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Figuur 7; Voorbeeld startdocument in proces 2.2.1.1 
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Figuur 8; Voorbeeld plattegronden en aanzichten in proces 2.2.1.1 
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Figuur 9; Voorbeeld bestek in proces 2.2.1.1 
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Figuur 10; Voorbeeld afwerkstaat in proces 2.2.1.1 
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Figuur 11; Voorbeeld scoremodel in proces 2.2.3.2 
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Figuur 12; Voorbeeld plattegrond concept “HSC Gezinswoning” in proces 2.2.1.3 
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Figuur 13; Voorbeeld 3D model Concept “HSC Gezinswoning” in proces 2.2.1.3 
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Figuur 14; Voorbeeld energieprestatie Concept “HSC Gezinswoning” in proces 2.2.1.3 
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Figuur 15; Voorbeeld Technische Omschrijving Concept “HSC Gezinswoning” in proces 2.2.1.3 
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Figuur 18; Voorbeeld 1e input ketenpartners in proces 2.2.3.1 
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Figuur 19; Voorbeeld Nota opdrachtgever in proces 2.2.3.3 
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Figuur 21; Voorbeeld shortlist Huybregts Systeembouw in proces 2.2.3.5 
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Figuur 22; Voorbeeld offerte ketenpartners in proces 2.2.5.1 
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Figuur 24; Voorbeeld plattegronden “De Driesprong” in proces 2.2.5.5 
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Figuur 25; Voorbeeld 3D model “De Driesprong” in proces 2.2.5.5 
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Figuur 26; Voorbeeld energetische prestatie “De Driesprong” in proces 2.2.5.5 



 

F.J.A. Verhees – Afstudeerrapport Bijlagen – 21 Augustus 2015 

2. Knelpunten 

Knelpunten 

2.1        Knelpunten per ketenpartner 

2.2        Aantekeningen gesprekken ketenpartners 



2.1 Knelpunten per Ketenpartner 

 

Fit Ingenieurs is een projectbureau voor huisvesting met als hoofdtaak voor de keten het Support 

gedeelte van het bedrijf waarbij BIM Engineering, Bouwkundige planuitwerking en Bouwregelgeving 

centraal staan. Voor het Participerend Observeren heb ik gesproken met Dhr. van de Hoef, directeur 

van Fit Ingenieurs. Het gesprek met Dhr. van de Hoef duurde 55 minuten en de opmerkingen en 

verbeterpunten uit het gesprek zijn de volgende: 

11. IBIS4BIM nog niet op orde dus moeten gaan rennen en in de laatste week alles in 
elkaar moeten knutselen. 

12. Processchema uit de HSC Aanpak moet aangepast worden. 
13. Deel plan (appartementen) tijd links laten liggen, ook door de opdrachtgever. 

Uiteindelijk toch belangrijk geweest dus op het einde veel extra tijd kwijt en nog 
niet op het niveau van de woningen. 

14. Door nota’s flinke aanpassingen moeten doen. Van vrije invulling in het begin 
moest er na de presentatie ineens teruggegaan worden naar de basis dus veel 
extra tijd kwijt. 

15. Door alle aanpassingen tijdens het proces en al het extra werk een factor 3 keer 
meer tijd kwijt dan in eerste instantie gepland. 

16. In de eerste week bij elkaar komen en de klantvraag van de opdrachtgever 

scherpstellen. 

 

Meulendijks Dakwerken is gespecialiseerd in daken en toebehoren. Zo kunnen ze prefab daken 

afwerken of complete daken vanaf nul opbouwen. Ik heb gesproken met Dhr. Meulendijks, directeur 

van Meulendijks dakwerken. Het gesprek duurde ongeveer 30 minuten waarbij de volgende 

opmerkingen belangrijk zijn voor mijn onderzoek: 

17. Teveel tekeningen dus we moeten eruit filteren wat nuttig is, halve dag aan het 

puzzelen voordat je alles hebt wat je nodig hebt. 

18. Vanwege eerdere ervaringen bang om open kaart te spelen op het gebied van 

het kostenplaatje. 

 

Isobouw is één van de grootste EPS leveranciers van Nederland. Het project “De Driesprong” is het 

eerste project waarbij Isobouw één van de ketenpartners is. Hoewel Isobouw veel verschillende 

toepassingen heeft voor hun EPS producten wordt voor dit project verwacht dat ze met oplossingen 

voor de dakisolatie komen. Tijdens mijn 25 minuten durende gesprek met Dhr. Isbouts kwamen de 

volgende punten naar voren: 

19. Offerte op eigen dus verkeerde manier aangeleverd dus Huybregts Systeembouw 
is extra tijd kwijt, hierin worden wel de opties meegenomen die de Huybregts 
Systeembouw vraagt. 

20. Wanneer er iets verstuurd wordt onduidelijk of er iets verwacht wordt of niet. 

 

 

 

 

 



Vissers Prefab is een bedrijf dat is doorgestart vanuit een voormalig onderdeel van Kingspan Unidek. 

Patrick Vissers komt van de prefab afdeling van Kingspan Unidek en toen deze opgeheven werd is hij 

voor zichzelf begonnen en doorgegaan in de richting waarin hij voorheen ook werkzaam was. Deze 

ketenpartner heeft als doel meedenken en oplossingen bieden op het gebied van prefab 

dakelementen. Tijdens het 42 minuten durende gesprek is er één opmerking naar voren gekomen die 

belangrijk is voor mijn onderzoek. 

21. Het is een risico wanneer keuzes gemaakt worden op basis van onvolledige info. 

 

Elektro van Santvoort is gespecialiseerd in elektrotechniek, advies en installatie. Ze stellen hierbij 

resultaat voorop en beschikken over een hoog kennisniveau waardoor ze een breed werkterrein 

hebben. Voor het project “De Driesprong” (en eerdere projecten) wordt er van Elektro van Santvoort 

verwacht dat ze onder andere hun inbreng hebben op het gebied van de elektrotechnische 

installaties. Hoewel Dhr. van Gent zeer veel kennis heeft op het gebied van ketenintegratie kwamen 

er tijdens het bijna 40 minuten durende gesprek maar twee belangrijke knelpunten naar voren, 

namelijk: 

22. Er was sprake van een grote tijdsdruk tijdens het proces. 

23. Mogelijk kleine fouten of faalkosten in de offertes die de ketenpartners 

aanleveren. 

 

Van Thiel is de ketenpartner die verantwoordelijk is voor de uitvoering en het advies op het gebied 

van installatie en onderhoud van ventilatie en sanitair. Het gesprek met Dhr. Pijnenborg duurde een 

half uur en daarbij kwamen de volgende opmerkingen naar voren: 

24. Vervelend dat gevraagd wordt om een oplossing en dat wanneer die geleverd 
wordt er altijd weer de vraag komt naar een alternatief dus veel extra werk. 

25. Nota’s op het allerlaatste moment. 
26. Deel van de projectinformatie kan niet toegepast worden in dit project of bevat 

tegenstrijdigheden. 
27. Prettig om in de voorfase te weten wat de echte belemmeringen zijn. Was nu 

niet zo door een gebrek aan 1e input van de ketenpartners. 

Goudstikker – de Vries is een ingenieursbureau dat zich vooral bezig houdt met het ontwerpen en 

uitwerken van hoofddraagconstructies. Ik heb ongeveer een half uur gesproken met de 

vestigingsmanager Regio Zuid, Dhr. Vissers, met de volgende knelpunten dan wel opmerkingen als 

resultaat: 

28. Mogelijk kansen gemist door afwezigheid kick-off. In ieder geval geen 
mogelijkheid gehad om met andere KP bij elkaar te gaan zitten en goed te 
overleggen. 

29. Teveel info dus selecteren wat je gaat bekijken en wat je niet gaat bekijken. 

 

 

 

 

 

 

 



Haas en Heesterbeek is de vaste ketenpartner van Huybregts Systeembouw als het gaat om 

afbouwgerelateerde werkzaamheden. Het gaat hierbij vooral om wanden, plafonds en 

timmerwerken. Aangezien Haas en Heesterbeek ook ketenpartner was voor het project “Eikendonk” 

heeft deze partij alle benodigde kennis al in huis voor het project “De Driesprong”. Het gesprek met 

Dhr. de Bruijn duurde ongeveer 50 minuten en uit het gesprek bleek dat het idee achter conceptueel 

bouwen en ketenintegratie goed geïntegreerd is binnen het bedrijf Haas en Heesterbeek. De 

volgende opmerkingen zijn de belangrijkste die uit het gesprek naar voren zijn gekomen: 

30. De enige die de offerte gedaan heeft zoals afgesproken.  
31. Dit project niet echt conceptueel bouwen, veel verschillende types. 

Conceptwoning wel geschikt als basis maar vergt veel extra werk door uitzoeken 
van alle opties. 

32. Uitgebreider tekenwerk is fijner, maatvoering en iets verder uitgedetailleerd. Is 

lastig omdat delen nog verschillende invullingen kunnen krijgen. 

 

Van de Vin is specialist op het gebied van ramen en kozijnen. Één van de kernpunten waar Van de Vin 

voor staat is het meedenken in oplossingen. Houten ramen en kozijnen komen volgens hun pas echt 

tot hun recht als ze in harmonie zijn met de rest van de gevel. Dit meedenken in oplossingen is erg 

belangrijk bij ketenintegratie. Uit het gesprek met Dhr. van Oorschot bleek ook dat ketenintegratie 

belangrijk is binnen het bedrijf. Desondanks kwam er maar één belangrijke opmerking ter sprake 

tijdens het 26 minuten durende gesprek, namelijk: 

33. Veel extra werk door veranderingen in beschikbare informatie. Graag alle info in 

één keer zodat alles eenmalig en in één keer uitgerekend kan worden. 

Rooise Wegenbouw is een goed voorbeeld van een partij die geschikt is voor ketenintegratie. 

Behalve slopen heeft dit bedrijf zich langzaamaan op steeds meer disciplines gericht zoals grondwerk 

en infra. Dit maakt het voor het proces makkelijker, omdat er nu bij minder partijen dezelfde of meer 

kennis aanwezig is wat het communiceren makkelijker maakt. Het gesprek met Dhr. Smulders was 

het kortste van allemaal (11 minuten), maar gaf wel een nieuw inzicht vanuit de ketenpartners. Dit 

blijkt uit de volgende opmerkingen: 

34. Teveel informatie doorgestuurd. De puzzel die er bij HS gedaan wordt, moet door 
KP ook nog een keer gedaan worden.  

35. Bouwvergaderingen duren te lang, voor sloper weinig relevante gesprekken dus 

procesorganisatie moet aangepast worden. 

 

M. Heezen komt uit Eindhoven en is één van de grootste slopers in Nederland. Ze noemen zichzelf 

een meedenkend en flexibel bedrijf. Dit zijn waardes die zeer geschikt zijn voor een project met 

ketenintegratie. Het gesprek met Dhr. Edwards was het laatste gesprek dat ik heb gehad om 

knelpunten te achterhalen, maar heeft een paar belangrijke opmerkingen opgeleverd. Tijdens het 

half uur durende gesprek waren dit de belangrijkste opmerkingen: 

36. Nooit uitgenodigd voor gesprek met ketenpartners. 
37. Bezoek van locatie, binnen kijken in een woning was niet mogelijk maar wel 

belangrijk voor de juiste prijsvorming. Controleren of de tekeningen kloppen. 
38. Summier projectinformatie binnen gekregen voor dit project over de sloop van 

de woningen.  
39. Nu op basis van ervaring een inschatting gemaakt. 
40. Nadeel bij zoveel informatie is dat er mogelijk belangrijke dingen gemist worden. 



2.2 Aantekeningen gesprekken Ketenpartners 

 

Dhr. van de Hoef, directeur Fit Ingenieurs. 

Belangrijk bij de relatie HS en Fit is het vertrouwen,  

elkaar versterken en meedenken. 

 

Bij Fase 1 wordt er eerst ingelezen. 

Tijdens de aftrap van een project worden de verwachtingen uitgesproken. 

Het belang bij een project moet bij iedereen net zo groot zijn om er een succes van te maken. 

 

Bij Fase 3 is de conceptwoning uitgewerkt op basis van de tekeningen van de architect. 

Het appartementencomplex is in eerste instantie ondergeschikt geacht, daarna ineens toch veel 

aandacht gekregen van de opdrachtgever en er veel aan moeten doen. 

Door deze aanpak is Fit een factor 3 meer tijd kwijt t.o.v. een traditioneel proces. 

 

Een verbeterpunt is dat er eerder contact met de opdrachtgever gezocht moet worden. 

Niet projectspecifiek maar een evaluatiemoment kan het proces verbeteren. 

 

 

Dhr. Meulendijks, directeur Meulendijks. 

Belangrijk in de relatie is dat je ook echt doet wat je zegt. Scherpe prijzen zijn ook belangrijk 

 

In Fase 1 neemt Dhr. Meulendijks zelf de documenten door. 

In Fase 3 worden verschillende opties afgewogen en offertes opgevraagd voor verschillende 

onderdelen. 

 

Volgens Dhr. Meulendijks zijn er teveel tekeningen, dit is wel begrijpelijk om verantwoordelijkheid 

niet te hebben maar zorgt wel voor veel extra werk. 

 

 

Dhr. Isbouts, calculatieafdeling Isobouw. 

1e project, nog geen verwachtingen uitgesproken. 

 

Er zijn meerdere personen betrokken bij Fase 1, op deze manier worden alle mogelijke aspecten van 

de opgave bekeken.  

Bij Fase 3 wordt de offerte opgesteld volgens hun eigen principe. Hierbij worden opties automatisch 

inzichtelijk gemaakt. 

Om deze Fases makkelijk en goed te doorlopen zijn tekeningen en bijbehorende tekeningenlijst 

onmisbaar. 

 

Vooral verbetermogelijkheden omtrent de communicatie. 

Ook zou het goed zijn om nog eerder bij elkaar te komen om fouten te tackelen. 

 

 



Dhr. Vissers, directeur Vissers Prefab. 

Er wordt verwacht dat Vissers kritisch kijkt en een optimale invulling geeft aan de opgave. 

 

In Fase 1 wordt een volledig overzicht verkregen van de opgave. 

Tijdens Fase 3 wordt de offerte opgebouwd in enkele gevallen op basis van onvolledige informatie. 

 

Er kwamen tijdens dit gesprek verder geen verbeterpunten of knelpunten naar voren. 

 

 

Dhr. van Gent, calculator Elektro van Santvoort. 

Geen specifieke verwachtingen uitgesproken. 

 

Bij Fase 1 wordt gezocht naar optimalisatie. Hiervoor is veel overleg nodig tussen HS en KP. 

Bij Fase 3 wordt de offerte opgesteld met waar mogelijk opties. 

 

Het zou beter zijn wanneer er sneller contact is met de opdrachtgever. 

Ook moeten bouwkundige wijzigingen beter gedeeld worden. 

 

 

Dhr. Pijnenborg, calculator Van Thiel 

Er heerst het idee dat het bij beide partijen niet het belangrijkste is om de goedkoopste te zijn maar 

om de beste kwaliteit te leveren voor een marktconforme prijs. 

 

Het belangrijkste bij Fase 1 is dat duidelijk wordt hoe de woning in elkaar zit, dan pas kan er 

geoptimaliseerd worden. 

In Fase 3 wordt de offerte opgesteld inclusief opties, deze zijn afhankelijk van de aantallen en de 

situatie. 

 

Een verbeterpunt is dat Dhr. Pijnenborg graag vaker contact heeft met HS en KP, omdat je dan altijd 

nog wel iets tegenkomt wat opgelost moet en kan worden. 

 

Dhr. Vissers, adviseur en vestigingsmanager Regio Zuid. 

De verwachting is dat er samen goede oplossingen gemaakt worden, waarbij niet alleen aan de eigen 

discipline gedacht moet worden. 

 

Tijdens Fase 1 wordt het plan bestudeerd waarbij vooral naar het eigen werkgebied wordt gekeken. 

Dit gebeurd onder andere door overleg met meerdere personen. 

Fase 3 bestaat uit het opstellen van de offerte met bijbehorende opties.  

 

Dhr. Vissers ziet liever minder informatie, aangezien een groot gedeelte niet van toepassing is. 

 

 

 

 

 



Dhr. de Bruijn, calculator Haas en Heesterbeek. 

Geen wederzijdse verwachtingen uitgesproken, maar eerdere samenwerkingen bevielen goed. 

 

In Fase 1 is er de basis van Eikendonk gebruikt om het plan voor De Driesprong te maken. Er is veel 

contact met de werkvoorbereider van HS geweest om dingen duidelijk te krijgen. 

In Fase 3 is ook van Eikendonk gebruik gemaakt en is er een offerte opgesteld met opties. 

 

Een verbeterpunt zou kunnen zijn dat er uitgebreider tekenwerk beschikbaar wordt gesteld. Hierdoor 

kan Dhr. de Bruijn een beter onderbouwde offerte opstellen. 

 

Dhr. van Oorschot, commercieel technisch medewerker Van de Vin. 

Eerdere samenwerking tussen HS en Van de Vin gebeurde op de traditionele manier. In de huidige 

opzet verwacht men open en eerlijke communicatie. 

 

Dhr. van Oorschot ziet Fase 1 als meer dan het bestuderen van de opgave. Het belangrijkste is om de 

optimale aanpak uit te zoeken samen met verschillende partijen en begrip voor elkaar te 

ontwikkelen. 

Voor het opstellen van de offerte heeft Dhr. van Oorschot het liefste alle informatie in 1 keer binnen, 

anders 2 à 3 keer zoveel tijd kwijt. 

 

Om bij de calculatieafdeling begrip op te brengen voor het dubbele of driedubbele werk zou Jos 

graag eens een calculator meenemen naar een van de besprekingen. 

 

Dhr. Smulders, directeur Rooise Wegenbouw. 

Geen uitgesproken verwachtingen. 

 

Bij Fase 1 wordt niet alle informatie bekeken maar er wordt een selectie gemaakt. 

In Fase 3 wordt een standaard offerte opgesteld. 

 

Volgens Dhr. Smulders kan er beter ingeschat worden welke partijen op welk moment inbreng 

moeten hebben tijdens het proces of besprekingen. Dit voorkomt dat mensen hun tijd zitten te 

verdoen. 

 

Dhr. Edwards, calculator Heezen. 

Verwachting is dat ze dé partij zijn ook al zijn ze niet de goedkoopste. 

 

Tijdens Fase 1 wordt de exacte vraagstelling in kaart gebracht. 

Voor de offerte wordt er in Fase 3 een standaard calculatie uitgevoerd. 

 

Voor de sloper is er weinig conceptueels, er mag wel meer informatie verstrekt worden. 



 

F.J.A. Verhees – Afstudeerrapport Bijlagen – 21 Augustus 2015 

3. HSC Aanpak 
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INLEIDING 
 
Het te doorlopen proces tot aan indiening bestaat uit verschillende trajecten met hetzelfde eind doel. Deze 
trajecten zijn op meerdere momenten in tijd met elkaar verweven en van elkaar afhankelijk. Wanneer wij allen 
hetzelfde doel dienen, is de wil tot een goede samenwerking vanzelfsprekend. Een geordende afstemming is 
daarbij van belang. 
 
