
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Integraal opgestelde en tijdig aangeleverde offertes van ketenpartners in overeenstemming
met het onderwerp

Verhees, F.J.A.

Award date:
2015

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/3026edc6-8fed-4e52-be63-85a60928bd75


 

 

Integraal opgestelde en tijdig aangeleverde 

offertes van ketenpartners in 

overeenstemming met het ontwerp 

 

 

7RR41 Afstudeerrapport 

F.J.A. Verhees, 0577789 

Construction Technology 

Faculteit Bouwkunde 

Technische Universiteit Eindhoven 

Son, 21 Augustus 2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur Voorpagina. http://www.bouwinformatieraad.nl/open-standaarden/visi/ 



 

F.J.A. Verhees – 7RR41 Afstudeerrapport – 21 Augustus 2015 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit rapport is het verslag van een eindstudie die is gedaan voor het doctoraal examen van de Masteropleiding 
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onderzoek vereisen alvorens voor extern gebruik geschikt te zijn. Wij beschouwen dit rapport daarom als een intern 
rapport dat niet zonder onze toestemming voor externe doeleinden mag worden gebruikt. 
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Voorwoord 
 

In dit rapport worden de resultaten van het afstuderen besproken. Voordat de resultaten besproken worden zal er 

eerst een korte inleiding van het bestudeerde proces tijdens het vooronderzoek volgen. Daarna worden de aanpak 

van de onderzoeksfase en ontwerpfase besproken. 

Tijdens het vooronderzoek wordt een proces of object bestudeerd. Daarbij wordt de werkelijkheid bij het 

voorbereiden of het uitvoeren van een concreet bouwwerk in kaart gebracht. Belangrijk daarbij is welke knelpunten of 

problemen zich daarbij voor deden en welk probleem geschikt is om op af te studeren. Tijdens het vooronderzoek 

voor dit afstudeerrapport  is het proces bestudeerd waarbij een woningconcept projectspecifiek wordt gemaakt. Dat 

is gedaan vanuit de gedachte dat een woning conceptueel ontwikkeld is en dat voor het projectspecifiek maken 

gewerkt wordt met ketenpartners. 

Bij conceptueel ontwikkelen wordt er een andere procesopzet gevolgd dan bij traditioneel bouwen. Waar de 

werkvoorbereider bij traditioneel bouwen vooral aan het einde van het traject, vlak voor de uitvoerende fase, zijn 

kennis en expertise moet delen wordt dat bij conceptueel ontwikkelen gedaan voordat de opdrachtgever in beeld is of 

voordat het project daadwerkelijk gegund is. 

In dit voorwoord wil ik graag mijn begeleiders Dr. Ir. Eric Vastert, Ing. Cor de Bruijn en Ing. Bas van der Zanden 

bedanken voor het sturen en adviseren tijdens het opstellen van mijn afstudeerplan en afstudeerrapport. Ook wil ik 

de rest van de medewerkers bij Huybregts Systeembouw bedanken voor hun hulp en motiverende woorden. 

Frank Verhees 

Son, 21 Augustus 2015 
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Samenvatting 
 

Dit afstudeerrapport bevat een beschrijving van het proces dat geobserveerd is tijdens het vooronderzoek en de 

analyse van dit proces met bijbehorende knelpunten. In de hoofdstukken erna worden de aanpak en de resultaten van 

het onderzoek beschreven. Vervolgens worden de aanpak en de resultaten van de ontwerpfase beschreven. Ten 

slotte wordt het ontworpen hulpmiddel getoetst aan het programma van eisen en worden conclusies getrokken. 

Het proces dat bij Huybregts Systeembouw geobserveerd is gaat over het projectspecifiek maken van een 

woningconcept. Dit is gedaan voor het project “De Driesprong” in Breda. Bij dit proces werkt Huybregts Systeembouw 

samen met ketenpartners om een bestaand en gerealiseerd woningconcept, namelijk de “HSC Gezinswoning”, aan te 

passen aan de eisen en wensen van de opdrachtgever. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de standaard 

procesaanpak van Huybregts Systeembouw namelijk de HSC Aanpak. Deze aanpak wordt aangepast aan de 

projectspecifieke deadlines en bevat richtlijnen voor de ketenpartners over de te volgen aanpak. Daarvoor is het 

proces in 4 verschillende fases opgedeeld waarbij van de ketenpartners verwacht wordt dat ze bij de deadline van 

Fase 1 hun 1e input klaar hebben en bij Fase 3 hun offertes. De 1
e
 input bestaat uit kansen, slimmigheden, 

bedreigingen en risico’s waar Huybregts Systeembouw de definitieve aanpak op baseert. De offertes met opties van 

de ketenpartners dienen als basis voor de totale offerte die Huybregts Systeembouw op moet stellen voor de 

opdrachtgever. 

Tijdens het observeren van het proces kwamen echter verschillende knelpunten aan het licht. Zo wordt er 

onvoldoende gecommuniceerd tussen Huybregts Systeembouw, de opdrachtgever en de ketenpartners waardoor de 

tijdsdruk van het proces steeds groter wordt. Ook worden de 1
e
 input en de offertes van de ketenpartners te laat of 

soms helemaal niet ontvangen doordat de tijdsdruk te groot is. Een ander gevolg van de hoge tijdsdruk is dat 

ketenpartners bij het opstellen van de offertes fouten maken en aannames doen. Dat heeft tot gevolg dat de 

inschrijving die Huybregts Systeembouw doet gebaseerd is op onvolledige en onjuiste offertes waardoor de 

inschrijving zelf ook onjuist en onvolledig is. De conclusie is dat dit alles veroorzaakt wordt door een slechte 

procesorganisatie waar Huybregts Systeembouw verantwoordelijk voor is. 

De gevolgen daarvan zijn dat Huybregts Systeembouw en de ketenpartners het project mogelijk mislopen, omdat het 

woningconcept van mindere kwaliteit is dan dat van de overige inschrijvingen. Dat zorgt bij een project waarin het 

voortraject vier weken in beslag neemt voor een kostenpost van €100.000. Het andere gevolg is dat wanneer het 

project wel gegund wordt er tijdens de uitvoering ervan onvoorziene kosten aan het licht komen waardoor op een 

winstgevend project mogelijk toch verlies gemaakt wordt. Deze extra kosten bedragen bij het geobserveerde project 

1% (€50.000) van de inschrijfsom. 

De probleemstelling luidt als volgt: “Onjuiste en onvoldoende projectinformatie en een onduidelijk en subjectief 

scoremodel hebben samen met andere prioriteiten van ketenpartners en de slechte procesorganisatie die door 

Huybregts Systeembouw gebruikt wordt, voor het voortraject van bouwprojecten met ketenpartners, extra kosten tot 

gevolg en zorgen ervoor dat projecten niet gegund worden.” 

Na afbakening en inzoomen blijft de volgende doelstelling over: “Het op tijd ontvangen van integraal opgestelde 

offertes van ketenpartners in overeenstemming met het ontwerp, zodat daardoor geen extra kosten gemaakt worden 

en geen projecten misgelopen worden, door het ontwikkelen van een hulpmiddel voor het verbeteren van de 

procesorganisatie, middels het vastleggen van afspraken en coördinatietaken en het overzichtelijk en volledig maken 

van projectinformatie, voor het projectspecifiek maken van conceptueel ontwikkelde woningen waarbij gebruik 

gemaakt wordt van ketensamenwerking.” 

Om het doel te bereiken is er een verbeterde procesorganisatie ontworpen en is er een hulpmiddel opgezet dat in de 

bestaande HSC Aanpak integreert. Daarvoor zijn gesprekken met werknemers van Huybregts Systeembouw en van de 

ketenpartners gehouden en zijn eerdere projecten onderzocht. Door de verbeterde procesorganisatie en het 

opgestelde hulpmiddel wordt het proces zo georganiseerd dat de kans kleiner wordt dat ketenpartners terugvallen in 

hun traditionele houding, omdat alles vast ligt. 
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De onderzoeksfase is gestart met het analyseren van de gevraagde documenten van de opdrachtgever om tot een 

overzicht van alle benodigde activiteiten te komen. Daarna zijn voor de ketenpartners Casco Leverancier, Prefab Dak 

Leverancier, Kozijnen Leverancier, Prefab Dak Verwerker, Afbouwer, E-Installateur en W-Installateur, die betrokken 

zijn bij het ontwerp van de daadwerkelijke woning, activiteiten bepaald door gesprekken te voeren met de 

werkvoorbereider en projectleider van Huybregts Systeembouw. Ook voor de ketenpartners Modelleur, Constructief 

Adviseur en Bouwfysisch Adviseur zijn activiteiten bepaald. Het resultaat is een overzicht (Figuur 32, pagina 38) met 

alle activiteiten van alle ketenpartners dat dient als startpunt voor het onderzoek naar de kenmerken van al die 

activiteiten. Onder kenmerken wordt verstaan Input, Output, Betrokken partijen en Tijdsduur. 

De kenmerken van de activiteiten zijn onderzocht door gesprekken te voeren met werknemers van de ketenpartners. 

Daarvoor zijn invulbladen opgezet met als doel inzicht krijgen in de benodigde gegevens en informatie en waar die te 

vinden is en wie dat moet leveren. 

De resultaten zijn verwerkt in een overzicht met een schema volgens de BPMN methode en waar per activiteit 

inzichtelijk is gemaakt welke Input, Output, Betrokken partijen en Tijdsduur erbij horen. Aan de hand van de Input en 

de Tijdsduur is het nieuwe kritieke pad bepaald en is een globale planning opgezet. Het nieuwe kritieke pad bestaat 

uit het opzetten van het 3D model en uit de activiteiten van de Bouwfysisch Adviseur. In het ideale geval kost het 

tussen de 11 en 14 werkdagen om te komen tot de offertes die bij het woningconcept horen. 

Nadat bekend is welke activiteiten er zijn en welke kenmerken daarbij horen is het mogelijk om onderzoek te doen 

naar de primaire oorzaken van het probleem namelijk: “Onvoldoende en Onoverzichtelijke Projectinformatie”, 

“Afspraken niet vastgelegd” en “Onvoldoende Coördinatie”. Daarvoor zijn wederom gesprekken gevoerd met de 

projectleider en werkvoorbereider van Huybregts Systeembouw en is onderzoek gedaan naar manieren om informatie 

overzichtelijk te ordenen. De afspraken zijn onder te verdelen in algemene en specifieke afspraken en voor het 

ordenen van informatie is gekozen voor de online softwaretool Docstream. Aan de hand van deze en voorgaande 

onderzoeksresultaten en de conclusies daaruit is het hulpmiddel ontworpen. 

Het ontworpen hulpmiddel bestaat uit een procesbeschrijving gebaseerd op de bestaande HSC Aanpak  en bevat een 

overzicht van activiteiten van de ketenpartners in het voortraject en ketenpartnerafspraken en –

activiteitomschrijvingen. Bij het hulpmiddel is een handleiding geschreven voor zowel de ketenpartners als de 

werkvoorbereider van Huybregts Systeembouw. Het hulpmiddel en de handleidingen zijn per fase opgezet en dienen 

voor de ketenpartners als houvast en voor de werkvoorbereider van Huybregts Systeembouw voor het opzetten, 

coördineren en controleren van het voortraject en de geproduceerde resultaten per fase. 

Voor de toetsing van het hulpmiddel heeft een afbakening plaatsgevonden aangezien er geen geschikt project 

beschikbaar was om de toetsing zoals gewenst uit te voeren, daardoor was het namelijk niet mogelijk offertes te 

vergelijken. Ook het gebruik van Docstream als automatische procesmanager was niet haalbaar aangezien de 

functionaliteit (nog) niet zo werkt als door de ontwikkelaar gesteld. De daadwerkelijke toetsing is met behulp van de 

expertise van de gebruikers gedaan. Daarbij kwam naar voren dat het hulpmiddel een toegevoegde waarde heeft en 

dat de primaire oorzaak “Onoverzichtelijke Projectinformatie” voorkomen wordt. Het zal echter nooit zo zijn dat het 

hulpmiddel alle afspraken en coördinatietaken bevat, omdat elk project toch zijn eigen knelpunten kent. 

Ten opzichte van de bestaande HSC Aanpak is er een toevoeging gedaan aan de faseomschrijvingen. Er is een 

activiteitenoverzicht toegevoegd waarin de samenhang tussen activiteiten duidelijk wordt en per ketenpartner is er 

per activiteit een activiteitomschrijving opgezet dat als houvast dient voor de ketenpartners en als coördinatiemiddel 

voor de werkvoorbereider van Huybregts Systeembouw. 

Ten slotte zijn er conclusies verbonden aan de toetsing die plaats heeft gevonden zoals hierboven beschreven. Het 

verdient aanbeveling om het hulpmiddel uit te breiden en te toetsen aan de hand van een project. Voor de uitbreiding 

kan gedacht worden aan BIM afspraken, standaarddetails en de automatische procesmanager. Vervolgonderzoek kan 

gedaan worden naar de invloed van het scoremodel en de traditionele houding van ketenpartners en de “softe”  kant 

van het werken met ketenpartners. 
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Summary 
 

This final paper contains a description of the process observed during the pre-research and the analyses of this 

process with its respective bottlenecks. In the following chapters the approach and results of the research phase are 

described. After that the approach and results of the design phase are described. Lastly there is a check to verify that 

the designed tool meets the requirements and conclusions are drawn. 

The process that is observed at Huybregts Systeembouw is about making a concept house project specific. This is done 

for the project “De Driesprong” in Breda. During this process Huybregts Systeembouw works with chain partners to 

adjust an existing and realised concept house, the “HSC Gezinswoning” to the preferences of the contractor. The 

standard process approach of Huybregts Systeembouw called the “HSC Aanpak” is used. This approach is modified to 

the project specific deadlines and contains guidelines for the chain partners on the approach to be followed. The 

process is divided into 4 phases in which it is expected from the chain partners that at the end of phase 1 they have 

their 1
st

 Input ready and at the end of phase 3 their offer. The 1
st

 Input consists of chances, clever solutions, threats 

and risks on which Huybregts Systeembouw bases its Definitive approach. The offer Huybregts Systeembouw sends to 

the contractor is based on the offers with options of the chain partners. 

During the observation of the process different bottlenecks emerged. There is insufficient communication between 

Huybregts Systeembouw, the contractor and the chain partners and due to that the time pressure builds. Also the 1
st

 

Input and offers are received late or not at all due to the time pressure. Another result of the time pressure is the fact 

that chain partners make mistakes while making their offer. This means that the offer that Huybregts Systeembouw 

sends to the contractor isn’t correct. All of this is the result of bad process management from Huybregts 

Systeembouw. 

The consequences are that Huybregts Systeembouw and the chain partners might not win the project, because the 

design is of lower quality than its competitors. This means a loss of €100.000 for a project that runs for 4 weeks. The 

other possible consequence is the risk that unforeseen costs emerge when the project is won. These unforeseen costs 

where 1% (€50.000) for the project that was observed. 

The thesis of this paper is the following: “Incorrect and insufficient project information and an unclear and subjective 

Scoring model together with other priorities of chain partners and the bad process organisation used by Huybregts 

Systeembouw, for the preliminary stage of construction projects with chain partners, result in extra costs and can 

result in losing projects”. 

After delineation and zooming in the goal of this paper is the following: “Receiving offers integrally set up on time from 

chain partners corresponding with the design, thus resulting in no extra costs and not losing projects, via the 

development of a tool for improving the process organisation, through recording agreements and coordination tasks 

and completing the project information and presenting it in a clear way, for making conceptual developed houses 

project specific with the use of chain partner integration”.  

To achieve this goal an improved process organisation is designed and a tool is developed that merges with the 

existing “HSC Aanpak”. To achieve this interviews were held with employees from Huybregts Systeembouw and chain 

partners. With the improved process organisation and the designed tool the process is organised in such a way that 

the chance that chain partners fall back in their traditional behaviour is reduced. 

The research phase started with the analysis of the documents demanded by the contractor to acquire an overview of 

essential activities. After that activities are determined for the chain partners “Casco Leverancier”, “Prefab Dak 

Leverancier”, “Kozijnen Leverancier”, “Prefab Dak Verwerker”, “Afbouwer”, “E-Installateur” and “W-Installateur”, 

which are involved in the design of the actual house, with interviews. For the chain partners “Modelleur”, 

“Constructief Adviseur” and “Bouwfysisch Adviseur” activities are also determined. The result is an overview with all 

activities (Figure 32, page 38) that serves as the starting point of the research on features of those activities. With 

features Input, Output, Involved chain partners and Time are meant. 
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The features of the activities are determined with interviews and forms that the employees had to fill in to gain insight 

in what data is necessary and where it can be found and who is responsible for delivering it. 

The results are combined in an overview including a schedule based on the BPMN method and it includes the features 

for each activity. With use of the Input and time for each activity the critical path is determined and a global schedule 

is produced. The critical path consists of setting up the 3D model and the activities of the “Bouwfysisch Adviseur”. In 

the ideal situation it takes 11 to 14 days to complete the process. 

When it is known which activities there are and what their features are it’s possible to research the primary causes of 

the problem namely: “Insufficient and Unclear Project information”, “Agreements not recorded” and “Insufficient 

Coordination”. Once again interviews where used and research was done to determine a good way to organise 

information. For organising information an online software tool called Docstream is chosen. 

The designed tool consists of a process description based on the “HSC Aanpak” and contains an overview of activities 

of the chain partners in the process and contains chain partner agreements and chain partner activity descriptions. For 

the tool a guide is written for the chain partners as well as the employees of Huybregts Systeembouw. The tool and 

the guide are divided into phases and can be used to set up and control the process. 

Before testing the tool a delineation took place because there wasn’t a suitable project available for testing the tool. 

Therefore it wasn’t possible to compare offers. Also the use of “Docstream” as an automated process manager wasn’t 

possible because the software doesn’t work as presented by the developer. The testing is done using the expertise of 

the users. The conclusion is that the tool does have an added value for the process organisation and that the primary 

cause “Unclear Project information” is prevented. However it won’t be possible for the tool to contain all of the 

agreements and coordination tasks because every project has its own bottlenecks. 

In comparison to the existing “HSC Aanpak” an addition is made to the phase descriptions. An overview of the 

activities is added from which the cohesion between activities and chain partners becomes clear and an activity 

description is set up for every chain partner for every activity that serves as a handhold for the chain partners and as a 

coordination tool for Huybregts Systeembouw. 

To complete the research conclusions are drawn based on the testing as described above. Furthermore it deserves 

recommendation to expand the tool and test it as it was intended. To expand the tool BIM protocols, standard details 

and the automated process manager can be included. Further research can be done to determine the influence of the 

scoring model and the traditional attitude of the chain partners and the “soft” side of working with chain partners. 
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1. Inleiding 
 

Dit afstudeerrapport is opgesteld naar aanleiding van een vooronderzoek naar het voortraject bij conceptenselecties 

met ketenpartners. 

1.1 Aanleiding afstudeeronderwerp 

Het traditionele bouwproces kent grote problemen door de steeds groter wordende complexiteit en verder gaande 

wensen van de klant
1
. Daarbij komt dat door de financiële crisis de huizenmarkt op slot zit en starters weinig nieuwe 

woningen kopen door steeds strenger wordende eisen van banken en andere hypotheekverstrekkers
2
. 

1.1.1 Conceptueel bouwen 

Een oplossing voor bovenstaande problematiek is het conceptueel bouwen. Conceptueel bouwen heeft de volgende 

drie kenmerken; Proactieve marktbenadering, Conceptuele oplossingsrichting, Projectoverstijgende samenwerkende 

netwerken. Daarbij wordt voor verschillende doelgroepen een efficiënt woningconcept ontwikkeld zodat er winst 

behaald kan worden op kosten, tijd en risico. Daardoor wordt het voor bouwers aantrekkelijker om nieuwe projecten 

te starten. De projectoverstijgende samenwerkende netwerken bestaan meestal uit ketenpartners die elkaar 

aanvullen en weten wat ze aan elkaar hebben. Om deze concepten goed te kunnen ontwikkelen wordt er over het 

algemeen gebruik gemaakt van een BIM. Dat is een werkmethodiek waarbij in een 3 dimensionaal Bouw Informatie 

Model (BIM) integraal wordt samengewerkt door diverse disciplines in de bouwsector
3
. 

Huybregts Systeembouw heeft verschillende van deze concepten ontwikkeld en gebouwd. Daarbij  wordt er 

bijvoorbeeld gedacht aan woningen voor jongeren of gezinnen en zorgwoningen, maar ook aan woningvergroting 

(Figuur 1) 
4
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 Procesopzet conceptueel bouwen 

Bij conceptueel bouwen wordt er een andere procesopzet gevolgd dan bij traditioneel bouwen. Waar de 

werkvoorbereider bij traditioneel bouwen vooral aan het einde van het traject, vlak voor de uitvoerende fase, zijn 

kennis en expertise moet delen wordt dat bij conceptueel bouwen gedaan voordat de opdrachtgever in beeld is of 

voordat het project daadwerkelijk gegund is. 

 

                                                                 
1
 Dijkhuizen, S. (2009). Het ontwikkelen van een Diagnose-instrument. 

2
 http://financieel.infonu.nl/hypotheek/70175-nieuwe-regels-hypotheek-2012-en-2013.html 

3
 http://www.hetnationaalbimplatform.nl/kenniscentrum/bim-basics/wat-is-bim/ 

4
 http://www.huybregts-systeembouw.nl/huybregts_systeembouw/concepten/hsc_jongerenwoning/ 

Figuur 1; Brochures Concepten Huybregts Systeembouw 
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De belangrijkste taak van de werkvoorbereider bij conceptueel bouwen bestaat uit het projectspecifiek maken van het 

woningconcept. Het resultaat is een BIM, Revit model, kostenplaatje met opties en eventueel de basis voor een 

Woonconfigurator. Wanneer er gewerkt wordt met ketenpartners behoren het coördineren van het proces en het 

nemen van beslissingen omtrent de richting van het ontwerp of de definitieve insteek ook tot de taken van de 

werkvoorbereider. 

1.1.3 Het Nieuwe Bouwen 

Bij dat soort conceptuele projecten wordt er overgestapt van het 

traditionele voortraject naar het voortraject dat past bij “Het Nieuwe 

Bouwen” zoals Huybregts Systeembouw dat ziet. In dit voortraject 

wordt er al in een vroeg stadium van ketenpartners verwacht dat zij 

“slimme” input hebben op basis van hun kennis en ervaring zodat het 

totaalplaatje dat Huybregts Systeembouw in kan dienen de 

concurrentie kan overtreffen. 

Bij “Het Nieuwe Bouwen” wordt er gewerkt vanuit een woningconcept 

waarin alle kennis en expertise van de werkvoorbereider, al dan niet 

als ketenpartner, meegenomen is. De specifieke wensen van de 

opdrachtgever moeten daarin verwerkt worden binnen de grenzen van 

het idee achter het concept. 

Om tot het beste projectspecifieke woningconcept te komen moeten alle ketenpartners hun kennis en expertise 

delen. Wanneer dat niet gebeurd worden kansen gemist en problemen over het hoofd gezien. Dat kan ervoor zorgen 

dat het project niet gegund wordt of dat wanneer het project wel gegund wordt de uitvoerende partijen voor 

vervelende (financiële) verassingen komen te staan. 

1.2 Beschrijving gastbedrijf Huybregts Systeembouw 

Huybregts Systeembouw is een onderdeel van VB Groep. VB Groep heeft de meeste bedrijfsonderdelen in de bouw 

zitten, maar er is ook aandacht voor ontwikkelen en beleggen. Dat is terug te lezen op de website van Huybregts 

Systeembouw waar het doel en de kernwaarden van de VB Groep beschreven worden.
5
 

Ook Huybregts Systeembouw heeft het doel op de website staan en deze luidt als volgt. “Huybregts Systeembouw 

ontwikkelt en realiseert conceptuele bouwoplossingen onder het HSC label voor specifieke doelgroepen. 

Projectoverstijgende concepten, die steeds aanpasbaar zijn aan de wensen van de klant. Naast een aantal succesvolle 

eigen concepten worden op basis van specifieke klant vragen ook concepten op maat ontwikkeld en gerealiseerd. 

Waar mogelijk werken wij met BIM modellen om de overstijgende realisatie efficiënter te laten verlopen.”
5
 

Afdeling Engineering 

De afdeling Engineering binnen Huybregts Systeembouw is vooral bezig met het ontwikkelen en realiseren van 

woningconcepten. Op dit moment bestaan er de HSC Jongerenwoning, Gezinswoning, Zorgwoning, Mantelzorgwoning 

en de HSC BlueCasco gezinswoning. De HSC BlueCasco gezinswoning is samen met het concept Blue Casco van 

Heembeton doorontwikkeld vanuit de HSC Gezinswoning en is door de TU/e beproefd en gemonitord. Deze 

energieneutrale uitvoering is bij de manifestatie “De Voorsprong” tweede geworden bij de verkiezing “Beste 

Woningconcept 2013”. 

