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Bijlagen  
 

Bijlage A: Uitwerking geobserveerde knelpunten  

Bijlage B: Balkenschema handelingen ontwerp- en voorbereidingsproces 

Bijlage C: Samenvatting interviews onderzoeksresultaten 

Bijlage D: Handleiding Hurks UP 

Bijlage E: Schematisering van programma van eisen naar opzet ontwerp 

Bijlage F: Toetsing van casestudy  

De toegepaste inputdocumenten in het hulpmiddel Hurks UP zijn bijgevoegd op bijgesloten 

USB stick. 
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Bijlage A: Uitwerking geobserveerde knelpunten  
Tijdens de participerende observatie zijn 59 knelpunten geobserveerd die leiden tot 

vertragingen in het project. Deze knelpunten zijn in deze bijlage beschreven. De 

geobserveerde knelpunten zijn vervolgens gegroepeerd tot 24 kernknelpunten. 
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1. Het verloop van het ontwerptraject is erg afhankelijk van de bezetting van de 

verschillende stakeholders. Om de partijen binnen het projectteam samen te 

brengen is intensief en bijna dagelijks contact nodig tussen de kartrekker, het 

projectteam en de architect. Vragen kunnen, op één discussiesessie na, enkel in nota’s 

gesteld worden aan de opdrachtgever. Het beantwoorden hiervan kost tijd. Dit 

knelpunt is ondervonden tijdens gesprekken met een projectleider Integraal werken. 

2. De keuze voor prefab systemen is op basis van aannames gemaakt. Hierbij geeft de 

directeur van Hurks prefab beton aan dat de gewenste bouwmethode mogelijk is als 

aan randvoorwaarden wordt voldaan. Tijdens verdere ontwikkeling van het proces 

wordt duidelijk dat deze niet behaald worden. 

3. Een complex beeldkwaliteitsplan leidt tot een niet volledige toepassing van de 

gegevens uit het Da Vinci Huis project, waardoor meer terugkoppeling nodig is 

tussen de architect en aannemer. Dit leidt tot meer handelingen voor de architect 

dan voorzien. Zo zijn tekeningen van de architect extra gecontroleerd voordat deze 

toegepast kunnen worden, omdat deze niet meer gestandaardiseerd zijn.  

4. Menselijke handelingen leiden tot afstemmingsverliezen en onjuiste keuzes. Zo 

zijn taken overgenomen door andere projectleiders binnen de afdeling integraal 

werken en wordt de terugkoppeling van de kartrekker naar de ontwikkelaar van het 

project niet goed gemaakt. Hierdoor worden in het voorbereidingsproces keuzes 

gemaakt welke niet overeenkomen met het ontwerptraject. 

5. Naast de 40% beoordeling in prijs bestaat een gedeelte (24%) van het 

gunningscriteria kwaliteit uit bouwtijd en bouwkosten. Dit leidt tot dominantie 

naar het bestuderen van de inschrijfleidraad op zoek naar punten welke leiden tot 

hogere bouwkosten of een bouwtijdverlenging, zonder dat gekeken wordt naar de 

mogelijkheden van het globale eisenpakket. Hierdoor ontstaat kwaliteitsverlies, daar 

keuzes niet op optimaal gebruik worden gekozen. Dit knelpunt komt aan bod tijdens 

gesprekken met de betrokken werkvoorbereider.  

6. Het algemeen tijdschema is op basis van ervaringen van de werkvoorbereider 

opgesteld. Uit gesprekken met het bedrijfsbureau van Hurks bouw Eindhoven blijkt 

dat deze op een andere wijze is opgesteld dan dat gebruikelijk is. Zo staan enkele 

bouwmaterialen op dit schema welke niet standaard op dit schema staan. 
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7. Het opstellen van het algemeen tijdschema staat niet verwerkt in de 

tenderplanning. Hierdoor is geen rekening gehouden met het opstellen hiervan, en 

is in de ontwerpfase geen terugkoppeling door het projectteam gegeven over het 

algemeen tijdschema. 

 

8. Het ontwerp van het appartementencomplex bevat drie participanten; de architect, 

constructeur en de aannemer, welke in overeenstemming moeten komen over het 

ontwerp om verder te kunnen in het proces. De communicatie over en weer kost 

twee weken meer tijd dan gepland, omdat men niet weet wanneer gereageerd gaat 

worden op het gevraagde. Dit is zichtbaar wanneer de schetsen van het ontwerp drie 

dagen voor de inlevering van het boekje ingeleverd worden, waar dit eigenlijk al 

twee weken eerder gebeurd zou moeten zijn. Dit knelpunt komt aan bod in een 

gesprek met de kartrekker van de tender. 

9. Het 3D model van het project is door eenzijdige kennis van de architect volledig 

nieuw opgezet, terwijl mogelijkheden bestonden het 3D-model van het Da Vinci 

Huis als concept te gebruiken. Hierdoor is geen optimaal gebruik gemaakt van de 

beschikbare kennis. 

10. Het ontwerp van het gebied is deels gebaseerd op de voorgestelde bouwmethode 

van sandwichelementen van Hurks Prefab Beton en het Da Vinci Huis concept. Zo is 

de steenkeuze gebaseerd op gestelde specificaties uit Hurks Prefab Beton, en de 

beukmaat gebaseerd op plattegronden van het Da Vinci Huis concept. Hierdoor zijn 

randvoorwaarden aan de architect gesteld welke het ontwerp beperken. Dit 

knelpunt wordt geobserveerd tijdens een overleg met de architect, welke aangeeft 

voor een bepaalde steen te hebben gekozen omdat dit door Hurks Prefab Beton 

gesteld was. 

11. Tijdens het ontwerpproces is geen gebruik gemaakt van het ontwerpproces van het 

Da Vinci Huis welke gebruik maakt van de woningconfigurator. Deze stappen zijn 

weergegeven in Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.. Door het niet gebruikmaken 

van deze volgorde en daarbij niet gebruik maken van de woningconfigurator, wordt 

een meer traditioneler proces in werking gesteld welke de procesverbeteringen die 

voor het voorbereidingstraject van het Da Vinci Huis-concept zijn toegepast, teniet 

doen. 

12. Omdat het voorbereiding- en ontwerpproces gedeeltelijk in elkaar overlopen, blijft 

men gefocust op kleine ontwerpontwikkelingen, terwijl keuzes hierin maken en 

tekeningen opstarten een veel grotere prioriteit zouden moeten zijn.  

13. Tijdens de voorbereidingsfase vinden veel opstart-activiteiten voor het maken van de 

tekeningen tegelijkertijd plaats, waar deze in het algemeen tijdschema achter elkaar 

gerekend zijn. Hierdoor komt er veel werkdruk op de werkvoorbereider te liggen. 
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Dit knelpunt is geobserveerd in gesprekken met de werkvoorbereider van het 

project.  

14. Door deze hoge werkdruk zijn sommige opstart-activiteiten later gestart dan 

gepland. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het inkopen van onderdelen als de 

aluminium kozijnen, welke volgens het algemeen tijdschema na de bouwvak 

ingekocht zouden moeten worden, maar op het moment van schrijven nog niet zijn 

ingekocht. 

15. Deze onverwachte prijsafwijking ontstaat door onjuiste budgetaannames in het 

ontwerpproces. Deze aannames zijn gemaakt aan de hand van aangeleverde 

gegevens vanuit Hurks Prefab Beton, maar blijken niet juist te zijn. 

16. Uit prestigeoverwegingen en besluiten van bovenaf is besloten de gevels van het 

appartementencomplex wél uit te voeren in sandwichgevelelementen van Hurks 

Prefab beton, en de woningen in een andere bouwmethode uit te voeren welke 

budgettair wel haalbaar is. Op deze manier wordt een pilotproject gecreëerd voor het 

appartementencomplex met prefab gevelbladen. 

17. Deze prestigeoverweging leidt tot een moeizame communicatie tussen Hurks 

integraal werken en Hurks Prefab beton, waardoor de voorbereiding stagneert. Dit 

wordt duidelijk door de grote hoeveelheid gesprekken welke tussen de twee 

bedrijven plaatsvinden.  

