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Bijlage A: De BPMN 2.0-methode 

Voor de procesbeschrijving is gebruik gemaakt van de BMPN 2.0-methode. In deze korte handleiding 

worden de belangrijkste symbolen die binnen deze methode worden gebruikt besproken. 

Swimlanes 

De processen zijn opgedeeld in verschillende pools. Deze pools zijn weer ingedeeld in swimlanes. De 

swimlanes representeren een persoon of rol. Alle activiteiten die moeten worden uitgevoerd door de 

desbetreffende rol worden in de swimlane geplaatst. 

 

Figuur 1 BPMN 2.0-methode (Vereijken, 2015) 

Events 

Er zijn verschillende soorten events, te weten; start events, intermediate events en end events. Een 

event stelt een gebeurtenis voor tijdens het proces. Er zijn verschillende soorten events die op 

verschillende manieren worden getypeerd. Hieronder wordt een overzicht gegeven. 
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Figuur 2 BPMN 2.0-methode (Vereijken, 2015) 

Tasks 

Een task is een afzonderlijke activiteit, een task die uitgevoerd moet worden. Met een  wordt een 

subproces aangegeven, waarmee een taskinvulling nader gespecificeerd kan worden. 

 

Figuur 3 BPMN 2.0-methode (Vereijken, 2015) 
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Figuur 4 BPMN 2.0-methode (Vereijken, 2015) 
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Bijlag B: Stappenplan ter ondersteuning van het ontworpen proces 

In deze paragraaf is een stappenplan opgenomen als beknopte beschrijving van de eerder 

beschreven deelprocessen. Dit stappenplan kan als basis dienen om de werkvoorbereider te 

ondersteunen in het opstellen van een taakgerichte werkinstructie. 

In een achttal stappen wordt het proces beschreven. Hierbij wordt verwezen naar de desbetreffende 

processtap binnen het deelproces zodat procesbeschrijving uit dit rapport geraadpleegd kan worden. 

Verder is iedere stap voorzien van een praktijkvoorbeeld, het plaatsen van de randkist, ondersteund 

door een screenshot uit de modelleerapplicatie met daaronder een beschrijving van de handeling. 

Ook worden er enkele begrippen toegelicht. 
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Overleg met uitvoeringsteam

Overleg met het uitvoerende team welke taak moet worden uitgevoerd en welke informatie hiervoor 

nodig is. Het integraalmodel wordt gebruikt tijdens het overleg met de uitvoerende 

bouwplaatsmedewerkers om te bepalen welke aspectmodellen nodig zijn voor het uitvoeren van de 

taak, welke weergaven hiervan benodigd zijn en welke informatie hierin moet worden weergegeven. 

Het integraalmodel kan worden weergegeven in een modelleerapplicatie (Revit, Allplan, ArchiCAD, 

Tekla) of een modelviewer (Navisworks, Solibri, TeklaBIMsight). 

Door de uitvoerende bouwplaatsmedewerkers vroegtijdig te betrekken bij het opstellen van een TWI 

worden ze getriggerd om na te denken over de uitvoeringswijze en voelen ze zich meer belangrijk 

omdat ze invloed hebben op de inhoud van het TWI.

Omschrijving processtappen 1 en 2 (deelproces 1)

Voorbeeld

Aan de hand van het integraalmodel wordt in overleg met het uitvoeringsteam bepaald welke 

aspectmodellen, weergaven en informatie nodig is voor het uitvoeren van vloermoot 4.  

Aspectmodel: 

Begrippen

Model van een aspect van het gebouw. Een aspectmodel is een onderdeel van 

een discipline. In de praktijk zijn er meerdere aspectmodellen per discipline. Zo 

kan een constructiemodel (discipline) uit de aspectmodellen vloer, kolommen en 

wand bestaan (Natrop, 2015).

1
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2 Relevante modellen zichtbaar maken

Na overleg met het uitvoeringsteam dienen de relevante aspecten (objecten) voor het uitvoeren van 

de taak zichtbaar te worden gemaakt in het integraalmodel gemaakt met behulp van een 

modelleerapplicatie. 

Omschrijving processtap 8 (deelproces 2)

Voorbeeld

Wanneer het gaat om de taak het plaatsen van de randkist is het van belang dat de onderdelen die 

betrekking hebben op deze taak zichtbaar gemaakt worden, zoals het volume van de vloermoot, de 

werkvloer, het voegprofiel en het leidingwerk.

Modelleerapplicatie:

Begrippen

Software waarmee BIM data wordt opgebouwd/bewerkt
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3 Verzamelen geometrische informatie

De benodigde geometrische informatie wordt gegenereerd in de modelleerapplicatie 

door het maken van zogenoemde views. Deze worden vervolgens verzameld in een 

digitaal informatieoverzicht, een sheet. Dit is een gebundelde weergave van de 

gemaakte views en bestaan voornamelijk uit (3D)-aanzichten, doorsneden en details. 

Let hierbij op de leesbaarheid (schaal) en het output-formaat van de taakgerichte 

werkinstructie.

Omschrijving processtap 13 (deelproces 3.1)

Voorbeeld

Deze sheet vormt een vertaling van de geometrische informatiebehoefte voor het plaatsen van de 

randkist. Uit het aanzicht wordt de maatvoering van de kist afgeleid. In het bovenaanzicht wordt de 

omtrek van de kist bepaald. Het 3D-aanzicht geeft inzicht in de uiteindelijke situatie.

Geometrische 

informatie:

Begrippen

Informatie die direct gerelateerd is aan de afmetingen en locatie van een 

object in het BIM (Verstegen, 2014).
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4 Informatie uit BIM zichtbaar maken

De views worden verder opgemaakt in de modelleerapplicatie door aanvullende 

geometrische informatie weer te geven zoals maatvoering, coördinaten, opmerkingen 

of kleurcodering. Dit kan ook gaan over niet-geometrische informatie zoals 

uitrekstaten, merkenoverzichten, legenda’s of stapsgewijze visualisaties. Dit betreft in 

beide gevallen informatie die al in het BIM aanwezig is en enkel dient te worden 

weergegeven op de TWI.

Omschrijving processtap 14 (deelproces 3.1)

Voorbeeld

Om de informatiebehoefte van de uitvoerende bouwplaatsmedewerkers tegemoet te komen is er 

een uitrekstaat van de sparingen opgenomen met daarin de afmetingen, oppervlakte en inhoud. 

Daarnaast is er een legenda met materiaalaanduiding opgenomen op het overzicht. Ook is er 

maatvoering in het 3D-overzicht weergegeven.

Niet-geometrische 

informatie:

Begrippen

Niet-geometrische informatie omvat alle overige data van het object, zoals 

materiaal, afwerking, brandveiligheidsklasse, codering volgens een 

bepaalde coderingsmethodiek, etcetera 
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5 Informatie toevoegen aan BIM

Soms is het wenselijk om aanvullende informatie toe te voegen aan het BIM zoals 

montagerichtlijnen, afbeeldingen, werkplannen of handleidingen. Dit is informatie dat 

niet direct afkomstig is uit het BIM maar wel relevant is voor het uitvoeren van een 

taak. 

Omschrijving processtap 15 (deelproces 3.1)

Voorbeeld

Ter aanvulling is een fragment van de detailplanning week 45-46 toegevoegd (afbeelding) zodat de 

ploeg geïnformeerd is wanneer de stort plaatsvindt van vloermoot 4. Ook  is er een montagerichtlijn 

(afbeelding) opgenomen voor het plaatsen van het kimblik aan de westkant van de vloermoot.
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6 Voeg projectinformatie toe

Geef in de onderhoek aan welke modellen staan weergegeven. Hierdoor kan eenvoudig worden 

gecontroleerd of de actuele modellen zijn gebruikt in het overzicht. Vul vervolgens de 

projectinformatie in in de vooraf opgestelde stempel (template). Daarnaast moet aangegeven 

worden dat de TWI gereed is voor uitvoering.

Omschrijving processtap 16 (deelproces 3.1)

Voorbeeld

De TWI bevat weergaven uit het integrale model genaamd M-UO-SENS met daarachter de datum. 

Deze is gecontroleerd door TiSp (gebruikersnaam) op 27 mei 2015 en daarmee vrijgegeven voor 

uitvoering. 
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7 Export naar gewenste output

Exporteer de sheet uit de modelleerapplicatie naar het gewenste format (.pdf/.ifc/.bcf/.dwg/.rvt, etc.) 

Geef de TWI digitaal mee op een tablet of tv-scherm nabij de werkplek. Of print hem uit op een 

handzaam formaat en verstrek deze richting de uitvoerende bouwplaatsmedewerkers. Of maak 

gebruik van projectie (Google Glass, beamer) of augmented reality (Smart Helmet, Oculus Rift).

Omschrijving processtap 17 (deelproces 3.1)

Voorbeeld

De TWI voor het plaatsen van de randkist is geexporteerd naar PDF en afgedrukt op A2-formaat.
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8 Controleren en feedbackronde 

Controleer de inhoud van de gegenereerde taakgerichte werkinstructie in overleg met de uitvoerder 

en de betreffende ploeg die de taak gaat uitvoeren. Is alle uitvoeringsinformatie aanwezig om het 

werk uit te voeren?

Vraag bij het gereedkomen van de taak de uitvoerende bouwplaatsmedewerkers om feedback ter 

optimalisatie van het proces en de informatieverstrekking

Omschrijving processtap 18 en 25 (deelproces 3.2 en 4)

Voorbeeld

In bovenstaand voorbeeld van de TWI voor de stortploeg zijn na het controleren onder het 

uitvoerend personeel de volgende opmerkingen in het rood toegevoegd. Deze informatie is 

noodzakelijk voor de stortploeg.
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Bijlage C: Interviews informatiebehoefte onderzoeksfase  

Voorman timmerploeg (werkvloer) 

Timmerman 

Vlechter 

Voorman 

Uitvoerder 

Hoofduitvoerder 

Werkvoorbereider 1 

Werkvoorbereider 2 

Projectleider   



 

 

Het opstellen van taakgerichte werkinstructies  20 

Interview voorman timmerploeg werkvloer 

Huidig proces informatiestromen (werkinstructies) voor vloermoot 4 

Datum 11-03-’15 
Duur 35 min 

 

Naam Marcel Claassens 
Functie Timmerman 
Afdeling Woningbouw 
Werkzaam vanaf 25 jaar in dienst 

Betrokkenheid project Vanaf fase 2 (februari 2014) 

 

Doel: Achterhalen welke informatie input benodigd is voor het gereedmaken werkvloer mbt vloermoot 

4. 

A. Werkvloer 

 

1. Hoe ga je te werk voor het realiseren van de werkvloer? Deel EPS, deel gestort, 

roltrapputten? 

Randkist maken, werkvloer ertussenin. Eerst werkbrugjes (houten jukjes) op hoogte, hoogtemaat o.k. 

werkvloer.  Toen hebben we voor de roltrapputten de tempex daarop gezet. Voor de vloer hebben we 

de buitenmaten van het beton aangehouden (vormtekening), latten op de werkbrugjes geschroefd, 

daar leggen we de tempex op, en daartussen storten we de werkvloer. Zo is jouw tempex meteen 

ingesloten door de werkvloer. Zou je dat andersom doen, dan moet je werkvloer perfect vlak zijn om 

je tempex er tussen te krijgen.  

Het kan ook zijn dat eerst de werkvloer (tempex en beton) gerealiseerd wordt en dat de randkist daar 

tegen aan gezet wordt. Eerst de kisten er rond gezet, toen de werkvloer er in gelegd. In de 

roltrapputten ligt tempex ivm afschot. 

2. Welke tekeningen worden hiervoor voornamelijk gebruikt 

Overzichtstekening TEK-V-002 

3. Welke informatie is hiervan noodzakelijk? 

Hoofdassen, legenda (materiaal aanduiding, dikte), ondermaatvoering uitgezet door maatvoerder.  

Vanuit as SF (rechtsonder) wordt begonnen met de randkist tot rechtsboven. Dan alleen de onderkist, 

de onderslabbe (vanwege dilatatievoeg). Dan snijden we de palen af. Dan kan de grondwerker de 

rest egaliseren. Dan leggen wij er meteen tempex achteraan (palen gebruiken om tempex af te 

tekenen), dan hangen we de wapeningskorven in de buispalen. Als je dit korven er al in zet, dan kun 

je je buispalen niet meer gebruiken om in je tempex af te drukken (korven steken eruit). Dit kost 2 

man al gauw een halve dag werk om dit met de hand af te tekenen, is toch een besparing van 8 uur. 

Als de tempex dan ligt dan werken we tot de verdiepte strook. Met een balk geven we de snijpunten 

aan. De balken zetten we er van te voren in. Dan hoef je de tempex er alleen nog maar tegen aan te 

leggen. En dan maken we de schuine gedeelten.   

Soms wordt besloten vanwege kostenoverwegingen om de werkvloer ipv 7 cm, 5 cm dik te maken. 

Dat moet dan rekening mee gehouden worden. Ik zeg altijd zo: tekening aan houden. Ga je wijzigen, 
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en er komt iemand anders op het werk dan zit je werkvloer 2 cm lager. Over de hele vloer oppervlakte 

scheelt dat al gauw 3 a 4 kuub beton. Belangrijk is dat er dan meteen 5 cm in het ontwerp wordt 

ingetekend. Stel ik word ziek en er komt iemand mij vervangen dan heb je wel een probleem anders. 

BEWAKING 

Riool zat lager tussen vloermoot 4 en 5, ter hoogte van de dilatatieband. Dit was niet in deze 

vormtekening uitgewerkt. Daarom zijn we daar dieper gegaan. Ondergedeelte van de kist aangepast. 

Werkvloer bleef hetzelfde, ligt alleen dieper. De vloer is dikker geworden. Meer uitgegraven, is in 

totaal 20 cm bij gekomen. Ook meer wapening. 

4. Welke maatvoering op wapeningstekening is hierbij noodzakelijk? 

Vanuit as SF geeft de maatvoerder de verschillende verdiepte delen aan tussen de assen met behulp 

van stippellijnen. De maatvoerder geeft ook de schuinen delen aan. Die gegevens heeft hij vanuit 

kantoor. Wij zetten bouwplanken, daar geeft de maatvoerder de maten op aan. Ik arceer waar de 

schuinen delen beginnen. Hij tikt de spijkers op de bouwplanken en  wij hoeven alleen nog touwtjes te 

spannen.  

5. Betekent dat dat de overige informatie op tekening (maatvoering bv) overbodig is? 

Wat heeft het principe detail op V-002 bijvoorbeeld voor meerwaarde voor mij. Ik hoef het riool niet te 

maken.  Elke sparing maken ze ook een detaillering van, is dat nodig? Als de sparing afwijkend is, 

dan wel. Als de sparing hetzelfde is hoef je het maar 1x uit te tekenen. Elke sparing is nu 

uitgedetailleerd. Heb je te weinig details, dan is het ook niet makkelijk. Heb je te veel details, tja… 

6. Welke informatie is wenselijk voor het uitgraven/aanleggen werkvloer? 

Ad heeft ooit wel eens eerder een soort overzichtje gemaakt (ook voor de grondwerker) waarin hij met 

kleur had aangegeven waar de verlaagde stroken zitten. Voor een leek is de vloer op tekening V-002 

één plat vlak. Had ie met de verlaagde stroken gekleurd, corresponderend met onderstaande 

doorsnede tekening.  
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B. Rol als voorman 

 

1. Welke uitvoeringsinformatie gewonnen in het veld wordt teruggekoppeld richting 

uitvoering, werkvoorbereiding (werkvloer, randkist, vlechten)  

Enkel voor de wapening wordt er gekeurd. Niet voor de randkist of werkvloer. Voor een wandkist wel, 

dan komt de ontwerper (Nick) wel even controleren of het goed gemaakt is. Hij tekent iets uit maar wil 

niet zeggen dat het buiten altijd zo gemaakt is. Bij de peri kist komt ie dan even kijken  of het allemaal 

wel goed gemaakt is.  

*VLECHTER VRAAGT TEKENING VAN TRAP AAN VOORMAN* 

2. Welke uitvoeringsinformatie wordt vastgelegd? (keuren, afwijkingen, of bepaalde afstanden, 

diepten, uithardingstijd, etc.)  

 

3. Hoe weten de mensen binnen dat de volgende fase ingegaan is? Of de werkzaamheden 

afgerond zijn buiten? 

