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Voorwoord 

Voor u ligt het afstudeerrapport, dat is geschreven voor het afstudeerproject, voor de mastertrack Building 

Technology. Deze mastertrack is onderdeel van de master Architecture Building and Planning aan de 

Technische Universiteit van Eindhoven. Dit rapport is het resultaat van het onderzoek dat is gedaan bij 

gastbedrijf Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling te Geffen. 

Het afstuderen kent drie fases, namelijk het vooronderzoek, het onderzoek en de ontwerpfase. Dit rapport 

omvat alle fases die aan bod komen bij het afstuderen. Dit onderzoek draait om het verwerken van de 

kopersopties en koperswensen voor de binnendeuren in een BIM. Tijdens het vooronderzoek is onderzoek 

gedaan naar het BIM-proces binnen van Wanrooij. Hieruit is gebleken dat het verwerken van de kopersopties 

en koperswensen in BIM een grote uitdaging is. In de onderzoeksfase is onderzoek gedaan naar het verwerken 

van kopersopties en koperswensen in BIM met de focus op de binnendeuren. In de ontwerpfase is een 

hulpmiddel ontwikkeld dat het verwerken van binnendeuren in BIM op een eenvoudige wijze mogelijk maakt 

en daarnaast het bestelproces aanzienlijk verkort. 

Voor de totstandkoming van dit rapport wil ik Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling bedanken voor de 

mogelijkheid tot het afstuderen binnen het bedrijf, de beschikbaarheid tot alles wat nodig was om dit 

onderzoek te volbrengen en de leerzame periode. Daarnaast wil ik binnen het bedrijf een aantal personen 

bedanken: De BIM-afdeling, voor het meedenken en sparren om tot goede oplossing te komen en de fijne 

samenwerking, in het bijzonder Tom van den Boogaard en Paul van den Biezen voor hun geduld en hulp met 

het wegwijzen in Revit en bedrijfsbegeleider Mark van Druten voor zijn tijd en input en nuttige feedback. Ten 

slotte wil ik mijn begeleider van de Technische Universiteit, Eric Vastert, bedanken voor zijn tijd en input tijdens 

de begeleidingsgesprekken. 

Veel Leesplezier gewenst, 

Maikel Tax 

Geffen, januari 2018 
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Samenvatting 

Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling is in 2017 begonnen met het uitwerken van al het tekenwerk in Revit. 

Hiermee is ook het BIMmen van start gegaan binnen het bedrijf. De implementatie loopt niet geheel 

vlekkeloos. Het bedrijf heeft vooral moeite met het verwerken van kopersopties. Naar aanleiding van deze 

problematiek is het BIM-proces binnen Van Wanrooij onderzocht. Uit het onderzoek zijn knelpunten naar 

voren gekomen die hebben geresulteerd in een probleem- en doelstelling. 

“Doordat in het huidige BIM-proces de kennis voor het verwerken van kopersopties in BIM bij externe partijen 

niet op niveau is en het verwerken van kopersopties en individuele koperswensen in Revit/BIM niet 

ingebouwd is in de OPTIO-modellen, worden kopersopties, niet zijnde ruwbouwopties, niet in BIM verwerkt 

waardoor de modellen geen meerwaarde voor de kopersbegeleiding hebben. Dit zorgt voor een vertraging 

van het proces van 123 uur op het standaard referentie project en een verhoging van de kosten.” 

Vanuit de probleemstelling is een verspilling waargenomen van 123 uur bij een standaard referentie project 

bestaande uit 30 woningen. Deze verspillingen worden waargenomen op 2 afdelingen binnen Van Wanrooij: De 

timmerfabriek en de tekenkamer. Op de tekenkamer is een verspilling van 108 uur waargenomen, bij de 

timmerfabriek een verspilling van 15 uur bij een referentie project.  

Vanuit de probleemstelling is de volgende doelstelling geformuleerd: 

“Het voorkomen van de optredende tijdsverspilling bij het bestellen van binnendeuren en het verwerken van de 

binnendeuropties in een BIM” door:  

• De benodigde kennis voor het verwerken van de kopersopties met betrekking tot binnendeuren in een 

BIM te verminderen naar een werkbaar niveau voor kopers;  

• een verwerkingsmethode voor de opties in Revit en BIM te ontwikkelen waarbij het werken in AutoCAD 

naast Revit wordt gemeden;  

• de informatie in de modellen na werkzaamheden van kopers betrouwbaar en beschikbaar te houden; 

• de gewijzigde informatie binnen 3 dagen op ‘volg je woning’ te plaatsen. 

Vanuit de doelstelling is onderzoek gedaan naar mogelijke oplossingen en informatie die het hulpmiddel moet 

verwerken. Uit het onderzoek is gebleken dat er voor het uitsluiten van de kopersbegeleiders en de 

mogelijkheid om kopers zelf aanpassingen te kunnen laten doen een combinatie van Excel en Dynamo de beste 

oplossing is. Met Dynamo en Excel is het mogelijk om informatie in Revit te verwerken.  

Vanuit de doelstelling en het onderzoek is een programma van eisen opgesteld waaraan het hulpmiddel moet 

voldoen. Zo moet het hulpmiddel gebruikt kunnen worden door woningkopers, mag het niet leiden tot 

informatieverlies, moet het mogelijk blijven om aan alle contractuele verplichtingen te blijven voldoen, mag 

alleen Revit gebruikt worden als modelleerprogramma, het hulpmiddel moet het bestelproces verkorten, met 

BIM moet het mogelijk zijn om de deuren te bestellen en de keuzes van woningkopers moeten in Revit 

verwerkt worden. Daarnaast is er nog de wens vanuit van Wanrooij dat het hulpmiddel automatisch 

aanpassingen in Revit doet. 

Vanuit het programma van eisen en het onderzoek is duidelijk geworden dat het hulpmiddel uit vier 

onderdelen moet bestaan. Een nieuw proces, een Exceltool, een Dynamo script en een aangepaste deuren 

familie. 

Het nieuwe proces zorgt voor een duidelijke lijn voor het gebruik van het hulpmiddel. Daarnaast helpt het om 

verspillingen uit te sluiten.  
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De Exceltool maakt het voor kopers mogelijk om zelfstandig de binnendeuren aan de eigen wensen aan te 

passen. De Exceltool werkt overzichtelijk en met veel afbeeldingen waardoor technische deuronderdelen ook 

voor de kopers inzichtelijk worden. De Exceltool verwerkt naast de kopersopties ook de technische opties van 

de deuren. Onder technische opties vallen onder andere brandwerendheid en geluidwerendheid. Deze 

gegevens dienen in een voortraject door de technische projectontwikkeling ingevuld te worden. De ingevoerde 

gegevens worden door de Exceltool per deur gesorteerd en overzichtelijk in de Excelsheet ‘blad WVB’ 

geplaatst. In deze sheet kan een werkvoorbereider snel en overzichtelijk de bestelde binnendeuren geheel 

nalopen. Naast de sheet WVB is er de sheet deurenoverzicht, in deze sheet kan kopersbegeleiding snel de 

keuzes van de kopers controleren en eventueel bijsturen. Vanuit de sheet ‘blad WVB’ schrijft de Exceltool alle 

deurenopties voor iedere deur naar een specifieke sheet en vanuit deze sheets worden de gegevens naar Revit 

geschreven. 

Een Dynamo script wordt gebruikt voor het schrijven van de gegevens naar Revit. Het Dynamo script haalt de 

gegevens van de binnendeuren uit Excel en schrijft deze naar de juiste parameters in Revit. De BIM-modelleur 

moet hiervoor het Revit-model openen, het Dynamo script openen, het juiste Excelbestand kopellen aan het 

script in Dynamo en vervolgens het script starten door op ‘Run’ te drukken. Het script schrijft dan de 

kopersinformatie naar de parameters in Revit, controleert de draairichting van de binnendeuren in het model 

en draait deze waar nodig en haalt de benodigde maatvoering uit Revit en zet deze in de sheet ‘blad WVB’ voor 

de werkvoorbereiders.  

De aangepaste deuren families in Revit zijn nodig om de gegevens in de parameters te kunnen verwerken. 

Doordat de parameters aangepast zijn, zijn ook de schedules in Revit aangepast. In deze schedules staan 

overzichtelijk alle benodigde gegevens voor het bestellen van de binnendeuren die noodzakelijk zijn voor 

Berkvens, de binnendeuren leverancier. 

Tot slot is het hulpmiddel getoetst.  Een potentiële woningkoper heeft de Exceltool getest, de BIM-modelleurs 

het proces met het hulpmiddel en de specialist productconfiguratoren  van Berkvens heeft het Bouw 

Informatie Model getoetst op informatie en de mogelijkheid tot het bestellen van binnendeuren met het 

model. Uit de toetsing is gebleken dat het hulpmiddel voldoet aan de gestelde eisen uit het programma van 

eisen.  

Op basis van de toetsing mag aangenomen worden dat het hulpmiddel voldoet aan de gestelde doelstelling van 

het afstudeerrapport. Daarnaast is uit de toetsing gebleken dat het nieuw opgestelde proces, in samenwerking 

met het hulpmiddel, het verwerken van de binnendeuren verkort van 30 minuten per woning naar 5,5 minuut 

per woning. Dit is een tijdbesparing van 24,5 minuut per woning.  

Met het hulpmiddel is getracht een oplossing te bieden voor de optredende verspillingen. De verspilling op de 

afdeling timmerfabriek is met het hulpmiddel grotendeels opgelost. Deze verspilling is van 30 minuten 

teruggebracht naar 5,5 minuut. Dit is bij het referentieproject een besparing van 12,25 uur. Met het 

hulpmiddel is aangetoond dat voor een simpele verwerking voor de kopersopties AutoCAD niet noodzakelijk is. 

Door het hulpmiddel toepasbaar te maken voor alle kopersopties kan het opzetten van de 

kopersoptietekeningen in AutoCAD uit het proces gehaald worden. Dit levert een besparing op van 48 uur. Het 

modelleren van de kopersopties blijft onderdeel van het proces, maar door een tool te ontwikkelen die dit 

automatisch kan, is dit alleen nog per type nodig.  

Met uitbreiding en verdere uitwerking van deze tool is in potentie een besparing mogelijk van 108,25 uur op 

het referentie project. Deze besparing is opgebouwd uit een besparing van 12,25 uur op het verwerken van de 

binnendeuren, 48 uur op het opstellen van de kopersoptietekeningen en 48 uur op het modelleren van 

kopersopties in BIM, door dit per type te gaan doen. Het hulpmiddel zou daarmee in potentie een besparing 

van 88% op kunnen leveren bij een standaardproject ten opzichte van de huidige werkwijze. 
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Summary 

At the start of 2017 Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling started with working out all building drawings in 

Autodesk Revit. With working in Revit they’ve started working out their building projects in BIM. The 

implementation of BIM isn’t an easy process and didn’t go smoothly. The company has some trouble with the 

assimilation of the buyers options of house buyers. In response to the sketched problem, the BIM-process of 

Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling has been examined during the preliminary investigation. Research has 

shown different bottlenecks. The bottlenecks have been analysed and have resulted in a problem definition 

and a goal has been formulated. 

Within the current BIM-process the knowledge of processing buyers options in BIM isn`t adequate at the 

extern buyers guidance, and the processing of buyers options and buyers wishes in Revit/BIM isn`t existing in 

the OPTIO-models. Because of this buyers options, that aren`t structural work, are not included in BIM, the 

buyers guidance doesn’t have any advantages of BIM. As a result of this, there is  123 hours of time lost at a 

standard project of serial housing construction, and there is an increase in costs. 

Throughout the problem definition the goal for the research was formed. 

“Prevent the current waste of time that occurs in the process of ordering the interior doors, and the process of 

processing the interior door options for house buyers in BIM.” And do this by: 

• Reducing the acquired knowledge of processing buyers options of the interior doors so house buyers 

can work with it; 

• developing a process method for the options in Revit and BIM at which working with AutoCAD next to 

Revit is prevented; 

• the information in BIM must stay intact and reliable after the work of the house buyers; 

• the information in BIM must be on ‘volg je woning’ within three days after the modification. 

Based on the research goal, research has been done on the possible solutions of the tool and the information 

that has to be processed. Research showed that the best solution, for excluding buyers guidance and making it 

possible for house buyers to process their own choices in BIM, is a combination of Revit-Dynamo and Microsoft 

Excel. The combination of Dynamo and Excel makes it possible to process information into Revit. 

As a result of the research and the research goal a program of demands is made. The program of demands is a 

list of conditions to which the tool has to meet. The tool has to be usable by house buyers, the tool must 

prevent information loss, it has to be possible to meet the contractual obligations, for modelling the buyer 

options only Revit is allowed, the tool has to shorten the ordering process of the interior doors, it has to be 

possible to order the interior doors with BIM and the choices of house buyers on the interior doors have to be 

processed in Revit. Besides these demands there is a wish from Van Wanrooij that the tool processes the 

information automatically in Revit.  

From the program of demands and the research, it has become clear that the tool will exist of four parts. A new 

process, an Excel based tool, a Dynamo script, and a modified door family. 

The new process ensures a clear way of using the developed tool. Besides that, it helps to exclude wasting time. 

The new process shows in clear steps the proceedings that have to be made to insert the house buyers choices 

in the Building Information Models. 

The designed Excel based tool makes it possible for house buyers to customize their interior doors by 

themselves. The Excel based tool is a simple tool that works with loads of pictures, by working this way house 

buyers have a clear vision of what they will get. Besides the buyers options the Excel based tool also processes 
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the technical door options. Under the technical options are options like fire-resistance and sound-resistance. 

The technical options must be set in the Excel based tool by the department TPO. It is their task that the house 

meets the Dutch building standards, and the interior doors are part of that. The input by the technical division 

of Van Wanrooij and the input of the house buyers is sorted by Excel to ensure the right door information is 

written to the right door in the Revit-model. For the engineering department the Excel based tool has a sheet 

that contains all the information of all doors in the house. In the sheet engineers can check all the information. 

Besides the engineers, the buyers guidance can check the buyers input on this page. 

A Dynamo script is used for writing information from Excel into Revit. The Dynamo script extracts the interior 

door information from Excel and writes it into the parameters of the interior doors in Revit. To do this, the BIM-

modeller has to open the model of the house he wants to adjust in Revit. If the model is opened he can open 

Dynamo and load the script. After that, the BIM-modeller has to link the Dynamo script with the correct Excel-

sheet that the house buyers have filled in. The script will start when the BIM-modeller presses ‘Run’ in Dynamo. 

The Dynamo script will write all the information from the interior doors from Excel to the parameters in Revit, 

it controls the turning direction of the interior doors, it adjust the turning direction of interior doors based on 

the choices of house-buyers and it extracts the interior door measurements from Revit and writes them into 

Excel for the planners. 

The modified door families in Revit are needed to process the information into the parameters in Revit. 

Because of the modified parameters in the door families the schedules in Revit had to be modified. These 

modified schedules contain all the information that is necessary for Berkvens, the manufacturer, to order the 

interior doors.  

At the end of the research the tool was tested. The tool has been tested by a potential house buyer, BIM-

modellers and the specialist product configuration of Berkvens. The potential house-buyer tested the Excel 

based tool, the BIM-modellers the whole process with the tool and the specialist product configuration tested a 

Building Information Model that was modified with the tool. The specialist product configuration checked if the 

information in BIM was meeting the requirements for ordering the interior doors. According to the test the tool 

complies to the program of demands.  

Based on the executed tests it is assumed that the developed tool meets the goal for this research. The test has 

shown that the new process with the tool has reduced the processing time from the interior doors from 30 to 

5,5 minutes. This is a time reduce of 24,5 minutes per house. 

With the tool the waste in time is mostly solved. The wastes have been reduced from 30 to 5,5 minutes. 

Referred to the reference project it is a saving of 12,25 hours. The developed tool has shown that for an easy 

way to process buyers-options, AutoCAD isn’t required. By making the developed tool applicable for all buyers 

options the buyers-options blueprints don’t have to be made in AutoCAD anymore. This results in another 48 

hours of time saving based on the  reference project.  

By extending and elaborating the tool there is a  potential time reduce of 108,25 hours based on the reference 

project. The reduce in time is based on a saving of 12,25 hours on processing the interior doors, 48 hours on 

making buyers options blueprints and 48 hours on modelling buyers options in BIM, by modelling on the buyers 

options per type instead of per house. In potential there is a time saving of 88% on the perceived time wasted 

at the reference project. 
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Afkortingen en begrippenlijst 

Afkortingen 

BIM Building Information Model 

CPO Commerciële projectontwikkelaar 

DO Definitief Ontwerp 

FED Federal Reserve 

IFC Industry Foundation Classes 

KOT Kopersoptietekening 

KTS Keuken, Tegels en Sanitair 

LOD Level Of Development 

PVE Programma van eisen 

SADT Structured Analysis and Design Technique  

TIFA Timmerfabriek 

TPO Technische projectontwikkelaar 

WVB Werkvoorbereiding 
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Begrippen 

Adomi Bouwkundig teken en modelleerprogramma. 

