor alle handelingen zijn controlelijsten ingevoegd, als te zien in Afbeelding 5-6. Deze 

controlelijsten zijn opgesteld zodat gecontroleerd kan worden of de gewenste output gereed 

is. Ook zijn deze controlelijsten toegepast bij de gestelde mijlpalen, zodat in een oogopslag 

gecontroleerd kan worden of de mijlpaal daadwerkelijk behaald is.  

 

Afbeelding 5-6 - Voorbeeld van een controlelijst bij de overdracht naar het projectteam Bouw. 
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Toepassing  

ontwerp  6 
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 Toepassing ontwerp  6.
Hoofdstuk 5 heeft de opzet van het universele hulpmiddel Hurks UP gegeven. Om het 

hulpmiddel te kunnen toepassen binnen projecten zal van het universele hulpmiddel Hurks 

Up een projectspecifiek hulpmiddel gemaakt moeten worden en zal deze toegepast worden 

in een project. De ontwikkeling naar een projectspecifiek hulpmiddel en de toepassing van 

het projectspecifieke hulpmiddel is uitgewerkt in dit hoofdstuk. 

 Universeel hulpmiddel Hurks UP 6.1

Het universele hulpmiddel Hurks UP zal als sjabloon dienen voor het opstellen van het 

projectspecifieke hulpmiddel Hurks UP. Hierbij zullen door de administrator van het project 

en de gebruikers van het project de volgende stappen doorlopen worden:  

Gebruiker Hurks UP Administrator Hurks UP

Universeel hulpmiddel Hurks UP

Projectspecifiek hulpmiddel Hurks UP

1. Nieuw project aanmaken

2. Projectleden invoegen 

3. Projectspecifieke handelingen aanpassen 

5. Meldingen verkrijgen voor start handeling

8. Handeling uitvoeren

10. Handeling gereed melden 

7. Input voor handeling verkrijgen

9. Output handeling invoegen 

Alle handelingen gereed 

11. Terugkoppelen proces universeel hulpmiddel 

Behalen start handeling ja/nee

Ja

6. Wijzigen maken in het proces Nee

Behalen eind 
handeling ja/nee

Ja

Nee

4. Projectspecifieke documenten invoegen 

 

Afbeelding 6-1 Handelingen tijdens het gebruik van Hurks UP. 
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Het eerste projectlid dat start met het gebruik van Hurks UP is de Projectleider Integraal 

Werken. Deze persoon is de administrator van het projectontwerp en zal, voor de start van 

het gebruik van het hulpmiddel door het volledige projectteam, de handelingen 1 tot en met 

4 aan de rechterzijde van Afbeelding 6-1 uitvoeren.  

1. Nieuw project aanmaken  

Om te starten met een nieuw project in Hurks UP moet allereerst een kopie gemaakt worden 

van Hurks UP- universeel. Op deze manier wordt elk project vanuit dezelfde universele 

wijze opgezet een kopie kan gemaakt worden in het startscherm, wanneer op de infobutton 

wordt geklikt. 

 

Afbeelding 6-2 Wanneer op de infobutton(onderaan) wordt geklikt, kan een kopie van Hurks UP gemaakt 

worden voor toepassing in het project. 

In dit scherm kan ook de startdatum; de datum waarop de definitieve gunning plaatsvindt; 

worden ingevoerd alsmede een nieuwe naam voor het project en eventuele adresgegevens 

van het project. Dit is zichtbaar in het startscherm op Afbeelding 6-2. 
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2. Projectleden invoegen 

Om een projectspecifiek projecthulpmiddel op te stellen is het van belang de gegevens van 

projectleden inzichtelijk te hebben. Hierbij zijn zowel de contactgegevens als de vrije dagen 

van projectleden van belang om het project te kunnen sturen.  

 Gegevens projectleden invoegen 

Om het project te kunnen sturen, moeten van alle projectleden van het projectteam een 

emailadres worden ingevoerd. Dit kan in het tabblad ‘deelnemers’, gegeven in Afbeelding 

6-3. Aan de hand van de informatiebutton bij de verschillende projectleden kunnen de 

namen en adressen van projectleden gewijzigd worden. 

 

 
Afbeelding 6-3 In te voeren informatie bij nieuwe projectleden 

 Vrije dagen van projectleden invoegen 

Om een realistisch beeld van het proces te verkrijgen, moet de projectleider integraal werken 

de (bekende) vrije dagen in het proces weergeven. Een en ander is gegeven in Afbeelding 

6-4. 

 
 

Afbeelding 6-4 Het invoegen van vrije dagen in Hurks Up – projectspecifiek  
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3. Projectspecifieke handelingen aanpassen 

Om Hurks UP om te zetten van een universeel hulpmiddel naar een projectspecifiek 

hupmiddel, zullen projectspecifieke handelingen aangepast moeten worden.  

 Een (of meerder handelingen) zijn niet van toepassing op het project  

Indien een of meerdere handelingen niet van toepassing zijn op het project kunnen deze 

verwijderd worden uit de kopie van Hurks UP. Dit kan gedaan worden door de 

handelingen aan te vinken en vervolgens op het prullenbak-icoontje rechtsboven in het 

scherm te klikken. Deze is zichtbaar in Afbeelding 6-5. 