In de praktijk blijkt dit soms wat minder vanzelfsprekend. De oplossing hiervoor zoeken we in eerste instantie bij 
onszelf. Met dit document willen we de eerste sturing aangeven aan het proces zoals wij graag zien dat dit 
doorlopen kan worden en een heldere start maken in het proces vanaf uitvraag tot aan indiening. 
 
Dit doen we door kort aan te geven hoe het te belopen trajecten eruit ziet. En door de samenwerking in 4 fases, 
met de daarbij behorende gewenste resultaten en deadlines te benoemen. 
 
Als er vragen of onduidelijkheden ontstaan, of als jullie tips hebben horen we dit graag. 
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HSC PROCES  
 

Conceptueelbouwen of  Conceptueelontwikkelen 

 
Hieronder is schematisch weergegeven wat de gedachte is achter de HSC manier van werken. 
De aanpak bestaat uit conceptueel bouwen of conceptueel ontwikkelen, in samenwerking met ketenpartners 
 
Bij conceptueel bouwen wordt gestart vanuit een oplossingsprincipe voor een doel(groep) ofwel een concept. 
Onze concepten zijn een samenstelling van 
uitgeëngineerde projectoverstijgende oplossingen welke 
zich in de praktijk bewezen hebben. 
Bij een bestaand concept is er dus al veel informatie 
aanwezig met betrekking tot de energetische prestatie, 
kosten, wijze van uitvoering en planning. Ook zijn de 
energetische en financiële kaders van een scala aan 
opties bekend.  
 
Bij conceptueel ontwikkelen hebben we nog geen basis. 
Wel hebben we samen met onze partners de ervaring en 
kennis om voor een nieuw doel of een nieuwe doelgroep, 
een concept te ontwikkelen. Dit kost de eerste keer dan 
ook meer energie en dus tijd. Wanneer in de markt 
potentie is voor afzet van een concept is de ontwikkeling 
ervan natuurlijk wel interessant. 
 
Wanneer we dan vanuit een concept of een te ontwikkelen concept gaan werken geeft de klant natuurlijk 
parameters mee zoals bijvoorbeeld het budget, een plan van eisen, klant wensen etc.  
Door samen met alle betrokkenen het liefst inclusief opdrachtgever, vooraf intensief en diepgravend te kijken naar 
de meest optimale invulling van deze parameters, komen we tot een projectspecifiek concept.  
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Activiteiten tijdens voortraject. 

 
Naast de samenwerking is er ook een volgorde waarop verschillende activiteiten moeten geschieden om tot een 
goed resultaat en een volledige indiening te komen. 
In het overzicht hieronder is in algemene zin algemeen uiteengezet hoe we deze activiteiten in tijd zien. 
 
We start vanuit het concept en een uitgewerkt VO. Het concept heeft in de basis een BIM. 
Dit BIM wordt gevormd en aangevuld met de parameters van de opdrachtgever en wijsheden van ketenpartners. 
hierdoor ontstaat dus het een projectspecifiek concept/BIM.  
 
We willen vanuit dit BIM calculeren door middel van IBIS4BIM. We koppelen dan zoveel mogelijk hoeveelheden 
aan kostenkengetallen. Een Belangrijk deel van de kostenelementen voor de begroting komen uit de offertes van 
de ketenpartners.  
 
Deze kosten en opties, kunnen weer als input dienen voor een eventuele WoonConnect woningconfigurator. Met 
een wooningconfigirator kunnen bewonerswensen en daaruit volgende consequenties worden getoond en 
gecommuniceerd. 
 
Ook tijdens de uitvoering willen we voordeel uit het BIM halen door bijvoorbeeld de hoeveelheden en 
werktekeningen weer klaar te hebben staan in het model.  
Wanneer gewenst kan er ook voor de beheerfase  op onderdelen informatie worden opgenomen in het model. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
   
   

Huybregts Systeembouw bv, Kanaaldijk Zuid 1, Postbus 77, 5690 AB, te Son Tel. +31 (0)499-483450 Fax. +31 (0)499 490426 
www.huybregts-systeembouw.nl, info@huybregts-systeembouw.nl, 

KETENPARTNER PROCES VAN VRAAGSTELLING TOT INDIENING 
 
 

Fase 1. Oriëntatie op casus 

 
Doornemen van stukken.  

Ieder 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 dan ook opzoek 
naar de gewenste kwaliteit voor de laagste prijs. En wanneer budget over is, zo hoog mogelijke kwaliteit voor het 
gewenste budget. 
 
 
Selecteren van partners in de keten 

Wij als Huybregts Systeembouw zijn niet alwetend en moeten ook 
gevoed worden met ideeën en nieuwe mogelijke slimmigheden. Dit 
zal onze gezamenlijke kans op het verkrijgen van de opdracht en het 
succesvol realiseren vergroten.  
Buiten tevredenheid over samenwerking en de geleverde kwaliteit in 
het verleden, is mate van meedenken in kansen en eventuele 
slimme werkmethodes en oplossingen daarom van wezenlijk belang.  
 
 
Stukken toesturen en proces toelichten 

In deze fase gaan we kijken wat het project inhoud. Dit kan alleen 
als er complete informatie voor handen is. Daarom sturen wij altijd 
alle informatie die wij ontvangen, 1op1 door naar onze 
ketenpartners. Op deze manier voorkomen we dat er keuzes worden 
gemaakt op basis van onnodig beperkte informatie. 
 
 
Resultaat  fase 1: 

Als product uit de oriëntatie verwachten we een lijst(je) van relevante punten, welke kunnen bijdragen aan een 
goed plan. Deze input bestaan uit: 

-  Kansen: 
o Slimmere, betere, snellere of meer economischere werkwijze en organisatie 
o Slimmere, betere, snellere of meer economischere producten en details 
o Etc. 

 
- Bedreigingen en risico’s die bij de uitvoerende partijen optreden met betrekking tot: 

o Kwaliteit van de gevraagde producten, details, werkwijze en organisatie 
o Kosten voor producten, details, werkwijze en organisatie 
o Bouwtijd  
o Organisatie algemeen 
o Etc.  
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Fase 2. Vorming van inzicht en de definitieve insteek  

 
Van longlist naar definitieve shortlist 

 

 
Van alle punten ingebracht door de ketenpartners maakt HSB een longlist. 
Eventueel in samenspraak met de betreffende ketenpartner bespreken we de 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 natuurlijk te checken bij de opdrachtgever om er achter te komen of de 
eventuele aanpassing “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 
 
 
 Uitwerking van definitieve insteek 

 

 
 
Elk van de HSC concepten spreekt voor zich en is natuurlijk de basis waar vanuit wordt gegaan. Daarnaast zijn er 
de projectspecifieke klantwensen welke kansen en bedreigingen met zich meebrengen. Deze signaleren we 
samen met onze ketenpartners waardoor we ons concept kunnen vormen naar de wensen van de klant. 
 
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. maar op deze 
manier wordt de definitieve insteek voor elk onderdeel helder. 
 
 
Resultaat  fase 2: 

Helderheid met betrekking tot uit te werken offertes 
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Fase 3. Uitgewerkte offertes incl. aanpak  

 
Genereren van de 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. 
 
 
Beschrijven van de aanpak  

Niet alleen de prijs is belangrijk, de besproken aanpak en het te 
leveren product is misschien wel net zo belangrijk om te omschrijven. 
Dit kunnen wij ook weer presenteren naar de opdrachtgever. 
 
 
Resultaat  fase 3: 

Offerte en technische omschrijving van product / plan van aanpak 
 
 

Fase 4. Genereren van totaalaanpak   

 
Genereren van inschrijving  

Samen met de input van de ketenpartners genereren wij in deze fase het 
definitieve plan met een bijpassend kostenoverzicht. 
 
Naast de bouwkundige en bouwtechnische aanpak bieden we (wanneer 
gewenst) ook een compleet sociaal plan. 
 
Het geheel moet aantrekkelijk en origineel worden gepresenteerd op papier 
en in de vorm van een presentatie. 
 
Om deze laatstgenoemde werkzaamheden op een goede manier in te 
vullen hebben wij hiervoor 2 weken nodig.  
 
 
Resultaat  fase 3: 

Volledige indieningsstukken inclusief presentatie   
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Bijlage 1:schematische tijdlijn met data 

 
 

 

Proces 
verantwoordelijken 

Allen 
Allen 

( Proactief meedenken en helderheid verschaffen waardoor gezamelijke meerwaarde optreed ) 
Ketenpartners 

Huybregts 
Systeembouw 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdlijn 

 
stap 1. ( 1 week ) 

Oriëntatie op casus 
 
 
 
 
 
 
             Slimmigheden  
 
 
 
        
 
 
                             Kansen bedreigingen 

 

 
Fase 2. ( MAAR 2 WEKEN) 

Vorming van inzicht en de definitieve insteek  
 

 
Van longlist naar definitieve shortlist                                                             Uitwerking van definitieve insteek 
                                                                                                     
 
                                                                                                                       Gezamenlijk afstemmen per thema 
Longlist 
 
 
                                             Shortlist                                        Shortlist  
                                                                                                 (definitief)                                  
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4. BPMN Methode 

 



Handleiding BPMN-methode 
 
Voor het stappenplan is gebruik gemaakt van de BPMN-methode. In deze korte handleiding 
worden de belangrijkste symbolen die binnen deze methode worden gebruikt besproken. Dit 
als hulpmiddel mochten symbolen in het stappenplan voor onduidelijkheid zorgen. 
 
Swimlanes 
De processen zijn opgedeeld in verschillende pools. Deze pools zijn weer ingedeeld in 
swimlanes. Deze swimlanes representeren een persoon of rol. Alle activiteiten die moeten 
worden uitgevoerd door de desbetreffende rol worden in die swimlane geplaatst. 
 

 

Events 
Er zijn verschillende soorten events, te weten start events, intermediate events en end events. 
Een event stelt een gebeurtenis voor tijdens het proces. Er zijn verschillende soorten events 
die op verschillende manieren worden getypeerd. Hieronder wordt een overzicht gegeven. 
 
 Start event Intermediate 

event 
End event 

 Ongetypeerde gebeurtenis: 
 zoals een startpunt of 
statusverandering 

   
Message: 
Verzenden of ontvangen van een 
bericht. 

   
Timer: 
Cyclische timer gebeurtenissen, 
punten in de tijd, tijdspanne of time-
out. 

  

 

Escalation: 
Escaleren naar een hoger niveau van 
verantwoordelijkheid. 

   
Conditional: 
Voorwaarden om een proces te 
starten of vervolgen. 

  

 



Error: 
Opvangen of werpen van 
gedefinieerde fouten. 

   
Compensation: 
Omgaan of starten van een 
compensatie. 

   
Signal: 
Signalering tussen processen. Kan 
meerdere keren worden ontvangen. 

   
Multiple: 
Ontvang één van een set 
gebeurtenissen, start alle 
gedefinieerde gebeurtenissen. 

   
Parallel multiple:  
Ontvang alle uit en set parallelle 
gebeurtenissen en start alle 
gedefinieerde gebeurtenissen. 

  

 

 

Tasks 
Een task is een afzonderlijke activiteit, een task die uitgevoerd moet worden. Met een   +  
wordt een subproces aangegeven, waarmee een taskinvulling nader gespecificeerd kan 
worden. 
 
User task 
Acitiviteit die wordt 
uitgevoerd door een 
persoon, met evt. 
behulp van een 
softwaretool. 

 

Receive task 
Een activiteit waarbij 
een boodschap wordt 
ontvangen. 

 

 
Service task 
Een activiteit die door 
een softwaretool wordt 
uitgevoerd 

 

 

 
Manual task 
Een activiteit die niet 
is geautomatiseerd, 
volledig door een 
persoon wordt 
gedaan. 

 

 

 
Send task 
Een activiteit waarbij 
een boodschap wordt 
verstuurd 

 

 

 

 
 
 



Gateways 
Gateways worden gebruikt bij splitsing of samenkomst van processtromen. 
 
Omschrijving Gateways 

Exclusive 
Bij het splitsen van een stroom wordt de flow naar exact 
één uitgaande stroom gestuurd. Als twee stromen bij 
elkaar komen wacht de utigaande stroom tot er één input 
binnengekomen is.  
Inclusive 
Bij een splitsing worden één of meerdere stromen 
geactiveerd. Bij een samenvoeging van stromen moeten 
alle inkomende takken klaar zijn voordat de stroom verder 
gaat.  
Parallel 
Als de inkomende stroom gesplitst wordt, worden de 
uitgaande stromen simultaan geactiveerd. Als er twee 
stromen bij elkaar komen, wordt de uitgaande stroom pas 
in gang gezet als alle inkomende stromen binnen zijn.  
Event-based 
Wordt altijd gevolgd door ‘binnenkomende events’ of 
‘ontvang taken’. De volgende flow wordt gestuurd naar de 
eerstvolgende task of gebeurtenis. 

 
Exclusive event-based 
Er wordt een nieuw proces gestart voor elk event na deze 
gateway. 

 
Parallel event-based 
Er start een nieuw proces als alle navolgende events 
optreden. 

 
Complex 
Complexe splitsing en samenvoeging van stromen die niet 
door de andere gateways gedekt wordt. 

 
 
Connectors 
Om elementen in het processchema te verbinden worden connectors gebruikt. Er worden 
twee typen connectors gebruikt: 
 
Sequence flow 
Definieert de volgorde waarin activiteiten 
worden uitgevoerd.  
  

Message flow 
Definieert het sturen van een bericht naar 
een andere swimlane. 
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5. Voorbeelden Checklist 

Voorbeelden Checklist 

 5.1 Ingevuld Scoremodel 

 5.2 Aanzichten en Plattegronden 

 5.3 EPC berekening 

 5.4 GPR berekening 

 5.5 Materiaalstaat en Technische Omschrijving 

 5.6 Meerjaren Onderhoudsplan 

 5.7 Omschrijving Flexibiliteit 

 5.8 Bouwplanning 

 5.9 Fasering 

 5.10 Keuringsplan 

 5.11 Overzicht optionele prijzen 

 5.12 Overzicht m2 BVO en GBO 
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5.1 Ingevuld Scoremodel 
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5.2 Aanzichten 
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5.2 Plattegronden 
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5.3 EPC berekening 
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5.4 GPR berekening 
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5.5 Materiaalstaat en Technische Omschrijving 
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5.6 Meerjaren Onderhoudsplan 
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5.7 Omschrijving Flexibiliteit 
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5.8 Bouwplanning 
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5.9 Fasering 
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5.10 Keuringsplan 
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5.11 Overzicht optionele prijzen 
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5.12 Overzicht BVO en GBO 
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6. Onderzoeksgegevens 

Onderzoeksgegevens 

6.1      Gecombineerde Invulbladen Ketenpartners 

6.2       Kruistabellen Afstemming Voorstellen Ketenpartners 



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?

Orientatie op casus 4 - 8 uur

Variaties woningen Tekeningen Architect (Plattegronden, Aanzichten, Doorsnedes)

Maken 3D model 50 - 60 uur

Afmetingen gebouwdelen Tekeningen Architect / Bouwdelen KP

Posities gebouwdelen Tekeningen Architect / Bouwdelen KP

Afmetingen openingen Tekeningen Architect / Bouwdelen KP

Posities openingen Tekeningen Architect / Bouwdelen KP

Check 1e Ontwerp 4 - 8 uur

-

Maken visualisaties 8 - 12 uur

-

Invulblad Modelleur



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?

Orientatie op casus 4 - 8 uur

Overspanningen Afstanden draagconstructie Tekeningen Architect

Draagkracht ondergrond Fundatieadvies / Sonderingen

Voorstellen met opties 24 uur

zie orientatie op casus

Check 1e Ontwerp 4 - 8 uur

zie orientatie op casus

Invulblad Constructief Adviseur



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?

Orientatie op casus 1 dag

Uitvraag opdrachtgever Checklist OG

Isolatiewaarde Startdocument OG

Indeling plattegronden Tekeningen Architect

Indeling gevels Tekeningen Architect

Maken voorstellen met opties 4 dagen

Isolatiewaarde schil KP

Gegevens installaties KP

Check 1e Ontwerp 1 dag

-

Maken EPC / GPR berekeningen 1 dag

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

Interne warmtecapaciteit - Definitieve insteek HS Bijv. traditioneel, gemengd zwaar

Gebruiksoppervlakte Afmetingen gebruiksdelen 3D model / Tekeningen KP (Modelleur) -

Afmetingen gebouw Afmetingen gebouwdelen 3D model / Tekeningen KP (Modelleur) -

Gebouwtype - Uitvraag OG / Overzicht aan te leveren stukken OG Bijv. grondgebonden, tussenligging, met kap

Oppervlakte scheidingen Afmetingen scheidingen 3D model / Tekeningen KP (Modelleur) -

Rc-waarden scheidingen - casco / dakverwerker en expertise Nieman +Definitieve insteek HS -

Oppervlakte gevelopeningen Afmetingen gevelopeningen 3D model / Tekeningen KP (Modelleur) -

U-waarden gevelopeningen - kozijnen en expertise Nieman + definitieve insteek HS -

ZTA-waarden Type gevelopeningen kozijnen en expertise Nieman + definitieve insteek HS -

Zonwering - kozijnen en expertise Nieman + definitieve insteek HS Al dan niet van toepassing

Beschaduwing - Situatie tekeningen OG -

keuze installaties - installateurs + expertise Nieman + definitieve insteek HS

Invulblad Bouwfysisch Adviseur



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:
Plaats van het project HS/OG Uitvraag OG Van belang voor bepalingwindgebied i.r.t. stabiliteitseisen

Aantal woningen/eenheden/fasering HS/OG Uitvraag OG Van belang om montagekosten te bepalen

Type woning/gebouw HS/OG Uitvraag OG/opzet HS Van belang voor bepaling haalbaarheid in prefab

EPC eis HS/OG Uitvraag OG/energieambitie OG/concurrentiepositie HS Invloed van EPC op casco i.o.m. bouwfysisch adviseur

Levering vloeren gewenst? HS HS Van belang voor complexiteit voorbereiding

Montage casco gewenst? HS HS Van belang voor complexiteit voorbereiding

Beukmaat en diepte woning HS/OG Uitvraag OG/opzet HS Van belang voor vloerenkeuze, stabiliteit en prijs.

Kopersopties die invloed op casco HS/OG Uitvraag OG/insteek HS Van belang i.r.t. stabiliteit/vloeren/prijs.

hebben?