Behalve de complete HSC woningconcepten zijn er ook concepten bedacht voor woningverbetering of 

woningvergroting. Daarbij kan gedacht worden aan aanbouwen, dakkapellen of complete dakopbouwen. Ook is er 

een HSC woonzorgappartement bedacht dat helaas tot op heden nog niet gerealiseerd is. 

 

                                                                 
5
http://www.huybregts-systeembouw.nl/huybregts_systeembouw/over_ons/waarom_huybregts_systeembouw_/ 



 

F.J.A. Verhees – 7RR41 Afstudeerrapport – 21 Augustus 2015 
12 

Huybregts Systeembouw heeft naast de ontwikkeling van deze concepten door de afdeling Engineering ook andere 

werkzaamheden. Daarbij wordt er bijvoorbeeld voor winkelketens een verbouwing ontworpen en gerealiseerd, dat 

noemen ze Servicebouw. Belangrijk is dat bij Servicebouw dezelfde conceptuele benadering toegepast wordt zodat 

voor verschillende filialen dezelfde aanpak gebruikt kan worden. Afgelopen jaren werden deze verbouwingen gedaan 

voor onder andere de McDonald’s en de Lidl. 

1.3 Geobserveerde project “De Driesprong” 

Een project dat bij Huybregts Systeembouw liep tijdens het vooronderzoek was “De Driesprong”. Daarbij wordt een 

woonwijk in Breda compleet gesloopt en daarna opnieuw opgebouwd. Het gaat daarbij om het realiseren van 26 

grondgebonden woningen en 1 appartementencomplex met 26 appartementen.  

Nadat er vanuit de opdrachtgever een marktconsultatie gedaan is, waar Huybregts Systeembouw ook voor gevraagd 

is, kon er door conceptaanbieders ingeschreven worden op het project “De Driesprong”. Dat moest gebeuren vóór de 

bouwvak zodat de plannen halverwege September ingediend konden worden. 

Onderbouwing keuze “De Driesprong” 

Gezien het feit dat de informatie voor “De Driesprong” tijdens de bouwvak binnen is gekomen bij Huybregts 

Systeembouw en ik meteen na de bouwvak begonnen ben met mijn vooronderzoek bij de afdeling Engineering heb ik 

gekozen voor dit project om mijn afstudeeronderwerp aan te koppelen. Zodoende heb ik het proces vanaf het 

selecteren van het woningconcept en de ketenpartners tot aan de indiening van het totale plan kunnen observeren. 

Tijdens het vooronderzoek had ik toegang tot alle communicatiemiddelen die door Huybregts Systeembouw en de 

ketenpartners gebruikt zijn zodat ik een compleet beeld heb kunnen ontwikkelen van het doorlopen proces. Figuur 2 

toont de kantoorruimte die op de afdeling Engineering beschikbaar is gemaakt voor het afstuderen. 

 
                                               Figuur 2; Kantoor Huybregts Systeembouw afdeling Engineering 

De reden om te kiezen voor het gunningtraject van “De Driesprong” is gebaseerd op het feit dat de taak van de 

werkvoorbereider bij conceptueel bouwen meer komt te liggen in de fase vóór de gunning dan erna. Dat is eerder in 

dit hoofdstuk al toegelicht onder het kopje Procesopzet conceptueel bouwen. 
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2. Bestaande proces en knelpunten 
 

2.1 Beschrijving bestaande proces en knelpunten 

Zoals in het vorige hoofdstuk beschreven is er bij Huybregts Systeembouw een project geobserveerd waarbij voor 26 

woningen en 26 appartementen een voortraject doorlopen is. Daarbij wordt uitgegaan van een bestaand 

woningconcept dat door Huybregts Systeembouw in samenwerking met ketenpartners projectspecifiek gemaakt 

wordt voor het project “De Driesprong” in Breda waarbij vijf conceptaanbieders meedingen naar gunning van het 

project. 

De gedachte achter deze procesopzet is dat er gewerkt wordt vanuit een oplossingsprincipe dat bestaat uit een 

samenstelling van uitgeëngineerde projectoverstijgende oplossingen welke zich in de praktijk bewezen hebben. Bij 

deze oplossingsprincipes oftewel concepten moet het altijd mogelijk zijn om zoveel mogelijk gestandaardiseerde, 

prefab bouwmethodes toe te passen om zo snel mogelijk te bouwen waarbij een vrije indeling van de woning mogelijk 

is en er een goede energetische prestatie behaald wordt voor een zo laag mogelijke prijs. 

Aan de hand van de communicatie tussen Huybregts Systeembouw, de opdrachtgever en de verschillende 

ketenpartners zijn alle activiteiten tijdens het voortraject in chronologische volgorde gezet, deze activiteiten zijn de 

basis voor de SADT’s die hierna besproken worden. Eerst is er een SADT gemaakt waarin te zien is waar het 

projectspecifiek maken van een woningconcept past binnen het verwerven van een project door Huybregts 

Systeembouw (Figuur 3). 

Daarna is begonnen met het maken van een globaal SADT om de belangrijkste stappen die door Huybregts 

Systeembouw doorlopen worden tijdens het projectspecifiek maken van het woningconcept in beeld te brengen. Dat 

SADT is te vinden op de volgende pagina, de stappen daaruit zullen kort toegelicht worden in de rest van dit 

hoofdstuk. Na het globale SADT worden in dit hoofdstuk nog drie SADT’s getoond waaruit duidelijk wordt welke 

substappen er binnen Huybregts Systeembouw doorlopen worden bij dit proces en wie daarbij betrokken zijn. De 

figuren waarnaar verwezen wordt in de SADT’s zijn te vinden in Bijlage 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

Figuur 3; Verwerven project Huybregts Systeembouw 
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Figuur 4; Projectspecifiek maken woningconcept 
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Beschrijving knelpunten observatie en gesprekken 

Nadat de processtappen inzichtelijk zijn gemaakt zijn de knelpunten in kaart gebracht. Dat het proces in werkelijkheid 

niet helemaal zo loopt als gepland bleek tijdens de gesprekken met medewerkers van Huybregts Systeembouw en van 

de ketenpartners. 

Knelpunten Huybregts Systeembouw 

Door middel van gesprekken met de projectleider en de werkvoorbereider die betrokken zijn bij het project is er 

achterhaald welke knelpunten er vanuit Huybregts Systeembouw tijdens het projectspecifiek maken van het 

woningconcept opgemerkt zijn. Ook zijn er door het observeren op de afdeling Engineering knelpunten naar voren 

gekomen die niet tijdens de gesprekken ter sprake zijn gekomen. De knelpunten die vanuit Huybregts Systeembouw 

naar voren kwamen zijn de volgende: 

1. Te laat of niet aanleveren van slimmigheden/kansen/bedreigingen/risico’s door ketenpartners. 
2. Te laat of niet reageren op aanpassingen door ketenpartners. 
3. Te laat of niet op de juiste manier aanleveren van offerte door ketenpartners. 
4. Gebrek aan directe communicatie tussen ketenpartners. 
5. Laat of niet communiceren van (deel) nota’s naar deel ketenpartners door Huybregts Systeembouw. 
6. Laat vragen over meerjarige onderhoudsbegroting door Huybregts Systeembouw. 
7. Laat of niet communiceren van (deel) nota’s naar Huybregts Systeembouw door opdrachtgever. 
8. Contactpersoon ketenpartner vervangen tijdens project. 

9. Ketenpartners voldoen niet aan de verwachtingen en komen afspraken niet na. 

10. Scoremodel opdrachtgever is onduidelijk en subjectief voor Huybregts Systeembouw. 

Knelpunten ketenpartners 

Zoals hiervoor beschreven zijn vanuit Huybregts Systeembouw verschillende knelpunten ontdekt. Vervolgens zijn 

gesprekken met ketenpartners gevoerd en uit die gesprekken kwamen opmerkingen en verbeterpunten naar voren. 

Deze opmerkingen en verbeterpunten zijn te vinden in Bijlage 2.1 (deel 11 t/m 40). 

Gesprekken ketenpartners 

Er zijn tijdens het vooronderzoek gesprekken gevoerd met verschillende ketenpartners. Om de gesprekken richting te 

geven zijn van tevoren vragen opgesteld en is Figuur 5 op de volgende pagina gebruikt. 
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Figuur 5; Projectspecifiek maken woningconcept ketenpartners 

Toevoegingen observatie 

Na de gesprekken met de ketenpartners bleek dat er tijdens mijn Participerend Observeren ook knelpunten naar 

voren zijn gekomen waar ik op dat moment geen besef van had namelijk: 

41. De ketenpartners hebben een afwachtende houding (zijn niet proactief) waardoor de tijdsdruk voor alle 
partijen steeds verder oploopt. 

42. Er is te weinig coördinatie door Huybregts Systeembouw waardoor de tijdsdruk oploopt en partijen hun 
afspraken niet nakomen. 

43. Afspraken en verwachtingen worden niet vastgelegd. 

Dit heeft samen met enkele opmerkingen duidelijk gemaakt dat de ketenpartners toch nog meer op de traditionele 

manier denken en doen dan gewenst waardoor de volgende knelpunten van toepassing zijn: 

44. Ketenpartners houden aan hun eigen aanpak vast voor offertes en communicatie. 
45. Ketenpartners hebben een traditionele houding met een ongewenste aanpak tot gevolg. 

 

 

 



 

F.J.A. Verhees – 7RR41 Afstudeerrapport – 21 Augustus 2015 
17 

 

2.2 Analyse processtappen Huybregts Systeembouw project “De Driesprong” 

Uit het globale SADT op pagina 14 zijn drie hoofdstappen te halen die door Huybregts Systeembouw doorlopen 

worden. Dat zijn stap 2.2.1 Verwerken projectinformatie, 2.2.3 Verwerken 1
e
 input en 2.2.5 Verwerken offertes, deze 

zullen hierna toegelicht worden. De overige twee stappen zijn het ontvangen van de 1
e
 input en het ontvangen van de 

offertes. Deze stappen zijn het resultaat van substappen die door de ketenpartners doorlopen worden. Deze 

substappen van de ketenpartners zijn globaal in kaart gebracht op basis van korte gesprekken met werknemers van de 

ketenpartners. 

2.2.1 Verwerken projectinformatie 

Zoals te zien in Figuur 6 kan deze stap opgedeeld worden in vijf substappen. Daaruit wordt duidelijk wat er allemaal 

gedaan wordt wanneer de projectinformatie ontvangen is, voorbeelden van deze projectinformatie zijn terug te 

vinden in Figuur 7, 8, 9, 10 en 11 in Bijlage 1.01 t/m Bijlage 1.05. Het belangrijkste is dat het geschikte woningconcept 

gekozen wordt dat als basis dient voor het nieuwe concept. Het gekozen woningconcept is te zien in Figuur 12, 13, 14 

en 15 in Bijlage 1.06 t/m 1.09. Vervolgens moeten daarbij de juiste ketenpartners geselecteerd worden afhankelijk van 

de eisen en wensen van de opdrachtgever. 

 

Figuur 6; Verwerken projectinformatie 

Bij stap 2.2.1.1 wordt de projectinformatie geanalyseerd door de projectleider en de werkvoorbereider. Daarbij wordt 

gezocht naar typerende kenmerken die bepalend zijn voor de keuze van het woningconcept dat als basis dient voor 

het projectspecifiek maken voor de opdrachtgever. Deze kenmerken zijn bijvoorbeeld de doelgroep en het 

beschikbare budget per woning. 
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Projectinformatie 

Behalve de basis die er bestaat voor het woningconcept heeft de opdrachtgever natuurlijk zijn eigen eisen en wensen 

voor het te ontwikkelen nieuwe concept, deze eisen en wensen zijn opgenomen in de projectinformatie die door de 

opdrachtgever aangeleverd wordt. De projectinformatie dient als basis voor de aanpassingen aan het woningconcept 

en daar maken zowel Huybregts Systeembouw als de ketenpartners gebruik van. In Bijlage 1.01 t/m 1.04 wordt er 

eerst een pagina uit het startdocument getoond (Figuur 7) en daarna opeenvolgend plattegronden en aanzichten 

(Figuur 8), een pagina uit het bestek (Figuur 9) en een pagina uit de afwerkstaten (Figuur 10). 

De projectinformatie bevat ook een scoremodel (Figuur 11, Bijlage 1.05). Het scoremodel is bij stap 2.2.3.2 en 2.2.5.2 

belangrijk om te kunnen bepalen welke punten in de shortlist opgenomen worden en welke opties uit de offertes 

meegenomen worden. 

Stap 2.2.1.2 is de daadwerkelijke keuze voor het woningconcept. Aan de hand van de gevonden kenmerken uit de 

projectinformatie kiest de projectleider het meest geschikte woningconcept uit de database met concepten die door 

de jaren heen ontwikkeld zijn. In deze database zit alle conceptinformatie per bouwproject zoals plattegronden, 3D 

modellen en energieprestaties. Het gekozen woningconcept moet wel binnen de klantvraag oftewel de eisen en 

wensen van de opdrachtgever passen. 

Woningconcept “HSC Gezinswoning” 

De basis voor het project “De Driesprong” is het eerder ontwikkelde woningconcept “HSC Gezinswoning”. Er zijn al 

verschillende bouwprojecten gerealiseerd waarbij het “HSC Gezinswoning” concept gebruikt is. Er wordt tijdens het 

proces gebruik gemaakt van de bestaande plattegronden, het Revit 3D model, de Technische Omschrijving en de 

energieprestaties van de gerealiseerde woningen. Om een beeld te geven van de basis waarmee gestart is worden er 

in Bijlage 1.06 t/m Bijlage 1.09 enkele van deze conceptdocumenten getoond worden. Achtereenvolgens zullen er een 

plattegrond (Figuur 12), een 3D model (Figuur 13), de toets voor de energetische prestatie (Figuur 14) en een pagina 

uit de Technische Omschrijving (Figuur 15) getoond worden. 

Er is bij deze woningen een voorstel gedaan om aan de hand van verschillende opties de woningen aan te passen naar 

de eigen voorkeur voor de toekomstige bewoners. Deze opties zorgden ervoor dat er verschillende woningen zijn 

gebouwd, terwijl de basis voor elke woning hetzelfde is. 

Wanneer duidelijk is welk woningconcept gebruikt gaat worden wordt bij stap 2.2.1.3 gekeken welke ketenpartners 

het meest geschikt zijn om het nieuwe woningconcept te ontwikkelen. De ketenpartners waarmee al eerder 

samengewerkt is bij het gekozen woningconcept hebben daarbij voorrang, maar deze zijn niet altijd geschikt voor het 

nieuwe project. Het kan namelijk zo zijn dat er voorheen houten kozijnen toegepast zijn en dat de opdrachtgever eist 

dat er nu aluminium kozijnen toegepast worden, dit vraagt om de inbreng van een andere ketenpartner. Deze keuze 

wordt gemaakt door de projectleider. 

Bij stap 2.2.1.4 wordt door de projectleider en de werkvoorbereider de standaard HSC Aanpak aangepast zodat deze 

geschikt is voor het nieuwe project. Het is belangrijk dat de voorgeschreven deadlines uit de projectinformatie 

overgenomen worden en de planning daarop aangepast wordt. De HSC Aanpak wordt hierna toegelicht, de volledige 

procesbeschrijving is te vinden in Bijlage 3. 

Bij de laatste stap 2.2.1.5 wordt de ontvangen projectinformatie van de opdrachtgever door de werkvoorbereider 

doorgestuurd naar de ketenpartners. Behalve de stukken van de opdrachtgever wordt ook de HSC Aanpak 

meegestuurd, toegespitst op dit project. De ketenpartners beschikken in dit geval al over de conceptinformatie van 

het woningconcept “HSC Gezinswoning” dat als basisconcept dient voor het project “De Driesprong”. Mocht dit niet 

het geval zijn dan wordt deze informatie ook meegestuurd. 
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Opdrachtgever 

Ketenpartner

s 

 

HSC Aanpak 

Er wordt door Huybregts Systeembouw een doelstelling uitgesproken over het gebruik van een BIM voor elk nieuw 

project dat gestart wordt. Deze luidt als volgt: 

“De doelstelling bij dit project is weer verder te leren en meer efficiëntie behalen door te kijken hoe we het BIM 

voor ons kunnen laten werken tijdens de calculatie, werkvoorbereiding, uitvoering, en communicatie naar de 

klant.” 

Het BIM speelt in het proces dat ik geobserveerd heb alleen een rol voor de presentatie aan de opdrachtgever dus dit 

zal verder niet toegelicht worden. 

Bij de HSC Aanpak is het proces opgedeeld in verschillende fases. Hieronder worden de verschillende fases uit het 

proces toegelicht. Op de volgende pagina is het schematische overzicht te vinden dat door Huybregts Systeembouw 

gemaakt is en gebruikt wordt om de ketenpartners te informeren over de verschillende deadlines. Wat opvalt is dat er 

bij Fase 2 gesproken wordt over “maar 2 weken”, dat geeft aan dat de tijdsdruk bij dit project groter is dan bij andere 

projecten waarvoor de HSC Aanpak gebruikt is. 

- In Fase 1 worden de stukken doorgenomen en geschikte ketenpartners geselecteerd. Daarna wordt de 

projectinformatie (Figuur 7 t/m 11, Bijlage 1.01 t/m Bijlage 1.05) doorgestuurd naar de ketenpartners en de 

aangepaste HSC Aanpak wordt meegestuurd. Het resultaat van deze fase is een longlist met relevante punten 

aangeleverd door alle ketenpartners. Daarbij moet gedacht worden aan kansen, slimmigheden, bedreigingen 

en risico’s welke kunnen bijdragen aan een goed plan. 

- Fase 2 is de fase waarin Huybregts Systeembouw de longlist van relevante punten terugbrengt tot een 

shortlist (Figuur 21, Bijlage 1.12) die functioneert als definitieve insteek voor de uitwerking, dat is 

schematisch weergegeven in Figuur 16. Deze uitwerking vindt ook tijdens Fase 2 plaats. Daarvoor wordt er 

tussen Huybregts Systeembouw, de opdrachtgever en de ketenpartners gecommuniceerd, maar ook door de 

ketenpartners onderling. 

- In Fase 3 wordt er van de ketenpartners verwacht dat ze een offerte (Figuur 22, Bijlage 1.13) opstellen voor 

de definitieve uitwerking. Daarbij moet ook de aanpak beschreven worden waarbij gedacht kan worden aan 

de technische omschrijving van een product of het plan van aanpak voor een onderdeel van de woning. 

- Vervolgens wordt in Fase 4 een totaalaanpak gegenereerd door Huybregts Systeembouw op basis van de 

verschillende offertes die de ketenpartners aangeleverd hebben. Daardoor ontstaat het definitieve totale 

plan (Figuur 24 t/m 26, Bijlage 1.14 t/m Bijlage 1.16) met kostenoverzicht en een bouwkundige en 

bouwtechnische aanpak. 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 16; Schematische weergave terugbrengen Longlist tot Shortlist 
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2.2.2 Ontvangen 1e input 

Behalve de 1
e
 input die van de ketenpartners ontvangen wordt met daarin kansen, slimmigheden, bedreigingen en 

risico’s worden er ook nota’s van de opdrachtgever ontvangen. Deze nota’s dienen om de grenzen van de 

ontwerpvrijheid aan te geven. Idealiter dienen de verschillende conceptaanbieders namelijk hun eigen vertrouwde 

woningconcept in, aangezien dit zich al bewezen heeft en er dan verder zo min mogelijk uitgewerkt moet worden. 

In de nota’s worden ook nuances geplaatst en worden er tegenstrijdigheden rechtgezet. Deze worden meegenomen 

bij de verwerking van de 1
e
 input. Een voorbeeld van de kansen, slimmigheden, bedreigingen en risico’s is te vinden in 

Figuur 18 in Bijlage 1.10, voor de nota’s is dit Figuur 19 in Bijlage 1.11. 

Tijdens het vooronderzoek kwamen hier verschillende knelpunten naar voren. Zo worden niet door alle ketenpartners 

kansen, slimmigheden, bedreigingen en risico’s doorgegeven, ook gebeurt dat vaak te laat waardoor in de planning, 

zoals weergegeven in Figuur 17 (pagina 20), een grotere tijdsdruk ontstaat. 

Bij het vooronderzoek bleek ook dat vanuit de opdrachtgever problemen ontstaan aangezien nota’s vaak niet op tijd 

zijn en niet volledig zijn, omdat niet alle vragen meegenomen worden. Ook dat heeft invloed op de planning van 

pagina 20 waardoor de tijdsdruk toeneemt. 

Uit de gesprekken met de ketenpartners bleek dat ook zij hier verschillende knelpunten ervaren. Zo is het voor 

verschillende partijen lastig dat alle projectinformatie in zijn geheel doorgestuurd wordt waardoor iedereen veel extra 

tijd kwijt is om zijn noodzakelijke informatie eruit te filteren en er mogelijk kansen gemist worden.  

Ook de nota’s zorgen voor extra tijdsdruk, omdat er tussentijds veel aanpassingen gedaan moeten worden en deze 

laat of soms niet of niet volledig doorgestuurd worden. 

In Bijlage 1.10 wordt een deel van de kansen, slimmigheden, bedreigingen en risico’s (Figuur 18) van de longlist 

weergegeven. In Bijlage 1.11 is één pagina van één van de nota’s (Figuur 19) van de opdrachtgever te zien. 
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2.2.3 Verwerken 1e input 

Zoals te zien in Figuur 20 kan deze stap opgedeeld worden in vijf substappen. Daaruit wordt duidelijk wat er allemaal 

gedaan wordt wanneer de 1
e
 input van de ketenpartners ontvangen is. Het belangrijkste is dat afhankelijk van de 

klantvraag en de nota’s bepaald wordt welke punten relevant zijn en welke niet. Dat gebeurt tijdens het beoordelen 

van de punten van de longlist en de nota’s. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van het scoremodel (Figuur 11, Bijlage 

1.05) dat meegeleverd is door de opdrachtgever. Vervolgens worden deze punten meegenomen in de definitieve 

insteek. Deze insteek wordt dan verstuurd naar de ketenpartners zodat zij hun offerte kunnen maken. 

 
Figuur 20; Verwerken 1e input 

Bij stap 2.2.3.1 wordt door de werkvoorbereider de aangeleverde 1
e
 input (Figuur 18, Bijlage 1.10) van de 

ketenpartners gecombineerd tot een longlist. Deze bevat alle kansen, slimmigheden, bedreigingen en risico’s die door 

de ketenpartners en Huybregts Systeembouw gevonden zijn. 

Aan de hand van het scoremodel wordt bij stap 2.2.3.2 een selectie gemaakt van alle relevante punten. De 

projectleider en werkvoorbereider moeten daarbij een inschatting maken welke punten een voordeel opleveren bij de 

onderdelen van het scoremodel ten opzichte van de andere conceptaanbieders. Ook moet er gelet worden op de 

risico’s van het project zodat deze ingecalculeerd kunnen worden. 

Een knelpunt dat daarbij naar voren komt is de subjectiviteit van het scoremodel. Bij een EMVI (Economisch Meest 

Voordelige Inschrijving) project wordt aan de hand van een scoremodel bepaald aan welke partij het project gegund 

wordt. Daarbij is niet alleen de prijs belangrijk maar ook andere factoren. In dit geval zijn onderwerpen waar veel 

aandacht aan gegeven wordt de energieprestatie, de functionaliteit en flexibiliteit, de technische kwaliteit en de 

belevingswaarde. Daarop kan het totale plan aangepast worden zodat de kans op gunning het grootst is. 

Stap 2.2.3.3 bestaat uit het selecteren van relevante punten uit de verschillende nota’s (Figuur 19, Bijlage 1.11). Ook 

daarvoor gebruiken de projectleider en de werkvoorbereider het scoremodel om de relevante punten uit de nota’s te 

kunnen achterhalen. 

Daarna worden bij stap 2.2.3.4 de punten uit de vorige twee stappen door de projectleider en de werkvoorbereider 

gecombineerd tot een shortlist (Figuur 21, Bijlage 1.12). Deze shortlist dient als basis voor de definitieve insteek die de 

ketenpartners moeten gebruiken om hun offertes op te baseren.  
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Zoals beschreven bij stap 2.2.2 is het probleem dat hier ontstaat, dat in deze definitieve insteek niet alle kansen, 

slimmigheden, bedreigingen en risico’s meegenomen zijn dus ketenpartners moeten hun offertes baseren op 

onvolledige informatie. 

Bij stap 2.2.3.5 wordt de shortlist door de werkvoorbereider verstuurd aan de ketenpartners. 

Het resultaat van deze stappen is de shortlist die te zien is in Bijlage 1.12. Daarin worden de planaanpassingen 

genoemd en wordt de vervolgaanpak besproken. Vanaf dat moment is de basis voor het totale plan bekend en kunnen 

de ketenpartners hun offerte op gaan maken. 