 

Afbeelding 6-5 Het prullenbak-icoontje in het scherm. 

 Nieuwe, projectspecifieke, handelingen moeten ingevoegd worden 

Indien het project specifieke handelingen bevat die niet zijn opgenomen worden in Hurks 

UP, kunnen deze ingevoegd worden door de Administrator. In de takenbalk van de 

planning is de mogelijkheid opgenomen een nieuwe taak in te voegen, deze een tijdsduur te 

geven en bijbehorende verantwoordelijke aan te wijzen. De mogelijkheden hierbij zijn 

gegeven in Afbeelding 6-16. 
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Afhankelijkheden kunnen weergegeven worden indien een handeling pas kan starten nádat 

een andere handeling gereed is. Deze afhankelijkheden kunnen per handeling ingevoerd 

worden in het bijbehorende startscherm, als gegeven in Afbeelding 6-7. 

 
Afbeelding 6-7 Afhankelijkheden kunnen per handelingen ingevoerd worden. 

Afbeelding 6-6 Scherm met mogelijkheden per handeling in KYP bij het invoegen van een nieuwe handeling. 
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Wanneer de administrator een handeling wijzigt die niet mogelijk is volgens het huidige 

proces, zoals het verlaten van het indienen van de omgevingsvergunning, maar het 

ongewijzigd laten van de start van de bouw, verschijnt het scherm als gegeven in 

Afbeelding 6-8. De administrator heeft hierbij twee mogelijkheden: Het probleem oplossen, 

en hierbij de handelingen die verplaatst moeten worden laten verplaatsen, of de 

afhankelijkheid verwijderen. Dit brengt echter risico’s voor wijzigingen in het komende 

proces met zich mee. 

 

Afbeelding 6-8 Ongeldige afhankelijkheden zijn afhankelijkheden van handelingen die niet mogelijk zijn in 

het proces. 

 

4. Projectspecifieke documenten invoegen  

Voor de gunning van het project zijn een aantal documenten opgesteld, als een 

schetsontwerp en een inschrijfbegroting. In het tabblad ‘documenten’ en ‘tekeningen’ 

kunnen deze documenten ingevoegd worden. Ook kan een notitie gemaakt worden met de 

aandachtspunten voortgekomen uit het schetsontwerp en de gunningsprocedure.  

 

Afbeelding 6-9 Documenten, tekeningen en contracten die vóór de gunning zijn opgesteld kunnen worden 

ingevoegd in de bijbehorende tabbladen. 

  



 

Toepassing ontwerp  

78 78 

 Projectspecifiek hulpmiddel Hurks UP 6.2

Het projectspecifieke hulpmiddel wordt door het gehele projectteam toegepast als 

projectplanning en projectsturing. Het startscherm van Hurks UP voor projectleden van een 

project is gegeven in Afbeelding 6-10. 

 
Afbeelding 6-10 Het beginscherm van een projectlid geeft de bijbehorende documenten weer. 

 

Het startscherm van een gebruiker bestaat uit een negental blokken: 

 

Planning 

Het tabblad planning bevat de volledige planning van het project. In dit tabblad kan een 

overzicht geprint worden over de planning.  

Berichten  

Het tabblad berichten bevat de berichten die naar het projectlid verzonden zijn. Nieuwe 

berichten zijn weergegeven aan de hand van een icoontje aan de bovenzijde van het tabblad, 

als gegeven in Afbeelding 6-10. 

Contracten  

Indien het projectlid te maken heeft met handelingen die een externe partij aansturen, kan in 

het tabblad contracten de overeenkomst met de externe partij gevoegd worden. 



 

 

Controlelijst  

De controlelijst geeft de punten weer waaraan het uitvoeren van de handeling moet voldoen 

om de handeling gereed te melden. 

 

Afbeelding 6-11 De controlelijst voor een handeling. 

Werkbare dagen tot start  

In het middelste blok worden de dagen voor de start van de volgende handeling inzichtelijk 

gemaakt. 

Tekeningen  

Indien de handeling tekeningen worden ontwikkeld of voor het uitvoeren van de handeling 

tekeningen benodigd zijn, kunnen deze onder het tabblad tekeningen teruggevonden 

worden. 

Notificaties  

In het tabblad notificaties worden alle notificaties voor het projectlid weergegeven.  

Profiel  

In het tabblad profiel is het eigen profiel zichtbaar. 

Documenten  

Inputdocumenten die als sjabloon dienen of een instructie of checklist zijn voor de te wensen 

output zijn ingevoegd als document bij bijbehorende handeling. Het document kan 

gedownload worden via de knop ‘documenten’, en wordt bij het projectlid in kwestie 

aangegeven in zijn beginscherm door een melding rechts in de bovenhoek van het tabblad, 

gegeven in Afbeelding 6-10 en Afbeelding 6-12. 
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Afbeelding 6-12 In het tabblad documenten kunnen projectspecifieke documenten geüpload worden 

5. Melding verkrijgen voor start handeling.  

4 dagen voor de start van een handeling krijgt het verantwoordelijke projectlid een 

notificatie. Op deze manier is het mogelijk voor de werknemer die de handeling uitvoert om 

zich eventueel voor te bereiden, de handeling al uit te voeren wanneer hij tijd over heeft, of 

op tijd aan te geven dat de gestelde tijdsduur door externe factoren niet haalbaar is. De 

opzet hiervan is gegeven in Afbeelding 6-13 en Afbeelding 6-14. 