AutoCAD 2D tekenprogramma voor het maken van technische tekeningen. 

Big BIM Het uitwisselen van informatie tussen verschillende partijen in de keten. 

Clashen Model controleren op basis van geometrie en regelsets. 

Constraints Regels waaraan een ontwerp moet voldoen. 

Dynamo 
Een visuele programmeeromgeving voor Autodesk Revit. Met Dynamo is het 

mogelijk om gegevens te manipuleren, geometrie genereren, processen 

automatiseren, en verbindingen tussen verschillende applicaties te leggen. 

IFC 
De Industry Foundation Classes (IFC) standaard is een neutrale en open specificatie 

van bouwkundige objecten. Simpel gezegd is IFC een set van afspraken waarin staat 

hoe je wanden, ramen, deuren, vloeren, daken, enz. in een bestand op moet slaan. 

Kopersopties 
Kopersopties worden verzameld in de optielijst. Dit zijn standaard opties waaruit 

kopers kunnen kiezen. Onder de opties vallen bijvoorbeeld dakkapellen en 

uitbouwen. 

Koperswensen Individuele wensen van de kopers die niet op de optielijst staan zijn koperswensen. 

Van deze wensen moeten vaak eerst nog de mogelijkheden beoordeeld worden. 

Little BIM Het uitwisselen van informatie binnen de eigen onderneming. 

LOD 
Level Of Development: de staat van de ontwikkeling c.q. de kwaliteit van het Bouw 

Informatie Model of een element daarin. Maar ook: Level Of Detailling: het 

detailniveau waarmee gemodelleerd is. 

OPTIO OPTIO is het woningbouwconcept van Van Wanrooij. Het concept staat voor diverse 

modelplattegronden en doorsnedes die flexibel zijn qua maatvoering. 

Nested family 

parameter 

Een ‘nested family parameter’ is een gesloten parameter in een family. Binnen deze 

gesloten parameter is maar een selecte keuzen aan parameterwaardes mogelijk. 

Deze waarden kunnen gekozen worden middels een dropdownmenu in de 

parameters. 

Node Een node is een programmeer blok in Dynamo. Door meerdere nodes aan elkaar te 

koppelen kan een handeling in Dynamo geautomatiseerd worden. 

Revit 3D modelleerprogramma, waarmee een intelligent parametrisch 3D-model 

gecreëerd kan worden. 

Solibri 
Solibri is een softwarebedrijf dat zowel een model checker als viewer op de markt 

heeft gebracht. Met Solibri is het mogelijk om Bouw Informatie Modellen als IFC-

bestanden te openen en informatie uit de modellen te halen. 
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1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een inleiding gegeven omtrent het afstudeergebied tijdens het afstudeerproject. Het 

afstudeerproject wordt uitgevoerd bij gastbedrijf Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling te Geffen. Van Wanrooij 

is een bouwende ontwikkelaar die zich focust op de seriematige grondgebondenwoningen. Van Wanrooij 

bouwt voornamelijk voor particulieren en kon zich met bijna 1100 verkochte woningen in 2015 terugvinden in 

de top 5 van ontwikkelaars in Nederland (Van Wanrooij, 2016). Van Wanrooij bouwt volgens het OPTIO-

concept waarbij de klantwaarde voorop staat. Hierbij wil Van Wanrooij het ‘Building Information Model’ 

kortweg BIM, implementeren in het bouwproces.  

In hoofdstuk 1 wordt de aanleiding van het afstudeeronderzoek beschreven. In het hoofdstuk worden alle 

problemen en knelpunten geanalyseerd waarna de probleemstelling en de doelstelling worden geformuleerd. 

Hoofdstukken 2 tot en met 5 zijn de hoofdstukken waarin de onderzoeken staan beschreven.  

Hoofdstuk 2 gaat over het onderzoek naar de gekozen opties van OPTIO en de koppelingen die daar te leggen 

zijn, daarnaast gaat hoofdstuk 2 in op de kopersvrijheid van de kopers van OPTIO-woningen. Hoofdstuk 3 gaat 

over het werken met Revit en in hoeverre leken met Revit kunnen werken zonder dat zij daarbij het model 

beschadigen. In hoofdstuk 4 worden de mogelijkheden van het configureren van woningen onderzocht en de 

mogelijkheden om te configureren met BIM en Revit. Hoofdstuk 5 is een onderzoek naar de benodigde 

informatie voor het bestellen van de binnendeuren. Welke informatie moet in het model aanwezig zijn om de 

binnendeuren te kunnen bestellen. 

In hoofdstuk 6 staat het programma van eisen. In het programma van eisen staan de regels en voorwaarden 

waar het uiteindelijke hulpmiddel aan moet voldoen. Daarnaast omschrijft hoofdstuk 6 het hulpmiddel en geeft 

hoofdstuk 6, in de vorm van een plan van aanpak, het vervolgtraject voor het afstuderen weer. De planning 

voor de ontwerpfase staat in hoofdstuk 7. 

1.1 Aanleiding 

De aanleiding van het afstudeeronderzoek is de implementatie van BIM binnen Van Wanrooij Bouw en 

Ontwikkeling. In 2014 is Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling de mogelijkheden voor het inpassen van BIM 

binnen het huidige proces gaan bekijken. Nu ruim 2 jaar later zijn de eerste BIM-projecten bij de 

werkvoorbereiding aangekomen. Tijdens dat traject zijn enkele problemen en vraagstukken ontstaan die nog 

niet allemaal opgelost zijn. Hierbij ligt de focus op de kopersopties en de kopersbegeleiding in het BIM-proces.  

1.2 Introductie OPTIO-concept 

Eind 2008 ontstond in Amerika de financiële crisis die in de gehele wereld werd gevoeld. De oorzaak van de 

crisis is het financiële wanbeleid in Amerika waar mensen met een laag of zelfs zonder inkomen tegen lage 

rentes hoge hypotheken konden afsluiten. Toen de FED de rentes na 2005 op liet lopen tot 5% kwamen veel 

Amerikanen in de problemen waardoor de crisis ontstond. Ook in Nederland was de crisis voelbaar, waarbij het 

een grote impact op de bouwsector had en nog steeds heeft. De woningmarkt stortte in, de prijs van 

koopwoningen daalde met gemiddeld 9% en het aantal transacties daalde in vier jaar tijd met 50% ten opzichte 

van topjaar 2007. (Pas, 2012) 

In een krimpende markt wordt het steeds belangrijker om jezelf als bedrijf te onderscheiden. De bouw stond 

voor de crisis niet bekend als klantgerichte sector. Door de enorme vraag naar woningen verkoopt de 

ontwikkelaar immers toch wel zijn woningen. In de crisistijd kwam verandering in de enorme vraag naar 
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woningen. Er was minder vraag, dus krijgen de consumenten die wel een woning willen kopen een sterkere 

onderhandelingspositie. (Vries, 2012) Het is aan de bouwers en ontwikkelaars om hierop in te spelen. Hierbij 

wordt klantwaarde een steeds belangrijker begrip. Van Wanrooij was destijds al bezig met het OPTIO-concept 

en heeft op de ontwikkeling in kunnen spelen middels dit concept. 

 

1.2.1 OPTIO-uitgangspunten 

OPTIO is het woningbouwconcept van Van Wanrooij. Het concept staat voor diverse modelplattegronden en 

doorsnedes die flexibel zijn qua maatvoering. Deze plattegronden zijn veelal flexibel in te delen maar hebben 

ook niet-verplaatsbare onderdelen, de vaste knoop. Onder de niet-verplaatsbare onderdelen vallen onder 

andere de hal, trapopgang, leidingenschachten en natte-cellen. Het OPTIO-concept is opgezet met de volgende 

doelen: 

 

� Commercieel haalbaar concept; 

� Efficiëntie in ontwikkeling, voorbereiding en bouw;  

� Hoger ontwikkeltempo;  

� Standaardisatie van de werkprocessen op de afdelingen;  

� Voorkomen van faalkosten;  

� Koppeling met de standaard detaillering;  

� Uiteindelijk een betere prijs- kwaliteitsverhouding. 

Bij het OPTIO-concept levert de ontwikkelaar aan de architect een 

reeks plattegronden aan, waarop met lijnen mogelijke oprekkingen 

worden weergegeven. Met deze vrijheden mag de architect de 

woning in een verhouding brengen die hij wenst. Bij de gevels krijgt 

de architect ontwerpvrijheid binnen de door de ontwikkelaar 

gestelde standaarddetails, het bestemmingsplan en het 

beeldkwaliteitsplan. (Van Wanrooij, 2012)  

1.2.2 OPTIO-werkwijze 

Binnen het OPTIO-concept bestaat de woning uit 3 typen gegevens. 

Het plattegrondtype, het woningtype en het typedoorsnede. Vanuit 

de 3 verschillende types ontstaat ook de codering. De 

woningcodering zal in dit rapport vaker terugkomen. De codering 

begint met het woningtype, waarvan er vier zijn. De rij-

tussenwoning (RT), de rij-hoekwoning (RH), de tweekapper (TK) en de vrijstaande woning (VS). Het tweede 

onderdeel typeert de modelplattegrond die voor de woning gekozen is. De codering sluit af met het type 

doorsnede c.q. de kapvorm. Hierbij staan de cijfers voor de verdiepingsvloer waar het schuinde dak begint 

(afbeelding 1.1). 

Bij het ontwikkelingsproces wordt er eerst gekozen voor een doorsnede/dakvorm. Hierbij is er een ruime 

keuzevrijheid. Na het kiezen van de dakvorm kan voor elke woning in het project een modelplattegrond 

worden gekozen. Bij deze modelplattegronden is, zoals eerder beschreven, in rode zones de vaste knoop  

Afbeelding 1.1 Opbouw codering OPTIO. 

Woningtype

RT

RH

TK

VS

Plattegrondtype

a

b

c

Typedoorsnede

1-1

1,5-1,5

2-2

1,5-2

RT a 2-2

Woningtype

RT

RH

TK

VS

Plattegrondtype

a

b

c

Typedoorsnede

1-1

1,5-1,5

2-2

1,5-2

RT a 2-2
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weergegeven (afbeelding 1.2). De modelplattegronden mogen binnen de aangegeven grenzen opgerekt 

worden. Hierbij behoudt de vaste knoop zijn afmetingen. De lijn voor het verbreden/versmallen van de woning 

zal dan ook nooit door de vaste knoop lopen.  

Bij het hierboven beschreven proces ligt de vrijheid vooral bij de ontwikkelaar. Naast dat Van Wanrooij de 

vrijheid aan de ontwikkelaar en architect wil geven, staat ook de eindgebruiker centraal met betrekking tot 

vrije keuzes in de woning. Dit gebeurt door middel van het aanbieden van enkele standaard koopopties. Denk 

hierbij bijvoorbeeld aan een uitbouw aan de achterzijde, dakkapellen, indeling van de keuken en badkamer. 

Opties worden altijd per project bepaald en aan de kopers doorgegeven via optielijsten en verkooptekeningen. 

Op de optielijsten kunnen zij de gemaakte keuzes kenbaar maken.  

Om kopers te helpen bij het inzichtelijk maken van de keuzes die zij kunnen maken heeft Van Wanrooij enkele 

hulpmiddelen ontwikkeld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een mobiele app waarmee in virtual reality door het 

huis gelopen kan worden, waarbij de grote bouwkundige opties (uitbouw, dakkapel enz.) aan- en uitgezet 

kunnen worden. Met dit soort middelen probeert Van Wanrooij de kopers inzicht te geven in wat zij kunnen 

kopen om zo klantwaarde toe te voegen aan het proces.  

1.3 Building Information Model 

BIM staat voor samenwerken en informatie delen, zodat alle relevante informatie gedurende de levenscyclus 

van het gebouw wordt opgeslagen, gebruikt  beheerd wordt en ondersteund door een en/of meerdere digitale 

(3D) gebouwmodellen. Alle, bij het bouwproces betrokken partijen, werken met dezelfde informatie en zien 

van elkaar wat er gebeurt. De informatie is altijd actueel en continu voor alle betrokken partijen beschikbaar. 

(Straatman, Pel, & Hendriks, 2012) 

Om spraakverwarring te voorkomen wordt onderscheid gemaakt in een BIM-methodiek, een Bouw Informatie 

Model en een BIM-datadefinitie: 

• BIM-methodiek of –proces: de toepassing van een BIM, werkprocessen en modelleermethodes om 

specifieke, herhaalbare en betrouwbare gegevens (‘deliverables’) uit de modellen te halen; 

• Bouw Informatie Model (het product): een of meer digitale (3D) gebouwmodellen waarin alle data 

gedurende de levenscyclus van het gebouw zijn vastgelegd. De gegevens hebben betrekking op de 

fysieke en functionele kenmerken van het bouwwerk. Het Bouw Informatie Model fungeert als 

Afbeelding 1.2 Modelplattegronden OPTIO, het flexibele woningconcept. 
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gedeelde kennis- en informatiebron ten behoeve van beslissingen gedurende de levenscyclus van het 

bouwwerk; 

• BIM-datadefinitie: de eisen en normen aan de toepassing van BIM en de uitwisseling van gegevens. 

Deze zorgen ervoor dat zowel zender als ontvanger de uitgewisselde gegevens kunnen begrijpen en 

interpreteren. (Straatman, Pel, & Hendriks, 2012) 

Wanneer je begint met BIM kom je al snel de woorden Little BIM en Big BIM tegen. Kortgezegd is Little BIM het 

gebruik van BIM binnen de eigen organisatie. Hiervan is sprake als een bouwbedrijf de 2D-tekeningen van de 

architect omzet naar een 3D-model en deze gebruikt voor eigen toepassingen. Zodra het Bouw Informatie 

Model gedeeld wordt tussen verschillende partijen in de procesketen voor het uitwisselen van 3D-informatie, 

spreekt men van een Big BIM. (Bouwend Nederland, 2013) 

1.3.1 Voor- en nadelen van een BIM 

De voordelen van BIMmen zijn pas op de lange termijn merkbaar. Het implementeren van BIM vergt tijd, 

inspanning en een investering. Bijna zes op de tien bedrijven die altijd of vaak met BIM werken vinden dat de 

baten de kosten overstijgen. Bij partijen die zelden tot nooit BIM gebruiken ligt dit veel lager. Door technische 

innovaties, de opkomst van standaarden maar vooral door de positieve ervaring van bedrijven, wordt het 

gebruik van BIM steeds breder. Gemiddeld 32% van de bedrijven vindt inmiddels dat BIM het beste in alle 

bouwsectoren kan worden gebruikt (ABN AMRO, 2015). 

Voor veel bouwers is het reduceren van faalkosten de voornaamste reden om te starten met BIM (20%-38%). 

Ook het de toekomstverachting (16%-37%) is een belangrijke reden om BIM in te voeren. Een klein deel van de 

bouwers voelt zich gedwongen door de eisen van opdrachtgevers (15%-16%). Daarnaast noemen BIM-

gebruikers verschillende motieven om BIM te gebruiken, zoals het optimaliseren van de interne organisatie, 

efficiënter, onderscheidend vermogen, ketenintegratie, tijdwinst, kostenreductie, procesoptimalisatie, het 

ontwikkelen van nieuwe producten of het betreden van nieuwe markten en het verbeteren van de 

communicatie tussen partijen. (Bouwend Nederland, 2013) 

Hieronder staan enkele voordelen op een rijtje: (Fikkers, Nieuwhuizen, Nijssen, & Schaap, 2012) (Straatman, 

Pel, & Hendriks, 2012) 

• Snelheid van werken neemt toe; 

• er is eenduidigheid van informatie; 

• integratie van het bouwproces wordt bevorderd; 

• minder fouten, minder faalkosten, minder vertragingen, ook door `clash detectie’; 

• goed voor het imago van het bedrijf dat BIM toepast; 

• meer aantrekkelijk als werkgever, met name voor jongeren; 

• normalisatie van gegevens en werkprocessen; 

• er is in een vroegtijdige en accurate visualisatie mogelijk van het ontwerp; 

• uit een BIM kunnen hoeveelhedenstaten worden gegenereerd voor kostenramingen en begrotingen; 

• het ontwerp kan worden getoetst op de functionele eisen die gesteld zijn in het programma van eisen. 