18. Deze prestigeoverweging wordt beïnvloed door bedrijfseconomische drijfveren, en 

leidt dan ook niet tot een optimaal bouwproces, omdat hierdoor meerdere 

bouwmethoden gekozen zijn.  

19. Budgettaire overwegingen leiden tot het gedwongen opnieuw kijken naar andere 

bouwmethoden. Hierbij is snel teruggegrepen naar het bekende traditioneel 

opmetselen van de gevel. Ook is gekeken naar prefab binnenwanden, maar ook voor 

deze geldt dat zij meer kosten dan een traditioneel proces. Dit is geobserveerd tijdens 

gesprekken met onderaannemers. 

20. Kostenoverwegingen en tijdsdruk leiden tot snel teruggrijpen naar het bekende 

traditioneel opmetselen van de gevel. Ook is gekeken naar prefab binnenwanden, 

maar ook voor deze geldt dat zij meer kosten dan een traditioneel proces. 

21. Deze aanpassingen moeten verwerkt worden in de werktekeningen, wat leidt tot 

een ‘terugval’ in het proces. 

22. Door een sterke communicatie van de opdrachtgever en architect, en het nog niet 

gecommuniceerd hebben van de wijziging in bouwmethode naar de opdrachtgever, 

is deze wijziging later naar de architect gecommuniceerd. De huidig doorgegeven 

wijzigingen leidt al tot een vertraging in de werktekeningen van minimaal drie 
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weken. Het is nog niet duidelijk wat de volledige vertraging wordt wanneer de 

volledige bouwmethode wordt gecommuniceerd.  

23. De aanpassing van bouwmethode maakt terugkoppeling naar het Da Vinci Huis 

concept complex. Waar in andere projecten een zekere mate van terugkoppeling 

ontstaat over de uitvoering van het project, wordt dit hier haast onmogelijk. Dit 

knelpunt is geobserveerd in gesprekken met een werkvoorbereider. 

24. De datum voor het indienen van de stukken is erg ongunstig. Het indienen van de 

vergunning is in het algemeen tijdschema meteen na de bouwvak gepland, maar 

door wisselende vakantiedata en het niet aanwezig zijn van benodigde personen 

ontstaat een stagnatie. Dit blijkt bij gesprekken met de betrokken werkvoorbereider, 

welke de stukken wil indienen maar dit niet kan vanwege het niet gereed zijn van de 

tekeningen van de architect. 

25. De aanvraag van een omgevingsvergunningstraject is complex door het grote aantal 

in te leveren stukken welke allen door de werkvoorbereider verzameld moeten 

worden. Wanneer een stuk niet aanwezig is, kan de gehele vergunning niet 

aangevraagd worden. Deze complexe indiening leidt tot zeven werkdagen 

vertraging ten opzichte van het algemeen tijdschema. 

26. Na het acht weekse omgevingsvergunning traject wordt na contact opgenomen te 

hebben met de gemeente Leerdam aangegeven dat deze nog niet in behandeling is 

genomenen gebruik gemaakt gaat worden van de zesweekse verlenging. Deze 

verlenging wordt echter op onjuiste gronden toegepast, namelijk door de 

onderbezetting van de gemeente. Deze vertraging leidt tot vertraging in de verkoop, 

daar woningen pas verkocht kunnen worden wanneer zij een huisnummer hebben, 

wat samenhangt met de aanvraag van de omgevingsvergunning. 

27. Afstemming van de stukken voor het indienen van de omgevingsvergunning vergt 

veel communicatie over en weer. Omdat de architectonisch tekeningen niet in één 

keer geaccepteerd worden door onnauwkeurigheden, vertraagd het gehele proces en 

is de vergunning vijf dagen later ingevoerd.  

28. Afstemming van de in te dienen stukken voor de omgevingsvergunning verloopt 

niet structureel. Dit valt op te maken uit de telefonische gesprekken van de 

werkvoorbereider en de architect, welke meedragen aan de vertraging van vijf dagen 

voor het indienen van de omgevingsvergunning. 

29. Informatieoverdracht binnen Hurks integraal werken leidt tot informatieverlies. Zo 

is de ontwerp- en definitiefase opgestart door een projectleider, welke in de 

voorbereidingsfase de stukken overgedragen heeft naar een werkvoorbereider. In dit 

proces kan niet alle informatie eenduidig overgedragen worden. Dit valt op te 
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maken uit gesprekken tussen bovenstaande personen, waaruit valt op te maken dat 

onderdelen niet helder zijn overgekomen. 

30. Het maken van de verkooptekeningen komt later op gang dan gepland in het 

algemeen tijdschema door het plaatsvinden van de bouwvak en de daarbij komende 

stagnatie van het afronden van de tekeningen behorende bij de 

omgevingsvergunning. Dit leidt tot een grotere werkdruk bij de architect, maar heeft 

(nog) geen gevolgen voor de algemene planning.  

31. De E&W principetekeningen zijn van dusdanige lage kwaliteit dat deze meerdere 

malen teruggestuurd zijn ter aanpassing om tot een juiste afstemming te komen 

binnen de bouwkundige tekeningen. Deze afstemming is opgenomen in het 

algemeen tijdschema, maar duurt langer dan gepland.  

32. Daarbij bestaat geen gestructureerd schema voor het controleren van de tekeningen, 

waardoor niet alle aanpassingen correct worden verwerkt en bij een tweede controle 

nieuwe aanpassingen aan bod komen.  

33. Indirecte communicatie tussen architect en opdrachtgever zorgt voor het verzwijgen 

van het niet prefabriceren van het project naar beide partijen. Dit zorgt voor 

onnodige aanpassingen laat in het proces. 

34. Wat ogenschijnlijk een kleine aanpassing voor de aannemer lijkt, blijkt tot grote 

aanpassingen te leiden in de tekeningen van de architect. Hierdoor worden de 

werktekeningen drie weken later aangeleverd door de architect aan de aannemer.  

35. Aanvullende eisen van stakeholders, zoals de toekomstige bewoners van de 

woningen, maken standaardisatie van zowel de voorbereiding als de uitvoering 

complexer. Zo zijn werktekeningen afhankelijk van de gemaakte keuzes van de 

bewoners.  

36. De wijziging in bouwmethode leidt tot een niet-effectieve ontwerpvolgorde waarin 

veel terugkoppeling moet plaatsvinden, ook vinden veel onnodige aanpassingen 

plaats, welke niet plaats hadden hoeven vinden wanneer de bouwmethode eerder 

gecommuniceerd zou worden. 

37. Tijdens de voorbereidingsfase blijkt dat de eerste offerte van Hurks Prefab Beton 

voor het prefabriceren van de gevelelementen te hoog ligt (46%). Er is nog 

onderhandeld over de prijs, maar uiteindelijk wordt geen volledige 

overeenstemming gevonden. Hierdoor wordt men op een laat tijdstip in de 

voorbereidingsfase, na veel overleg over overeenstemming in prijs welke niet 

gehaald wordt, gedwongen om naar andere mogelijkheden te gaan kijken.  

38. In de calculatie blijkt een inschattingsfout gemaakt te zijn in de voorgenomen 

bouwmethode. In de werkbegroting geen post opgenomen voor prefab 

gevelelementen voor de woningen, maar wordt een traditionele gevel begroot.  
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39. Door Hurks bouw Eindhoven wordt gekeken naar een alternatieve bouwmethode. 

Dit leidt tot een grote vertraging ten opzichte van het algemeen tijdschema, omdat 

nieuwe materialen aangevraagd moeten worden en een nieuwe keuze gemaakt moet 

worden voor de bouwmethode. Op het moment van schrijven is gestart met de 

werktekeningen van het appartementencomplex, en is een globale overeenkomst 

voor de woningen bereikt. Het algemeen tijdschema geeft aan dat de 

werktekeningen al voor de bouwvak gestart hadden moeten zijn, wat een vertraging 

van minimaal 20 weken voor de werktekeningen van de sandwichelementen 

betekent. 