 

Notificatie 
verzonden 

Haalbaar? 

Handeling starten 
binnen 4 dagen

Bericht verzenden 
naar projectleider

Ja 

Nee

 

Afbeelding 6-13 Mogelijkheden bij de werknemer wanneer een notificatie is verzonden. 

 

Afbeelding 6-14 Bovenstaande notificatie wordt 4 dagen voor de start van de handeling automatisch 

verzonden. 
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Behalen start handeling ja/nee 

Indien de start van een handeling niet behaald kan worden, is het de verantwoordelijkheid 

van het projectlid dat de handeling uit moet voeren een bericht te verzenden naar de 

administrator. Dit wordt gedaan door het verzenden van een bericht in het tabblad 

‘berichten’ als gegeven in Afbeelding 6-15 en Afbeelding 6-16. 

 

Afbeelding 6-15 Via het tabblad 'berichten kan een projectlid aangeven dat een handeling niet behaald 

wordt. 

 

Afbeelding 6-16 Het verzenden van een bericht naar de administrator. 
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6. Wijzigen proces 

Indien door een projectlid wordt aangegeven dat een handeling niet binnen de gestelde 

tijdsduur behaald kan worden, kan ervoor gekozen worden het proces te wijzigen. Dit kan 

enkel gedaan worden door de projectleider Integraal Werken, en na de overdracht door de 

Projectleider Bouw.  

De projectleider bekijkt in alle gevallen de mogelijkheid handelingen te wijzigen. Door deze 

handelingen toe te voegen, te verplaatsen of te verwijderen komt het scherm in beeld als 

gegeven in Afbeelding 6-17. De projectleider kan hier beslissen of afhankelijke taken op 

hetzelfde moment plaatsvinden, verlengen, of mee verplaatst moeten worden.  

 

Afbeelding 6-17 Wanneer een handeling op een ander moment plaatsvindt, verschijnt het volgende scherm.  

Indien een wijziging gemaakt wordt, moet de administrator ook een melding maken in het 

logboek, met de reden voor de afwijking. Hierdoor kan op het eind van het project een 

terugkoppeling naar het universele hulpmiddel plaatsvinden.  

 
Afbeelding 6-18 In het tabblad 'logboek' zal een notitie opgenomen worden met de datum en reden van de 

wijziging, zodat achteraf een terugkoppeling kan plaatsvinden. 
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7. Input voor handelingen verkrijgen  

Om een universele richtlijn voor D&B woningbouwprojecten op te stellen zijn universele 

inputdocumenten ontworpen die relevant zijn voor Hurks. In deze inputdocumenten is 

onderscheid gemaakt tussen: 

 

 De opzet van een te produceren outputdocument, 

 Een voorbeeld van de output van een handeling, 

 Een instructie voor het uitvoeren van de handeling of  

 Een checklist van de te verkrijgen output.  

 

Het bovenstaande onderscheid is opgesteld aan de hand van de behoefte binnen een 

handeling. Zo kan het voor handeling A een instructie voor het uitvoeren van de handeling 

gewenst zijn, terwijl voor handeling B een checklist waarmee de output te controleren valt 

zorgt voor een universele output.  

 

De input voor de uit te voeren handeling kan verkregen worden door in het startscherm 

naar het tabblad documenten te gaan. Dit is gegeven in Afbeelding 6-19. 

 

 
Afbeelding 6-19 In het tabblad documenten is de input voor de te verrichten handeling gegeven. 
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8. Handeling uitvoeren  

De handeling wordt door het projectlid uitgevoerd gebruikmakend van de 

inputdocumenten bijbehorend bij de handeling.  

Elke handeling bestaat uit minimaal 2 en maximaal 6 stappen, allen aangegeven als volgt: 

 A: verzamelen documenten voor verzending naar externe partij 

 (indien van toepassing) B: Inkopen 

 (indien van toepassing) C: Binnenkomst en controle output/tekeningen 

 (indien van toepassing) D: Binnenkomt en controle berekeningen  

 (indien van toepassing) E: Binnenkomst en controle aanpassingen 

 F: Definitief gereed (mijlpaal) 

 

Afbeelding 6-20 Alle handelingen in Hurks UP zijn getypeerd. 

De nummering van deze onderdelen is weergegeven in Hurks UP. Het juist uitvoeren van 

de handeling is een verantwoordelijkheid van het projectlid. 

Behalen eind handeling ja/nee  

Het projectlid kan uit het tabblad planning de gestelde tijdsduur voor de handeling 

opmaken. Voor het niet behalen van het einde van de handeling gelden dezelfde 

opmerkingen als voor het niet behalen van de start van de handeling.  

9. Output van handelingen invoegen 

Hurks UP voorziet in de mogelijkheid projectspecifieke documenten te uploaden. Hiervoor 

is een tabblad documenten opgenomen in het programma, gegeven in Afbeelding 6-12. In 

dit tabblad kunnen projectspecifieke documenten geüpload worden, maar kan ook gezocht 

worden naar relevante documenten. 