Naast voordelen kleven er ook nadelen aan BIM. Zo bevindt BIM zich in een ontwikkelingsfase, waarbij de 

benodigde systemen deels toepassingsgereed zijn en deels nog volop in ontwikkeling. Het tempo waarin deze 

systemen beschikbaar komen, is recent in een stroomversnelling geraakt. De software ontwikkelt zich 

razendsnel en er komt steeds meer geschikte hardware op de markt. De benodigde afsprakenstelsels worden 

beschikbaar. En door de snelgroeiende toepassing doen steeds meer functionarissen in de bouw ervaring op 

met BIM en leert de sector als geheel. (Straatman, Pel, & Hendriks, 2012)  
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Enkele Nadelen van BIM zijn: 

• Invoering van BIM vergt een forse investering: per werkplek minstens €10.000; 

• veel bedrijven wachten af tot de concurrent het doet, waardoor de voordelen van een BIM nog niet 

gerealiseerd worden en de terugverdientijd van een investering langer wordt; 

• samenwerken aan een BIM impliceert transparantie, waarbij een ieders toegevoegde waarde aan het 

proces inzichtelijk wordt, sommige ervaren dit als een nadeel. (Fikkers, Nieuwhuizen, Nijssen, & 

Schaap, 2012) 

1.3.2 Implementatie van een BIM-proces 

Bij de implementatie van BIM komt veel kijken. Het is niet alleen een wijziging in het softwarepakket, maar het 

vraagt ook een ander denk- en werkproces. Daardoor vraagt de invoering van BIM ook het een en ander van de 

werknemers binnen een bedrijf. Zo zullen er functies ontstaan, wijzigen, en verdwijnen. Een volledig 

bedrijfsbrede invoering van het werken met een BIM komt, zeker bij (middel)grote organisaties, nauwelijks 

voor. Vaak wordt gekozen voor een geleidelijke invoering van het werken met een BIM. (Fikkers, Nieuwhuizen, 

Nijssen, & Schaap, 2012)  

Het implementeren van BIM kan op verschillende manieren. Hieronder staat een van de mogelijkheden 

beschreven zoals die wordt aangeraden door de Bouw Informatie Raad (2014) (afbeelding 3). De Bouw 

Informatie Raad geeft via kenniskaarten bedrijven een indruk van BIMmen.  

Het BIM-proces begint bij het inzien van de noodzaak om te veranderen. In dit geval het overbrengen van de 

noodzaak van BIM. Hierbij kan gedacht worden aan de concurrentiepositie binnen de markt. Het is van belang 

om medewerkers al in een vroeg stadium te overtuigen van de verandering naar BIM, zodat ze op de lange 

termijn weten waar ze aan toe zijn. 

Na het overbrengen van de noodzaak van het invoeren van BIM zijn er altijd enthousiaste en minder 

enthousiaste medewerkers. Met enthousiaste medewerkers ga je een leidend team, ofwel een stuurgroep 

samenstellen. Zij gaan onderzoek doen naar BIM en kunnen vanuit hun enthousiasme, de andere medewerkers 

met twijfels over de streep trekken. Denk bij het onderzoeken van BIM vooral aan de software die nodig is. 

Verder zijn er vragen zoals ‘Wat wordt de investering in tijd en kosten?’. Vooral tijd is een belangrijke factor. 

Uit pilotprojecten blijkt dat tijd of het gebrek eraan het tempo van de invoering van BIM kan gaan bepalen 

(Straatman, Pel, & Hendriks, 2012). 

De stuurgroep gaat aan de slag met het opstellen van een plan van aanpak en een visie. ‘Waar willen we 

naartoe met BIM?’, ‘Hoe wordt BIM opgebouwd binnen de organisatie?’, ‘Wat is de planning, wanneer willen 

we wat bereikt hebben?‘. Bij de opbouw van BIM is het raadzaam om te beginnen met een Little BIM. Hiermee 

kan de BIM-werkmethodiek stap voor stap verankerd worden in de dagelijkse werkprocessen. Zolang de 

stappen te overzien zijn binnen het implementatie proces, zijn doelen sneller bereikt en wordt de vooruitgang 

meer gewaardeerd. Vanuit de Little BIM kan dan langzaam opgebouwd worden naar een Big BIM (Fikkers, 

Nieuwhuizen, Nijssen, & Schaap, 2012).  

Nadat de stuurgroep de visie en strategie heeft bepaald en vastgelegd, is het belangrijk om hierover een open 

communicatie te hebben, zodat andere medewerkers de visie en strategie begrijpen en kunnen gaan 

accepteren. Hierbij is het ook belangrijk om nagedacht te hebben over trainingen en opleidingen om eventuele 

zorgen bij medewerkers weg te kunnen nemen. In het communicatieproces is het ook belangrijk om 

medewerkers buiten de stuurgroep hun mening en ideeën te laten delen. Zo blijft het een gezamenlijk proces. 

Hierna zal het BIM-proces, zoals door de organisatie is bepaald, van start gaan. Belangrijk is dat hierin 

geëvalueerd wordt en waar nodig bijgestuurd wordt. Vergeet vooral niet om behaalde doelen, ook al zijn ze 

klein, aandacht te geven. Hierdoor ontstaat er enthousiasme in de organisatie. Bij deze doelen kan gedacht 
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worden aan het eerste gegenereerde 3D-model of de eerste uitgevoerde clash binnen een organisatie en/of 

van derden in het model. Houd de stappen en doelen wel realistisch en haalbaar. 

Na het behalen van de eerste successen ontstaat de kans dat de vaart een beetje uit het proces raakt. Het is 

daarom belangrijk om de einddoelen voor ogen te blijven houden en de vaart continu in het proces te blijven 

houden. Blijf daarom gefaseerd veranderingen 

invoeren tot de gestelde doelstelling is behaald. 

In dit proces draait het uiteindelijk om 

doorzettingsvermogen om het einddoel te 

behalen. Om de veranderingen structureel en 

blijvend te borgen is het belangrijk om doelen 

te blijven stellen. Communiceer behaalde 

resultaten en stimuleer de medewerkers om 

door te gaan tot BIM helemaal in de genen van 

de organisatie zit. In afbeelding 1.3 zie je het 

proces in stappen weergegeven.  

Afbeelding 1.3 Stappen voor BIM implementatie. Bron: kenniskaart 5: BIM transitie. 
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1.4 Procesbeschrijving 

In deze paragraaf wordt het BIM-proces binnen Van Wanrooij beschreven. In de eerste paragraaf wordt het 

implementatieproces dat doorlopen is beschreven met de huidige stand van zaken. In de tweede paragraaf 

wordt het uitgestippelde BIM-proces beschreven dat uitgewerkt is door de afdelingen die betrokken zijn bij dit 

proces. In de procesbeschrijving worden de knelpunten aangegeven middels (K-cijfer). 

1.4.1 Implementatie proces van BIM bij Van Wanrooij 

Van Wanrooij is zich in 2014 gaan oriënteren op BIM. Na het maken van de software keuze is het eerste OPTIO-

model uitgewerkt in Revit. In februari 2015 is dit model gepresenteerd, waarna de eerste pilot is gestart. Het 

project bleek uiteindelijk voor een eerste BIM-project te ingewikkeld. Uiteindelijk zijn van dit project alleen de 

tekeningen gebruikt en enkele gegevens via BIM gecheckt. In afbeelding 

1.4 is het OPTIO-woonconcept in BIM uitgewerkt. 

Na het verbeteren van de modellen in Revit is in 2016 een nieuw BIM-

project gestart en deze is uiteindelijk gecheckt door de calculatie. Hierbij 

is naast het begroten met BIM ook traditioneel begroot om hoeveelheden 

te checken. Hier bleek dat de nauwkeurigheid in tekenwerk van groot 

belang is, waardoor er twijfels ontstonden over het tekenwerk van 

externe partijen. (K1) 

Ook bleek bij de calculatie dat de koppeling tussen Revit en IBIS4BIM niet 

stabiel was. IBIS4BIM is een programma om de hoeveelheden uit een BIM 

te halen om vervolgens te kunnen verwerken in het calculatieprogramma IBISTRAD. Door problemen met de 

software verliep de koppeling tussen Revit en IBIS4BIM niet goed. (K3) 

Tijdens de implementatie van BIM is vanuit alle afdelingen de informatiebehoefte vastgelegd die zij uit een BIM 

willen halen. Hierbij is ook de mogelijkheid om de timmerfabriek te laten werken vanuit een BIM onderzocht. 

Het programma FABwindow is uitvoerig getest. Na diverse testen en veel overleg met de softwareleverancier is 

geconcludeerd dat het programma niet werkt voor Van Wanrooij en is besloten om met twee bibliotheken te 

gaan werken. De timmerfabriek heeft daardoor geen koppeling met BIM. (K2) 

Van Wanrooij is in 2017 begonnen met het modelleren van alle projecten in Revit. Om het BIMmen binnen het 

bedrijf goed te laten verlopen is ook met alle betrokken partijen een BIM-planning opgesteld en een BIM-

protocol. Momenteel zijn bestanden die tot dit protocol behoren nog verspreid terug te vinden over de 

afdelingen en heeft alleen de tekenkamer echt werk gemaakt van het protocol. (K4) Door de invoering van 

Revit zijn inmiddels van de eerste projecten die in Revit gemodelleerd zijn in maart 2017 de werkzaamheden bij 

de werkvoorbereiding gestart. Daarmee is de BIM-werkwijze nu ook op de werkvoorbereiding gestart. 

  

Afbeelding 1.4 OPTIO-woonconcept in BIM. 
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1.4.2 BIM-proces binnen Van Wanrooij 

In deze paragraaf wordt het opgezette BIM-proces binnen Van Wanrooij beschreven. Tot op heden is dit proces 

nog niet getoetst, omdat BIM nog niet op alle afdelingen is doorgevoerd. Daarom is het proces vaak nog 

theoretisch ingericht op basis van de reeds opgedane kennis over BIM en het oude 2D proces. In afbeelding 1.6 

is het proces schematisch weergegeven in een SADT-schema. 

Processtap 1: Overdracht project TPO naar tekenkamer 

Het BIM-proces start bij de overdracht van de projectgegevens van TPO naar de tekenkamer. Op dat moment is 

het ontwerp op DO niveau. De tekenkamer controleert of alle benodigde stukken zijn aangeleverd. Is dit het 

geval, dan start de tekenkamer met de volgende stap. Zijn de stukken niet compleet dan wordt TPO op de 

hoogte gebracht van de nog aan te leveren stukken en zal het project nog niet starten. 

Processtap 2: Uitwerken bestek- en verkooptekeningen 

Zodra alle stukken zijn ontvangen, start de tekenkamer met het uitwerken van de bestek- en 

verkooptekeningen. Het opzetten van de tekeningen begint bij het modelleren van de woning. Bij een OPTIO-

woning wordt gestart met het binnenblok. Dit staat bij de OPTIO-types klaar in Revit. Hierom is het van belang 

dat ontwikkelaars de OPTIO-binnenblokken niet wijzigen omdat de tijdwinst in de repetitie zit. Om deze 

binnenblokken worden vervolgens de gevels, daken, fundering en kozijnen gemodelleerd. Na het modelleren 

worden alle links opgeslagen en is het woningmodel in basis klaar. 

Na het afronden van het model worden de concept-bestektekeningen gemaakt. Eerst worden de modellen 

opgemaakt waarna de maatvoering aan de modellen wordt toegevoegd. Na het maatvoeren wordt het 

leidingverloop in het model aangegeven. Alle tekeningen worden omgezet naar PDF-bestanden en deze 

worden vervolgens ter controle aangeboden aan TPO. Na de controle van de tekeningen, toetst TPO de 

woningen met behulp van de tekeningen aan het bouwbesluit. Ondertussen werkt de tekenkamer verder aan 

de verkooptekeningen. Na controle van TPO worden de eventuele opmerkingen verwerkt in de modellen. 

Bij de verkooptekeningen wordt begonnen met de opmaak van de tekeningen. Vervolgens worden de 

verkoopopties gemodelleerd en klaargezet voor de verkooptekeningen. Het betreft hier het modelleren van de 

bouwkundige opties zoals: uitbouwen, dakkapellen, kozijntypes, enzovoorts. Daarnaast worden de 

situatietekeningen gemaakt. Hierbij horen ook de bergingen en de garages. Na het maken van al het tekenwerk 

worden PDF-bestanden van de verkooptekening gemaakt (afbeelding 1.5). Vervolgens worden de kopersopties 

klaargezet voor de externe kopersbegeleiding om deze te kunnen verwerken. TPO controleert ook de 

verkooptekeningen en koppelt opmerkingen/fouten terug naar de tekenkamer die vervolgens een 

correctieronde op de modellen uitvoert. Nadat de 

bestektekeningen klaar zijn, wordt met deze 

tekeningen de bouwaanvraag gedaan.  

 

Afbeelding 1.5 voorbeeld verkooptekening. 
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Afbeelding 1.6 SADT schema BIM-proces. 
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Processtap 3: Clashcontrole BIM 

Zodra het model gereed is op bestekniveau wordt op het model een clashcontrole uitgevoerd om eventuele 

fouten die nog in het model aanwezig zijn in een vroegtijdig stadium aan te kunnen passen. Hierna gaat het 

Bouw Informatie Model naar de calculatie. Naar de kopersbegeleiding gaan tot op heden nog steeds AutoCAD 

2D-tekeningen, omdat hier weinig tot geen kennis van BIM en Revit aanwezig is.  

Processtap 4: Calculeren woningen 

De calculatie start met het begroten van de woningen. Calculatie haalt zoveel mogelijk hoeveelheden uit het 

Bouw Informatie Model en vult deze handmatig aan. Hierbij is het probleem dat het calculatie programma dat 

de gegevens uit BIM haalt tot op heden nog niet optimaal werkt door problemen met het linken van de twee 

softwareprogramma`s en ook niet automatisch update bij veranderingen. (K3, K8)  

Processtap 5: Gesprekken kopers 

Zodra iemand overgaat van optant naar koper wordt voor hem/haar een account aangemaakt in ‘volg je 

woning’. Op deze website kunnen kopers inloggen om de voortgang van hun woning te zien, de keuzes die zij 

gemaakt hebben met betrekking tot opties, de bouwtekeningen en de bijbehorende contracten. De bouwer, 

modelleur en andere betrokken partijen kunnen hieruit ook informatie over de woningen halen. De 

kopersbegeleiders plannen vervolgens een gesprek in met de kopers om de optielijsten door te nemen. Het 

begeleiden van de kopers is uitbesteed aan een externe partij. Na het invullen van de optielijsten worden de 

optielijsten door de externe kopersbegeleiders of door de kopers zelf op ‘volg je woning’ geplaatst. Naar 

aanleiding van de gekozen opties worden de verkooptekeningen aangepast. Hierbij is op dit moment de vraag 

wie de tekeningen aan moet passen, wanneer de opties in BIM moeten komen, of dit door iemand met kennis 

van zaken gedaan moet worden en waar de verantwoordelijkheden liggen. De aanpassingen van de tekeningen 

moet contractueel binnen 3 werkdagen na het gesprek af zijn en beschikbaar zijn voor de koper en voor Van 

Wanrooij (Procesverloop bij uitbesteding kopersbegeleiding, 2015). De kennis van BIM en Revit is er op dit 

moment niet bij de kopersbegeleiding. Het aanpassen van BIM zorgt ervoor dat de hoeveelheden voor 

calculatie en werkvoorbereiding ook veranderen. Vandaar dat er secuur gewerkt moet worden en men moet 

weten hoe er gemodelleerd moet worden. Tot op heden worden de tekeningen nog in AutoCAD uitgewerkt en 

zodra ze definitief zijn, geüpload op ‘volg je woning’. (K6, K9, K10, K11, K12) 

Processtap 6: Voorbereiding bouwwerkzaamheden 

Nadat de verkooptekeningen van de woningen zijn aangepast en beschikbaar zijn op ‘volg je woning’ kunnen 

de werktekeningen van de woning gemaakt worden. Hiervoor worden eerst alle ruwbouwopties, die op de 

verkooptekening staan of op de optielijsten zijn aangegeven, verwerkt in het model. De vraag hierbij is of 

opmerkingen over meer en minder werk ook op de tekeningen verwerkt moeten worden. Op de bouw kan ook 

gewerkt worden vanaf de optielijsten om dubbel werk in de tekenkamer tegen te gaan. (K15) Daarna worden 

de conceptdetails gemaakt en de conceptdoorsnedes. Tenslotte worden de beton- en staaltekeningen van de 

woningen gemaakt. Nadat deze zijn afgerond, wordt al het tekenwerk gecontroleerd en waar nodig 

gecorrigeerd.  