Doorlooptijd voorbereidingstraject? HS/OG Uitvraag OG/insteek HS Van belang voor voorbereidngstraject

Specifieke eisen:
Ventilatiesysteem: WTW of MV HS/OG Bouwfysisch adviseur Van belang voor bepaling leidingverloop in vloeren

Elektrasysteem HS E installateur Van belang voor instort in de fabriek en legging wapening

Soort en aantal instortvoorzieningen HS/OG Gemeentelijke bepalingen, E en W installateur. Van belang voor instort in de fabriek en legging wapening

zoals spouwankers, veiligheids-
voorzieningen, waterleidingsparingen,

klemprofiel, 

Vorm trapgat HS/OG HS/OG/3D model Van belang voor vloerenkeuze

positie schacht HS/E en W installateur HS/3D model Van belang voor ontwerp casco/efficientie casco

Kozijnassemblage gewenst? HS Kozijnleverancier Detaileringen goed afstemmen

Info overige partijen:

Wie is hoofdconstructeur? HS/OG HS/OG Belangrijke samenwerking constucteur en Heembeton

Wie is architect? HS/OG HS/OG zijn er mogelijheden het ontwerp aan te passen om 

zodoende de efficientie in het casco te vergroten

Wie maakt werktekeningen? HS HS, IFC mogelijkheden? Belangrijke samenwerking tekenburo en Heembeton

Wie is de E en W installateur? HS HS/IFC mogelijkheden? Belangrijke samenwerking in ontwerp casco/sleuven in vloeren

Wie is de kozijnleverancier/fabrikant? HS Detailleringen afstemmen Werkafspraken maken leveringen kozijnen aan Heembeton

Invulblad Casco Leverancier



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?

Orientatie op casus 1 dagdeel

Situatie met aantallen en typen architect/modelleur om overzicht te creeren

woningtypen met  uitgangspunten woningdiepte, breedte, dakhelling(en) architect/modelleur evt. eerste aanzet hiervan om "op te schieten"

wel / geen knieschotten

Maken voorstellen met opties 6 dagdelen

welke uitgangspunten liggen vast ? lijst met harde uitgangspunten ? gebeurt nu mondeling vaak in een overlegstructuur.

wat voor dakbedekking komt er op? type pan ? tekst bij bijv. een zware platte pan (stonewold) wil je perse

de doorbuiging erg beperken, mogelijk is extra onder

constructie verstandig.

Check 1e Ontwerp 2 dagdelen

doorsneden overal waar die anders is. 2D tekeningen architect / modelleur we moeten kunnen zien waar evt. bostweringen e.d. zitten 

en hoe hoog die zijn,

visie van de constucteur op knelpunten beschouwing constructeur tekening of tekst

detailprincipes dakvoet en  kopgeveldetails architect / modelleur

Opstellen offerte 4 dagdelen (i.v.m. eigen offerte)

alle afw. doorsneden van alle typen architect / modelleur 2D tekeningen

verdiepingplan onder kap  van alle typen architect / modelleur 2D tekeningen

Detailprincipes t.p.v. dakvoet / kopgevel / architect / modelleur 2D tekeningen

dakkapel
uiteindelijke situatie met div. typen en architect / modelleur 2D tekeningen

aantallen

Rc waarde eventueel andere RC waarde als optieprijs ?

Invulblad Prefab Dak Leverancier



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?

Orientatie op casus 1 dag

de uitvraag van de opdrachtgever wat voor kozijnen zitten erin beeldkwaliteitsplan OG wat is het vertrekpunt?

waar moeten ze aan voldoen bestek OG

wat zijn de eisen van de opdrachtgever plattegronden en gevels Architect

waar komt het gebouw te staan overleg met partners KP

bouwsysteem HS

Voorstellen met opties 0,5 dag

zie orientatie op casus

Check 1e Ontwerp 0,5 dag

ontwerp rapporten m.b.t. geluid, EPC, brand Bouwfysisch Adviseur

Opstellen offerte 5 dagen

definitief ontwerp Gevels en plattegronden , 3D model / HS, KP

definitieve gegevens bestek, TO / OG, HS, KP

rapporten m.b.t. geluid, EPC, brand met duidelijke gevels en

plattegronden waar wat van toepassing is / HS, KP

overleg met partners wie wat meeneemt

bouwsysteem / HS, KP

Opstellen MJOP 0,5 dag

Wat is de onderhoudstermijn waar is het project offerte van de Vin

Wat moet de kwaliteit zijn gedurende en na 

deze periode

wat is de situering algemene gegevens project / HS, KP

wat is de kleurstelling kleurenstaat / OG, HS, KP

welke materialen zijn er toegepast tekeningen, 3D model / HS, KP

hoe is de bereikbaarheid van de kozijnen

Invulblad Kozijnen Leverancier



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?

Orientatie op casus 1 dag

-

Voorstellen met opties 2 dagen

Afmetingen dakvlak Tekeningen Architect / 3D Model KP

Gegevens bouwmuren KP Casco

Gegevens dakvlak KP Prefab Dak

Check 1e Ontwerp 1 dag

-

Opstellen Offerte 3 dagen

Afmetingen 3D Model

Invulblad Prefab Dak Verwerker



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?

Orientatie op casus -

-

Maken voorstellen met opties -

-

Check 1e Ontwerp -

-

Opstellen offerte 4 dagen

Wandopbouw metal stud wanden Overleg HS / Definitieve insteek HS bv enkel gips / dubbel gips / stootvaste beplating

Afwerkingsniveau metal stud wanden Overleg HS / Definitieve insteek HS afwerkingsniveau A / B / C / D / E

Type binnenkozijnen en binnendeuren 3D model / Tekeningen KP (Modelleur) bv Berdo BA / RZ en opdek / stomp, type beslag

Type meterkast 3D model / Tekeningen KP (Modelleur) bv Jonka of Berdo kozijn

Type aftimmerwerk Overleg HS / Definitieve insteek HS bv plinten, vloerranden, etc.

Invulblad Afbouwer



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?

Orientatie op casus 8 uur

inzicht van omvang project globale informatie overzicht van het project toelichting door opdrachtgever

globale planning inzicht wanneer wat gaat plaatsvinden in het totaaltrajectoverall-planning

plan van aanpak (PVA) PVA d.m.v. overleg ketenpartners bijeenkomst(en) met ketenpartners

Maken voorstellen met opties 24 uur

concept projectgegevens concept tekeningen + bestek +pve door opdrachtgever te verstrekken projectdocumenten pve = programma van eisen

technische gegevens installatie-bestek of eigen ontwerp bestek door opdrachtgever te verstrekken / of eigen 

ontwerpvoorstel

Check 1e Ontwerp 8 uur

bijeenkomst / overleg ketenpartners alle projectdocumenten onderling afstemmen elke ketenpartner levert gegevens aan / tekenignen / technische omschrijving

Opstellen offerte 24 uur

definitieve projectdocumenten def. Bestek/tekeningen/PVE cloud/docstream : alle projectdocumenten met status definitief

Opstellen MJOP 8 uur

as build gegevens van het project revisie tekeningen en projectgegevens cloud/docstream: 

pve van opdrachtgever m.b.t. MJOP programma van eisen opdrachtgever eigen projectdocumenten en evt van toeleveranciers mjop = meerjaren onderhoudsplan

Invulblad E-Installateur
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INLEIDING 
 
Het te doorlopen proces van vraagstelling tot indiening bestaat uit verschillende trajecten met hetzelfde einddoel. 
Deze trajecten zijn op meerdere momenten in tijd met elkaar verweven en van elkaar afhankelijk. Wanneer wij 
allen hetzelfde doel dienen, is de wil tot een goede samenwerking vanzelfsprekend. Een geordende afstemming 
is daarbij van belang. 
 
In de praktijk blijkt dit wat minder vanzelfsprekend. De oplossing hiervoor zoeken we in eerste instantie bij 
onszelf. Met dit document willen we de eerste sturing geven aan het proces zoals wij graag zien dat dit doorlopen 
wordt en een heldere start maken in het proces vanaf uitvraag tot aan indiening. 
 
Dit doen we door kort aan te geven hoe het te belopen traject eruit ziet en door de beschrijving van de 
samenwerking in 5 fases met de daarbij behorende deadlines en gewenste resultaten. Om deze fases en 
bijbehorende activiteiten te verduidelijken wordt er gebruik gemaakt van twee ondersteunende schema’s en een 
activiteitenoverzicht per ketenpartner. 
 
Schema 1 op pagina 10 toont een schematische tijdlijn met data waarin per fase een deadline gesteld is en bevat 
een korte omschrijving van het resultaat van die fase. 
 
Schema 2 op pagina 11 laat zien welke samenhang er tussen activiteiten bestaat en welke activiteiten elke 
ketenpartner heeft per fase. De nummering van de activiteiten uit dit schema is gebruikt om het 
activiteitenoverzicht per ketenpartner op te zetten. 
 
In het activiteitenoverzicht vanaf pagina 12 wordt per ketenpartner per activiteit een korte beschrijving gegeven en 
wordt aangegeven welke Input, Output, Tijdsduur en Betrokken partijen er bij die activiteit horen. Dat overzicht 
dient gebruikt te worden om te controleren of alle benodigde afstemming plaats heeft gevonden en of het 
resultaat van de fase compleet is. Ook zijn er algemene en specifieke ketenpartnerafspraken in opgenomen die 
ook gebruikt worden om te controleren of de resultaten compleet zijn. 
 
Dit 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. 
 
Gebruik HSC Aanpak 2.0 door Werkvoorbereider Huybregts Systeembouw 
 

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.  
 
Gebruik HSC Aanpak 2.0 door Ketenpartners 

 
Dit document dient als hulpmiddel voor de ketenpartners voor het doorlopen van het voortraject van vraagstelling 
tot indiening. Op pagina 11 en 12 is per ketenpartner aangegeven welke activiteiten en activiteitnummers per 
ketenpartner van toepassing zijn en onder diezelfde activiteitnummers zijn vanaf pagina 12 de 
ketenpartneractiviteitomschrijvingen terug te vinden. 
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HSC PROCES  

Conceptueel bouwen of Conceptueel ontwikkelen 

 
Bij conceptueel bouwen wordt gestart vanuit een oplossingsprincipe voor een doel(groep) ofwel een concept. 
Onze concepten zijn een samenstelling van uitgeëngineerde projectoverstijgende oplossingen welke zich in de 
praktijk bewezen hebben. Bij een bestaand concept is er dus al veel informatie aanwezig met betrekking tot de 
energetische prestatie, kosten, wijze van uitvoering en planning. Ook zijn de energetische en financiële kaders 
van een scala aan opties bekend. 
 
Bij conceptueel ontwikkelen hebben we nog geen basis. 
Wel hebben we samen met onze partners de ervaring en 
kennis om voor een nieuw doel of een nieuwe doelgroep, 
een concept te ontwikkelen. Dit kost de eerste keer dan 
ook meer energie en dus tijd. Wanneer in de markt 
potentie is voor afzet van een concept is de ontwikkeling 
ervan natuurlijk wel interessant. 
 
Wanneer we dan vanuit een concept of een te 
ontwikkelen concept gaan werken geeft de klant natuurlijk 
parameters mee zoals bijvoorbeeld het budget, een plan 
van eisen, klant wensen etc. Door samen met alle 
betrokkenen het liefst inclusief opdrachtgever, vooraf 
intensief en diepgravend te kijken naar de meest optimale 
invulling van deze parameters, komen we tot een 
projectspecifiek concept. 

Activiteiten tijdens voortraject 

 
Naast de samenwerking is er ook een volgorde waarop verschillende activiteiten moeten geschieden om tot een 
goed resultaat en een volledige indiening te komen. In het overzicht op pagina 7 is in algemene zin uiteengezet 
hoe we deze activiteiten in de tijd zien. 
 
We starten vanuit het concept en een uitgewerkt VO. Het concept heeft in de basis een BIM. Dit BIM wordt 
gevormd en aangevuld met de parameters van de opdrachtgever en wijsheden van ketenpartners, hierdoor 
ontstaat dus het projectspecifiek concept/BIM. 
 
We willen vanuit dit BIM calculeren door middel van IBIS4BIM. We koppelen dan zoveel mogelijk hoeveelheden 
aan kostenkengetallen. Een belangrijk deel van de kostenelementen voor de begroting komen uit de offertes van 
de ketenpartners. 
 
Aan het begin van het voortraject is er een oriënterende fase waarin alle partijen zich de uitvraag en bijbehorende 
projectinformatie eigen maken. Daarbij komen kansen, bedreigingen, slimmigheden en risico’s naar boven welke 
samen leiden tot een Longlist. Vanuit deze Longlist wordt een Shortlist opgesteld die als basis dient voor de 
voorstellen die de ketenpartners gaan maken waarbij afstemming tussen partijen zeer belangrijk is. Deze 
voorstellen worden gecombineerd tot een 1

e
 Ontwerp wat, nadat het gecheckt is door alle partijen, resulteert in de 

Definitieve Insteek waarop de ketenpartners hun offertes baseren.  
 
Wij als Huybregts Systeembouw maken vanaf dat moment een presentatie en bijbehorende presentatieboekjes 
en ronden het voortraject af met een presentatie. Alle activiteiten uit het voortraject zullen op de volgende 
pagina’s uitgebreid toegelicht worden. 
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WERKVOORBEREIDERPROCES: VAN VRAAGSTELLING TOT INDIENING 
 
In Schema 1 op pagina 10 wordt met behulp van de deadlines een verdeling in verschillende fases gemaakt. 
Tijdens elke fase worden er van de werkvoorbereider activiteiten verwacht welke hieronder besproken zullen 
worden. 

Fase 1: Opstellen 1
e
 Input 

 

Na het ontvangen van de uitvraag van de opdrachtgever worden door de 
projectleider 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 nu de HSC Aanpak 2.0 projectspecifiek gemaakt. Daarvoor 
moeten de deadlines aangepast worden en moeten de 
ketenpartnerafspraken en –activiteitomschrijvingen projectspecifiek 
gemaakt worden. 
 

Nadat de ketenpartners bekend zijn wordt er door de werkvoorbereider 
een Docstream omgeving opgezet volgens de standaard Docstream 
indeling. Daarbij 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 kunnen ze de 1

e
 Input delen met de 

werkvoorbereider. 
 
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. 
 
Resultaat  Fase 1: 

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 

Fase 2.1: Maken Voorstellen en 1
e
 Ontwerp  

 
Na het ontvangen van de 1

e
 Input van de ketenpartners maakt de werkvoorbereider van Huybregts Systeembouw 

een Longlist die de basis vormt voor Fase 2.1 
 
Samenstellen Longlist opstellen Shortlist 

Van alle punten ingebracht door de ketenpartners maakt Huybregts Systeembouw een Longlist. 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. Daarvoor 
maakt de werkvoorbereider gebruik van de ketenpartneractiviteitomschrijvingen om de juiste ketenpartners op het 
juiste moment bij elkaar te brengen. Tijdens de samenwerksessie 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. 
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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 12 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. 
 
Resultaat  Fase 2.1: 

Aan het eind van Fase 2.1 is 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. 

Fase 2.2: Check 1
e
 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 samen gaan stellen 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 gekozen 
kan worden. Ook voor deze activiteit is in het activiteitenoverzicht vastgelegd waar op gelet moet worden en wat 
onder de desbetreffende discipline valt. 
 
Samenstellen Definitieve Insteek 

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. 
 
Resultaat  Fase 2.2: 

Definitieve Insteek en helderheid met betrekking tot uit te werken offertes. Ook het 3D Model moet in deze fase 
compleet zijn zodat het gebruikt kan worden bij het opstellen van de offertes. 

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 
duidelijk is dat de uiteindelijke offerte compleet is en overeenkomt met het ontwerp. 
 
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. 
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Beschrijven van de aanpak  

Niet alleen de prijs is belangrijk, de besproken aanpak en het te leveren product is misschien wel net zo belangrijk 
om te omschrijven. Dit kunnen wij ook weer presenteren naar de opdrachtgever. 
 
Resultaat  Fase 3: 

Offertes met opties per vakgebied en plan van aanpak en Visualisaties van de Modelleur. 

Fase 4: Genereren van 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. 
 
Genereren van inschrijving  

Samen met de input van de ketenpartners genereren wij in deze fase het definitieve plan met een bijpassend 
kostenoverzicht. Naast de bouwkundige en bouwtechnische aanpak bieden we (wanneer gewenst) ook een 
compleet sociaal plan. 
 
Het geheel moet aantrekkelijk en origineel worden gepresenteerd op papier en in de vorm van een presentatie. 
Om deze laatstgenoemde werkzaamheden op een goede manier in te vullen hebben wij hiervoor 2 weken nodig.  
 
Resultaat  Fase 4: 

Volledige indieningsstukken inclusief presentatie. 
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KETENPARTNERPROCES: VAN VRAAGSTELLING TOT INDIENING 
 
In Schema 1 op pagina 10 wordt met behulp van de deadlines een verdeling in verschillende fases gemaakt. 
Tijdens elke fase worden er van de ketenpartners activiteiten verwacht welke hieronder kort besproken zullen 
worden. De uitgebreide omschrijving per ketenpartner per activiteit is terug te vinden in het activiteitenoverzicht 
vanaf pagina 12. 

Fase 1: Opstellen 1
e
 Input 

 
Selecteren van partners in de keten 

Wij als Huybregts Systeembouw zijn niet alwetend en moeten ook 
gevoed worden met ideeën en nieuwe mogelijke slimmigheden. Dit zal 
onze gezamenlijke kans op het verkrijgen van de opdracht en het 
succesvol realiseren vergroten. Buiten tevredenheid over samenwerking 
en de geleverde kwaliteit in het verleden, is mate van meedenken in 
kansen en eventuele slimme werkmethodes en oplossingen daarom van 
wezenlijk belang. 
 
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. 
 
Resultaat  Fase 1: 

Als product uit de oriëntatie verwachten we een lijst van relevante 
punten, welke kunnen bijdragen aan een goed plan. Deze 1

e
 Input 

bestaat uit kansen, slimmigheden, bedreigingen en risico’s. 

Fase 2.1: Maken Voorstellen en 1
e
 Ontwerp  

 
Samenstellen Longlist en opstellen Shortlist 

Van alle punten ingebracht door de ketenpartners maakt Huybregts Systeembouw een Longlist. 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. 
 

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 12 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. 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. 
 
Resultaat  Fase 2.1: 

Een eerste aanzet van het 3D Model en per ketenpartner een Voorstel met 
verschillende opties. De combinatie van deze Voorstellen is het 1

e
 Ontwerp. 
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Fase 2.2: Check 1
e
 Ontwerp en vorming Definitieve Insteek  

 
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 gekozen 
kan worden. Ook voor deze activiteit is in het activiteitenoverzicht vastgelegd waar op gelet moet worden en wat 
onder de desbetreffende discipline valt. 
 
Resultaat  Fase 2.2: 

Definitieve Insteek en helderheid met betrekking tot uit te werken offertes. 

Fase 3: Opstellen offertes inclusief aanpak  

 
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. 
 
Van de ketenpartners wordt in deze fase verwacht dat ze per vakgebied een offerte 
opstellen met opties. Als controlemiddel kan daarvoor het activiteitoverzicht “Opstellen 
Offerte” gebruikt worden waarin aangegeven is welke onderdelen de offerte moet bevatten 
en waar rekening mee gehouden moet worden. 
 
Beschrijven van de aanpak  

Niet alleen de prijs is belangrijk, de besproken aanpak en het te leveren product is 
misschien wel net zo belangrijk om te omschrijven. Dit kunnen wij ook weer presenteren 
naar de opdrachtgever. 
 