Wanneer documenten wijzigen is het niet wenselijk dat nieuwe versies continu ingevoegd 

worden en er op den duur documenten gegeven zijn die niet meer van toepassing zijn. 

Hierbij kan gedacht worden aan een documentenschema, dat wijzigt wanneer een nieuwe 

tekening gereed is. Daarbij is wordt voor het documentenbeheer al een softwareprogramma 

toegepast, genaamd Docstream.  

Omdat het inzichtelijk hebben van de recente bestanden benodigd voor de handeling van 

belang is in het hulpmiddel, is een koppeling met het huidige documenten-
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beheerprogramma gemaakt. Hierbij kan in de notitie van de handeling de URL van de 

bestandslocatie in het documentenbeheerprogramma worden ingevoegd. Afbeelding 6-21 

geeft de mogelijkheid tot het invoegen van een URL in het tabblad berichten weer. 

 
Afbeelding 6-21 het invoegen van een URL met de meest recente documenten. 

10. Handeling gereed melden. 

Indien een handeling door het projectlid is uitgevoerd, kan deze gereed worden gemeld. Dit 

wordt gedaan door het projectlid dat de handeling uitvoert aan de hand van een 

controlelijst, gegeven in Afbeelding 6-22. 

 
Afbeelding 6-22 Door de controlelijst te accepteren wordt een handeling gereed gemeld. 

11. Terugkoppeling naar universeel hulpmiddel.  

Wanneer het hele proces gereed is en er gestart kan worden met de bouw, moet een 

terugkoppeling over het proces plaatsvinden. Dit wordt gedaan door de wijzigingen die 

gemaakt zijn in het proces te evalueren.  

Deze wijzigingen, gegeven in stap 6, worden door de projectleider opgenomen in het 

logboek. Een evaluatie van deze wijzigingen moet door het gehele projectteam worden 

uitgevoerd, zodat eventuele wijzigingen die in alle projecten moeten plaatsvinden 

opgenomen kunnen worden in het universele hulpmiddel.  

 

Afbeelding 6-23 De wijzigingen gemaakt tijdens het proces worden opgenomen in het logboek, ter evaluatie 

voor komende projecten. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Evaluatie   7 



 

N.M. van der Lei – Technische universiteit Eindhoven 

87 

 Evaluatie  7.

 Inleiding  7.1

Om te onderzoeken of Hurks UP voldoet aan de gestelde eisen en de doelstelling is deze op 

twee wijzen getoetst. Omdat vanwege de lange duur van de toetsing van Hurks UP in de 

realiteit, dit niet mogelijk is binnen de tijdspanne van dit afstuderen, is op twee andere 

wijzen het ontwerp getoetst aan het programma van eisen. 

De eerste manier van toetsing is afgenomen door middel van het toepassen van een 

casestudy waarin een projectleider in de rol van administrator van een nieuw project kruipt. 

Op deze manier is door een projectleider gewerkt met het hulpmiddel en wordt ervaring 

opgedaan met het gebruik van Hurks UP. Vervolgens zijn de criteria uit het PvE getoetst.  

De tweede manier van toetsing heeft plaatsgevonden door middel van het invoegen van een 

bestaand project. Door bekende data van dit project in te voeren in Hurks UP en hierbij te 

onderzoeken waar de opgelopen vertraging zich uit, is gekeken of door gebruik van het 

hulpmiddel deze vertraging voorkomen zou kunnen worden.  

Om een conclusie over dit afstuderen te trekken is vervolgens een conclusie getrokken aan 

de hand van de casestudy en een conclusie door het invoegen van een bestaand project. 

Deze conclusies leiden tot een conclusie over het behalen van de doelstelling getrokken.  

 Toetsingsmethode 1 – Casestudy criteriatoetsing  7.2

Om aan de gestelde eisen te voldoen is een casestudy opgesteld waarin een projectmanager, 

de toekomstige administrator van Hurks UP, een fictief project heeft ingevoegd. 

Het uitvoeren van de casestudy dient als toetsing om te kijken of het hulpmiddel werkt en 

projectleden de opzet van het programma begrijpen. Nadat het hulpmiddel is toegepast 

door middel van de casestudy is een beter beeld van het hulpmiddel ontstaan en kan 

besproken worden of met het hulpmiddel aan het programma van eisen van dit afstuderen 

wordt voldaan.  (Modern Marketing Blog, 2013) Aan de hand van deze casestudy wordt 

vervolgens getoetst of het hulpmiddel toepasbaar is en volgens de geïnterviewde voldoet 

aan het programma van eisen.  

De casestudy wordt uitgevoerd met behulp van de handleiding van Hurks UP gegeven in 

bijlage D. Wanneer de projectleider niet uit de gevraagde handeling kon komen, is dit 

genoteerd en opgenomen in de handleiding of, indien het een ontwerpfout betrof, 

opgenomen in het ontwerp van Hurks UP. Uitkomsten van deze casestudy zijn gegeven in 

bijlage F. 

  



 

Evaluatie  

88 88 

De casestudy is opgezet volgens de volgende gegevens: 

 

 
De stand van zaken is als volgt:  

Een woningbouwproject van 30 woningen en een restaurant, gelegen aan de stationsweg in 

Enschede, is aan de hand van een D&B-contract op 30-10-2015 gegund aan Hurks Eindhoven.  