Tijdens het tekenwerk van de werktekeningen begint de WVB met het opstellen van de bouwplaatsinrichting. 

Nadat de bouwplaatstekeningen klaar zijn, begint WVB met het opstellen van de contracten. Ook worden de 

offertes en tekeningen van de keukens, tegels en het sanitair gecontroleerd. Vervolgens wordt de aanvraag 

voor de woonhuisaansluiting gedaan. Zodra de werktekeningen gereed en overgedragen zijn aan de WVB, 

begint de WVB met de controle van de werktekeningen. In dit stadium vergt aanpassen van het model veel tijd 

door alle koppelingen en het detailniveau. (K5) Met het gereed zijn van de werktekeningen is ook het Bouw 

Informatie Model gereed. Daardoor kan de werkvoorbereiding beginnen met de uitrekstaten uit het Bouw 
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Informatie Model te halen. Dit doet WVB via Solibri, een modelchecker. Ook kan de WVB het IFC-bestand 

verspreiden onder de onderaannemers om de geretourneerde bestanden te clashen. 

De projectleider begint in deze fase met het project. De projectleider begint met besprekingen met de 

gemeente over het project. Na gereedheid van de bouwplaatsinrichtingstekening voert de projectleider de 

controle hiervan uit. Daarnaast controleert hij de contracten en de tariefuren. 

Processtap 7: Bespreking bouwteam 

De bouwteambespreking is de volgende stap in het proces. In deze bespreking worden de 

uitvoeringstekeningen uit BIM besproken. De werktekeningen worden in dit overleg doorgenomen en 

gecontroleerd. Eventuele opmerkingen op de tekeningen worden later verwerkt in het tekenwerk. 

Processtap 8: Naar Big BIM 

Na de bouwteambespreking worden alle opmerkingen op het tekenwerk per blok verwerkt. Nadat alle 

opmerkingen verwerkt zijn, wordt het Revit-model omgezet naar een IFC-bestand. Dit IFC-bestand wordt 

vervolgens in Solibri geclashed. Deze clash is een controle van het interne werk aan het model. In deze fase is 

het dus nog een Little BIM. Mochten er fouten in het model zitten worden deze gecorrigeerd en wordt het 

model weer geclashed totdat het model vrij is van fouten. Zodra dit het geval is kan het IFC-model gedeeld 

worden met de ketenpartners van het project. Wie het IFC-model aan welke ketenpartners gaat verspreiden is 

nog niet helemaal duidelijk. De tekenkamer heeft tot op heden altijd de tekeningen van de fundering, vloeren 

en kalkzandsteen gecontroleerd, omdat zij al in het tekenwerk zaten en hier meer ervaring en handigheid in 

hebben. De vraag is of dit in het BIM-proces nog steeds zo moet blijven of dat het werk overgedragen moet 

worden naar de werkvoorbereiding. Nadat ketenpartners hun modellen hebben teruggestuurd kan het geheel 

in Solibri geclashed worden zodat fouten in een vroeg stadium gesignaleerd worden. Nadat dit gebeurd is, 

houden de werkzaamheden voor de tekenkamer met betrekking tot het BIM-project op, waarbij afgevraagd 

kan worden in hoeverre een BIM-modelleur bij het project betrokken moet blijven en wie het Bouw Informatie 

Model beheert. 

1.4.3 Betrokken partijen BIM-proces 

Naar aanleiding van de gevonden knelpunten gaat deze paragraaf verder in op de afdelingen die betrokken zijn 

bij het BIM-proces. Via gesprekken met werknemers van de betreffende afdelingen zal geprobeerd worden om 

de knelpunten die zich momenteel voordoen of die werknemers zien aankomen inzichtelijk te maken. 

Calculatie 

Voor extra informatie vanuit de calculatie is er gesproken met één van de calculators van Van Wanrooij. Het 

uitgewerkte interview is terug te vinden in bijlage II.  

De calculatie werkt met BIM via IBIS4BIM. Dit is een programma dat werkt met elementen die via codes 

gekoppeld zijn aan BIM. Wanneer de tekenkamer een funderingsstrook modelleert en deze codeert als 

funderingsstrook, herkent IBIS4BIM de code en kan hij de gegevens koppelen aan het aangemaakte 

funderingsstrookelement. Dit element bevat alle rekenregels zoals hoeveelheid wapening, bekisting, enz. 

Hierbij is het belangrijk dat wanneer het model gedetailleerder wordt, de codes intact blijven en de elementen 

de juiste rekenregels en materialen bevatten. Wanneer de tekenkamer de codes aanpast zonder dit te 

communiceren dan zal IBIS4BIM de herkenning van de elementen verliezen. Dus de samenwerking is hierin van 

groot belang.  

Voor de calculatie is het niveau van de uitwerking van de elementen die in IBIS4BIM zijn geprogrammeerd van 

invloed op de nauwkeurigheid van de begroting. De calculatie moet deze elementen zelf uitwerken en zal hier 

de tijd voor moeten krijgen/in moeten plannen om hier later profijt van te hebben. Op dit moment kan 
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ongeveer 40% van de hoeveelheden voor de begroting via IBIS4BIM uit BIM worden gehaald. Mocht de 

calculatie alle hoeveelheden uit de het model kunnen halen, verwachten ze dat dit een tijdwinst op gaat 

leveren van maximaal 15% ten opzichte van het traditioneel calculeren. (K16, K17) Deze winst is te behalen op 

het uitrekken van hoeveelheden. Dit is slechts een klein onderdeel van de begroting en van de taken van de 

werkvoorbereiding vandaar dat dit cijfer niet hoger is dan 15%. 

Hierboven is het programma IBIS4BIM genoemd, maar de calculatie vraagt zich echter af of dat het programma 

is waar ze mee blijven werken. Software leverancier IBIS heeft inmiddels een nieuw programma op de markt 

gebracht, namelijk IBIS-meetstaten. Dit programma werkt op een andere manier dan IBIS4BIM en niet met 

elementen. IBIS-meetstaten maakt een meer directe link met BIM waarna er meetstaten uit BIM komen. Die 

meetstaten kunnen vervolgens aan de begroting worden gekoppeld. Het voordeel hierbij is dat de 

werkvoorbereiding meer met meetstaten werkt en daardoor dus meer aan de gemaakte begrotingen zal 

hebben. (K18) 

Qua kopersopties doet de calculatie weinig tot niets. De basiswoning wordt door de calculatie begroot. Het 

meer- en minderwerk en de opties worden in principe uitgewerkt door de interne kopersbegeleiding. Wanneer 

de calculatie wel de opties zou doen, dan moeten ze vooraf veel meer klaarzetten dan achteraf nodig zou 

kunnen zijn. Zo zijn er voor een aanbouw al veel verschillende opties, bijvoorbeeld voor de buitenmuur 

afhankelijk van of de buurman ook uitbouwt.  

De afdeling calculatie vindt het lastig om aan te geven hoe in de toekomst een BIM-team eruit moet zien. De 

calculatie gebeurt op het moment dat de bestektekeningen gereed zijn en dat is tijdens de bouwaanvraag. 

Calculeren gebeurt op het moment dat andere niet met het project bezig zijn. Daarom heeft het voor een 

calculator geen meerwaarde om in een ruimte te zitten met een projectteam, want ze werken niet gelijktijdig 

aan een project. Voor een werkvoorbereider en tekenaar zijn er waarschijnlijk wel voordelen om gezamenlijk 

met een project bezig te zijn of met elkaar in dezelfde ruimte te zitten. 

Werkvoorbereiding 

Voor extra informatie vanuit de werkvoorbereiding is er gesproken met een van de werkvoorbereiders van Van 

Wanrooij. Het uitgewerkte interview is terug te vinden in bijlage III.  

Bij de werkvoorbereiding staat BIM nog in de kinderschoenen. Op het moment van het interview zijn de eerste 

projecten die in Revit zijn uitgewerkt aangekomen bij de werkvoorbereiding, waardoor de werkvoorbereiders 

nu pas kunnen gaan werken met BIM. De bedoeling is dat werkvoorbereiding de uitrekstaten uit het model 

haalt en de clashes met het model gaat uitvoeren om zo in een vroeg stadium fouten te kunnen voorkomen en 

op die manier de faalkosten omlaag te brengen. 

Momenteel heeft de werkvoorbereiding gemerkt dat er nog wat schoonheidsfoutjes in het model zitten die 

invloed hebben op de uitrekstaten. (K19, K20) Omdat dit de eerste keer is dat ze met de modellen gaan 

werken, verwachten ze ook niet dat alles meteen perfect is. Daarnaast moeten ook alle regelsets voor het 

clashen nog uitgewerkt worden. Daar wordt momenteel door de modelleur aan gewerkt.  

De Revit-modellen zijn uitgewerkt op werktekeningniveau op het moment dat ze overgedragen worden naar de 

werkvoorbereiding. Hierdoor zijn fouten in het model tijdrovend om op te lossen. De werkvoorbereiding vraagt 

zich dan ook af of ze niet in een eerdere fase betrokken moeten worden waarbij het afwerkingsmodel niveau 

(LOD niveau) van het model nog minder hoog is en fouten in het model makkelijker aangepast kunnen worden, 

c.q. het aanpassen minder tijdrovend is. (K21) 

Qua werken met BIM-teams ziet de werkvoorbereiding op dit moment weinig meerwaarde. De afdelingen die 

bezig zijn met het model werken meer na elkaar in het model dan dat ze er gelijktijdig mee werken. Er moet 

wel nagedacht worden over de uit te voeren werkzaamheden. Moeten sommige taken van afdelingen 
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verschoven worden? Hierbij wordt vooral de nadruk gelegd op het clashen van kalkzandsteen en de vloeren. 

Een modelleur heeft met Revit meer werk dan met AutoCAD. Hierdoor krijgt werkvoorbereiding minder werk. 

In dat geval is het verstandig om werk te verschuiven om de werkdruk op niveau te houden. (K22) 

BIM stopt op dit moment qua gebruik bij de werkvoorbereiding. Nadat uitrekstaten eruit zijn gehaald en de 

clashes zijn uitgevoerd, wordt het model naar alle waarschijnlijkheid alleen nog gebruikt om in 3D snel iets na 

te kijken en/of te verhelderen. Het model gaat niet naar de bouw en dit ziet de werkvoorbereiding de komende 

tijd ook nog niet gebeuren. (K23) 

Voor eindgebruikers heeft een BIM weinig meerwaarde. “Ze kunnen er ook niks mee”, maar misschien is een 

‘artist impression’ of een 3D-verkoopmodel wel interessant. Vanuit woningcorporaties wordt nog niet gevraagd 

naar een BIM. De woningcorporaties werken met revisietekeningen, maar dit zou in de toekomst nog kunnen 

veranderen.  

Het meer- en minder werk zit geheel bij de kopersbegeleiding. De werkvoorbereiding bestelt alleen de 

materialen voor het meer- en minderwerk en roept bij voorbeeld keukens af. 

Voor de werkvoorbereider is het ideaalplaatje qua BIM bereikt als alle uitrekstaten uit het model zijn te halen 

en als de clashes met de onderaannemers uitgevoerd kunnen worden. 

Werkvoorbereiding timmerfabriek 

Naast de werkvoorbereiding van het bouwbedrijf heeft de timmerfabriek ook een eigen werkvoorbereiding. De 

werkvoorbereiding van de timmerfabriek is nog niet met BIM bezig. Dit komt mede door het mislukken van de 

koppeling via FABwindow. Wel werd eerder aangegeven dat het verwerken van binnendeuren in het model 

een punt van twijfel is. De timmerfabriek moet momenteel projecten handmatig in een bestelprogramma 

invoeren. Dit kost de werkvoorbereiding van de timmerfabriek bij projecten met veel variatie één dag. Deze tijd 

is nodig om alle binnendeuren te verwerken. Hierbij komen veel gegevens kijken. Denk hierbij naast 

maatvoering aan deurtype en het beslag. 

Kopersbegeleiding 

Om extra informatie over de kopersbegeleiding te genereren is er een gesprek geweest met de interne 

kopersbegeleiding (backoffice). Het interview is terug te vinden in bijlage IV. Daarnaast is er een vergadering 

geweest met de externe kopersbegeleiding (front office) over de implementatie van BIM. Een verslag van deze 

vergadering vind je in bijlage V. 

Interne kopersbegeleiding (back office) 

De kopersbegeleiding gaat aan het werk op het moment dat de ontbindende voorwaarden in het koopcontract 

zijn vervallen. Nadat de voorwaarden zijn vervallen krijgt de koper een account in ‘volg je woning’ en wordt er 

een afspraak ingepland tussen de koper en de kopersbegeleiding (front office). ‘Volg je woning’ is een website 

die werkt als een soort documenten-cloud omtrent de woning. In ‘volg je woning’ kunnen kopers met de 

kopersbegeleiding communiceren. Alle contracten en tekeningen worden hierin opgeslagen zodat kopers 

weten wat ze gekocht hebben. Ook onderaannemers en uitvoerders kunnen via deze site zien wat er in de 

woning gemaakt moet worden. ‘Volg je woning’ is momenteel nog een losstaand programma. Er wordt gewerkt 

aan een verbinding tussen Metacom en ‘volg je woning’. (K26) 

De tekenkamer zet voor de kopersbegeleiders (frontoffice) standaard verkooptekeningen klaar per type 

woning. Nadat de kopers op gesprek zijn geweest, worden de wensen van de bewoners verwerkt in de 

standaard verkooptekeningen en wordt het bestand op bouwnummer opgeslagen. Op deze tekeningen worden 

alle opties en meer- en minderwerk geplaatst. Van de grote opties tot kleinere opties/koperswensen, zoals 

toevoegen of verplaatsen van wandcontactdozen.  
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De interne kopersbegeleiding doet eigenlijk niks met BIM. Voor de interne kopersbegeleiding hangt er 

momenteel geen informatie aan die van belang is voor hun werkzaamheden. Zij verrichten voor de koper in 

principe geen tekenwerkzaamheden, maar dit ligt allemaal bij de externe kopersbegeleiding en zij doen dit 

momenteel nog in AutoCAD en dat gaat vaak al moeizaam. (K27) 

Voor kopersbegeleiding kan het 3D-model interessant worden wanneer ze hiermee naar de klant/koper 

kunnen. Zodat de koper een goede indruk krijgt van de woning die wordt gekocht. Veel kopers hebben moeite 

met het lezen van een 2D-tekening.  

De kopersbegeleiding ziet wel degelijk een meerwaarde in BIM en wil ook graag bij BIM betrokken worden. Het 

zou ideaal zijn als alles voortaan in BIM verwerkt kan worden, er een koppeling is tussen Metacom, ‘volg je 

woning’ en het model en als er in het bijzijn van de klant aanpassingen gedaan kunnen worden, zodat deze 

meteen de effecten kan zien. Momenteel zijn we hier nog ver van verwijderd. Alle opties en het meer- en 

minder werk in het 3D-model verwerken zou al mooi zijn. Maar op dit moment is het in AutoCAD verwerken 

van de opties al lastig voor de externe kopersbegeleiding. In Revit tekenen zal voor de externe 

kopersbegeleiding een grote stap zijn. Op dit moment worden vanaf de verkooptekening ook alleen de 

ruwbouwopties verwerkt in BIM. De rest wordt uit de verkooptekeningen gehaald. Het verwerken van de 

ruwbouwopties gebeurt door de tekenkamer. (K28, K29) 

Bij keukens en badkamers werkt dit weer anders. Daar worden alleen de contouren in de verkooptekeningen 

gezet. De rest van de informatie moet uit de offertes gehaald worden die weer op ‘volg je woning’ worden 

gezet. Leidingen die opgenomen moeten worden in de vloeren, worden door de tekenkamer in de uiteindelijke 

uitvoeringstekeningen verwerkt. Onderaannemers moeten dan via ‘volg je woning’ uit de offertes de rest van 

de informatie halen. 