40. Dominantie van de financiële gevolgen leidt tot een traditionelere inkoop van het 

goedkoopste product op de markt welke voldoet aan de gestelde eisen.Dit heeft veel 

gevolgen voor het verdere verloop van het project. Zo wordt tijdens de inkoop geen 

rekening meer gehouden met de korting van 1500 euro per dag, welke gegeven moet 

worden wanneer de opleverdatum niet gehaald gaat worden 

41. Tijdens inkoopgesprekken blijkt dat er geen rekening gehouden is met de 

verlenging in voorbereidingstijd welke ontstaat door gebrek aan ruimte voor 

productie in betonfabrieken. Dit leidt in de voorbereiding tot een knelpunt wanneer 

duidelijk wordt dat naar een ander bouwsysteem wordt overgegaan. Betonfabrieken 

geven daarbij aan dat zij vol zitten en de levertijd daarbij niet of lastig haalbaar is.  

42. De planning gemaakt bij het algemeen tijdschema moet aangepast worden omdat 

deze niet meer toegepast kan worden door de verandering van bouwmethode. Dit 

leidt tot een extra handeling voor de werkvoorbereider en indirect tot een 

bouwtijdverlenging, omdat het vernieuwde algemeen tijdschema uitgaat van een 

traditionele bouwmethode. 

43. De gevel van het appartementencomplex, welke nog wel in prefab geproduceerd 

wordt, heeft een kritieke productietijd door overige vertragingen welke in het 

proces zijn opgelopen. Door de splitsing in bouwmethode zijn 

materiaalhoeveelheden niet precies duidelijk. 

44. De opsplitsing tussen prefab appartementen en traditioneel opgemetselde woningen 

zorgt ook voor een opsplitsing in de begroting. Deze budgetsplitsing is lastig te 

maken door de vele posten in de begroting en zorgt voor veel extra handelingen. Dit 

knelpunt komt aan bod in een gesprek met de betrokken werkvoorbereider.  

45. Veranderingen in bouwmethode zorgen voor een onjuist bouwplaats ontwerp. 

Door gebruik te maken van traditionele metselwerkgevels moeten op meer plaatsen 

metselwerksteigers geplaatst worden, wat zorgt voor een meer complexe 

bouwplaats. 
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46. Halverwege het voorbereidingsproces wordt een uitvoerder betrokken bij het project 

om zijn bouwplaatsindeling op te stellen en het team te voorzien van praktische 

informatie vanuit de uitvoering. Deze uitvoerder wordt echter op een ander project 

gezet, waardoor de werkelijke uitvoerder pas start met zijn werkzaamheden op 26 

november. Tot deze tijd wordt de bouwplaats niet heringericht omdat hierin geen 

prioriteit ligt voor de voorbereiding. 

47. Klantkeuzes zijn cruciaal voor het proces en de keuze van de bouwmaterialen. Zo 

wordt de keuze voor prefab badkamers in de huurwoningen bepaald door het al dan 

niet door de huurder zelf kunnen bepalen van tegelgrootte. Ten tijde van dit 

onderzoek is nog niet bekend of deze wel of niet gekozen kunnen worden door de 

huurder. Mocht dit echter wél het geval zijn, verandert de planning van de 

woningen aanzienlijk. Dit omdat in het prefab-badkamer proces tijdens de ruwbouw 

volledig geplaatst worden en deze snel in productie genomen moeten worden. Is dit 

niet het geval, dan moeten installateurs en afbouwers extra handelingen verrichten.  

48. Installaties kunnen pas laat worden ingekocht door het niet gereed zijn van 

installatietekeningen van de installatieadviseur en de daarbij komende late 

formalisatie van het contract. Deze zijn op het moment van schrijven nog niet 

ingekocht.  

49. In het algemeen tijdschema staat het maken van de werktekeningen voor 

installaties niet vermeld. Hierdoor kan niet getoetst worden wanneer deze gestart 

zouden moeten zijn en is dus ook niet duidelijk of deze op tijd starten. 

50. Alternatieven welke tot optimalisatie kunnen leiden, maar nog niet alom 

toegepast worden, leiden tot onwil binnen het bouwteam. Dit blijkt uit de keuze van 

de werkvoorbereider om voor een funderingstype te gaan opgesteld uit EPS 

bekisting, welke ontwikkeld is door een spin-off van de Technische universiteit 

Eindhoven. Wanneer hierover gesproken wordt met andere personen, wordt hier 

cynisch op gereageerd. 

51. Alternatieven welke tot optimalisatie kunnen leiden, maar duurder zijn, 

worden niet toegepast door financieel gefocuste voorbereiding. Dit wordt duidelijk 

wanneer in de voorbereiding alternatieven voor kanaalplaatvloeren wordt gegeven, 

waardoor geen dekvloer meer geplaatst hoeft te worden, maar deze door een 

financiële focus meteen wordt afgewezen zonder naar de mogelijkheden in de 

planning te kijken. 
 

52. Het maken van de detailplanning en de keuze voor bouwmethode lopen parallel en 

hebben veel invloed op elkaar. Er is al gestart met een detailplanning, maar deze 

moet aangepast worden aan de huidige bouwmethode, wat zorgt voor extra 

handelingen. Dit knelpunt komt aan bod tijdens een overleg met de projectleider, 

werkvoorbereider en uitvoerder van het project. Omdat de bouwmethode pas op een 
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laat moment wordt bepaald kan ook de detailplanning later opgesteld worden, 

waardoor de volgende handelingen ook verlaat plaatsvinden. 

53. Het praktische inzicht van de uitvoerder leidt in de uitvoering tot een soepel verloop, 

maar is gebaseerd op eigen ervaringen. Deze ervaringen kunnen subjectief zijn voor 

een soepel verloop van het proces. Dit blijkt uit de opmerkingen die tijdens het 

overleg gemaakt worden over het huidige beleid: het ‘Dat doen wij altijd zo’ van de 

uitvoerder, terwijl in de markt betere mogelijkheden aanwezig zijn.  

54. Het bepalen van de materiaalhoeveelheden is nog niet volledig duidelijk door de 

onduidelijkheid over de bouwmethode.  

55. Ook de bouwvolgorde is afhankelijk van de keuze voor de bouwmethode. De late 

keuze voor de bouwmethode zorgt ook hier voor een late keuze van de 

bouwvolgorde. 

56. Tijdens het maken van de detailplanning wordt duidelijk dat andere 

bouwmaterialen anders dan de prefab gevels ook een kritieke productietijd krijgen. 

Zo moeten er een keuze gemaakt worden voor het al dan niet toepassen van prefab 

badkamers, omdat deze in productie genomen moeten worden.  

57. De communicatie tussen de aannemer en onderaannemer is complex door de 

onduidelijkheden in de bouwmethode.  

58. Door de aanpassingen in bouwmethode en bijkomende stagnatie in werktekeningen, 

kunnen productietekeningen van gevels nog niet opgestart worden. 

59. Eén werkweek voor de start van de bouw wordt duidelijk dat de prefab 

funderingspalen nog niet in productie zijn gegeven door de voorbereiding. Dit 

gebeurt niet, omdat er een kleine kans is op verkeerde stoffen in de grond, welke 

eventueel de palen kunnen aantasten. Door de opdrachtgever is echter gesteld dat de 

eerste twee blokken zonder problemen geheid kunnen worden. Hier wordt niets mee 

gedaan binnen het voorbereidingsteam. 
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Groepering naar kernknelpunten  

De 59 beschreven knelpunten zijn door middel van een KJ-analyse (Vastert, 2013) 

gegroepeerd naar 24 kernknelpunten. Hierbij zijn de volgende kernknelpunten omschreven: 

A- Niet sluitend budget door onjuiste aannames prefab gevels. 

16.  Onjuiste aanname budgettering sandwichgevels in tenderproces door 

aangeleverde gegevens in betonfabriek. 

39.  Inschattingsfout calculatie in begroting prefab gevelelementen. 

 

B- Er worden wijzigingen in bouwmethode gemaakt door traditionele focus op kosten in de 

voorbereiding. 

6.  Grote focus op bouwkosten leidt tot kosten en tijdsfocus in de ontwerpfase. 

20.  Kostenoverwegingen leiden tot het opnieuw bekijken naar andere 

bouwmethoden voor de woningen. 

41. Dominantie van financiële gevolgen leiden de keuze voor splitsen 

bouwmethode 

52.   Financieel gefocuste voorbereiding kijkt niet naar alternatieven voor 

bouwmaterialen. 