De volgende (fictieve) documenten zijn bij de gunning verstrekt: 

 Een schetsontwerp  

 Een contract  

 Een projectspecificatie 

 Gegevens t.b.v. het nieuwe restaurant. 

Naast deze documenten is door de opdrachtgever vastgesteld dat op 04-02-2016 de 

omgevingsvergunning ingediend moet worden en op 10-05-2016 gestart moet worden met de bouw. 

De volgende personen zijn betrokken in het project: 

- Projectleider integraal werken: A. Bouw, email: a.bouw@hurks.nl 

- Projectlid bedrijfsbureau: B. Brug, email: b.brug@hurks.nl 

- Projectlid calculatie: C. Broek, email: c.broek@hurks.nl 

- Projectleider Bouw: D. Timmerman, email: d.timmerman@hurks.nl 

- Projectlid werkvoorbereiding 1: E. van der Schoot, email: e.vanderschoot@hurks.nl 

- Projectlid werkvoorbereiding 2: F. Froomen, email: f.froomen@hurks.nl 

 

De casestudy bestaat uit een aantal handelingen: 

 Maak een nieuw project aan. 

 Wijzig de projectleden. 

 Print de planning. 

 Controleer het hulpmiddel op de gestelde mijlpalen – komen deze overeen met de 

mijlpalen als gesteld door de opdrachtgever? Zo nee, wijzig deze handelingen en 

onderzoek welke handelingen verplaatsen en welke ongewijzigd blijven. 

 Voeg de volgende handelingen toe t.b.v. het restaurant: 

o Vooroverleg nuts; 2x 

o Vooroverleg restauranthouder; 3x 

o Tekeningen restaurant ( DO en werktekeningen) 

 Voeg een URL in bij de handeling ‘sturen Architect VO‘ om de outputlocatie van de VO 

tekeningen weer te geven –  

 

F: \Hurks UP\Inputdocumenten Hurks Up\1. VO- Ontwerpvorming\1. Input\Checklist 

vooroverleg welstand.doc 
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 Conclusie van de casestudy 7.2.1

Het hulpmiddel is nog niet volledig operationeel (d.d. 30-7-2015), daar de licentie van het 

gebruik van KYP nog niet is verkregen. Hierdoor zijn een drietal functies in het programma 

KYP niet toetsbaar tijdens de casestudy:  

 Notificaties worden niet verzonden naar de projectleden, 

 De namen van projectleden kunnen nog niet gewijzigd worden, 

 Projectleden kunnen het persoonlijke scherm nog niet bekijken. 

Desondanks kan Hurks UP getoetst worden aan de doelstelling, maar zal de aanname 

gemaakt worden dat bovenstaande functies in het softwareprogramma KYP werken. 

Aan de hand van de uitgevoerde casestudy kunnen de volgende conclusies over het gebruik 

van het hulpmiddel getrokken worden: 

 Het hulpmiddel stuurt op het behalen van alle handelingen in het ontwerp – en 

Voorbereidingsproces 

 Het hulpmiddel is universeel en kan aangepast worden naar een projectspecifiek 

hulpmiddel. 

 Projectleden kunnen werken met het hulpmiddel door gebruik te maken van de 

handleiding. 

 Er zijn een paar kleine ‘softwarefouten’ die opgelost kunnen worden door het 

wijzigen van het achterliggende softwareprogramma of door handmatig een aantal 

aanpassingen te maken; 

o Het hulpmiddel verplaatst de huidig vastgestelde vakanties alsof het een 

handeling is. Door deze handelingen vast te zetten in KYP kan dit voorkomen 

worden.  

o Om de recente outputdocumenten in te voegen wordt gebruik gemaakt van de 

documentenfunctie in het programma KYP, om hier de URL van de 

bestandslocatie in te voeren. In de toekomst bestaat de wens deze URL’s in te 

voeden binnen de documentenfunctie, zodat alle documenten op een plaats te 

vinden zijn. Ook dit is een softwarefunctie die in KYP opgelost kan worden.  

Na het gebruik van het hulpmiddel is het programma van eisen getoetst met de 

projectmanager.  

Deze geeft aan dat met het hulpmiddel aan alle eisen voldaan kan worden, maar dat er in 

een aantal eisen uitbreidingen kunnen plaatsvinden waardoor het hulpmiddel nog 

gebruiksvriendelijker wordt voor projectleden. De volledige uitwerking van de toetsing op 

het programma van eisen is gegeven in bijlage F. Daarnaast zijn de conclusies van de 

casestudy opgenomen in de conclusie over het behalen van de doelstelling. 
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 Toetsingsmethode 2 –Invoegen van een bestaand project 7.3

Naast de toetsing door middel van een casestudy is ook een bestaand project ingevoegd. De 

gegevens van dit project zijn verkregen tijdens LEAN-sessies, waarin het project 

‘Blixembosch fase 2B’ onderzocht is op voorgekomen handelingen. Daarnaast zijn 

knelpunten in het project besproken die betrekking hebben op de opgelopen vertragingen. 