2.2.4 Ontvangen offertes 

Na het verwerken van de 1
e
 input is de volgende stap voor Huybregts Systeembouw het ontvangen van de offertes 

van de ketenpartners. De offertes die de ketenpartners aanleveren bevatten opties zodat het voor de opdrachtgever 

duidelijk wordt welke (financiële) gevolgen zijn keuzes hebben. Daardoor wordt een compleet beeld aangeleverd 

zodat er achteraf geen verassingen mogelijk zijn. De opties maken het mogelijk om verschillende woningen aan te 

bieden terwijl er in de basis maar één woningconcept ontwikkeld is. Een voorbeeld van een offerte is te zien in Figuur 

22 in Bijlage 1.13. Daarin is te zien dat er verschillende opties aangeboden worden om bijvoorbeeld de keuken 

gesloten te maken in plaats van open. 

Tijdens het vooronderzoek werd duidelijk dat ook bij deze stap knelpunten in het proces zitten. Zo worden offertes 

niet aangeleverd zoals verwacht en zijn ze te laat. Ook ontbreekt de onderbouwing vaak en zijn ze onvolledig, omdat 

ketenpartners niet alle aanpassingen meegenomen hebben. Daardoor is Huybregts Systeembouw veel extra tijd kwijt 

om de uiteindelijke offerte op te stellen. 

Uit de eerder genoemde gesprekken met de ketenpartners blijkt dat ook zij hier verschillende knelpunten ervaren. Zo 

was niet alle projectinformatie geschikt om een offerte op te baseren en was deze onvolledig waardoor aannames 

gedaan zijn en worden er fouten gemaakt waardoor offertes onvolledig en onjuist zijn. 

Ook geven ketenpartners aan dat ze vanwege eerdere ervaringen bang zijn om open kaart te spelen op het gebied van 

hun offerte. 

Procesorganisatie 

Tijdens het vooronderzoek bleek dat er een gebrek aan coördinatie is vanuit Huybregts Systeembouw. Zo zijn 

ketenpartners niet altijd op de hoogte van aanpassingen en worden laat vragen gesteld over de meerjarige 

onderhoudsbegroting van het project. Ook worden afspraken niet vastgelegd waardoor ketenpartners deze niet altijd 

nakomen. 

Op het gebied van de procesorganisatie zijn er tijdens de gesprekken met ketenpartners ook verschillende knelpunten 

besproken. Zo ervaren verschillende ketenpartners een grote tijdsdruk door de inrichting van het processchema 

(Figuur 17, pagina 20) 

Ook de vergaderingen zijn voor veel ketenpartners niet handig ingericht. Enkele zijn niet uitgenodigd terwijl ze wel 

aanwezig wilden zijn om met andere ketenpartners te kunnen overleggen en kansen te ontdekken. Daar tegenover 

staat dat andere ketenpartners verwacht werden bij vergaderingen waar voor hen weinig relevante dingen besproken 

werden. 

Enkele ketenpartners geven ook aan dat de communicatie beter kan aangezien niet altijd duidelijk is wanneer er iets 

verwacht wordt en dat er vaak naar alternatieven gevraagd wordt wat extra werk en dus tijdsdruk met zich 

meebrengt. 
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2.2.5 Verwerken offertes 

Zoals te zien in Figuur 23 kan deze stap opgedeeld worden in vijf substappen. Daaruit wordt duidelijk wat er allemaal 

gedaan wordt wanneer de offertes van de ketenpartners ontvangen zijn. Het belangrijkste is dat bepaald moet 

worden welke opties meegenomen worden en hoe deze gecombineerd kunnen worden. Daarvoor wordt gebruik 

gemaakt van het scoremodel van Figuur 13 in Bijlage 1.05. Na het combineren van de opties worden de offertes 

gecombineerd zodat er een totaalprijs bepaald kan worden. Het resultaat van het gehele proces is een nieuw 

woningconcept dat projectspecifiek gemaakt is en toegespitst is op de opdrachtgever en een bijpassende totale 

offerte. 

 
Figuur 23; Verwerken offertes 

Bij stap 2.2.5.1 worden door de projectleider en de werkvoorbereider de offertes geanalyseerd. Daarbij wordt niet 

gelet op de prijzen in de offerte aangezien er van ketenpartners verwacht wordt dat ze een marktconforme offerte 

opstellen. Zoals besproken bij stap 2.2.4 worden niet alle offertes op de juiste manier aangeleverd waardoor dat 

onnodig veel tijd en moeite kost. 

Wanneer de offertes geanalyseerd zijn gaan de directeur en de projectleider bij stap 2.2.5.2 kijken welke opties 

meegenomen worden en wat daarvan de financiële gevolgen zijn. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van het 

scoremodel dat de opdrachtgever meegeleverd heeft zodat met de keuze voor de juiste opties de kans zo groot 

mogelijk is dat het project gegund wordt. 

Stap 2.2.5.3 bestaat uit het bundelen van de opties die meegenomen worden in het woningconcept. Dat wordt 

gedaan door de projectleider en de werkvoorbereider waarbij geprobeerd wordt om het voor de opdrachtgever 

inzichtelijk te maken wat de financiële gevolgen zijn van zijn keuzes. 

Bij stap 2.2.5.4 worden door de projectleider en de werkvoorbereider de offertes gecombineerd tot één financieel 

plaatje. Doordat in een eerder stadium niet alle kansen, slimmigheden, bedreigingen en risico’s meegenomen zijn is 

het mogelijk dat de offertes onvolledig zijn. Daarbij komt ook nog dat door de tijdsdruk van het project er bij het 

opstellen van de offertes fouten gemaakt zijn en aannames gedaan worden waardoor ze onjuist zijn. 
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Ten slotte wordt bij stap 2.2.5.5 op basis van door de ketenpartners aangeleverde documenten een nieuw 

woningconcept samengesteld door de projectleider en de werkvoorbereider. Deze documenten zijn bijvoorbeeld 

plattegronden (Figuur 24), een Revit 3D model (Figuur 25) en de energieprestaties van de woning (Figuur 26) die in 

Bijlage 1.14 t/m Bijlage 1.16 te vinden zijn. 

Woningconcept “De Driesprong” 

Uiteindelijk is er dus een nieuw woningconcept gemaakt waarin de eisen van de opdrachtgever verwerkt zijn en toch 

het idee achter het concept van Huybregts Systeembouw zoveel mogelijk bewaard is gebleven. De plattegronden 

(Figuur 24), het Revit 3D model (Figuur 25) en de energieprestaties van de woning (Figuur 26) zijn op niveau gebracht 

voor de presentatie aan de opdrachtgever. Een selectie daarvan is te vinden in Bijlage 1.14 t/m Bijlage 1.16. 

- Op de plattegronden is te zien dat op de begane grond de keuken en het toilet aan één zijde van de woning 

gepositioneerd zijn. De badkamer op de 1e verdieping en de technische ruimte op de zolder bevinden zich 

ook aan deze zijde om de leidinglengtes zo kort mogelijk te houden. De 3D plaatjes geven een idee van de 

uitstraling van de woningen en de posities van de gevelopeningen. 

- Het 3D model laat zien dat voor een groot gedeelte van de woning al duidelijk is uit welke bouwdelen het 

opgebouwd gaat worden. Deze bouwdelen zijn grotendeels al digitaal aangeleverd en dus bekend bij de 

ketenpartners zodat er theoretisch gezien direct na de gunning gestart zou kunnen worden met de productie. 

- De energetische prestatie is opgebouwd uit drie kolommen met daarin de appartementen, het 

appartementengebouw en de grondgebonden woningen. Deze halen achtereenvolgens een EPC van 0,59; 

0,60 en 0,57. De eis ligt op een EPC van 0,6 dus de concepten voldoen volgens deze toetsing.  

Aanpassingen woningconcept 

De grootste verschillen tussen de “HSC Gezinswoning” en het woningconcept voor “De Driesprong” zijn de indeling en 

het uiterlijk van de woning. Dat heeft te maken met eisen van de opdrachtgever en de locatie waar de woningen 

gebouwd worden. Ook de energieprestatie is in beide concepten anders. Bij de “HSC Gezinswoning” is er in het 

voorbeeld gekozen voor een betere energieprestatie dan vereist volgens het bouwbesluit, terwijl bij het project “De 

Driesprong” wel het bouwbesluit gevolgd is. 
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3. Analyse knelpunten en probleemomschrijving 
 

3.1 Analyse knelpunten bestaande proces 

Om tot een overzichtelijk geheel te komen zijn de opmerkingen van de gesprekken met de ketenpartners en de 

knelpunten die geobserveerd zijn bij Huybregts Systeembouw (Bijlage 2.1) gegroepeerd en teruggebracht tot korte 

bondige knelpunten. In Tabel 1 hieronder is te zien welke knelpunten daaruit naar voren zijn gekomen en met welke 

van de opmerkingen deze te maken hebben. Ook is aangegeven bij welke stappen uit het SADT van pagina 14 deze te 

maken hebben. 

Knelpunten vanuit HS Opmerkingen HS/KP 

(Bijlage 2.1) 

Processtappen SADT 

(Figuur 4, Pagina 14) 

A. Onoverzichtelijke Projectinformatie 

(Startdocument / plattegronden / bestek/ etc.) 

17, 29, 34 Fase 1 / Fase 3 

B1. Onvoldoende 1
e
 Input KP 1 2.2.2 / 2.2.3 en Fase 3 

B2. Onvoldoende Projectinformatie 

(Maatvoering / details / locatie / etc.) 

32, 37, 38 Fase 1 / Fase 3 

C. Onjuiste Projectinformatie 

(Tegenstrijdigheden Bouwbesluit) 

26 Fase 1 / Fase 3 

D. Gemiste Kansen / Risico’s 40 - 

E1. Onduidelijke Klantvraag (Projectinformatie) 13, 14, 16 Fase 1 / Fase 3 

E2. Onduidelijk / Subjectief Scoremodel 10 2.2.3 / 2.2.5 

F1. Te Laat / Weinig Communiceren KP  KP 4 Fase 3 

F2. Te Laat / Weinig Communiceren HS  KP 2, 5, 6, 25 2.2.5 

F3. Te Laat / Weinig Communiceren HS  OG 7 2.2.2 / 2.2.3 / 2.2.5 

G. Onvolledige / Onjuiste Offerte KP 3, 19, 21, 30 2.2.4 / 2.2.5 

H1. Afspraken Niet Vastgelegd 43 - 

H2. Onvoldoende Coördinatie 42 - 

I. Niet Nakomen Afspraken 

(1
e
 Input / offerte / communicatie / etc.) 

9 2.2.2 / 2.2.3 

J1. Geen Openheid Offerte KP 18 - 

J2. Eigen Aanpak Communicatie / Offerte KP 44 - 

J3. Afwachtende Houding KP (niet proactief) 41 - 

K. Traditionele Houding KP 45 - 

L. Andere Prioriteiten KP 11 Fase 1 / Fase 3 

M1. Aannames Opstellen Offerte 39 - 

M2. Fouten In Offerte 23 - 

N. (Te) Hoge Tijdsdruk KP 22 - 

O. Extra Dubbel / Werk KP 15, 24, 33 Fase 1 

P. Slechte Procesorganisatie 

(Processchema / bouwvergadering / taken / etc.) 

12, 20, 27, 28, 35, 36 - 

Tabel 1; Knelpunten projectspecifiek maken woningconcept 
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Na het bestuderen van de knelpunten uit Tabel 1 op de vorige pagina is er met behulp van een kruistabel inzichtelijk 

gemaakt welke knelpunten met elkaar verband houden. 

De primaire oorzaak is dat er bij dit project gebruik is gemaakt van een slechte procesorganisatie. Het gevolg daarvan 

is dat op cruciale momenten onduidelijkheden ontstonden en er door een afwachtende houding een steeds hogere 

tijdsdruk ontstond. Deze secundaire oorzaken hebben tot gevolg dat ketenpartners bij het opstellen van de offertes 

aannames doen en fouten maken. 

Ook zijn er primaire knelpunten die niet te wijten zijn aan een slechte procesorganisatie. Zo is het onontkoombaar dat 

er onjuiste informatie tussen de selectiedocumenten zit en bevatten deze documenten niet altijd alle benodigde 

informatie voor alle ketenpartners. 

Alle knelpunten en opmerkingen hebben uiteindelijk tot gevolg dat er een onvolledige en onjuiste offerte binnen komt 

bij Huybregts Systeembouw. Aangezien de ketenpartners de verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen offerte 

worden deze niet gecontroleerd en wanneer deze samengevoegd worden en gebruikt worden voor de inschrijving op 

een project dan zal het totale plan ook onvolledig zijn en onjuistheden bevatten. 

3.2 Probleemomschrijving: Extra kosten of Mislopen gunning door slechte offertes 

Er zijn twee gevolgen die ontstaan wanneer er een inschrijving gedaan wordt op basis van onvolledige en onjuiste 

offertes. Ten eerste is het mogelijk dat Huybregts Systeembouw het project misloopt omdat het aangeboden 

woningconcept van mindere kwaliteit was ten opzichte van andere ingediende woningconcepten. Het gevolg daarvan 

is dat niet alleen Huybregts Systeembouw het project en dus werk en inkomsten misloopt maar datzelfde geldt ook 

voor alle ketenpartners. Bij een project waarbij het voortraject vier weken in beslag neemt lopen volgens een 

schatting door de projectleider op basis van de gewerkte uren de kosten voor Huybregts Systeembouw en de 

ketenpartners al op tot een bedrag rond de €100.000. 

Ten tweede is het mogelijk dat wanneer Huybregts Systeembouw het project wel binnen haalt er onvoorziene 

problemen naar voren komen. Het kan namelijk zo zijn dat niet alles uit het bestek meegenomen is en dat offertes 

gebaseerd zijn op ervaring in plaats van dat ze opgesteld zijn aan de hand van de projectgegevens. Beiden zorgen voor 

extra kosten en maken een winstgevend project mogelijk verliesgevend. Een indicatie voor deze extra kosten wordt 

hieronder gegeven in Tabel 2. 

 

 

 

 

 

 

Extra kosten offertes project “De Driesprong” 

Bij het project “De Driesprong” zijn verschillende problemen in de offertes naar voren gekomen. Zo is er in één geval 

gekozen om de offerte te baseren op een eerder project waarbij deze ketenpartner en Huybregts Systeembouw 

samengewerkt hebben (Figuur 27). 

 

 

 

 
Figuur 27; Quote offerte ketenpartner project “De Driesprong” 

Tabel 2; Faalkosten en preventiekosten 
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Het gevolg daarvan is dat de gekozen metalstud wanden uit de offerte niet overeen komen met de eisen in het bestek. 

Uit de offerte van de ketenpartner valt af te leiden dat voornamelijk metalstud wanden met een prijs van €40,00 

gebruikt worden, maar die zijn niet 60 minuten brandwerend en uit de meegeleverde productomschrijving valt af te 

leiden dat deze ook maar enkele beplating wat niet overeenkomt met de eisen in het bestek. 

Wanneer er toch voldaan moet worden aan het bestek moet er een duurdere variant toegepast worden aangezien de 

gekozen metalstud wand niet voldoet aan de eisen voor de brandwerendheid. Het gevolg is dat er bij de 

appartementen voor 1.539 m2 wand en bij de woningen voor 1.952 m2 wand een duurdere variant toegepast moet 

worden. Dat maakt het project €38.400 duurder. 

 

Het komt ook voor dat offertes specifieke onderdelen niet meenemen zoals te zien in Figuur 28. 

 

Bij de inschrijving is dus geen rekening gehouden met de afschuifkrachten bij 3 hoekwoningen van het type T3. 

Aangezien andere ketenpartners ook geen bouwkundige voorzieningen meegenomen hebben voor deze 

afschuifkrachten wordt het project enkele duizenden euro’s duurder om alsnog deze afschuifkrachten op te kunnen 

nemen. 

 

Ten slotte zijn er nog problemen in de offertes waarbij ketenpartners verkeerde getallen gebruiken en aannames 

doen. Zo is er voor de prefab eindwand van het trappenhuis in de offerte rekening gehouden met een wanddikte van 

200mm in plaats van de gevraagde 250mm. Wanneer dat op tijd opgemerkt wordt zijn de kosten nog te overzien, 

maar wanneer het tijdens de bouw pas duidelijk wordt dat de wand de verkeerde dikte heeft moeten er nieuwe 

wanden geproduceerd worden en dat brengt een kostenpost van ongeveer €5.000 met zich mee en zorgt voor 

vertraging van het project. 

In totaal is er bij deze offertes dus voor ongeveer €50.000 aan fouten gemaakt, op een totale inschrijfprijs van 

€5.200.000, waardoor er ongeveer 1% van de winstmarge af gaat. Bij het mislopen van de gunning is er een 

kostenpost van €100.000 voor al het gedane werk. Dat komt neer op ongeveer 2% van de totale prijs waarop 

ingeschreven is. 

3.3 Oorzaak – gevolg schema knelpunten 

Aan de hand van een kruistabel en de probleemomschrijving is er een schema (Figuur 29) opgesteld waarin alle 

knelpunten en opmerkingen verwerkt zijn en de oorzaken en gevolgen met elkaar in verband zijn gebracht. Dat 

schema is te vinden op de volgende pagina. 

 
 

 

Figuur 28; Quote offerte ketenpartner project "De Driesprong" 
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Uit het vooronderzoek blijkt dat er door de slechte procesorganisatie bij Huybregts Systeembouw tijdens een 

conceptenselectie met ketenpartners in concurrentie met andere conceptaanbieders onduidelijkheden ontstaan, met 

als gevolg dat inschrijvingen gedaan worden op basis van onvolledige en onjuiste offertes. Het gebrek aan en het te 

laat informeren en communiceren en de daardoor steeds hogere tijdsdruk spelen daarbij een belangrijke rol. Deze 

tijdsdruk wordt mede veroorzaakt door de planning (Figuur 17, pagina 20) uit de procesorganisatie en de gestelde 

deadline voor indiening door de opdrachtgever. De procesorganisatie zoals die nu door Huybregts Systeembouw 

gebruikt wordt is de HSC Aanpak (Bijlage 3). 

3.4 Probleemstelling: Projectinformatie, Scoremodel, Prioriteiten, Procesorganisatie 

Met behulp van het schema op de vorige pagina en de conclusies uit het vooronderzoek in het achterhoofd is er een 

probleemstelling geformuleerd: 

“Onjuiste en onvoldoende projectinformatie en een onduidelijk en subjectief scoremodel hebben samen met andere 

prioriteiten van ketenpartners en de slechte procesorganisatie die door Huybregts Systeembouw gebruikt wordt, voor 

het voortraject van bouwprojecten met ketenpartners, extra kosten tot gevolg en zorgen ervoor dat projecten niet 

gegund worden.” 

3.4.1 Afbakening probleemgebied: Scoremodel, Prioriteiten 

Niet alle primaire knelpunten die bij het vooronderzoek naar voren zijn gekomen kunnen tijdens het afstuderen 

aangepakt worden. Het kan bijvoorbeeld altijd zo zijn dat er onjuiste informatie in het bestek staat of dat er een 

onduidelijk en subjectief scoremodel gebruikt wordt. 

Ook is het mogelijk dat bepaalde ketenpartners andere prioriteiten hebben waardoor ze zich niet voor de 

noodzakelijke honderd procent inzetten en afspraken niet nakomen. Het is wel te verwachten dat deze primaire 

oorzaak (deels) opgelost wordt door het verbeteren van de procesorganisatie waardoor mensen eerder bereid zijn 

zich aan afspraken te houden. Wanneer dat niet het geval is kan er in het uiterste geval voor gekozen worden om op 

zoek te gaan naar een andere ketenpartner. 

3.4.2 Primaire oorzaken: Traditionele houding, Coördinatie, Afspraken, Projectinformatie, Klantvraag 

Omdat de primaire oorzaak “Slechte Procesorganisatie” uit het schema op de vorige pagina op zichzelf niet voldoende 

duidelijk is om aan te pakken worden de vijf knelpunten van het niveau eronder aangewezen als de primaire oorzaken 

van het probleem. 
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3.4.3 Afbakening primaire oorzaken: Traditionele houding, Klantvraag 

Zoals op de vorige pagina beschreven is het grootste probleem voor de ketenpartners de tijdsdruk die de huidige 

procesorganisatie met zich meebrengt. Vier van de vijf primaire oorzaken leiden direct of indirect tot een (te) hoge 

tijdsdruk op cruciale momenten van het proces. Het resultaat daarvan is dat er fouten in offertes komen, aannames 

gedaan worden om de offerte af te krijgen en er kansen en risico’s gemist worden. Dat zorgt ervoor dat de offerte die 

Huybregts Systeembouw indient bij het project onvolledig en onjuist is. 

De “Onduidelijke Klantvraag”, en met name het onduidelijke en subjectieve scoremodel dat daarvoor zorgt, is de 

vijfde primaire oorzaak en heeft geen invloed op de tijdsdruk en het onvolledig of onjuist zijn van de offertes en is 

daarom niet meegenomen in het afstudeeronderzoek.  

De “Traditionele Houding” van de ketenpartners is één van de vier primaire oorzaken die wel invloed hebben op de 

tijdsdruk. Het is echter niet te verwachten dat er tijdens het afstudeeronderzoek invloed uitgeoefend kan worden op 

de werkwijze van bedrijven die als ketenpartner bij Huybregts Systeembouw betrokken zijn. Het is wel te verwachten 

dat door het verbeteren van de procesorganisatie op het gebied van het vastleggen van afspraken en 

coördinatietaken ook deze primaire oorzaak (deels) tegengegaan wordt door de manier van werken dusdanig duidelijk 

te krijgen en te coördineren dat er voor ketenpartners geen mogelijkheid is om terug te vallen in de “Traditionele 

Houding”. 

Er blijven dus drie primaire oorzaken over welke hieronder kort toegelicht worden. 

1. Onvoldoende coördinatie 

Tijdens het vooronderzoek bleek dat aan de coördinerende rol in het proces door Huybregts Systeembouw 

onvoldoende invulling wordt gegeven. Daardoor bleef tot het laatste moment onduidelijk of alle partijen hun werk 

aan het doen waren en of iedereen over de benodigde informatie beschikte. 

2. Afspraken niet vastgelegd 

Het vastleggen van afspraken is iets wat niet past bij de gedachte achter ketensamenwerking, omdat iedereen als het 

goed is dezelfde belangen heeft bij het project. Er was echter op verschillende momenten onduidelijk wie de 

verantwoordelijkheid had voor het aanleveren of uitzoeken van bepaalde informatie.  

3. Onoverzichtelijke projectinformatie 

De ketenpartners en Huybregts Systeembouw krijgen aan het begin van het proces projectinformatie van de 

opdrachtgever en deze dient als basis voor het uitwerken van het project. Deze wordt nu één op één doorgestuurd 

naar de ketenpartners waardoor iedereen voor zich uit moet gaan zoeken welke informatie nuttig is wat iedereen veel 

tijd kost. 

Bij deze afbakening past een nieuw schema (Figuur 30, pagina 32) wat in feite een ingezoomde weergave is van het 

originele schema van pagina 29. De primaire oorzaken die niet binnen het aandachtsgebied vallen zijn uit het schema 

verdwenen terwijl de oorzaken van de onvolledige en onjuiste offertes van de ketenpartners behouden zijn gebleven. 
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Figuur 30; Oorzaak – Gevolg schema 
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3.5 Doelstelling: Procesorganisatie, Afspraken, Coördinatietaken, Projectinformatie 

De probleemstelling en de primaire oorzaken en de afbakening daarvan zijn de basis voor de volgende doelstelling: 

 “Het op tijd ontvangen van integraal opgestelde offertes van ketenpartners in overeenstemming met het ontwerp, 

zodat daardoor geen extra kosten gemaakt worden en geen projecten misgelopen worden, door het ontwikkelen van 

een hulpmiddel voor het verbeteren van de procesorganisatie, middels het vastleggen van afspraken en 

coördinatietaken en het overzichtelijk en volledig maken van projectinformatie, voor het projectspecifiek maken van 

conceptueel ontwikkelde woningen waarbij gebruik gemaakt wordt van ketensamenwerking.” 

Om de doelstelling aan het einde van het afstuderen te kunnen toetsen is ervoor gekozen om de primaire oorzaken 

terug te laten komen in de doelstelling en deze niet alleen te richten op de integrale offertes van de ketenpartners en 

de extra kosten en het mislopen van projecten. 

Onder “Integrale offertes” wordt verstaan: Offertes waarbij ketenpartners samenwerken door middel van 

afstemming en toetsing om tot de beste oplossing te komen en waarbij tijdens het opstellen duidelijk is welke 

partij waarvoor verantwoordelijk is zodat alle onderdelen meegenomen worden. 