Resultaat  Fase 3: 

Offertes met opties per vakgebied en plan van aanpak. 

Fase 4: Genereren van totaalaanpak   

 
Genereren van inschrijving  

Samen met de input van de ketenpartners genereren wij in deze fase het definitieve plan met een bijpassend 
kostenoverzicht. Naast de bouwkundige en bouwtechnische aanpak bieden we (wanneer gewenst) ook een 
compleet sociaal plan. 
 
Het geheel moet aantrekkelijk en origineel worden gepresenteerd op papier en in de vorm van een presentatie. 
Om deze laatstgenoemde werkzaamheden op een goede manier in te vullen hebben wij hiervoor 2 weken nodig.  
 
Resultaat  Fase 4: 

Volledige indieningsstukken inclusief presentatie. 
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SCHEMATISCHE TIJDLIJN MET DATA 

Proces-  
verantwoordelijken 

Allen 
 

Allen 
 

 
Allen Ketenpartners 

Huybregts 
Systeembouw 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdlijn 

 
Fase 1 (1 week) 

Opstellen 1
e
 Input 

 
 
 
            Slimmigheden  
 
 
 
 
 
 
        
 
 
                             Kansen bedreigingen 

 

 
Fase 2.1 (2 weken) 

Maken Voorstellen en 1
e
 Ontwerp  

 
 

 
Van longlist naar definitieve shortlist                                                            
                                                                                          
                                                                                                         
Longlist 
 
                                             Shortlist                                        Shortlist 

                                                                                                    
(definitief)                                  

   

 

 

 
Fase 2.2 (1 week) 

Check 1
e
 Ontwerp en vorming  

Definitieve Insteek 
 

 
Uitwerking van Definitieve Insteek 
 
 
Gezamenlijk afstemmen per thema 

 
Fase 3 (1 week) 

Opstellen offertes 
inclusief aanpak 
 

 

 
Fase 4 (2 weken) 

Genereren van 
totaalaanpak  
 

 

Ontvangen van 
Project-

informatie 

 

Ontvangen 1e Input van 
ketenpartners na het 

bestuderen van de 
Projectinformatie 

 

Ontvangen Voorstellen  
van ketenpartners 

 

Helderheid m.b.t. aanpak voor 
uit te werken Offertes    

Aanleveren 
aanpak en 

uitgewerkte 
Offertes 

 
 
 
 
 

 

Totale plan en 
presentatie 

gereed voor 
indiening 

14-07: Akkoord (of niet) op aanpassingen ontwerp 

10-07: Vragen indienen bij OG 

 
10-07: Presentatie aanpassingen ontwerp  

 

17-07: Antwoord op ingediende vragen 
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OVERZICHT ACTIVITEITEN VOORTRAJECT KETENPARTNERS 
 



 
 
   
   

Huybregts Systeembouw bv, Kanaaldijk Zuid 1, Postbus 77, 5690 AB, te Son Tel. +31 (0)499-483450 Fax. +31 (0)499 490426 
www.huybregts-systeembouw.nl, info@huybregts-systeembouw.nl, 12 

KETENPARTNERAFSPRAKEN EN -ACTIVITEITBESCHRIJVINGEN 

1. Modelleur (M) 

2. Constructief Adviseur (CA) 

3. Bouwfysisch Adviseur (BA) 

4. Casco Leverancier (CL) 

5. Prefab Dak Leverancier (PL) 

6. Kozijnen Leverancier (KL) 

7. Prefab Dak Verwerker (PV) 

8. Afbouwer (A) 

9. E-Installateur (E) 

10.  W-Installateur (W) 

 



1.1 Opstellen 1e Input:  1.2 Opzetten 3D Model:  1.3 Check 1e Ontwerp:  1.4 Maken Visualisaties: 

Input: Projectinformatie  Input: Tekeningen Architect,   Input: 1e Ontwerp   Input: Tekeningen Modelleur, 

                 (Elementen KP)                    3D Model 

Output: 1e Input   Output: 3D Model   Output: Knelpunten met oplossingen Output: Tekeningen, 

                  Impressies 

Tijdsduur: 4 - 8 uur   Tijdsduur: 50 - 60 uur   Tijdsduur: 4 - 8 uur   Tijdsduur: 8 - 12 uur 

Algemeen:  

 Een ketenpartner oppert proactief mogelijke verbeteringen voor het ontwerp om de gezamenlijke kans op gunning te vergroten (kwalitatief goed, 

maar slimmer/goedkoper). 

 Een ketenpartner wacht niet af maar stelt proactief vragen. 

 Een ketenpartner verstrekt zo snel mogelijk input voor andere partijen die hier naar vragen. 

 Een ketenpartner signaleert en adviseert m.b.t. risico’s en kritische aspecten. Hij geeft bijvoorbeeld tijdens het voortraject zijn analyse over de econo-

mische haalbaarheid, maar ook wanneer de praktische uitvoerbaarheid van het concept door het ontwerp of de situatie in het geding komt. Ook wan-

neer er geen garanties kunnen worden afgegeven moet dit worden uitgesproken zodat dit als risico kan worden aangeduid. 

 Een ketenpartner neemt zijn verantwoordelijkheid voor het bieden van kwaliteit en volledigheid volgens de uitvraag van de opdrachtgever. 

 Een ketenpartner doet een aanbieding zonder uitsluitingen en zonder dubbellingen met andere partijen, de aanbieding is prijsvast 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. 

Specifiek: 

 De Modelleur als ketenpartner draagt zorg voor het opzetten van het 3D Model. Daarbij wordt het “BIM Protocol VB Groep” in acht genomen. 

 De Modelleur ontzorgt de conceptaanbieder op het gebied van BIM. Hij verzorgt de benodigde tekeningen voor de overige ketenpartners en de pre-

sentatie. 

 De Modelleur als ketenpartner stemt tijdens het voortraject de inhoud van bovenstaande punten af met de conceptaanbieder. 

Rol: Modelleur (M)      Ketenpartner: - 

Contactpersoon: M. Modelleur   Project: ‘thuis Oerle 

Afspraken: 

Activiteiten: 



Aantekeningen Werkvoorbereider 

 

Betrokken Partijen: 



 

 

Tijdens het opstellen van de 1e Input wordt er van de Modelleur verwacht dat hij zichzelf het project en de bijbehorende projectin-

formatie eigen maakt en mogelijke kansen, bedreigingen, slimmigheden en risico’s signaleert. Deze kansen, bedreigingen, slimmig-

heden en risico’s moeten voor het eigen vakgebied en de aangrenzende vakgebieden aangeleverd worden. Daarbij kan gedacht 

worden aan een slimmere, betere, snellere of meer economische werkwijze en organisatie of producten en details. Ook bedreigin-

gen en risico’s met betrekking tot kwaliteit, kosten, bouwtijd of organisatie zijn voorbeelden van gewenste 1e Input. 

1.1 Opstellen 1e Input 

Omschrijving Activiteit: 

BPMN Schema: 

Alle documenten ontvangen 

voor opstellen 1e Input? 

Versturen 1e Input naar  

werkvoorbereider HS 

Bepalen 

Kansen,  

Bedreigingen, Slim-

migheden, Risico’s 

M 

 

Input: Output: 

 

Betrokken Partijen: Coördinatie: 

 

Projectinformatie bestaande uit: 

 Startdocument 

 Tekeningen Architect (Plattegronden, Aanzichten, Doorsnedes) 

 Bestek, Afwerkstaten 

 Scoremodel 

 

Overzicht met gesignaleerde kansen, bedreigingen, slimmigheden en risico’s 

voor het eigen en aangrenzende vakgebieden. 

 

 

Afstemming tussen partijen is in deze fase niet noodzakelijk. 

 

Voor het opstellen van de 1e Input is normaal gesproken 4 - 8 uur nodig. 



 

 

Tijdens het opzetten van het 3D Model wordt er van de Modelleur verwacht dat hij de Tekeningen van de Architect omzet naar een 

3D Model. We willen vanuit dit BIM calculeren door middel van IBIS4BIM dus daar dient de Modelleur rekening mee te houden. Ook 

dient het “BIM Protocol VB Groep” in acht genomen te worden. 

1.2 Opzetten 3D Model 

Omschrijving Activiteit: 

BPMN Schema: 

M 

 

Input: Output: 

 

Betrokken Partijen: Coördinatie: 

 

Tekeningen Architect (Plattegronden, Aanzichten, Doorsnedes) 

 

3D Model volgens BIM Protocol VB Groep 

 

Afstemming tussen partijen is in deze fase niet noodzakelijk. 

 

Voor het opzetten van het 3D Model is normaal gesproken 50 - 60 uur no-

dig. 

Alle documenten ontvangen 

voor opzetten 3D Model? 

Versturen 3D Model naar  

werkvoorbereider HS 

Omzetten 

Tekeningen 

Architect 



 

 

Tijdens de check van het 1e Ontwerp wordt er van de Modelleur verwacht dat hij het ontwerp grondig controleert op mogelijke 

knelpunten op het eigen vakgebied. Wanneer knelpunten gevonden worden draagt hij daarvoor oplossingen aan, binnen de gestel-

de eisen en wensen van de opdrachtgever en binnen het HSC concept. Wanneer er geen knelpunten zijn geeft de Modelleur zijn 

goedkeuring aan Huybregts Systeembouw. 

1.3 Check 1e Ontwerp 

Omschrijving Activiteit: 

BPMN Schema: 

M 

 

Input: Output: 

 

Betrokken Partijen: Coördinatie: 

 

1e Ontwerp bestaande uit: 

 Voorlopige Tekeningen Modelleur (Plattegronden, Aanzichten, Doorsne-

des) 

 Voorlopig 3D Model 

 Gekozen voorstellen ontwerpdelen (Casco, Prefab Dak, Kozijnen, 

Afbouw, E-Installatie, W-Installatie) 

 

Overzicht met gesignaleerde knelpunten en oplossingen voor het eigen vak-

gebied bevattende: 

 Plattegronden 

 Doorsnedes 

Welke gecheckt zijn op: 

 Functionaliteit 

 

Afstemming tussen partijen is in deze fase niet noodzakelijk. 

 

Voor het controleren van het 1e Ontwerp is normaal gesproken 4 - 8 uur 

nodig. 

Alle documenten ontvangen 

voor check 1e Ontwerp? 

Versturen knelpunten en oplossingen  

naar werkvoorbereider HS 

Bepalen 

knelpunten 

Bedenken 

oplossingen 

Goedkeuren 1e Ontwerp 



 

 

Tijdens het maken van de Visualisaties wordt er van de Modelleur verwacht dat hij in overleg met Huybregts Systeembouw de be-

nodigde tekeningen en impressies maakt. 

1.4 Maken Visualisaties 

Omschrijving Activiteit: 

BPMN Schema: 

M 

 

Input: Output: 

 

Betrokken Partijen: Coördinatie: 

 

Definitieve Insteek bestaande uit: 

 Definitieve Tekeningen Modelleur (Plattegronden, Aanzichten, Doorsne-

des) 

 Definitief 3D Model Modelleur 

 

Visualisaties bestaande uit: 

 Plattegronden 

 Aanzichten 

 Impressies 

 

Huybregts Systeembouw 

 

Voor het maken van de Visualisaties is normaal gesproken 8 - 12 uur nodig. 

Alle documenten ontvangen 

voor maken Visualisaties? 

Versturen Visualisaties  

naar werkvoorbereider HS 

Afstemmen 

Insteek 

Maken  

Visualisaties 



2.1 Opstellen 1e Input:  2.2 Maken Voorstel:   2.3 Check 1e Ontwerp: 

Input: Projectinformatie  Input: Shortlist,    Input: 1e Ontwerp 

                 Tekeningen Architect, 

                 Situatiegegevens, 

                 Gegevens KP 

Output: 1e Input   Output: Constructief Voorstel  Output: Knelpunten met oplossingen 

Tijdsduur: 4 - 8 uur   Tijdsduur: 16 - 32 uur   Tijdsduur: 4 - 8 uur 

Algemeen:  

 Een ketenpartner oppert proactief mogelijke verbeteringen voor het ontwerp om de gezamenlijke kans op gunning te vergroten (kwalitatief goed, 

maar slimmer/goedkoper). 

 Een ketenpartner wacht niet af maar stelt proactief vragen. 

 Een ketenpartner verstrekt zo snel mogelijk input voor andere partijen die hier naar vragen. 

 Een ketenpartner signaleert en adviseert m.b.t. risico’s en kritische aspecten. Hij geeft bijvoorbeeld tijdens het voortraject zijn analyse over de econo-

mische haalbaarheid, maar ook wanneer de praktische uitvoerbaarheid van het concept door het ontwerp of de situatie in het geding komt. Ook wan-

neer er geen garanties kunnen worden afgegeven moet dit worden uitgesproken zodat dit als risico kan worden aangeduid. 

 Een ketenpartner neemt zijn verantwoordelijkheid voor het bieden van kwaliteit en volledigheid volgens de uitvraag van de opdrachtgever. 

 Een ketenpartner doet een aanbieding zonder uitsluitingen en zonder dubbellingen met andere partijen, de aanbieding is prijsvast 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. 

Specifiek: 

 De Constructief Adviseur geeft tijdens het voortraject informatie m.b.t. te verwachten funderingswijze/draagkracht van de grond, te verwachten 

grondwaterstanden en eventueel toe te passen bemaling. Ook schetst hij de eventueel toe te passen palen, balken/stroken voor de offerteaanvraag 

(mag een schets op een bestaande tekening zijn). 

 De Constructief Adviseur analyseert de constructieve haalbaarheid van het ontwerp en stemt de stabiliteit en de te nemen maatregelen af met de 

Leverancier en Verwerker van de Prefab Dakkappen en het Casco en van eventuele andere constructieve elementen. 

 De Constructief Adviseur ontzorgt de conceptaanbieder op het thema constructie. Hij verzorgt de benodigde tekeningen en berekeningen. 

 De Constructief Adviseur stemt tijdens het voortraject de inhoud van  bovenstaande punten af met de conceptaanbieder. 

Rol: Constructief Adviseur (CA)   Ketenpartner: - 

Contactpersoon: C. Adviseur    Project: ‘thuis Oerle 

Afspraken: 

Activiteiten: 



Aantekeningen Werkvoorbereider 

 

Betrokken Partijen: 



 

 

Tijdens het opstellen van de 1e Input wordt er van de Constructief Adviseur verwacht dat hij zichzelf het project en de bijbehorende 

projectinformatie eigen maakt en mogelijke kansen, bedreigingen, slimmigheden en risico’s signaleert. Deze kansen, bedreigingen, 

slimmigheden en risico’s moeten voor het eigen vakgebied en de aangrenzende vakgebieden aangeleverd worden. Daarbij kan ge-

dacht worden aan een slimmere, betere, snellere of meer economische werkwijze en organisatie of producten en details. Ook be-

dreigingen en risico’s met betrekking tot kwaliteit, kosten, bouwtijd of organisatie zijn voorbeelden van gewenste 1e Input. 

2.1 Opstellen 1e Input 

Omschrijving Activiteit: 

BPMN Schema: 

Alle documenten ontvangen 

voor opstellen 1e Input? 

Versturen 1e Input naar  

werkvoorbereider HS 

Bepalen 

Kansen,  

Bedreigingen, Slim-

migheden, Risico’s 

CA 

 

Input: Output: 

 

Betrokken Partijen: Coördinatie: 

 

Projectinformatie bestaande uit: 

 Startdocument 

 Tekeningen Architect (Plattegronden, Aanzichten, Doorsnedes) 

 Bestek, Afwerkstaten 

 Scoremodel 

 

Overzicht met gesignaleerde kansen, bedreigingen, slimmigheden en risico’s 

voor het eigen en aangrenzende vakgebieden. 

 

 

Afstemming tussen partijen is in deze fase niet noodzakelijk. 

 

Voor het opstellen van de 1e Input is normaal gesproken 4 - 8 uur nodig. 



 

 

Tijdens het maken van het Voorstel met opties wordt er van de Constructief Adviseur verwacht dat hij op zijn vakgebied oplossingen 

zoekt voor de bedreigingen en risico’s van de Shortlist, binnen de gestelde eisen en wensen van de opdrachtgever en binnen het 

HSC concept . De Constructief Adviseur draagt de verantwoordelijkheid voor het Voorstel met opties en zorgt ervoor dat het afge-

stemd is met de betrokken partijen en zo noodzakelijk aangepast. Daarnaast is het de verantwoordelijkheid van de Constructief 

Adviseur dat er onderzoek gedaan wordt naar de draagkracht van de bouwlocatie en moet er een bijbehorend funderingsadvies 

gemaakt worden. 

2.2 Maken Voorstel 

Omschrijving Activiteit: 

BPMN Schema: 

Alle gegevens beschikbaar voor 

maken Voorstel met opties? 

Versturen Voorstel met opties  

naar werkvoorbereider HS 

Opstellen  

Voorstel met opties 

CA 

 

Input: Output: 

 

Betrokken Partijen: Coördinatie: 

 

Shortlist (Bedreigingen, Risico’s) 

Tekeningen Architect (Plattegronden, Doorsnedes, Overspanningen) 

Situatiegegevens (Sonderingen) 

Gegevens Casco Leverancier (Afmetingen, Sterkte) 

Gegevens Prefab Dak Leverancier (Afmetingen, Sterkte) 

 

Voorstel met opties voor eigen vakgebied bevattende: 

 Constructieve elementen (Vloeren, Wanden, Daken) 

Waarvoor afstemming plaats heeft gevonden op het gebied van: 

 Aansluitdetails Prefab Dak 

 Aansluitdetails Casco 

 Aansluitdetails Fundering 

Funderingsadvies 

 

Casco Leverancier 

Prefab Dak Leverancier 

 

Voor het maken van het Voorstel met opties is normaal gesproken 16 - 32 

uur nodig. 

Afstemming 

Toetsen  

Voorstel met opties 



 

 

Tijdens de check van het 1e Ontwerp wordt er van de Constructief Adviseur verwacht dat hij het ontwerp grondig controleert op 

mogelijke knelpunten op het eigen vakgebied. Wanneer knelpunten gevonden worden draagt hij daarvoor oplossingen aan, binnen 

de gestelde eisen en wensen van de opdrachtgever en binnen het HSC concept. Wanneer er geen knelpunten zijn geeft de Construc-

tief Adviseur zijn goedkeuring aan Huybregts Systeembouw. 

2.3 Check 1e Ontwerp 

Omschrijving Activiteit: 

BPMN Schema: 

CA 

 

Input: Output: 

 

Betrokken Partijen: Coördinatie: 

 

1e Ontwerp bestaande uit: 

 Voorlopige Tekeningen Modelleur (Plattegronden, Aanzichten, Doorsne-

des) 

 Voorlopig 3D Model Modelleur 

 Gekozen voorstellen ontwerpdelen (Casco, Prefab Dak, Kozijnen, 

Afbouw, E-Installatie, W-Installatie) 

 

Overzicht met gesignaleerde knelpunten en oplossingen voor het eigen vak-

gebied bevattende: 

 Constructieve elementen (Vloeren, Wanden, Daken) 

Welke gecheckt zijn op: 

 Aansluitdetails Prefab Dak 

 Aansluitdetails Casco 

 Aansluitdetails Fundering 

 

Afstemming tussen partijen is in deze fase niet noodzakelijk. 