 

C- Er gaat informatie verloren door de opsplitsing in bouwmethode. 

45.  Opsplitsing bouwmethode zorgt voor complexe opsplitsing werkbegroting. 

55.  Men weet niet wat de huidige materiaalhoeveelheden zijn door de 

opsplitsing in bouwmethode. 

 

D- communicatie met de opdrachtgever is ontoereikend.  

1.  Communicatie tijdens de ontwerpfase kan enkel in nota’s en kost tijd tijdens 

ontwikkeling ontwerp. 

23.  Late communicatie over wijzigingen bouwmethode naar opdrachtgever leidt 

tot vertragingen  

34.  Indirecte communicatie tussen architect en opdrachtgever zorgt voor 

verzwijgen informatie bouwmethode aan architect door aannemer. 

 

E- Prestigeoverwegingen bij de directie zorgen voor opsplitsing bouwmethode 

17. Prestigeoverwegingen leiden tot opsplitsing bouwmethode gevels 

18.  Prestigeoverwegingen leiden tot moeizame communicatie en stagnatie bij de 

werkvoorbereiding.  

19.  Bedrijfseconomische drijfveren leiden tot niet-optimaal bouwproces door 

splitsing bouwmethode. 

F- Subjectieve handelingen maken toetsende informatie onbruikbaar. 

7.  Het algemeen tijdschema is op een andere wijze opgesteld dan gebruikelijk. 

54.  Subjectieve voorkeuren van de uitvoerder leiden tot niet optimale keuzes in 

voorbereiding. 
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G- Er is een ongestructureerde externe communicatie. 

33.  Afstemming E&W tekeningen verloopt niet structureel. 

58. Complexe communicatie tussen aannemer en onderaannemer door 

onduidelijkheden in bouwmethode. 

H- Randvoorwaarden beperken kwaliteit ontwerp 

3.  Complex beeldkwaliteitsplan leidt tot meer handelingen architect. 

11.  Randvoorwaarden gesteld door betonfabriek aan de architect beperken 

ontwerp. 

 

I- Aanpassingen in de algemene documenten worden niet, of niet op tijd, gemaakt. 

22.  Aanpassingen in bouwmethode leiden tot aanpassingen werktekeningen 

43.  Nieuwe bouwmethode leidt tot aanpassingen in algemeen tijdschema 

46.  Nieuwe bouwmethode zorgt voor grote aanpassingen in bouwplaatsontwerp. 

53.  Het maken van de detailplanning vindt later plaats door de late keuze van 

bouwmethode. 

 

J- Late klantkeuzes vertragen werktekeningen en productie 

36.  Aanvullende eisen van toekomstige bewoners maken standaardisatie van 

werktekeningen complexer. 

48.  Klantkeuzes zijn bepalend voor keuze en inkoop bouwmaterialen.  

 

K- ongecontroleerde afstemming van stukken voor de omgevingsvergunning zorgt voor 

vertragingen. 

28. Veel overeenstemming met de architect over de tekeningen zorgt voor te laat 

gereed zijn van tekeningen. 

29.  Afstemming en binnenkrijgen van in te dienen stukken voor 

omgevingsvergunning verloopt niet structureel. 

33.  Afstemming E&W tekeningen installatieadviseur gebeurt niet structureel. 

 

L- beschikbare informatie voor projectontwerp wordt niet gebruikt. 

10.  Architect maakt geen optimaal gebruik van beschikbare 3D-modellen. 

12.  Niet gebruik maken van woningconfigurator doet procesverbeteringen in de 

ontwerpfase teniet.  

30.  Informatieoverdracht tussen ontwerp en definitiefase en voorbereidingsfase 

zorgt voor informatieverlies. 

 

M- Er mist informatie in de toetsingsstukken. 

8.  Opstellen algemeen tijdschema staat niet verwerkt in tenderplanning 

50.  Werktekeningen installaties staan niet vermeld in algemeen tijdschema.  

 

N- De voorbereiding werkt onder een hoge werkdruk. 

14.  Tegelijkertijd plaatsvinden van opstartactiviteiten zorgt voor hoge werkdruk 

15.  Hoge werkdruk leidt tot later opstarten van onderdelen. 

21.  Tijdsdruk leidt tot sneller teruggrijpen naar traditioneel werken. 
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O- Inschattingsfouten in de planning zorgen voor vertraging.  

25. Bouwvak leidt tot ongunstige datum indienen omgevingsvergunning.  

26. Complexe aanvraag omgevingsvergunning leidt tot vertraging. 

 

P- Onbekendheid in expertise zorgt voor tijdsverliezen. 

42.  Inkoopgesprekken houden geen rekening met gebrek aan ruimte in 

betonfabrieken. 

35.  Ogenschijnlijk kleine aanpassingen leiden tot 3 weken vertraging bij 

architect. 

51.  Onbekende alternatieven zijn bij aannemer moeilijk te overtuigen. 

 

Q- Werktekeningen zijn te laat gereed voor inkoop.  

8.  Overeenstemming in ontwerp tussen architect, constructeur en aannemer 

kost meer tijd dan gepland.  

32.  E&W tekeningen zijn van een te lage kwaliteit en vergen veel afstemming. 

 

R- Er is te weinig communicatie over wijzigen bouwmethode. 

37.  Wijzigingen in bouwmethode leiden tot niet effectieve tekenvolgorde.  

56.  Late wijziging bouwmethode leidt tot onduidelijkheid in bouwvolgorde. 

 

S- Gestelde randvoorwaarden in sandwichgevel blijken niet mogelijk in voorbereiding. 

 

2.  Randvoorwaarden voor productie sandwichgevels worden niet behaald. 

38.  Er is geen overeenkomst in prijs Hurks Prefab Beton, welke leidt tot een late 

wijziging van bouwmethode in de woningen. 

 

T- Uitwerken van tekeningen kost meer tijd dan gepland. 

9.  Overeenstemming in ontwerptekeningen tussen architect, constructeur en 

aannemer kost meer tijd dan gepland.  

31.  Uitwerken van verkooptekeningen komt later op gang door vertragingen in 

de omgevingsvergunning. 

49.  Installatietekeningen van de installatieadviseur zijn te laat gereed. 

 

U- De omgevingsvergunning wordt te laat in behandeling genomen door de gemeente. 

27.  Aanvraag omgevingsvergunning wordt door de gemeente te laat in 

behandeling genomen. 

 

V- Er ontstaan vertragingen in het inkooptraject door wijzigen van bouwmethode. 

40.  Zoeken naar alternatieve bouwmethode voor de gevel leidt tot grote 

vertragingen. 

59.  Opstarten van productietekeningen vertraagt door aanpassingen in 

bouwmethoden. 

 

W- Te late inkoop juiste materialen zorgt voor kritieke productietijden bij onderaannemer. 

42.  Er wordt geen rekening gehouden met de verlenging in voorbereidingstijd bij 

prefab grijs-beton gevelelementen.  

44.  Vertragingen in inkoop sandwichgevels leiden tot kritieke productietijden 

hiervan. 
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57.  Late wijziging bouwmethode leidt tot kritieke productietijd overige 

bouwmaterialen. 

 

X. Er wordt een onjuiste prioriteit gelegd in de voorbereiding. 

 13.  Voorbereiding blijft gefocust op kleine ontwerpontwikkelingen 

 47.  Late aanstelling uitvoerder zorgt voor laten liggen bouwplaats. 

60.  Palen worden niet in productie gegeven door mentaliteit welke anticipeert op 

het zo lang mogelijk uitstellen van keuzes. 
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Bijlage B : Balkenschema handelingen ontwerp- en 

voorbereidingsproces 
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Bijlage C: Samenvatting interviews onderzoeksresultaten 
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Naam  Machiel van den Brink 

Titel  

Functie Projectleider Integraal werken 

Organisatie Hurks bouw zuid 

Afdeling Integraal werken  

Ervaring 4 jaar 

Interview onderwerp Opstellen en gebruik sturingsdocumenten 

ontwerp- en voorbereidingsproces D&B 

Starttijd: 13.00 Eindtijd: 13.50 

Interviewdatum:  12-03-2015 

Locatie  Pastoor Peterstraat 3  

 

Introductie over interview: 

Dit interview gaat over het plannen en sturen van het ontwerp- en voorbereidingsproces. 