Achterliggende gedachte 

De achterliggende gedachte bij deze doelstelling is dat door het vastleggen van afspraken en coördinatietaken en het 

overzichtelijk en volledig maken van projectinformatie er geen te hoge tijdsdruk voor de ketenpartners ontstaat zodat 

er op tijd offertes ingediend worden in overeenstemming met het ontwerp. 

Wanneer de offertes van de ketenpartners overeenstemmen met het ontwerp zorgt dat ervoor dat de offerte die 

Huybregts Systeembouw indient bij de opdrachtgever ook in overeenstemming met het ontwerp is. De offertes van de 

ketenpartners worden namelijk niet gecontroleerd wanneer ze binnenkomen, omdat het in de visie van 

ketensamenwerking de eigen verantwoordelijkheid van de ketenpartners is om offertes in te dienen in 

overeenstemming met het ontwerp aangezien elke partij hetzelfde belang heeft bij het binnenhalen van het project. 

Wanneer de offertes overeenstemmen met het ontwerp hebben Huybregts Systeembouw en de ketenpartners een 

grotere kans om projecten gegund te krijgen en worden extra kosten voorkomen. 

Onder “Extra kosten” wordt verstaan: Gemaakte kosten tijdens de uitvoering die voorkomen hadden kunnen 

worden door tijdens het voortraject meer te communiceren en informeren waardoor er geen kansen en 

risico’s gemist worden en offertes op tijd en in overeenstemming met het ontwerp ingediend worden. Ook de 

gemaakte kosten voor het indienen van het totale plan gelden als extra kosten in het geval dat het werk niet 

gegund wordt. 

Om bovenstaand doel te bereiken is er een hulpmiddel opgezet. Daarmee moet gecontroleerd worden of alle 

projectinformatie beschikbaar is en er is in aangegeven wat de afspraken, verantwoordelijkheden en coördinatietaken 

zijn. Voor het ontwerpen van het hulpmiddel is vooraf onderzoek gedaan, de aanpak en de resultaten daarvan worden 

op de volgende pagina’s en in de volgende hoofdstukken beschreven. 

 

In hoofdstuk 4 is er teruggewerkt vanuit de resultaten van het proces tot aan de benodigde projectinformatie en is er 

een procesoverzicht gemaakt met daarin alle afzonderlijke activiteiten per ketenpartner. In hoofdstuk 5 is onderzoek 

gedaan naar de kenmerken van alle activiteiten te weten Input, Output, Betrokken partijen en Tijdsduur. Hoofdstuk 6 

beschrijft het onderzoek naar de afspraken en verantwoordelijkheden van de ketenpartners. Vervolgens is er nog 

onderzoek gedaan naar de coördinatietaken van Huybregts Systeembouw. Ten slotte is in hoofdstuk 6 nog onderzocht 

welke projectinformatie bij het proces nodig is. 
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3.6 Aanpak onderzoek naar activiteiten nieuwe procesorganisatie en kenmerken 

Om de primaire oorzaken aan te kunnen pakken is een hulpmiddel ontworpen dat samen met de bestaande HSC 

Aanpak (Bijlage 3) moet leiden tot een goede procesorganisatie waardoor offertes op tijd en in overeenstemming met 

het ontwerp binnen komen en gebruikt kunnen worden door Huybregts Systeembouw om hun eigen offerte op te 

stellen zonder dat deze eerst gecontroleerd moeten worden. 

Het hulpmiddel moet integreren met de bestaande werkwijze en ervoor zorgen dat tijdens het proces de 

projectinformatie volledig en overzichtelijk is. Ook moeten de afspraken en verantwoordelijkheden voor alle 

betrokken partijen helder zijn en vastgelegd worden zodat er door de werkvoorbereider van Huybregts Systeembouw 

coördinatie plaats kan vinden tijdens het proces. 

Onderzoeksaanpak 

Om bovenstaande te kunnen bereiken is onderzoek gedaan naar projectinformatie en de activiteiten waaruit het 

proces moet bestaan en alle relevante kenmerken van de activiteiten van het integrale proces tot aan het ontvangen 

van de offertes, deze kenmerken zijn de benodigde Input, Output, Tijdsduur en Betrokken partijen. Er is daarvoor 

teruggewerkt vanuit de resultaten van het proces tot aan de benodigde projectinformatie. Het resultaat van het 

proces zijn de documenten van de checklist (Figuur 31, pagina 35) van de opdrachtgever. Dat zijn tevens de 

benodigdheden voor de presentatie en het presentatieboekje aangezien daarin een korte samenvatting gegeven 

wordt van de belangrijkste kwaliteiten van het concept. 

- Opstellen activiteitenoverzicht nieuwe procesorganisatie 

Om afspraken te kunnen maken met de ketenpartners en verantwoordelijkheden toe te kunnen kennen aan 

diezelfde ketenpartners is duidelijk gemaakt welke activiteiten er allemaal moeten gebeuren om volledige en 

kloppende offertes op te kunnen stellen. Daarvoor is per onderdeel van de checklist onderzocht welke 

activiteiten nodig zijn om dat onderdeel te produceren. Alle activiteiten van de ketenpartners zijn in een 

overzichtelijk schema gezet met daarin de belangrijke keuzemomenten zoals te zien op pagina 38. Dat 

overzicht was de basis voor het verdere onderzoek naar de kenmerken van die activiteiten. 
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Op basis van het activiteitenoverzicht voor de nieuwe procesorganisatie met daarin alle afzonderlijke activiteiten per 

ketenpartner is er onderzoek gedaan naar de kenmerken van alle activiteiten, namelijk de Input, Output, Tijdsduur en 

Betrokken partijen. 

- Bepalen Input, Output, Betrokken partijen en Tijdsduur activiteiten nieuwe procesorganisatie 

Om het proces te kunnen coördineren moet duidelijk zijn welke input de ketenpartners nodig hebben om de 

activiteiten te kunnen voltooien en hoe lang ze daarvoor normaal gesproken nodig hebben. Daarom is er 

onderzoek gedaan naar de kenmerken van de activiteiten, namelijk de Input, Output, Betrokken partijen en 

de geschatte Tijdsduur van de activiteit. Deze kenmerken zijn in een overzicht geplaatst op basis van de 

BPMN (Business Process Modeling Notation) methode (Bijlage 4). Het is daardoor mogelijk om de 

informatiestromen inzichtelijk te maken en alle activiteiten te koppelen zodat er een overzicht ontstaat 

waaruit het kritieke pad bepaald kan worden. Door daar de geschatte benodigde tijdsduur per activiteit aan 

te koppelen ontstaat een globale planning. 

 

 

 

Figuur 31; Checklist opdrachtgever aan te leveren documenten 
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Aan de hand van het activiteitenoverzicht van de nieuwe procesorganisatie en de bijbehorende kenmerken zijn de 

afspraken en verantwoordelijkheden van de ketenpartners onderzocht en vastgelegd. 

- Vastleggen afspraken en verantwoordelijkheden 

Als de afspraken en verantwoordelijkheden van ketenpartners en Huybregts Systeembouw vast liggen kan 

het niet meer gebeuren dat offertes onvolledig en te laat zijn, doordat voor partijen niet duidelijk is wie dat 

onderdeel mee moet nemen en wanneer dat geproduceerd moet worden. Om te bepalen welke afspraken er 

per ketenpartner vastgelegd moeten worden is onderzocht welke verwachtingen Huybregts Systeembouw 

van de verschillende ketenpartners heeft voor hun specifieke rol en voor de samenwerking met 

ketenpartners in het algemeen. 

 

Daarnaast is er onderzoek gedaan naar de coördinatietaken van de werkvoorbereider van Huybregts Systeembouw. 

Daarvoor is er per ketenpartner en per activiteit onderzocht wat er vast moet komen te liggen. 

 

- Coördinatietaken vastleggen 

Wanneer de coördinatietaken vast liggen is het voor de werkvoorbereider van Huybregts Systeembouw 

makkelijker om de planning te bewaken en de geproduceerde onderdelen te beheersen en zullen de 

ketenpartners minder snel in tijdnood komen. Aan de hand van het activiteitenoverzicht en de benodigde tijd 

per activiteit is onderzocht welke activiteiten van elkaar afhankelijk zijn en welke deadlines gesteld moeten 

worden voor de overdrachtsmomenten van de verschillende onderdelen. 

Voor het overzichtelijk en volledig maken van de projectinformatie is er onderzoek gedaan naar de projectinformatie 

die bij het proces nodig is. Tijdens het onderzoek naar de Input van de activiteiten is daarvoor de belangrijkste 

informatie al achterhaald. Voor het overzichtelijk maken van de projectinformatie is gezocht naar andere manieren 

om informatie te delen dan de manier die bij de HSC Aanpak gebruikt wordt waarbij alle projectinformatie van de 

opdrachtgever één op één doorgestuurd wordt naar de ketenpartners. 

- Overzichtelijk en volledig maken projectinformatie 

Als de projectinformatie volledig en overzichtelijk is kunnen alle partijen hun werk doen zonder dat er tijd 

verloren gaat door het zoeken naar al dan niet beschikbare informatie. Om de projectinformatie volledig te 

krijgen is er een overzicht gemaakt van alle benodigde informatie. Om dat overzicht op te kunnen zetten is 

onderzocht welke informatie de ketenpartners en Huybregts Systeembouw nodig hebben om hun werk te 

kunnen doen. Daarvoor is er per activiteit onderzocht welke gegevens er nodig zijn en in welke 

projectinformatie of overige documenten deze terug te vinden zijn. 

Daarnaast is het voor Huybregts Systeembouw mogelijk om het proces sneller te laten verlopen wanneer het 

overzicht van projectinformatie compleet is. Wanneer Huybregts Systeembouw namelijk de projectinformatie 

binnen krijgt van de opdrachtgever is meteen duidelijk welke informatie ontbreekt en kan Huybregts 

Systeembouw als procesorganisator en coördinator zijn verantwoordelijkheid nemen en bij de opdrachtgever 

proberen deze ontbrekende informatie zo snel mogelijk te achterhalen. 
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4. Activiteiten ketenpartners nieuwe procesorganisatie 
 

Zoals in het vorige hoofdstuk beschreven is er tijdens de onderzoeksfase een overzicht gemaakt van alle activiteiten 

van ketenpartners die plaats moeten vinden tijdens het voortraject van een conceptenselectie. Tijdens het 

vooronderzoek is al in kaart gebracht welke activiteiten door Huybregts Systeembouw in het voortraject gedaan 

worden en een uitgebreide toelichting daarop is terug te vinden in hoofdstuk 2. Het vervolgonderzoek heeft zich dus 

gericht op het in kaart brengen van de activiteiten van de ketenpartners met het volgende doel: 

Om afspraken te kunnen maken met de ketenpartners en verantwoordelijkheden toe te kunnen kennen aan 

diezelfde ketenpartners is duidelijk gemaakt welke activiteiten er allemaal moeten gebeuren om volledige en 

kloppende offertes op te kunnen stellen. 

Om dat te bereiken is door middel van gesprekken met werknemers van Huybregts Systeembouw en de ketenpartners 

per onderdeel van de checklist onderzocht welke activiteiten nodig zijn om dat onderdeel te produceren. Alle 

activiteiten van de ketenpartners zijn in een overzichtelijk schema gezet met daarin de belangrijke keuzemomenten 

zoals te zien op de volgende. Dat overzicht was de basis voor het verdere onderzoek naar de kenmerken van die 

activiteiten. 

4.1 Activiteiten bestaande HSC Aanpak 

In de procesbeschrijving die door Huybregts Systeembouw gebruikt wordt voor conceptenselecties, de HSC Aanpak, 

worden geen specifieke activiteiten van ketenpartners beschreven. Wel wordt er in enkele zinnen uitgesproken welke 

houding er van de ketenpartners verwacht wordt en hoe er gewerkt wordt vanuit een bestaand concept (Bijlage 3). 

Daarnaast wordt er per Fase in enkele zinnen beschreven wat er van de partijen verwacht wordt en welk resultaat er 

aan het einde van deze Fase moet liggen. Dat wordt gedaan om de ketenpartners de vrije hand te geven, maar het 

zorgt er tegelijkertijd voor dat ze weinig houvast hebben en ze niet aangesproken kunnen worden op het geleverde 

werk. Voor het onderzoek naar activiteiten in het voortraject worden de verschillende Fases hieronder eerst nog kort 

geanalyseerd.  

4.1.1 Fase 1: Oriëntatie op casus 

Tijdens deze Fase worden door Huybregts Systeembouw ketenpartners geselecteerd en wordt de Projectinformatie 

beschikbaar gemaakt via een online transfer. Van de ketenpartners wordt verwacht dat zij zich verdiepen in de 

uitvraag van de opdrachtgever. Het resultaat van deze fase moet een lijst met relevante punten zijn met daarop 

kansen, bedreigingen, slimmigheden en risico’s. 

4.1.2 Fase 2: Vorming van inzicht en de Definitieve Insteek 

In deze Fase wordt door Huybregts Systeembouw de lijst van relevante punten teruggebracht tot een shortlist die 

functioneert als uitgangspunt voor de verdere uitwerking. Het resultaat is de Definitieve Insteek die als basis dient 

voor de uit te werken offertes. 

4.1.3 Fase 3: Uitgewerkte offertes inclusief aanpak. 

Fase 3 bestaat uit het opstellen van offertes door de ketenpartners op basis van de Definitieve Insteek, vóór de 

gestelde deadline. Daarnaast wordt er gevraagd om opties op te nemen in de offerte en om een beschrijving van de 

aanpak en het product mee te sturen om te kunnen communiceren naar de opdrachtgever en de kans op gunning te 

vergroten. Het resultaat van deze Fase moet per ketenpartner een offerte met opties zijn en een beschrijving van het 

product als onderdeel van de totale Technische Omschrijving en het plan van aanpak. 

4.1.4 Fase 4: Genereren van totaalaanpak 

Tijdens deze Fase gaat Huybregts Systeembouw aan de slag om het definitieve plan met bijbehorend kostenoverzicht 

op te stellen en presentabel te maken. Het resultaat zijn de indieningsstukken van de checklist en een presentatie met 

bijbehorende presentatieboekjes. 
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4.2 Benodigde activiteiten nieuwe procesorganisatie 

Aangezien er in de HSC Aanpak dus geen specifieke activiteiten vastliggen is er onderzoek gedaan om alle activiteiten 

van de ketenpartners in kaart te brengen. Om te achterhalen welke activiteiten er tijdens het voortraject werkelijk 

allemaal gedaan moeten worden zijn alle te produceren documenten geanalyseerd. Deze documenten zijn immers 

grotendeels resultaten van activiteiten tijdens het proces. Tijdens het onderzoek bleek dat er ook nog tijdelijke 

documenten zijn die gebruikt worden om te kunnen communiceren tussen Huybregts Systeembouw en de 

ketenpartners of de ketenpartners onderling. Het onderzoek heeft als resultaat het overzicht van activiteiten om de 

documenten van de checklist te produceren op de vorige pagina. 

Het activiteitenoverzicht op de vorige pagina laat zien dat voor alle ketenpartners een groot gedeelte van de 

activiteiten overeenkomen. Het opstellen van de 1
e
 Input moet door iedereen gedaan worden om zich het project 

eigen te maken en mogelijke kansen, bedreigingen, slimmigheden en risico’s te identificeren. Vervolgens starten 

negen van de tien ketenpartners met het maken van een voorstel voor hun vakgebied en ontwerpdeel. De modelleur 

start in deze fase met het opzetten van het 3D model. Wanneer Huybregts Systeembouw alle voorstellen ontvangen 

heeft wordt er een 1
e
 Ontwerp gemaakt dat vervolgens door alle ketenpartners op hun vakgebied gecheckt wordt. 

Daarna wordt de Definitieve Insteek bepaald en kunnen de ketenpartners verantwoordelijk voor een bouwdeel hun 

offerte op gaan stellen. De modelleur maakt dan visualisaties voor de presentatie en het presentatieboekje en de 

bouwfysisch adviseur maakt op basis van de Definitieve Insteek de EPC en GPR berekeningen. 

 

Tussendocumenten 

De activiteiten Opstellen 1
e
 Input en Opstellen Offerte worden beschreven in de HSC Aanpak dat als basis dient voor 

het uitgevoerde onderzoek. Daarnaast zijn er nog activiteiten en bijbehorende documenten die tijdens het proces 

uitgevoerd worden en geproduceerd worden, die niet vastliggen en niet gevraagd worden door de opdrachtgever, 

maar wel essentieel zijn om tot een integraal en goed doordacht ontwerp te komen. Deze tussendocumenten dienen 

om te communiceren tussen Huybregts Systeembouw en de ketenpartners of tussen de ketenpartners onderling. 

Er worden tijdens het proces door alle partijen voorstellen gemaakt om tot een eerste ontwerp te komen en er vindt 

tijdens het proces nog een optimalisatie plaats. Om dat duidelijk te maken is ervoor gekozen om de activiteiten Maken 

Voorstel en Check 1
e
 Ontwerp op te nemen in het activiteitenoverzicht op de vorige pagina. 

4.2.1 Voorstellen Ontwerp Conceptwoning 

De activiteit Maken Voorstel heeft voor elke ketenpartner een andere inhoud. Waar het opstellen van de 1
e
 Input 

vakgebied overschrijdend is moet er voor het maken van de voorstellen gekeken worden naar het eigen vakgebied. Er 

moet wel afstemming plaatsvinden met aangrenzende vakgebieden maar daar wordt in de volgende paragraaf dieper 

op ingegaan. 

 

Het 1
e
 Ontwerp en de Definitieve Insteek die geproduceerd worden bestaan uit de verschillende voorstellen van de 

ketenpartners die verantwoordelijk zijn voor een bouwdeel van de conceptwoning. Elke ketenpartner draagt bij aan 

het opstellen van het concept door voor zijn vakgebied de ontwerpdelen aan te dragen. De tabel op de volgende 

pagina geeft weer welke rollen er zijn en voor welk onderdeel van het concept de ketenpartner verantwoordelijk is. 

Tussen haakjes staat de afkorting waarmee de verschillende rollen aangeduid worden. 
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Rol ketenpartner Deel conceptwoning 

Casco Leverancier (CL) Scheidingswanden en vloerelementen 

Prefab Dak Leverancier (PL) Dak elementen 

Kozijnen Leverancier (KL) Kozijnen 

Prefab Dak Verwerker (PV) Dakpannen en Dakkappellen 

Afbouwer (A) Binnenwanden en Aftimmerwerk 

E-Installateur (E) Leidingtracé E-installatie 

W-Installateur (W) Leidingtracé W-installatie 

 

 

De Constructief Adviseur (CA) en Bouwfysisch Adviseur (BA) maken ook voorstellen maar die zijn geen Input voor het 

1
e
 Ontwerp of de Definitieve Insteek. De Modelleur (M) maakt geen voorstel maar zet het 3D model op. 

4.2.2 Documenten gevraagd door opdrachtgever 

Aan de hand van het overzicht (Figuur 31, pagina 35) van de aan te leveren documenten is er per document 

onderzocht uit welke onderdelen ze bestaan en welke activiteiten er plaats moeten vinden om deze documenten te 

produceren. Als voorbeeld wordt het maken van de EPC berekening door de bouwfysisch adviseur toegelicht. 

Op de volgende pagina is in Figuur 33 te zien dat er voor het maken van de EPC berekening Input nodig is van alle 

ketenpartners. Het is immers de bedoeling dat de ketenpartners vakgebied overschrijdend 1
e
 Input aanleveren dus 

mogelijkerwijs ontstaat er in die fase al Input dat van invloed is op de uiteindelijke berekening. 

In de tweede fase worden verschillende voorstellen gemaakt voor bouwdelen die van invloed zijn op de uiteindelijke 

EPC berekening en het voorstel van de bouwfysisch adviseur waarin verschillende EPC concepten uitgewerkt zijn. Om 

tot een goede uitkomst van de EPC berekening te komen zal er in deze fase afstemming plaats moeten vinden tussen 

de verschillende ketenpartners. Deze afstemming wordt in subactiviteiten toegelicht en die subactiviteiten worden in 

Figuur 33 weergegeven met behulp van het plusteken in een activiteit. 

De check van het 1
e
 Ontwerp waarin alle voorstellen verwerkt zijn is de laatste activiteit die van invloed is op de 

uiteindelijk EPC berekening. Mogelijke knelpunten worden hier opgemerkt en opgelost. 

 

 

Tabel 3; Deel conceptwoning per rol 
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Afstemming voorstellen ketenpartners 

Zoals hierboven beschreven moet er afstemming plaatsvinden tussen de ketenpartners over de voorstellen die van 

invloed zijn op de EPC berekening. Dat wil zeggen dat er voor het voorstel van de bouwfysisch adviseur, casco 

leverancier, prefab dak leverancier, kozijnen leverancier, E-installateur en W-installateur een proces doorlopen moet 

worden waarin de verantwoordelijk ketenpartner met een voorstel komt dat door de overige partijen getoetst wordt 

en waarna afstemming en eventueel aanpassing plaats gaat vinden. Op pagina 43 is in Figuur 34 te zien hoe dat voor 

het voorstel van de bouwfysisch adviseur in zijn werk gaat waarbij het “Ruit”-symbool staat voor een keuzemoment 

waarop bepaalt wordt of het voorstel aangepast moet worden. 

Het voorstel van de bouwfysisch adviseur wordt door de casco leverancier, prefab dak leverancier, kozijnen 

leverancier, E-installateur en W-installateur getoetst en daarna vindt er afstemming plaats met de bouwfysisch 

adviseur. Het gaat daarbij om keuzes voor de plaats en afmetingen van de openingen in het casco en de afmetingen 

van het casco zelf voor de casco leverancier dat van invloed is op de EPC berekening. Voor de prefab dak leverancier 

zijn de positionering en de afmetingen van de prefab dakkappen van belang. De kozijnen leverancier moet rekening 

houden met de ZTA-waarden van de openingen in de gevel en de E-installateur en W-installateur moeten hun 

leidingtracé en toegepaste installaties afstemmen. Deze afstemmingspunten zijn meegenomen in het hulpmiddel bij 

de desbetreffende ketenpartner en het desbetreffende voorstel onder de kopjes Input en Output. 

Deze afstemming moet per voorstel plaatsvinden met verschillende ketenpartners over verschillende onderwerpen en 

om dat inzichtelijk te maken is Figuur 35 op pagina 44 opgezet waaruit af te leiden valt dat er in totaal op 15 gebieden 

afstemming plaats zal moeten vinden tussen de ketenpartners voor het maken van de EPC berekening. 
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Figuur 34; Afstemmingschema Voorstel Bouwfysisch Adviseur 
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Er is tijdens het onderzoek per te produceren document, zoals op de vorige pagina’s beschreven, inzichtelijk gemaakt 

welke activiteiten nodig zijn om het document te produceren, welke ketenpartners daarbij betrokken zijn en welke 

voorstellen er afgestemd moeten worden om tot een goed doordacht resultaat te komen. De resultaten van het 

onderzoek worden hieronder kort besproken. 

1. Omschrijving van het concept 

Het eerste deel van de checklist is de omschrijving van het concept bestaande uit presentatieboekjes en de 

presentatie zelf. In de presentatie en de presentatieboekjes worden alle andere documenten van de checklist 

besproken om de opdrachtgever een duidelijk beeld te geven van de kwaliteiten van het concept. 

Voor dat onderdeel wordt gebruik gemaakt van de documenten van punten 2.2 Visualisaties, 2.3 / 2.4 EPC 

berekeningen, 2.5 / 2.6 GPR berekeningen, 2.7 / 2.8 Materiaalstaat en Technische Omschrijving en bijbehorend 

Meerjaren Onderhoudsplan, 2.9 Flexibiliteit / Aanpasbaarheid, 2.10 Bouwplanning, 2.11 Bouwplaats logistiek, 2.14 

Keuringsplan, 2.16 Optionele prijzen meer- en minderwerk, 2.17 Overzicht m2 BVO en GBO, 3.1 Prijs aanbieding. 

De noodzakelijke voorstellen en afstemming die daartussen plaats moet vinden zal bij de desbetreffende 

documentanalyse toegelicht worden. 

2. Omschrijving van de uitgewerkte oplossing 

Het tweede deel van de checklist bestaat uit een omschrijving van de uitgewerkte oplossing die door de 

opdrachtgever in afzonderlijke documenten opgedeeld is. Deze documenten worden hieronder één voor één 

geanalyseerd, een voorbeeld van elk document is te vinden in Bijlage 5. 

2.1 Uw score op de objectieve onderdelen van het PVPE volgens meegeleverde Scoremodel 

Het scoremodel dat door de opdrachtgever meegeleverd wordt bij de projectinformatie is een belangrijke leidraad 

voor de te volgen richting tijdens het ontwerp. Dat model bevat deels subjectieve en deels objectieve parameters 

waarbij van Huybregts Systeembouw verwacht wordt dat ze de objectieve parameters invullen voor indiening van het 

concept.  