 

Voor het controleren van het 1e Ontwerp is normaal gesproken 4 - 8 uur 

nodig. 

Alle documenten ontvangen 

voor check 1e Ontwerp? 

Versturen knelpunten en oplossingen  

naar werkvoorbereider HS 

Bepalen 

knelpunten 

Bedenken 

oplossingen 

Goedkeuren 1e Ontwerp 





3.1 Opstellen 1e Input:  3.2 Maken Voorstel:   3.3 Check 1e Ontwerp:  3.4 Maken EPC/GPR Berekening: 

Input: Projectinformatie  Input: Shortlist,    Input: 1e Ontwerp   Input: Definitieve Insteek, 

                 Tekeningen Architect,                   Gegevens KP 

                 Gegevens KP 

Output: 1e Input   Output: Bouwfysisch Voorstel  Output: Knelpunten met oplossingen Output: EPC/GPR Berekening 

Tijdsduur: 4 - 8 uur   Tijdsduur: 16 - 32 uur   Tijdsduur: 4 - 8 uur   Tijdsduur: 8 uur 

Algemeen:  

 Een ketenpartner oppert proactief mogelijke verbeteringen voor het ontwerp om de gezamenlijke kans op gunning te vergroten (kwalitatief goed, 

maar slimmer/goedkoper). 

 Een ketenpartner wacht niet af maar stelt proactief vragen. 

 Een ketenpartner verstrekt zo snel mogelijk input voor andere partijen die hier naar vragen. 

 Een ketenpartner signaleert en adviseert m.b.t. risico’s en kritische aspecten. Hij geeft bijvoorbeeld tijdens het voortraject zijn analyse over de econo-

mische haalbaarheid, maar ook wanneer de praktische uitvoerbaarheid van het concept door het ontwerp of de situatie in het geding komt. Ook wan-

neer er geen garanties kunnen worden afgegeven moet dit worden uitgesproken zodat dit als risico kan worden aangeduid. 

 Een ketenpartner neemt zijn verantwoordelijkheid voor het bieden van kwaliteit en volledigheid volgens de uitvraag van de opdrachtgever. 

 Een ketenpartner doet een aanbieding zonder uitsluitingen en zonder dubbellingen met andere partijen, de aanbieding is prijsvast 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. 

Specifiek: 

 De Bouwfysisch Adviseur deelt tijdens het voortraject informatie d.m.v. opties voor energetische concepten, die aangeven hoe de beoogde EPC be-

haald kan worden. Hiervoor vraagt hij input van de betrokken ketenpartners. 

 De Bouwfysisch Adviseur checkt schetsen en ontwerp op te verwachten uitkomsten van EPC berekeningen, GPR en MPC berekeningen, gak bereke-

ningen, daglichtberekeningen, ventilatieberekeningen, advisering installatiegeluid, advisering politiekeurmerk inclusief certificering, luchtdichtheids-

metingen, geluidsmetingen tussen woningen, geluidsmetingen installatiegeluid, geluidsmetingen geluid van buiten etc. zodat het ontwerp correct kan 

worden ingestoken. 

 De Bouwfysisch Adviseur stemt tijdens het voortraject de maatregelen om bovenstaande punten te kunnen voldoen af met de conceptaanbieder. Hij 

beschrijft de relevante bevindingen op een wijze zodat ze kunnen worden meegenomen in de aanbieding richting de opdrachtgever. 

Rol: Bouwfysisch Adviseur (BA)   Ketenpartner: - 

Contactpersoon: B. Adviseur    Project: ‘thuis Oerle 

Afspraken: 

Activiteiten: 



Aantekeningen Werkvoorbereider 

 

Betrokken Partijen: 



 

 

Tijdens het opstellen van de 1e Input wordt er van de Bouwfysisch Adviseur verwacht dat hij zichzelf het project en de bijbehorende 

projectinformatie eigen maakt en mogelijke kansen, bedreigingen, slimmigheden en risico’s signaleert. Deze kansen, bedreigingen, 

slimmigheden en risico’s moeten voor het eigen vakgebied en de aangrenzende vakgebieden aangeleverd worden. Daarbij kan ge-

dacht worden aan een slimmere, betere, snellere of meer economische werkwijze en organisatie of producten en details. Ook be-

dreigingen en risico’s met betrekking tot kwaliteit, kosten, bouwtijd of organisatie zijn voorbeelden van gewenste 1e Input. 

3.1 Opstellen 1e Input 

Omschrijving Activiteit: 

BPMN Schema: 

Alle documenten ontvangen 

voor opstellen 1e Input? 

Versturen 1e Input naar  

werkvoorbereider HS 

Bepalen 

Kansen,  

Bedreigingen, Slim-

migheden, Risico’s 

BA 

 

Input: Output: 

 

Betrokken Partijen: Coördinatie: 

 

Projectinformatie bestaande uit: 

 Startdocument 

 Tekeningen Architect (Plattegronden, Aanzichten, Doorsnedes) 

 Bestek, Afwerkstaten 

 Scoremodel 

 

Overzicht met gesignaleerde kansen, bedreigingen, slimmigheden en risico’s 

voor het eigen en aangrenzende vakgebieden. 

 

 

Afstemming tussen partijen is in deze fase niet noodzakelijk. 

 

Voor het opstellen van de 1e Input is normaal gesproken 4 - 8 uur nodig. 



 

 

Tijdens het maken van het Voorstel met opties wordt er van de Bouwfysisch Adviseur verwacht dat hij op zijn vakgebied oplossingen 

zoekt voor de bedreigingen en risico’s van de Shortlist, binnen de gestelde eisen en wensen van de opdrachtgever en binnen het 

HSC concept . De Bouwfysisch Adviseur draagt de verantwoordelijkheid voor het Voorstel met opties en zorgt ervoor dat het afge-

stemd is met de betrokken partijen. 

3.2 Maken Voorstel 

Omschrijving Activiteit: 

BPMN Schema: 

Alle gegevens beschikbaar voor 

maken Voorstel met opties? 

Versturen Voorstel met opties  

naar werkvoorbereider HS 

Opstellen  

Voorstel met opties 

BA 

 

Input: Output: 

 

Betrokken Partijen: Coördinatie: 

 

Shortlist (Bedreigingen, Risico’s) 

Tekeningen Architect (Plattegronden, Aanzichten, Doorsnedes) 

Gegevens Casco Leverancier (RC-waarden, Diktes) 

Gegevens Prefab Dak Leverancier (RC-waarden, Diktes) 

Gegevens Kozijnen Leverancier (U-waarden) 

Gegevens E-Installateur (Installaties) 

Gegevens W-Installateur (Installaties) 

 

 

Voorstel met opties voor eigen vakgebied bevattende: 

 EPC-berekening 

Waarvoor afstemming plaats heeft gevonden op het gebied van: 

 Isolatiewaarden 

 Installaties 

 

Casco Leverancier 

Prefab Dak Leverancier 

Kozijnen Leverancier 

E-Installateur 

W-Installateur 

 

Voor het maken van het Voorstel met opties is normaal gesproken 16 - 32 

uur nodig. 

Afstemming 

Toetsen  

Voorstel met opties 



 

 

Tijdens de check van het 1e Ontwerp wordt er van de Bouwfysisch Adviseur verwacht dat hij het ontwerp grondig controleert op 

mogelijke knelpunten op het eigen vakgebied. Wanneer knelpunten gevonden worden draagt hij daarvoor oplossingen aan, binnen 

de gestelde eisen en wensen van de opdrachtgever en binnen het HSC concept. Wanneer er geen knelpunten zijn geeft de Bouwfy-

sisch Adviseur zijn goedkeuring aan Huybregts Systeembouw. 

3.3 Check 1e Ontwerp 

Omschrijving Activiteit: 

BPMN Schema: 

BA 

 

Input: Output: 

 

Betrokken Partijen: Coördinatie: 

 

1e Ontwerp bestaande uit: 

 Voorlopige Tekeningen Modelleur (Plattegronden, Aanzichten, Doorsne-

des) 

 Voorlopig 3D Model Modelleur 

 Gekozen voorstellen ontwerpdelen (Casco, Prefab Dak, Kozijnen, 

Afbouw, E-Installatie, W-Installatie) 

 

Overzicht met gesignaleerde knelpunten en oplossingen voor het eigen vak-

gebied bevattende: 

 EPC-berekening 

Welke gecheckt zijn op: 

 Zie Specifieke Afspraken 

 

Afstemming tussen partijen is in deze fase niet noodzakelijk. 

 

Voor het controleren van het 1e Ontwerp is normaal gesproken 4 - 8 uur 

nodig. 

Alle documenten ontvangen 

voor check 1e Ontwerp? 

Versturen knelpunten en oplossingen  

naar werkvoorbereider HS 

Bepalen 

knelpunten 

Bedenken 

oplossingen 

Goedkeuren 1e Ontwerp 



 

 

Tijdens het maken van de EPC/GPR berekening wordt er van de Bouwfysisch Adviseur verwacht  

3.4 Maken EPC/GPR Berekening 

Omschrijving Activiteit: 

BPMN Schema: 

BA 

 

Input: Output: 

 

Betrokken Partijen: Coördinatie: 

 

Definitieve Insteek bestaande uit: 

 Definitieve Tekeningen Modelleur (Plattegronden, Aanzichten, Doorsne-

des) 

 Definitief 3D Model 

Gegevens Casco Leverancier (RC-waarden, Diktes) 

Gegevens Prefab Dak Leverancier (RC-waarden, Diktes) 

Gegevens Kozijnen Leverancier (U-waarden) 

Gegevens E-Installateur (Installaties) 

Gegevens W-Installateur (Installaties) 

 

EPC/GPR berekening welke voldoet aan het Bouwbesluit en gecheckt is op: 

 Zie Specifieke Afspraken 

 

Afstemming tussen partijen is in deze fase niet noodzakelijk. 

 

Voor het maken van de EPC/GPR Berekening is normaal gesproken 8 uur 

nodig. 

Alle documenten ontvangen 

voor maken EPC/GPR berekening? 

Versturen EPC/GPR berekening  

naar werkvoorbereider HS 

Maken 

EPC/GPR 

berekening 



4.1 Opstellen 1e Input:  4.2 Maken Voorstel:   4.3 Check 1e Ontwerp:  4.4 Opstellen Offerte: 

Input: Projectinformatie  Input: Shortlist,    Input: 1e Ontwerp   Input: Definitieve Insteek 

                 Tekeningen Architect, 

                 Gegevens KP 

Output: 1e Input   Output: Casco Voorstel   Output: Knelpunten met oplossingen Output: Offerte met opties 

Tijdsduur: 4 - 8 uur   Tijdsduur: 16 - 32 uur   Tijdsduur: 4 - 8 uur   Tijdsduur: 24 uur 

Algemeen:  

 Een ketenpartner oppert proactief mogelijke verbeteringen voor het ontwerp om de gezamenlijke kans op gunning te vergroten (kwalitatief goed, 

maar slimmer/goedkoper). 

 Een ketenpartner wacht niet af maar stelt proactief vragen. 

 Een ketenpartner verstrekt zo snel mogelijk input voor andere partijen die hier naar vragen. 

 Een ketenpartner signaleert en adviseert m.b.t. risico’s en kritische aspecten. Hij geeft bijvoorbeeld tijdens het voortraject zijn analyse over de econo-

mische haalbaarheid, maar ook wanneer de praktische uitvoerbaarheid van het concept door het ontwerp of de situatie in het geding komt. Ook wan-

neer er geen garanties kunnen worden afgegeven moet dit worden uitgesproken zodat dit als risico kan worden aangeduid. 

 Een ketenpartner neemt zijn verantwoordelijkheid voor het bieden van kwaliteit en volledigheid volgens de uitvraag van de opdrachtgever. 

 Een ketenpartner doet een aanbieding zonder uitsluitingen en zonder dubbellingen met andere partijen, de aanbieding is prijsvast 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. 

Specifiek: 

 De Casco Leverancier deelt tijdens het voortraject informatie m.b.t. kolombreedtes en lateihoogtes en andere vorm beperkingen en geboden en kos-

tentechnische energetische opties met de Architect en de Bouwfysisch Adviseur, zodat het ontwerp efficiënt/voordelig wordt ingestoken. 

 De Casco Leverancier analyseert de stabiliteit van het ontwerp en stemt de te nemen maatregelen af met de Constructief Adviseur en de Leverancier 

en Verwerker van de Prefab Dakkappen. 

 De Casco Leverancier ontzorgt de conceptaanbieder. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid voor het afstemmen en evt. in de offerte opnemen van het 

benodigde constructieve staal, de kozijn assemblage, spouwankers, schroefhulzen, electradozen, klemstrips, transportbuizen, inkassingen, transport- 

en hijsvoorzieningen, schoorpunthulzen, etc.  en ook voor afstemming van aansluitingsdetails met aangrenzende onderdelen, eisen m.b.t. woning 

scheidende vloeren of luchtdichtheid van het casco en de aansluitdetails etc. 

 De Casco Leverancier stemt tijdens het voortraject de inhoud van  bovenstaande punten af met de conceptaanbieder. 

Rol: Casco Leverancier (CL)    Ketenpartner: - 

Contactpersoon: C. Leverancier   Project: ‘thuis Oerle 

Afspraken: 

Activiteiten: 



Aantekeningen Werkvoorbereider 

 

Betrokken Partijen: 



 

 

Tijdens het opstellen van de 1e Input wordt er van de Casco Leverancier verwacht dat hij zichzelf het project en de bijbehorende 

projectinformatie eigen maakt en mogelijke kansen, bedreigingen, slimmigheden en risico’s signaleert. Deze kansen, bedreigingen, 

slimmigheden en risico’s moeten voor het eigen vakgebied en de aangrenzende vakgebieden aangeleverd worden. Daarbij kan ge-

dacht worden aan een slimmere, betere, snellere of meer economische werkwijze en organisatie of producten en details. Ook be-

dreigingen en risico’s met betrekking tot kwaliteit, kosten, bouwtijd of organisatie zijn voorbeelden van gewenste 1e Input. 

4.1 Opstellen 1e Input 

Omschrijving Activiteit: 

BPMN Schema: 

Alle documenten ontvangen 

voor opstellen 1e Input? 

Versturen 1e Input naar  

werkvoorbereider HS 

Bepalen 

Kansen,  

Bedreigingen, Slim-

migheden, Risico’s 

CL 

 

Input: Output: 

 

Betrokken Partijen: Coördinatie: 

 

Projectinformatie bestaande uit: 

 Startdocument 

 Tekeningen Architect (Plattegronden, Aanzichten, Doorsnedes) 

 Bestek, Afwerkstaten 

 Scoremodel 

 

Overzicht met gesignaleerde kansen, bedreigingen, slimmigheden en risico’s 

voor het eigen en aangrenzende vakgebieden. 

 

 

Afstemming tussen partijen is in deze fase niet noodzakelijk. 

 

Voor het opstellen van de 1e Input is normaal gesproken 4 - 8 uur nodig. 



 

 

Tijdens het maken van het Voorstel met opties wordt er van de Casco Leverancier verwacht dat hij op zijn vakgebied oplossingen 

zoekt voor de bedreigingen en risico’s van de Shortlist, binnen de gestelde eisen en wensen van de opdrachtgever en binnen het 

HSC concept . De Casco Leverancier draagt de verantwoordelijkheid voor het Voorstel met opties en zorgt ervoor dat het afgestemd 

is met de betrokken partijen. 

4.2 Maken Voorstel 

Omschrijving Activiteit: 

BPMN Schema: 

Alle gegevens beschikbaar voor 

maken Voorstel met opties? 

Versturen Voorstel met opties  

naar werkvoorbereider HS 

Opstellen  

Voorstel met opties 

CL 

 

Input: Output: 

 

Betrokken Partijen: Coördinatie: 

 

Shortlist (Bedreigingen, Risico’s) 

Tekeningen Architect (Plattegronden, Aanzichten, Doorsnedes) 

Gegevens Bouwfysisch Adviseur (Keuze ventilatiesysteem) 

Gegevens Prefab Dak Leverancier (Aansluitingen) 

Gegevens Kozijnen Leverancier (Posities, Afmetingen openingen) 

Gegevens E-Installateur (Posities, Afmetingen openingen) 

Gegevens W-Installateur (Posities, Afmetingen openingen) 

 

 

Voorstel met opties voor eigen vakgebied bevattende: 

 Casco elementen (Vloeren, Wanden) 

 Lateien 

Waarvoor afstemming plaats heeft gevonden op het gebied van: 

 Aansluitdetails Prefab Dak 

 Aansluitdetails Kozijnen 

 

Constructief Adviseur 

Prefab Dak Leverancier 

Kozijnen Leverancier 

E-Installateur 

W-Installateur 

 

Voor het maken van het Voorstel met opties is normaal gesproken 16 - 32 

uur nodig. 

Afstemming 

Toetsen  

Voorstel met opties 



 

 

Tijdens de check van het 1e Ontwerp wordt er van de Casco Leverancier verwacht dat hij het ontwerp grondig controleert op moge-

lijke knelpunten op het eigen vakgebied. Wanneer knelpunten gevonden worden draagt hij daarvoor oplossingen aan, binnen de 

gestelde eisen en wensen van de opdrachtgever en binnen het HSC concept. Wanneer er geen knelpunten zijn geeft de Casco Leve-

rancier zijn goedkeuring aan Huybregts Systeembouw. 

4.3 Check 1e Ontwerp 

Omschrijving Activiteit: 

BPMN Schema: 

CL 

 

Input: Output: 

 

Betrokken Partijen: Coördinatie: 

 

1e Ontwerp bestaande uit: 

 Voorlopige Tekeningen Modelleur (Plattegronden, Aanzichten, Doorsne-

des) 

 Voorlopig 3D Model Modelleur 

 Gekozen voorstellen ontwerpdelen (Casco, Prefab Dak, Kozijnen, 

Afbouw, E-Installatie, W-Installatie) 

 

Overzicht met gesignaleerde knelpunten en oplossingen voor het eigen vak-

gebied bevattende: 

 Casco elementen (Vloeren, Wanden) 

 Lateien 

Welke gecheckt zijn op: 

 Aansluitdetails Prefab Daken 

 Zie Specifieke Afspraken 

 

Afstemming tussen partijen is in deze fase niet noodzakelijk. 

 

Voor het controleren van het 1e Ontwerp is normaal gesproken 4 - 8 uur 

nodig. 

Alle documenten ontvangen 

voor check 1e Ontwerp? 

Versturen knelpunten en oplossingen  

naar werkvoorbereider HS 

Bepalen 

knelpunten 

Bedenken 

oplossingen 

Goedkeuren 1e Ontwerp 



 

 

Tijdens het opstellen van de Offerte met opties wordt er van de Casco Leverancier verwacht dat hij voor de Definitieve Insteek een 

offerte opstelt voor zijn vakgebied zonder uitsluitingen en zonder dubbellingen met andere partijen. 