Om dit plannen in kaart te brengen worden sturingsdocumenten opgesteld. Nu blijkt uit 

mijn voorgaande onderzoek dat niet het volledige proces in kaart wordt gebracht, waardoor 

er ook niet op gestuurd kan worden en hierdoor vertragingen in het project optreden. 

Daarom is een deel van mijn afstuderen dan ook het in kaart brengen van het volledige 

ontwerp en voorbereidingsproces. De manier om dit in kaart te brengen wil ik bepalen door 

criteria vast te stellen waaraan mijn toekomstige ‘hulpmiddel’ moet voldoen. 
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Opstellen van sturingsdocumenten 1 

Ja, Ik stel zelf de ontwikkelplanning op. Dit is de planning 

tot het indienen van de omgevingsvergunning, met wat 

aanvullende handelingen voor de architect.  

Stel je zelf wel eens 

sturingsdocumenten op/ welke? 

Omgang vraagspecificatie/programma 

van eisen vanuit opdrachtgever in 

ontwerp/ voorbereidingsproces? 

 

Wij bepalen vaak zelf de datum voor het indienen van de 

omgevingsvergunnnig. Vanuit hier moeten eigenlijk de 

andere mijlpalen en activiteiten worden gepland. 

De ontwikkelplanning wordt opgesteld met als doel het 

op tijd indienen van de omgevingsvergunnnig.  

Wat heb jij als doel voor ogen wanneer 

je een sturingsdocument opstelt? 

 Informatieverstrekking derden 

 Beheersen voortgang 

 Bepalen doorlooptijd 

 Communiceren over voortgang 

 

Mijn indeling is niet gebaseerd op de ‘flappermethode’ 

(van omloop en doorlooptijd, red.) Maar maakt de 

handelingen per persoon inzichtelijk. Op deze manier 

komt ook in beeld wie verantwoordelijk is voor de 

handeling. 

Wat eigenlijk nog mist in deze planning is de 

informatiestroom en de mijlpalen.  

 

Hoe stel jij een sturingsdocument op? 

 

Indeling? 

Omgang mijlpalen?  

 

 

Wat zijn je referenties voor het 

opstellen van sturingsdocumenten? 

 

Ik gebruik een eerder opgestelde planning. 

Waarom deze aanvullende 

handelingen? 

Omdat het wenselijk is dat de handelingen van de 

architect vroeg inzichtelijk zijn. Eigenlijk is dat voor alle 

handelingen zo.  
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Opstellen van sturingsdocumenten 2 

Duidelijk zijn welke handelingen op welk moment 

moeten plaatsvinden en wat de mijlpalen zijn. Het liefst 

ook welke personen dit doen.  

Waar moet een goede planning 

volgens jou aan voldoen? 

Informatieoverdracht tussen 

verschillende sturingsdocumenten? 

Alles in een document of losse 

planningen? Voor/nadelen?  

Ik merk dat de overdracht tussen de verschillende 

documenten miniem is. Wanneer het algemeen 

tijdschema wordt opgesteld door een ander persoon dan 

mijzelf, blijkt vaak dat informatie niet eenduidig wordt 

overgenomen. 

Voor de ontwikkelplanning stel ik geen kritiek pad op, 

omdat eigenlijk alle handelingen uit deze planning hierin 

liggen.  

Kritieke pad in beeld? 

Let op buffers, deze moet je eigenlijk niet opnemen in je 

planning want dan worden je sturingsdocumenten niet 

realistisch. 

Heb je zelf nog ideeën & behoeften bij 

het opstellen van sturingsdocumenten? 

 

Hoe ga je om met unieke activiteiten in 

projecten?  

(Inzichtelijk /tijdsduur/ plaats) 

Unieke activiteiten moeten ver vooraf gepland worden. 

Meestal wordt hiervoor twee extra overleggen gepland, 

eentje voor de klant en een voor de opdrachtgever. Ook 

moet de architect aangestuurd worden.  
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Gebruik sturingsdocumenten  

Zo’n twee keer per week. Om te controleren of alle 

informatie binnen is die er volgens de 

sturingsdocumenten zouden moeten zijn.   

Hoe vaak gebruik je 

sturingsdocumenten? (/dag, /week) 

Merk je verschil in gebruik wanneer 

zelf opgesteld/ door anderen? 

 

 Ja/hoe? 

 

Ja, vooral wanneer er geen sturingsdocument is gebeurt 

er niks.  

Er bestaat vooral een behoefte acties in korte termijn , 

zo’n drie weken tezamen met een overall planning van 

mijlpalen en vergunningen. 

Informatiebehoefte uit 

sturingsdocumenten? 

 

Binnen mijn fase tot het indienen van de 

omgevingsvergunnnig eigenlijk niet.  

Omgang kritieke pad? 
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Gebruik sturingsdocumenten 

 

  Unieke activiteiten moeten meer gestuurd worden. 

Daarbij moet vooraf duidelijk zijn wat de 

informatiestroom is en deelresultaten zijn.  

Omgang unieke activiteiten?  

Omgang wijzigingen? Wijzigingen zouden aangepast moeten worden. Indien 

hier echter niet de noodzaak van gezien word wordt dit 

ook niet gedaan.  

Ja, ik vind onze planning realistisch. Of hij helemaal juist 

is dat niet, maar hij is zeker haalbaar, indien geen 

wijzigingen in het ontwerp komen nadat het laatste 

overleg met de opdrachtgever/welstand is geweest. 

Realistisch ja/nee?  

 

Late wijzigingen in het ontwerp door de opdrachtgever 

en gemeente zou je kunnen voorkomen door van te voren 

controlemomenten met daaraan gekoppeld een moment 

van aanpassen wijzigingen te koppelen 

Heb je zelf nog ideeën & behoeften bij 

het gebruik van sturingsdocumenten? 

 

Detaillevel groot genoeg?   Er is behoefte aan meer informatie in de planning. 

Sommige handelingen bestaan in werkelijkheid uit 

meerdere handelingen.  
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Naam  Milan Brouwer  

Titel Ir.  

Functie Projectleider Bouw 

Organisatie Hurks Bouw Zuid 

Afdeling Bouw 

Ervaring 10 jaar 

Interview onderwerp Interne informatieoverdracht team integraal 

werken-team bouw 

Starttijd: 08:00 Eindtijd: 08:45 

Interviewdatum:  14-04-2015 

Locatie  Pastoor Peterstraat 3  

 

Introductie over interview: 

Dit interview gaat over de interne informatieoverdracht bij Design & Build 

woningbouwprojecten. Ik wil hierbij de huidige informatieoverdracht in kaart brengen, en 

daarbij onderzoeken welke  

Daarom is een deel van mijn afstuderen dan ook het in kaart brengen van de interne 

informatieoverdracht. De manier om dit in kaart te brengen wil ik bepalen door criteria vast 

te stellen waaraan mijn toekomstige ‘hulpmiddel’ moet voldoen. 
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Huidige informatieoverdrachtsmoment  

Ik ben projectleider bouw, en neem tijdens de overdracht 

de stukken over van het ontwerpteam. Dit doe ik samen 

met mijn voorbereidingsteam.  

Welke rol speel je in 

informatieoverdracht? 

Wanneer is het eerste moment dat jij 

betrokken raakt bij het project? Door 

wie wordt je benaderd? 

Ik wordt door de directie betrokken bij de projecten, 

veelal rond de formele tekening van de opdracht. Mij 

wordt dan verteld dat ik moet de basis voorbereiding 

moet opstarten, zoals de start van de bouw, maken van 

planningen en overige voorbereiding, maar het proces is 

een grijs gebied van ontwerpontwikkeling en 

voorbereiding. 

Ik wordt door de directie aangestuurd om de 

ontwerpontwikkelingen mee te maken, maar eigenlijk 

gebeurt dit (nog) te weinig. Er zijn wel al plannen om de 

voorbereiding meer mee te laten werken in het 

ontwikkeltraject, maar daar zijn de meningen over 

verdeeld qua traditionele werkers en innovatieve 

werkers.  