Dit project is niet eerder toegepast in dit afstuderen om tot het gegeven hulpmiddel te 

komen en is daarbij een ‘uniek project’. Door het invoegen van de data in Hurks UP en 

werkelijke data te analyseren is getoetst of vertragingen voorkomen in het project ten 

opzichte van het vastgestelde proces in Hurks UP. Daarnaast is getoetst of door het gebruik 

van Hurks UP te vertragingen voorkomen zouden kunnen worden. 

De volgende data van het project zijn bekend: 

 Startbespreking VO:      05-06-2014 

 Start opstellen DO:     29-07-2014 

 Indienen omgevingsvergunning:    09-09-2014 

 Geotechnisch onderzoek     22-08-2014 

 Start Bouw:       01-02-2015 

Aan de hand van het programma Hurks UP is getoetst of deze data overeenkomen met de 

gestelde data in het hulpmiddel. Dit is gedaan door de startdatum van het project in Hurks 

UP in te voegen, zodat het proces zoals deze volgens Hurks UP zou kunnen verlopen 

zichtbaar wordt.  

De data en tijden gesteld in Hurks UP blijken niet overeen te komen met de werkelijkheid. 

Dit valt op te maken uit de volgende punten, gegeven in Tabel 7-1: 

 

Tabel 7-1 Vastgestelde knelpunten van vertraging in het referentieproject. 

Knelpunt  Datum Hurks UP Datum 

werkelijk 

 Er is later gestart met de bouw. 22-12-2014 01-02-2015 

 De tijdsduur tussen start VO en 

indienen omgevingsvergunning is te 

lang. 

13 weken 15 weken 

 De omgevingsvergunning is te laat 

ingediend. 

02-09-2014 09-09-2014 

 De resultaten van het grondonderzoek 

zijn te laat bij de constructeur.  

28-07-2014 22-08-2014 
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 Conclusie toetsing door het invoegen van een bestaand project. 7.3.1

Volgens de toetsing van het bestaande project worden er een vijftal knelpunten ervaren in 

het project die een vertraging veroorzaken in het proces. Uit besprekingen in LEAN-sessies 

met projectmanagers en werkvoorbereiders blijkt dat alle knelpunten terug te leiden zijn 

naar inschattingsfouten en fouten in prioriteiten. Een foutieve overdracht is op dit project 

niet aan de orde, daar het project door één projectteam is ontworpen en voorbereid. Daarom 

is gekeken wat de oorzaken zijn van deze knelpunten en is beschreven wat de oplossing 

vanuit Hurks UP is. 

 Er is later gestart met de bouw. 

o Prioriteitfout - Hurks heeft niet gestuurd op het starten van het grondonderzoek, 

omdat dit een handeling van de gemeente was. 

o Oplossing Hurks UP - Ook wanneer dit niet de verantwoordelijkheid is van het 

bouwbedrijf kan eenmalig gecontroleerd worden of gestart is met het 

grondonderzoek. Het aansturen van het grondonderzoek is opgenomen in het 

proces.  

 De tijdsduur tussen start VO en indienen omgevingsvergunning is te lang. 

o Prioriteitfout – Door het niet eenduidig controleren van het DO is deze 

meermaals teruggekomen ter controle. Dit heeft minimaal een week in beslag 

genomen. Daarnaast is te laat gestart met het intern uitvoeren van de 

bouwbesluittoets (een inschattingsfout), waardoor de architect moet wachten 

voordat deze toets ingevoegd kan worden in het DO. 

o Oplossing Hurks UP – In Hurks UP zijn controlelijsten als input ingevoerd die 

dienen als toetsing voor het definitief ontwerp. Daarnaast is het sturen op de 

bouwbesluittoets opgenomen in Hurks UP, zodat deze niet vergeten wordt. 

 De omgevingsvergunning is te laat ingediend. 

o Inschattingsfout – Er is niet nagegaan welke gegevens ingediend moesten 

worden binnen de gemeente. Daarom moeten nieuwe stukken ingediend 

worden. 

o Oplossing Hurks UP – Bij het indienen van de omgevingsvergunning is als input 

een controlelijst weergegeven met daarin de basisonderdelen voor het indienen 

van een omgevingsvergunning zoals deze ingediend dient te worden in de 

gemeente Eindhoven (Gemeente Eindhoven, 2015). Daarnaast is een vooroverleg 

met de gemeente ingepland in Hurks UP.  

 Het grondonderzoek is te laat bij de constructeur.  

o Inschattingsfout – De aanvraag voor het houden van een grondonderzoek heeft 

te laat plaatsgevonden, namelijk op 25-08-2014, waardoor de documentaties van 

het grondonderzoek later naar de constructeur worden verzonden. 

o Oplossing Hurks UP - Het aansturen van het grondonderzoek is opgenomen in 

het proces. Ook wanneer dit niet de verantwoordelijkheid is van het bouwbedrijf 

kan eenmalig gecontroleerd worden of gestart is met het grondonderzoek. 
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Uit bovenstaande knelpunten blijkt dat bij het ingevoegde project alle vertragingen als 

gevolg van inschattingsfouten en prioritaire fouten voorkomen hadden kunnen worden 

door het gebruik van Hurks UP. 