4.4 Opstellen Offerte 

Omschrijving Activiteit: 

BPMN Schema: 

Alle documenten ontvangen voor 

opstellen Offerte met opties? 

Versturen Offerte met opties 

naar werkvoorbereider HS 

Opstellen Offerte 

met opties 

CL 

 

Input: Output: 

 

Betrokken Partijen: Coördinatie: 

 

Definitieve Insteek bestaande uit: 

 Tekeningen Modelleur (Plattegronden, Aanzichten, Doorsnedes) 

 3D Model Modelleur 

 Gekozen ontwerpdelen (Casco, Prefab Dak, Kozijnen, Afbouw, E-

Installatie, W-Installatie) 

 

Offerte met opties voor eigen vakgebied bevattende: 

 Casco elementen (Vloeren, Wanden) 

 Lateien 

 Zie ook Specifieke Afspraken 

 

 

 

Afstemming tussen partijen is in deze fase niet noodzakelijk. 

 

Voor het opstellen van de Offerte met opties is normaal gesproken 24 uur 

nodig. 



5.1 Opstellen 1e Input:  5.2 Maken Voorstel:   5.3 Check 1e Ontwerp:  5.4 Opstellen Offerte: 

Input: Projectinformatie  Input: Shortlist,    Input: 1e Ontwerp   Input: Definitieve Insteek 

                 Tekeningen Architect, 

                 Gegevens KP 

Output: 1e Input   Output: Prefab Dak Voorstel  Output: Knelpunten met oplossingen Output: Offerte met opties 

Tijdsduur: 4 - 8 uur   Tijdsduur: 16 - 32 uur   Tijdsduur: 4 - 8 uur   Tijdsduur: 24 uur 

Algemeen:  

 Een ketenpartner oppert proactief mogelijke verbeteringen voor het ontwerp om de gezamenlijke kans op gunning te vergroten (kwalitatief goed, 

maar slimmer/goedkoper). 

 Een ketenpartner wacht niet af maar stelt proactief vragen. 

 Een ketenpartner verstrekt zo snel mogelijk input voor andere partijen die hier naar vragen. 

 Een ketenpartner signaleert en adviseert m.b.t. risico’s en kritische aspecten. Hij geeft bijvoorbeeld tijdens het voortraject zijn analyse over de econo-

mische haalbaarheid, maar ook wanneer de praktische uitvoerbaarheid van het concept door het ontwerp of de situatie in het geding komt. Ook wan-

neer er geen garanties kunnen worden afgegeven moet dit worden uitgesproken zodat dit als risico kan worden aangeduid. 

 Een ketenpartner neemt zijn verantwoordelijkheid voor het bieden van kwaliteit en volledigheid volgens de uitvraag van de opdrachtgever. 

 Een ketenpartner doet een aanbieding zonder uitsluitingen en zonder dubbellingen met andere partijen, de aanbieding is prijsvast 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. 

Specifiek: 

 De Prefab Dak Leverancier deelt tijdens het voortraject informatie m.b.t. kapvormen en energetische/kostentechnische opties met de Architect en de 

Bouwfysisch Adviseur, zodat het ontwerp efficiënt/voordelig wordt ingestoken. 

 De Prefab Dak Leverancier analyseert de stabiliteit van het ontwerp en stemt de te nemen maatregelen af met de Constructief Adviseur en de Leve-

rancier van het Casco. 

 De Prefab Dak Leverancier ontzorgt de conceptaanbieder op het onderdeel dak en alles wat daarmee te maken heeft. Hij neemt zijn verantwoorde-

lijkheid voor het afstemmen en in de offerte opnemen en uitvoeren/leveren van onder andere de benodigde prefab dakkappen, afwerking, bevesti-

gingsmiddelen, kopgevel- en/of gootoverstekken, sparingen/doorvoeren, koppelen van elementen, ondersteuningsconstructie etc, maar ook afstem-

ming van aansluitingsdetails met aansluitende onderdelen, luchtdichtheid, eisen m.b.t. omgevingsgeluid, brandveiligheid etc. neemt hij zijn verant-

woordelijkheid. 

 De Prefab Dak Leverancier en de Prefab Dak Verwerker zijn voor de volledigheid van het onderdeel dak samen verantwoordelijk. Zij stemmen hun 

Voorstellen zo af dat de volledige realisatie van het onderdeel dak wordt aangeboden. 

 De Prefab Dak Leverancier stemt tijdens de aanbiedingsfase de inhoud van  bovenstaande punten af met de conceptaanbieder. 

Rol: Prefab Dak Leverancier (PL)   Ketenpartner: - 

Contactpersoon: P.D. Leverancier   Project: ‘thuis Oerle 

Afspraken: 

Activiteiten: 



Aantekeningen Werkvoorbereider 

 

Betrokken Partijen: 



 

 

Tijdens het opstellen van de 1e Input wordt er van de Prefab Dak Leverancier verwacht dat hij zichzelf het project en de bijbehoren-

de projectinformatie eigen maakt en mogelijke kansen, bedreigingen, slimmigheden en risico’s signaleert. Deze kansen, bedreigin-

gen, slimmigheden en risico’s moeten voor het eigen vakgebied en de aangrenzende vakgebieden aangeleverd worden. Daarbij kan 

gedacht worden aan een slimmere, betere, snellere of meer economische werkwijze en organisatie of producten en details. Ook 

bedreigingen en risico’s met betrekking tot kwaliteit, kosten, bouwtijd of organisatie zijn voorbeelden van gewenste 1e Input. 

5.1 Opstellen 1e Input 

Omschrijving Activiteit: 

BPMN Schema: 

Alle documenten ontvangen 

voor opstellen 1e Input? 

Versturen 1e Input naar  

werkvoorbereider HS 

Bepalen 

Kansen,  

Bedreigingen, Slim-

migheden, Risico’s 

PL 

 

Input: Output: 

 

Betrokken Partijen: Coördinatie: 

 

Projectinformatie bestaande uit: 

 Startdocument 

 Tekeningen Architect (Plattegronden, Aanzichten, Doorsnedes) 

 Bestek, Afwerkstaten 

 Scoremodel 

 

Overzicht met gesignaleerde kansen, bedreigingen, slimmigheden en risico’s 

voor het eigen en aangrenzende vakgebieden. 

 

 

Afstemming tussen partijen is in deze fase niet noodzakelijk. 

 

Voor het opstellen van de 1e Input is normaal gesproken 4 - 8 uur nodig. 



 

 

Tijdens het maken van het Voorstel met opties wordt er van de Prefab Dak Leverancier verwacht dat hij op zijn vakgebied oplossin-

gen zoekt voor de bedreigingen en risico’s van de Shortlist, binnen de gestelde eisen en wensen van de opdrachtgever en binnen 

het HSC concept . De Prefab Dak Leverancier draagt de verantwoordelijkheid voor het Voorstel met opties en zorgt ervoor dat het 

afgestemd is met de betrokken partijen. 

5.2 Maken Voorstel 

Omschrijving Activiteit: 

BPMN Schema: 

Alle gegevens beschikbaar voor 

maken Voorstel met opties? 

Versturen Voorstel met opties  

naar werkvoorbereider HS 

Opstellen  

Voorstel met opties 

PL 

 

Input: Output: 

 

Betrokken Partijen: Coördinatie: 

 

Shortlist (Bedreigingen, Risico’s) 

Tekeningen Architect (Plattegronden, Aanzichten, Doorsnedes) 

Gegevens Constructief Adviseur (Aansluitingen) 

Gegevens Bouwfysisch Adviseur (Rc-waarden) 

Gegevens Casco Leverancier (Aansluitingen) 

Gegevens Prefab Dak Verwerker (Afmetingen pan, dakkapel) 

 

Voorstel met opties voor eigen vakgebied bevattende: 

 Prefab Dakkappen 

Waarvoor afstemming plaats heeft gevonden op het gebied van: 

 Aansluitdetails Casco 

 Isolatiewaarden 

 

Constructief Adviseur 

Casco Leverancier 

Prefab Dak Verwerker 

 

Voor het maken van het Voorstel met opties is normaal gesproken 16 - 32 

uur nodig. 

Afstemming 

Toetsen  

Voorstel met opties 



 

 

Tijdens de check van het 1e Ontwerp wordt er van de Prefab Dak Leverancier verwacht dat hij het ontwerp grondig controleert op 

mogelijke knelpunten op het eigen vakgebied. Wanneer knelpunten gevonden worden draagt hij daarvoor oplossingen aan, binnen 

de gestelde eisen en wensen van de opdrachtgever en binnen het HSC concept. Wanneer er geen knelpunten zijn geeft de Prefab 

Dak Leverancier zijn goedkeuring aan Huybregts Systeembouw. 

5.3 Check 1e Ontwerp 

Omschrijving Activiteit: 

BPMN Schema: 

PL 

 

Input: Output: 

 

Betrokken Partijen: Coördinatie: 

 

1e Ontwerp bestaande uit: 

 Voorlopige Tekeningen Modelleur (Plattegronden, Aanzichten, Doorsne-

des) 

 Voorlopig 3D Model Modelleur 

 Gekozen voorstellen ontwerpdelen (Casco, Prefab Dak, Kozijnen, 

Afbouw, E-Installatie, W-Installatie) 

 

Overzicht met gesignaleerde knelpunten en oplossingen voor het eigen vak-

gebied bevattende: 

 Prefab Dakkappen 

Welke gecheckt zijn op: 

 Aansluitdetails Casco 

 Isolatiewaarden 

 

Afstemming tussen partijen is in deze fase niet noodzakelijk. 

 

Voor het controleren van het 1e Ontwerp is normaal gesproken 4 - 8 uur 

nodig. 

Alle documenten ontvangen 

voor check 1e Ontwerp? 

Versturen knelpunten en oplossingen  

naar werkvoorbereider HS 

Bepalen 

knelpunten 

Bedenken 

oplossingen 

Goedkeuren 1e Ontwerp 



 

 

Tijdens het opstellen van de Offerte met opties wordt er van de Prefab Dak Leverancier verwacht dat hij voor de Definitieve Insteek 

een offerte opstelt voor zijn vakgebied zonder uitsluitingen en zonder dubbellingen met andere partijen. 

5.4 Opstellen Offerte 

Omschrijving Activiteit: 

BPMN Schema: 

Alle documenten ontvangen voor 

opstellen Offerte met opties? 

Versturen Offerte met opties 

naar werkvoorbereider HS 

Opstellen Offerte 

met opties 

PL 

 

Input: Output: 

 

Betrokken Partijen: Coördinatie: 

 

Definitieve Insteek bestaande uit: 

 Tekeningen Modelleur (Plattegronden, Aanzichten, Doorsnedes) 

 3D Model Modelleur 

 Gekozen ontwerpdelen (Casco, Prefab Dak, Kozijnen, Afbouw, E-

Installatie, W-Installatie) 

 

Offerte met opties voor eigen vakgebied bevattende: 

 Prefab Dakkappen 

 Zie ook Specifieke Afspraken 

 

 

 

Afstemming tussen partijen is in deze fase niet noodzakelijk. 

 

Voor het opstellen van de Offerte met opties is normaal gesproken 24 uur 

nodig. 



6.1 Opstellen 1e Input:  6.2 Maken Voorstel:   6.3 Check 1e Ontwerp:  6.4 Opstellen Offerte: 

Input: Projectinformatie  Input: Shortlist,    Input: 1e Ontwerp   Input: Definitieve Insteek 

                 Tekeningen Architect, 

                 Gegevens KP 

Output: 1e Input   Output: Kozijnen Voorstel  Output: Knelpunten met oplossingen Output: Offerte met opties 

Tijdsduur: 4 - 8 uur   Tijdsduur: 16 - 32 uur   Tijdsduur: 4 - 8 uur   Tijdsduur: 24 uur 

Algemeen:  

 Een ketenpartner oppert proactief mogelijke verbeteringen voor het ontwerp om de gezamenlijke kans op gunning te vergroten (kwalitatief goed, 

maar slimmer/goedkoper). 

 Een ketenpartner wacht niet af maar stelt proactief vragen. 

 Een ketenpartner verstrekt zo snel mogelijk input voor andere partijen die hier naar vragen. 

 Een ketenpartner signaleert en adviseert m.b.t. risico’s en kritische aspecten. Hij geeft bijvoorbeeld tijdens het voortraject zijn analyse over de econo-

mische haalbaarheid, maar ook wanneer de praktische uitvoerbaarheid van het concept door het ontwerp of de situatie in het geding komt. Ook wan-

neer er geen garanties kunnen worden afgegeven moet dit worden uitgesproken zodat dit als risico kan worden aangeduid. 

 Een ketenpartner neemt zijn verantwoordelijkheid voor het bieden van kwaliteit en volledigheid volgens de uitvraag van de opdrachtgever. 

 Een ketenpartner doet een aanbieding zonder uitsluitingen en zonder dubbellingen met andere partijen, de aanbieding is prijsvast 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. 

Specifiek: 

 De Kozijnen Leverancier deelt tijdens het voortraject informatie m.b.t. het kozijnafmetingen en indelingen en energetische/kostentechnische opties 

met de Architect en de Bouwfysisch Adviseur, zodat het ontwerp efficiënt/voordelig wordt ingestoken. 

 De Kozijnen Leverancier ontzorgt de conceptaanbieder op het onderdeel “Gat in de gevel” en alles wat daarmee te maken heeft. Hij neemt zijn ver-

antwoordelijkheid voor het afstemmen, in de offerte opnemen en uitvoeren/leveren vanonder andere de benodigde kozijnen, beglazing, ventilatie-

roosters, Hang en sluitwerk, Schilderwerk, Hekwerk bij Frans balkons, Transport/levering van kozijnen naar locatie van montage, bescherming van 

product, wisseldeuren, evt montage, etc. Maar ook voor afstemming van aansluitingsdetails met andere onderdelen, De ventilatieberekening, Lucht-

dichtheid, voorbereidingen voor dominica, eisen m.b.t. omgevingsgeluid etc. neemt hij zijn verantwoording. 

 De Kozijnen Leverancier stemt tijdens het voortraject de inhoud van  bovenstaande punten af met de conceptaanbieder. 

Rol: Kozijnen Leverancier (KL)    Ketenpartner: - 

Contactpersoon: K. Leverancier   Project: ‘thuis Oerle 

Afspraken: 

Activiteiten: 



Aantekeningen Werkvoorbereider 

 

Betrokken Partijen: 



 

 

Tijdens het opstellen van de 1e Input wordt er van de Kozijnen Leverancier verwacht dat hij zichzelf het project en de bijbehorende 

projectinformatie eigen maakt en mogelijke kansen, bedreigingen, slimmigheden en risico’s signaleert. Deze kansen, bedreigingen, 

slimmigheden en risico’s moeten voor het eigen vakgebied en de aangrenzende vakgebieden aangeleverd worden. Daarbij kan ge-

dacht worden aan een slimmere, betere, snellere of meer economische werkwijze en organisatie of producten en details. Ook be-

dreigingen en risico’s met betrekking tot kwaliteit, kosten, bouwtijd of organisatie zijn voorbeelden van gewenste 1e Input. 

6.1 Opstellen 1e Input 

Omschrijving Activiteit: 

BPMN Schema: 

Alle documenten ontvangen 

voor opstellen 1e Input? 

Versturen 1e Input naar  

werkvoorbereider HS 

Bepalen 

Kansen,  

Bedreigingen, Slim-

migheden, Risico’s 

KL 

 

Input: Output: 

 

Betrokken Partijen: Coördinatie: 

 

Projectinformatie bestaande uit: 

 Startdocument 

 Tekeningen Architect (Plattegronden, Aanzichten, Doorsnedes) 

 Bestek, Afwerkstaten 

 Scoremodel 

 

Overzicht met gesignaleerde kansen, bedreigingen, slimmigheden en risico’s 

voor het eigen en aangrenzende vakgebieden. 

 

 

Afstemming tussen partijen is in deze fase niet noodzakelijk. 

 

Voor het opstellen van de 1e Input is normaal gesproken 4 - 8 uur nodig. 



 

 

Tijdens het maken van het Voorstel met opties wordt er van de Kozijnen Leverancier verwacht dat hij op zijn vakgebied oplossingen 

zoekt voor de bedreigingen en risico’s van de Shortlist, binnen de gestelde eisen en wensen van de opdrachtgever en binnen het 

HSC concept . De Kozijnen Leverancier draagt de verantwoordelijkheid voor het Voorstel met opties en zorgt ervoor dat het afge-

stemd is met de betrokken partijen. 

6.2 Maken Voorstel 

Omschrijving Activiteit: 

BPMN Schema: 

Alle gegevens beschikbaar voor 

maken Voorstel met opties? 

Versturen Voorstel met opties  

naar werkvoorbereider HS 

Opstellen  

Voorstel met opties 

KL 

 

Input: Output: 

 

Betrokken Partijen: Coördinatie: 

 

Shortlist (Bedreigingen, Risico’s) 

Tekeningen Architect (Plattegronden, Aanzichten, Doorsnedes) 

Gegevens Bouwfysisch Adviseur (Posities, Afmetingen openingen) 

Gegevens Casco Leverancier (Posities, Afmetingen openingen) 

 

Voorstel met opties voor eigen vakgebied bevattende: 

 Kozijnen 

Waarvoor afstemming plaats heeft gevonden op het gebied van: 

 Aansluitdetails Casco 

 Isolatiewaarden 

 

Bouwfysisch Adviseur 

Casco Leverancier 

 

Voor het maken van het Voorstel met opties is normaal gesproken 16 - 32 

uur nodig. 

Afstemming 

Toetsen  

Voorstel met opties 



 

 

Tijdens de check van het 1e Ontwerp wordt er van de Kozijnen Leverancier verwacht dat hij het ontwerp grondig controleert op 

mogelijke knelpunten op het eigen vakgebied. Wanneer knelpunten gevonden worden draagt hij daarvoor oplossingen aan, binnen 

de gestelde eisen en wensen van de opdrachtgever en binnen het HSC concept. Wanneer er geen knelpunten zijn geeft de Kozijnen 

Leverancier zijn goedkeuring aan Huybregts Systeembouw. 

6.3 Check 1e Ontwerp 

Omschrijving Activiteit: 

BPMN Schema: 

KL 

 

Input: Output: 

 

Betrokken Partijen: Coördinatie: 

 

1e Ontwerp bestaande uit: 

 Voorlopige Tekeningen Modelleur (Plattegronden, Aanzichten, Doorsne-

des) 

 Voorlopig 3D Model Modelleur 

 Gekozen voorstellen ontwerpdelen (Casco, Prefab Dak, Kozijnen, 

Afbouw, E-Installatie, W-Installatie) 

 Gegevens Bouwfysisch Adviseur (Rapporten) 

 

Overzicht met gesignaleerde knelpunten en oplossingen voor het eigen vak-

gebied bevattende: 

 Kozijnen 

Welke gecheckt zijn op: 

 Aansluitdetails Casco 

 Isolatiewaarden 

 

Afstemming tussen partijen is in deze fase niet noodzakelijk. 