Word je door IW al eerder betrokken 

bij het ontwerp en op welke wijze? 

(Bijvoorbeeld korte informatiesessie of 

even langslopen) 

 

Om mijn taken te kunnen verrichten, wil ik het liefst een 

compleet beeld hebben van het project. Ik weet dat dit een 

traditioneel beleid is, wat niet altijd aansluit bij de wens 

van Hurks Bouw, maar om zo weinig mogelijk risico te 

lopen in de voorbereiding is een zo compleet mogelijk 

beeld nodig.  

Welke wens van moment van 

betrokkenheid heb je zelf? 

Is dit gelijk aan de wens van Hurks 

bouw?  

Waarom wel/niet? 

Op welk moment vindt de 

informatieoverdracht plaats vanuit 

integraal werken naar bouw? 
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Wijze van informatieoverdracht  

 

 Door middel van een overdrachtsvergadering. Hierdoor 

worden taken en verantwoordelijkheden overgedragen 

naar het voorbereidingsteam.  

Op welke wijze vindt de huidige 

informatieoverdracht plaats? 

Is er een leidraad voor deze overdracht 

of is deze afhankelijk van het 

projectteam? 

 

Er bestaat ook een overdracht-map, waarin alle stukken 

staan die overgedragen moeten worden. 

Ik vind niet dat de overgedragen informatie een overkill 

aan informatie is. Wel moet gezegd worden dat wij veel 

van de informatie niet gebruiken omdat wij meer tijd 

hebben om alles beter uit te werken en beter doorgronde 

keuzes te kunnen maken. 

Is de overdracht eenduidig? Bestaat er 

geen overkill aan informatie? 

Ik zou wel willen dat bij onvolledige stukken duidelijk is 

wie de taak afrond. Dit is idealiter vaak de opstarter van 

de taak.  

Heb je nog wensen in de wijze van 

informatieoverdracht? 
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Over te dragen informatie 

 

  

Dat kun je in principe vinden in de overdracht-map en 

notulen van de overdrachtsvergaderingen. Het 

belangrijkste is de werkbegroting, omgezet vanuit de 

werkbegroting 

Wat wordt er precies overgedragen?  

 

Is alle informatie welke wordt 

overgedragen op dat moment 

relevante informatie? 

Zo niet, op welk moment is het wel 

relevant? 

Nee, maar voornamelijk omdat wij meer tijd hebben om 

alles volledig uit te denken en dus opnieuw beslissingen 

maken. Hoe completer de overdracht naar de 

voorbereiding, hoe minder risico je loopt in het project.  

 

Het liefst heb ik een zo complete mogelijk beeld. Liever 

op een iets later tijdstip zelfs dan incompleet. Ik moet 

natuurlijk wel genoeg tijd hebben voor de afstemming 

van alle werktekeningen en de inkoopvoorbereiding. 

Mis je nog informatie tijdens de 

overdracht? 

Compleet dus. Of zo compleet mogelijk. Welke wensen heb je nog ten behoeve 

van de informatieoverdracht? 

Welke behoefte heb je bij de 

informatieoverdracht? ( zo snel 

mogelijk, zo veel mogelijk, zo efficiënt 

mogelijk, niet nodig) 

Ik zou graag een kansen-risicoanalyse willen krijgen bij 

de start van de voorbereiding. Deze kan dan tijdens het 

ontwerpproces opgesteld worden, wanneer iemand iets 

tegenkomt ( bouwkundig, financieel, technisch, 

alternatieven) 
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Bijlage D: Handleiding Hurks UP 
 

De handleiding van Hurks UP is opgesteld als handleiding voor projectleden bij het gebruik van 

Hurks UP.  
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Hurks UP 

Universele procesvorming voor Design & Build woningbouwprojecten 

Een compacte handleiding 
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Hurks UP 
 

Hurks UP is een hulpmiddel opgesteld ten behoeve van het behalen van het doctoraal examen van 

N.M. (Nynke) van der Lei. Dit document is een handleiding, behorende bij het hulpmiddel UP, die 

voorziet in een universele procesvorming voor de ontwikkeling van Design en Build 

woningbouwprojecten. Hurks UP is een hulpmiddel om alle handelingen in het ontwerp- en 

voorbereidingsproces van Design & Build projecten te sturen volgens een vooraf universeel 

opgestelde planning. 

Het programma kan worden bekeken via het programma KYP. Deze is online te 

bekijken(www.kyp.nl), of via de appstore te downloaden. Om in te loggen klikt men op de knop 

‘Login’. Vervolgens moeten de volgende inloggegevens ingevoerd worden:  

 

 

Voor verdere informatie over het onderzoek, gehouden aan de Technische universiteit Eindhoven, 

wordt doorverwezen naar het afstudeerrapport ‘Het voorkomen van vertragingen in het ontwerp- en 

voorbereidingsproces van Design & Build woningbouwprojecten’. 

 

  

Inlognaam: n.m.v.d.lei@student.tue.nl 

Wachtwoord: Technischeuniversiteiteindhoven 

 

Inhoud 
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Gebruikers Hurks Up      36 1.2  

Opzet Hurks UP       37 1.3 

 Starten met het Hurks UP     39 2.
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 Projectspecifiek hulpmiddel Hurks UP   45 2.2
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 Inleiding  1.

 Visie  1.1

Hurks UP is een sturingsprogramma voor het ontwerp- en voorbereidingsproces van Design en Build 

woningbouwprojecten. Het proces dat hierbij is gestuurd wordt is ontwikkeld met de visie dat 

projecten uitgevoerd worden aan de hand van aansturing van (externe) partijen door het 

projectteam. Hurks UP stuurt hierbij op het behalen van de planning van het ontwerp- en 

voorbereidingsproces, tot de start van de bouw. 

Waar traditionele sturingsdocumenten als een algemeen tijdschema de volledige tijdsduur van een 

handeling weergeven, is in dit hulpmiddel uitgegaan van de momenten waarop intern een actie 

plaatsvindt. Daarnaast wordt in het proces toegewerkt naar het behalen van ‘mijlpalen’; belangrijke 

momenten in het proces, waar beslissingen gemaakt moeten worden. Deze mijlpalen bevatten 

controlelijsten en notitiemogelijkheden, waardoor tijdens het proces de status kan worden 

bijgehouden.  

 Gebruikers Hurks Up 1.2

Tijdens het beschreven proces in Hurks Up wordt door twee teams gewerkt aan het project: tot het 

indienen van de omgevingsvergunning is dit het team Integraal Werken, hierna is dit het team Bouw.  

Hurks UP maakt hierbij onderscheid tussen de volgende projectleden: 

 

 Projectleider Integraal Werken – Team Integraal Werken 

 

 Projectlid Bedrijfsbureau – Team Integraal Werken  

 Calculator – Team Integraal Werken  

 Projectcoördinator – Team Integraal Werken  

 Projectleider Bouw – Team Bouw 

 Werkvoorbereider 1 – Team Bouw 

 Werkvoorbereider 2 – Team Bouw 

Alle projectleden zijn in het proces in een kleur weergegeven. Op deze wijze wordt inzichtelijk welk 
projectlid de handeling uitvoert. Elk projectlid is zelf verantwoordelijk voor het behalen van zijn 
handeling binnen de gestelde tijdsduur in het proces. 
 
De verantwoordelijkheid voor het behalen van het gehele proces ligt te allen tijde bij de 
projectleiders Integraal Werken en Bouw. Bevoegdheden om beslissingen te maken of handelingen 
uit te voeren zijn gelijk aan deze verantwoordelijkheden, behalve wanneer een prijsafspraak boven 
de 5000, - wordt gemaakt. Hierbij moet een directielid toestemming verlenen. 
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 Opzet proces in Hurks UP 1.3

Hurks UP is een hulpmiddel voor het plannen en sturen van het ontwerp- en voorbereidingsproces 

van Design & Build woningbouwprojecten. De planning van dit proces is onderverdeeld in 10 

onderdelen. Deze opdeling is gemaakt aan de hand van projectafhankelijke en 

projectonafhankelijke taken.  