Het document bestaat uit een score op de Energieprestatie, Gebruikskwaliteit, Toekomstwaarde en een visie op de 

organisatie van de projectontwikkeling. Om dat in te kunnen vullen moet er een EPC-berekening gemaakt worden, zijn 

er plattegronden nodig en moet er nagedacht zijn over de bouwtijd en het bijbehorende aantal verhuisbewegingen. 

Ook moeten het Meerjaren Onderhoudsplan en de prijs van de aanbieding bekend zijn. 

De noodzakelijke voorstellen en afstemming die daartussen plaats moet vinden zal bij de desbetreffende 

documentanalyse toegelicht worden. 

2.2 Alle geveltekeningen, plattegrondtypes (met matjes en draaicirkels van Woonkeur) en situatietekening, 

met duidelijke maatvoering eventueel (3D) impressies van straatbeelden 

Dat document bestaat uit geveltekeningen, plattegronden, een situatietekening en straatbeelden. Deze worden door 

de modelleur uit het 3D model gehaald. Het 3D model wordt opgezet aan de hand van de voorstellen van de 

ketenpartners voor de bouwdelen van de conceptwoning. De afstemming die plaats moet vinden om tot een 

kloppend 3D model te komen heeft betrekking op de aansluitdetails van de verschillende elementen. Om de 

afstemming inzichtelijk te maken is in Bijlage 6.2 een kruistabel toegevoegd. 

2.3 EPC berekening van één tussenwoning per woningtype 

De EPC berekening bestaat uit een aantal in te vullen variabelen die samen leiden tot een score waarop een woning 

energetisch beoordeelt kan worden. Welke voorstellen van invloed zijn en welke afstemming plaats moet vinden is op 

pagina 42 besproken. 
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De analyse van punt 2.3 van de checklist komt overeen met de analyse van de punten 2.4 / 2.5 / 2.6 van de checklist 

aangezien er dezelfde Input voor nodig is en de activiteit door dezelfde ketenpartner gedaan wordt. 

2.7 Materiaalstaat en Technische Omschrijving voor de meest relevante afwerkingen binnen en buiten (incl. 

de kleuren), alsmede toe te passen installaties, zodat het kwaliteitsniveau kan worden bepaald 

De Materiaalstaat en de Technische Omschrijving geven de opdrachtgever een idee van het afwerkingsniveau en de 

kwaliteit van het ontwerp. Om deze documenten op te kunnen stellen moet bekend zijn welke afwerkingsmaterialen 

er gebruikt worden en welke installaties er in het ontwerp komen. Het afwerkingsniveau wordt bepaalt in overleg met 

Huybregts Systeembouw en de betrokken ketenpartners. 

Voor dit document zijn de voorstellen van de Prefab Dak leverancier, Kozijnen leverancier, Afbouwer, E-installateur en 

W-installateur nodig om de opdrachtgever een goed beeld te kunnen geven van het afwerkingsniveau. Met het oog op 

de Materiaalstaat en de Technische Omschrijving is het niet noodzakelijk om afstemming plaats te laten vinden. 

2.8 Meerjaren onderhoudsplanning en begroting voor 15 jaar 

Het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) bestaat uit een overzicht van de termijn waarop installaties en afwerkingen 

vervangen en onderhouden moeten worden. Daarvoor moet dus eerst bekend zijn welke materialen en installaties 

toegepast worden. De voorstellen van de Casco leverancier, Prefab Dak leverancier, Kozijnen leverancier, Afbouwer, 

E-installateur en W-installateur zijn hierbij noodzakelijk. Afstemming tussen ketenpartners is overbodig. 

2.9 Overzicht/omschrijving op basis waarvan de toekomstige 

flexibiliteit/aanpasbaarheid e.d. kan worden beoordeeld 

De flexibiliteit van de woning speelt een belangrijke rol bij het beoordelen van het ontwerp. In het eerder genoemde 

scoremodel kan een conceptaanbieder zichzelf hierop onderscheiden. Flexibiliteit heeft in dit geval te maken met het 

vrij in kunnen delen van de woning en de aansluitpunten van de installaties. Om de flexibiliteit te kunnen omschrijven 

moeten de plattegronden en het installatieschema bekend zijn. 

De voorstellen van de Casco leverancier, Afbouwer, E-installateur en W-installateur zijn hierbij van belang. Er moet 

tussen alle partijen afstemming plaatsvinden over de posities van openingen in het casco en de aansluitpunten van de 

installaties in de wanden. Om de afstemming inzichtelijk te maken is in Bijlage 6.2 een kruistabel toegevoegd. 

2.10 Bouwplanning incl. oplevertempo, verhuisbewegingen bewoners en het moment tot wanneer 

eindgebruikers keuzes kunnen maken 

Om de bouwplanning te kunnen maken moet duidelijk zijn hoe lang er gedaan wordt over het bouwen van de 

woningen en in welk tempo de woningen elkaar opvolgen. Ook is belangrijk om te weten wanneer de grond bouwrijp 

is en hoe snel na het opleveren van de laatste woning het plangebied klaar is. Om het bouwtempo van een woning te 

kunnen bepalen moeten de ketenpartners aangeven hoe lang ze voor hun eigen onderdeel nodig hebben. Daarvoor 

zal elke ketenpartner die een voorstel maakt voor een bouwdeel af moeten stemmen met aangrenzende disciplines 

om maakbare aansluitingen te ontwerpen en mee te nemen in de verschillende voorstellen. 

2.11 Toelichting bij de fasering en hoe de bereikbaarheid tijdens de uitvoering en de aansluiting van de 

nutsvoorzieningen bij de nieuwe en bestaande woningen gegarandeerd kan worden 

Wanneer de bouwplanning duidelijk is wordt er gekeken naar de fasering van het plangebied en kunnen voor de 

bewoners verhuisbewegingen gegeven worden. Voor de bouwplaats inrichting is het van belang welke kraan er komt 

te staan en waar. De benodigde kraan is alleen afhankelijk van het casco en de prefab dakkappen dus bij die 

voorstellen moet rekening gehouden worden met de bouwplaats inrichting. Afstemming tussen beide ketenpartners 

moet leiden tot de optimale keuze voor de benodigde kraan. 
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2.14 Opzet keuringsplan (hoe worden de gevraagde prestaties tijdens het bouwen en bij oplevering 

aangetoond?) en overzicht van het beheerdossier (incl. alle certificaten, garantie bepalingen, 

revisietekeningen, etc.) 

De beschrijving van het keuringsplan is een onderdeel van de inschrijving dat zich richt op het garanderen van 

beloofde prestaties tijdens het bouwen. Om deze prestaties te kunnen beschrijven moeten de afzonderlijke 

ketenpartners aangeven hoe ze hun werk uitvoeren en hoe dat gedocumenteerd gaat worden. De voorstellen van de 

Casco leverancier, Prefab Dak leverancier, Kozijnen leverancier, Prefab Dak verwerker, Afbouwer, E-installateur en W-

installateur zijn van invloed op de beschrijving. Afstemming tussen ketenpartners is overbodig. 

2.16 Overzicht van optionele prijzen meer- en minderwerk e.d. 

Voor de opdrachtgever is de mogelijkheid om te kiezen voor meer of minder werk een belangrijke factor tijdens de 

gunning. Zodoende wil Huybregts Systeembouw zoveel mogelijk opties meenemen in de aanbesteding. Om dat te 

kunnen doen moeten de ketenpartners in hun offertes ook zoveel mogelijk opties verwerken zodat Huybregts 

Systeembouw deze kan combineren en presenteren aan de opdrachtgever. 

Om de opdrachtgever de mogelijkheid te geven te kiezen voor verschillende opties moeten er bij de voorstellen van 

de ketenpartners Casco leverancier, Prefab Dak leverancier, Kozijnen leverancier, Prefab Dak verwerker, Afbouwer, E-

installateur en W-installateur opties meegenomen worden die later gebruikt worden voor het overzicht. Met het oog 

op optionele meer- en minderprijzen is afstemming tussen ketenpartners niet nodig. 

2.17 Overzicht met m2 BVO en GBO per woningtype 

Het overzicht van de vierkante meters BVO en GBO wordt door Huybregts Systeembouw direct uit het 3D model 

gehaald. Om dit 3D model op te zetten moeten eerst de plattegronden duidelijk zijn. Zoals bij punt 2.2 beschreven zijn 

daarvoor alle voorstellen van ketenpartners verantwoordelijk voor de bouwdelen noodzakelijk. 

 

De onderdelen 2.12 / 2.13 / 2.15 van de checklist worden gemaakt zonder input van het voortraject. 

3. Omschrijving van de prijs 

Deel drie van de checklist bestaat uit de prijs van de aanbieding in een gesloten envelop volgens het aangeleverde 

budgetmodel en een bereidheidverklaring tot een bankgarantie van 5% van de bouwkosten. Om een prijs op te 

kunnen stellen zijn de voorstellen van de ketenpartners verantwoordelijk voor de bouwdelen noodzakelijk. 

4. Contracten 

Het laatste deel bestaat uit verschillende contracten die de samenwerking en de afspraken tussen de opdrachtgever, 

Huybregts Systeembouw en de ketenpartners in goede banen moeten leiden. Deze documenten hebben geen invloed 

op het onderzoek. 

4.3 Deelconclusie activiteiten nieuwe procesorganisatie 

Uit het overzicht op pagina 38 kan men afleiden dat er veel meer activiteiten bestaan dan in eerste instantie duidelijk 

wordt uit de HSC Aanpak. Al deze activiteiten spelen een rol in het verloop van het proces en zijn dus een mogelijke 

oorzaak van de tijdsdruk die er tijdens het proces ontstaat en de problemen met de offertes. 

Het belangrijkste wat bij het onderzoek naar voren kwam is het “ 1
e
 Ontwerp”. Bij de HSC Aanpak is dat niet benoemd 

waardoor het ook niet beschreven kan worden en niet gebruikt kan worden in de communicatie met ketenpartners. In 

het volgende hoofdstuk wordt er onderzoek gedaan naar de eigenschappen van de activiteiten en zal er duidelijk 

worden welke koppeling er tussen activiteiten bestaat. Al de bevindingen en afstemmingen uit dit hoofdstuk worden 

daar verwerkt. 
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5. Kenmerken activiteiten nieuwe procesorganisatie 
 

Van de activiteiten uit het vorige hoofdstuk moet duidelijk zijn welke input en output ze hebben en welke partijen 

erbij betrokken zijn. Ook de tijdsduur is belangrijk om een globale planning op te kunnen zetten. De output is in het 

vorige hoofdstuk al grotendeels duidelijk geworden aangezien dat onder andere de documenten van de checklist zijn. 

Het onderzoek naar de kenmerken van de activiteiten van de nieuwe procesorganisatie had het volgende doel: 

Om het proces te kunnen coördineren moet duidelijk zijn welke input de ketenpartners nodig hebben om de 

activiteiten te kunnen voltooien en hoe lang ze daarvoor normaal gesproken nodig hebben. Daarom is er 

onderzoek gedaan naar de kenmerken van de activiteiten, namelijk de Input, Output, Betrokken partijen en de 

geschatte Tijdsduur van de activiteit. Het is daardoor mogelijk om de informatiestromen inzichtelijk te maken 

en alle activiteiten te koppelen zodat er een overzicht ontstaat waaruit het kritieke pad bepaalt kan worden. 

Door daar de geschatte benodigde tijdsduur per activiteit aan te koppelen ontstaat een globale planning. 

5.1 Input/Output/Betrokken partijen/ Tijdsduur bestaande HSC Aanpak 

Zoals in het vorige hoofdstuk beschreven worden er in de HSC Aanpak geen specifieke activiteiten van ketenpartners 

beschreven. Wel wordt er per Fase aangegeven welke resultaten oftewel output deze opleveren. Aan de hand 

daarvan kunnen er al enkele relaties tussen Fases ontdekt worden. Zo is de output van Fase 1 een onderdeel van de 

input voor Fase 2 en is de output van Fase 2 een deel van de input voor Fase 3 enzovoorts. 

Over de input wordt niks geschreven in de HSC Aanpak en ook over de betrokken partijen is geen informatie terug te 

vinden. De tijdsduur is alleen globaal weergegeven en alleen vanuit het oogpunt van Huybregts Systeembouw zoals te 

zien in Figuur 17 op pagina 20. 

5.2 Benodigde Input/Output/Betrokken partijen/ Tijdsduur nieuwe procesorganisatie 

De gegevens uit de HSC Aanpak zijn niet voldoende om een samenhang van de activiteiten te kunnen bepalen dus er is 

onderzoek gedaan naar de input en de output van alle activiteiten uit het vorige hoofdstuk. Ook is meteen onderzocht 

waar de input vandaan komt. 

Om deze resultaten te verwerken is gebruik gemaakt van de BPMN (Business Process Modeling Notation) methode 

(Bijlage 4). Daarbij is op één pagina schematisch aangegeven uit welke stappen de activiteit bestaat en is er een korte 

omschrijving gegeven van de activiteit. Daarnaast is er aangegeven welke input en output er bij die activiteit horen en 

met welke partijen er afstemming plaats moet vinden. Ook de te verwachten tijdsduur is terug te vinden op de pagina 

als onderdeel van de coördinatie. Een voorbeeld daarvan is te zien op de volgende pagina waar het opstellen van de 1
e
 

Input voor de W-installateur beschreven wordt. Dat voorbeeld en de overige onderzoeksgegevens zijn per 

ketenpartner terug te vinden in het hulpmiddel dat bij dit rapport hoort. 

In het voorbeeld op de volgende pagina is te zien dat de W-installateur voor het opstellen van de 1
e
 Input gebruik 

maakt van de Projectinformatie en dan specifiek het Startdocument en het Scoremodel en de Tekeningen van de 

architect, het bestek en de afwerkstaten. Voor het opstellen van de 1
e
 Input is normaal gesproken 4 tot 8 uur nodig. 
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Figuur 36; Voorbeeld BPMN activiteit Opstellen 1
e
 Input W-installateur 
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Om duidelijk te krijgen welke samenhang er tussen input en output van activiteiten bestaat is er een opzet gemaakt 

voor een invulblad dat de ketenpartners zelf in kunnen vullen. Dat blad bestaat uit vier kolommen waarbij de 

volgende vragen centraal staan: 

Welke gegevens zijn er nodig om deze taak uit te kunnen voeren? 

In welke bron / documenten zijn de benodigde gegevens te vinden en welke partij levert deze? 

De eerste vraag dient om te achterhalen welke gegevens de ketenpartners nodig hebben om hun activiteiten goed 

onderbouwd en zonder onderbreking uit kunnen voeren. Mochten deze gegevens niet direct te achterhalen zijn dan is 

er de mogelijkheid om in te vullen welke aanvullende informatie nodig is om de gegevens te produceren. Met het 

antwoord op de andere vraag wordt duidelijk uit welke documenten de gegevens en informatie normaal gesproken 

gehaald wordt en van welke partij ze deze documenten krijgen. 

Om de ketenpartners een handvat te geven bij het invullen van het invulblad is er een analyse gemaakt van de 

activiteit “maken EPC/GPR berekening”. Daarbij is een voorbeeld invulblad gemaakt, dat voorbeeld is te zien op de 

volgende pagina. 
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Gegevens: Benodigdheden: Bron: Opmerkingen / Uitleg: 

Welke gegevens zijn er nodig om deze taak 
uit te kunnen voeren? 

Welke informatie is nodig om de in te 
vullen gegevens te kunnen bepalen? 

In welke bron / documenten zijn de benodigde gegevens en informatie te vinden en welke partij levert deze? 

Algemene gegevens:    

Type woning - Overleg HS / Overzicht aan te leveren documenten OG Bijv. tussenwoning of hoekwoning 

Variant - Overleg HS / Definitieve insteek HS Verschillen t.o.v. basis mogelijk 

Categorie - Uitvraag OG Bijv. woningbouw 

Aantal eenheden - Overleg HS / Overzicht aan te leveren documenten OG - 

Gebruiksfunctie - Uitvraag OG Bijv. woonfunctie 

    

Indeling gebouw:    

Interne warmtecapaciteit - Definitieve insteek HS Bijv. traditioneel, gemengd zwaar 

Gebruiksoppervlakte Afmetingen gebruiksdelen 3D model / Tekeningen KP (Modelleur) - 

    

Infiltratie:    

Afmetingen gebouw Afmetingen gebouwdelen 3D model / Tekeningen KP (Modelleur) - 

Gebouwtype - Uitvraag OG / Overzicht aan te leveren stukken OG Bijv. grondgebonden, tussenligging, met kap 

    

Transmissiegegevens:    

Oppervlakte scheidingen Afmetingen scheidingen 3D model / Tekeningen KP (Modelleur) - 

Rc-waarden scheidingen - Definitieve insteek HS - 

Oppervlakte gevelopeningen Afmetingen gevelopeningen 3D model / Tekeningen KP (Modelleur) - 

U-waarden gevelopeningen - Definitieve insteek HS - 

ZTA-waarden Type gevelopeningen Definitieve insteek HS - 

Zonwering - Definitieve insteek HS Al dan niet van toepassing 

Beschaduwing - Situatie tekeningen OG - 

    

Lineaire Transmissiegegevens:    

… … … … 

    

 

 

Figuur 37; Voorbeeld invulblad ketenpartners maken EPC/GPR berekening 
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De ketenpartners is per activiteit gevraagd het invulblad in te vullen zodat voor elke activiteit duidelijk wordt welke 

partijen erbij betrokken zijn en welke input en output daarbij horen. Daarnaast is gevraagd om een schatting te maken 

van de tijdsduur die de ketenpartners nodig hebben om hun de activiteiten goed onderbouwd en zonder 

onderbreking uit te voeren. Een combinatie van deze invulbladen is terug te vinden in Bijlage 6.1. 

Op de eerste pagina van de invulbladen kunnen de ketenpartners invullen wat de tijdsduur normaal gesproken is om 

de activiteit te voltooien zonder onderbreking en met een goede onderbouwing wanneer ze over alle benodigde 

informatie beschikken. De gecombineerde onderzoeksresultaten geven onderstaande tijdsduur per activiteit. 

Activiteit KP Resultaat Tijdsduur 

Oriëntatie op casus 1
e
 Input (kansen, bedreigingen, slimmigheden, risico’s) 4 uur 

Voorstellen vakgebied Voorstel met opties 16 – 32 uur 

Check 1
e
 Ontwerp Knelpunten (met mogelijk oplossingen) 4 – 8 uur 

Opstellen Offerte Offerte (met opties) 24 uur 

 

 

De overige pagina’s van het invulblad dienen om per taak antwoord te geven op de vragen van pagina 50. Een 

voorbeeld daarvan is te vinden op de volgende pagina (Figuur 38) waar de Casco leverancier aan heeft gegeven welke 

Input nodig is om zijn activiteit uit te voeren en waar deze Input vandaan komt. Uit het voorbeeld valt af te leiden dat 

deze ketenpartner van verschillende ketenpartners gegevens nodig heeft om zijn werk goed onderbouwd te kunnen 

doen. Zo verwacht hij van de Bouwfysisch Adviseur Input over het ventilatiesysteem en van de E-installateur over het 

elektrasysteem. 

Zo moet er met de kozijnenleverancier afgestemd worden of er assemblage gewenst is en er moet overleg 

plaatsvinden voor de detaillering van de kozijnaansluitingen. Ook van beide installateurs heeft de ketenpartner 

informatie nodig om de instortvoorzieningen te kunnen bepalen. 

 

Tabel 4; Tijdsduur per activiteit 
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Gegevens: Bron: 

Welke gegevens zijn er nodig om deze taak 
uit te kunnen voeren? 

In welke bron / documenten zijn de benodigde gegevens en 
informatie te vinden en welke partij levert deze? 

Algemene gegevens:   

Plaats van het project Uitvraag OG 

Aantal woningen/eenheden/fasering Uitvraag OG 

Type woning/gebouw Uitvraag OG/opzet HS 

EPC eis Uitvraag OG/energieambitie OG/concurrentiepositie HS 

Levering vloeren gewenst? HS 

Montage casco gewenst? HS 

Beukmaat en diepte woning Uitvraag OG/opzet HS 

Kopersopties die invloed op casco Uitvraag OG/insteek HS 

hebben?   

Doorlooptijd voorbereidingstraject? Uitvraag OG/insteek HS 

Specifieke eisen:   

Ventilatiesysteem: WTW of MV Bouwfysisch adviseur 

Elektrasysteem E installateur 

Soort en aantal instortvoorzieningen Gemeentelijke bepalingen, E en W installateur. 

zoals spouwankers, veiligheids-   

voorzieningen, waterleidingsparingen,   

klemprofiel,    

Vorm trapgat HS/OG/3D model 

positie schacht HS/3D model 

Kozijnassemblage gewenst? Kozijnleverancier 

Info overige partijen:   

Wie is hoofdconstructeur? HS/OG 

Wie is architect? HS/OG 

Wie maakt werktekeningen? HS, IFC mogelijkheden? 

Wie is de E en W installateur? HS/IFC mogelijkheden? 

Wie is de kozijnleverancier/fabrikant? Detailleringen afstemmen 

 Figuur 38; Invulblad ketenpartner casco 
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5.3 Informatiestromen nieuwe procesorganisatie 

Aan de hand van de ingevulde invulbladen in Bijlage 6.1 is op te maken welke informatiestromen er zijn tijdens het 

voortraject van een conceptenselectie en daardoor is het kritieke pad op te stellen. De informatiestromen die tijdens 

het onderzoek naar voren zijn gekomen voor het ontwerp van het concept lopen voornamelijk tussen de 

ketenpartners die verantwoordelijk zijn voor het Casco, Prefab Dak, Kozijnen en beide Installateurs aan de ene kant en 

de Bouwfysisch Adviseur aan de andere kant. Op de volgende pagina (Figuur 40) is een voorbeeld te zien van het 

invulblad van de Bouwfysisch Adviseur voor de activiteit EPC berekening maken waarin te zien is dat deze 

ketenpartner veel informatie van de andere partijen nodig heeft dus dat er veel afstemming plaats moet vinden met 

de overige ketenpartners. Daarom is op pagina 56 Figuur 41 te zien dat een voorbeeld van de BPMN methode en 

bijbehorende eigenschappen laat zien dat past bij deze ketenpartner. 

Daarnaast is er een grote mate van informatie-uitwisseling tussen de modelleur en de overige ketenpartners. Voor het 

opstellen van de offertes maken de ketenpartners namelijk allemaal gebruik van het 3D model dat door de modelleur 

gemaakt is. Tijdens het onderzoek bleek echter dat voor het opzetten van het 3D model de modelleur gebruik maakt 

van de projectinformatie die door de opdrachtgever meegestuurd is. Daardoor komt het 3D model uiteindelijk niet 

overeen met wat er door de ketenpartners tijdens het proces ontworpen is voor hun afzonderlijke onderdelen. 

Kritieke pad 

Vanaf het moment dat de ketenpartners de projectinformatie binnen krijgen beginnen ze met het opstellen van de 1
e
 

Input wat normaal gesproken binnen 1 werkdag gedaan kan worden. Nadat er een kick-off is geweest gaan de 

ketenpartners aan de slag met het produceren van voorstellen voor hun ontwerpdeel en gaat de modelleur aan de 

slag met het opzetten van het 3D model. 

Het opzetten van het 3D model kost zonder onderbreking ongeveer 6 tot 8 werkdagen. In de tussentijd kunnen de 

ketenpartners hun voorstel produceren aangezien dit zonder onderbreking tussen de 2 en 4 dagen kost. Dat gaat uit 

van de theoretisch situatie waarin iedereen over alle benodigde input beschikt en zal dus in werkelijkheid 

waarschijnlijk niet gehaald worden. Er moet namelijk tussentijds ook nog afstemming plaatsvinden met andere 

ketenpartners waarbij vooral de ketenpartner Bouwfysisch Adviseur met veel andere partijen contact moet hebben. 

Nadat de ketenpartners voorstellen gedaan hebben volgt een check van het 1
e
 Ontwerp op het eigen vakgebied. De 

ketenpartners geven aan daarvoor ongeveer 1 werkdag nodig te hebben. Voor het opstellen van de offertes geven de 

ketenpartners aan dat ze 3 tot 4 dagen nodig hebben. Aangezien de ketenpartners het 3D model nodig hebben voor 

het opstellen van de offertes moet dat dus klaar zijn voordat men de offertes in kan dienen. 

 

 
 Figuur 39; Kritieke pad nieuwe procesorganisatie 
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Gegevens: Bron: 

Welke gegevens zijn er nodig om deze taak 
uit te kunnen voeren? 

In welke bron / documenten zijn de benodigde gegevens en informatie te 
vinden en welke partij levert deze? 