 

Gaat vaak via Gert. Meestal krijg ik van Gert te horen we beginnen maandag aan de kist, dan krijg ik 

te horen van Gert dat ik de maandag erop de vlechter krijg. Dan laat ik Gert weten dat we rechtsonder 

beginnen met isolatie te leggen, dan kan de vlechter daar een start maken. Het is niet zo dat de 

werkvloer helemaal klaar is. Maar je probeert wel meer dan de helft af te hebben zodat de vlechter 

kan beginnen, ook ivm laslengtes enzo. Verder wordt er een terugkoppeling naar binnen gemaakt als 

er iets niet goed is. De buigcentrale heeft bijvoorbeeld een fout gemaakt. Dan wordt dat wel even 

naar binnen teruggekoppeld, zitten wij fout, of is het die centrale. Nu werd duidelijk in de buigstaat dat 

vergeten was de dekking eraf te trekken. 

Voor de wapening wordt alles gecontroleerd. Kamiel keurt, dan roept ie vaak mij er eerst even bij, dan 

kijken we er samen naar. Dan roep ik de vlechter erbij, dan wordt dat meteen opgelost.  In principe is 

het zo dat als Camiel komt, en die constateert iets dat de dekking bijvoorbeeld niet goed is of te 

weinig staven, dan is het meteen vlechter erbij halen en aanpakken. Niet uitstellen, maar meteen 

oplossen. Dus die koppeling is er gewoon tussen Gert en ik, vlechter en ik en Kamiel en ik. Is gewoon 

vanzelfsprekend. Als je vaker met elkaar op een werk zit groet dat uiteraard meer naar elkaar toe.  

De werkvoorbereiding heeft ook een planning, dus die weten ook wanneer de volgende fase ingaat. 

En die komen ook wel eens buiten kijken. Of wij gaan anders naar binnen. 

 

4. Hoe verloopt de communicatie/informatiestroom tussen de timmerlieden en vlechters? 

Of enkel communicatie via voorman? 

Uitvoerder stuurt vlechter ook aan. Anders ik. Ik moet wel weten wanneer de vlechter begint. Dan 

stuurt Gert de vlechter naar mij toe als er iets is.  

Timmerlieden en vlechters communiceren wel. Maar als iets niet goed gaat komt die timmerman wel 

naar mij toe en waarschuwt dat daar bv bij die vlechter niet goed gaat. Belangrijkste zaken 

communiceer ik met de voorman van de vlechters, dat is mijn aanspreekpunt. En als die er niet is dan 

spreek ik de vlechters direct aan. Nico komt naar mij toe als er iets niet goed is.  
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Vanochtend toevallig tekeningen gekregen voor de volgende moot 5. In overleg met Gert gekeken 

naar de sparingen en 2 man aan het werk gezet om die sparingen voor te bereiden. 

Meestal laat ik de beste timmerlieden niet de werkvloer maken. Die zet ik in voor de complexere delen 

tpv de roltrapputten bv. De werkvloeren mogen iets minder nauwkeurig zijn. 

ROLTRAPPUT 

Uitgraven onderkant werkvloer. Die werkbrugjes zetten, wanden maken. Dan tikken we er een paar 

piketjes in voor de hoogte van de werkvloer, dan tikken we er wat latjes in omdat die werkvloer schuin 

ligt. Moet ie daar 10 en daar 5 hoog zijn. Dan heb je nog geen referentie. Daarom werken we met 

latten tussen hoogte verschillen. Dan kun je daar je grond op afrijen. Dan maak je werkvloer, dan je 

constructieve vloer en dan pas je periwandkist. Zijn dus al 3 stappen voordat je zover bent. 
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Interview timmerman 

Huidig proces informatiestromen (werkinstructies) voor vloermoot 4 

Datum 14-01-2015 

Duur 54 min 

 

Naam Nico 

Functie Timmerman 

Afdeling Woningbouw 

In dienst 30 jaar  

Betrokkenheid project April 2014 

 

Doel: Achterhalen welke informatie input benodigd is voor de civiel relevante uitvoeringsprocessen 

(kisten, wapenen, beton storten) mbt de rol van timmerman 

C. RANDKIST 

Interessante uitvoeringsprocessen en representatief voor civiele werken zijn, het kisten, het wapenen 

en storten van beton.  

Voorbeeld: schilderij ophangen 

7. Welke tekening heb je nodig om de randkist te maken? Hoe ga je te werk (voorbeeld 

schilderij)? Maken jullie ook de sparingen? Roltrapputten? 

Vormtekening tek-v002 en tek-v003 zijn van belang voor de randkist. De dwarsdoorsnede op tek-

V002-2 zijn de contouren zichtbaar voor de randkist. Handig om de contouren te zien. Onderliggende 

maatvoering voor afmeting schotten te bepalen. Om de voegband te zien hebben we tek-V003-3 

nodig. Deze is wel in spiegelbeeld dus is een beetje lastig getekend.  

De kist is opgedeeld in een onderkist en bovenkist met daartussen de voegband. Eerst het onderste 

gedeelte gemaakt waar die band in ligt. Verdeeld in verschillende schotten gebaseerd op de onder 

maatvoering op tek-V003-3. Je begint vanuit één hoek met je bekisting, zorgt dat die op maat staat. 

Vervolgens kun je de andere schotten er gewoon tegen aanzetten, dan blijft het uitkomen.  

8. Welke maatvoering op tekening is hierbij noodzakelijk? 

Voordat je aan de onderkist begint bekijk je dit principedetail op tek-V002. Je ziet hier dat op 175 mm 

vanaf bovenkant werkvloer hart voegband zit. De voegband hebben we in het werk gemeten, is 40 

mm, betekent dus dat de kist 175 – 20 = 155 mm hoog is (+ dikte werkvloer).  

Vrij in indelen kist.  

Maatvoering sparingen is voor mij niet belangrijk. De sparingen heb ik er wel ingelegd maar er staan 

ook heipalen waar ik zover vanaf moet blijven. Centerpennen bv. bij de kopkist van het dek teken ik 

puur op inzicht, staat zo ook niet op tekening. Mijn manier voor het zekeren van die kist. 

Voor de randkist is de hoogte belangrijk, peilmaat +15,187, voor het plaatsen van de profielen teken 

kist. Hoogte kist is niet maatgevend, steekt meestal 5 cm er bovenuit, maar kan ook 3 of 4 zijn.   
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Voor meeste leidingwerk maakt het niet uit of hij 5 cm hoger, dieper of meer naar links ligt. Tenzij het 

een afvoer is, dan moet hij wel op bepaalde hoogte liggen ivm afschot. Hebben een bepaalde hoogte 

voor afschot, dan mag ik daar niet van afwijken.  

Over het algemeen ligt band 175 mm vanaf onderkant vloer. Sommige delen ligt de voegband iets 

verdiept, dat gaat op eigen inzicht. Die 4 leidingen die in dat deel er in moeten, maakt niet uit of die nu 

op 6 of 7 cm uitelkaar liggen.  

 

9. Betekent dat dat de overige informatie op tekening (maatvoering bv) overbodig is? 

Voor de buitenkist heb ik onderstaande doorsneden niet nodig. Sparingen maken we gewoon aan de 

hand van de maten op tekening. Die laten we dan door een maatvoerder bepalen waar ze er in 

moeten, dat is niet zo moeilijk. 

 

10. Welke informatie is wenselijk? 

Ik moet de vorm kunnen zien, die zie ik nu. Als ik de contouren kan zien, dan weet ik hoe het er uit 

komt te zien, zonder de details.  In de doorsneden zie ik de maatvoering. Vaak nu nog relaties leggen 

tussen maatvoering: onderkant vloer + 175 – 20 mm = hoogte kist. Kan efficiënter. Nu vaak 

terugtellen vanaf peilmaat. 

Peilmaat bovenkant vloer belangrijk voor hoogtemaat profiel in kist (hoeklatje). Onderste peilmaat, 

grondslag is een vaste maat, is +14,387 – 110 mm van vloerisolatie. Ook weer terugrekenen voor 

uitgraafhoogte. Niet aangegeven op tekening omdat ze niet altijd weten wat er aan isolatie of 

werkvloer ligt, soms tempex van 100 mm of werkvloeren van 70 mm. Staat soms wel aangegeven, 

hier wel.  

Bij het stellen van de kist zet ik hem op tegels. Daarvoor houd ik onderkant tempex aan, die heb ik al, 

daar zet ik de kist tegenaan. We hebben de kist 94 cm gemaakt. 80 + 11 = 3 cm speling aan de 

bovenkant. Die tegels heb ik met een laser op hoogte gelegd, die peilmaat + 14,387 is dus eigenlijk 

niet belangrijk hier. Onderkant tempex zet ik een hoogte op. Ik zorg dat bovenkant tegels op dezelfde 

hoogte zitten. Na het stellen komen de latjes erop, niet voor het stellen want stel dat stuk wat dieper 

uitkomt dan klopt het niet meer. Voor tempex is het wel belangrijk dat deze op hoogte ligt, anders te 

veel of te weinig beton er in. 

Heel de kist kun je van te voren al zagen, je weet hoe hoog ze zijn, je moet ze alleen een keer 

afkorten. Dan worden ze genummerd en dan is het alleen nog maar tegen elkaar aanzetten. 

Zijstukken kunnen in het werk gemaakt worden, of zelfs vanaf deze plattegrond, maat staat er in, 

1675 mm. 

11. Is er maatvoering waarvan je denkt: dit zou wel makkelijk zijn als dit gearceerd of 

aangehaald is?  

Dit is al vrij duidelijk. Ik snap alleen niet dat sommige aanzichten in spiegelbeeld zijn. Het liefste heb ik 

dat hoe je er voorstaat, dat je hem ook zo ziet. Wij lopen in de put zelf, dus we kijken er vanaf zo 

tegen aan.  

Het zou makkelijk zijn als mijn tekeningen bij elkaar staan. Maar er staat meer op, er moeten meer 

mensen mee werken. Hier staat bijvoorbeeld op tek-V002 de hele vloeroppervlakte op, daar heb ik 

niet zo veel mee van doen. Iemand anders die de leidingen moet doen, die heeft dat wel weer nodig. 

Alleen ontbreekt daar de maatvoering ook weer voor in de plattegrond. Die heb ik gelegd namelijk, 

heb dus ook al aangeven dat ze volgende keer de maatvoering erbij moeten zetten. 
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Maatvoerder zet punten (bovenkant plattegrond) uit met spijkers en markeert ze met kleur. We 

werken vanuit de assen. Ik weet dan dat ik daartussen een lijn kan spannen en vanuit daar m’n kist 

kan stellen. Het zou wenselijk zijn als de maatvoerder vanuit dezelfde as bij voorkeur aan begin van 

vloerdeel uitzet. Nu is het zo dat hij de ene keer halverwege begint. Dan weer daar. Gewoon vanaf 

het begin (= bestaande vloermoot 3), dan is het alleen maar optellen. En het is een vast meetpunt, is 

al gerealiseerd.  

Als je zijn tekeningentje ook ziet, allemaal verschillende kleurtjes, door elkaar, je kunt er geen wijs uit. 

Als je dat ziet dan denk je ook: waarom niet 1 lijn getrokken en alle maten bij gezet. Nu moet je je bril 

opzetten en gokken wat waar bij hoort. 

Het is een kwestie van goed beginnen. Als je het eerste schot wegzet, dan is het alleen maar de rest 

er tegen aan te zetten zonder al te veel na te denken, en dan kom je op het einde ook gewoon goed 

uit. Het kan best dat je op het einde een cm uitwijkt maar dat maakt op die oppervlakte niet uit.  

12. Wat vind jij belangrijk als het gaat om de snelheid waarmee een tekening voorhanden 

moet zijn, de totaliteit van informatie op tekening, de leesbaarheid van de informatie, 

visualisering van het constructiedeel, simplistisch/eenvoud weergeven van informatie, 

hoeveelheid aan informatie (tekenwerk), etc.? 

Leesbaarheid: is belangrijk, het moet niet te klein wezen, de maten logisch en geordend naast 

elkaar/onder elkaar. Niet te veel maten in het tekenwerk. 

Totaliteit: het zou fijn zijn als het tekenwerk gefilterd is op enkel het werk wat ik moet doen, maar ik 

denk dat ze dat niet doen. Ik kan wel zeggen dat ik wil alleen maar taakgericht tekenwerk hebben 

maar ze zetten bij het ontwerp natuurlijk dat blad zo vol mogelijk zodat iedereen van die tekening kan 

werken. Anders moeten ze voor ieder onderdeel een nieuw blad hebben. Ik denk dat dat te duur 

wordt.  

Visualisering: een overzichtstekening blijft belangrijk, plattegrond bijv. Een 3D afbeelding helpt daar 

heel erg bij hoe het eruit komt te zien, die wordt bruikbaarder zodra er meer maatvoering instaat. 

Wandkisten zijn bijvoorbeeld uitgetekend op een bekistingstekening, tijdelijke constructies. Daar is 

helemaal uitgedacht hoe die kist eruit komt te zien, schotten genummerd die je niet moet omwisselen, 

kan maar vaak op 1 manier. Kisten worden vaak gemaakt vanaf aanzichten. Of 3D, maar dan moet je 

er de maten kunnen bij zetten. Maar de kans bestaat dat het dan te druk wordt, ivm met de maten die 

je erin moet zetten. Over het algemeen vind ik een 3D tekening vaak druk ogen, net zoals die 3D 

tekening van Peri die ze hier een keer hebben laten zien. Tenzij je met kleuren gaat werken, bv. 

oranje is dit, blauw is dat enz. Dat zou ideaal zijn.  

D. Taakgerichte werkinstructie 

 

1. Wat vind je van de handleidingen van Lego of Ikea? Zou dit werken voor het maken van 

een randkist? Waarom wel of niet? 

Ja, dit kun je bijvoorbeeld toepassen in de Peribekisting. Ik betwijfel of ze dit willen aangeven voor 

een randbekisting. Maar ik denk dat het over het algemeen wel een vooruitgang is. Door zo’n 

stappenplan zie je in ieder geval wat het wordt. 

2. Is een keerzijde aan dit verhaal dat hierdoor eventueel jullie creativiteit zou worden 

weggenomen? 

Nou dat maakt niet uit. Maar weetje wat het is, het probleem is als je het zo opbouwt, wie is er 

verantwoordelijk wanneer het misgaat. Wie heeft het dan gedaan? Nu moet ik de kist maken, als 
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deze omgaat, dan is het mijn fout. Dan kan Gert er niks aan doen. Maar wat als je hem precies 

opbouwt volgens papier, en het gaat mis, wie is er dan fout?  

3. Wat als het meer dient als een handleiding? Dat het in een eerder stadium “binnen” al 

een keer bedacht is, een proces waar jullie eerder worden bij betrokken. 

Ja maar je zult zien dat mensen toch gewoon doen zoals er op papier wordt aangegeven. En deze 

UO tekeningen zijn jaren geleden al een keer uitgetekend, er kan intussen van alles veranderd zijn. 

Vaak weet je nog niet hoe je het gaat maken, er is vaak ook nog geen uitvoerder bekend.  

Het is wel fijn om te zien hoe het er straks uit komt te zien. Dat is wel mooi. 

4. Op A3 formaat, een stappenplan (in 3D) als taakgerichte werkinstructie voor bv het 

maken van de randkist? 

Ja dat werkt heel fijn denk ik. Die ronde wandjes heb ik ook gemaakt, daar heb je ook een 3D van. 

Het is uiteindelijk allemaal gemaakt vanuit de bekistingstekening, maar je krijgt van die 3D tekeningen 

wel een aardig idee hoe het eruit komt te zien.  

E. Algemene indruk taakgerichte werkinstructie 

Het zou natuurlijk een stukgemakkelijker werken als je alleen maar ziet wat je nodig hebt. Maar ja dan 

heb je straks dat mensen helemaal niet meer hoeven na te denken. Nu moeten we nog wel eens 

maten optellen of terugtellen. Alhoewel is het fijner als je meteen ziet welke maat je moet hebben, ipv 

onduidelijkheden. Zoals je bijvoorbeeld moet weten wat ze bedoelen met die 175 mm, dan moet je 

weer gaan zoeken wat het betekent. Dan heb je het detail nodig, op ander blad. Ooit heb je 5 

tekeningen nodig. Dan is het toch wel fijn als het detail verzameld staat bij de noodzakelijke 

tekeningen met de maten die jij nodig hebt, gearceerd in de kleur voor het plaatsen van de randkist. 

Er staan natuurlijk heel veel maten in die ik niet nodig heb. Voor maken van die kist is bijvoorbeeld de 

afstand van die leidingen al niet belangrijk. Dat is voor de loodgieter of elektricien.  