Externe kopersbegeleiding (front office) 

Van Wanrooij wil met de kopersbegeleiding stappen gaan zetten wat betreft het tekenwerk. Daarom is er een 

gesprek geweest met de externe kopersbegeleiding over de opzet van het tekenwerk waarin Van Wanrooij de 

volgende werkwijze heeft voorgesteld: 

Het 3D-Revit-model wordt per bouwnummer klaargezet door de tekenkamer voor de kopersbegeleiding. In het 

model maakt de kopersbegeleiding via commentaren of 2D-aantekeningen op de plattegronden duidelijk wat 

de wensen van de koper zijn. Zodra alle wensen verwerkt zijn, wordt de tekening opgeslagen. Het Revit-model 

verliest door deze handeling zijn BIM-functionaliteit, omdat gegevens niet meer betrouwbaar zijn. Het is de 

bedoeling dat de tekenkamer uit het bewerkte model van de kopersbegeleiding de informatie haalt om het 

werkmodel mee te voeden en om daarin de aanpassingen te doen. (K24) 

Wat is dan de waarde van het model van de kopersbegeleiding? Daaruit rollen de kopersoptie-tekeningen voor 

de kopers. Kopersoptie-tekeningen zijn altijd in 2D, dus de 2D-tekening klopt nog steeds. BIM heeft echter geen 

meerwaarde meer voor Van Wanrooij. Daarnaast geeft de kopersbegeleiding aan dat er, doordat de 

tekenkamer alles per bouwnummer klaarzet, minder controle is op het type per bouwnummer. 

De voordelen van dit voorstel ten opzichte van het huidige proces is het wegvallen van de 2D-

AutoCADtekeningen en de fouten die ontstonden door het overtekenen. Daarnaast scheelt het voor de 

kopersbegeleiding ook tijd op het uitzoeken van de bouwtypen per bouwnummer.  

Bij het doornemen van het 3D-model en het bekijken van de nieuwe werkwijze kwamen nog wel enkele 

aandachtspunten omhoog: 

• Er moet gewerkt worden via een VPN verbinding, gaat dat werken met Revit? 

• Hoe werkt dit met elektra, kunnen we de klanten ook wand uitslagen laten zien? 
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• Er zijn koppelingen gemaakt voor de overzicht verkooptekeningen die niet makkelijk zijn voor 

kopersbegeleiding, hoe wordt hiermee omgegaan, kunnen deze eruit? (K25) 

Technische projectontwikkeling 

De technische projectontwikkeling is de afdeling die de technische kant van de woningen uitwerkt. Zij zijn 

onder andere verantwoordelijk voor de bouwaanvraag en de daarbij behorende EPC-berekening en 

bouwbesluittoets. 

Uit gesprekken met TPO blijkt dat zij eigenlijk nog niet met BIM hebben gewerkt. Er zijn wel Revittekeningen 

aangekomen bij de TPO en deze zijn gecontroleerd. Echter hebben zij niets met de modellen gedaan. De 

ervaringen met Revittekeningen zijn tot nu toe wisselvallig, maar ze zien wel dat er vooruitgang in de kwaliteit 

van de tekeningen zit. Ze missen nog wel informatie op de tekening, maar door dit terug te koppelen aan de 

tekenkamer zal ook dit steeds beter gaan. 

De TPO heeft wel de intentie om met BIM te gaan werken. Er wordt aangegeven dat ze gegevens uit het model 

willen kunnen halen voor de daglichtberekening en de EPC-berekening. De TPO heeft hiervoor een lijst 

opgesteld met gegevens die ze uit het model willen halen. Deze lijst is doorgegeven aan de tekenkamer. Alleen 

beide afdelingen kunnen de lijst niet meer op tafel leggen. Dus er zal weinig gebeurd zijn met de wensen van 

de TPO in het BIM-proces. (K30, K31) 

Tekenkamer 

De tekenkamer modelleert de woningen in Revit. Op deze afdeling is de invoering van BIM begonnen. De 

tekenkamer heeft in overleg met calculatie en WVB de modellen tot een werkbaar niveau uitgewerkt waar de 

calculatie en WVB voordelen van hebben. Tijdens een intern overleg van de tekenkamer zijn enkele vragen 

gesteld met betrekking tot BIM. Een uitwerking hiervan is te vinden in bijlage VI. 

Momenteel is binnen Van Wanrooij de werkverdeling nog niet geheel duidelijk. De tekenkamer ziet een 

modelleur aan het project meewerken tot aan het clashen. Na het clashen stopt het werk van de modelleur. 

Momenteel is echter nog niet duidelijk wie wat gaat clashen. De tekenkamer denkt dat er in de eerste project 

veel samengewerkt moet worden bij het clashen en dat zowel de WVB als de tekenkamer moeten kunnen 

clashen. Dan kan per project bekeken worden wie wat moet doen. Maar na het clashen is het werk voor de 

modelleur in het project klaar. 

Voor de tekenkamer is het ideaal van BIM bereikt als zij een woonconfigurator hebben die ze zelf kunnen 

opbouwen vanuit Revit. In deze woonconfigurator moeten de externe kopersbegeleiders samen met de kopers 

alle opties en wensen kunnen verwerken. Na het invoeren van deze wensen zouden de tekeningen zo uit BIM 

moeten komen. Het model zou dan ook klaar moeten zijn om de bestellingen vanuit het model te kunnen doen 

en de productie van bijvoorbeeld de timmerfabriek aan te sturen. De tekenkamer zou zelf graag de 

‘artistimpressies’ verzorgen vanuit BIM. 

Een andere afdeling die nog meer uit het model kan halen is volgens de tekenkamer TPO. Zij zouden in de 

toekomst hun berekeningen vanuit het model kunnen doen en er zou ook een stap gezet kunnen worden met 

het bestek implementeren in BIM.  

De opzet van het werken aan projecten kan omgezet worden naar projectmatig werken, alhoewel gebleken is 

dat er weinig overlap zit in werkzaamheden tussen de andere afdelingen. Wel kan het projectmatig werken qua 

kennis overdracht een meerwaarde zijn. Voornamelijk omdat de input tijdens de opbouw van BIM van groot 

belang is. Het voordeel van projectmatig werken hangt ook af van de moeilijkheid in detaillering en de grootte 

van het project.  
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1.4.4 Knelpuntenlijst 

Knelpuntnummer Omschrijving Waar opgetreden 

K1 Twijfels tekenwerk externe tekenpartijen BIM implementatie 

K2 Geen koppeling tussen BIM en de timmerfabriek BIM implementatie 

K3 Koppeling tussen Revit en IBIS is niet stabiel BIM implementatie 

K4 BIM invoering per afdeling, geen algemeen document Algemeen 

K5 Modelleeraanpassingen in het OPTIO-concept nemen qua 

tekenwerk meer tijd in beslag ten opzicht van 2D 

2.1 

K6 Er wordt naast Revit in AutoCAD getekend voor de 

kopersbegeleiding 

2.3.7 

K7 Verspilling van tijd Algemeen 

K8 Aanpassingen in BIM worden niet automatisch aangepast in de 

begroting 

4 

K9 Individuele koperswensen kunnen niet vooraf klaargezet worden 5.3 

K10 Kennis Revit/BIM externe kopersbegeleiding niet op niveau 5.4 

K11 Niet nauwkeurig uitwerken tekenwerk heeft invloed op 

uitrekstaten calculatie en WVB 

5.4 

K12 Niet duidelijk wie kopersopties moet verwerken in BIM 5.4 

K13 Individuele koperswensen eisen eenmalige aanpassingen in model 6.1 

K14 Het verwerken van de kopersopties t.b.v. de binnendeuren in BIM 

vergt veel tijd 

6.1 

K15 Extra tekst op tekening verhoogd kans op fouten 6.1 

K16 Elementen in IBIS4BIM nog niet op gewenst niveau 4 

K17 Onvoldoende tijd om BIM goed te implementeren binnen afdeling 4 

K18 Keuze software nog niet duidelijk 4 

K19 Schoonheidsfoutjes in BIM 7 

K20 Hoeveelheden uitrekstaten kloppen niet 7 

K21 Werkvoorbereiding wordt laat in modelleerproces betrokken 7 

K22 Verschil in inzicht over taakverdeling in proces Algemeen 

K23 BIMmen stopt bij aanvang bouwen Algemeen 

K24 Revit-model verliest koppeling met BIM in voorgestelde werkwijze 

voor externe kopersbegeleiding 

5 

K25 Koppelingen in het huidige Revit-model zijn onhandig voor de 

kopersbegeleiding 

5 

K26 Koppelingen tussen software programma`s zijn nog niet 

beschikbaar/worden nog onderzocht 

5 
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K27 BIM heeft voor kopersbegeleiding nog geen meerwaarde 5 

K28 Alleen ruwbouwopties worden verwerkt in BIM 5 

K29 Elektra t.b.v. kopersopties worden niet in BIM verwerkt 5 

K30 BIM wensen TPO zijn niet terug te vinden Algemeen 

K31 TPO nog niet in BIM-proces opgenomen Algemeen 
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1.5 Analyse van de knelpunten 

Voor de analyse van de knelpunten is gebruik gemaakt van de Porras Stream analyse. De Porras Stream analyse 

wordt gebruikt om knelpunten, die een oorzaak-gevolgrelatie hebben, als stroomdiagram in kaart te brengen. 

Hierdoor ontstaat een overzichtelijk diagram dat inzicht geeft in de onderlinge verhoudingen tussen 

knelpunten. De Porras Stream analyse geeft bovenin het diagram de hoofdoorzaken van de knelpunten weer 

en onderin het diagram de uiteindelijke gevolgen van alle knelpunten met daartussen de knelpunten die in het 

proces betrokken zijn. 

In afbeelding 1.7 is de Porras Stream analyse van de implementatie en het proces van BIM binnen Van 

Wanrooij te zien. In de Porras Stream analyse zijn horizontaal vier categorieën weergegeven, namelijk: 

• BIM software:  

knelpunten die voortkomen uit problemen met de software voor het BIMmen; 

• BIM intern: 

knelpunten die zich intern bij Van Wanrooij voordoen bij het BIMmen; 

• Externe kopersopties: 

knelpunten die ontstaan door het kennis niveau van AutoCAD/Revit en BIM bij externe 

kopersbegeleiding; 

• Kopersopties: 

knelpunten die ontstaan door het verwerken van kopersopties in BIM. 

Verticaal zijn er ook vier niveaus terug te vinden in de Porras stream analyse. Bovenaan staan de 

hoofdoorzaken en onderaan de gevolgen. Tussen deze niveaus zijn de oorzaken en de symptomen te vinden. 

De hoofdoorzaken zijn de oorzaken die alleen knelpunten tot gevolg hebben. Hoofdoorzaken resulteren in 

knelpunten die weer andere knelpunten veroorzaken. Deze knelpunten zijn de oorzaken. Onder de oorzaken 

staan de symptomen. Dit zijn de knelpunten die zich als uiteindelijk probleem op de werkvloer voordoen. Deze 

symptomen zijn de aanleiding voor de uiteindelijke gevolgen in het bedrijf.  

In de Porras Stream analyse in afbeelding 1.7 zijn zes hoofdoorzaken te zien. Deze hoofdoorzaken zijn 

onderverdeeld in vier categorieën. Vanuit deze hoofdoorzaken en de daaruit resulterende knelpunten zullen de 

kernproblemen beschreven worden.  
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Afbeelding 1.7 Porras Stream analyse van de implementatie en het proces van BIM binnen Van Wanrooij. 
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1.5.1 Kernproblemen 

In de Porras Stream analyse zijn in de bovenste laag zes hoofdoorzaken te onderscheiden. In deze paragraaf 

zullen de zes hoofdoorzaken als kernproblemen beschreven worden. Zodat de problemen duidelijker gemaakt 

worden. 

Kernprobleem 1:   Software voor BIM voldoet niet 

BIM is een term waaronder we het 3D-modelleren verstaan met daarin de mogelijkheden om extra informatie 

toe te voegen. BIM is geen opzichzelfstaand software pakket. Er zijn veel software bedrijven die in BIM een rol 

van betekenis willen spelen. Ze behandelen echter allemaal een bepaald segment van BIM. Zo is de 

modelleersoftware en de begrotingssoftware van twee verschillende leveranciers. De samenwerking tussen 

deze pakketten maakt BIM sterk en waardevol. Dat is meteen het knelpunt binnen BIM. Veel 

softwarepakketten werken niet goed samen. Hierdoor werken koppelingen niet goed of vervalt informatie 

(K26). In sommige gevallen zijn de gewenste koppelingen zelfs helemaal niet mogelijk. (K2) Omdat er 

momenteel nog hard gewerkt wordt aan het verbeteren van de softwarepakketten is het voor ondernemers 

ook lastig om de keuze op een bepaald pakket of programma te laten vallen. Beloofde functies zijn namelijk 

vaak nog in ontwikkeling (K3). 

Kernprobleem 2:  Onvoldoende tijd voor implementatie van BIM 

Er is niet op alle afdelingen voldoende tijd geweest om te werken aan de implementatie van BIM. (K17) 

Hierdoor is bijvoorbeeld op de calculatie het BIMmen al wel verkend via IBIS4BIM, (K16) maar mede door 

softwareproblemen nog niet geïmplementeerd.  

Kernprobleem 3:  Grote werknauwkeurigheid vereist voor BIM 

Het is gedurende het werken met Revit en BIM duidelijk geworden dat het 3D-modelleren en het daaraan 

koppelen van informatie een hogere nauwkeurigheid van werken vraagt. De werknemers die betrokken zijn bij 

het Bouw Informatie Model moeten daardoor nauwkeuriger te werk gaan. (K11) Het hoge niveau waarin bij 

BIM gewerkt moet worden roept daardoor vraagtekens op over het tekenwerk dat door externe partijen 

gedaan wordt (K1). 

Kernprobleem 4:  BIM nog geen gezamenlijke werkmethode 

Binnen Van Wanrooij is men al enige tijd bezig met het opzetten van BIM. Inmiddels kunnen meerdere 

afdelingen zeggen dat ze bezig zijn met BIM. Daar schuilt ook meteen een van de problemen in. Van Wanrooij 

werkt met afdelingen en die afdelingen hebben elkaar op het gebied van BIM nog niet overal gevonden. 

(K4)(K30) Het werken met afdelingen zorgt ook voor verschillen in inzicht over hoe er met BIM gewerkt moet 

worden. (K22) Uit interviews blijkt dat de afdelingen weinig zien in fysiek samenwerken, omdat er na elkaar 

gewerkt wordt aan projecten, maar dat de input van informatie wel belangrijk is. 

Kernprobleem 5:  Het teken-/modelleerniveau van de externe kopersbegeleiding is voor werken in 

BIM onvoldoende 

Van Wanrooij heeft de kopersbegeleiding uitbesteed. Door de uitbesteding is de externe partij contractueel 

verantwoordelijk gesteld voor de kopersoptietekeningen. Op deze tekeningen staan alle, door de kopers 

gekozen, opties zodat er een totaalplaatje van de gekochte woning ontstaat. Dit tekenwerk gebeurde altijd in 

2D met AutoCAD. Waarbij de tekenkamer ervoor zorgde dat het werk van de externe kopersbegeleiding alleen 

bestaat uit het knippen en plakken van bestaande plattegronden en het aanpassen van dynamische blokken. 

Dit wordt gedaan omdat het AutoCAD-niveau laag is bij de externe kopersbegeleiding. (K10) De 

kopersoptietekeningen zijn vervolgens een informatiebron voor de werktekeningen. De tekenkamer is vanaf 

januari 2017 overgestapt op het tekenen in Revit. Hierdoor is de stap naar AutoCAD een extra handeling die de 
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tekenkamer niet wil maken en die vanuit Revit al snel fouten oplevert. Toch is dit tot op heden steeds gebeurd 

omdat er nog geen werkbare manier is gevonden voor de externe kopersbegeleiding om in Revit te werken 

(K6). Wel is hiervoor inmiddels een voorstel op tafel gelegd die alleen het AutoCAD probleem oplost, terwijl dit 

in Revit nieuwe problemen veroorzaakt. (K24) Zo ontstaat er op de voorgestelde manier een 3D-model wat 

alleen in 2D-plattegronden klopt en is het model qua informatie over de hoeveelheden niet meer betrouwbaar. 

Hierdoor zullen de aanpassingen opnieuw gemodelleerd moeten worden door een ervaren modelleur.  

Kernprobleem 6: Het verwerken van kopersopties en individuele koperswensen is in Revit/BIM niet 

ingebouwd in de OPTIO-modellen. 

De OPTIO-modellen zijn in basis gestandaardiseerd, maar om de koper vrijheid te geven zijn er de opties. 