Algemene gegevens:   

Type woning Overleg HS / Overzicht aan te leveren documenten OG 

Variant Overleg HS / Definitieve insteek HS 

Categorie Uitvraag OG 

Aantal eenheden Overleg HS / Overzicht aan te leveren documenten OG 

Gebruiksfunctie Uitvraag OG 

    

Indeling gebouw:   

Interne warmtecapaciteit Definitieve insteek HS 

Gebruiksoppervlakte 3D model / Tekeningen KP (Modelleur) 

    

Infiltratie:   

Afmetingen gebouw 3D model / Tekeningen KP (Modelleur) 

Gebouwtype Uitvraag OG / Overzicht aan te leveren stukken OG 

    

Transmissiegegevens:   

Oppervlakte scheidingen 3D model / Tekeningen KP (Modelleur) 

Rc-waarden scheidingen casco / dakverwerker en expertise Nieman +Definitieve insteek HS 

Oppervlakte gevelopeningen 3D model / Tekeningen KP (Modelleur) 

U-waarden gevelopeningen kozijnen en expertise Nieman + definitieve insteek HS 

ZTA-waarden kozijnen en expertise Nieman + definitieve insteek HS 

Zonwering kozijnen en expertise Nieman + definitieve insteek HS 

Beschaduwing Situatie tekeningen OG 

    

Installaties:   

keuze installaties installateurs + expertise Nieman + definitieve insteek HS 

    

 
5.4 Deelconclusie kenmerken nieuwe procesorganisatie 

Wanneer de tijdsduur van de afzonderlijke activiteiten achter elkaar gezet wordt kost het tussen de 11 en 14 dagen 

om tot de offertes te komen waarmee bij een globale planning zoals op pagina 20 rekening gehouden moet worden. 

Figuur 40; Deel invulblad activiteit EPC berekening maken 
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Figuur 41; Voorbeeld BPMN activiteit 



 

F.J.A. Verhees – 7RR41 Afstudeerrapport – 21 Augustus 2015 
57 

6. Afspraken, Coördinatietaken, Projectinformatie 
 

Het overzicht van alle activiteiten en hun bijbehorende kenmerken (Input, Output, Betrokken partijen, Tijdsduur) 

brengen verschillende eisen met zich mee. Daarover moeten afspraken gemaakt worden om de ketenpartners 

richtlijnen te geven en aan te kunnen spreken op de geleverde documenten. Daarnaast moet er vast komen te staan 

welke verantwoordelijkheden en verwachtingen de verschillende partijen hebben. Het doel daarvan is het volgende: 

Als de afspraken en verantwoordelijkheden van ketenpartners en Huybregts Systeembouw vast liggen kan het 

niet meer gebeuren dat offertes onvolledig en te laat zijn, doordat voor partijen niet duidelijk is wie dat 

onderdeel mee moet nemen en wanneer dat geproduceerd moet worden.  

 

Om te bepalen welke afspraken er per ketenpartner vastgelegd moeten worden is onderzocht welke verwachtingen 

Huybregts Systeembouw van de verschillende ketenpartners heeft voor hun specifieke rol en voor de samenwerking 

met ketenpartners in het algemeen. 

6.1 Afspraken ketenpartners uit bestaande HSC Aanpak 

In de HSC Aanpak worden geen specifieke activiteiten van ketenpartners beschreven, maar er wordt wel een bepaalde 

houding verwacht van de ketenpartners. Ze moeten namelijk proactief bezig zijn met het project. Tijdens het 

vooronderzoek bleek wel dat dit in de meeste gevallen niet de houding was die de ketenpartners hebben. In de HSC 

Aanpak worden alleen aan de offertes eisen gesteld en dat is dat er opties meegenomen worden in de offerte zodat 

Huybregts Systeembouw die kan presenteren aan de opdrachtgever. 

6.2 Algemene en specifieke afspraken ketenpartners 

Om alle eisen tijdens het voortraject in kaart te brengen zijn er gesprekken gevoerd met de werkvoorbereider en 

projectleider van Huybregts Systeembouw en zijn evaluaties van projecten meegenomen. Daarnaast is het onderzoek 

naar de eisen aan de documenten die gevraagd worden door de opdrachtgever meegenomen. De afspraken zijn 

gecombineerd in een overzicht waarvan op de volgende pagina in Figuur 42 een voorbeeld te zien is voor de 

modelleur. Dat voorbeeld en de overige gecombineerde afspraken zijn per ketenpartner terug te vinden in het 

hulpmiddel dat bij dit rapport hoort. 

In het voorbeeld op de volgende pagina is te zien dat van de modelleur verwacht wordt dat hij tijdens het voortraject 

1
e
 Input aanlevert en dat er een 3D model opgezet wordt. Ook moet hij het 1

e
 Ontwerp checken en ten slotte de 

visualisaties voor de presentatie en het presentatieboekje maken. De afspraken die met de modelleur gemaakt 

moeten worden zijn onderverdeeld in algemene afspraken die voor alle ketenpartners gelden en specifieke afspraken 

alleen voor de modelleur. 
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Figuur 42; Voorbeeld Afsprakenblad ketenpartners 
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Eisen vanuit Huybregts Systeembouw 

Huybregts Systeembouw kiest haar eigen ketenpartners en is de bepalende rol in het proces, daarbij mag deze partij 

dus ook de spelregels bepalen waaraan de ketenpartners zich te houden hebben. uit de gesprekken met de 

Projectleider en werkvoorbereider van Huybregts Systeembouw zijn verschillende punten gekomen waaraan 

ketenpartners zich moeten houden. Hieronder is een overzicht te vinden met enkele algemene afspraken. Deze 

algemene afspraken zijn verwerkt in het hulpmiddel dat bij dit afstudeerrapport hoort. 

Dit document is opgesteld om het wederzijds verwachtingspatroon van het HSC ketenpartnerschap tussen de 

betrokken partners vast te leggen. 

1. Het volgende wordt verwacht van de ketenpartner. 
- Een ketenpartner oppert proactief mogelijke verbeteringen voor het aangeleverde ontwerp om de 

gezamenlijke kans te vergroten (kwalitatief goed maar slimmer/goedkoper). 
- Een ketenpartner wacht niet af maar stelt proactief vragen.  
- Een ketenpartner verstrekt binnen een reactietijd van 2 dagen, input voor anderen partijen die hier naar 

vragen.  
- Een ketenpartner signaleert en adviseert m.b.t. risico’s en kritische aspecten.  

Hij geeft bijvoorbeeld tijdens de aanbiedingsfase zijn analyse over de economische haalbaarheid. Maar 

ook wanneer de praktische uitvoerbaarheid van het concept door het ontwerp of de situatie in het 

geding komt. Ook wanneer er geen garanties kunnen worden afgegeven moet dit worden uitgesproken 

zodat dit als Risico kan worden aangeduid. 

- Een ketenpartner doet een aanbieding zonder uitsluitingen en zonder dubbellingen met andere partijen. 
De aanbieding is die prijsvast tot einde project. 

- Een ketenpartner doet een aanbieding die prijsvast is tot einde project. 
- Een ketenpartner Evalueert zijn eigen handelen en het handelen van de anderen en geeft suggesties voor 

verbeteringen.  
- Een ketenpartner Verbetert en Innoveert. Hij deelt nieuwe ideeën zodat we deze kunnen overwegen 

waardoor het collectief blijft werken vanuit de laatste technieken. 
 

2. Uitgangspunten voor ketenpartner: 
- Bij de volgende taken wordt verwacht dat de bij punt 1 genoemde verwachtingen worden waargemaakt: 

o Het aanbieden van een kloppende offerte voor het indienen van de prijs bij de opdrachtgever. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

Figuur 43; Algemene afspraken ketenpartner 
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Behalve de algemene afspraken zijn er ook per ketenpartner specifieke eisen zoals bijvoorbeeld voor de ketenpartner 

die de rol Casco leverancier vervult. Deze afspraken zijn per ketenpartner verwerkt in het hulpmiddel dat bij dit 

afstudeerrapport hoort. 

HSC ketenpartner onderdeel CASCO.  

1. Het volgende wordt verwacht van de ketenpartner prefab casco: 
- De ketenpartner voor het prefab casco deelt tijdens de aanbiedingsfase informatie m.b.t. kolombreedtes 

en lateihoogtes en andere vorm beperkingen en geboden met de architect en kostentechnische 
energetische opties met de adviseur, zodat het ontwerp efficiënt/voordelig wordt ingestoken.  

- De ketenpartner voor het prefab casco analyseert de stabiliteit van het ontwerp en stemt de te nemen 
maatregelen af met de constructeur en de leveranciers en verwerkers van de dakkappen. 

- De ketenpartner voor het prefab casco ontzorgd de conceptaanbieder Hij neemt zijn 
verantwoordelijkheid voor het afstemmen en evt. in de offerte opnemen het benodigde constructieve 
staal, de kozijn assemblage, spouwankers, schroefhulzen, Electradozen, klemstrips,  transportbuizen, 
inkassingen, transport- en hijsvoorzieningen, schoorpunthulzen, etc.  Maar ook voor afstemming van 
aansluitingsdetails met andere onderdelen. Eisen m.b.t. woning scheidende vloeren of Luchtdichtheid 
van het casco en de aansluitdetails etc.  

- De ketenpartner prefab casco stemt tijdens de aanbiedingsfase de inhoud van  bovenstaande punten af. 
Na opdrachtverstrekking beschrijft dit op een wijze zodat dit mee kan worden genomen als 
indieningsstukken voor de omgevingsvergunning.  

 

2. Uitgangspunten voor ketenpartner prefab casco: 
- Bij de volgende taken wordt verwacht dat de bij punt 1 genoemde verwachtingen worden waargemaakt: 

o Aanleveren van een compatible 3d model voor het integraal kunnen  samenwerken d.m.v. BIM  
o Input voor meerjarig onderhoudsplan (kosten van onderhoud /vervangen gekoppeld aan een 

frequentie).    
 

 

6.3 Deelconclusie Afspraken 

Voor de ketensamenwerking zullen er afspraken gemaakt moeten worden om de verantwoordelijkheden en 

verwachtingen van alle partijen duidelijk te krijgen. Deze moeten algemeen opgesteld worden zodat voor alle 

ketenpartners dezelfde afspraken gelden. Daarnaast moeten er per ketenpartner specifieke afspraken gemaakt 

worden die per project en per ketenpartner kunnen verschillen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 44; Specifieke afspraken casco leverancier 

http://www.woorden-boek.nl/woord/compatible
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6.4 Coördinatietaken Huybregts Systeembouw 

Op basis van de onderzoeken die in de vorige hoofdstukken beschreven zijn is er voor het hele proces bepaald welke 

coördinatietaken de werkvoorbereider van Huybregts Systeembouw uit moet voeren om het proces in goede banen 

te leiden met het volgende doel: 

Wanneer de coördinatietaken vast liggen is het voor de werkvoorbereider van Huybregts Systeembouw 

makkelijker om de planning te bewaken en de geproduceerde onderdelen te beheersen en zullen de 

ketenpartners minder snel in tijdnood komen.  

Aan de hand van het activiteitenoverzicht en de benodigde tijd per activiteit is onderzocht welke activiteiten van 

elkaar afhankelijk zijn en welke deadlines gesteld moeten worden voor de overdrachtsmomenten van de verschillende 

onderdelen. 

Coördinatietaken werkvoorbereider 

De coördinatietaken van de werkvoorbereider van Huybregts Systeembouw vallen onder drie groepen. Ten eerste is 

het belangrijk dat de geproduceerde documenten voldoen aan de wettelijke eisen en de eisen van de opdrachtgever. 

Daar heeft Huybregts Systeembouw geen invloed op en er zal dus gecontroleerd moeten worden of de documenten 

aan de eisen voldoen. 

Ten tweede moeten de documenten voldoen aan de eisen die Huybregts Systeembouw stelt. Op deze eisen heeft 

Huybregts Systeembouw wel invloed en deze zijn dus per ketenpartner aangepast en vastgelegd. De controle daarop 

is belangrijk om te zorgen dat de ketenpartners voldoen aan de eisen die Huybregts Systeembouw stelt en wanneer 

daar niet aan voldaan wordt kan men besluiten om op zoek te gaan naar een andere ketenpartner. 

Ten derde moeten de documenten op tijd binnen komen zodat iedereen op tijd aan de slag kan met alle benodigde 

input. De taak voor de werkvoorbereider van Huybregts Systeembouw is het in de gaten houden van de vooraf 

opgestelde planning en wanneer noodzakelijk het bijsturen van de ketenpartners met behulp van de tijdsduur per 

activiteit en het opgestelde kritieke pad. 

6.5 Deelconclusie Coördinatietaken 

Er zal bij het begin van elk project gekeken moeten worden welke eisen de opdrachtgever stelt aan de aan te leveren 

documenten of de manier van indienen en dat moet meegenomen worden in het overzicht met afspraken per 

ketenpartner. 

Daarnaast is het afhankelijk van de tijd die de opdrachtgever geeft om het plan in te dienen welke planning er komt te 

liggen. De globale planning zal voor verschillende projecten wel hetzelfde blijven. 
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6.6 Projectinformatiedeling en –behoefte bestaande HSC Aanpak 

Een veel gehoord knelpunt uit het vooronderzoek is het gebrek aan overzicht van de projectinformatie. Het kost de 

ketenpartners erg veel tijd om alle informatie door te spitten en het overzicht ontbreekt. Ook tijdens een eerder 

uitgevoerde literatuurstudie naar ketensamenwerking en de daarbij behorende informatiedeling werd duidelijk dat 

een goede informatiedeling belangrijk is voor succesvolle ketensamenwerking. Om te komen tot overzichtelijke en 

volledige projectinformatie is onderzoek gedaan naar informatiedeling en de benodigde projectinformatie per 

ketenpartner met het volgende doel: 

Als de projectinformatie volledig en overzichtelijk is kunnen alle partijen hun werk doen zonder dat er tijd 

verloren gaat door het zoeken naar al dan niet beschikbare informatie. Daarnaast is het voor Huybregts 

Systeembouw mogelijk om het proces sneller te laten verlopen wanneer het overzicht van projectinformatie 

compleet is. Wanneer Huybregts Systeembouw namelijk de projectinformatie binnen krijgt van de 

opdrachtgever is meteen duidelijk welke informatie ontbreekt en kan Huybregts Systeembouw als 

procesorganisator en coördinator zijn verantwoordelijkheid nemen en bij de opdrachtgever proberen deze 

ontbrekende informatie zo snel mogelijk te achterhalen. 

Om de projectinformatie volledig te krijgen is er een overzicht gemaakt van alle benodigde informatie. Om dat 

overzicht op te kunnen zetten is onderzocht welke informatie de ketenpartners en Huybregts Systeembouw nodig 

hebben om hun werk te kunnen doen. Daarvoor is er per activiteit onderzocht welke gegevens er nodig zijn en in 

welke projectinformatie of overige documenten deze terug te vinden zijn. 

In de HSC Aanpak wordt beschreven dat alle ontvangen informatie één op één doorgegeven wordt aan de 

ketenpartners via een online transfer. De ketenpartners gaven echter aan dat ze veel tijd kwijt waren met het zoeken 

naar informatie en er daardoor op momenten noodzakelijke informatie ontbrak. 

6.7 Projectinformatiedeling en –behoefte nieuwe procesorganisatie 

Tijdens het onderzoek naar de input en output van de activiteiten werd duidelijk welke input de ketenpartners nodig 

hebben dus ook welke projectinformatie nodig is om de activiteiten goed uit te kunnen voeren. Daarnaast is er 

onderzoek gedaan naar manieren om de informatiedeling beter te organiseren. 

Webinar 

Tijdens de onderzoeksfase is er een webinar bijgewoond over procesmanagement en daarbij werd de nadruk gelegd 

op het produceren en publiceren van onderdelen vóór een gestelde deadline. Met behulp van een beslissingsschema, 

met daarin go/no-go momenten, werd elke processtap in het programma doorlopen. Dat sluit goed aan bij de 

problemen die er in het geobserveerde proces waren omtrent informatiedeling en –behoefte. 

Docstream 

Tijdens het onderzoek is men binnen Huybregts Systeembouw begonnen met gebruik maken van Docstream. 

Docstream is een online software pakket waarbij een mappenstructuur opgezet kan worden waar vervolgens 

documenten in geplaatst kunnen worden. Het voordeel daarvan is dat er bij elk project op dezelfde manier 

projectinformatie georganiseerd kan worden waardoor ketenpartners niet onnodig veel tijd kwijt zijn met zoeken naar 

benodigde input. Bijkomend voordeel is dat er sinds de laatste update een mogelijkheid bestaat om net zoals in de 

webinar een automatische procesmanager op te zetten zodat documenten op de gevraagde momenten beschikbaar 

zijn. De bijbehorende tekst uit de update is op de volgende pagina te zien in Figuur 45. 
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4. Procedures 

Middels de procedures in Docstream is het mogelijk om een document volgens een bepaald routingschema/worfklow 

een proces te laten volgen. U kunt zelf de workflows samenstellen waarbij een ieder centraal door Docstream wordt 

aangestuurd: 

- U kunt per workflow de te nemen stappen definiëren. Te denken valt aan: Geven van opmerkingen, verwerken van 

opmerkingen, goedkeuring, etc 

- U kunt per stap aangeven welke gebruiker/groep daar bij betrokken is. 

- U kunt per stap aangeven hoeveel werkbare dagen een gebruiker/groep de tijd heeft om de stap te voltooien. 

- U kunt een worklow op twee manieren starten: (1) U kunt een workflow aan een map koppelen zodat ieder 

document dat in die map wordt geplaatst, automatisch de workflow ingaat. (2) U kunt een worfklow aan een 

document of een set documenten koppelen. 

 
 

6.8 Deelconclusie Projectinformatie 

De mogelijkheden van Docstream om informatie te delen en eventueel een automatische procesmanager te 

gebruiken zijn een oplossing voor de knelpunten die door de ketenpartners ervaren werden. 

Bovendien kan het de taak van de werkvoorbereider van Huybregts Systeembouw vergemakkelijken doordat de 

ketenpartners automatisch herinnerd worden aan de activiteiten die van ze verwacht worden en wanneer de 

bijbehorende documenten gereed moeten zijn. 

 

Figuur 45; Deel begeleidende tekst update Docstream 
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7. Aanpak ontwerp hulpmiddel 
 

Voor het ontwerpen van het hulpmiddel is het van belang dat het een middel is dat ervoor zorgt dat aan de 

doelstelling van het afstuderen voldaan wordt, de doelstelling luidt als volgt: 

 “Het op tijd ontvangen van integraal opgestelde offertes van ketenpartners in overeenstemming met het ontwerp, 

zodat daardoor geen extra kosten gemaakt worden en geen projecten misgelopen worden, door het ontwikkelen van 

een hulpmiddel voor het verbeteren van de procesorganisatie, middels het vastleggen van afspraken en 

coördinatietaken en het overzichtelijk en volledig maken van projectinformatie, voor het projectspecifiek maken van 

conceptueel ontwikkelde woningen waarbij gebruik gemaakt wordt van ketensamenwerking.” 

Om aan de doelstelling te voldoen is op basis van de deelconclusies uit het onderzoek een Programma van Eisen 

opgesteld waar het hulpmiddel invulling aan moet geven. 

7.1 Deelconclusies onderzoeksfase 

De deelconclusies uit de onderzoeksfase dienen als basis voor het programma van eisen van het hulpmiddel. Uit de 

deelconclusies worden concrete eisen gehaald waarna de aanpak voor het ontwerp van het hulpmiddel bepaald is. 

Hieronder worden de deelconclusies uit de onderzoeksfase één voor één besproken en zijn er per deelconclusie 

concrete eisen voor de layout, het gebruik of het resultaat van het hulpmiddel opgesteld. 

Opstellen activiteitenoverzicht nieuwe procesorganisatie 

Zoals te lezen op pagina 34 moet er duidelijk gemaakt worden welke activiteiten er allemaal moeten gebeuren om 

volledige en kloppende offertes op te kunnen stellen om afspraken te kunnen maken met de ketenpartners en 

verantwoordelijkheden toe te kunnen kennen aan diezelfde ketenpartners. De twee conclusies van dit onderzoek 

luiden: 

Uit het overzicht op pagina 38 kan men afleiden dat er veel meer activiteiten bestaan dan in eerste instantie duidelijk 

wordt uit de HSC Aanpak. Al deze activiteiten spelen een rol in het verloop van het proces en zijn dus een mogelijke 

oorzaak van de tijdsdruk die er tijdens het proces ontstaat en de problemen met de offertes. Met als eis: 

- Het hulpmiddel moet een overzicht geven van alle activiteiten van de ketenpartners.  

Het belangrijkste wat bij het onderzoek naar voren kwam is het “ 1
e
 Ontwerp”. Bij de HSC Aanpak is dat niet benoemd 

waardoor het ook niet beschreven kan worden en niet gebruikt kan worden in de communicatie met ketenpartners.  

- In het hulpmiddel moet elke activiteit voor elke ketenpartner beschreven worden. 

Bepalen Input, Output, Betrokken partijen en Tijdsduur activiteiten nieuwe procesorganisatie 

Op pagina 35 wordt gesteld dat om het proces te kunnen coördineren duidelijk moet zijn welke input de 

ketenpartners nodig hebben om de activiteiten te kunnen voltooien en hoe lang ze daarvoor normaal gesproken nodig 

hebben. Uit dat onderzoek volgt onderstaande conclusie en eis: 

Wanneer de tijdsduur van de afzonderlijke activiteiten achter elkaar gezet wordt kost het tussen de 11 en 14 dagen om 

tot de offertes te komen waarmee bij een globale planning zoals op pagina 20 rekening gehouden moet worden. 

- In het hulpmiddel moet een planning opgenomen worden waarin de geschatte tijdsduur per activiteit per 

fase aangegeven wordt. Deze geschatte tijdsduur moet binnen de tijdsduur voor elke fase van de globale 

planning vallen. 
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Vastleggen afspraken en verantwoordelijkheden 

De onderzoeksaanpak op pagina 36 stelt dat wanneer de afspraken en verantwoordelijkheden van ketenpartners en 

Huybregts Systeembouw vast liggen het niet meer kan gebeuren dat offertes onvolledig en te laat zijn, doordat voor 

partijen niet duidelijk is wie dat onderdeel mee moet nemen en wanneer dat geproduceerd moet worden. Het 

resultaat van het onderzoek is als volgt: 

Voor de ketensamenwerking zullen er afspraken gemaakt moeten worden om de verantwoordelijkheden en 

verwachtingen van alle partijen duidelijk te krijgen. Deze moeten algemeen opgesteld worden zodat voor alle 

ketenpartners dezelfde afspraken gelden. Daarnaast moeten er per ketenpartner specifieke afspraken gemaakt 

worden die per project en per ketenpartner kunnen verschillen. Met als eis: 

- Het hulpmiddel moet algemene en specifieke ketenpartnerafspraken bevatten. De specifieke 

ketenpartnerafspraken moeten projectspecifiek gemaakt kunnen worden. 

Coördinatietaken vastleggen 

Wanneer de coördinatietaken vast liggen is het voor de werkvoorbereider van Huybregts Systeembouw makkelijker 

om de planning te bewaken en de geproduceerde onderdelen te beheersen en zullen de ketenpartners minder snel in 

tijdnood komen. Uit de onderzoeksopzet op pagina 36 volgen de volgende twee conclusies met bijbehorende eisen: 

Er zal bij het begin van elk project gekeken moeten worden welke eisen de opdrachtgever stelt aan de aan te leveren 

documenten of de manier van indienen en dat moet meegenomen worden in het overzicht met afspraken per 

ketenpartner. 

- Er moeten in het hulpmiddel afspraken opgenomen worden per ketenpartner waarin de eisen van de 

opdrachtgever verwerkt zijn. 

Daarnaast is het afhankelijk van de tijd die de opdrachtgever geeft om het plan in te dienen welke planning er komt te 

liggen. De globale planning zal voor verschillende projecten wel hetzelfde blijven. 

- In de planning die in het hulpmiddel moet zitten dient rekening gehouden te worden met de tijd die de 

opdrachtgever beschikbaar stelt van uitvraag tot indiening. 

Overzichtelijk en volledig maken projectinformatie 

Ten slotte staat op pagina 36 nog geschreven dat wanneer de projectinformatie volledig en overzichtelijk is alle 

partijen hun werk kunnen doen zonder dat er tijd verloren gaat door het zoeken naar al dan niet beschikbare 

informatie. Daarnaast is het voor Huybregts Systeembouw mogelijk om het proces sneller te laten verlopen wanneer 

het overzicht van de benodigde projectinformatie compleet is. De conclusies en bijbehorende eisen die bij dit 

onderzoek horen luiden: 

De mogelijkheden van Docstream om informatie te delen en eventueel een automatische procesmanager te gebruiken 

zijn een oplossing voor de knelpunten die door de ketenpartners ervaren werden. 

- Het hulpmiddel moet gebruik maken van Docstream voor het delen van informatie. 