Behalve de afvoerpijpen, die moeten wel op hoogte liggen. Bijvoorbeeld deze 343 mm, is vanaf 

onderkant beton, bovenkant tempex. Die moet je er dus nog bij optellen. Ook gemaatvoerd vanaf 

bovenkant beton, staat dus al een maat te veel op. 
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Interview vlechter 

Huidig proces informatiestromen (werkinstructies) voor vloermoot 4 

Datum 03-03-2015 

Duur 25 min 

 

Naam Muso Bulut 

Functie Vlechter 

Onderaannemer Schaaij ijzervlechtbedrijf B.V. 

In dienst 20 jaar 

Betrokkenheid project Start werkzaamheden 

 

Doel: Achterhalen welke informatie input benodigd is voor de civiel relevante uitvoeringsprocessen 

(kisten, wapenen, beton storten) mbt de rol van de vlechter  

F. Vlechten 

Werkzaam voor Schaaij ijzervlechtbedrijf, ingehuurd als onderaannemer door Heijmans Civiel, 

verantwoordelijk voor de wapening van de vloermoten. Levert het ijzer, maakt de buigstaten, laat de 

wapening buigen en zorgt ervoor dat een vlechtploeg de wapening komt vlechten. Heijmans levert 

wapeningstekeningen zonder buigstaat nummer, Schaaij maakt de buigstaten en voorziet de staven 

in de wapeningstekening van een nummer. De buigstaat is nodig om de lengte van de staven terug te 

vinden (staat nl. niet op tekening). Ook kun je hier in terugvinden of de staven recht of gebogen zijn. 

Uitvoeringswijze 

We leggen eerst de hulpstaven op dekkingsblokjes, daar noteren we met een geel krijtje de afstand 

van de staven, bv. om de 150. Dan komen daarop de staven in de andere richting. Dan haarspelden 

(die gaan met de onderwapening mee), als je die later doet krijg je ze er niet meer tussen. Dan 

supporters, (dan kan de randkist dichtgezet worden). En dan komt de bovenwapening. Vervolgens 

worden de sparingen gemaakt, daar waar nodig wordt de wapening dan weggeknipt of geslepen. 

1. Welke tekening heb je nodig om de wapening van de vloer te vlechten? Hoe ga je te 

werk (voorbeeld schilderij)? Maken jullie ook de sparingen? Roltrapputten? 

 

 Tek-W-002: voor bovenaanzicht 

 Tek-W-003: voor doorsneden 

 Tek-W-004: voor detaildoorsneden 

 Tek-W-005: details 

 Tek-W-007: aansluiting vloer met ringbalk 

 Buigstaat (gemaakt door vlechtbedrijf) 

Het is heel belangrijk voordat ik begin aan een werk, dat ik weet waar de assen zitten. Als ik weet hoe 

dat in elkaar zit, dan kan ik meteen goed beginnen. Als ik geen assen heb, dan weet ik niet welke 

kant ik op moet. Daarnaast is de maatvoering belangrijk. Het is belangrijk dat de timmerman dezelfde 

afstand aanhoud zoals op tekening aangegeven staat. Als daar staat 5 meter, dan moet hij ook 

precies 5 meter aanhouden, anders past mijn ijzer daar niet in. Ik controleer dus eerst of alle maten 

overeenkomen zoals aangegeven op tekening. Dan ga ik tellen, zodat ik precies genoeg staven erin 

heb zitten. Bijvoorbeeld hier, rond 16 om de 150, ga ik kijken in de doorsneden, zie ik dat er meer in 

gaat, rond 16 om 300, onder en boven (dubbele pijltjes). 
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Boven- en onderwapening zitten vaak op één overzichtstekening. De doorsneden op één blad. En 

dan de details op een blad. Komt er wijziging, dan weer een extra blad. En dan is er ook nog een 

maatvoeringtekening, in dit geval de vormtekening. Nodig voor aansluiting met andere 

constructiedelen zoals wanden, neuzen, kolommen. 

2. Welke maatvoering op wapeningstekening is hierbij noodzakelijk? 

Belangrijk is: 

 Hoofdassen 

 Diameter staven, om welke afstand. 

 Nummer dat refereert naar de buigstaat (voor lengte en kromming staaf) 

 Onder- en/of bovenwapening (enkel of dubbele pijltjes, dubbele = onder is zelfde als boven) 

 

3. Betekent dat dat de overige informatie op tekening (maatvoering bv) overbodig is? 

In dit geval zijn alle tekeningen belangrijk. Doorsneden ook. Binnen de bouw kun je niet zomaar een 

tekening als overbodig beschouwen. Nu 5 tekeningen, soms wel 10! Wij vlechten de wapening, komt 

er een wijziging, nieuwe tekening. Moeten er bv staven weggeslepen of extra staven bijgelegd 

worden. 

*uitleg filteren informatie als probleem* 

Klopt, er moet veel informatie gefilterd worden. Ik en Cedar houden ons daar voornamelijk mee bezig, 

wij lezen de tekeningen. Ik kan goed tekeningen lezen. Is heel belangrijk.  

4. Welke informatie is wenselijk? 

Het zou makkelijk zijn als de onder- en bovenwapening aparte kleuren krijgen, dan kan ik makkelijk 

zien wat onder en boven is. Bijvoorbeeld geel is onderwapening, zodra we beginnen te vlechten 

starten we met de onderwapening, dan kijk ik dus alleen maar naar de gele staven.  

Het is heel fijn om duidelijk aan te geven waar noord en zuid zijn. Dus een duidelijke peil, in kleur, 

voor de windrichtingen. Het is al vaak dat dit fout gaat. Sommige vloeren zijn vierkant, ja dan maak je 

snel de fout als je de tekening niet goed hebt liggen. Als je duidelijk noord en zuid er op hebt staan 

dan maakt het niet uit hoe je die tekening op de  grond gooit. 

Wat ook gebeurt is dat mensen een tekening zo vaak hebben gekopieerd dat die niet meer te lezen 

is. Digitaal is een uitweg? Nee, deze tekeningen zijn zo gedetailleerd en groot, je kunt niet iedere keer 

een iPad erbij pakken. Liever gewoon A0 in een plastic hoes. Overleeft ook slecht weer, kun je vaak 

wel een heel werk doen met dezelfde tekening. Veel hoezen? Nee want aan de achterkant doe je ook 

een tekening. Moet je wel de hele tijd om draaien. 

5. Is er informatie die ontbreekt op de wapeningstekening? 

Op deze wapeningstekening van de uitvoerder van Heijmans ontbreken de buigstaatnummers. Voor 

uitvoerder niet belangrijk. Voor een vlechter wel. Zonder die nummers weten we niet hoelang de 

staven zijn, of ze gebogen of recht zijn. 

6. Hebben jullie er baat bij als er een 3D-afbeelding meegenomen wordt op tekening? 

Werkt dat verhelderend? 
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Ja, heel mooi, werkt heel goed. Heb het al eens gehad op een werk, kregen we een A4-tje met een 

3D visualisatie een complex stuk vlechtwerk. Dan stond er in verschillende kleuren aangegeven wat 

welke diameter was, geel = rond 20, blauw = rond 16. 

7. Staan er ook maten in? 

Nee die staan er niet in, die lezen we af van de tekening. 

8. Hoe denk je over een stapsgewijze werkinstructie? Bv. stap 1 = leggen gele wapening, 

stap 2 = leggen blauwe wapening, enz. (Lego-boekje) 

Ja dat zou goed werken.  

9. Hoe verliep de communicatie met de voorman van de timmerploeg (Marcel) of de 

uitvoerder? 

Die communicatie verliep goed. Af en toe moest er wel overlegd worden. Dan kwam bv de maten op 

tekening niet overeen met de afmetingen van de sparing. Dan stond op tekening sparing van 1,00 x 

1,00m terwijl deze in werkelijkheid 1,20x1,20m, dan krijg ik m’n wapening er niet in. Dus moest ik 

overleggen met Marcel. Over maatvoering kan ik terecht bij Marcel. Anders met Gert overleggen.  
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Interview voorman 

Huidig proces informatiestromen (werkinstructies) voor vloermoot 4 

Datum 11-12-2014 

Duur 72 min 

 

Naam Marcel Claassens 

Functie Voorman  

Afdeling Woningbouw 

Werkzaam vanaf 25 jaar in dienst 

Betrokkenheid project Vanaf fase 2 (februari 2014) 

 

Doel: Achterhalen welke informatie input benodigd is voor de civiel relevante uitvoeringsprocessen 

(kisten, wapenen, beton storten) mbt de rol van de voorman.  

A. Randkist 

 Wij werken eigenlijk altijd via de vormtekening. De wapeningstekening bekijken we natuurlijk 

wel voor welke demo’s erin moeten. De vormtekening en de detailtekeningen zijn belangrijk. 

 Je hebt verschillende tekeningen: vormtekeningen, details, palenplan. Dan heb je nog de 

aarding. 5 a 6 tekeningen alleen voor de vloer. 

 Liefst anderhalve week tot week alles hebben aan informatie 

 Nico werkt vanuit de assen, en dan kijkt hij naar de tussenmaten. Vormtekening dus. 

 Naast omtrek van het aanzicht van de vloerrand heb je geen maatvoering nodig. De dikte van 

de bekistingsplaat bepaal je op het oog, met een boeren verstand. 

 De kisten worden 1 week tot 1,5 week van te voren geproduceerd in ieder geval op basis van 

de vormtekening en de details 

 Sparingen worden ook via de vormtekeningen van te voren geproduceerd uit houd of tempex. 

 De loodgieter heeft het riool gelegd. Samen met hem overeengekomen dat einde hart buis is 

hart sparing. 

 Nou doorsneden heb je wel nodig om terug te kijken. Niet voor de hoogte perse, want die zijn 

altijd wat hoger want daar zit een lat in bij civiel, die diagonaaltjes, die zitten op hoogte dmv 

laser. 

  

B. Wapenen 

 Dit is wel makkelijk voor buiten. Hier zitten stekankers rond 16-150 in, vervolgens komt hier 

een funderingsbalk met 4x stekankers rond 25. En dan moeten ze eigenlijk vanuit binnen er 

bij zetten met opmerking of arcering van: LET OP, hier 4x rond 25. (ZIE VOORBEELD). 

 De vlechter haalt z’n informatie uit de wapeningstekening, de doorsneden en details. 

Daarnaast gebruikt hij de buigstaten. 

 De Turkse en Iraakse vlechters lezen in principe de Nederlands opgezette tekeningen. 

 Vlechters hoef ik bijna niet aan te sturen, dat komt ook omdat we Kamiel hier hebben 

rondlopen. Hij loopt ook alles nog een keer na. Hij is de KAM medewerker die vanuit Arcadis 

(denk ik) is ingehuurd. 

 In principe controleren ze niet of alles aanwezig is (meer taak voor werkvoorbereiding?), de 

leverancier is daar verantwoordelijk voor. 

 Hiervoor ook, toen waren de grotere dekblokjes op, had de vlechter van die kleine gebruikt, 

maar die drukken gewoon in EPS. Moesten dus vervangen worden of met een plaatje 

onderlegt worden. 
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 Volgende keer dus (in overleg met Gert) 300 extra wapeningsplaatjes voor onder de 

dekblokjes. De vlechter blijft namelijk zn bos staal gewoon er op gooien. Anders moet hij 

blijven op en neer lopen. 

 Wapening in 3D? Ik denk dat dat met name voor details, bv de roltrapputten, wel goed kan 

werken. Grote vloerdelen moet dat wel lukken met normale tekeningen. Maar lastige details 

kan goed werken ja. 

 

C. Beton storten 

 Meestal komt Toon (onderaannemer beton) twee dagen van te voren even kijken 

 Je moet eigenlijk zorgen dat je ong een halve dag van te voren alles klaar hebt liggen 

 Nee, Toon heeft geen tekenwerk of iets nodig, die zorgt alleen dat het grijs wordt. 

 Samenstelling wordt gecontroleerd door Gert en Kamiel (K&V). Kamiel kijkt op de 

vrachtbonnen (ook gezien tijdens observatie). 

 Daarnaast is er een rijpheidscomputer mee genomen in de vloer. Daar zitten 3 sokjes aan, 

die neem ik op bij drie verschillende plaatsen: onderwapening, midden in en bovenwapening. 

Die meet de temperatuur. 

 Gert wil in principe woensdag storten, daar zit je vast aan want die pomp zet je vast 

 Met Gert heb ik contact. Met de onderaannemers bemoei ik me niet mee, dat moet Gert 

regelen. Verder probeer ik het buiten een beetje te regelen. 

 Als ik iets niet zie of begrijp, dan bel ik Gert even op om te komen kijken 

 Ook met die oostwand, die kist wordt helemaal gedemonteerd en gaat weer naar Rosmalen. 

En dan komt ie straks weer en dan moeten we hem weer helemaal opbouwen. Puur vanwege 

de huurprijs. Normaal heb je torenkranen, dan zou je die oostwand kist in 3 delen, stijgers en 

al er aan laten zitten en sla je hem tijdelijk ergens op. Maar dat kan hier niet vanwege 

beperkte ruimte voor kraan en opslag. 

 Toch vind ik dat ze dit van binnen uit moeten aangeven. Zo van, kijk eens: dit komt 2/3x voor, 

hier zou je moeten kijken of je een kist kan hergebruiken 

 Met name de voorman/uitvoerder, mensen die buiten rond lopen, eerder bij betrekken. 

 Dat is een nadeel vind ik hier, we hebben iedere keer een andere maatvoerder. Het is hier 

niet duidelijk uitgezet, iedere keer is dat weer uitrafelen. 

 

D. Totaliteit tekenwerk 

 De doorsneden zijn belangrijk (details). Verder kan ik op de vormtekening kan ik alle 

verschillende dingen zien. 

 Als ik iets moet weten zoek ik in 1 van de 10 tekeningen. Volgens mij is het niet makkelijk 

voor hun om alles op een tekening te zetten. 

 

E. Taakgerichte werkinstructie 

 Er zouden er nog wat bij kunnen voor de roltrap, maar aan deze doorsneden heb ik 

bijvoorbeeld niks voor de roltrap. Hier ook niet, hier weer wel want hier staat maatvoering bij. 

 Als je die nu eens dichter bij elkaar zet, of met kleur kan aangeven wat bij wat hoort. Dat 

werkt een stuk makkelijker. Dan hoef je niet te zoeken naar doorsnede V-01. Dan wordt het 

met veel dingen al makkelijker gemaakt. 

 Geef die dan een andere kleur dan de andere van gelijke maat. 

 Meestal doe ik ook, als er een sparingmaat bij staat (800 bij 400), dan zeg ik vloerveld 4. Ik 

schrijf er een merk bij zodat ik weet waar het is (locatie). 

 

F. 3D-afbeelding 

 Als bij de 3D geen maatvoering bij zit verwerkt dan weet ik nog niks. 
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 Ja, bijvoorbeeld voor die sparing van 175 van de grond zou het ook wel makkelijk zijn dat ie 

daar dan bijvoorbeeld een dieptemaat 

 Ik denk dat je met een iPad alleen maar aan het zoeken bent in de bestanden. En ook een 

stuk overzicht mist. Als je bijvoorbeeld 6 woningen gaat maken en je vouwt die tekening uit. 

Dan zie je van daar zit een verspringing in het kozijn of daar zit een plint. 

 Als je veel technische installaties hebt, dat je die dan over elkaar heen kan leggen en de 

raakvlakken kunt tackelen. 

 “En zo’n iPad is kwetsbaar, die moet van Mammoet komen denk ik”. 
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Interview uitvoerder 

Huidig proces informatiestromen (werkinstructies) voor vloermoot 4 

Datum 09-12-2014 

Duur 44 min 

 

Naam Gert Klaassen 

Functie Uitvoerder 

Afdeling Civiel 

Werkzaam vanaf  

Betrokkenheid project Na bouwvak sinds start project 

 

Doel: Achterhalen welke informatie input benodigd is voor de civiel relevante uitvoeringsprocessen 

(kisten, wapenen, beton storten) mbt de rol van de uitvoerder. 

A. Randkist plaatsen 

 Uit vormtekening tek-v002 trek ik de materialen uit. De breedte, de lengte, en de hoogte zijn 

belangrijk. Eigenlijk het volume van de vloer. Omtrek samen met de hoogte is leidinggevend 

voor het te bestellen aantal houten platen en balken. 