Hierbij wordt gesteld dat de handelingen behorende bij de aanvraag van vergunningen, planvorming 

VO, DO en voorbereiding en verkoophandelingen projectonafhankelijk zijn en hierbij vaststaan 

binnen alle projecten die worden uitgevoerd volgens Hurks UP.  

De vakanties en vrije dagen, ontwerphandelingen VO, DO en voorbereiding en handelingen ten 

behoeve van onderaannemers en leveranciers zijn projectafhankelijke handelingen. Deze 

handelingen zijn afhankelijk van (de grootte van) het project. 

 Vakanties en vrije dagen  

Het onderdeel vakanties en vrije dagen bevat de vrije dagen van de projectleden. Hierdoor kan in 

een oogopslag bepaald worden of alle handelingen in werkbare dagen vallen.  

 Vergunningen 

Het onderdeel vergunningen bevat de aan te vragen vergunningen en looptijd. Ook vergunningen 

t.b.v. tijdelijke bouwaansluitingen zijn ingevoegd in Hurks Up, zodat vegund zijn bij de start van de 

bouw. 

 1. VO - Ontwerpvorming  

Ontwerphandelingen ten behoeve van het voorlopig ontwerp. In dit onderdeel wordt toegewerkt 

naar de afstemming met welstand. De laatste mijlpaal in dit onderdeel is dan ook de goedkeuring 

van het voorlopig ontwerp van de welstand. 

 2. VO - Planvorming  

Planvorming in het voorlopig ontwerp, als het opstellen van een plan van aanpak. De laatste mijlpaal 

in dit onderdeel is het overleggen en goedkeuren van het fasedocument VO met de opdrachtgever.  

 3. DO – Ontwerpvorming 

Ontwerphandelingen ten behoeve van het definitieve ontwerp, inclusief ontwerphandelingen van de 

constructeur en installateurs. Toewerkend naar het indienen van de omgevingsvergunnnig.  

 4. DO – Planvorming 

Planvorming in het definitief ontwerp, als het opstellen van een technische omschrijving en een 

calculatiedossier. De laatste mijlpaal in dit onderdeel de overdracht naar het projectteam Bouw, met 

het gereed zijn de over te dragen documenten. 
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 5. Voorbereiding – Ontwerpvorming  

Het ontwikkelen van de werktekeningen van de architect, constructeur en installateur. 

 6. Voorbereiding – Planvorming  

Alle afstemming benodigd om te kunnen starten met de bouw, zoals afstemming met de gemeente 

en Nutsbedrijven. Het onderdeel wordt afgesloten wanneer gestart kan worden met de bouw. 

 7. Voorbereiding – Onderaannemers/Leveranciers  

Het onderdeel onderaannemers/leveranciers is gebaseerd op de in te kopen onderdelen aan de 

hand van een Da Vinci Woning en is opgesteld aan de hand van de STABU-codering. Het definitief 

gereed zijn van het onderdeel (exclusief de productie) is gegeven als mijlpaal.  

 8. Verkoop  

Indien in het contract de verkoop van de woningen is opgenomen. Handelingen die toewerken naar 

het contracteren van kopers en vastleggen van meer/minderwerkkeuzes. Het onderdeel wordt 

afgesloten wanneer alle woningen uitgevoerd, opgeleverd en verkocht zijn.  
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 Starten met het Hurks UP 2.

 Universeel hulpmiddel Hurks UP 2.1

Om Hurks UP te kunnen toepassen binnen projecten wordt van het universele hulpmiddel Hurks Up 

een projectspecifiek hulpmiddel gemaakt. Het universele hulpmiddel Hurks UP zal dus bij elk project 

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 2-1 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 de handelingen 1 tot en met 3 aan 

de rechterzijde van Afbeelding 2-1 uitvoeren.  

1. Nieuw project aanmaken  

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

Hurks UP. Op deze manier wordt elk project vanuit dezelfde opzet opgezet. Een kopie kan gemaakt 

worden in het startscherm, wanneer op de infobutton wordt geklikt. 

 

Afbeelding 2-2 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 op Afbeelding 2-2. 
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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 2-3. Aan de hand van 
de informatiebutton bij de verschillende projectleden kunnen de namen en adressen van 
projectleden gewijzigd worden. 
 

 
Afbeelding 2-3 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. Overige vrije dagen kunnen worden ingevoegd door 

de projectleider. Een en ander is gegeven in Afbeelding 2-4. 

 
 
Afbeelding 2-4 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. Dit zijn handelingen waarvan de 

gestelde tijdsduur enkel voor het project geldt. 

 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 2-5. 

 

Afbeelding 2-5 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. Dit is gegeven in Afbeelding 2-6. 

 

Afbeelding 2-6 Het invoegen van een nieuwe taak. 
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 Projectspecifieke handelingen moeten gewijzigd worden  

De projectspecifieke handelingen in de universele versie van Hurks UP zijn gebaseerd op een 

grondgebonden woningbouwproject van 20 rijwoningen. Indien het project hier van afwijkt, zullen 

projectspecifieke handelingen aangepast moeten worden door de projectleider. Een voorbeeld is 

gegeven in Afbeelding 2-7. 

 
Afbeelding 2-7 Het wijzigen van de tijdsduur van projectspecifieke handelingen. 

 Relaties tussen handelingen  
Relaties of 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 2-8. 

 
Afbeelding 2-8 Afhankelijkheden kunnen per handelingen ingevoerd worden. 
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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 2-9. 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 2-9 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 2-10 documenten, tekeningen en contracten die vóór de gunning zijn opgesteld kunnen worden ingevoegd in 
de bijbehorende tabbladen. 
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 Projectspecifiek hulpmiddel Hurks UP 2.2

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 2-11. 

 
Afbeelding 2-11 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 2-11. 

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.  

Werkbare dagen tot start  

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

Indien de handeling tekening beslaan, kunnen deze onder het tabblad tekeningen teruggevonden 

worden.  

Notificaties  

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

meldingen die voor de start van de handeling worden verzonden naar het projectlid die de handeling 

uitvoert, zodat bewustwording over het starten van de handeling wordt gecreëerd.  

Profiel  

In het tabblad profiel is het eigen profiel zichtbaar. In dit profiel staat het emailadres en andere 

gegevens vermeld.  

Documenten  

In het tabblad documenten zijn inputdocumenten weergegeven, Deze Inputdocumenten die als 

sjabloon dienen zijn ingevoegd als document bij bijbehorende handeling. Het document kan 

gedownload worden via de knop ‘documenten’. 

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 2-12 en Afbeelding 2-13. 

 

Notificatie 
verzonden 

Haalbaar? 

Handeling starten 
binnen 4 dagen

Bericht verzenden 
naar projectleider

Ja 

Nee

 

Afbeelding 2-12 Mogelijkheden bij de werknemer wanneer een notificatie is verzonden 

 

Afbeelding 2-13 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 2-14 en Afbeelding 2-15. 

 

Afbeelding 2-14 Via het tabblad berichten kan een projectlid berichten verzenden naar de rest van het projectteam. 

 

Afbeelding 2-15 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 administrator van het project – 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 2-16. De projectleider kan hier beslissen of afhankelijke taken op hetzelfde moment 

plaatsvinden, verlengen, of mee verplaatst moeten worden. 

 

Afbeelding 2-16 Wanneer een handeling op een ander moment plaatsvindt, verschijnt het volgende scherm. De 
projectleider kan hier beslissen of afhankelijke taken op hetzelfde moment plaatsvinden, verlengen, of mee verplaatst 
moeten worden.  

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 2-17 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. Deze inputdocumenten zijn sjablonen 
voor de uit te voeren handeling.  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 gewest 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.  

 
Afbeelding 2-18 In het tabblad documenten kan de benodigde input verkregen worden. 
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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 

 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 

 (mijlpaal) F: Definitief gereed  

 

 

Afbeelding 2-19 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. In dit tabblad kunnen 

projectspecifieke documenten geüpload worden, maar kan ook gezocht worden naar relevante 

documenten. Hiernaast kan in de notitie van de handeling de URL van de bestandslocatie worden 

ingevoegd. Indien gewenst kan de koppeling gewijzigd worden naar een koppeling in Docstream (het 

huidige online document beheerprogramma). Afbeelding 2-20 geeft de mogelijkheid tot het 

invoegen van een URL in het tabblad berichten weer. 