 Conclusie doelstelling  7.4

Om tot slot een conclusie over het gehouden afstuderen te trekken is gekeken of voldaan 

kan worden aan de volgende doelstelling: 

 

Uit de doelstelling komt voort dat het hulpmiddel alle handelingen in het ontwerp en 

voorbereidingsproces stuurt volgens een vooraf vastgestelde planning. Om te kunnen 

concluderen of aan deze doelstelling is voldaan is nogmaals gekeken naar het programma 

van eisen. Aan de hand van de punten in dit programma van eisen is per eis de 

bijbehorende oplossing in het ontwerp gegeven.  

Aan alle eisen uit het programma van eisen kan voldaan worden. Echter wordt tijdens de 

casestudy wel een aantal verbeterpunten aangedragen waardoor het ontwerp 

geoptimaliseerd kan worden. Dit is als volgt zichtbaar in Tabel 7-2: 

 Er kan volledig aan de eis voldaan worden. 

 

 Er kan volledig aan de eis voldaan worden, maar er is een optimalisatie mogelijk of 

gewenst. 

 

De gegeven opmerkingen ter optimalisatie zijn gegeven in bijlage G. 

 

Uit de conclusies getrokken aan de hand van het programma van eisen valt op te maken dat 

aan alle eisen voldaan kan worden en vertragingen door het maken van inschattingsfouten, 

onvoldoende overdracht voorkomen kan worden en onjuiste prioriteiten voorkomen 

kunnen worden.   

Het ontwikkelen van een hulpmiddel in Design and Build- woningbouwprojecten die 

alle handelingen in het ontwerp- en voorbereidingsproces kan sturen volgens een vooraf 

vastgestelde planning. 

 

Hierdoor moeten vertragingen voorkomen kunnen worden, voor zoverre deze 

plaatsvinden door: 

 

 Inschattingsfouten in het opstellen van en sturen op sturingsdocumenten,  

 De onvoldoende overdracht van de informatie uit het ontwerpproces in het 

voorbereidingsproces, en 

 De onjuiste prioriteiten in de volgorde van handelingen bij de betrokken 

personen in het ontwerp- en voorbereidingsproces. 
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Tabel 7-2 Conclusies getrokken uit het programma van eisen. 

Eis Oplossing Hurks UP Voldaan 

aan eis? 

Inschattingsfouten in het opstellen van de sturingsdocumenten en sturen op de 

te verrichten handelingen moeten voorkomen kunnen worden; 

 

 Inschattingsfouten in het 

opstellen van 

sturingsdocumenten moeten 

voorkomen kunnen worden.  

Hurks UP voorziet in een universele 

structuur voor het opstellen van het 

sturingsdocument 

 

o Inschattingsfouten door 

een samenloop met vrije 

dagen van projectleden 

moeten voorkomen 

worden. 

In Hurks UP zijn de vrije dagen van alle 

betrokken projectleden ingevoegd, zodat 

inzichtelijk is wanneer vrije dagen 

samenvallen met handelingen voor het 

projectlid.  

 

o Inschattingsfouten binnen 

het (te laat) aanvragen van 

vergunningen moeten 

voorkomen kunnen 

worden.  

Alle aan te vragen vergunningen zijn 

opgenomen in het sturingsdocument. 

 

 Inschattingsfouten over de 

wijze van het uitvoeren van 

handelingen moeten 

voorkomen worden. 

In Hurks UP zijn inputdocumenten 

gevoegd die dienen als sjabloon voor het 

uitvoeren van de handeling.  

 

 Het hulpmiddel moet bij 

meerdere projecten toegepast 

kunnen worden. 

Door het universele model van Hurks UP te 

kopiëren wordt bij elk project volgens 

eenzelfde standaard gewerkt. Daarbij 

bestaat het model uit projectonafhankelijke 

handelingen en projectafhankelijke 

handelingen waarvan enkel de tijdsduur 

wijzigt. 

 

 Het hulpmiddel moet een 

sturing van alle intern uit te 

voeren handelingen in D&B 

woningbouwprojecten 

kunnen vormen. 

Hurks UP is een modelplanning voor alle 

interne handelingen in het ontwerp- en 

voorbereidingsproces.  
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Eis Oplossing Hurks UP Voldaan? 

Alle informatie uit het ontwerpproces moet op een, door beide partijen gewenste 

wijze, overgedragen worden;  

 

 

 Het hulpmiddel moet alle 

informatie verkregen in het proces 

beschikbaar stellen voor de 

projectleden. 

De documentenfunctie in Hurks UP 

zorgt voor een koppeling tussen de 

informatiebehoefte binnen het proces 

en het sturingsdocument. 

 

 Het hulpmiddel moet ervoor 

kunnen zorgen dat de overdracht 

binnen elk project gelijk is. 

 

 Hurks Up voorziet in een universele 

structuur voor de 

overdrachtsvergadering. 

 

 Het hulpmiddel moet kunnen 

sturen op een volledige 

informatieoverdracht. 

In Hurks UP zijn mijlpalen gegeven die 

sturen op het verkrijgen van alle output 

benodigd voor de 

informatieoverdracht. 
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Eis Oplossing Hurks UP Voldaan? 

Alle prioriteiten moeten juist gesteld worden.  

 Het hulpmiddel moet weergeven 

in welke volgorde de handelingen 

verricht moeten worden. 