 Voor het dit uitvoeringsproces staat er veel informatie op vormtekening die niet relevant is 

voor het plaatsen van randkist. Het is natuurlijk ook een kopie van... 

 Het voegprofiel staat hier niet op aangegeven, daar moet je weer een ander aanzicht voor 

hebben. Dit is alleen een dwarsdoorsnede, die geeft ie hier. Je moet een aanzicht hebben 

vanaf het voegprofiel. 

 

B. Wapenen 

 De bestelling wordt gedaan door de werkvoorbereiding. 

 Aan de hand van de wapeningstekeningen worden de buigstaten gemaakt door de 

buigstatenmaker. Na controle (lengtes en diktes) door werkvoorbereiding gaat de buigstaat 

terug naar de leverancier en wordt het staal geknipt en gebogen. Ik roep de wapening af. 

 Er staat heel veel informatie op de wapeningstekening. Wat is voor mij van belang?! 

Stekankers. Dan kijk ik naar waar de sparingen zitten. Welke stekankers en voorzieningen 

moet ik meenemen rondom deze sparingen. Ik krijg een staatje met stekankers (en evt 

andere voorzieningen) die ik moet bestellen. Verder, wat er op deze wapeningstekeningen 

staat, is voor mij niet zo interessant.  

 Ik ga kijken waar de stekankers zitten (demu), zitten tegen de randkist aan of rondom 

sparingen. Rondom hulppalen geen stekankers aangebracht omdat die weggaan uiteindelijk. 

 

 Ik heb hier in principe alleen de plattegrond van wapeningstekening tek-w002 gebruikt. De 

wapeningstekening en buigstaten zijn met name voor de vlechter 

 In de vormtekening zie je die 3D afbeelding voor het overzicht van de vloer. Deze staat er 

eigenlijk pas op vanaf moot 4 

 Toen hebben we een keer een sessie gehad aan het begin van dit jaar dat we vanaf moot 4 

met andere tekeningen en vaker met 3D beeld gingen werken. Bijvoorbeeld voor de 

achterkant van deze oostwand heb ik toen gevraagd voor een 3D aanzicht. Met name voor 

het personeel buiten heeft dit voor veel inzicht in de wand gezorgd. Qua hoekjes, qua hoogte, 

etc.  
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o Bijvoorbeeld voor de achterkant van deze oostwand heb ik toen gevraagd voor een 

3D aanzicht. Met name voor het personeel buiten heeft dit voor veel inzicht in de 

wand gezorgd. Qua hoekjes, qua hoogte, etc.  

 

 Maatvoeringstekening naast het 3D beeld van het object om de relaties te leggen voor de 

maatvoering 

Wijzigingen: 

 Bij de hulppalen ter ondersteuning van het perron zijn ze vergeten de stekankers te tekenen. 

Zelf als uitvoerder heb ik het gelukkig tijdig gezien. 

 Wijziging opstorthoogte ringbalk (10 cm hoger) 

 Heipaal onder bestaande roltrapbak verkeerd getekend 

 Paalafwijkingen met gevolg voor wapeningsdetails 

 Raakvlak tussen voegband en leidingen 

 

C. Beton storten 

 

 Het volume van de vloer is uit het 3D model getrokken. Dat was redelijk nauwkeurig 

 Wat er alleen niet in het 3D-model zat waren de leidingen, de inhoud van die leidingen moet 

je er van aftrekken. Dat scheelde toch wel al snel een kuub of 10. Puur uit ervaring en de 

eerder gestorte vloermoten heb ik een aanname gedaan van circa 10 kuub. Dit heb ik er zelf 

afgetrokken. 

 Voor het bestellen gebruik ik het bestelformulier beton, is een bestaand format (standaard). Is 

eigenlijk de stortplanning voor die week. Die stuur ik naar de betoncentrale, en als er een 

pomp bij betrokken is stuur ik die ook naar de leverancier van de pomp toe. 

 Ploegen zien het werkplan i.h.w.g. beton (incl PST) niet. Het werkplan i.h.w.g. beton wordt 

gebruikt door de uitvoerder. Ook de project specifieke toelichting (PST) ligt bij ons. De 

documenten worden opgesteld door de werkvoorbereiding.  

 Ik haal mijn informatie voor de betonleverantie uit de tabel op de wapeningstekening. 

Hiervoor moet ik weten: kwaliteit beton, de dekking en milieuklasse. Consistentie bepaal ik 

zelf. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het werkplan beton niet gebruik.  

 De stort begin tijd hangt af van het aantal kubieke meters dat gestort moet worden en de 

opgestelde stortsnelheid. Vervolgens kun je zelf uitrekenen hoeveel tijd je nodig hebt voor het 

storten van dat bouwdeel. Daarnaast is er nog een andere factor: zo’n vloer bijvoorbeeld 

moet ook afgewerkt worden, des te eerder je begint, des te eerder je kunt schuren 

(vlinderen). 

 Voor ieder onderdeel is andere bouwinformatie nodig van de vorm- of wapeningstekening. 

Eigenlijk is er geen irrelevante informatie op tekening aanwezig voor mij als uitvoerder. 

Ik krijg eerder te weinig snedes dan dat ik er genoeg heb.  

 Na verzoek zijn de roltrapbakken makkelijker uitgevoerd in overleg met constructeur. Ook 

versimpeld op tekening dus. Wel met gevolg voor locatie van wapening. Was een bekend 

probleem maar nog niet weergegeven op tekening. 

 A4 met schets voor aanpassing werkt goed, zowel richting opdrachtgever als naar voorman. 

 Een keer per week stel ik de voormannen op de hoogte van mijn detailplanning voor die 

week. Daarnaast spreek ik ze ongeveer 3x per dag. 

 Over het algemeen denk ik dat er wel winst valt te behalen met BIM in de uitvoering.  
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Interview hoofduitvoerder 

Huidig proces informatiestromen werkinstructies voor vloermoot 4 

Datum 17-12-2014 

Duur 52 min 

 

Naam Ad Blom 

Functie Hoofduitvoerder 

Afdeling Civiel (Zuid Nederland) 

Werkzaam vanaf 33 jaar bij Heijmans, 15 jaar als hoofduitvoerder 

Betrokkenheid project Start 

 

Doel: Achterhalen welke informatie input benodigd is voor de civiel relevante uitvoeringsprocessen 

(kisten, wapenen, beton storten) mbt de rol van de hoofduitvoerder voor het uitvoeren van vloermoot 

4. 

Informatie voorhand aanwezig 

 Bestekstekeningen. Is wel vrijblijvend, niet te gedetailleerd. 

Rol + informatie hoofduitvoerder 

 Dat ging in het begin nog wel eens moeizaam omdat je soms op een klein project als 

hoofduitvoerder alleen op werk zit, dan had ik dus wel de touwtjes zelf in handen. 

 Ik maak voor mezelf wel een detailplanning “van zo gaan we het doen” 

 Doorwerken is een bewuste keuze die ik gemaakt heb. Wel in overleg met Gert, ga je 

proberen die mijlpaal te halen. 

 De overall planning wordt aangereikt vanuit binnen. Die planning is van Begin tot Eind. Daarin 

kunnen we laveren. 

 Voor die detailplanning die ik maak heb ik nodig: tekeningen, en heel veel ervaring. 

 Als ik zo’n wand wil kisten dan moet je weten welke type, inschatting maken aan de hand van 

de werkbegroting 

 Op basis van de werkbegroting en de overall planning maak je de personeelsplanning. 

 Het gevaar zit er in dat zo’n A4tje wel eens vergeten wordt. Waar ligt ie? Ik dacht dat ik hem 

gegeven had? Jij had hem ontvangen? Dat is het gevaar met zo iets. 

Communicatie met werkvoorbereiding en uitvoerder/voorman 

 Er gebeurt hier heel veel mondeling. Ook per mail. Hoofdzakelijk komt een werkvoorbereider 

even iets toelichten, en dat vind ik wel prettig.  

 Op kleinere werken zit de werkvoorbereiding op kantoor en dan krijg je het aangeleverd per 

mail (over de schutting gooien), dan is het een stuk lastiger om te communiceren. 

 In tegenstelling tot Vonk en Vlam worden tekeningen mee naar buiten genomen en buiten op 

een tekentafel gelegd 

 Voor die jongens buiten is het heel verhelderend dat je de tekeningen zo dicht mogelijk bij je 

hebt. Het voordeel is dat de ploeg die hoort bij de voorman (Marcel) mee kijkt.   

Hoeveelheid informatie 
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 Er is heel veel tekenwerk, en dat heeft de voorman of uitvoerder niet allemaal nodig. Je 

probeert per deel uitvoeringsproces, wapenen bv, voor het ondernet, bovennet compleet aan 

te leveren. 

 Ja dan heeft het geen zin om die tekening al 3 weken van te voren te geven. Dan is die 

tekening weer kwijt omdat die weer ergens in een hoek geslingerd wordt of zoiets. Of het is 

weer vergeten waar het nu essentieel omging. 

 Ik vind het veel belangrijker als er dan een bekisting gemaakt wordt, dat zo’n timmerman in 

het voortraject betrokken wordt, hij moet het wel gaan maken. 

 Als je pas later een tekening aangeleverd krijgt en gezegd wordt van ja zo ga je het maken, 

heb ik al eerder meegemaakt dat je dan te horen krijgt “ja zo ga ik het niet maken, want ik ben 

altijd gewend zo”. 

 Idealiter moet je eigenlijk hebben dat die werkvoorbereider naar buiten loopt, naar Marcel 

loopt, die daar z’n tekening op de tafel weglegt en bespreekt met Marcel hoe het getekend 

moet worden of hoe het uitgevoerd worden. 

Taakgericht informatie verstrekken 

 Persoonlijke verschillen, Marcel is pro actieve voorman, geen maatstaaf. 

 Eigenlijk zou een uitvoerder niet meer buiten komen, idealiter bespreekt de uitvoerder de 

planning van te voren met de voorman waar de pomp komt te staan, de kraan en wat de 

werkzaamheden zijn. 

 Uitvoerder krijgt steeds meer taken binnen dus als uitvoerder steeds minder buiten om aan te 

sturen. 

 Wat ze moeten hebben is een tekening die ook goed leesbaar is, zonder poespas. 

 Maar eigenlijk zou je, voordat de tekening gemaakt wordt, met uitvoerder en voorman een 

keer bij elkaar moeten zitten om te bepalen hoe je het gaat doen. Daar valt het meeste winst 

te behalen. 

 Al komt zo’n werkvoorbereider maar een uurtje,  ja dat kost weer geld want die moet van 

kantoor weer hier naar toe komen, halve dag kwijt. 

 Ik heb een keer gehad, dan zat ik in Geldermalsen, toen heb ik een voorman die toen ergens 

in Vught aan het werk was, een halve dag naar binnen gehaald, om eens mee te komen 

kijken hoe we die kist het best kunnen gaan maken, incl werkvoorbereider erbij en dan krijg je 

die tekening in een keer zoals je wilt. En dat gebeurt dus eigenlijk nog te weinig 

 Het voordeel is, als je er echt iemand bij betrekt die er kennis van heeft (voorman) dan gaat 

dat ook echt meer leven. 

 Het is een kwestie van de werkvoorbereider, de uitvoerder en de voorman in contact brengen 

om tot ene prototype te komen hoe je het wilt gaan maken. (voor de complexere werken). 

Dan evalueer je dat en ligt het vast zodat je het later nog eens kan raadplegen. 

 Het team bij elkaar roepen. Ten eerste leg je dan vast hoe je het gaat doen, ten tweede kan 

iedereen met zijn ervaring tot ideeën komen, en je kunt voor het veiligheidsaspect 

verschillende dingen tackelen. Die informatie moet er ook bij zitten, ergens. 

 Het is wel van belang dat het proces bewaakt blijft en terug gekoppeld wordt, bv als vanuit de 

werkvoorbereider niks omschreven wordt qua veiligheid met leuningen of steigers dan moet 

er tijdens zo’n gesprek wel uitkomen dat er verschillende dingen mistte, veel aanpassingen 

gedaan, dan kan hij de  volgende keer die dingen wel meenemen.  

 Je kan wel zeggen ik vertel het wel, maar dan leeft het niet. Je moet straks gewoon een 

tekening hebben, daar is over nagedacht, dit moet er gebeuren om een bordes te creëren 

 Aan de ene kant is het wel mooi om de creativiteit van de mensen naar boven te krijgen want 

als je alles klakkeloos voor blijft schrijven dan worden ze een beetje ‘dood’. 

BIM tijdens uitvoering 
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 Raakvlakken en visueel inzichtelijk maken. 

 Dat werkt gewoon zo verhelderend. Je kunt 30 tekeningen wegleggen, je kan er lang op 

studeren en je snapt er nog steeds niets van. 1x in het 3D model kijken en je snapt het 

meteen 

Dat zelfde zeg ik wel eens met de krant, je kunt de krant digitaal lezen. Je kunt een artikel 

kopen via speciale app. Dan heb je een artikel dat je kunt lezen. Ik heb liever een hele krant.
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Interview  werkvoorbereider 1 

Huidig proces informatiestromen (werkinstructies) voor vloermoot 4 

Datum 14-01-2015 

Duur 43 min 

 

Naam Koen Hartjes 

Functie Werkvoorbereider 

Afdeling Civiel 

In dienst Bijna 4 jaar 

Betrokkenheid project November 2013 

 

Doel: Achterhalen welke informatie input benodigd is voor de civiel relevante uitvoeringsprocessen 

(kisten, wapenen, beton storten) mbt de rol van werkvoorbereider 

Interessante uitvoeringsprocessen en representatief voor civiele werken zijn het wapenen, kisten en 

storten van beton.  

1. Rol als werkvoorbereider op dit project? Communiceert met Uitvoerder en 

Projectleider? 

Voornamelijk met de perrons en de buitendienststellingen voor te bereiden. Hebben er hier voor 

gekozen het werk zelf helemaal voor te bereiden, in te kopen, alleen het regiewerk en het materieel 

uit te besteden. Verder hebben we alles tot op de laatste tegel en keerwand zelf in gekocht. De 

perrons zijn in het weekend allemaal vernieuwd. Spoorse discipline: bovenleidingen, seinen, spoorse 

kabels en leidingen en hulpconstructies behoren tot mijn verantwoordelijkheden. Nu krijg ik ook de 

taken van Erik erbij, dit betekent dat ik de termijnstaten, werkpakketen, schuttingen, 

faseringsplannetjes en beton wapening ga doen.  

2. Welke informatie heb jij nodig om je rol te kunnen vervullen? Om de mensen buiten te 

voorzien van info? 

Wapeningstekeningen, die zijn er al, die moet ik doorsturen naar vlechter, die maakt er buigstaten 

van, die stuurt ze terug. Die moet ik dan controleren, akkoord op geven. Als ze dan akkoord zijn kan 

ik ze gelijk afroepen, doorgeven wanneer ze geleverd moeten worden. Daar krijg je dan een 

afroepschemaatje van. Dan krijgen Gert of Ad de wapening vanzelf op het werk geleverd.  

Waar controleer jij de buigstaten op? 

Die controleer ik voornamelijk op de grove hoeveelheden, het aantal bij de grote kilo’s. Vaak is het bij 

haarspelden en beugels belangrijk dat de maat in de hoogte. Of een rechte staaf iets langer of iets 

korter is maakt niet zo veel uit. 

De vlechter krijgt de wapeningstekening, die gaat de buigstaat maken. Elke staaf krijgt een nummer. 

Elke staaf komt dus met een bepaald aantal op de buigstaat te staan. Ik controleer de lengte en de 

aantallen op de buigstaat. 

De wapeningstekeningen worden gemaakt door Heijmans Integrale Projecten (HIP). 
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Kost heel veel tijd om de wapening in 3D uitwerken, levert niet zo heel veel op. Tenzij je dat model 

dan kunt gebruiken om de buigstaten te laten maken. Dat is nu nog niet mogelijk, heeft ook met 

verantwoordelijkheden te maken. Wie z’n fout is het bijvoorbeeld als de buigstaat niet klopt? 

A. Vormtekening  en wapeningstekening 

 

3. Waarom staat wat op tekening voor randkist? Welke info is noodzakelijk, welke 

wenselijk en welke overbodig? 

In dit geval is de randkist gemaakt vanaf de vormtekening. Niet vanaf een bekistingstekening, omdat 

het niet zo’n hele moeilijke kist is. Voor een wand bijvoorbeeld wordt wel bekistingstekening gemaakt. 