- Het hulpmiddel moet gebruik maken van Docstream voor het automatisch aansturen van het proces. 

Bovendien kan het de taak van de werkvoorbereider van Huybregts Systeembouw vergemakkelijken doordat de 

ketenpartners automatisch herinnerd worden aan de activiteiten die van ze verwacht worden en wanneer de 

bijbehorende documenten gereed moeten zijn. 

- Het hulpmiddel moet zo in Docstream geïmplementeerd worden dat ketenpartners automatisch 

herinnerd worden aan hun activiteiten. 
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7.2 Programma van Eisen hulpmiddel 

Zoals in hoofdstuk 3 beschreven moet het hulpmiddel integreren met de bestaande werkwijze en ervoor zorgen dat 

tijdens het proces de projectinformatie volledig en overzichtelijk is. Ook moeten de afspraken en 

verantwoordelijkheden voor alle betrokken partijen helder zijn en vastgelegd kunnen worden zodat er door de 

werkvoorbereider van Huybregts Systeembouw coördinatie plaats kan vinden tijdens het proces. 

Daarnaast is het belangrijk dat het hulpmiddel gebruikt kan worden om eventuele nieuwe ketenpartners duidelijk te 

maken welke procesopzet er door Huybregts Systeembouw gebruikt wordt en wat er per fase van ze verwacht wordt 

en dat het hulpmiddel voor nieuwe ketenpartners duidelijk is en gebruikt kan worden. Dat moet echter niet resulteren 

in een boekwerk van afspraken en informatie aangezien het doel van ketensamenwerking en de bijbehorende 

procesopzet juist moet zorgen voor een reductie van papierwerk doordat men weet wat men aan elkaar heeft en wat 

men van elkaar mag en kunt verwachten. Het hulpmiddel moet dus kort en bondig zijn en makkelijk te begrijpen. 

Naast de eisen uit het onderzoek zijn er ook eisen opgesteld aan de hand van de primaire oorzaken “Afspraken niet 

vastgelegd”, “Onvoldoende Coördinatie” en “Onvoldoende en Onoverzichtelijke Projectinformatie” die opgelost 

moeten worden, de bijbehorende eisen luiden als volgt: 

- In het hulpmiddel moeten de afspraken tussen de ketenpartners en Huybregts Systeembouw 

opgenomen worden, zodat het als houvast en controlemiddel kan dienen. 

- Het hulpmiddel moet ervoor zorgen dat coördinatie plaats kan vinden door de werkvoorbereider van 

Huybregts Systeembouw. 

- Het hulpmiddel moet de projectinformatie overzichtelijk weergeven, waardoor ketenpartners geen tijd 

verspillen 

- Het hulpmiddel moet gebruikt kunnen worden om te controleren of de projectinformatie compleet is. 

Ook moet het hulpmiddel ervoor zorgen dat de problematiek uit de doelstelling verholpen wordt, dat wil zeggen dat: 

- Het hulpmiddel ervoor moet zorgen dat offertes op tijd binnen komen. 

- Het hulpmiddel ervoor moet zorgen dat offertes integraal opgesteld worden, zodat met alle belangen 

van alle ketenpartners rekening gehouden wordt. 

- Het hulpmiddel ervoor moet zorgen dat offertes in overeenstemming zijn met het ontwerp van de 

conceptwoning, deze bevatten dus geen dubbellingen en er ontbreken geen ontwerpdelen. 

Daarnaast zijn er nog wensen waaraan het hulpmiddel zoveel mogelijk invulling moet geven om als gebruiksvriendelijk 

te kunnen worden beschouwd: 

- Een overzichtelijke en beknopte opzet zodat de werkvoorbereider van Huybregts Systeembouw 

makkelijk kan coördineren dus maximaal 1 A4 per ketenpartner en per activiteit. 

- Makkelijk aanpasbaar aan voortschrijdend inzicht. 

- Makkelijk te begrijpen zodat het toegankelijk is voor nieuwe ketenpartners of nieuwe werknemers van 

huidige ketenpartners. 

- Uitnodigend om te lezen en om te gebruiken zodat de drempel voor gebruikers zo laag mogelijk te is. 
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7.3 Aanpak ontwerp hulpmiddel en verantwoording 

Nadat er in de onderzoeksfase een globale planning is gemaakt en onderzocht is welke afspraken, 

verantwoordelijkheden en coördinatietaken vastgelegd moeten worden is er tijdens de ontwerpfase een aanpassing 

aan het proces gerealiseerd met als doel het efficiënt organiseren van het proces om tot integraal opgestelde offertes 

van de ketenpartners te komen die op tijd aangeleverd worden en in overeenstemming zijn met het ontwerp van de 

conceptwoning. Om al de informatie van de vorige pagina’s in de HSC Aanpak te integreren is een 

projectonafhankelijk hulpmiddel ontworpen dat uit verschillende onderdelen bestaat, namelijk; 

- De bestaande HSC Aanpak waarin aanpassingen gedaan zijn in de procesomschrijving van de verschillende 

fases voor de ketenpartners en waarin een procesomschrijving per fase voor de werkvoorbereider 

toegevoegd is. 

Er is gebruik gemaakt van de standaard HSC Aanpak voor de herkenbaarheid en de procesomschrijving per fase voor 

de werkvoorbereider is toegevoegd om ervoor te zorgen dat duidelijk is welke coördinatietaken er zijn. 

- Een overzicht van de activiteiten die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen en waarin de samenhang 

aangegeven is.  

Daarmee wordt het kritieke pad bepaald en het wordt door Huybregts Systeembouw gebruikt om het proces te 

organiseren en coördineren. Aan de hand van het procesoverzicht is gekeken of er in de organisatie van de activiteiten 

een verbetering mogelijk is welke hebben geresulteerd in samenwerksessies. 

- Een overzicht van de resultaten van het onderzoek naar de benodigde projectinformatie en een standaard 

Docstream indeling om deze projectinformatie overzichtelijk te communiceren. 

Deze wordt gebruikt door Huybregts Systeembouw om aan het begin van het proces te controleren of alle benodigde 

informatie beschikbaar is en welke informatie nog ontbreekt, zodat alle ketenpartners zo snel mogelijk aan de slag 

kunnen. 

- Een overzicht waarin aangegeven wordt welke afspraken en verantwoordelijkheden elke partij heeft.  

Huybregts Systeembouw kan daarmee controleren of alle benodigde onderdelen voor het indienen van de offerte 

geproduceerd zijn. Het overzicht kan ook gebruikt worden om ketenpartners te beoordelen wanneer deze in gebreke 

zijn gebleven. 

- Een overzicht per ketenpartner van elke activiteit per fase waarin de kenmerken Input, Output, Betrokken 

Partijen en Tijsduur opgenomen zijn.  

Dit wordt door de ketenpartners gebruikt als houvast en controlemiddel en door de werkvoorbereider als 

coördinatiemiddel. 

Door deze toevoegingen en aanpassingen wordt invulling gegeven aan alle onderdelen van het programma van eisen 

dat uit het onderzoek naar voren is gekomen. Het hulpmiddel en de omschrijving van de verbeterde procesorganisatie 

leiden tot een nieuwe HSC Aanpak, namelijk de HSC Aanpak 2.0 dat gebruikt wordt om bij een conceptenselectie aan 

de vraag van de opdrachtgever te kunnen voldoen en waarmee ketenpartners hun integraal opgestelde offertes op 

tijd en in overeenstemming met het ontwerp inleveren zodat Huybregts Systeembouw deze kan gebruiken voor de 

uiteindelijk inschrijving. Deze HSC Aanpak 2.0 wordt toegelicht in het volgende hoofdstuk en is terug te vinden in 

Bijlage 7. 
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8. Hulpmiddel voor het projectspecifiek maken van een conceptwoning 
 

Om het gebruik van het hulpmiddel makkelijker te maken is er voor de ketenpartners en voor de werkvoorbereider 

van Huybregts Systeembouw een handleiding geschreven voor het gebruik van het hulpmiddel voor een toekomstig 

project, deze handleiding is geïntegreerd in de bestaande HSC Aanpak en heeft als resultaat de HSC Aanpak 2.0 dat 

terug te vinden is in Bijlage 7. Het hulpmiddel bestaat uit twee schema’s en per ketenpartner een overzicht van de 

ketenpartnerafspraken en –activiteitomschrijvingen. De twee handleidingen zullen hier gebruikt worden om het 

hulpmiddel toe te lichten en worden per fase besproken. 

8.1 Inleiding 

In de inleiding is het doel van het hulpmiddel beschreven namelijk het verbeteren van de procesorganisatie van 

uitvraag tot indiening. Er is beschreven dat het proces vijf fases bevat en twee schema’s welke deze fases weergeven 

met de bijbehorende deadline en laten zien welke samenhang er tussen de activiteiten bestaat. In het 

ketenpartneractiviteitenoverzicht worden de Input, Output, Tijdsduur en Betrokken partijen beschreven en dat wordt 

gebruikt om te controleren of alle benodigde Input beschikbaar is aan het begin van de fase, of de benodigde 

afstemming plaats heeft gevonden en of het resultaat van de fase compleet is. Ook zijn er algemene en specifieke 

ketenpartnerafspraken in opgenomen die gebruikt worden om te controleren of de resultaten compleet zijn en om 

ketenpartners te beoordelen. Het hulpmiddel wordt tijdens het proces projectspecifiek gemaakt met behulp van de 

ketenpartners en zal na het voortraject geëvalueerd worden om het basisdocument aan te passen dan wel aan te 

vullen om toekomstige projecten te verbeteren. Ook de ketensamenwerking wordt na het voortraject geëvalueerd 

zodat er aanpassingen gedaan kunnen worden aan de processtappen, ketenpartnerafspraken en coördinatietaken om 

ervoor te zorgen dat toekomstige projecten nog beter verlopen en de kans op gunning vergroot wordt. Vervolgens 

wordt er voor de ketenpartners en voor de werkvoorbereider van Huybregts Systeembouw afzonderlijk een korte 

uitleg gegeven over het gebruik van het hulpmiddel welke hieronder volgen: 

 

Werkvoorbereider 

Dit document dient als hulpmiddel voor de werkvoorbereider van Huybregts Systeembouw voor het opzetten en 

coördineren van het voortraject van vraagstelling tot indiening. Tijdens het proces is er op de voor- en achterzijde van 

de pagina met algemene en specifieke ketenpartnerafspraken ruimte om aantekeningen te maken en toevoegingen te 

doen. 

Ketenpartners 

Dit document dient als hulpmiddel voor de ketenpartners voor het doorlopen van het voortraject van vraagstelling tot 

indiening. Er is per ketenpartner aangegeven welke activiteiten en activiteitnummers van toepassing zijn en onder 

diezelfde activiteitnummers zijn de ketenpartneractiviteitomschrijvingen terug te vinden. 

Voor de ketenpartners volgt er daarna een korte uitleg over het HSC proces waarin het verschil tussen conceptueel 

bouwen en conceptueel ontwikkelen toegelicht wordt aangezien ketenpartners niet altijd op de hoogte zijn van het 

verschil en dat wel belangrijk is voor de insteek van de samenwerking. Vervolgens wordt er per fase een beschrijving 

gegeven van de activiteiten en de resultaten. 

De tabel op de volgende pagina is opgezet om duidelijk te maken welke fases er zijn en uit welke activiteiten elke fase 

bestaat en met welke activiteit de werkvoorbereider elke fase af zal ronden. De faseomschrijvingen en activiteiten zijn 

ook terug te vinden in Figuur 46 op pagina 70 en Figuur 47 op de pagina daarna. 

 

 

 



 

F.J.A. Verhees – 7RR41 Afstudeerrapport – 21 Augustus 2015 
69 

 

Fase met omschrijving Activiteiten Ketenpartners Afrondende activiteit werkvoorbereider 

1 Opstellen 1
e
 Input 1.1 – 10.1 Opstellen 1

e
 Input 0.1 Samenstellen Longlist en opstellen 

Shortlist 

2.1 Maken Voorstellen en 1
e
 

Ontwerp 

1.2 – 10.2 Opzetten 3D Model en Maken 

Voorstellen 

0.2 Samenstellen 1
e
 Ontwerp 

2.2 Check 1
e
 Ontwerp en 

vorming Definitieve Insteek 

1.3 – 10.3 Check 1
e
 Ontwerp  0.3 Samenstellen Definitieve Insteek 

3 Opstellen offertes 

inclusief aanpak 

1.4 – 10.4 Maken Visualisaties, Maken 

EPC/GPR berekening en Opstellen offerte 

0.4 Ontvangen en controleren offertes 

4 Genereren van 

totaalaanpak 

- 0.5 Samenstellen presentatie en 

presentatieboekjes 

 

 

8.2 Fase 1: Opstellen 1e Input 

Na het ontvangen van de uitvraag van de opdrachtgever worden door de projectleider van Huybregts Systeembouw 

ketenpartners geselecteerd. De werkvoorbereider kan met behulp van de activiteitomschrijvingen op dat moment de 

projectinformatie controleren en bestuderen zodat duidelijk wordt of alle benodigde Input voor de ketenpartners 

voor de eerste fase beschikbaar is. Ook wordt de HSC Aanpak 2.0 projectspecifiek gemaakt, daarvoor moeten de 

deadlines aangepast worden en moeten de ketenpartnerafspraken en –activiteitomschrijvingen projectspecifiek 

gemaakt worden. Een voorbeeld van de aangepaste schematisch tijdlijn met data uit de HSC Aanpak 2.0 is te vinden 

op de volgende pagina in Figuur 46. 

Nadat de ketenpartners bekend zijn wordt er door de werkvoorbereider een Docstream omgeving opgezet volgens de 

standaard Docstream indeling, Figuur 48 op pagina 72 toont deze standaard Docstream indeling. Dan worden de 

geselecteerde ketenpartners aangemeld en worden de HSC Aanpak 2.0 en de projectinformatie in de daarvoor 

bestemde mappen geplaatst. Vervolgens kunnen de ketenpartners zich gaan oriënteren op de casus en moeten ze 

hun 1
e
 Input delen met de werkvoorbereider. 

 

Na een inleidend stukje over het selecteren van de partners in de keten volgt er voor de ketenpartners dan 

onderstaande faseomschrijving waarbij ze voor een specifiekere omschrijving van de activiteit en voorbeelden van de 

feedback die verwacht wordt gebruik kunnen maken van de activiteitomschrijving uit het hulpmiddel: 

 

Opstellen 1
e
 Input 

Iedere partij neemt door wat het project inhoud en welke projectspecifieke vraagstelling hierin staat beschreven. 

Daarbij dient hij voor het eigen onderdeel, maar ook aangrenzende onderdelen te kijken naar verschillende 

mogelijkheden en onmogelijkheden om aan de vraag van de opdrachtgever te voldoen. We zijn op zoek naar de 

gewenste kwaliteit voor de laagste prijs en wanneer budget over is, een zo hoog mogelijke kwaliteit voor het gewenste 

budget. 

Na afloop van Fase 1 is er een Docstream omgeving ingericht en is er een projectspecifieke HSC Aanpak 2.0 

beschikbaar. De werkvoorbereider beschikt op dat moment over de 1
e
 Input van de ketenpartners zodat hij verder kan 

met Fase 2.1 

 

Tabel 5; Faseoverzicht en bijbehorende activiteiten 
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8.3 Fase 2.1: Maken Voorstellen en 1e Ontwerp 

Na het ontvangen van de 1e Input van de ketenpartners maakt de werkvoorbereider een Longlist die de basis vormt 

voor Fase 2.1 waarna volgens onderstaande beschrijving naar een Shortlist gewerkt wordt. 

Samenstellen Longlist en opstellen Shortlist 

Eventueel in samenspraak met de betreffende ketenpartner 

bespreken we de 1
e
 Input en maken we van de Longlist een 

Shortlist. Deze Shortlist bestaat uit een aantal 

onderwerpen/gebieden waarop we voordeel kunnen 

boeken door slimmer, beter, sneller of goedkoper te zijn. 

Deze onderwerpen proberen we te checken bij de 

opdrachtgever om er achter te komen of de eventuele 

aanpassingen “deal breakers” kunnen zijn. Daarnaast moet 

de aanpassing ook bouwfysisch en constructief geen 

belemmeringen opleveren, welke nadelige uitwerkingen 

hebben. Het resultaat is een Shortlist welke functioneert als 

uitgangspunt voor de uitwerking. 

Nadat de werkvoorbereider de Shortlist gecommuniceerd 

heeft met de ketenpartners moeten samenwerksessies 

ingepland worden om het maken van de voorstellen van 

de ketenpartners goed te laten verlopen en te voorkomen 

dat er onnodig tijdverlies ontstaat door de afwachtende 

houding van de ketenpartners. Daarvoor maakt de 

werkvoorbereider gebruik van de 

ketenpartneractiviteitomschrijvingen om de juiste 

ketenpartners op het juiste moment bij elkaar te brengen. 

Tijdens de samenwerksessies heeft de werkvoorbereider 

een coördinerende rol met het oog op de planning en de 

benodigde Input van de verschillende ketenpartners. 

Belangrijk tijdens deze samenwerksessies is dat afspraken 

gemaakt worden over de demarcaties van het ontwerp. 

Deze afspraken moeten door de werkvoorbereider in het 

hulpmiddel opgenomen worden.  

 

 

Opzetten 3D Model en maken Voorstellen 

In deze fase begint de modelleur met het opzetten van het 3D Model en gaan de overige ketenpartners Voorstellen 

maken voor het eigen vakgebied. Daarvoor zullen samenwerksessies ingepland worden om tot een integraal ontwerp 

te komen dat voor alle disciplines haalbaar is, het activiteitenoverzicht vanaf pagina 9 geeft aan welke afstemming er 

plaats moet vinden tussen welke disciplines. Om dit praktisch te realiseren gaan we (wanneer nodig), per thema met 

de betrokken partijen aan tafel om onderdelen volledig op elkaar af te stemmen en de kostengevolgen in beeld te 

brengen. Soms zijn er meerdere rondes van overleg nodig  om het meest ideale product te engineeren. 

 

Aan het einde van deze fase wordt er van de werkvoorbereider verwacht dat hij de aangeleverde voorstellen 

controleert aan de hand van de ketenpartnerafspraken en –activiteitomschrijvingen om er zeker van te zijn dat overal 

over nagedacht is en de voorstellen alles bevatten waarvoor de desbetreffende ketenpartner verantwoordelijk is. 

Daarna worden de voorstellen gecombineerd tot het 1
e
 Ontwerp dat weer gecommuniceerd wordt met de 

ketenpartners en dient als basis voor de volgende fase. 

Figuur 48; Standaard Docstream indeling 
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Aan het einde van Fase 2.1 bestaat er een eerste aanzet van het 3D Model en ligt er per ketenpartner een Voorstel 

met verschillende opties welke gecontroleerd zijn door werkvoorbereider. De combinatie van deze Voorstellen is het 

1
e
 Ontwerp. 

8.4 Fase 2.2: Check 1e Ontwerp en vorming Definitieve Insteek 

In deze fase gaan de ketenpartners aan de slag met het 1
e
 Ontwerp zoals hieronder beschreven en wanneer alle 

knelpunten opgelost zijn kan de werkvoorbereider de Definitieve Insteek samenstellen en aanleveren aan de 

ketenpartners voor het opstellen van de offertes. 

Check 1
e
 Ontwerp 

Huybregts Systeembouw en de ketenpartners gaan in deze fase het 1
e
 Ontwerp controleren en de gevolgen voor het 

eigen vakgebied bepalen. Zo worden de laatste mogelijke knelpunten uit het ontwerp gehaald. Voor deze knelpunten 

dragen de ketenpartners in deze fase meteen oplossingen aan zodat de Definitieve Insteek samengesteld kan worden. 

Nadat alle knelpunten weggewerkt zijn worden de verschillende Voorstellen gecombineerd tot de Definitieve Insteek. 

Deze zal als basis dienen voor de volgende fase waarin de offertes opgesteld worden. Ook het 3D Model moet in deze 

fase compleet zijn zodat het gebruikt kan worden bij het opstellen van de offertes. 

Zoals hierboven beschreven moet aan het einde van Fase 2.2 het 3D Model compleet zijn en moet er een Definitieve 

Insteek liggen die de ketenpartners kunnen gebruiken om Fase 3 te starten. 

8.5 Fase 3: Opstellen offertes inclusief aanpak 

De ketenpartners gaan in deze fase aan de hand van de Definitieve Insteek de Offertes met opties opstellen zoals 

hieronder beschreven. Daarnaast wordt er van ze verwacht dat ze een plan van aanpak aanleveren. De 

werkvoorbereider controleert in deze fase de offertes aan de hand van de ketenpartnerafspraken en –

activiteitomschrijvingen zodat zeker is dat de uiteindelijke offerte compleet is en overeenkomt met het ontwerp. De 

ketenpartners gebruiken de ketenpartnerafspraken en –activiteitomschrijvingen als houvast voor het opstellen van de 

offerte. 

Opstellen offertes  

Huybregts Systeembouw spreekt net als zijn opdrachtgever een deadline af voor het aanleveren van de offertes. 

Wanneer wij te laat een offerte binnen krijgen kunnen wij deze niet meer gedegen doornemen en opnemen in onze 

begroting. Daarbij worden er vaak nog opties overwogen en aangevraagd waardoor het plan beter wordt. Deze 

kunnen alleen worden meegenomen wanneer hier nog budget voor is. Het budget is alleen duidelijk wanneer alle 

offertes binnen zijn. Dus wanneer de offertes op tijd binnen zijn maakt dit onze aanbieding en dus de gezamenlijke  

kans op de opdracht groter. 

Aan het einde van Fase 3 zijn alle offertes met opties per vakgebied in het bezit van de werkvoorbereider van 

Huybregts Systeembouw. Ook de verschillende plannen van aanpak moeten geproduceerd zijn zodat de 

werkvoorbereider die kan gebruiken in Fase 4. 

8.6 Fase 4: Genereren van de totaalaanpak 

In deze fase hebben de ketenpartners geen activiteiten meer en is er voor de werkvoorbereider dus ook geen 

noodzaak meer om activiteiten te coördineren en controleren. In deze fase richt de werkvoorbereider zich op het 

produceren van de presentatiestukken. 

Fase 4 heeft als resultaat de volledige indieningsstukken en de benodigde presentatiemiddelen. 
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9. Evaluatie 
 

Na het ontwerpen van het hulpmiddel is er getoetst of het hulpmiddel voldoet aan de gestelde eisen en wensen. Voor 

het toetsen zou in het ideale geval een nieuw project gebruikt zijn waarbij de offertes geanalyseerd hadden kunnen 

worden en vergeleken met offertes van oude projecten waarbij het hulpmiddel niet gebruikt is. Helaas was er geen 

geschikt project beschikbaar dus is ervoor gekozen om het hulpmiddel te toetsen met behulp van de expertise van de 

mensen die ermee gaan werken. Daarvoor is geen concrete vragenlijst opgesteld maar er is met elke partij afzonderlijk 

door het hulpmiddel gelopen om zo de gewenste feedback te krijgen. 

9.1 Afbakening toetsing HSC Aanpak 2.0 

Dat het hulpmiddel niet in de praktijk getoetst kan worden heeft tot gevolg dat enkele van de gestelde eisen ook niet 

getoetst kunnen worden namelijk: 

- Het hulpmiddel moet ervoor zorgen dat offertes op tijd binnen komen. 

- Het hulpmiddel moet ervoor zorgen dat offertes integraal opgesteld worden, zodat met alle belangen 

van alle ketenpartners rekening gehouden wordt. 

- Het hulpmiddel moet ervoor zorgen dat offertes in overeenstemming zijn met het ontwerp van de 

conceptwoning, deze bevatten dus geen dubbellingen en er ontbreken geen ontwerpdelen. 

Ook bleek tijdens het uitwerken van het hulpmiddel dat de bestaande functionaliteit van Docstream voor de 

automatische procesmanager niet werkt zoals gesteld door de ontwikkelaar. Er is software gevonden die de 

functionaliteit wel heeft namelijk Mavim Rules, maar dat kan helaas niet gebruikt worden zonder aanschaf door alle 

betrokken partijen. Daardoor vervalt ook de toetsing van de volgende eisen: 

- Het hulpmiddel moet gebruik maken van Docstream voor het automatisch aansturen van het proces. 

- Het hulpmiddel moet zo in Docstream geïmplementeerd worden dat ketenpartners automatisch 

herinnerd worden aan hun activiteiten. 

9.2 Toetsing HSC Aanpak 2.0 aan Programma van Eisen 

Om het hulpmiddel te toetsen is er gekeken of aan alle overgebleven eisen voldaan wordt en op welke manier. De 

overgebleven eisen worden hieronder besproken. 

- Het hulpmiddel moet een overzicht geven van alle activiteiten van de ketenpartners.  