Momenteel moeten de gekozen opties per woning gemodelleerd worden in Revit. Opties kunnen op voorhand 

al gemodelleerd worden, maar moeten nog in de modellen verwerkt worden. Koperswensen moeten zelfs 

individueel per woning gemodelleerd en verwerkt worden. (K9) Hierdoor krijg je eenmalige tijdrovende 

aanpassingen in de modellen. (K13) Uit interviews is daarnaast gebleken dat het uitwerkingsniveau nog niet 

helemaal duidelijk is. De tijd die in de modellen gestopt wordt, moet later in het traject wel terug te verdienen 

zijn. De binnendeuren zijn hier een voorbeeld van. (K14) Voor het bestellen van binnendeuren is veel specifieke 

informatie nodig. Het verwerken van de informatie in het model vergt veel tijd van de modelleur, maar de 

vraag is of die tijd door te timmerfabriek terug te verdienen en door de fabrikant uit te lezen is.  

1.5.2 Symptomen 

De zes kernproblemen resulteren in zeven symptomen. Het eerste symptoom is de ontbrekende koppeling 

tussen het Bouw Informatie Model en de timmerfabriek. (K2) De link tussen het Bouw Informatie Model en de 

timmerfabriek is softwarematig nog niet mogelijk. Het tweede symptoom is dat de begrotingen van de 

calculatie niet aanpast worden bij wijzigingen in BIM. (K8) Ook het tweede symptoom wordt veroorzaakt door 

tekortkomingen in de software. Het derde symptoom is dat TPO nog niet in het BIM-proces is betrokken. Net 

als calculatie en de werkvoorbereiding, is ook TPO een afdeling die door specifieke informatie uit het model te 

halen tijd kan winnen. Zij doen echter nog niks met BIM. Het vierde symptoom is dat hoeveelheden in de 

uitrekstaten niet kloppen. Doordat BIM nauwkeurig tekenwerk vergt kunnen kleine fouten al afwijkende 

uitrekstaten veroorzaken. Het vijfde symptoom is dat BIM stopt bij het bouwen. Van Wanrooij gebruikt BIM 

alleen op het kantoor. De stap om BIM ook op de bouw te gaan gebruiken is nog niet onderzocht en hier wordt 

tot op heden ook weinig aandacht aan besteed. Het zesde symptoom is dat BIM geen meerwaarde heeft voor 

de kopersbegeleiding. BIM bevat op dit moment geen informatie en functies die voor de kopersbegeleiding van 

waarde zijn. Het zevende symptoom is dat alleen ruwbouwopties in het eindmodel van de woningen worden 

verwerkt. De kleinere opties en de koperswensen worden niet verwerkt in de modellen. Om deze symptomen 

op te kunnen lossen, zullen de kernproblemen die beschreven zijn opgelost moeten worden. 

1.5.3 Gevolgen 

Het resultaat van de kernproblemen en de symptomen is dat er tijdverspilling op treedt. Dit zorgt voor een 

vertraging van het proces, verhoging van de kosten en irritaties op de werkvloer. Om een beeld te schetsen van 

de verspillingen worden hieronder waar mogelijk de verspillingen weergegeven. 

• Volgens de afdeling calculatie is er een besparing mogelijk van 15% op de manuren van de calculatie 

wanneer zij alle hoeveelheden uit het model kunnen halen. De tekenkamer heeft op dit moment 40% 

van de hoeveelheden in de modellen verwerkt. De tijdswinst is tot op heden echter 0% omdat er door 

software problemen niet in BIM wordt gewerkt; 

• de afdeling TPO verwacht vooral besparingen te kunnen doen op het uitvoeren van de EPC-

berekeningen. Deze nemen momenteel ongeveer 1,5 uur per woningtype in beslag. Ze verwachten 

hier 1 uur op te kunnen besparen, wat een besparing is van 67%;  
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• de tekenkamer besteedt momenteel ongeveer 8 uur per woningtype aan het klaarzetten van de 

verkooptekeningen in AutoCAD voor de externe kopersbegeleiding. Wanneer de externe 

kopersbegeleiding niet meer met AutoCAD werkt, kan dit werk geschrapt worden en is een besparing 

van 8 uur per woningtype mogelijk; 

• de tekenkamer besteedt 2 uur per woning aan het modelleren van de gekozen opties in Revit. De 

informatie voor deze tekeningen wordt gehaald uit de kopersoptietekeningen die door de externe 

kopersbegeleiding in AutoCAD wordt getekend. In principe zou dit werk door de externe 

kopersbegeleiding gedaan moet worden. 

• het bestellen van binnendeuren bij de werkvoorbereiding van de timmerfabriek neemt gemiddeld 0,5 

uur per woning in beslag. Alle binnendeuropties kunnen in BIM verwerkt worden en door de fabriek 

uit het model gehaald worden. 

1.5.4 Gevolgen bij een standaard project 

Om een beter gevoel bij de gevolgen te krijgen, worden de gevolgen in kaart gebracht aan de hand van een 

standaard project met OPTIO-woningen. Het standaard project is voor het BIM-traject opgezet om op basis van 

dit project een gezamenlijke planning te kunnen maken. In afbeelding 1.8 is de opzet van het project te zien. 

Het project bestaat uit 30 woningen die verdeeld zijn over 5 blokken. De 30 woningen bestaan uit 6 types. Deze 

zijn te herkennen aan de letters A t/m F. 

 

Afbeelding 1.8 Standaard OPTIO-project voor Van Wanrooij. 

Aan de hand van de cijfers die in paragraaf 1.5.3  zijn opgesomd, kan nu de verspilling die ontstaat door de 

optredende knelpunten tastbaar worden gemaakt door deze te hangen aan het standaard project. In tabel 1.1 

is de uitkomst hiervan weergegeven. 
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Tabel 1.1 Weergave van de optredende verspilling aan de hand van het standaard project. 

Afdeling Omschrijving verspilling Som Totaal 

TPO EPC-berekening 1 uur per type 6x1 uur 6 uur 

Tekenkamer Opzetten keuze optietekeningen 8 uur per type 6x8 uur 48 uur 

Tekenkamer Modelleren opties vanaf KOT 2 uur per woning 30x2 uur 60 uur 

Calculatie Hoeveelheden begroten 15% van uren 132,5 uur x0,15 20 uur 

Timmerfabriek Invoeren binnendeuren 0,5 uur per woning 30x0,5 uur 15 uur 

Totaal:   149 uur 

Zoals te zien is in tabel 1.1 lopen de verspillingen bij het standaard project op tot 149 uur. De uren zijn verdeeld 

over 4 afdelingen, waarbij de tekenkamer een grootaandeelhouder is. Dit komt mede door de huidige teken- 

en verwerkopzet van de kopersopties. 
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1.6 Probleem- en doelstelling 

In deze paragraaf wordt de aanpak van het afstuderen beschreven. Vanuit de analyse in paragraaf 1.5 wordt na 

afbakening de probleem- en doelstelling gevormd. Aan de hand van de doelstelling wordt vervolgens in de 

volgende paragraaf de onderzoeksopzet weergegeven.  

1.6.1 Afbakening afstudeeronderwerp 

Doordat de zes kernproblemen, die ontstaan bij het BIM-proces, om verschillende oplossingen vragen is in 

overleg met Van Wanrooij een afbakening gemaakt voor het afstudeerproces. Uit paragraaf 1.5 zijn de 

volgende kernproblemen naar voren gekomen: 

• Kernprobleem 1:   Software voor BIM voldoet niet 

• Kernprobleem 2:  Onvoldoende tijd voor implementatie van BIM 

• Kernprobleem 3:  Grote werknauwkeurigheid vereist voor BIM 

• Kernprobleem 4:  BIM nog geen gezamenlijke werkmethode 

• Kernprobleem 5:  Het teken-/modelleerniveau van de externe kopersbegeleiding is voor  

werken in BIM onvoldoende 

• Kernprobleem 6:  Het verwerken van kopersopties en individuele koperswensen is in  

Revit/BIM niet ingebouwd in de OPTIO-modellen 

In overleg met van Wanrooij is besloten om het afstudeerproject te focussen op de externe kopersbegeleiding 

en de kopersopties, waarmee kernproblemen 1 t/m 4 worden uitgesloten van het afstudeeronderzoek. Dit 

betekent dat het afstudeerproject zich richt op het oplossen van kernproblemen 5 en 6. Voor het vormen van 

de probleem- en doelstelling wordt kernprobleem 5 eerst nader bekeken. Kernprobleem 5 is: Het teken-

/modelleerniveau van de externe kopersbegeleiding is voor werken in BIM onvoldoende. Het is voor Van 

Wanrooij niet de bedoeling om een cursus uit te schrijven voor de externe kopersbegeleiding om het 

werkniveau te verbeteren. Het is de bedoeling om de werkmethode zo te vereenvoudigen dat het niveau dat 

benodigd is om opties te verwerken in BIM zeer laag is.  

Kernprobleem 5 wordt voor de verduidelijking opgesplitst in de 3 problemen die volgen uit het kernprobleem: 

 5.1 Koppelingen in het Revit-model zijn onhandig voor kopersbegeleiding 

 5.2 Revit-model verliest koppeling met BIM door werkzaamheden kopersbegeleiding 

 5.3 Er wordt naast Revit in AutoCAD getekend voor en door de externe kopersbegeleiding 

Het onderzoek richt zich op het oplossen van de vertragingen die vermeld staan in tabel 1.2. 

 

Afdeling Omschrijving verspilling Som Totaal 

Tekenkamer Opzetten keuze optietekeningen 8 uur per type 6x8 uur 48 uur 

Tekenkamer Modelleren opties vanaf KOT 2 uur per woning 30x2 uur 60 uur 

Timmerfabriek Invoeren binnendeuren 0,5 uur per woning 30x0,5 uur 15 uur 

Totaal:   123 uur 

 

  

Tabel 1.2 weergave van de verspillingen die optreden in het afgebakende onderzoek. 
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1.6.2 Probleemstelling 

Op basis van de waargenomen knelpunten en de daaruit voortvloeiende analyses zijn zes kernproblemen naar 

voren gekomen. Na afbakening zijn er twee kernproblemen overgebleven. De twee kern problemen in 

samenwerking met de Porras Stream analyse hebben geleid tot de volgende probleemstelling: 

“Doordat in het huidige BIM-proces de kennis voor het verwerken van kopersopties in BIM bij externe partijen 

niet op niveau is en het verwerken van kopersopties en individuele koperswensen in Revit/BIM niet 

ingebouwd is in de OPTIO-modellen, worden kopersopties, niet zijnde ruwbouwopties, niet in BIM verwerkt 

waardoor de modellen geen meerwaarde voor de kopersbegeleiding hebben. Dit zorgt voor een vertraging 

van het proces van 123 uur op het standaard referentie project en een verhoging van de kosten.” 

1.6.3 Afbakening voor doelstelling 

In overleg met van Wanrooij is ervoor gekozen om het afstudeeronderzoek te focussen op de kopersopties die 

betrekking hebben op de binnendeuren. Deze kopersopties zijn veel omvattend. Denk hierbij aan deurtypes en 

garnituur. Op dit onderwerp zal de focus van het afstudeerproject liggen. Daarnaast blijkt uit het 

vooronderzoek dat er op het verwerken van binnendeuren veel tijdwinst te behalen valt. 

Met de huidige softwareontwikkelingen is het de vraag in hoeverre kopersbegeleiders in de toekomst nog 

meewerken aan het verwerken van kopersopties en koperswensen. Daardoor verschuiven de taken van de 

kopersbegeleiders naar de kopers zelf. Dit zal meegenomen worden in het afstudeerproject. 

Kernprobleem 6 omschrijft het probleem met het verwerken van koperswensen. In tegenstelling tot 

kopersopties zijn koperswensen niet vooraf uitgeëngineerd en verwerkt in de optielijst. Daarom zal hier 

onderzoek naar gedaan worden en een advies voor uit worden gebracht in het onderzoeksrapport. 

1.6.4 Doelstelling 

Vanuit de probleemstelling en de afbakening in paragraaf 1.6.3 volgt de volgende doelstelling voor het 

afstudeerproject: 

“Het voorkomen van de optredende tijdsverspilling bij het bestellen van binnendeuren en het verwerken van de 

binnendeuropties in een BIM” door:  

• De benodigde kennis voor het verwerken van de kopersopties met betrekking tot binnendeuren in een 

BIM te verminderen naar een werkbaar niveau voor kopers;  

• een verwerkingsmethode voor de opties in Revit en BIM te ontwikkelen waarbij het werken in AutoCAD 

naast Revit wordt gemeden;  

• de informatie in de modellen na werkzaamheden van kopers betrouwbaar en beschikbaar te houden; 

• de gewijzigde informatie binnen 3 dagen op ‘volg je woning’ te plaatsen. 
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1.7 Leeswijzer 

In dit hoofdstuk is de aanleiding van het afstudeeronderzoek gegeven. Vanuit de knelpunten die in het proces 

zijn gevonden is na analyse een probleemstelling en een doelstelling geformuleerd. De doelstelling is als volgt: 

“Het voorkomen van de optredende tijdsverspilling bij het bestellen van binnendeuren en het verwerken van de 

binnendeuropties in een BIM.” Voor het behalen van deze doelstelling is het afstudeerrapport opgedeeld in een 

onderzoeksfase en een ontwerpfase.  

In hoofdstuk 2 wordt het onderzoek naar de mogelijkheden om een leek te laten werken in Revit beschreven. 

Revit is het programma dat door Van Wanrooij wordt gebruikt voor het modelleren van de OPTIO-woningen. In 

dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de modellen zijn opgebouwd en waar de informatie in de modellen zich 

bevind om zo te kijken of het mogelijk is om een leek met het model te laten werken. 

Het verwerken van opties in BIM wordt beschreven in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 3 wordt het onderzoek 

beschreven naar de bestaande mogelijkheden om woningen te configureren. Naast de bestaande 

mogelijkheden wordt ook gekeken naar de mogelijke softwareopties voor het verwerken van opties in Revit. 

Van de gevonden opties wordt gecontroleerd hoe de informatie wordt verwerkt en of de informatie in de 

modellen behouden blijft voor later gebruik van BIM. 

In de doelstelling staan de binnendeuren centraal. In hoofdstuk 4 wordt daarom het huidige bestelproces van 

de binnendeuren beschreven. Daarnaast wordt in hoofdstuk 4 beschreven welke informatie een BIM moet 

bevatten om binnendeuren te kunnen bestellen vanuit een BIM. Ook wordt er gekeken naar de elementen van 

de binnendeuren waar kopers keuzemogelijkheden hebben. In hoofdstuk 4 worden de Berkvens-Verdi deuren 

beschreven die door Van Wanrooij gebruikt worden in de OPTIO-woningen. 

De hoofdstukken 2 t/m 4 omvatten het onderzoeksdeel van het afstudeerproject. In de hoofdstukken 5 en 6 

wordt de ontwerpfase van het afstudeerproject beschreven. In hoofdstuk 5 wordt naar aanleiding van de 

onderzoeken de ontwerpvoorwaarden van het hulpmiddel beschreven en verantwoord. Daarnaast wordt de 

doelgroep en het programma van eisen van het hulpmiddel beschreven. 

In hoofdstuk 6 wordt het ontworpen hulpmiddel beschreven en verantwoord. Hierbij komt het nieuwe proces, 

de Exceltool, het Dynamo script en de Revit-deurenfamilie aan bod. 

In hoofdstuk 7 wordt de toetsing van het hulpmiddel beschreven en gekeken of het hulpmiddel voldoet aan het 

programma van eisen. Vervolgens wordt het afstudeerrapport geëvalueerd, gevolgd door aanbevelingen. De 

opbouw van het afstudeeronderzoek is schematisch weergegeven in afbeelding 1.9. 
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H1: Procesbeschrijving; 

Knelpunten analyse; 

Probleem- en doelstelling

H2: Werken met OPTIO-

modellen in Revit

H3: Configureren met 

BIM-modellen

H4: Benodigde informatie 

voor het verwerken van 

Binnendeuren in BIM

H5: Ontwerpen van een 

hulpmiddel, doel en 

programma van eisen

H6: Het verwerken van 

de binnendeuren in BIM

H7: Toetsing van het 

hulpmiddel

H8: Conclusie en 

aanbeveling

Inleiding en aanleiding

Onderzoek

Ontwerp

 
Afbeelding 1.9 Schematische weergave van de leeswijzer van het afstudeerrapport. 
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2 Werken met Revit OPTIO-modellen 

Van Wanrooij modelleert zijn Bouw Informatie Modellen in het programma Revit. De uiteindelijke oplossing 

van het afstudeeronderzoek moet gebruikt kunnen worden door de kopers van woningen. Daarom is het van 

belang om te begrijpen hoe er in Revit gewerkt wordt door de modelleurs van Van Wanrooij en waar de 

informatie in de modellen zit, of het voor leken mogelijk is om op de juiste wijze met het programma om te 

gaan en of het veilig is om een koper in het programma met het model te laten werken. In dit hoofdstuk komen 

daarom de volgende onderwerpen aan bod: 

• Het beschrijven van de huidige werkwijze van de modelleurs bij het modelleren van een OPTIO-

woning; 

• het vaststellen van de locatie van de informatie in Revit en met welke bewerkingen de informatie 

wordt bewerkt. 