Uiteindelijk ziet het proces er als volgt uit: HIP maakt het definitieve ontwerp, die werken de vorm- en 

wapeningstekening uit van het DO. Vervolgens komt het bij de werkvoorbereiding, die moeten het UO 

controleren. Wij controleren dat op hoofdmaatvoering, kijken of dat de assen erop staan, kijken of ze 

ht kunnen maken, of de hoogtematen (peilmaten) erop staan, of de in te storten voorzieningen erop 

staan, of de juiste detail erop staan. Het is handig om te weten hoeveel beton er bv in gaat, daarom 

moet je de vorm gewoon weten. Staat niet op tekening maar reken je zelf uit. Het is van belang dat 

alle leidingen erin staan met de juiste diameters en positie. Dat alles goed gemaatvoerd.  

Als werkvoorbereider schakel tussen opdrachtgever, projectleider en uitvoerder. 

Voorbeeld: We moeten werkzaamheden verrichten op het perron. De opdrachtgever wil dat we zo min 

mogelijk werkruimte in gebruik nemen op het perron. Wij willen zo veel mogelijk ruimte om ons werk 

te kunnen maken. En de projectleider, zit op de kosten, wil zo min mogelijk acties om het werk te 

kunnen voltooien. 

Voordat je een faseringsplan definitief gaat uitvoeren, kun je beter eerst even overleggen met de 

partijen via een schetsplan om tot de juiste oplossing te komen. 

4. Kwestie van gemak, herhalen of wordt er toch nog steeds over nagedacht? 

DO tekeningen zitten al bij het contract. UO tekeningen worden gemaakt door HIP. TBB, onderdeel 

van Civiel, werken alle tijdelijke constructies uit.  

Een ontwerper moet dus alles zo aangeven dat we het buiten kunnen maken. Die moet dus aangeven 

hoe groot bepaalde sparingen zijn. Dat vereist best wel wat uitvoeringstechnische inzicht van een 

ontwerper en dat ontbreekt nog wel eens. Ontwerpen is weer een heel ander vakgebied. 

5. Helpt het om informatie te filteren? Voor een specifieke taak?  

Ik denk dat het niet slim is om te gaan filteren. Ik denk dat je gewoon een tekening nodig hebt waar 

de volledige vorm op staat. Elke timmerman werkt toch weer net iets anders. Ik ben van mening dat je 

de volledige definitieve vorm erop heb moeten staan.  

In te storten onderdelen zou je wel kunnen filteren. Die moeten ook al mee met de wapening. Je gaat 

eerst het ondernet vlechten, dan moeten die itso’s erin, en dan ga je pas het bovennet vlechten. Voor 

de oostwand is er een bekistingstekening, die informatie is dus al redelijk gefilterd.  

6. Wat is voor het uitvoerend personeel buiten belangrijk? Criteria?  

a. Leesbaarheid 

b. Simpliciteit/eenvoud 

c. Snelheid van leveren informatie 

d. Totaliteit informatie 
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e. Hoeveelheid 

f. Visualisatie 

g. Locatie 

Ik begin altijd met de hoofdassen. Of een assenstelsel, vanuit daar ga je maatvoeren. Je peilmaten 

moeten er opstaan ten opzichte van een NAP-niveau. Legenda met betonkwaliteit, dekking etc. 

Overige opmerkingen zijn van belang. Een lijstje met itso’s, staat er hier niet bij. Bij 

werktuigbouwkundige tekeningen is dat wel vaak zo. Dan staat er een tabelletje met alle leidingen die 

zijn genummerd. Verder staat er bij wat het is, hoeveel diameter, wat voor leiding, waar die vandaan 

komt en waar die naar toe gaat.  

Leesbaarheid: Alle tekeningen staan netjes uitgelijnd. De maten staan onder elkaar. Schaal is 

belangrijk. 

Visualisatie: 3D afbeelding werkt goed. Hier nog geen kleur gebruikt. Bij bekistingstekening wordt dat 

wel vaak gedaan. Dat werkt goed. 

7. Voor het vastleggen van as-built informatie, hoe gaat dat in z’n werk en welke 

informatie dient vastgelegd te worden voor realisering vloermoot 4? 

De wapening is aangebracht, kan voorkomen dat een detail toch net niet helemaal past, toch weer 

net een andere diameter of er moet een extra putje komen. Dat teken we dan met hand op tekening 

en dat wordt dan door ontwerpers verwerkt op de as built tekeningen. Heel belangrijk is dat de 

afwijkingen en het leidingverloop er op vermeld worden.  

Als er iets afwijkt tov het UO dan moeten we een afwijking schrijven, bijv: extra leiding op die en die 

positie met tekeningetje erbij. Schrijf ik afwijking, komt in het afwijkingsrapport. En die worden op een 

revisietekening gezet door uitvoerder of werkvoorbereider en die worden verwerkt op as built 

tekenwerk. Die gaan ook naar opdrachtgever.  Stel de OG wil in een later stadium een leiding bij 

leggen, dan raadpleegt hij de revisietekeningen. Tegenwoordig gebeurt dat ook al heel makkelijk door 

een foto in het rapport te doen. Met het Digitaal Keuren gebeurt dat ook.  

 

B. Taakgerichte werkinstructie 

 

1. Wat denk je van een taak gerichte werkinstructie, informatie gefilterd voor een 

bepaalde taak, bv plaatsen randkist, enkel die informatie benodigd op tekening? In de 

vorm van een stappenplan zoals Ikea of Lego handleiding? 

Zoals ik al zei, ik denk dat voor in te storten voorzieningen heel makkelijk is om de informatie te 

filteren en dat het ook wel voordelen oplevert. In de zin dat de timmerman alleen de informatie krijgt 

die hij nodig heeft. En ik denk dat voor de randbekisting, dat het straks heel makkelijk wordt dat een 

werkvoorbereider alleen dat aanzicht print dat noodzakelijk is, aan de uitvoerder meegeeft mee naar 

buiten en ze vanuit daar de bekisting kunnen maken. Meestal voor een kopkist heb je dit aanzicht 

nodig en dit aanzicht. Deze heb je pas nodig in een veel latere fase.  

Ik denk dat dit op zich wel voordelen heeft om te filteren. Vaak kun je het dan al kwijt op een A3-tje. 

Dadelijk moeten we ook die roltrapputten weer gaan maken voor moot 5. Ja dan is het ook wel 

makkelijk dat je enkel het relevante tekenwerk er uitfiltert zodat je makkelijk de binnenkist kunt maken.  

Hier werken we met Navisworks waarin verschillende lagen aan en uit gezet kunnen worden. En voor 

een werkvoorbereider is dat wel echt een taak om te doen. 



 

 

Het opstellen van taakgerichte werkinstructies  42 

Het idee van een Lego-instructie heeft eigenlijk veel weg van een faseringsplannetje. Dit is stap 1 

voorbereiden, stap 2 alles klaar leggen, stap 3 alles in elkaar zetten, stap 4 vastdraaien, etc. Voor het 

perronwerk hier heb ik een soortgelijk faseringsplan uitgewerkt.  

Vloer is eigenlijk een slecht  voorbeeld, die wordt gewoon in een keer gestort. De dekken bijv. zijn 

interessanter, daar is wel een faseringsplan voor uitgewerkt. Tijdelijke ondersteuningen in fases 

weergegeven etc.  

2. Wat is van belang voor een taakgerichte werkinstructie? 

Ik denk dat het belangrijk is dat de instructie de situatie weergeeft zoals het is EN zoals het moet 

worden. En als dat heel moeilijk is, en er zit heel veel verschil in, dan zouden er nog een paar 

tussenstapjes bij moeten. Dat is belangrijk bij een faseringsplan. En dan zou je er eigenlijk nog bij 

moeten zetten: dit en dit zit erin. Maar dat staat eigenlijk in je werkplan. Die zien de mensen buiten 

alleen niet. Maar ook hier bestaat een zeker detailniveau, we geven niet aan hoeveel schroeven er in 

een kist moeten, we geven wel aan welke panelen er in de kist gaan. Die moeten we namelijk 

bestellen. Ook met indeling. 
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Interview  werkvoorbereider 2 

Huidig proces informatiestromen (werkinstructies) voor vloermoot 4 

Datum 16-01-2015 

Duur 49 min 

 

Naam Rik Dijk  

Functie Werkvoorbereider 

Afdeling Civiel 

In dienst 6 jaar 

Betrokkenheid project Start project (begin 2013) 

 

Doel: Achterhalen welke informatie input benodigd is voor de civiel relevante uitvoeringsprocessen 

(kisten, wapenen, beton storten) mbt de rol van werkvoorbereider 

1. Rol als werkvoorbereider op het project? 

Coördinatie van onderaannemers voor grondwerk, bemaling. Coördinatie van het ontwerp van 

definitieve constructies.  

2. Welke informatie is van belang om die rol te kunnen vervullen?  

In het begin van de eerste moot hebben we samenstelling van de mengsels gecontroleerd, 

controleren of alle gegevens op tekening staan die we volgens contract erop moeten hebben zoals de 

mengsels, milieu- en sterkteklasse, wapeningspecificaties.  

3. Hoe en waarop heb je de vorm-, wapenings- en bekistingstekeningen gecontroleerd? 

Ik begin met de maatvoering, ik vergelijk de maten op UO met de maten op DO en in het contract. De 

stramienen, de hoofdmaatvoering en de tussenmaatvoering.  

 Aansluiting met bestaand.  

 De maten van de kolommen, aantal palen zijn ook hulpwerk, dan controleren we de putten.  

 De bemalingsputten geef ik aan. Belangrijk om te controleren op maatvoering en locatie. 

 De stortnaden worden gecontroleerd 

 Het detail hebben we er laten inzetten voor aansluiting met installaties. 

 Voor de details kijk je of de maatvoering klopt, bijzonderheden zoals kim-profiel of stortnaden 

op de juiste plek zitten.  

 Peilhoogte zijn belangrijk 

Wat we eigenlijk doen met dit soort tekeningen, we krijgen altijd de 0.1 of 0.2 versie, de 

conceptversie. Dan geven de E- en de W-installateur aan of alles er juist opstaat voor hun.  

Hoeveelheden kijk ik niet naar, dat doet de uitvoering, die trekt de kuubs beton eruit. 

4. Wie zijn daar bij betrokken geweest? Uitvoering? 

Over het algemeen controleert de werkvoorbereider het tekenwerk. Soms wordt daarbij wel eens de 

uitvoering betrokken om even iets samen te bekijken. 

5. Waarom staat wat zo op tekening?  
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Dit is eigenlijk door de ontwerpers zo bepaald. Als werkvoorbereider probeer ik daar wel in te sturen. 

Dan laten we het even aan de uitvoerder zien of het zo is zoals ze het willen hebben. Ik probeer het 

altijd zo te doen dat ik zoveel mogelijk bijbehorende aanzichten en doorsneden op één blad heb, dat 

ze het werk buiten met zo min mogelijk tekeningen kunnen maken. Maar ben het vaak nog niet eens 

met de indeling van de tekening. Het nadeel bij HIP is dat ze daar niet zo’n vaste structuur hebben. 

Per ontwerper verschilt dat ook weer. 

6. Zou het een idee zijn informatie te filteren per onderdeel voor een specifieke taak? 

(VOORBEELD NICO) 

Wat misschien nog beter is dat je een overzichtstekening hebt, je hebt je aanzichten maar in plaats 

daarvan krijg je detailtekeningen waar je meer aan hebt in de zin dat een timmerman er mee naar 

buiten kan. Op de overzichtstekening kan hij zien welk detail hij in zn handen heeft en vanuit welk 

aanzicht hij moet gaan werken. 

Zo ook gesproken met Nico over een voorbeeld van gefilterde informatie voor de randkist van 

de vloer, hoe zie jij dat voor je? 

Voor een randkist zijn er weer meerdere tekeningen nodig. Ze moeten bijvoorbeeld weten waar die 

voegband zit, ze moeten verschillende voorzieningen aangeven. Ze hebben best veel gegevens 

nodig om die kist te maken. 

Zo is het niet nodig om bijvoorbeeld deze doorsneden, die we in V001 al een keer hebben uitgewerkt, 

om deze nog een keer op deze tekening te zetten. Dubbele informatie op de verkeerde plek.  

Dat je eigenlijk naast je overzichtstekening een aanzicht heb met 3 details eronder met juiste 

maatvoering erin waar ze de hoogte vandaan kunnen halen. Nu zie je eigenlijk heel veel tekenwerk 

maar je vraagt je af waar zit die doorsneden of dat aanzicht en wat moet ik nu hier uit aflezen. Zitten 

er nu overbodige details in? Je ziet bv V011 en V013, die details zijn in principe het zelfde, of die er 

nu hier of daar doorheen gaat.  

Dit is ook meteen een discussie die ik voer met ontwerp. Ik ben van mening dat je zoveel mogelijk 

moet tekenen op zo min mogelijk papier. Dat betekend dus dat je niet allemaal doorsnedes gaat 

maken waar eindelijk dezelfde informatie opstaat. Voorbeeld met paal in doorsneden . Maak er dan 

een detail van. Ik kijk liever in een detail boek naast een overzichtstekening. Voor de man buiten is 

dat ook stuk makkelijker, die kan z’n details op een A3 boekje er gewoon naast houden.  

Dit is echter niet goed vastgelegd in ons systeem. HIP tekent vanuit origine kunstwerken, grote 

betonoppervlakten. In de woning- of utiliteitsbouw heb je een overzichtstekening met details en 

misschien enkele doorsneden. Want wat boeit het nu wat er tussen de details gebeurd in een groot 

vloeroppervlak zoals in doorsnede vloer V-003-6. Voor de hoofdmaatvoering is het belangrijk dat je 

een overzichtstekening hebt met alle maatvoering die je nodig hebt om de hoofdmaatvoering te 

bepalen. Voor de rest moet je details hebben waar je de bijzondere delen kunt aflezen. 

Want je kunt doen dan is 5 overzichtstekeningen maken voor alle 5 de moten en 1 detailboek dat 

terugkomende details voor alle moten bundelt. Ik denk dat er nu heel veel informatie voor handen is, 

waarvan de helft misschien niet wordt gebruikt.  

Je ziet ook in de tekeningen dat het een en ander verandert omdat er verschillende tekenaars zijn 

bijgekomen of weggegaan. 

Vanaf moot 4 is er verder getekend in het 3D model. Tekenwerk wordt op dit moment geëxporteerd 

uit het 3D model. Voor het controleren van het tekenwerk is dat wel wat lastiger in het model. Het zou 

fijn zijn als zij dan de doorsneden aangeven in het 3D model, dan klik ik er op en kan ik aangeven wat 
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er gebeuren moet. Ik ga dan door het model, en kan dan klikken op een detail waardoor ik een soort 

afbeelding te zien krijg van dat detail. Ik kan dan ook vragen om een extra detail en bijvoorbeeld deze 

richting.  

Op dit moment gaan de controles al een beetje digitaal. We werken met die DWFX-viewer.  Daarin 

kunnen wij dan een opmerking maken, ontwerp verwerkt die dan op tekening. Zo zou het  dan ook in 

3D moeten zijn, je krijgt het bevroren model van ontwerp, iedereen maakt zijn opmerkingen en slaat 

dit op. Ontwerp kan deze aanpassingen dan doorvoeren. Uiteindelijk zijn alle opmerkingen verwerkt 

en heb je de 1.0 versie. Uiteindelijk heb je dan een model dat heel belangrijk is. 

Dat probleem had je hier, dat de staalleverancier had z’n model eerder af dan het civiel-model. De 

staalleverancier had bepaalde anker aangehouden. De waren er weer anders ingezet in het civiel-

model. Uiteindelijk waren de ankers op twee verschillende plaatsen getekend. Civiel-model gestuurd 

naar staalleverancier, vervolgens aangepast. 

Wat heb je gecontroleerd op wapeningstekening? 

Steekproefsgewijs laten we de wapening controleren door de vlechter. Bijvoorbeeld of er één veld 

rond 16-150 wel echt klopt, de richtingen de hoeveelheid. Je kunt tellen of er om de 150 mm wel echt 

de juiste hoeveelheid staven zit. De laslengtes. Zitten alle wapeningdetails erin. Kloppen de voegen 

met de details met sprongetje erin. Vaak controleert de vlechter ook nog, die gaat nummertjes zetten 

achter de buigstaat. Bij een stortfasering kijk je hoe je die wapening verder gaat zetten, haarspeld 

omhoog of beugel. Zo’n detail wordt wel even nagekeken.  