Aan deze eis is voldaan door het opnemen van Schema 2 in de HSC Aanpak 2.0 aangezien dat schema alle activiteiten 

van de ketenpartners bevat en hun samenhang inzichtelijk maakt. 

- In het hulpmiddel moet elke activiteit voor elke ketenpartner beschreven worden. 

De activiteiten worden in eerste instantie bij de faseomschrijvingen al kort beschreven en in de 

ketenpartneractiviteitomschrijvingen wordt daar nog uitgebreider op ingegaan. 

- In het hulpmiddel moet een planning opgenomen worden waarin de geschatte tijdsduur per activiteit per 

fase aangegeven wordt. 

De planning is onderdeel van Schema 1 in het hulpmiddel en de geschatte tijdsduur per activiteit is onderdeel van de 

pagina’s met ketenpartneractiviteitomschrijvingen. Deze twee onderdelen zorgen dus dat aan bovenstaande eis 

voldaan wordt. 

 

 



 

F.J.A. Verhees – 7RR41 Afstudeerrapport – 21 Augustus 2015 
75 

 

- Het hulpmiddel moet algemene en specifieke ketenpartnerafspraken bevatten. 

- Er moeten in het hulpmiddel afspraken opgenomen worden per ketenpartner waarin de eisen van de 

opdrachtgever verwerkt zijn. 

- In het hulpmiddel moeten de afspraken tussen de ketenpartners en Huybregts Systeembouw 

opgenomen worden, zodat het als houvast en controlemiddel kan dienen. 

Aan deze drie eisen wordt voldaan door het opnemen van algemene en specifieke ketenpartnerafspraken als 

onderdeel van de ketenpartneractiviteitomschrijvingen in het hulpmiddel. 

- In de planning die in het hulpmiddel moet zitten dient rekening gehouden te worden met de tijd die de 

opdrachtgever beschikbaar stelt van uitvraag tot indiening. 

Schema 1 is de planning die in deze eis gevraagd wordt en het rekening houden met de tijd die de opdrachtgever 

beschikbaar stelt wordt gewaarborgd door de faseomschrijving van de werkvoorbereider voor het projectspecifiek 

maken van de HSC Aanpak 2.0. 

- Het hulpmiddel moet gebruik maken van Docstream voor het delen van informatie. 

- Het hulpmiddel moet de projectinformatie overzichtelijk weergeven, waardoor ketenpartners geen tijd 

verspillen. 

Aan deze twee eisen wordt voldaan door gebruik te maken van de standaard Docstream indeling zoals beschreven in 

de faseomschrijving van de werkvoorbereider van Huybregts Systeembouw voor het opzetten van het proces. 

- Het hulpmiddel moet ervoor zorgen dat coördinatie plaats kan vinden door de werkvoorbereider van 

Huybregts Systeembouw. 

Door het opnemen van de Input, Output, Betrokken partijen en Tijdsduur als onderdeel van de 

ketenpartneractiviteitomschrijvingen is coördinatie mogelijk. De omschrijving van deze coördinatietaken is onderdeel 

van de faseomschrijvingen van de werkvoorbereider. 

- Het hulpmiddel moet gebruikt kunnen worden om te controleren of de projectinformatie compleet is. 

Het onderdeel Input op de pagina’s met ketenpartneractiviteitomschrijvingen zorgt ervoor dat aan deze eis voldaan 

wordt. 

Voor de toetsing van de HSC Aanpak 2.0 aan de opgestelde wensen is gebruik gemaakt van de expertise van de 

gebruikers zoals in de volgende paragraaf beschreven. 

9.3 Toetsing HSC Aanpak 2.0 door expertise gebruikers 

Het hulpmiddel is ook getoetst door gesprekken te voeren met werknemers van de ketenpartners en Huybregts 

Systeembouw die betrokken zijn bij het gebruik van de HSC Aanpak 2.0. Hun ervaringen en opmerkingen zijn 

meegenomen bij aanpassingen aan het hulpmiddel en dienen in enkele gevallen ook als aanbeveling voor verdere 

aanpassingen. De toetsing richt zich vooral op de compleetheid en duidelijkheid van het hulpmiddel en de vraag of het 

een positief effect heeft op de primaire oorzaken van het probleemgebied. 

De partijen die meegewerkt hebben aan de toetsing van het hulpmiddel waren het erover eens dat het een 

toegevoegde waarde heeft voor het organiseren van het proces. De mate waarin er een verbetering op zal treden 

bleek echter niet in te schatten, maar vooral op het gebied van de tijdsdruk verwachten de verschillende partijen een 

positief effect. Daarnaast is de standaard Docstream indeling volgens alle partijen een goede oplossing voor de 

onoverzichtelijke projectinformatie dus die primaire oorzaak wordt met behulp van het hulpmiddel weggenomen. Op 

de volgende pagina’s wordt de belangrijkste feedback besproken. 
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Prefab Dak Leverancier 

De Prefab Dak Leverancier zag bij de algemene en specifieke ketenpartnerafspraken liever wat meer concrete 

afspraken bijvoorbeeld omtrent de stabiliteitsbijdrage van de dakkappen. Ook had hij enkele opmerkingen over de 

woordkeuze zoals het woord verantwoordelijkheid waarmee automatisch een associatie gemaakt wordt dat hij er ook 

financieel verantwoordelijk voor is terwijl dat niet de bedoeling is van de afspraak. Verder ontbrak er volgens hem een 

gedeelte waarin BIM afspraken meegenomen worden. Dat is een bewuste keuze geweest bij het opzetten van het 

hulpmiddel maar is wel meegenomen bij de aanbevelingen in het volgende hoofdstuk. 

W-Installateur 

Volgens de W-Installateur zou het helpen om meer standaardoplossingen op te nemen in het hulpmiddel aangezien 

dat het kostentechnisch interessanter en duidelijker kan maken. Ook hij zag een meerwaarde in het toevoegen van 

BIM afspraken voor toekomstige projecten. Het belangrijkste dat naar voren kwam uit de evaluatie met de W-

Installateur is dat hij inschat dat het hulpmiddel zeer geschikt is als controlemiddel voor Huybregts Systeembouw en 

dat ook precies de rol is die hij Huybregts Systeembouw toedicht. Ook de samenwerksessies die in fase 2.1 

georganiseerd worden zijn volgens de W-Installateur van grote toegevoegde waarde mits de juiste partijen op het 

juiste moment bij elkaar zitten. Daarnaast kwam tijdens het gesprek naar voren dat het gebruik maken van de 

geplande automatische procesmanager voor hem zeker een extra stimulans zou zijn om de activiteiten op tijd af te 

ronden. 

Kozijnen Leverancier 

Een belangrijk punt dat bij het gesprek met de Kozijnen Leverancier naar voren kwam is dat door de 

samenwerksessies vroeg in te plannen en de resultaten vroeg vast te leggen er niet alleen door de werkvoorbereider 

van Huybregts Systeembouw al een eerste controle plaats kan vinden, maar dat ook bij de ketenpartner intern al 

gestart kan worden met het opstellen van de offerte. Dat zorgt ervoor dat de tijdsdruk voor die laatste activiteit 

minder wordt en de kans op fouten kleiner wordt. In tegenstelling tot de vorige twee ketenpartners wilde de Kozijnen 

Leverancier de afspraken juist wel globaal houden om vrijheid te houden maar wel een houvast te hebben. Als 

voorbeeld moet er bijvoorbeeld wel in meegenomen worden dat het aftimmerwerk bij die ketenpartner hoort maar 

niet hoe dat aftimmerwerk uitgevoerd moet worden. Een punt dat tijdens het gesprek naar voren kwam dat in eerst 

instantie niet in de handleiding voor het hulpmiddel zat is een evaluatiemoment aan het einde van het proces waarbij 

het hulpmiddel aangepast kan worden voor gebruik bij een volgend project om zo het proces en de samenwerking te 

blijven verbeteren. Dit is inmiddels wel opgenomen zoals te lezen paragraaf 8.1. 

E-Installateur 

De E-Installateur zag de meerwaarde van het hulpmiddel onder andere in het feit dat er nu een basis ligt voor 

afspraken waar ketenpartners elkaar op aan kunnen spreken en dat komt de samenwerking uiteindelijk ten goede is 

zijn overtuiging. Het inzichtelijk maken van de planning en bijbehorende deadlines en de achterliggende tijdsduur voor 

de activiteiten zorgen ervoor dat ook bij de E-Installateur intern een betere planning gemaakt kan worden waardoor 

er minder tijdsdruk ontstaat. Tijdens het gesprek kwam ook naar voren dat het een goede toevoeging zou zijn dat er 

aan het begin van het proces samen een 1
e
 insteek bepaald wordt. Dat is nog niet opgenomen in het hulpmiddel maar 

wat meerdere ketenpartners als wenselijk ervaren dus dat is iets om mee te nemen als aanbeveling voor aanpassing 

aan het hulpmiddel. 
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Behalve de ketenpartners zijn ook werknemers binnen Huybregts Systeembouw gevraagd om hun mening te geven 

over de HSC Aanpak 2.0 met het oog op de eisen en wensen van hoofdstuk 7. 

Werkvoorbereider Huybregts Systeembouw 

De werkvoorbereider waarvoor het hulpmiddel opgezet is gaf als feedback op een eerdere versie van het hulpmiddel 

dat er meer uitleg gewenst is bij de inleiding van het hulpmiddel middels een soort leeswijzer. Deze uitgebreidere 

uitleg moet ook terugkomen bij de fasebeschrijvingen zoals inmiddels ook opgenomen is in het hulpmiddel en te lezen 

is in hoofdstuk 8. Ook gaf hij aan dat hij graag de achterkant van de pagina met ketenpartnerafspraken zou kunnen 

gebruiken om tijdens het proces aantekeningen te maken en die later weer kan gebruiken tijdens de evaluatie en voor 

eventuele aanpassingen in het projectonafhankelijke hulpmiddel. 

Projectleider Huybregts Systeembouw 

De projectleider die betrokken was bij het geobserveerde project “De Driesprong” gaf aan dat hij graag meer 

specifieke afspraken in het hulpmiddel opgenomen zou willen zien. Daar is ruimte voor vrijgelaten in het ontwerp van 

het hulpmiddel en het is de taak van de werkvoorbereider om dat tijdens het gebruik van het hulpmiddel aan te vullen 

en eventueel aan te passen. Daarnaast leek het hem belangrijk om enige uitleg te geven bij de tijdsduur die 

aangegeven is per activiteit. Dat is iets dat ook in de gesprekken met de ketenpartners naar voren kwam en kan zeker 

opgenomen worden in het hulpmiddel, maar het is er voornamelijk in opgenomen voor de werkvoorbereider om een 

planning op te kunnen zetten. Ten slotte had de projectleider nog een tip om de scheiding van de 

verantwoordelijkheden beter duidelijk te maken, namelijk door gebruik te maken van standaarddetails waarin elk 

element een kleur krijgt die correspondeert met de unieke kleur van een ketenpartner. Deze toevoeging kan zeker zijn 

meerwaarde hebben en dat is mogelijk iets voor de toekomst om gebruik van te maken en komt terug in hoofdstuk 

10.  

Directeur Huybregts Systeembouw 

Ook de directeur van Huybregts Systeembouw zag de toegevoegde waarde van het hulpmiddel en dan vooral de 

mogelijkheid om ketenpartnerafspraken op te nemen in het hulpmiddel. Daarbij doelde hij vooral op financiële 

afspraken en dat is ook zeker iets wat in het hulpmiddel thuis hoort maar tijdens mijn afstuderen was ik niet in de 

positie om daar invulling aan te geven, maar dat is iets dat bij vervolgonderzoek toegevoegd kan worden. Daarnaast 

gaf hij aan dat er in een eerdere versie van het hulpmiddel meer uitleg over het gebruik van het hulpmiddel 

opgenomen moet worden en dat is inmiddels ook gedaan zoals te lezen in hoofdstuk 8 waardoor het voor nieuwe 

ketenpartners ook makkelijker wordt om het hulpmiddel te gebruiken. Het gebruik van de originele HSC Aanpak is 

goed voor de herkenbaarheid, maar om ook de activiteitomschrijvingen duidelijk te maken aan andere partijen zou 

een legenda met symbolen voor bijvoorbeeld de BPMN schema’s een goede toevoeging zijn. 

Algemeen 

De algemene overtuiging is dat het hulpmiddel nooit compleet zal zijn omdat je elk project wel weer tegen nieuwe 

knelpunten aanloopt, maar het zorgt er wel voor dat er een goede onderlegger ligt om die knelpunten op te lossen en 

die oplossing mee te nemen naar nieuwe projecten. Ook waren alle partijen het erover eens dat het een overzichtelijk 

document is geworden en dat de indeling van de ketenpartneractiviteitomschrijvingen helder is en uitnodigend is om 

te bekijken door het BPMN schema aan de bovenzijde en het feit dat er weinig tekst op de pagina staat. Het 

integreren van het hulpmiddel in de bestaande HSC Aanpak zorgt voor herkenning en maakt het voor de partijen die 

daar al bekend mee zijn uitnodigender om het hulpmiddel te gebruiken. Het is te verwachten dat al deze 

verbeteringen aan de procesorganisatie ook een positief effect hebben op de houding van de ketenpartners zoals 

beschreven op pagina 30 waardoor ze eerder kiezen voor een project met de nieuwe procesopzet dan voor een 

project met een traditionele procesopzet. 
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9.4 Vergelijking HSC Aanpak en HSC Aanpak 2.0 en conclusie 

Het afstuderen is gestart met een onderzoek naar het projectspecifiek maken van een woningconcept met behulp van 

ketensamenwerking. Op basis van de knelpunten die bij dat onderzoek naar voren kwamen en de bijbehorende 

probleemstelling is de volgende doelstelling opgesteld voor het afstuderen: 

“Het op tijd ontvangen van integraal opgestelde offertes van ketenpartners in overeenstemming met het ontwerp, 

zodat daardoor geen extra kosten gemaakt worden en geen projecten misgelopen worden, door het ontwikkelen van 

een hulpmiddel voor het verbeteren van de procesorganisatie, middels het vastleggen van afspraken en 

coördinatietaken en het overzichtelijk en volledig maken van projectinformatie, voor het projectspecifiek maken van 

conceptueel ontwikkelde woningen waarbij gebruik gemaakt wordt van ketensamenwerking.” 

Er kan natuurlijk geen conclusie verbonden worden aan het deel van de doelstelling dat er geen extra kosten meer 

gemaakt worden en dat projecten niet meer misgelopen worden aangezien dat een onderzoek verspreid over 

meerdere projecten vraagt. 

Helaas was er geen enkel geschikt project beschikbaar ten tijde van het afstuderen dus ook aan het deel van de 

doelstelling dat offertes op tijd binnen komen, integraal opgesteld zijn en in overeenstemming zijn met het ontwerp 

kan geen conclusie verbonden worden. 

Er kan dus alleen een uitspraak gedaan worden over het deel “…het verbeteren van de procesorganisatie, middels het 

vastleggen van afspraken en coördinatietaken en het overzichtelijk en volledig maken van projectinformatie,…”. 

Vergelijking HSC Aanpak en HSC Aanpak 2.0 

Het resultaat is een houvast en handleiding voor de ketenpartners en de werkvoorbereider van Huybregts 

Systeembouw om het proces van uitvraag tot indiening goed te laten verlopen en ervoor te zorgen dat offertes 

integraal opgesteld worden en op tijd en in overeenstemming met het ontwerp aangeleverd worden zoals terug te 

vinden in Bijlage 7. 

De aanpassingen die gedaan zijn aan de originele HSC Aanpak worden één voor één besproken met het oog op het 

verbeteren van de procesorganisatie zoals hierboven beschreven. Daarvoor wordt de feedback van de toetsing 

gebruikt om een inschatting te maken in hoeverre er een verbetering in het proces op zal treden. Zoals op pagina 73 

beschreven is het gebruiken van een standaard Docstream indeling een oplossing voor het overzichtelijk maken van 

de Projectinformatie dus daar wordt hieronder niet meer op ingegaan. 

Uitgebreidere Fasebeschrijvingen voor de ketenpartners: zorgen ervoor dat ketenpartners ten alle tijden weten wat er 

van ze verwacht wordt. De ketenpartners gaven aan dat de omschrijvingen duidelijk zijn en de werkvoorbereider en 

projectleider van Huybregts Systeembouw gaven aan dat ze compleet zijn. Dat heeft een positief effect op het 

verbeteren van het proces aangezien er onduidelijkheden weggenomen worden en de partijen daardoor niet af gaan 

zitten wachten totdat duidelijk wordt wat er van ze gevraagd wordt. 

Fasebeschrijvingen voor de werkvoorbereider van Huybregts Systeembouw: zoals uit de toetsing naar voren kwam 

bieden de fasebeschrijvingen een belangrijk middel voor de werkvoorbereider om het proces op te zetten en te 

coördineren. Deze toevoeging heeft een positief effect op de procesorganisatie aangezien nu vast ligt welke stappen 

er doorlopen moeten worden en niks over het hoofd gezien kan worden. 

Extra Fase en controlemoment toegevoegd: het opsplitsen van Fase 2 in Fase 2.1 en Fase 2.2 creëert een extra 

controlemoment voor de werkvoorbereider van Huybregts Systeembouw om in een vroeg stadium al te controleren 

of alle benodigde onderdelen van de offertes meegenomen zijn in het ontwerp. Uit de toetsing kwam naar voren dat 

ook de ketenpartners hier een meerwaarde in zien aangezien zij nu eerder kunnen beginnen met de opzet van hun 

offerte. Dat heeft een positieve invloed op de offertes die de ketenpartners inleveren en draagt dus bij aan het 

oplossen van de doelstelling zoals hierboven beschreven. 
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Activiteitenoverzicht met samenhang toegevoegd: het activiteitenoverzicht met samenhang en de bijbehorende 

tijdsduur zorgen er volgens de ketenpartners voor dat er een betere interne planning gemaakt kan worden omdat 

eerder duidelijk is wie van elkaar afhankelijk is en wanneer ze dan uiterlijk over de benodigde input moeten 

beschikken. Dat heeft een positief effect op de procesorganisatie doordat deadlines niet meer gemist worden, omdat 

er op tijd begonnen wordt. 

Per ketenpartner algemene en specifieke afspraken toegevoegd: uit de toetsing kwam naar voren dat het vastleggen 

van de algemene en specifieke afspraken een houvast is voor de ketenpartners tijdens het proces al gaven enkele aan 

dat ze liever meer concrete afspraken opnemen terwijl anderen het juist globaal willen houden. Het niet hebben 

vastliggen van afspraken is één van de primaire oorzaken dus dat wordt op deze manier voorkomen en zorgt 

uiteindelijk voor een beter proces aangezien voor iedereen duidelijk is onder welke voorwaarden er gewerkt moet 

worden en wie waarvoor verantwoordelijk is. 

Per ketenpartner per activiteit een BPMN schema, activiteitomschrijving en bijbehorende kenmerken toegevoegd:  de 

ketenpartners gaven bij de toetsing aan dat deze toevoegingen zeer geschikt zijn voor de werkvoorbereider van 

Huybregts Systeembouw om het proces te coördineren. Daarnaast gaven ze aan dat deze toevoegingen een houvast 

bieden waardoor het proces beter zal verlopen. In de doelstelling staat dat er coördinatietaken vastgelegd moeten 

worden om de primaire oorzaak onvoldoende coördinatie op te lossen. Deze toevoegingen zijn nodig om de 

coördinatietaken op te zetten en leiden dus ook tot een betere procesorganisatie. 

Samenwerksessies toegevoegd: misschien wel de meest belangrijke toevoeging is het organiseren van de 

samenwerksessies. Tijdens de toetsing gaven meerder partijen aan dat dit ervoor zorgt dat er in een vroeg stadium 

veel vast komt te liggen en dat er dus een eerste controle plaats kan vinden. Belangrijk tijdens deze samenwerksessies 

is dat afspraken gemaakt worden over de demarcaties van het ontwerp. Daarnaast zorgen deze sessies ervoor dat de 

ketenpartners geen afwachtende houding meer aan kunnen nemen wat een positief effect heeft op het verloop van 

het proces en het verminderen van de tijdsdruk. 

Conclusie 

Aan de hand van de toetsing aan het programma van eisen en de toetsing door de expertise van de gebruikers kan er 

geconcludeerd worden dat de aanpassingen en toevoegingen ervoor zorgen dat de procesorganisatie zal verbeteren. 

Daardoor zullen de offertes zoals genoemd in de doelstelling ook verbeteren en wordt het ultieme doel bereikt 

namelijk het vergroten van de kans op gunning. Daarnaast wordt door het continu evalueren en verbeteren van het 

hulpmiddel en de ketensamenwerking ook steeds beter voldaan aan de uitvraag van de opdrachtgever. 

9.5 Aanbevelingen HSC Aanpak 2.0 en vervolgonderzoek 

Voor het gebruik van het hulpmiddel dient het aanbeveling veel aandacht te geven aan het leerproces. Het is 

belangrijk dat het hulpmiddel gebruikt wordt om het conceptueel samenwerken te verbeteren zodat deze 

samenwerking zich steeds meer in de richting van ketenintegratie gaat bewegen. Verdere verbeteringen aan het 

hulpmiddel worden hieronder beschreven. 

Tijdens het toetsen van het hulpmiddel zijn verschillende ideeën naar voren gekomen die mogelijk van toegevoegde 

waarde zijn voor de HSC Aanpak 2.0 en bepaalde onderdelen van de gewenste toetsing bleken niet haalbaar die wel 

aanbeveling verdienen om in een later stadium toch onderzocht te worden. Deze zullen hieronder besproken worden. 

Het niet kunnen toetsen van het hulpmiddel aan de hand van een project en de daaruit geproduceerde offertes doet 

afbreuk aan de mogelijkheid om de resultaten van het onderzoek te valideren en is dus een belangrijke aanbeveling 

voor het doorontwikkelen van het hulpmiddel. In het beste geval wordt daarbij ook de automatische procesmanager 

van Docstream toegepast om de originele onderzoeksopzet te kunnen toetsen. 
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Verbeteringen aan het onderdeel BIM en afspraken daarover zijn nu niet meegenomen in het hulpmiddel maar kan 

voor een nog betere procesorganisatie zorgen, daarvoor moeten echter wel afspraken gemaakt worden met de 

ketenpartners over de personen die in de eerste fase betrokken worden bij het proces. Er zal dan namelijk vanuit de 

ketenpartners een modelleur vanaf het begin van het project betrokken moeten worden om alle elementen te 

modelleren en daartoe zijn de meeste partijen nu nog niet bereid. 

Daarnaast zijn er nog enkele kleine toevoegingen aan de opzet van het hulpmiddel die tot een betere 

procesorganisatie of beter gebruik van het hulpmiddel leiden zoals: 

- Samen met de ketenpartners bepalen van de 1
e
 Insteek bijvoorbeeld door het toevoegen van een Kick-Off. 

- Standaarddetails opnemen in het hulpmiddel waaruit duidelijk wordt welke ketenpartner verantwoordelijk is 

voor welk deel van het ontwerp. 

- Financiële aspecten meenemen in de ketenpartnerafspraken om met mogelijk financiële mee- en 

tegenvallers zonder problemen om te kunnen gaan. 

- Een legenda met de BPMN symbolen die de schema’s voor de gebruikers duidelijker maken. 

Vervolgonderzoek 

Tijdens het afstuderen heeft er afbakening plaatsgevonden en de onderwerpen die daardoor niet meegenomen zijn in 

het onderzoek bieden een goede basis voor eventueel vervolgonderzoek. 

Het subjectieve en onduidelijke scoremodel is een onderwerp dat al door meerdere afstudeerders onderzocht is maar 

de invloed van dat scoremodel op het proces dat tijdens dit afstuderen onderzocht is valt daar nog niet onder. Aan de 

hand van bijvoorbeeld het afstudeeronderzoek van S.H.A. Hazen met als titel Onderbouwd inschrijven bij EMVI uit 

2014 kan onderzocht worden hoe aan de hand van de onderdelen van het EMVI scoremodel een insteek bepaald kan 

worden voor het voortraject met ketenpartners. 

Onderzoek naar de traditionele houding van de ketenpartners is een minder voor de hand liggend onderwerp 

aangezien het daarbij gaat om gedrag van personen en dat is niet zomaar te meten of te beïnvloeden. Door het 

vastleggen van afspraken en het bieden van houvast is er tijdens dit afstuderen wel een poging toe gewaagd maar het 

verdient zeker aanbeveling om onderzoek te doen naar andere manieren om dat te beïnvloeden. 

Een punt dat daar goed bij aansluit en door de projectleider van Huybregts Systeembouw aangedragen is voor verder 

onderzoek is de “softe” kant van het werken met ketenpartners. Dat kan gekoppeld worden aan het niet nakomen van 

afspraken en stellen van andere prioriteiten dat in dit onderzoek ook besproken is. 
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