2.1 Opbouw van de OPTIO-modellen in Revit 

De opbouw van de Bouw Informatie Modellen wordt beschreven met behulp van het document ‘BIM teken 

afspraken’ dat is opgesteld door de tekenkamer van Van Wanrooij. 

Bij het modelleren in Revit begin je met het opbouwen van wanden en vloeren. Dit doe je met behulp van 

vooraf ingeladen categorieën vloeren en wanden. Een groep van bijvoorbeeld verschillende soorten wanden 

Afbeelding 2.1 Informatie in familie Basic Wall. 
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heet een categorie. Vanuit een categorie ga je producten onder verdelen in families. Om te kunnen modelleren 

in Revit moeten dus vooraf categorieën en families aangemaakt worden of ingeladen worden. In deze families 

zitten verschillende types. In de muren categorie zitten bijvoorbeeld de binnenmuren, de isolatie en de 

buitenmuren. Bij de isolatie heb je dan weer verschillende isolatie diktes en dat zijn de types die in de systeem-

familie isolatie aanwezig zijn. De informatie die het modelleren het 4/5D effect geven, zit verwerkt in het type. 

Aan het type kunnen productomschrijvingen, eigenschappen en STABUcodes gehangen worden, zoals te zien is 

in afbeelding 2.1. Deze eigenschappen kunnen later uit het model gehaald worden door te zoeken op de 

STABUcodes die in Revit ‘Assemblycodes’ worden genoemd.  

De OPTIO-woningen zijn in elementen al grotendeels uitgewerkt in Revit. Zo zijn de gevels, daken, uitbouwen 

en modelplattegronden als element uitgewerkt, zoals te zien is in afbeelding 2.2. Deze uitgewerkte elementen 

zijn als modelgroup opgeslagen in Revit. De modelgroups kunnen als attachment of als overlay ingeladen 

worden in Revit om een model snel op te bouwen. 

Wanneer een modelleur start met het modelleren van een OPTIO-woning, opent de modelleur eerst het 

template van de rijwoning of tweekapper. Vervolgens wordt het gevelbestand van het gewenste OPTIO-type in 

het bestand gelinkt en gebind. Door het te binden wordt het een group in het bestand. In de meeste gevallen 

komen de gevels sterk overeen met het ontwerp van de architect. Moeten de gevels aangepast worden dan 

moet bij het aanpassen “Attached Detail Groups” aanstaan. Hierdoor wordt het aanpassen van diepte en 

breedte makkelijker, maar dit zorgt daarnaast voor constraints. 

Wanneer de gevel klaar is, kunnen de model-plattegronden ingeladen worden. Dit gebeurt op dezelfde manier 

als bij de gevels. Per verdieping kan een plattegrond in het projectbestand worden gelinkt en deze moet 

vervolgens op de juiste locatie gebind worden. Eventueel waar nodig moeten de plattegronden dan nog gerekt 

worden naar de juiste maten. Doordat er koppelingen in het model zijn gemaakt blijven lichtpunten, wanden 

en wandcontactdozen op de juiste locatie in het model. Ditzelfde principe wordt herhaald bij de daken en de 

achtergevel van de begane grond. 

Vervolgens worden met de gemodelleerde woningen blokken samengesteld. Deze kunnen dan ter controle bij 

de TPO aangeboden worden.  

 

Afbeelding 2.2  De opbouw van de OPTIO-woning in Revit met modelgroups. 
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Door het inladen van de modelgroups zijn er in het model al enkele opties verwerkt. Via ‘Design Options’ kan er 

reeds gewisseld worden tussen verschillende opties. Hier zijn echter meerdere opties aan elkaar gekoppeld, 

waardoor niet iedere optie individueel gekozen kan worden. Meer over designopties is te vinden in hoofdstuk 

3. 

2.2 Verwerken van opties met behoud van informatie 

In paragraaf 2.1 is de locatie van informatie besproken en de opbouw van de modellen. Hierdoor is het 

duidelijk geworden waar de informatie in een BIM zich bevindt. In dit hoofdstuk wordt het verwerken van 

opties onder de loep genomen om in paragraaf 2.3 een conclusie te kunnen trekken over het verwerken van 

opties door leken in Revit. 

De meeste opties uit optielijst 1 zijn reeds verwerkt in het Revit-model. Deze kunnen via ‘Design Options’ in het 

model gekozen worden. Hierbij zijn echter koppelingen gemaakt die door kopers niet perse gekozen worden. 

Hierdoor kan het zijn dat er elementen uit het model gewist moeten worden. Onderzoek naar logische 

koppelingen is te vinden in bijlage VII. Het gevolg van de huidige koppelingen is bijvoorbeeld dat er wanden 

verwijderd moeten worden. Zodra een wand verwijderd wordt, moet nagekeken worden of het stucwerk en de 

smeervloer kloppen in het model. Er moet continu gecontroleerd worden of de overige elementen rondom de 

wand goed aansluiten zodat hoeveelheden blijven kloppen. 

Daarnaast schuilen er in de ‘Design Options’ zelf ook nog gevaren. Wanneer bepaalde koppelingen door een 

modelleur niet zijn aangemaakt en een leek heeft hier geen weet van dan kan het zijn dat er fouten in het 

model sluipen. Een voorbeeld hiervan is weergegeven in afbeelding 2.3 waarbij de modelleur ervoor heeft 

gekozen om constructieve vloeren niet te koppelen aan de aanbouw. Wanneer dit niet gecontroleerd wordt zal 

men er op de bouw achter komen dat er te weinig vloeren besteld zijn. 

 
Afbeelding 2.3 Aanbouw toegevoegd middels ‘Desing Options’, maar constructieve vloeren zijn niet gekoppeld. 
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Naast de vaste opties zijn er nog de koperswensen. Deze wensen zitten niet standaard in het model en moeten 

daarom dus nog in het model gemodelleerd worden. Voor een leek is dit onbegonnen werk. Een andere 

mogelijkheid om in Revit te tekenen is de 2D functie. Hiermee kan in een plattegrond op een makkelijke manier 

wanden toegevoegd worden of verplaatst worden. Het probleem hierbij is echter dat de informatie voor het 

BIMmen zit verwerkt in de families en types. In 2D teken je daar niet mee dus wordt er geen informatie aan het 

model toegevoegd. Om de informatie toch in het model te krijgen zal er na het 2D tekenen dus nog altijd door 

een modelleur aan het model gewerkt moeten worden, waardoor er dubbel werk ontstaat. 

2.3 Conclusie werken met Revit OPTIO-modellen 

Uit voorgaande paragrafen kan geconcludeerd worden dat het werken met de modellen door een woningkoper 

waarvan geen Revit kennis wordt verwacht, onverstandig is in de huidige opzet. Er zijn teveel valkuilen 

waardoor foutieve informatie in het model op kan treden. Het zelf modelleren en tekenen moet voorkomen 

worden. Mocht er wens zijn om een woningverkoper te laten werken met Revit zal dit via vooraf 

gemodelleerde opties zijn of via een werkwijze waarbij via koppelingen en vooraf geprogrammeerde 

opdrachten de juiste aanpassingen in het model gedaan worden. Bijvoorbeeld bij het verwijderen van een 

wand, het door laten lopen van stucwerk en de smeervloer. 
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3 Verwerken van Opties in BIM 

Om de opties van OPTIO in een BIM te kunnen verwerken worden in dit hoofdstuk de mogelijkheden 

beschreven om opties in de modellen te verwerken. Van Wanrooij heeft de keuze gemaakt om te modelleren 

in Revit en daarom zal dit onderzoek zich richten op dit modelleerprogramma. Dit hoofdstuk gaat over het 

bepalen van softwaremogelijkheden voor het verwerken van opties in BIM. Daarbij komen de volgende 

onderwerpen aan bod: 

• Vaststellen van bestaande mogelijkheden om opties te configureren; 

• bepalen van de mogelijkheden om te configureren in of met Revit; 

• vaststellen of informatiebehoud van de Bouw Informatie Modellen bij het configureren 

probleem vormt. 

Om consumenten een programma te geven waarbij de keuzes in overzichtelijke hoeveelheden verdeeld 

worden, zijn er inmiddels verschillende softwarefabrikanten op de markt die in samenwerking met bedrijven 

uit de bouwsector een woningconfigurator hebben ontwikkeld. Een woningconfigurator is een 

computerprogramma waarmee de consument via een aantal stappen keuzes maakt binnen het woningconcept 

en waarbij de gevolgen van de keuzes visueel worden weergegeven. (Zijgers, 2008) Daarnaast heeft iedere 

ontwikkelaar nog zijn toevoegingen aan elementen. In dit hoofdstuk wordt eerst een globale uitleg van de 

woningconfigurator gegeven waarna enkele configuratoren uit de markt worden onderzocht. Omdat Van 

Wanrooij met Revit modelleert zullen voor Revit de mogelijkheden tot configureren onderzocht worden. 

3.1 Mogelijke opbouw woningconfigurator 

Op de markt zijn drie soorten woningconfiguratoren te onderscheiden. De woningconfigurator op basis van 3D-

afbeeldingen, de woningconfigurator op basis van een 3D-model en de geïntegreerde woningconfigurator. 

Deze drie vormen zullen in deze paragraaf verder toegelicht worden. 

Woningconfigurator op basis van 3D-afbeeldingen 

Bij een 2D model worden vanuit een 3D tekenprogramma renders gemaakt van de woning met opties. De 

afbeeldingen worden vervolgens gekoppeld aan de te kiezen opties. Zodra een koper de opties laadt, wordt de 

juiste render van het model weergegeven. De consument kan zo de impact van de opties op de woning zien. 

Alhoewel het model in eerste instantie 3D is, zal de consument het met renders van dit model moeten doen. 

De consument kan daardoor niet rondkijken in de woning. Voor de ontwikkelaar en de bouwer zit er geen 

informatie in het model. Er kan wel een lijst met gekozen opties uit dit programma ontstaan. In afbeelding 3.1 

zie je een diagram van de opzet van een 2D woningconfigurator. (Boer, Jozefzoon, & Visser, 2012)  

 

Afbeelding 3.1 Mogelijke opbouw van een woningconfigurator op basis van 3D-afbeeldingen. Bron: (Boer, Jozefzoon, & Visser, 2012) 
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Woningconfigurator op basis van interactief 3D-model 

Het interactieve 3D-model gaat een stapje verder dan de 3D-afbeeldingen. In het 3D-model worden de opties 

verwerkt op basis van renders, die na het aanklikken ingeladen worden in het 3D-model. Bij het interactieve 

3D-model is het mogelijk om de woning te draaien om zo de woning van alle kanten te bekijken. Daarnaast is 

het in deze modellen vaak mogelijk om door de woning te lopen. Het 3D-model wordt met een visueel gericht 

softwarepakket in elkaar gedraaid, waardoor het model voor ontwikkelaars en de bouwer weinig tot niks 

toevoegt en het een middel is dat op de consument gericht is. In afbeelding 3.2. is een voorbeeld van de 

opbouw van een interactieve 3D-woningconfigurator weergegeven. (Boer, Jozefzoon, & Visser, 2012) 

 

Afbeelding 3.2 Mogelijke opbouw voor een woningconfigurator op basis van een interactieve 3D-model. 

Bron: (Boer, Jozefzoon, & Visser, 2012) 

Geïntegreerde woningconfigurator 

De geïntegreerde woningconfigurator gaat een stapje verder dan een interactief 3D-model. Bij de 

geïntegreerde woningconfigurator gaat BIM een belangrijke rol spelen. In deze configurator draaien de Bouw 

Informatie Modellen die uitgewerkt zijn. Selecteert een koper bijvoorbeeld de optie ‘dakkapel’, dan haalt de 

configurator de component ‘dakkapel’ uit de bibliotheek van het BIM en toont die op de woning. Het voordeel 

van werken vanuit BIM is dat de modellen op deze manier al informatie bevatten. Het zijn geen 3D plaatjes 

meer, maar uitgeëngineerde producten. Hierdoor kan het model vanuit de woningconfigurator één-op-één 

opgenomen worden in de constructieve en bouwkundige tekeningen voor de aannemer. Hierbij is de uitdaging 

het maken van componenten, zodat de aansluiting op de woningconfigurator optimaal is. (Beek, 2016) 

Deze vorm van configureren en werken met BIM komt voort uit het standaardiseren van de woningbouw. 

Waarbij ook wordt gesproken over het ‘legoliseren’ van standaardwoningen. Hierbij moet je denken aan het 

opdelen van de woning in vaste componenten die je als legoblokjes in elkaar zet. In BIM worden de woning en 

de componenten uitgewerkt, waardoor er een ruime bibliotheek ontstaat met de standaard woning en de 

mogelijke opties voor de woning. (Beek, 2016) 

Per project kan dan een standaard woning geselecteerd worden en de beschikbare opties. Via een online 

woningconfigurator kan een koper de woning naar zijn wensen configureren op basis van de beschikbare 

opties. In afbeelding 3.3 is een diagram weergegeven van een mogelijke werkwijze van een woningconfigurator 

op basis van BIM. 
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Afbeelding 3.3 Mogelijke opbouw van een geïntegreerde woningconfigurator. Bron: (Boer, Jozefzoon, & Visser, 2012) 

 

3.2 Bestaande geïntegreerde woningconfiguratoren  

Het configureren van woningen is op zich niets vernieuwends. Er zijn al enkele woningconfiguratoren op de 

markt. Van vier (software)bedrijven is de configurator bekeken. In deze paragraaf worden de functies van deze 

configuratoren doorgenomen en wordt uiteindelijk weergegeven welke configurator de functie bezit of in 

hoeverre een functie mogelijk is. De volgende woningconfiguratoren zijn onderzocht: 

• Smart2it 

• Ibuildgreen 

• Woonmodule 

• Woonconnect 

Deze woningconfiguratoren bezitten verschillende functies. Deze functies zijn onderverdeeld in drie schijven. 

De functies die van belang zijn voor de ontwikkelaar en het bouwbedrijf. De functies die zowel voor de 

consument als de bouwer van belang zijn. En ten slotte de functies die vooral voor de consument interessant 

zijn.  

Bij de vergelijking valt op dat Smart2it de enige aanbieder is die selfservice aanbiedt vanuit een Revit-model. Bij 

Smart2it moet het Revit model aangeleverd worden in een bepaald raster, waarbij de woning geheel 

opgesplitst wordt in uitwisselbare elementen. Hierbij worden bijvoorbeeld alle gevels losgekoppeld per vlak en 

per verdieping. Woonconnect is de configurator die qua output op hetzelfde niveau zit als Smart2it. Het nadeel 

is alleen dat uit Woonconnect alleen IFC-bestanden gehaald kunnen worden. Hierdoor kan er niet verder 

gemodelleerd worden in de modellen. Daarnaast is voor Van Wanrooij selfservice voor deze connector niet 

mogelijk omdat de connector opgebouwd wordt vanuit Adomi. Wanneer de output van een configurator een 

IFC-bestand of een Revit-bestand is, dan is afhankelijk van de input calculatie mogelijk.  

Op het gebied van de marketingtools ontlopen de woningconfiguratoren elkaar niet veel. Dit zijn software-

truckjes die de bouwers van deze configuratoren snel kunnen implementeren. In tabel 3.1 is de vergelijking van 

de woningconfiguratoren te zien. In bijlage X worden de ontwikkelaars van de woningconfiguratoren 

beschreven en worden alle functies van de woningconfiguratoren verder toegelicht. 
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Tabel 3.1 Vergelijking tussen verschillende woningconfiguratoren. 

 

3.3 Configureren in Revit 

Van Wanrooij heeft voor het modelleren van zijn woningen gekozen voor het programma Revit. Vandaar dat er 

in deze paragraaf gekeken wordt naar de mogelijkheden van configureren in Revit. Het configureren werkt 

volgens vier basisprincipes en kan aangestuurd worden door twee functionaliteiten (Verweij, 2015). Deze zullen 

in de komende sub-paragrafen worden beschreven. 

3.3.1 Principes voor het configureren in Revit 

Om een model zodanig op te bouwen dat de keuzeopties snel verwerkt kunnen worden, moet het model aan 

vier parametrische principes voor het modelleren voldoen. Deze vier principes zijn: Het koppelen en 

verplaatsen van elementen, parameters, Design Options en families & types. Deze vier principes zullen in deze 

sub-paragraaf verder worden toegelicht. 