7. Welke criteria zijn van belang voor uitvoerend personeel? 

a. Leesbaarheid = belangrijk 

b. Simpliciteit/eenvoud 

c. Snelheid van leveren informatie = tekeningen zijn in principe voorhanden 

d. Totaliteit informatie = alles moet er opstaan om te kunnen maken 

e. Hoeveelheid = hoeft niet perse, is beetje bijzaak 

f. Visualisatie = belangrijk 

g. Locatie = ook wel belangrijk 

Kleur wordt gebruikt door de uitvoerder, die gaat vaak markeren op de tekening. De in te storten 

voorzieningen bijvoorbeeld.  Belangrijke details voorziet hij van opmerking en kleurtje. Ook vaak met 

stortfasering.  

In een 3D model zou je dit ook kunnen doen. Bepaalde itso’s wil ik in oranje hebben. Als ik dan klik in 

het model, dat ze dan oranje oplichten enz. Dan heb je je markeringen meteen op tekening.  Vaak 

kleurt de uitvoerder het en gaat dan met die tekening naar buiten om het iedereen uit te leggen. Zo 

hou je het wel visueel. Zo’n zwart-wit tekening is eigenlijk niet fijn, als je een uur naar deze 

wapeningstekening kijkt zie je door de bomen het bos niet meer.  

Ter plaatse van de roltrapputten gebeurt dus ook best veel aan wapening, die zou je dan ook even uit 

moeten vergroten op een schaal van bijvoorbeeld 1:20.  Dat is dan een stukje leesbaarheid.  

8. Wat denk je van een taakgerichte werkinstructie? 

Ik denk dat dat wel heel veel bijdraagt. Voor Gert kun je dan bijvoorbeeld de stekankers laten 

oplichten met een simpele druk op de knop. Je laat alle onderdelen die de uitvoerder moet bestellen 

er uit springen. En bevoordeeld het wapeningstaal is weer voor de vlechter, maar de stekken zijn 

weer voor de timmerman. Dan laat je bv. de stekankers oplichten, maak je er een printje van en kun 

je de timmerman er mee naar buiten sturen om te laten zien waar ze komen te zitten. 
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Je hebt details, daar staan heel veel onderdelen op. Informatie die voor verschillende mensen is 

bedoeld, toch gaat iedereen met dezelfde details naar buiten toe. Je kan ook mensen naar buiten 

sturen met zo’n plaatje waar de betreffende onderdelen alleen op staan, of opgelicht zijn, met de 

afmetingen. Zo kan hij ook meteen zien waar het zit. Niemand hoeft dan alle documenten af om het 

juiste er uit te halen. Wat maakt die timmerman uit wat er allemaal aan wapening inzit. Die timmerman 

wilt weten hoe hij die kist moet maken. Ipv een A0 kan hij misschien wel met een A3 naar buiten.  

Wat ook een voordeel is, is dat een KAM-medewerker die instructie gewoon in z’n iPad kan laden en 

zo de tweedelijns keuring kan doen aan de hand van die taakgerichte instructie. Die ziet precies dan 

of alle stekankers erin zitten die er in zouden moeten zitten, juiste plaats en juiste hoeveelheid, klopt, 

afvinken. 

9. Wat vind je van een stappenplan zoals Lego- of Ikea-handleiding voor uitvoering? 

Ja aan de ene kant geloof ik dat dat wel goed zou zijn, aan de andere kant moet je de timmerman 

lekker zelf laten denken, dan weet hij tenminste nog wat hij maakt. Met name voor (buitenlandse) 

onderaannemers is zo’n stappenplan wel een goed idee. Voor hulpconstructies doen we dit eigenlijk 

al een beetje. Voor de bekisting werkt dit best wel makkelijk.  

*VOORBEELD STAALLEVERANCIER RIJNDIJK*  

10. Hoe denk je over BIM tijdens de uitvoering? 

BIM-modelleur en of BIM-engineer zouden gekoppeld moeten aan de werkvoorbereider. De 

modelleur is dan verantwoordelijk voor het  tekenwerk, het opzetten van het model en de informatie. 

De werkvoorbereider gebruikt het model aan de hand van welke informatie die nodig heeft. 

Eén centraal bestand waar alles aangekoppeld is. Nu ook meerdere tekeningen in omloop waar al 

wijzigingen op doorgevoerd zijn.  Extra Itso’s worden bijvoorbeeld met de hand op tekening 

geschreven, ingescand naar uitvoering, dan moet het digitaal verwerkt worden. Als het dan kwijt raakt 

of het komt niet aan, je krijgt ook heel veel verloren bestanden op de netwerkschijf. Want je moet die 

aantekening weer kwijt bij de map afwijkingen of wijzigingen. Bestanden worden dubbel opgeslagen. 

Terwijl je dan een modelleur alle afwijkingen kunt laten verwerken in een centraal model, desnoods 

mbv een schets. Plus in het model kun je zien wanneer het is aangepast in een soort log.  

3D-modellen zouden wel vriendelijker moeten worden zodat je er ook makkelijker in kunt werken. Nu 

zijn ze te zwaar om er aanpassingen in te doen. 
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Interview  projectleider 

Huidig proces informatiestromen (werkinstructies) voor vloermoot 4 

Datum 30-01-2015 

Duur 63 min 

 

Naam Raymond Hengeveld 

Functie Projectleider 

Afdeling Civiel 

In dienst  

Betrokkenheid project Start project (begin 2013)? 

 

Doel: Valideren conclusies uit voorgaande interviews bij projectleider. 

Er wordt vooraf niet gevraagd wat de voorman of uitvoerder nu nodig heeft aan informatie. Hij krijgt 

gewoon een stapel tekeningen waar hij het mee moet doen, zoals het al 20 jaar gaat. 

*Uitleg voegband, relaties leggen* 

Onnodig relaties leggen wordt gevalideerd door projectleider. Er staat 7 keer var. Op. Daar heb je 

natuurlijk niks aan. Wat hier ook vaak mis gaat, wapening staat hier niet in getekend. Door die 

voegband is het niet duidelijk hoe dan die wapeninig eronder en boven zit. Omdat er een leiding zit of 

een voegprofiel is het lastig om een haarspeld eronder kwijt te kunnen. Benieuwd hoe Ad dat gedaan 

heeft. Dit is vaak iets wat helemaal niet doordacht is, er wordt maar een voeg getekend op 

vormtekening halverwege zonder na te denken over de wapening. Teken-technisch kun je wapening 

heel mooi tekenen, het is maar een lijntje. 

*informatie wordt dubbel uitgezocht* 

Vraagt zich af waarom die ene sparing dan net iets kleiner is. Voor de sparing maakt dat niks uit. 

*relevantie informatie timmerman* 

Waarom denk je dat dat is? Een tekening heeft meerdere doelen. Het is in feite een contracteis om 

aan te tonen aan de klant wat we gaan maken. Het is uitgetekend voor de klant, en 

bouwwoningtoezicht en de constructeur.  

Net als werkplannen, die ook in feite worden geschreven om te kunnen voldoen aan 

contracteis van OG? 

Als je vraagt aan de mensen op kantoor waarom we zo’n werkplan schrijven, dan zullen ze zeggen 

“voor je zelf schrijven als aannemer, zodat je weet hoe je het gaat maken”. Ik vind dat onzin, wij weten 

echt wel hoe we het moeten maken. Daar hebben we al vaker over gediscussieerd, we weten het, we 

hoeven het niet vast te leggen. In mijn optiek doe je het echt voor de klant, aantonen van het voldoen 

aan eisen, en vastleggen hoe we ermee omgaan. Kijk maar bij Ad in de kast, die heeft ongetwijfeld 

werkplannen liggen, maar ik heb er nog nooit een op zijn bureau zien liggen. Laat staan buiten. 

Ben je het er wel mee eens dat de overbodige informatie voor afleiding zorgt? 

Ja, klopt. Deze tekeningen wordt gebruikt voor meerdere doelen. 
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*tekeningen onduidelijk* 

Eerst hadden we deze nog niet op tekening. Vanaf vloermoot 4 wel. Het is echt een meerwaarde. Je 

ziet waar ongeveer de sparingen zitten tov de roltrapputten. Plus het kost geen extra geld meer, het 

model bestaat al. Het moet er dus gewoon standaard op tekening staan. 

*wijzigingen niet centraal doorgevoerd* 

In dit geval gaat het hier wel goed. We maken van dit soort wijzigingen afwijkingen. Die worden 

verzameld in een afwijkingenrapport. Hier hebben we dat redelijk goed op orde. Ik durf te wedden dat 

voor 7/10 werken dit gewoon buiten wordt doorgevoerd, zonder vast te leggen. Ik vind het al knap dat 

Gert het vraagt. Dat ze niet zeggen  “dit is niet kritisch, we doen het gewoon”. Afwijkingen worden 

vaak nog geschetst op papier, omdat het makkelijk en snel is. Bij de revisie van de digitale tekeningen 

worden ze dan wel doorgevoerd. Maar dat wordt ook heel vaak niet gedaan, durf ik je te vertellen. 

*veel tijd besteed aan 2D tekenwerk uit 3D gebaseerd op project Gouda (sophie)* 

Wij zijn hier heel stoer begonnen in 3D ontwerp. Meteen alles goed voorelkaar. Uiteindelijk gingen we 

de vorm- en wapeningstekeningen maken, toen gingen ze uit het 3D model doorsnedes genereren, 

om vervolgens in AutoCAD te bewerken. Maar dit kostte zoveel tijd dat ze gewoon opnieuw in 

AutoCAD zijn begonnen met doorsnedes tekenen (met wellicht het 3D model ernaast?) 

Meten in model, in 2D overtekenen. Gaat dus helemaal nergens over. Kost gewoon veel geld.  

Denk je dan achteraf dat je het tekenen in 3D gewoon had moeten doorzetten? 

Ja maar zover zijn ze nog niet bij HIP. Ze hebben nog geen goeie tekenaars die dit kunnen.  

*Heijmans Utiliteit en Revit* zelf doorsnedes maken 

Bij TBB zijn ze volgens mij verder dan bij HIP 

Ik durf wel te zeggen dat dit geintje 50.000 euro heeft gekost. We hadden een ontwerpbudget van 

450.000, we zitten nu over het miljoen qua kosten. Dit is dus serieus geld. Die 50.000 zijn kosten, is 

dus verlies. Heb dus 5,5 ton verlies op het ontwerp. Toch heel raar, maak je ene model, steek je tijd in 

om te zorgen dat het heel goed is. Ga je daarna weer platslaan. Daar kan ik niet bij. Daar is dus nog 

heel veel in te leren, en geld in te verdienen. 

Utiliteit is anders, andere business. Ik denk dat wij toch voorop lopen met Civiel. Moet je maar eens 

op doorvragen bij Michiel Bottema. 

*cultuur aspecten, zoeken naar informatie* 

Timmerman is gewend om alle tekeningen mee te nemen naar de werkplek. Zoeken naar informatie 

niet als probleem ervaren. Luxe met die tekentafel nabij de werkplek. Vonk en vlam, daar stond de 

voorman 3x per dag binnen bij de uitvoerder. Of met een plastic hoesje in weer en wind staan te 

tobben. Het is allemaal geaccepteerd dat het af en toe moeizaam gaat. 

*filteren informatie* 

Af en toe puzzelen, ja dat is gewoon leuk. Creatief zijn. Dat is aan de andere kant wat ze natuurlijk 

niet willen vanuit binnen. Liefst zo efficiënt mogelijk, bijna als een robot. Dit verschilt natuurlijk per 

project. We hebben relatief best wel slimme timmermannen. Zoals Marcel, is natuurlijk een slimme 

gast, het is dat ie laag opgeleid is maar hij had net zo goed hoogopgeleid kunnen zijn. Je hebt ook 

hele domme timmermannen, die het liefst niet willen nadenken.  
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*uitleg applicatie krantenartikel* 

Of het ene plaatje of alles? Je moet eigenlijk beide hebben. Het is aan de ene kant fijn om de hele 

tekening met heel veel informatie te hebben, zodat je ziet wat er allemaal totaal gaat gebeuren. Aan 

de andere kant wil je ook kunnen inzoomen.  

*informatie overzicht noodzakelijk/wenselijk* 

Om alle informatie per tekening te filteren op taak kost dat op voorhand heel veel tijd en geld. We 

laten liever een timmerman dat uitzoeken dan dat een werkvoorbereider 2 uur mee bezig is. 

Ik kan me wel indenken dat er straks pakketten zijn waarmee je gedetailleerde informatie kunt 

selecteren uit het totaaloverzicht, dat daar winst mee behaald kan worden. Dus eigenlijk die krant 

waar je het net over had. 

*uitleg taakgericht werkinstructie* 

Ben je op de A4 geweest, daar werken ze toch al met iPads. Ja voornamelijk voor keuren. Niet met 

tekeningen? Nee, niet dat ik weet. 

Eigenlijk zou je die pdfs op iPad moeten kunnen laden. Zodat die timmerman ze buiten heeft. Dan 

wordt aangegeven dat die iPad van mamoet moet zijn, niet lang meegaat. 

Kan ook met een scherm in een container op de werkplek. Een tv achterin een container.  

*autodesk 360 glue* 

Door het model lopen, vesrchillende partijen kunnen opmerkingen plaatsen. 

Dit doen we eigenlijk al, met de raakvlakken sessies. In vroeg stadium door het integraal model lopen. 

E, W, en B allemaal bij elkaar en raakvlakken uitzoeken. Hier weet nick meer over. 

Hoe denk je in het algemeen over zo’n taakgerichte werkinstructie? *uitleg sequentie stappen* 

Je ziet het, dit doen we dus al. Is een werk van hier. Dit heeft Nick gemaakt. Op heel veel werken 

wordt dit niet gedaan.  

Nou je we doen het in feite dus al. Dit plaatje is gemaakt door Nick op aanvraag vanuit Ad of Gert,  of 

Marcel misschien wel. Het is in dat geval dus gewoon nodig. Dit kan alleen wanneer het model is 

bijgewerkt door HIP. Het zou gewoon een optimalisatie moeten zijn qua kosten. Dus als HIP zijn 

model gewoon goed heeft en up to date heeft, hoeft niemand meer te tekenen en kan Nick gewoon 

zijn bekisting er om heen fietsen zonder meerwerk.  

Als je niet oplet moet Nick voor een bekistingstekening weer van allerlei andere doorsneden hebben 

of informatie toevoegen. Dat hij alles op nieuw moet tekenen. Met een model is dat natuurlijk anders. 

Dat zou wel winst moeten zijn met als voorwaarde dat het model actueel is. 

Die 3D aanzichten zijn gewoon heel helder. Dit is gewoon gebruikt, vanuit de vraag van uitvoering. 

Niet geknutseld voor een mooie presentatie. 

Worden deze visualisaties ook nog gebruikt om zaken aan te tonen richting opdrachtgever? 

Op kleinere simpelere werken misschien wel. Dit is een D&C contract waar de klant meer op afstand 

staat omdat we het gewoon goed voor elkaar hebben. Maken we buiten heel veel fouten, dan willen 

ze ook echt meekijken. Dan gaan ze dit soort tekeningen wel een keer zien denk ik. 
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Stel dat we een wandkist hebben die klapt, het beton loopt eruit. Ten eerste is er dan een onveilige 

situatie geweest, aan de andere kant ben je aan het kloten. Dan willen ze van alle tekeningen 

bekistingstekeningen zien en berekeningen. Hier doen we daar helemaal niks aan. We ontwerpen het 

wel, maar goed is goed. Dit kan dus wel eens ter acceptatie ingediend moeten worden bij OG.  
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Bijlage C: Verslag brainstorm 

Aantekeningen brainstorm taakgerichte werkinstructies 21-04-2015 

Aanwezigen:  

Ad Blom Hoofduitvoerder  

Koen Hartjes Werkvoorbereider 

Nick van Gameren Ontwerper TBB 

Remco van der Gaag BIM-engineer Civiel 

Mitchell de Ruiter BIM-engineer Utiliteit 

 

TIJD PERSOON OPMERKING 

RONDE 
1 

  

30:43  Versiebeheer tekeningen, er wordt vastgelegd wie wanneer welke tekening 
heeft. Bedoeld om de tekeningen up to date te houden (laatste versie). QR-
code zegt niks over of het de juiste tekening is, alleen dat het de laatste is 
die ook op server staat. 

33:30  Ingangscontrole: papierwerk controleren, bonnen. En fysiek, ligt alles er. 
Niet alles tellen maar wel grofweg schatten of alles aanwezig is.  