 
Afbeelding 2-20 het invoegen van een URL met de meest recente documenten. 
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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 2-21. 

 
Afbeelding 2-21 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 2-22 De wijzigingen gemaakt tijdens het proces worden opgenomen in het logboek, ter evaluatie 

voor komende projecten. 
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Bijlage E: Schematisering van programma van eisen tot opzet ontwerp
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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

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 
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Bijlage F: Toetsing van casestudy 
Om het hulpmiddel en de handleiding te toetsen is een casestudy opgesteld. Deze casestudy 

is een fictief project welke ingevoerd moet worden in het hulpmiddel en is besproken met 

een projectmanager integraal werken. Deze heeft de volgende handelingen uitgevoerd: 

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 
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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:\HurksUP\InputdocumentenHurksUp\1.VO-Ontwerpvorming\1.Input\Checklist 

vooroverlegwelstand.doc 
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Uitkomsten casestudy 

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 dan ook een beter beeld van het hulpmiddel ontstaan en 

kan besproken worden of met het hulpmiddel aan het programma van eisen wordt voldaan.  

Tijdens de casestudy zijn de volgende punten aan bod gekomen: 

De projectmanager geeft aan dat bij het opstarten van het programma veel projectleden 

meteen aan de slag zouden willen gaan en stukken in de handleiding als ‘visie’ en ‘opzet 

ontwerp’ pas gaan lezen wanneer zij iets niet snappen, in de hoop dat dit ergens in de 

handleiding weergegeven is. Het is dus zaak een heldere handleiding op te stellen waarin 

zaken snel gevonden kunnen worden. Aan de hand van de kopjes ‘Tabblad’ als gesteld in 

het onderzoek zal dit nog beter worden gerealiseerd.  

Daarnaast komen tijdens het uitvoeren van de casestudy een aantal schermen naar voren die 

niet bekend zijn bij de projectleider en ook niet terug vindbaar zijn in de handleiding. Deze 

zijn opgenomen in de handleiding.  

Aan de hand van de gehouden casestudy is de handleiding van Hurks UP uitgebreid met 

een aantal opties die niet bekend waren bij de geïnterviewde, zoals het invoegen van 

afhankelijkheden en het scherm ‘ongeldige afhankelijkheden’.  

Daarbij zijn een aantal wensen naar voren gekomen over de toepassing van het hulpmiddel, 

die aangekaart kunnen worden bij de softwareontwikkelaars van het toegepaste programma 

KYP: 

 Het vaststellen van vakanties, in plaats van het wijzigen van de data wanneer de 

startdatum van het project wijzigt; 

 Het invoegen van bestanden zonder de extensie hierachter toe te voegen leidt tot 

bestanden die niet geopend kunnen worden. Deze softwarefout moet opgelost 

worden in het programma KYP. 

 De zoekbalk van KYP werkt niet. 

Na het uitvoeren van de casestudy stelt de geïnterviewde dat deze de opzet en toepassing 

van Hurk UP begrijpt. Daarom is het programma van eisen doorgenomen en wordt hierbij 

besproken of aan de gestelde eisen voldaan kan worden. De uitkomsten van dit gesprek zijn 

gegeven in Tabel 1. 

.  



 

 N.M. van der Lei – Technische universiteit Eindhoven 

57 

Tabel 1 - Toetsing van het programma van eisen 

Eis Voldaan?  Opmerking  

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.  

 Voor zover ik kan zien zijn alle 

uit te voeren interne 

handelingen die niet 

projectspecifiek zijn ingevoerd 

in het proces. Echter kunnen 

nog wel inschattingsfouten 

gemaakt worden wanneer de 

projectspecifieke handelingen 

worden ingevoegd. Omdat 

alleen ervaren projectleiders 

wijzigingen maken in het 

hulpmiddel denk ik dat deze 

inschattingsfouten te 

verwaarlozen zijn.  

o Inschattingsfouten door een 

samenloop met vrije dagen van 

projectleden moeten voorkomen 

worden. 

 Ik kan mijn vakanties invoegen, 

echter zijn dit nog geen 

vaststaande data. De data zoals 

deze in het hulpmiddel zijn 

ingevoegd zijn handelingen en 

verplaatsen hierdoor ook bij het 

wijzigen van de startdatum. Een 

wijziging in het programma 

KYP zou dit kunnen oplossen. 

o Inschattingsfouten binnen het (te laat) 

aanvragen van vergunningen moeten 

voorkomen kunnen worden.  

 

 

 

Nu ik alle vergunningen in het 

sturingsdocument heb staan en 

ook helder is wat ik ervoor moet 

indienen door de controlelijsten, 

denk ik dat de aanvraag van 

vergunningen verbetert. 
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 Inschattingsfouten over de wijze van het 

uitvoeren van handelingen moeten 

voorkomen worden. 

 De activiteiten die ik moet 

uitvoeren bevatten de input die 

ik nodig heb voor het uitvoeren 

van de handeling. 

 Het hulpmiddel moet bij meerdere 

projecten toegepast kunnen worden. 

 Ik kan het universele 

hulpmiddel wijzigen naar een 

projectspecifiek, ik kan nieuwe 

handelingen invoegen en 

verwijderen en ik kan de 

tijdsduur van handelingen 

wijzigen. Ik denk dat op deze 

wijze het universele hulpmiddel 

toepasbaar is bij meerdere 

projecten. 

 Het hulpmiddel moet een sturing van 

alle intern uit te voeren handelingen in 

D&B woningbouwprojecten kunnen 

vormen. 

 De notificaties zorgen voor 

bewustwording bij de 

projectleden over het uitvoeren 

van handelingen.  
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Alle informatie uit het ontwerpproces moet op een, door 

beide partijen gewenste wijze, overgedragen worden;  

 

 

Eis Voldaan? Opmerking 

 Het hulpmiddel moet alle informatie 

verkregen in het proces beschikbaar 

stellen voor de projectleden. 

 
Ik kan output opvragen als ik 

een URL heb uit Docstream. Dit 

vereist echter wel de 

medewerking van de 

projectleden, die deze URL 

moeten invoegen, zodat de 

meest recente locatie 

beschikbaar is.  

 Het hulpmiddel moet ervoor kunnen 

zorgen dat de overdracht binnen elk 

project gelijk is. 

 

 Door de universele agenda toe 

te passen tijdens de 

overdrachtsvergadering zullen 

mijns inziens alle punten die 

besproken moeten worden 

besproken worden.  

 Het hulpmiddel moet kunnen sturen op 

een volledige informatieoverdracht. 

 Ik denk dat door het gebruik 

van de mijlpalen alle benodigde 

informatie voor de overdracht 

wordt opgesteld. 
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Alle prioriteiten moeten juist gesteld worden.   

Eis Voldaan? Opmerking  

 Het hulpmiddel moet weergeven in 

welke volgorde de handelingen verricht 

moeten worden. 

 Ik kan zien welke handelingen 

ik moet uitvoeren en hoeveel 

dagen ik nog heb voordat ik 

moet starten met deze 

handeling, alleen zou het fijn 

zijn om alle handelingen per 

projectlid ook in een projectlid-

specifieke planning te kunnen 

printen. 

 Het hulpmiddel moet weergeven welk 

projectlid de handeling uitvoert en 

hiervoor verantwoordelijk is. 

 
Ik kan bij alle handelingen in 

kleur zien welk projectlid te 

handeling uitvoert. 

 Het hulpmiddel moet bevoegdheden 

inzichtelijk kunnen maken. 

 Ik kan documenten openen 

waarin  

 Door middel van het hulpmiddel 

moeten de Projectleiders Bouw en 

Integraal Werken kunnen sturen op de 

prioriteiten. 

 Wanneer ik de startdatum 

aanpas naar een datum in het 

verleden, zie ik dat rode 

schermen ontstaan wanneer 

handelingen te laat gereed zijn. 

Ik denk dat dit kan dienen als 

een duwtje in de rug om te 

kijken naar de werking van het 

projectteam op dat moment, en 

wat er precies mis gaat. 

De notificaties kunnen dienen 

als sturing van de te verrichten 

handelingen. Dit vereist wel 

medewerking van de 

projectleden. 

 