Het ontwerp van Hurks UP is 

gebaseerd op een planning die de 

volgorde van de handelingen het 

ontwerp- en voorbereidingsproces 

weergeeft.  

 

 Het hulpmiddel moet weergeven 

welk projectlid de handeling 

uitvoert en hiervoor 

verantwoordelijk is. 

In Hurks UP is per handeling een 

verantwoordelijk projectlid 

aangewezen die de handeling uitvoert. 

Deze projectleden zijn weergegeven in 

verschillende kleuren. 

 

 Het hulpmiddel moet 

bevoegdheden inzichtelijk kunnen 

maken. 

Per projectlid is een lijst met 

bevoegdheden ingevoegd.  

 

 Door middel van het hulpmiddel 

moeten de Projectleiders Bouw en 

Integraal Werken kunnen sturen 

op de prioriteiten.  

In hurks UP is zichtbaar wanneer 

handelingen niet behaald zijn. 

Hierdoor kan gestuurd worden op het 

uitvoeren van alle handelingen. 
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 Aanbevelingen 7.5

Aan de hand van het gehouden afstuderen komen een aantal bevindingen naar voren die 

leiden tot het maken van aanbevelingen. Deze hebben betrekking op de volgende 

onderwerpen: 

 Verdere samenwerking met KYP 

 Vervolgonderzoek in: 

o Procesoptimalisatie  

o Gebruik binnen utiliteit- en conceptbouw 

o Toetsing in de praktijk 

 Koppeling met de visie van ‘het nieuwe werken’ binnen Hurks  

Om het hulpmiddel nog beter te laten werken kan ervoor gekozen worden meer samen te 

werken met de ondernemers achter het programma KYP, om zo tot een ontwerp te komen 

waarin de laatste discussiepunten zijn verwerkt.  

Zo wordt de wens vanuit het afstudeerbedrijf geuit projectlid-specifieke planningen te 

kunnen printen uit het programma, afhankelijkheden weer te geven in het proces door 

middel van pijlen, URL’s van de outputdocumenten in het tabblad documenten te kunnen 

verwerken in plaats van in het tabblad berichten en vakanties vast te kunnen zetten in het 

proces. Dit zijn opmerkingen die in overleg met de softwareprogrammeurs van KYP 

verwerkt kunnen worden. 

Hiernaast valt het aan te bevelen verder onderzoek te verrichten naar procesoptimalisatie 

binnen het opgestelde proces. Dit kan plaatsvinden door een recent gevolgde LEAN training 

binnen het bouwbedrijf naar procesoptimalisatie door te voeren op het opgestelde proces.  

Daarnaast komt tijdens gesprekken met de technische universiteit en de directie van Hurks 

naar voren dat de wens bestaat het hulpmiddel toe te passen bij onder andere 

conceptwoningen van het afstudeerbedrijf – het zogenaamde Da Vinci Huis.  

Dit is zeker mogelijk, echter zullen een aantal interne handelingen veranderen met 

betrekking tot de ontwikkeling van het ontwerp, van het BIM-model en de inkoop en 

communicatie met ketenpartners. Mocht het hulpmiddel toegepast gaan worden op het Da 

Vinci Huis zal verder onderzoek in het universele proces van deze projecten moeten 

plaatsvinden. De opzet van projectafhankelijke en projectonafhankelijke handelingen kan 

echter gewaarborgd blijven, evenals de inputdocumenten en prioriteiten. , waarin de 

tijdsduur van verschillende handelingen langer zal zijn, maar de opzet van het proces 

gehandhaafd blijft. 
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Vanwege de tijdsspanne van het afstuderen is het niet mogelijk gebleken Hurks UP te 

toetsen aan de hand van een nieuw project. Het is dan ook aan te bevelen dit hulpmiddel als 

casestudy toe te passen op een nieuw project, en hierbij eventuele knelpunten te 

documenteren zodat deze opgelost kunnen worden voor het volledig operationeel worden 

van Hurks UP. 

 

Tijdens een presentatie voor de directie van Hurks komt ook naar voren dat de visie binnen 

het afstudeerontwerp grotendeels aansluit met de nog nader te ontwikkelen visie van ‘het 

nieuwe werken’ binnen Hurks, waarbij de organisatiestructuur deels verandert en het 

proces wordt gewijzigd ten opzichte van de huidige werkwijze. Dit is met name zichtbaar in 

het onderdeel ‘inkoop onderaannemers/leveranciers’. De wens vanuit het afstudeerbedrijf 

bestaat de inkoop van de volgende onderdelen die veel engineering vergen naar voren te 

trekken in het ontwerp- en voorbereidingsproces: 

 Installaties, 

 (Casco) Gevels, in het bijzonder wanneer deze geprefabriceerd worden, 

 Daken  

Voor de overige onderdelen zou een opzet in de vorm van jaarcontracten geprefereerd 

worden. In een zeker mate zijn deze onderwerpen al opgenomen in het proces. Zo worden 

installaties al tijdens de DO-fase ontwikkeld. Wanneer deze visie binnen Hurks verder is 

uitgewerkt kunnen deze doorgevoerd worden in het hulpmiddel, zodat met deze nieuwe 

standaard gewerkt gaat worden. 
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