35:00  Leveringsbonnen bewaren (bv beton leveranties) en bij oplevering worden 
die overhandigd aan OG. Voor bekisting worden leveranties intern 
gearchiveerd, niet voor OG. Puur om te kijken of alles geleverd is wanneer 
er iets mis is. 

37:00  Wanneer wordt voorman betrokken? 

38:30 Ad Bij iedere tekeningen wordt ook het veiligheidsaspect meegenomen 

38:55  Tekeningen worden overhandigd aan de voorman, krijgt instructies 

39:10  In het voorbereidingstraject voorman naar binnen halen, zodat hij z’n licht 
er over kan laten schijnen. Samen met uitvoering bepalen hoe je het gaat 
maken. 

42:00 Ad Eerst geeft maatvoerder een as op waar je stelkist tegen aan zet, dan 
plaatsen stelkist, daar zet je wapening tegen aan. 
 
Voor sluitkist: goeie uitvoerder controleert wapening, dekking, stortnaad 
schoon 
Soms nog tweede lijnskeuring die wapening, itso’s enz. controleert.  
Soms komt er nog iemand van TBB kijken naar de kist, complexe werken 
voornamelijk. (2

e
 lijns keuring) 

 
Dan sluitkist. Dan stort vrijgave.  
Belangrijk is dat de veiligheidsvoorzieningen goed zijn voor het storten. De 
maatvoering goed is. Storten, controleren. Na het storten nog een keer 
controleren.  
Uitvoerder hele tijd bij betrokken bij het stortproces, of delegeert aan 
voorman 

46:00 Tim Voorman mist helaas, uitleg filteren informatie 

46:44 Ad  “nou, dat hoeft niet zo moeilijk te zijn. Eigenlijk heel simpel. Marcel krijgt 
een soort lego instructie, op de bekistingstekening staat precies waar welk 
paneel moet komen, waar welke klem hoort. Het gaat meer om de details, 
de kopbekisting, hoe wordt die afgestempeld, hoe wordt die opgevangen. 
Aansluiting met een wand. Daar heb je een echte vakman voor nodig”. 

48:10 Ad  “Tekeningen zijn nu helemaal uitgekauwd, een boer van het land zou het 
bijwijzen kunnen maken. Vroeger moest de ambachtelijke timmerman zelf 
nadenken over moeilijke hoekjes etc. Toen wist deze precies wanneer de 
kist goed was en bleef staan. Nu willen we sneller werken en er is mss ook 
minder jeugd in de bouw vandaar dat alles zo voorgekauwd wordt. Iedere 
Duitser of Pool die hier komt kan het maken”. 
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49:15  Inleiding afstudeeronderzoek 

50:50 Ad  “Tekeningen die tegenwoordig gemaakt worden, staat zoveel informatie 
op, zoveel maatvoering. Dat je zegt: wat moet je ermee? Een tekening 
maken is een kunst op zich. Als je er een maakt moet je denken dat je hem 
zo simpel mogelijk houden. Je moet heel makkelijk de maten er uit kunnen 
halen die je echt nodig hebt. Er staan vaak zoveel dingen op, dat je denkt 
waar heb je het überhaupt voornodig? Dit schept alleen maar kans op 
fouten. Hier mogen ze wel eens meer aandacht aanbesteden” 

  UITLEG TAAKGERICHTE WERKINSTRUCTIE 

54:30 Nick Ontwerp >> Tegenwoordig zitten uitvoering en ontwerp heel dicht op 
elkaar. Soms als iets uitgewerkt moet worden zit je nog te wachten op 
vormtekeningen, of je begint gewoon. En dan moeten ze buiten al aan de 
gang, en dan krijg je pas de UO-tekeningen, en die zijn dan nog eens vaak 
in concept vorm 

55:00 Mitchell Centraal BIM, waar ga je je rechten aan ontlenen? 
Rechten aan het BIM-model, of per tekening die uit het BIM model komen? 
 
BIM model is leidend, gereed voor uitvoering. 

  SPARINGEN 

59:15 Mitchell Ideale proces: een technicus die de W/E modelleert, die hebben in principe 
de sparingen nodig. Werkvoorbereider kan met bepaalde filter alle 
sparingen weergeven in bepaalde kleur. In één oogopslag zie je dan waar 
de sparingen zetten. En daaraan kun je dan weer maatvoering hangen. 

1:00:10 Nick 
Mitchell 

De maatvoering eruit filteren blijft altijd een kunst 

1:00:25 Ad Buiten denken ze, ik moet er zoveel mogelijk opzetten want dan ben ik 
ingedekt. Terwijl het eigenlijk zo is dat je met zo min mogelijk maten ook zo 
min mogelijk vragen zou moeten krijgen als het goed is. Heeft te maken 
met de ervaring van de tekenaar. 
Eigenlijk zou zo’n tekenaar een half jaar mee moeten lopen met een 
timmerman om zelf te zien waar een timmerman allemaal tegen aan loopt. 

1:01:07 Remco Informatiebehoefte uitvoerder moet  bekend worden aan de voorkant, zodat 
de uitvoerder de juiste informatie voor z’n neus krijgt 

1:01:45 Ad Tekenaar zelf iets laten maken aan de hand van z’n eigen tekening. Dan 
merk je vanzelf waar je tegen aan loopt. 
 
Beste optimalisatie is communiceren, ipv in hokjes blijven zitten. Ervaring 
delen. 

1:02:45 Nick Ik moet bekisting tekenen maar heb zo’n ding nog nooit gezien 

1:03:10 Ad  Meer wisselwerking tussen tekenaar en timmerman, al laten de tekenaars 
zich wat vaker zien, nu nog steeds binnen en buiten. Veel geld te verdienen 
door meer te investeren hierin 

1:04:05 Mitchell 
 
Ad 

Tekenaar aanwezig bij het startoverleg?  
 
Niet alleen dan maar gedurende het hele proces, wisselwerking tussen 
binnen buiten blijft. Binnen en buiten maken samen het werk. Goeie 
samenwerking is goed communiceren 
Tijdens het proces zijn tekeningen een levend document dat je samen aan 
het bijhouden bent. Buiten is het product maken, binnen is de voorbereiding 
ervan maken. 
Iedere uitvoerder heeft een andere werkwijze, voorkeur, moet een levend 
iets blijven. Geen standaard doc. Je bent altijd een prototype te aan het 
maken 

  Mathijs Natrop voorbeeld 

1:11:30  Afstemmingsoverleg hou je nog steeds, omdat je instructie specifiek is. Het 
is een uniek product dat hij aan het maken is. Toelichting blijft. 
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1:13:00 Mitchell Het gaat even niet om de kwaliteit van het model. In theorie zou het moeten 
zijn dat op het moment de informatie er goed ingestopt wordt, zou je een 
volledig gevulde lijst er uit moeten kunnen halen. Alles wat je er in stopt zou 
je er ook taakgericht, gefragmenteerd uit kunnen halen.  
 
Voorbeeld: als je per fase modelleert zou je per fase ook de 
storthoeveelheden er uit kunnen halen.  
 
Er zijn grenzen: geen schroefjes hoeveelheden 
Wel: kuubs, vierkante meters beplating, strekkende meters palen 

1:14:00 Mitchell Ik ga er van uit dat de werkvoorbereider dit gaat doen. Binnen de U-bouw 
wordt getekend door architecten en constructeur, die gaan geen 
hulpconstructies meer modelleren. Een onderaannemer of wijzelf moeten 
dus er voor zorgen dat dat in het model komt te staan. Je haalt iets naar 
voren om er aan de achterkant profijt van te hebben. 

1:17:00 Mitchell Manier van vastleggen wordt anders. 
Wat je krijgt is dat Ad z’n advies geeft op iets en zegt van ik heb al die 
maatlijntjes niet nodig, het is niet praktisch uitvoerbaar vanuit dit oogpunt, 
oh dan gaan we het zo aanpassen. 
 
Ipv schutting werk, krijg je een cirkel 

1:18:10 Koen Waarom moet de werkvoorbereiding de informatiebehoefte weten van de 
ploegen buiten? Is dit niet een taak voor de uitvoerder. Ik zie het meer dat 
de uitvoerder zelf de taakgerichte informatie uit het model haalt en dat de 
werkvoorbereider verantwoordelijk is voor het juiste model en de juiste 
informatie 

1:19:00 Ad Grove planning wordt aangeleverd, uitvoerder maakt hier uit de 
detailplanning. Uitvoerder heeft geen tijd om zich ook nog bezig te houden 
met grove planning. 
 
Uitvoerder is afhankelijk van de mensen die hij buiten heeft. Als die veel 
begeleiding nodig hebben heeft de uitvoerder automatisch minder tijd voor 
andere zaken.  
 
Het zou hartstikke mooi zijn als de uitvoerder een deel van de 
werkvoorbereiding mee kan nemen. Hij heeft contact met buiten en weet 
precies wanneer iets klaar moet zijn. 
 
Persoonlijk denk ik dat er goeie wisselwerking moet zijn tussen wvb en 
uitvoering.  

1:24:20 Ad We proberen de voorlieden dan semi-assistent uitvoerder te maken. Maar 
die moet je ook niet vragen om jouw administratie bij te gaan houden. Daar 
heeft hij geen verstand van. 

1:24:55 Remco De uitvoerder geeft aan wat hij nodig heeft, of bij werkvoorbereiding, of bij 
ontwerp 

1:26:20 Ad Gebeurt nu ook. Als Gert iets nodig heeft dan koppelt hij dit ook terug 

1:27:00 Koen Hoeft geen tekening meer te plotten, documentenlijst is automatisch up to 
date 

1:27:15 Remco Voordat Ad als uitvoerder zijn voorman kan gaan inlichten moet hij eerst 
zijn informatiebehoefte bij de werkvoorbereiding (“kijk dit heb ik nodig”) 
aangeven, Ad krijgt daarop iets van werkvoorbereiding en kan het 
doorgeven aan zijn voorman (“dit is alles wat jij nodig hebt”) 

1:27:45 Mitchell Zijn al ontwikkelingen voor digitaal papier, is gewoon oprolbaar tv scherm. 
Technologieën ontwikkelen zich wel 

1:29:15 Koen Werkvoorbereider draait de extracten uit. Kan zelf nog kiezen tussen views, 
aanzichtje zus of zo, maatlijn erbij of eraf, net die ene as er toch opzetten,  

1:29:40 Mitchell Uitleg Revit. Heel makkelijk om doorsneden/aanzichten/plattegronden te 
genereren.  
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1:30:35 Koen Eigenlijk dus straks met je uitvoerder om de paar dagen samen zitten aan 
het model. Eigenlijk ben je dus zelf plotjes aan het maken, fragmenten uit 
het model. Views.  
 
Is het gevaar niet dat je het overall beeld mist? 

1:31:20 Ad Groot scherm weghangen in de keet voor overzicht 

1:32:10 Ad 3D model werkt gewoon heel goed, 1x naar kijken en het is meteen 
inzichtelijk. Ligt een hele grote winst.  

1:37:00 Ad Is het dan zo dat de mensen buiten al in moeten haken tijdens de 
ontwerpfase? 
 
Nou dat is het hele probleem. Daar is geen geld/tijd voor. Mensen zitten op 
een ander werk. Je zou ervaren timmerlieden (aan het eind van carriere) 
gewoon een paar dagen mee moeten laten draaien op uitvoering of 
werkvoorbereiding om kennis en ervaring over te dragen op de jongere 
generatie werknemers.  
 
Het is natuurlijk idioot dat je heel veel geld en tijd stopt om een werk voor te 
bereiden totdat je buiten komt en de timmerlieden/voorman zegt: ja zo gaan 
we het niet maken. Hier doen we dat al iets maar is nog niet optimaal. 
Eigenlijk moet je zeggen voordat je uberhaupt een streep op papier zet, 
kom eerst even naar het werk toe, dan kijken we samen (ontwerp + 
uitvoering) naar wat de aandachtspunten. 
 
Het ideale plaatje is dat je weet dat die persoon naar dat werk gaat, die 
moet dat gaan maken, die betrek ik al bij die voorbereidingsfase, die gaat 
een halve dag met de uitvoerder en werkvoorbereider zitten en bekijken 
hoe ze dat aan gaan pakken. 
 
Probleem is dat het moeilijk is te zeggen wie naar welk werk gaat. 

EIND   
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Doel: toetsen van het proces voor het opstellen van een taakgerichte werkinstructie. 

Aanleveren UO-modellen betekent dat alle uitvoeringstechniek er al in zit. Hier na kan niet meer 

gezegd worden “op basis van uitvoeringstechniek doen we het anders”. Risicoanalyse uitvoering 

moet al gedaan zijn dus. Dat is ook wat ik vaak zeg over de taakgerichte informatie: die is geënt op 

wat je buiten gaat doen, en niet op de traditionele manier waarbij een overzicht gegeven wordt van 

een discipline.  

Je kunt rekening houden met actuele uitvoeringstechnieken. Bijvoorbeeld, we gaan die kist 

toepassen, dus we hebben een Shanook bekisting, we hebben aparte voorzieningen nodig. Die 

aparte voorzieningen moeten ook bij de prefab leverancier verwerkt worden. Dan heb je echt een 

model op basis van actuele uitvoeringsinformatie. En zo kun je ook met je planning, dan kun je 

zeggen op basis van de planning, bouw ik dit deel. Dan hoef je dus ook geen overzicht te hebben. Op 

basis van de planning moet alleen dit deel op papier verschijnen. Het bepalen van de 

uitvoeringstechnieken en de actuele planning zou dus voor het samen voegen van de deelmodellen 

moeten gebeuren zodat je uiteindelijk weet op papier gaat uitgeven. 

Het is heel moeilijk om uitvoeringsrechten aan een model te ontlenen. In BIM land is voor UO nog 

geen term, er wordt altijd nog verwezen naar een tekening.  

Controleren gegevens is een modelcheck, controleren of de deelmodellen goed zijn samengevoegd, 

passen ze, is de data goed, zelfde nul-coördinaten. Is verificatie en validatie, dus: is het überhaupt 

aanwezig en klopt het?  

Risico gestuurd aanvullen deelmodellen, hier krijgt de uitvoerder mogelijkheid input te leveren. Stel hij 

ziet een wijziging of een aanvulling, bijvoorbeeld een tijdelijke voorziening die hij terug wilt zien in het 

model. Dan kan hij hier die input geven, en dat is dan risico gestuurd aanvullen deelmodel. Het gaat 

hier met name over tijdelijke voorzieningen, want die zitten nog niet in het definitieve UO, en in je 

uiteindelijke model hoeven die ook niet.  

Status objecten gereed voor uitvoering aanpassen, wat bedoel je daarmee? Na samenvoegen 

deelmodellen wordt het een integraal model (“samengesteld gebouwmodel”). Er wordt niet gewacht 

met uitvoeren tot het totale integraal model gereed is voor uitvoering. Dus zou je de status “gereed 

voor uitvoering” kunnen toevoegen aan de delen die uitgevoerd kunnen gaan worden conform 

planning zodat al gestart kan worden met de uitvoeringswerkzaamheden. Bijv.: ik heb hier het hele 

gebouw, deze moot is nu definitief, die is klaar en krijgt de status gereed voor uitvoering. Bijvoorbeeld 

door een parameter in te stellen: rood = gereed voor uitvoering, verboden te wijzigen.  
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Afstemmen/controleren integraal model: er moet nog een afstemming zijn voordat er daadwerkelijk 

begonnen kan worden met uitvoeren? Dit doe je eigenlijk al bij de modelcheck. Dus hoef je hier niet 

meer te doen. Wat ik hier doe: is productiemodel. Dus hetgene wat in de stap ervoor de status krijgt: 

niet meer wijzigen, dat gooi ik in het model voor de uitvoerder, dit is het productiemodel met view: dit 

is definitief. Dan weet de uitvoerder dus wat ze bij de werkvoorbereiding definitief hebben. Dus 

afstemmen en controleren is raar dat je dat hier weer moet doen, dan had je het er bij de modelcheck 

al uit moeten halen. OF je moet alleen spreken over de dingen die je als aanvulling hebt toegevoegd, 

bv. de tijdelijke voorzieningen. Terugkoppelen naar modelcheck, zodat de ontwerper deze controleert 

en je maar één moment hebt voor modelcheck. Uitvoerder bij betrekken zodat hij zijn licht erover kan 

laten schijnen en kan bepalen of het is zoals we het buiten gaan maken, conform 

uitvoeringstechnieken en planning. En welke gegevens heb je extra nodig die erin moeten komen 

zodat je het kan uitvoeren? En dat moet dan weer terug naar ontwerpers. Hier krijg je dus een loop.  