 

Voor het controleren van het 1e Ontwerp is normaal gesproken 4 - 8 uur 

nodig. 

Alle documenten ontvangen 

voor check 1e Ontwerp? 

Versturen knelpunten en oplossingen  

naar werkvoorbereider HS 

Bepalen 

knelpunten 

Bedenken 

oplossingen 

Goedkeuren 1e Ontwerp 



 

 

Tijdens het opstellen van de Offerte met opties wordt er van de Kozijnen Leverancier verwacht dat hij voor de Definitieve Insteek 

een offerte opstelt voor zijn vakgebied zonder uitsluitingen en zonder dubbellingen met andere partijen. 

6.4 Opstellen Offerte 

Omschrijving Activiteit: 

BPMN Schema: 

Alle documenten ontvangen voor 

opstellen Offerte met opties? 

Versturen Offerte met opties 

naar werkvoorbereider HS 

Opstellen Offerte 

met opties 

KL 

 

Input: Output: 

 

Betrokken Partijen: Coördinatie: 

 

Definitieve Insteek bestaande uit: 

 Tekeningen Modelleur (Plattegronden, Aanzichten, Doorsnedes) 

 3D Model Modelleur 

 Gekozen ontwerpdelen (Casco, Prefab Dak, Kozijnen, Afbouw, E-

Installatie, W-Installatie) 

 

Offerte met opties voor eigen vakgebied bevattende: 

 Kozijnen 

 Zie ook Specifieke Afspraken 

 

 

 

Afstemming tussen partijen is in deze fase niet noodzakelijk. 

 

Voor het opstellen van de Offerte met opties is normaal gesproken 24 uur 

nodig. 



7.1 Opstellen 1e Input:  7.2 Maken Voorstel:   7.3 Check 1e Ontwerp:  7.4 Opstellen Offerte: 

Input: Projectinformatie  Input: Shortlist,    Input: 1e Ontwerp   Input: Definitieve Insteek 

                 Tekeningen Architect, 

                 Gegevens KP 

Output: 1e Input   Output: Dak Voorstel   Output: Knelpunten met oplossingen Output: Offerte met opties 

Tijdsduur: 4 - 8 uur   Tijdsduur: 16 - 32 uur   Tijdsduur: 4 - 8 uur   Tijdsduur: 24 uur 

Algemeen:  

 Een ketenpartner oppert proactief mogelijke verbeteringen voor het ontwerp om de gezamenlijke kans op gunning te vergroten (kwalitatief goed, 

maar slimmer/goedkoper). 

 Een ketenpartner wacht niet af maar stelt proactief vragen. 

 Een ketenpartner verstrekt zo snel mogelijk input voor andere partijen die hier naar vragen. 

 Een ketenpartner signaleert en adviseert m.b.t. risico’s en kritische aspecten. Hij geeft bijvoorbeeld tijdens het voortraject zijn analyse over de econo-

mische haalbaarheid, maar ook wanneer de praktische uitvoerbaarheid van het concept door het ontwerp of de situatie in het geding komt. Ook wan-

neer er geen garanties kunnen worden afgegeven moet dit worden uitgesproken zodat dit als risico kan worden aangeduid. 

 Een ketenpartner neemt zijn verantwoordelijkheid voor het bieden van kwaliteit en volledigheid volgens de uitvraag van de opdrachtgever. 

 Een ketenpartner doet een aanbieding zonder uitsluitingen en zonder dubbellingen met andere partijen, de aanbieding is prijsvast 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. 

Specifiek: 

 De Prefab Dak Verwerker deelt tijdens het voortraject informatie m.b.t. kapvormen en energetische/kostentechnische opties met de Architect en de  

Bouwfysisch Adviseur, zodat het ontwerp efficiënt/voordelig wordt ingestoken. 

 De Prefab Dak Verwerker analyseert de stabiliteit van het ontwerp en stemt de te nemen maatregelen af met de Constructief Adviseur en de Leveran-

ciers van het Casco en de prefab Dakkappen. 

 De Prefab Dak Verwerker ontzorgt de conceptaanbieder op het onderdeel dak en alles wat daarmee te maken heeft. Hij neemt zijn verantwoordelijk-

heid voor het afstemmen en in de offerte opnemen en uitvoeren/leveren van onder andere de benodigde dakpannen, vogelschroten en andere toe-

behoren, voorbereiden en montage van de prefab dakkappen, montagemateriaal en -materieel, afwerking,  kopgevel- en/of gootoverstekken, sparin-

gen/ doorvoeren, dakramen, dakkappellen, koppelingen van elementen, ondersteuningsconstructie etc. Maar ook afstemming van aansluitingsdetails 

met andere onderdelen, gebruik van stijger, luchtdichtheid, eisen m.b.t. omgevingsgeluid, brandveiligheid etc. neemt hij zijn verantwoording. 

 De Prefab Dak Verwerker en de Prefab Dak Leverancier zijn voor de volledigheid van het onderdeel dak samen verantwoordelijk. Zij stemmen hun 

aanbiedingen zo af dat de volledige realisatie van het onderdeel dak wordt aangeboden. 

 De Prefab Dak Verwerker stemt tijdens het voortraject de inhoud van  bovenstaande punten af met de conceptaanbieder. 

Rol: Prefab Dak Verwerker (PV)   Ketenpartner: - 

Contactpersoon: P.D. Verwerker   Project: ‘thuis Oerle 

Afspraken: 

Activiteiten: 



Aantekeningen Werkvoorbereider 

 

Betrokken Partijen: 



 

 

Tijdens het opstellen van de 1e Input wordt er van de Prefab Dak Verwerker verwacht dat hij zichzelf het project en de bijbehorende 

projectinformatie eigen maakt en mogelijke kansen, bedreigingen, slimmigheden en risico’s signaleert. Deze kansen, bedreigingen, 

slimmigheden en risico’s moeten voor het eigen vakgebied en de aangrenzende vakgebieden aangeleverd worden. Daarbij kan ge-

dacht worden aan een slimmere, betere, snellere of meer economische werkwijze en organisatie of producten en details. Ook be-

dreigingen en risico’s met betrekking tot kwaliteit, kosten, bouwtijd of organisatie zijn voorbeelden van gewenste 1e Input. 

7.1 Opstellen 1e Input 

Omschrijving Activiteit: 

BPMN Schema: 

Alle documenten ontvangen 

voor opstellen 1e Input? 

Versturen 1e Input naar  

werkvoorbereider HS 

Bepalen 

Kansen,  

Bedreigingen, Slim-

migheden, Risico’s 

PV 

 

Input: Output: 

 

Betrokken Partijen: Coördinatie: 

 

Projectinformatie bestaande uit: 

 Startdocument 

 Tekeningen Architect (Plattegronden, Aanzichten, Doorsnedes) 

 Bestek, Afwerkstaten 

 Scoremodel 

 

Overzicht met gesignaleerde kansen, bedreigingen, slimmigheden en risico’s 

voor het eigen en aangrenzende vakgebieden. 

 

 

Afstemming tussen partijen is in deze fase niet noodzakelijk. 

 

Voor het opstellen van de 1e Input is normaal gesproken 4 - 8 uur nodig. 



 

 

Tijdens het maken van het Voorstel met opties wordt er van de Prefab Dak Verwerker verwacht dat hij op zijn vakgebied oplossin-

gen zoekt voor de bedreigingen en risico’s van de Shortlist, binnen de gestelde eisen en wensen van de opdrachtgever en binnen 

het HSC concept . De Prefab Dak Verwerker draagt de verantwoordelijkheid voor het Voorstel met opties en zorgt ervoor dat het 

afgestemd is met de betrokken partijen. 

7.2 Maken Voorstel 

Omschrijving Activiteit: 

BPMN Schema: 

Alle gegevens beschikbaar voor 

maken Voorstel met opties? 

Versturen Voorstel met opties  

naar werkvoorbereider HS 

Opstellen  

Voorstel met opties 

PV 

 

Input: Output: 

 

Betrokken Partijen: Coördinatie: 

 

Shortlist (Bedreigingen, Risico’s) 

Tekeningen Architect (Plattegronden, Aanzichten, Doorsnedes) 

Gegevens Casco Leverancier (Bouwmuren) 

Gegevens Prefab Dak Leverancier (Posities, Afmetingen dakkapel) 

 

Voorstel met opties voor eigen vakgebied bevattende: 

 Dakafwerking 

 Dakkappellen 

Waarvoor afstemming plaats heeft gevonden op het gebied van: 

 Aansluitdetails Prefab Dakkappen 

 

Prefab Dak Leverancier 

 

Voor het maken van het Voorstel met opties is normaal gesproken 16 - 32 

uur nodig. 

Afstemming 

Toetsen  

Voorstel met opties 



 

 

Tijdens de check van het 1e Ontwerp wordt er van de Prefab Dak Verwerker verwacht dat hij het ontwerp grondig controleert op 

mogelijke knelpunten op het eigen vakgebied. Wanneer knelpunten gevonden worden draagt hij daarvoor oplossingen aan, binnen 

de gestelde eisen en wensen van de opdrachtgever en binnen het HSC concept. Wanneer er geen knelpunten zijn geeft de Prefab 

Dak Verwerker zijn goedkeuring aan Huybregts Systeembouw. 

7.3 Check 1e Ontwerp 

Omschrijving Activiteit: 

BPMN Schema: 

PV 

 

Input: Output: 

 

Betrokken Partijen: Coördinatie: 

 

1e Ontwerp bestaande uit: 

 Voorlopige Tekeningen Modelleur (Plattegronden, Aanzichten, Doorsne-

des) 

 Voorlopig 3D Model Modelleur 

 Gekozen voorstellen ontwerpdelen (Casco, Prefab Dak, Kozijnen, 

Afbouw, E-Installatie, W-Installatie) 

 

Overzicht met gesignaleerde knelpunten en oplossingen voor het eigen vak-

gebied bevattende: 

 Dakafwerking 

 Dakkappellen 

Welke gecheckt zijn op: 

 Aansluitdetails Prefab Dakkappen 

 

Afstemming tussen partijen is in deze fase niet noodzakelijk. 

 

Voor het controleren van het 1e Ontwerp is normaal gesproken 4 - 8 uur 

nodig. 

Alle documenten ontvangen 

voor check 1e Ontwerp? 

Versturen knelpunten en oplossingen  

naar werkvoorbereider HS 

Bepalen 

knelpunten 

Bedenken 

oplossingen 

Goedkeuren 1e Ontwerp 



 

 

Tijdens het opstellen van de Offerte met opties wordt er van de Prefab Dak Verwerker verwacht dat hij voor de Definitieve Insteek 

een offerte opstelt voor zijn vakgebied zonder uitsluitingen en zonder dubbellingen met andere partijen. 

7.4 Opstellen Offerte 

Omschrijving Activiteit: 

BPMN Schema: 

Alle documenten ontvangen voor 

opstellen Offerte met opties? 

Versturen Offerte met opties 

naar werkvoorbereider HS 

Opstellen Offerte 

met opties 

PV 

 

Input: Output: 

 

Betrokken Partijen: Coördinatie: 

 

Definitieve Insteek bestaande uit: 

 Tekeningen Modelleur (Plattegronden, Aanzichten, Doorsnedes) 

 3D Model Modelleur 

 Gekozen ontwerpdelen (Casco, Prefab Dak, Kozijnen, Afbouw, E-

Installatie, W-Installatie) 

 

Offerte met opties voor eigen vakgebied bevattende: 

 Dakafwerking 

 Dakkappellen 

 Zie ook Specifieke Afspraken 

 

 

 

Afstemming tussen partijen is in deze fase niet noodzakelijk. 

 

Voor het opstellen van de Offerte met opties is normaal gesproken 24 uur 

nodig. 



8.1 Opstellen 1e Input:  8.2 Maken Voorstel:   8.3 Check 1e Ontwerp:  8.4 Opstellen Offerte: 

Input: Projectinformatie  Input: Shortlist,    Input: 1e Ontwerp   Input: Definitieve Insteek 

                 Tekeningen Architect 

Output: 1e Input   Output: Afbouw Voorstel  Output: Knelpunten met oplossingen Output: Offerte met opties 

Tijdsduur: 4 - 8 uur   Tijdsduur: 16 - 32 uur   Tijdsduur: 4 - 8 uur   Tijdsduur: 24 uur 

Algemeen:  

 Een ketenpartner oppert proactief mogelijke verbeteringen voor het ontwerp om de gezamenlijke kans op gunning te vergroten (kwalitatief goed, 

maar slimmer/goedkoper). 

 Een ketenpartner wacht niet af maar stelt proactief vragen. 

 Een ketenpartner verstrekt zo snel mogelijk input voor andere partijen die hier naar vragen. 

 Een ketenpartner signaleert en adviseert m.b.t. risico’s en kritische aspecten. Hij geeft bijvoorbeeld tijdens het voortraject zijn analyse over de econo-

mische haalbaarheid, maar ook wanneer de praktische uitvoerbaarheid van het concept door het ontwerp of de situatie in het geding komt. Ook wan-

neer er geen garanties kunnen worden afgegeven moet dit worden uitgesproken zodat dit als risico kan worden aangeduid. 

 Een ketenpartner neemt zijn verantwoordelijkheid voor het bieden van kwaliteit en volledigheid volgens de uitvraag van de opdrachtgever. 

 Een ketenpartner doet een aanbieding zonder uitsluitingen en zonder dubbellingen met andere partijen, de aanbieding is prijsvast 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. 

Specifiek: 

 De Afbouwer ontzorgt de conceptaanbieder op het gebied van Afbouw en Inbouw. 

 De Afbouwer stemt tijdens het voortraject de inhoud van  bovenstaande punten af met de conceptaanbieder. 

Rol: Afbouwer (A)      Ketenpartner: - 

Contactpersoon: A. Afbouwer    Project: ‘thuis Oerle 

Afspraken: 

Activiteiten: 



Aantekeningen Werkvoorbereider 

 

Betrokken Partijen: 



 

 

Tijdens het opstellen van de 1e Input wordt er van de Afbouwer verwacht dat hij zichzelf het project en de bijbehorende projectin-

formatie eigen maakt en mogelijke kansen, bedreigingen, slimmigheden en risico’s signaleert. Deze kansen, bedreigingen, slimmig-

heden en risico’s moeten voor het eigen vakgebied en de aangrenzende vakgebieden aangeleverd worden. Daarbij kan gedacht 

worden aan een slimmere, betere, snellere of meer economische werkwijze en organisatie of producten en details. Ook bedreigin-

gen en risico’s met betrekking tot kwaliteit, kosten, bouwtijd of organisatie zijn voorbeelden van gewenste 1e Input. 

8.1 Opstellen 1e Input 

Omschrijving Activiteit: 

BPMN Schema: 

Alle documenten ontvangen 

voor opstellen 1e Input? 

Versturen 1e Input naar  

werkvoorbereider HS 

Bepalen 

Kansen,  

Bedreigingen, Slim-

migheden, Risico’s 

A 

 

Input: Output: 

 

Betrokken Partijen: Coördinatie: 

 

Projectinformatie bestaande uit: 

 Startdocument 

 Tekeningen Architect (Plattegronden, Aanzichten, Doorsnedes) 

 Bestek, Afwerkstaten 

 Scoremodel 

 

Overzicht met gesignaleerde kansen, bedreigingen, slimmigheden en risico’s 

voor het eigen en aangrenzende vakgebieden. 

 

 

Afstemming tussen partijen is in deze fase niet noodzakelijk. 

 

Voor het opstellen van de 1e Input is normaal gesproken 4 - 8 uur nodig. 



 

 

Tijdens het maken van het Voorstel met opties wordt er van de Afbouwer verwacht dat hij op zijn vakgebied oplossingen zoekt voor 

de bedreigingen en risico’s van de Shortlist, binnen de gestelde eisen en wensen van de opdrachtgever en binnen het HSC concept . 

De Afbouwer draagt de verantwoordelijkheid voor het Voorstel met opties en zorgt ervoor dat het afgestemd is met de betrokken 

partijen. 

8.2 Maken Voorstel 

Omschrijving Activiteit: 

BPMN Schema: 

Alle gegevens beschikbaar voor 

maken Voorstel met opties? 

Versturen Voorstel met opties  

naar werkvoorbereider HS 

Opstellen  

Voorstel met opties 

A 

 

Input: Output: 

 

Betrokken Partijen: Coördinatie: 

 

Shortlist (Bedreigingen, Risico’s) 

Tekeningen Architect (Plattegronden, Aanzichten, Doorsnedes) 

 

 

Voorstel met opties voor eigen vakgebied bevattende: 

 Systeemwanden 

 Aftimmerwerk 

 

Afstemming tussen partijen is in deze fase niet noodzakelijk. 

 

Voor het maken van het Voorstel met opties is normaal gesproken 16 - 32 

uur nodig. 

Afstemming 

Toetsen  

Voorstel met opties 



 

 

Tijdens de check van het 1e Ontwerp wordt er van de Afbouwer verwacht dat hij het ontwerp grondig controleert op mogelijke 

knelpunten op het eigen vakgebied. Wanneer knelpunten gevonden worden draagt hij daarvoor oplossingen aan, binnen de gestel-

de eisen en wensen van de opdrachtgever en binnen het HSC concept. Wanneer er geen knelpunten zijn geeft de Afbouwer zijn 

goedkeuring aan Huybregts Systeembouw. 

8.3 Check 1e Ontwerp 

Omschrijving Activiteit: 

BPMN Schema: 

A 

 

Input: Output: 

 

Betrokken Partijen: Coördinatie: 

 

1e Ontwerp bestaande uit: 

 Voorlopige Tekeningen Modelleur (Plattegronden, Aanzichten, Doorsne-

des) 

 Voorlopig 3D Model Modelleur 

 Gekozen voorstellen ontwerpdelen (Casco, Prefab Dak, Kozijnen, 

Afbouw, E-Installatie, W-Installatie) 

 

Overzicht met gesignaleerde knelpunten en oplossingen voor het eigen vak-

gebied bevattende: 

 Systeemwanden 

 Aftimmerwerk 

 

Afstemming tussen partijen is in deze fase niet noodzakelijk. 

 

Voor het controleren van het 1e Ontwerp is normaal gesproken 4 - 8 uur 

nodig. 

Alle documenten ontvangen 

voor check 1e Ontwerp? 

Versturen knelpunten en oplossingen  

naar werkvoorbereider HS 

Bepalen 

knelpunten 

Bedenken 

oplossingen 

Goedkeuren 1e Ontwerp 



 

 

Tijdens het opstellen van de Offerte met opties wordt er van de Afbouwer verwacht dat hij voor de Definitieve Insteek een offerte 

opstelt voor zijn vakgebied zonder uitsluitingen en zonder dubbellingen met andere partijen. 

8.4 Opstellen Offerte 

Omschrijving Activiteit: 

BPMN Schema: 

Alle documenten ontvangen voor 

opstellen Offerte met opties? 