(7:36) Productiemodel gaat over alle procesrollen heen, dit is wat we gaan bouwen. Dan krijg je go/no 

go, logisch. Dan ga je eigenlijk weer terug naar de ontwerper.  

Fragment BIM gereed voor uitvoering, vanuit je productiemodel heb je delen die gereed zijn voor 

uitvoering, die gaan in uitvoering/productie.  

Overzicht informatiebehoefte moet al bekend zijn bij ontwerpers! Als ik zeg, op basis van de 

uitvoeringstechniek planning maken we dit gedeelte van de vloer, dan moet de ontwerper dit er al in 

hebben zitten. Hier zou je dus alleen maar moeten vragen, welke informatie heb je nodig uit het 

model? Dus dat is het verzamelen van die informatie die er al is. De vraag is hier dus: welke 

informatie moet ik hier verzamelen voor die taak buiten? Dit is de ploeg die het gaat maken, dit is wat 

ze nodig hebben. Bij ontwerp moet dus al eerder bekend zijn wat er in het model moet staan conform 

uitvoering en planning.  

Taakgerichte werkinstructie opstellen (min 10) 

Hoofdassen toevoegen, is gewoon een template. Heel veel informatie wil je toch vanaf een 

plattegrond view zien. Het stramien bijvoorbeeld zet je gewoon in een template, kun je later voor een 

andere verdieping weergebruiken. De stempel, blijft ook het zelfde, het enige dat wijzigt is: dit is een 

weergave van: opsomming deelmodellen (of andere gegevens die je eronder verzamelt). Ook voor 

doorsnede kun je template maken.  

(archicad/revit),  

Je exporteert niet op basis wat je ziet, je exporteert op basis van ingewikkelde filters.  Worksets etc… 

Maatlijnen en kleurcodering objecten toevoegen is op basis wat je vraagt bij “verzamelen welke info”. 

Bijv. de uitvoerder wil de balken in kleurtjes hebben. Voorbeeld TWI, kleur geeft dikte aan van 

kolommen. Tabelletje ernaast met afstorthoogte en wapening met uniek nummer en correspondeert 

met de monotube. Dit nummer is naar de leverancier gegaan komt terug met een sticker met een 

nummer en die correspondeert weer met de plattegrond, was ook een template, 1x opgezet kun je 

blijven gebruiken. Hiervoor samen met uitvoerder + ploeg om tafel gezeten en gevraagd wat ze nodig 

hebben. “gewoon, definitieve tekening”, nee welke informatie op tekening heb je nodig? “kan ik dat 

zelf bepalen dan?”. Bleek dus dat ze maar heel weinig informatie nodig hadden.  

Is dit nu standaard? 

Ja voor de ruwbouw hebben we dit nu opgepakt. Ruwbouw loopt nu nog, maar gaan wel kijken hoe 

we dit voor de andere fase kunnen oppakken ja. Toch zie je nog dat het buiten anders gedaan wordt 

dan op de TWI, alsof ze er niet naar hebben gekeken.  
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Onderscheid in informatie toevoegen en zichtbaarmaken. 

Projectinformatie toevoegen; hier moet nog bij: Dit is een weergave van: deelmodel A, deelmodel B, = 

status. Deze modellen heb je namelijk eerder in het proces gecontroleerd. Als deelmodel A een 

oudere versie is die niet goed is, dan weet je dat. Ipv te zeggen: definitief voor uitvoering (na wijzigen 

is hij weer definitief?!) moet je verwijzen naar een datum. Je moet verwijzen naar welke informatie je 

nu gepakt hebt. Je moet weten welke geometrische informatie er nu in zit. Bv de informatie van 12 

mei (die was goed!). Bestandsnaam is met een datum, en in iedere onderhoek staat: dit is een 

weergave van de modellen:… Die verwijzen intern naar rapportage, een verificatiemodel, waarvan ik 

weet dat als die in het verificatiemodel nog niet goed waren, dan kan ik meteen een rode streep 

zetten door de rest. Verificatiemodel is bij “controleren gegevens”. Productiemodel is alleen maar 

definitieve informatie, is al gecontroleerd.  

Taakgerichte werkinstructie genereren: print, beamer, projecteren etc.  

Controleren uitvoerder en werkvoorbereider, samen zitten. GO/NO GO en dan eventueel terug en 

aanpassen. 

Ontsluiten naar uitvoerder en voorman. Hier kun je nog aan toevoegen feedback moment. 

Optimaliseren. Achteraf kun je altijd hebben dat je iets bent vergeten. Dat je hoort van als we dit nu 

hadden gehad dan was het makkelijker geweest.  

Vastleggen veldinformatie; wat doe je met afwijkingen in het werk? Palen zitten net 2 cm naar links. 

Uiteindelijk proberen toch as-built opleveren. Palen altijd ingemeten, dan kun je dus zeggen tegen de 

eigenaar van het model, pas die palen even aan naar de werkelijkheid op basis van de inmeting.  

Er zijn ook complexere situaties, bijv. hier heb je een damwand. Die hebben ze met een pointcloud 

vanuit de put ingescand. Probleem is, die damwanden gaan 30 m de grond in, je ziet alleen maar wat 

boven de grond uitkomt. Ten tweede: het ding werkt nog, door de waterdruk komt de damwand nog 

iets naar binnen. Dus in wezen zou je regelmatig moeten scannen, maar wat ga je met die scan doen, 

Scan to BIM. Aanpassen in model. Op basis van wat ga ik nu verder, blijft dus een afweging. In de 

praktijk hebben we nu ingescand en omgezet naar objecten in het model. Ik heb gezegd: voordat we 

verder met de cruciale aansluitingen (poort aansluiting), vlak voordat we daar mee beginnen moet in 

het moment de check plaatsvinden of die damwanden nog wel op hun plek staan. Niet dat we de kist 

gaan stellen en dat ding komt er onderuit, of het past niet. Daarom moet de informatiebehoefte dus al 

vroeg bekend zijn, zodat je nog hier nog tijd voor hebt.   

Je kunt je natuurlijk afvragen, hoe ver ga je hier mee? As-built model is in principe dus gewoon het 

gerealiseerde bouwwerk inscannen.  

Als er een ontwerpwijziging naar aanleiding van een as-built situatie komt die altijd weer bij de 

ontwerpeigenaar terecht.  

OVERIG (min 21) 

TWI neemt misschien creativiteit weg bij de bouwplaatsmedewerkers maar door juist de vraag te 

stellen “welke informatie heb je nu straks nodig” voelen ze zich meer belangrijk omdat ze invloed 

hebben op wat er op een extract komt. “Ik ga iets voor jou maken en jij mag zeggen wat ik er op moet 

zetten”. Kritische vragen stellen, wat moet ik er dan opzetten, wat heb je nodig. Kom je er achter dat 

hij veel niet nodig heeft. Samen bespreken. Het leeft meer. Ze voelen zich meer betrokken. Ipv dat 

het voorkauwen is, gaan ze juist nadenken over hoe het gemaakt kan worden. 

Bouwplaatsmedewerkers dus vroegtijdig betrekken. Bijv: als ze de storthoeveelheden moeten hebben 

van de wanden per fase, dan moet tijdens de ontwerpfase wel de faseknip gemaakt zijn. 
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Kleurgebruik aangeven als wenselijk ervaren. Zelfs vlechter. 

Meegemaakt, model in Tekla, hadden ze kleuren labels aan de wapening gehangen, dus aan de 

hand van je model kon je buiten controleren of dat buiten goed gemaakt was (2x rood, 2x groen, etc).  

Hier hadden we toevallig maar een aantal verschillende types per kolom met zoveel staven en zoveel 

staven, dan kon je per kolom aangeven type A, type B, enz.  

Ontwerpers zouden standaard views moeten aanmaken, hebben alleen geen verstand van wat er 

buiten gebeurt. Rol werkvoorbereider hierin? Verschilt, hier wordt de uitvoering gedaan door Advies & 

Engineering. 

Nationaal BIM handboek 

Waarom A3 formaat? Niet passend, opknippen per dagdeel. Het gaat erom dat ze niet op en neer 

lopen. Bij een grote vloerdeel kun je ook maar 500 m storten per dag, wat ze als taak doen, per dag 

of dagdeel uitwerken.  

Afvragen: past de info op een A3? NEE? Als nu blijkt dat het heel veel is, dan toch opknippen in 

delen. Degene die de views gaat maken moet het kunnen opknippen in dagdelen. Het verzamelen 

van informatie itt modeleren stelt niks  voor, is bij wijze van in een dagdeel te leren. Dan laat je zien 

hoe je een .ifc of een .pdf of een .dwg maakt. Onderhoekje maken.  

Het proces moet tussen de oren zitten.  

Onderaannemers. Je kunt zeggen tegen onderaannemers zoek het zelf maar uit, hier heb je een prijs, 

maak het maar. Dat is niet slim, want als het dan mis gaat heb je er zelf ook last van. Je wilt zelf ook 

dat die comaker de goeie informatie krijgt, liefst dat hij eht zelft doet en anders in ieder geval om te 

borgen dat de jongens wel goeie informatie gebruiken. Want je wilt niet dat die onderaannemer 

achterloopt op planning omdat hij iedere keer naar de keet loopt om informatie te halen. Je wilt ook 

niet dat die iets verkeerd maakt.  

Onderaannemers selecteren op kennis en toepassing van BIM. Hier sturen we een vragenlijstje, heb 

je ervaring met modeleren, zo ja welke tool. Dat lijstje komt terug, dan weten we oh hij ontwerpt met 

tekla, dat kunnen we uitwisselen op basis van IFC. Hij kan mijn opmerkingen in BCF  ontvangen. Op 

basis daarvan kun je verwachtingen uitspreken en vastleggen. Hij maakt zelf de IFC-file aan. Ik voeg 

ze toe aan onze modellen. Ik weet van hem ik krijg een IFC van een Tekla, en als ik opmerkingen 

maak dan kan ik die prima in BCF maken want Tekla kan BCF ontvangen. Daarom is die eerste vraag 

zo belangrijk, als hij zegt ik werk in Revit, dan kan ik een native model sturen als referentie. Maar als 

je te horen krijgt wij gebruiken DS2CAD, ja dat hebben we zelf ontwikkeld op basis van AutoCAD, ja 

dan weet je ook al weer genoeg. Alle properties kun je dan weglaten want de IFC wordt zo dom als ik 

weet niet wat.  
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Bijlage D: Toetsingsgesprek 

hoofduitvoerder en uitvoerder 

 

Datum 26-5-2015 

Duur 54 min 

 

Naam Gert Klaassen 

Functie Uitvoerder 

Afdeling Heijmans Civiel 

Werkzaam vanaf Start project 

Project SENS Eindhoven 

 

Naam Ad Blom 

Functie Hoofduitvoerder 

Afdeling Heijmans Civiel 

Werkzaam vanaf Start project 

Project SENS Eindhoven 

 

Doel: toetsen of de inhoud van de taakgerichte werkinstructies overeenkomen met de 

informatiebehoefte vanuit de uitvoering op SENS. 

TWI Werkvloer aanleggen 

 Kleurgebruik werkt goed en inzichtelijk.  

 Hoofdassen terug laten komen in het bovenaanzicht 

TWI Randkist plaatsen 

 Deze informatie is voldoende om de werkvloer mee te maken. 

 Principedetail voegovergang gaat met name over de isolatie van de leidingen. Dit detail is niet 

nodig voor het maken van de randkist. 

TWI Storten vloer 

 De voorman van de stortploeg bepaald zijn personeelsinzet aan de hand van de stortsnelheid 

(m3/u), het te storten oppervlak (m2) en het volume (m3). 

 Stortdatum is handig om weer te geven. Kan zijn dat er nog wijzigingen zijn tot een dag van te 

voren. 

 Mogelijke aandachtspunten om toe te voegen zijn:  

- Let op bij het storten ter plaatse van de roltrapput zodat je de kist niet te veel belast. 

- Goed verdichten (trillen) ter plaatse van de leidingen 

TWI concept voorbeeld 

 Vloeraanzicht Noord is het meest belangrijk voor de timmerman die de kist moet maken. 

Hierin staat alle informatie qua maatvoering. 
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 Montagerichtlijn kan handig zijn. Licht eraan wat voor mensen je hebt rondlopen en wat ze 

kunnen. Voor het plaatsen van een kimblik zou niet dit niet nodig zijn, iedereen weet wel hoe 

dit moet. Bij een specialistisch onderdeel kan dit helpen.  

 3D-afbeelding is heel duidelijk, werkt heel goed voor de mensen buiten. Helemaal met 

hoofdmaatvoering erin.  

 Een uitrekstaat is goed om erbij te hebben. Voor in te storten voorzieningen zoals stekankers 

en sparingen geeft het een goed overzicht. 

 Planning weergeven op een TWI kan handig zijn om te weten wanneer iets af moet zijn en 

wat de relatie is met de voorgaande en volgende activiteiten. Daarnaast kan het slimmer zijn 

om geen tijdsaspect weer te geven. Je loopt namelijk het gevaar dat de ploeg er het aantal 

dagen voor uittrekt zoals het in de planning staat aangegeven. Terwijl je altijd probeert om de 

tijd in te korten. Het komt voor dat de uitvoerder er bijvoorbeeld 2 nachten voor uittrekt terwijl 

de voorman aangeeft dat het binnen 1,5 nacht makkelijk te doen is als je de juiste personen 

erbij hebt. Daarom kun je de opeenvolgende activiteiten wel weergeven maar is het 

verstandiger het tijdselement weg te laten. 
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Bijlage D: Toetsingsgesprek  

voorman en timmerman 

 

Datum 17-6-2015 

Duur 21 min 

 

Naam Nico 

Functie Timmerman 

Afdeling Heijmans Woning 

Werkzaam vanaf Start project 

Project SENS Eindhoven 

 

Doel: toetsen of de inhoud van de taakgerichte werkinstructie voor de randkist overeenkomt met de 

informatiebehoefte vanuit de uitvoering op SENS. 

TWI Randkist plaatsen 

 Informatie is volledig. Het aanzicht vanaf de noordzijde is voorzien van de benodigde 

ondermaatvoering (lengte schotten) en de hoogtematen voor de HWA/VWA. 

 3D-aanzicht voorzien van hoofdmaatvoering is erg bruikbaar. 

 Als instructie kan hier op staan dat het makkelijk werkt om het meterpeil van de laser in te 

stellen op de bovenkant ruwe vloer (+15,187). Dan hoef je niet heel de tijd terug te tellen 

 Aangeven welk type voegprofiel is toegepast is belangrijk, voor het bovendek is namelijk een 

ander profiel toegepast dat beter bestand is tegen de weersinvloeden. 

 Liever de tekeningen een slag groter, dan maar op een A2. Leesbaarheid is belangrijk, het 

papier formaat maakt dan minder uit. 

 Het helpt om het aanzicht weer te geven gezien vanuit de werkplek. Wij staan in de put dus 

kijken vanaf die manier tegen de vloer aan. Doordat we in ons hoofd moeten spiegelen 

worden fouten gemaakt. 

De TWI voor het plaatsen van de randkist is een overzichtelijk en bevat alle relevantie informatie voor 

het maken en plaatsen van de kist. Het scheelt weldegelijk dat er niet meer gezocht hoeft te worden 

tussen verschillende vormtekeningen met informatie die niet bedoeld is voor ons. 
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Datum 17-06-2015 

Duur 18 min 

 

Naam Marcel Claassens 

Functie Voorman (timmerploeg) 

Afdeling Heijmans Wonen 

Werkzaam vanaf Start project 

Project SENS Eindhoven 

 

Werkvloer  

 Helder kleurgebruik met de verschillende materialen voor de werkvloer. Sparingen andere 

kleur. 

 Daarnaast kun je de verdiepte delen nog een andere kleur geven zodat in het bovenaanzicht 

goed te zien is welke stukken dieper liggen.  

 Eigenlijk is er maar weinig informatie op een enkel blad nodig voor het maken van de 

werkvloer. 

  Papieren tekeningen sealen in plastic, zodat ze beter bestemd zijn tegen de weersinvloeden. 

Gaan nu snel kapot (wind/regen). 

Het filteren van de informatie maakt het makkelijker voor ons om het werk te maken. Het scheelt ons 

een hoop uitzoek werk. Ik zie graag de tekeningen geseald in plastic zodat ze beter bestemd zijn 

tegen het weer. En liever de tekeningen wat groter, dan maar het papierformaat een slag groter. 

 

 