Versturen Offerte met opties 

naar werkvoorbereider HS 

Opstellen Offerte 

met opties 

A 

 

Input: Output: 

 

Betrokken Partijen: Coördinatie: 

 

Definitieve Insteek bestaande uit: 

 Tekeningen Modelleur (Plattegronden, Aanzichten, Doorsnedes) 

 3D Model Modelleur 

 Gekozen ontwerpdelen (Casco, Prefab Dak, Kozijnen, Afbouw, E-

Installatie, W-Installatie) 

 

Offerte met opties voor eigen vakgebied bevattende: 

 Systeemwanden 

 Aftimmerwerk 

 

 

 

Afstemming tussen partijen is in deze fase niet noodzakelijk. 

 

Voor het opstellen van de Offerte met opties is normaal gesproken 24 uur 

nodig. 



9.1 Opstellen 1e Input:  9.2 Maken Voorstel:   9.3 Check 1e Ontwerp:  9.4 Opstellen Offerte: 

Input: Projectinformatie  Input: Shortlist,    Input: 1e Ontwerp   Input: Definitieve Insteek 

                 Tekeningen Architect, 

                 Bestek, 

                 Gegevens KP 

Output: 1e Input   Output: Constructief advies  Output: Knelpunten met oplossingen Output: Offerte met opties 

Tijdsduur: 4 - 8 uur   Tijdsduur: 16 - 32 uur   Tijdsduur: 4 - 8 uur   Tijdsduur: 24 uur 

Algemeen:  

 Een ketenpartner oppert proactief mogelijke verbeteringen voor het ontwerp om de gezamenlijke kans op gunning te vergroten (kwalitatief goed, 

maar slimmer/goedkoper). 

 Een ketenpartner wacht niet af maar stelt proactief vragen. 

 Een ketenpartner verstrekt zo snel mogelijk input voor andere partijen die hier naar vragen. 

 Een ketenpartner signaleert en adviseert m.b.t. risico’s en kritische aspecten. Hij geeft bijvoorbeeld tijdens het voortraject zijn analyse over de econo-

mische haalbaarheid, maar ook wanneer de praktische uitvoerbaarheid van het concept door het ontwerp of de situatie in het geding komt. Ook wan-

neer er geen garanties kunnen worden afgegeven moet dit worden uitgesproken zodat dit als risico kan worden aangeduid. 

 Een ketenpartner neemt zijn verantwoordelijkheid voor het bieden van kwaliteit en volledigheid volgens de uitvraag van de opdrachtgever. 

 Een ketenpartner doet een aanbieding zonder uitsluitingen en zonder dubbellingen met andere partijen, de aanbieding is prijsvast 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. 

Specifiek: 

 De E-Installateur deelt tijdens het voortraject informatie met de Architect en kostentechnische energetische opties met de Bouwfysisch Adviseur, 

zodat het ontwerp efficiënt/voordelig wordt ingestoken. 

 De E-Installateur ontzorgt de conceptaanbieder op het onderdeel E-installaties en alles wat daarmee te maken heeft. Hij neemt zijn verantwoordelijk-

heid voor het afstemmen, in de offerte opnemen en uitvoeren/leveren van onder andere de aardlekinstallatie, meterkast, schakelmateriaal, voedin-

gen en aansluitpunten, verlichtingsarmaturen, data en telefonie, rookmelding,  bel en intercom, PV-installatie etc. Maar ook afstemming eventuele 

draaideurautomaten en voorzieningen voor zonweringen etc. 

 De E-Installateur stemt tijdens het voortraject de inhoud van  bovenstaande punten af met de conceptaanbieder. 

Rol: E-Installateur (E)     Ketenpartner: - 

Contactpersoon: E. Installateur   Project: ‘thuis Oerle 

Afspraken: 

Activiteiten: 



Aantekeningen Werkvoorbereider 

 

Betrokken Partijen: 



 

 

Tijdens het opstellen van de 1e Input wordt er van de E-Installateur verwacht dat hij zichzelf het project en de bijbehorende pro-

jectinformatie eigen maakt en mogelijke kansen, bedreigingen, slimmigheden en risico’s signaleert. Deze kansen, bedreigingen, 

slimmigheden en risico’s moeten voor het eigen vakgebied en de aangrenzende vakgebieden aangeleverd worden. Daarbij kan ge-

dacht worden aan een slimmere, betere, snellere of meer economische werkwijze en organisatie of producten en details. Ook be-

dreigingen en risico’s met betrekking tot kwaliteit, kosten, bouwtijd of organisatie zijn voorbeelden van gewenste 1e Input. 

9.1 Opstellen 1e Input 

Omschrijving Activiteit: 

BPMN Schema: 

Alle documenten ontvangen 

voor opstellen 1e Input? 

Versturen 1e Input naar  

werkvoorbereider HS 

Bepalen 

Kansen,  

Bedreigingen, Slim-

migheden, Risico’s 

E 

 

Input: Output: 

 

Betrokken Partijen: Coördinatie: 

 

Projectinformatie bestaande uit: 

 Startdocument 

 Tekeningen Architect (Plattegronden, Aanzichten, Doorsnedes) 

 Bestek, Afwerkstaten 

 Scoremodel 

 

Overzicht met gesignaleerde kansen, bedreigingen, slimmigheden en risico’s 

voor het eigen en aangrenzende vakgebieden. 

 

 

Afstemming tussen partijen is in deze fase niet noodzakelijk. 

 

Voor het opstellen van de 1e Input is normaal gesproken 4 - 8 uur nodig. 



 

 

Tijdens het maken van het Voorstel met opties wordt er van de E-Installateur verwacht dat hij op zijn vakgebied oplossingen zoekt 

voor de bedreigingen en risico’s van de Shortlist, binnen de gestelde eisen en wensen van de opdrachtgever en binnen het HSC con-

cept . De E-Installateur draagt de verantwoordelijkheid voor het Voorstel met opties en zorgt ervoor dat het afgestemd is met de 

betrokken partijen. 

9.2 Maken Voorstel 

Omschrijving Activiteit: 

BPMN Schema: 

Alle gegevens beschikbaar voor 

maken Voorstel met opties? 

Versturen Voorstel met opties  

naar werkvoorbereider HS 

Opstellen  

Voorstel met opties 

E 

 

Input: Output: 

 

Betrokken Partijen: Coördinatie: 

 

Shortlist (Bedreigingen, Risico’s) 

Tekeningen Architect (Plattegronden, Aanzichten, Doorsnedes) 

Bestek (Technische Gegevens) 

Gegevens Casco Leverancier (Posities, Afmetingen openingen) 

Gegevens W-Installateur (Leidingtracé) 

 

 

Voorstel met opties voor eigen vakgebied bevattende: 

 E-Installaties 

Waarvoor afstemming plaats heeft gevonden op het gebied van: 

 Leidingtracé 

 Bouwfysische aspecten 

 

Bouwfysisch Adviseur 

Casco Leverancier 

W-Installateur 

 

Voor het maken van het Voorstel met opties is normaal gesproken 16 - 32 

uur nodig. 

Afstemming 

Toetsen  

Voorstel met opties 



 

Tijdens de check van het 1e Ontwerp wordt er van de E-Installateur verwacht dat hij het ontwerp grondig controleert op mogelijke 

knelpunten op het eigen vakgebied. Wanneer knelpunten gevonden worden draagt hij daarvoor oplossingen aan, binnen de gestel-

de eisen en wensen van de opdrachtgever en binnen het HSC concept. Wanneer er geen knelpunten zijn geeft de E-Installateur zijn 

goedkeuring aan Huybregts Systeembouw. 

9.3 Check 1e Ontwerp 

Omschrijving Activiteit: 

BPMN Schema: 

E 

 

Input: Output: 

 

Betrokken Partijen: Coördinatie: 

 

1e Ontwerp bestaande uit: 

 Voorlopige Tekeningen Modelleur (Plattegronden, Aanzichten, Doorsne-

des) 

 Voorlopig 3D Model Modelleur 

 Gekozen voorstellen ontwerpdelen (Casco, Prefab Dak, Kozijnen, 

Afbouw, E-Installatie, W-Installatie) 

 

Overzicht met gesignaleerde knelpunten en oplossingen voor het eigen vak-

gebied bevattende: 

 E-Installaties 

Welke gecheckt zijn op: 

 Bouwfysisch aspecten 

 

Afstemming tussen partijen is in deze fase niet noodzakelijk. 

 

Voor het controleren van het 1e Ontwerp is normaal gesproken 4 - 8 uur 

nodig. 

Alle documenten ontvangen 

voor check 1e Ontwerp? 

Versturen knelpunten en oplossingen  

naar werkvoorbereider HS 

Bepalen 

knelpunten 

Bedenken 

oplossingen 

Goedkeuren 1e Ontwerp 



 

 

Tijdens het opstellen van de Offerte met opties wordt er van de E-Installateur verwacht dat hij voor de Definitieve Insteek een offer-

te opstelt voor zijn vakgebied zonder uitsluitingen en zonder dubbellingen met andere partijen. 

9.4 Opstellen Offerte 

Omschrijving Activiteit: 

BPMN Schema: 

Alle documenten ontvangen voor 

opstellen Offerte met opties? 

Versturen Offerte met opties 

naar werkvoorbereider HS 

Opstellen Offerte 

met opties 

E 

 

Input: Output: 

 

Betrokken Partijen: Coördinatie: 

 

Definitieve Insteek bestaande uit: 

 Tekeningen Modelleur (Plattegronden, Aanzichten, Doorsnedes) 

 3D Model Modelleur 

 Gekozen ontwerpdelen (Casco, Prefab Dak, Kozijnen, Afbouw, E-

Installatie, W-Installatie) 

 

Offerte met opties voor eigen vakgebied bevattende: 

 E-Installaties 

 Zie ook Specifieke Afspraken 

 

 

 

Afstemming tussen partijen is in deze fase niet noodzakelijk. 

 

Voor het opstellen van de Offerte met opties is normaal gesproken 24 uur 

nodig. 



10.1 Opstellen 1e Input:  10.2 Maken Voorstel:  10.3 Check 1e Ontwerp:  10.4 Opstellen Offerte: 

Input: Projectinformatie  Input: Shortlist,    Input: 1e Ontwerp   Input: Definitieve Insteek 

                 Tekeningen Architect, 

                 Bestek, 

                  Gegevens KP 

Output: 1e Input   Output: Constructief advies  Output: Knelpunten met oplossingen Output: Offerte met opties 

Tijdsduur: 4 - 8 uur   Tijdsduur: 16 - 32 uur   Tijdsduur: 4 - 8 uur   Tijdsduur: 24 uur 

Algemeen:  

 Een ketenpartner oppert proactief mogelijke verbeteringen voor het ontwerp om de gezamenlijke kans op gunning te vergroten (kwalitatief goed, 

maar slimmer/goedkoper). 

 Een ketenpartner wacht niet af maar stelt proactief vragen. 

 Een ketenpartner verstrekt zo snel mogelijk input voor andere partijen die hier naar vragen. 

 Een ketenpartner signaleert en adviseert m.b.t. risico’s en kritische aspecten. Hij geeft bijvoorbeeld tijdens het voortraject zijn analyse over de econo-

mische haalbaarheid, maar ook wanneer de praktische uitvoerbaarheid van het concept door het ontwerp of de situatie in het geding komt. Ook wan-

neer er geen garanties kunnen worden afgegeven moet dit worden uitgesproken zodat dit als risico kan worden aangeduid. 

 Een ketenpartner neemt zijn verantwoordelijkheid voor het bieden van kwaliteit en volledigheid volgens de uitvraag van de opdrachtgever. 

 Een ketenpartner doet een aanbieding zonder uitsluitingen en zonder dubbellingen met andere partijen, de aanbieding is prijsvast 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. 

Specifiek: 

 De W-Installateur deelt tijdens het voortraject informatie m.b.t. indeling en sparingen en energetische/kostentechnische opties met de Architect en 

de Bouwfysisch Adviseur, zodat het ontwerp efficiënt/voordelig wordt ingestoken. 

 De W-Installateur ontzorgt de conceptaanbieder op de onderdelen van de W-installaties en alles wat daarmee te maken heeft. Hij neemt zijn verant-

woordelijkheid voor het afstemmen, in de offerte opnemen en uitvoeren/leveren van onder andere de benodigde dakgoten, verholen goten, hwa, 

evt zinken bekleding, binnen riolering, waterinstallatie, sanitair, gasinstallatie, verwarmingsinstallatie, ventilatie installatie etc. Maar ook voor afstem-

ming van aansluitingsdetails met andere onderdelen, luchtdichtheid, eisen m.b.t. installatie- en omgevingsgeluid, brandveiligheid etc. neemt hij zijn 

verantwoording. 

 De W-Installateur stemt tijdens het voortraject de inhoud van  bovenstaande punten af met de conceptaanbieder. 

Rol: W-Installateur (W)     Ketenpartner: - 

Contactpersoon: W. Installateur   Project: ‘thuis Oerle 

Afspraken: 

Activiteiten: 



Aantekeningen Werkvoorbereider 

 

Betrokken Partijen: 



 

 

Tijdens het opstellen van de 1e Input wordt er van de W-Installateur verwacht dat hij zichzelf het project en de bijbehorende pro-

jectinformatie eigen maakt en mogelijke kansen, bedreigingen, slimmigheden en risico’s signaleert. Deze kansen, bedreigingen, 

slimmigheden en risico’s moeten voor het eigen vakgebied en de aangrenzende vakgebieden aangeleverd worden. Daarbij kan ge-

dacht worden aan een slimmere, betere, snellere of meer economische werkwijze en organisatie of producten en details. Ook be-

dreigingen en risico’s met betrekking tot kwaliteit, kosten, bouwtijd of organisatie zijn voorbeelden van gewenste 1e Input. 

10.1 Opstellen 1e Input 

Omschrijving Activiteit: 

BPMN Schema: 

Alle documenten ontvangen 

voor opstellen 1e Input? 

Versturen 1e Input naar  

werkvoorbereider HS 

Bepalen 

Kansen,  

Bedreigingen, Slim-

migheden, Risico’s 

W 

 

Input: Output: 

 

Betrokken Partijen: Coördinatie: 

 

Projectinformatie bestaande uit: 

 Startdocument 

 Tekeningen Architect (Plattegronden, Aanzichten, Doorsnedes) 

 Bestek, Afwerkstaten 

 Scoremodel 

 

Overzicht met gesignaleerde kansen, bedreigingen, slimmigheden en risico’s 

voor het eigen en aangrenzende vakgebieden. 

 

 

Afstemming tussen partijen is in deze fase niet noodzakelijk. 

 

Voor het opstellen van de 1e Input is normaal gesproken 4 - 8 uur nodig. 



 

 

Tijdens het maken van het Voorstel met opties wordt er van de W-Installateur verwacht dat hij op zijn vakgebied oplossingen zoekt 

voor de bedreigingen en risico’s van de Shortlist, binnen de gestelde eisen en wensen van de opdrachtgever en binnen het HSC con-

cept . De W-Installateur draagt de verantwoordelijkheid voor het Voorstel met opties en zorgt ervoor dat het afgestemd is met de 

betrokken partijen. 

10.2 Maken Voorstel 

Omschrijving Activiteit: 

BPMN Schema: 

Alle gegevens beschikbaar voor 

maken Voorstel met opties? 

Versturen Voorstel met opties  

naar werkvoorbereider HS 

Opstellen  

Voorstel met opties 

W 

 

Input: Output: 

 

Betrokken Partijen: Coördinatie: 

 

Shortlist (Bedreigingen, Risico’s) 

Tekeningen Architect (Plattegronden, Aanzichten, Doorsnedes) 

Bestek (Technische gegevens) 

Gegevens Casco Leverancier (Posities, Afmetingen openingen) 

Gegevens E-Installateur (Leidingtracé) 

 

Voorstel met opties voor eigen vakgebied bevattende: 

 W-Installaties 

Waarvoor afstemming plaats heeft gevonden op het gebied van: 

 Leidingtracé 

 Bouwfysische aspecten 

 

Bouwfysisch Adviseur 

Casco Leverancier 

E-Installateur 

 

Voor het maken van het Voorstel met opties is normaal gesproken 16 - 32 

uur nodig. 

Afstemming 

Toetsen  

Voorstel met opties 



 

 

Tijdens de check van het 1e Ontwerp wordt er van de W-Installateur verwacht dat hij het ontwerp grondig controleert op mogelijke 

knelpunten op het eigen vakgebied. Wanneer knelpunten gevonden worden draagt hij daarvoor oplossingen aan, binnen de gestel-

de eisen en wensen van de opdrachtgever en binnen het HSC concept. Wanneer er geen knelpunten zijn geeft de W-Installateur zijn 

goedkeuring aan Huybregts Systeembouw. 

10.3 Check 1e Ontwerp 

Omschrijving Activiteit: 

BPMN Schema: 

W 

 

Input: Output: 

 

Betrokken Partijen: Coördinatie: 

 

1e Ontwerp bestaande uit: 

 Voorlopige Tekeningen Modelleur (Plattegronden, Aanzichten, Doorsne-

des) 

 Voorlopig 3D Model Modelleur 

 Gekozen voorstellen ontwerpdelen (Casco, Prefab Dak, Kozijnen, 

Afbouw, E-Installatie, W-Installatie) 

 

Overzicht met gesignaleerde knelpunten en oplossingen voor het eigen vak-

gebied bevattende: 

 W-Installaties 

Welke gecheckt zijn op: 

 Bouwfysische aspecten 

 

Afstemming tussen partijen is in deze fase niet noodzakelijk. 

 

Voor het controleren van het 1e Ontwerp is normaal gesproken 4 - 8 uur 

nodig. 

Alle documenten ontvangen 

voor check 1e Ontwerp? 

Versturen knelpunten en oplossingen  

naar werkvoorbereider HS 

Bepalen 

knelpunten 

Bedenken 

oplossingen 

Goedkeuren 1e Ontwerp 



 

 

Tijdens het opstellen van de Offerte met opties wordt er van de W-Installateur verwacht dat hij voor de Definitieve Insteek een 

offerte opstelt voor zijn vakgebied zonder uitsluitingen en zonder dubbellingen met andere partijen. 

10.4 Opstellen Offerte 

Omschrijving Activiteit: 

BPMN Schema: 

Alle documenten ontvangen voor 

opstellen Offerte met opties? 

Versturen Offerte met opties 

naar werkvoorbereider HS 

Opstellen Offerte 

met opties 

W 

 

Input: Output: 

 

Betrokken Partijen: Coördinatie: 

 

Definitieve Insteek bestaande uit: 

 Tekeningen Modelleur (Plattegronden, Aanzichten, Doorsnedes) 

 3D Model Modelleur 

 Gekozen ontwerpdelen (Casco, Prefab Dak, Kozijnen, Afbouw, E-

Installatie, W-Installatie) 

 

Offerte met opties voor eigen vakgebied bevattende: 

 W-Installaties 

 Zie ook Specifieke Afspraken 

 

 

 

Afstemming tussen partijen is in deze fase niet noodzakelijk. 

 

Voor het opstellen van de Offerte met opties is normaal gesproken 24 uur 

nodig. 