Principe 1: koppelen en verplaatsen van elementen 

In Revit is het mogelijk om elementen te koppelen. Door elementen aan elkaar te koppelen kan het gedrag van 

de elementen in bepaalde situaties worden voorspeld (Verweij, 2015). Koppelen in Revit kan op verschillende 

manieren. Zo kunnen wanden middels join aan elkaar gekoppeld worden. Wanneer dan een van de twee 

wanden verplaatst wordt, wordt de gekoppelde wand automatisch opgerekt. Een andere koppel mogelijkheid 

is middels constraints. Met constraints kunnen elementen op een vooraf ingestelde maat in het model blijven 

staan. Zo kun je bijvoorbeeld de buitenkozijnen vastzetten op 500 mm uit de woningscheidende wand. 

Wanneer je de woning dan breder maakt blijf het kozijn op 500 mm uit de woningscheidende wand. Dit 

principe is ook toepasbaar op bijvoorbeeld de lichtpunten en wandcontactdozen. In afbeelding 3.7 is dit 

principe toegepast te zien in de OPTIO-woning. De slotjes die je in de afbeelding ziet zijn enkele constraints die 

in het model zitten. Deze zorgen ervoor dat bij oprekking van het model elementen op de juiste plaats blijven 

staan. 
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Afbeelding 3.7 Constraints in de plattegronden van de OPTIO-woning. 

Principe 2: parameters 

Bij de koppeling van parameters gaat het om de specifieke eigenschappen en kenmerken die de elementen in 

Revit hebben. Er zijn verschillende soorten parameters in de elementen, zo kan er bijvoorbeeld een naam, code 

of brandwerendheidsklasse aan een element worden gegeven. Andere parameters zijn in staat om direct 

invloed op de geometrie van een element uit te oefenen, zoals de lengte en de breedte. Zo kan bijvoorbeeld de 

lengte van een paal of de hellingshoek van een dak aangepast worden. Door een andere waarde in te voeren in 

de parameters van een element, zal het element in het model aangepast worden aan de ingevoerde waarde. 

(Verweij, 2015) 

Principe 3: Design Options 

Design Options is een tool in Revit. Deze tool geeft gebruikers de mogelijkheid om vooraf verschillende 

ontwerpoplossingen te modelleren. Met Design Options is het mogelijk om snel te schakelen tussen 

verschillende opties. Design Options zijn toepasbaar op delen van het ontwerp waar duidelijke grenzen voor 

aan te merken zijn. Enkele voorbeelden hiervan zijn indelingen van ruimtes of complete verdiepingen maar ook 

gevelindelingen zoals te zien is in afbeelding 3.8.  

Aan het gebruik van Design Options kleven ook grote nadelen waardoor het verstandig is het gebruik van 

Design Options voor het configureren tot een minimum te beperken. Dit heeft te maken met de ElementID 

waarmee de scripts in een model worden aangestuurd. Dat is een gevolg van de interne werking van Revit. 

Wanneer een Design Option wordt aangepast moeten de ElementID`s eerst opnieuw verzameld worden 

voordat Dynamo script kan worden gebruikt. (Verweij, 2015) Dynamo is een aanstuurprogramma voor het 

programmeren en zal in paragraaf 3.3.2. verder worden toegelicht. 
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Afbeelding 3.8 Design Options in het OPTIO-Revit-model. 

 

Principe 4: families en types 

Families en types zijn al toegelicht in paragraaf 2.1. Families en types worden op voorhand aangemaakt in een 

bibliotheek. Deze bibliotheek is een catalogus met verschillende types die in het model toegepast kunnen 

worden. Wanneer een element uit de bibliotheek in het model wordt toegepast, wordt er een zogenaamde 

instantie van het element gemaakt. Van een instantie in een model kan het type eenvoudig aangepast worden. 

(Verweij, 2015)  

Een voorbeeld van het eenvoudig aanpassen van types is te zien in afbeelding 3.9. Hier is als voorbeeld een 

kozijn genomen. Door het kozijn te selecteren kan via het dropdownmenu een ander type gekozen worden, 

waardoor er snel gewisseld kan worden tussen de kozijnen.  
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Afbeelding 3.9 Het wisselen van kozijntypen door middel van families en types. 

3.3.2 Aansturen van de configuratie 

Voor het aansturen van een configuratie functie zijn er twee voor de hand liggende mogelijkheden. Dit zijn 

Design Options en Dynamo. Zoals eerder toegelicht is Design Options een functie die in Revit aanwezig is, maar 

die bij voorkeur zo min mogelijk gebruikt moet worden. Dynamo is een visuele programmeeromgeving voor 

Autodesk Revit. Met Dynamo kunnen taken uitgevoerd worden zoals het manipuleren van gegevens, geometrie 

genereren, processen automatiseren en verbinding tussen verschillende applicaties leggen. (Itannex Dynamo) 

(Verweij, 2015) 

Dynamo is een programmeer omgeving waarmee scripts opgesteld kunnen worden. Een script kan gezien 

worden als een serie commando`s die door een computer één voor één afgewerkt worden (Verweij, 2015). 

Met Dynamo kan je Revit in hoofdlijnen de commando`s uit laten voeren die normaal door een gebruiker 

worden uitgeoefend.  

Het samenstellen van een script in Dynamo gebeurt door middel van ‘nodes’. Een node is een blokje met in de 

meeste gevallen een input en een output. Op de input wordt een bepaalde bewerking uitgevoerd. Het resultaat 

daarvan wordt via de output weer afgegeven.  
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3.4 Configureren met IFC-bestanden 

Naast configureren in Revit zelf, is het ook mogelijk om te configureren met IFC-bestanden, een mogelijke 

output van Revit. Wat IFC-bestanden zijn en hoe het configureren met IFC-bestanden opgezet kan worden, 

wordt in deze paragraaf toegelicht. Daarnaast worden de voor- en nadelen van het configureren middels IFC-

bestanden belicht. 

3.4.1 Wat is IFC 

IFC staat voor Industry Foundation Classes. De Industry Foundation Classes wordt erkend als het data 

uitwisselingsformat binnen de AEC-industrie (Eastman, Lee, Jeong, & Lee, 2009). AEC staat voor Architectuur, 

Engineering en constructie. IFC is een open standaard die het mogelijk maakt om Bouw Informatie Modellen uit 

verschillende programma`s en van verschillende bedrijfstakken uit te wisselen en samen te voegen. 

Het gebruik van IFC als standaard format bij het uitwisselen van informatie is de laatste jaren sterk 

toegenomen als gevolg van de ketenintegratie en de vraag naar interoperabiliteit in de bouwindustrie (Solihin, 

Eastman, & Lee, 2015). IFC-bestanden kunnen geometrische informatie, relaties, processen en materialen, 

prestaties, fabricatie, en andere eigenschappen die benodigd zijn voor het ontwerp en de productie bevatten. 

Het doel van IFC-bestanden is een meer geïntegreerd ontwerp en constructieproces en daardoor een verbeterd 

bouwproces waarin de kwaliteit en efficiëntie verbetert. 

3.4.2 Configureren met IFC 

Voor het configureren met IFC-bestanden kun je IFC-bestanden vergelijken met legoblokken. De woningen 

worden in Revit uitgewerkt. De voorgevel, zijgevel, achtergevel enzovoorts worden allemaal als individuele IFC-

bestanden opgeslagen. Belangrijk is hierbij dat deze elementen wel allemaal op de stramienen van de woning 

worden getekend. Zo zijn de IFC-bestanden vanuit hetzelfde nulpunt samen te voegen als woning. Alle opties 

worden vooraf uitgewerkt en als IFC-bestanden aangeleverd. Wanneer een koper voor een uitbouw kiest, 

wordt het IFC-bestand van de achtergevel verwisseld met het IFC-bestand van de gekozen uitbouw. Op deze 

wijze verschijnt de gekozen optie in het model. Deze manier van configureren kan gezien worden als een vorm 

van Lego’en met de woningen. 

Hierbij is het van belang dat er goed wordt nagedacht over kniplijnen in de woningen en in hoeverre er voor 

opties nieuwe IFC-blokken nodig zijn. Zo kan een buitenkraantje een simpele toevoeging zijn. Maar kan een 

dakkapel vragen om de vervanging van het gehele dak element. 

Voor het gebruik van IFC-bestanden op deze manier is momenteel nog geen software programma ingericht. In 

modelcheckers zoals Solibri is het wel mogelijk om meerdere IFC-bestanden in één window in te laden. Echter 

is het voor de hierboven beschreven manier van configureren nog niet gebruiksvriendelijk. Wanneer men op 

deze manier wil gaan configureren zal er dus de benodigde software voor geschreven moeten worden om zo 

per zone de opties te kunnen laten wisselen en ook verbanden te kunnen leggen zodat er ‘legoblokjes’ 

verdwijnen wanneer er nieuwe gekozen worden. 

3.4.3 Voor- en nadelen van IFC-bestanden 

Het voordeel van configureren met IFC-bestanden is dat de bestanden ook buiten Revit bruikbaar zijn en te 

openen zijn in programma`s die toegankelijker en gebruiksvriendelijker zijn dan Revit. De informatie die in de 

IFC-bestanden zit, kan niet bewerkt worden, alleen bekeken. Het is dus voor gebruikers van het 

configuratiemiddel niet mogelijk om de informatie te bewerken.  

Het nadeel van IFC-bestanden is dat deze nog niet terug te laden zijn naar Revit. Heeft de koper zijn woning 

samengesteld dan moet er vanuit het IFC-bestand verder gewerkt worden. Aanpassingen aan de woning 

waarvoor modelleerwerk vereist is, zullen nog steeds via Revit moeten verlopen.  
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Daarnaast is er bij IFC-bestanden het gevaar van informatieverlies. Onderzoek van Oh, Lee, Hong, & Jeong 

(2015) heeft uitgewezen dat 78,8% van de objecten verloren kan gaan in het proces van informatiewisseling 

tussen IFC- en Autodesk Revit-bestanden. Niet alleen objecten, maar ook object-eigenschappen, zoals kleuren, 

lagen en locaties kunnen verloren gaan. 

3.5 Conclusie configureren 

In de huidige markt zijn inmiddels veel tools verschenen die het configureren van woningen mogelijk maakt. 

Het nadeel van deze tools is dat het modelleerwerk bij het merendeel uit handen moet worden gegeven, 

terwijl Van Wanrooij een bedrijf is dat alles in de hand kan houden. Daarom zijn er voor het configureren 

enkele andere oplossingen. 

Het configureren vanuit Revit is hier een van de mogelijkheden. Het gevaar is hierbij echter dat consumenten 

onmogelijk met Revit kunnen gaan werken zonder kennis van het programma. Om dit toch mogelijk te maken 

is het gebruik van een add-in noodzakelijk. Dynamo is een tool die voor dit soort uitdagingen gebruikt kan 

worden. Deze add-in maakt bijvoorbeeld communicatie tussen Revit en een Excel-sheet mogelijk. 

Daarnaast is het mogelijk om met IFC-bestanden te gaan configureren. Het voordeel hiervan is dat kopers geen 

informatie kunnen bewerken en dat je woningen als een Lego-model op kunt gaan bouwen. Nadelen zijn de 

risico`s van informatieverlies en het aanpassen van de IFC-bestanden. Aanpassingen zouden dan moeten 

gebeuren via het moederbestand vanuit Revit. 

Op basis van deze gegevens zal voor het hulpmiddel dan ook gekozen worden voor een Revit-based-

configurator met aansturing vanuit Dynamo. 
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4 Benodigde informatie binnendeuren 

Dit afstudeeronderzoek beperkt zich tot het configureren van kopersopties bij binnendeuren, daarom zal dit 

hoofdstuk gaan over die informatie die voor fabrikanten en de werkvoorbereiding nodig is om de 

binnendeuren te kunnen bestellen. Wanneer deze informatie in de Bouw Informatie Modellen verwerkt is, kan 

de vaste fabrikant van het bouwbedrijf zijn informatie uit de Bouw Informatie Modellen halen en deze 

doorsturen naar de productielijn. Dit hoofdstuk gaat daarom over: 

• Het vaststellen van de benodigde informatie om alle kopersopties omtrent binnendeuren te kunnen 

verwerken in het hulpmiddel. 

4.1 Deuropties in het OPTIO-model 

In de OPTIO-modellen hebben de klanten qua binnendeuren enkele vrijheden waaruit zij kunnen kiezen. Deze 

opties hebben zowel betrekking tot de kozijnen als tot de deuren. Bij de kozijnen kunnen kopers kiezen om het 

bovenlicht te voorzien van een gesloten paneel, maar ook de keuze tussen een stompe en een opdekdeur heeft 

invloed op de kozijnen. Het veranderen van draairichting behoort niet tot de opties, maar is via koperswensen 

wel mogelijk.  

Bij de binnendeuren zelf hebben de kopers meerdere opties. Zo kan er gekozen worden voor verschillende 

deurmodellen, het hang en sluitwerk kan uitgezocht worden en het gewenste garnituur kan voor de 

binnendeuren worden uitgezocht. Daarnaast is het mogelijk om de kleuren van zowel de kozijnen, als de 

binnendeuren te wijzigen. 

4.1.1 Berkvens Verdi deur 

Van Wanrooij heeft voor de OPTIO-woningen die vanaf 2017 ontwikkeld worden een nieuwe verdiepingshoge-

deur als standaard. De Berkvens Verdi deur wordt voortaan standaard toegepast bij OPTIO-woningen. Doordat 

de Verdi binnendeuren doorlopen tot aan het plafond, verdwijnen alle opties van het bovenlicht. Daarnaast is 

de Verdi binnendeur alleen als opdek deur in de kleur kristal wit verkrijgbaar. Dit houdt in dat in de Bouw 

Informatie Modellen geen rekening gehouden meer hoeft te worden met een bovenlicht boven de binnendeur, 

de keuze tussen stomp of opdek deur en een mogelijkheid voor het wijzigen van de kleur van de binnendeuren. 

4.1.2 Draairichting van deuren 

Het is voor kopers mogelijk om de draairichting van de binnendeur te wijzigen. Voor de draairichting van de 

binnendeuren zijn verschillende technische mogelijkheden. Zo kan een deur naar binnen of naar buiten 

draaien, wat gezien kan worden als naar je toe of van je af. Daarnaast kan de deur links- of rechtsdraaiend zijn. 

Als je deze mogelijkheden combineert zijn er vier mogelijkheden. Deze mogelijkheden worden technisch 

beschreven met de termen DIN 1 t/m DIN 4. DIN komt van het Duitse Instituut voor Normeringen. In afbeelding 

4.1 is te zien welke DIN bij welke draairichting hoort. Bij Van Wanrooij wordt alleen gebruik gemaakt van DIN 3 

en DIN 4. DIN 3 en DIN 4 zijn draairichtingen die naar buiten draaien. Het bepalen van de draairichting van 

deuren met draairichting DIN 3 en DIN 4 gebeurt vanuit de naar kant. Dat is de kant waar het scharnier 

zichtbaar is. Gaan woningkopers de deur van de hal naar de woonkamer bewerken dan krijgen zij de deur te 

zien vanuit de woonkamer en zitten de scharnieren aan de kant waar de deur heen draait. Bij een DIN 3, links 

draaiend naar buiten, van de hal naar de woonkamer zitten de scharnieren dus links op het kozijn vanuit de 

woonkamer gezien. 
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Afbeelding 4.1 Overzicht van de draairichting van deuren. (Bron: www.joostdevree.nl) 

4.2 Huidig bestelproces 

Om inzichtelijk te maken welke handelingen er verricht worden bij het bestellen van de binnendeuren wordt in 

deze paragraaf het huidige bestelproces van de binnendeuren beschreven vanaf de keuze van de klant tot het 

bestellen bij de fabriek. In het SADT schema in afbeelding 4.2 wordt het proces weergegeven. 

Stap 1: invullen mijndeur.nl 

De kopers maken voor het bestellen van de binnendeuren een account aan op mijndeur.nl. Hier vullen zij eerst 

de gegevens en het bouwnummer van de gekochte woning in. Daarna kunnen ze per ruimte de binnendeuren 

uitkiezen. Hierbij kunnen ze kiezen uit verschillende deurtypes maar ook uit stomp of opdek. In de kantlijn van 

de website worden de extra kosten bijgehouden (afbeelding 4.3). Kopers kunnen voor een ruimte een deur 

samenstellen en deze simpelweg door kopiëren naar ander ruimtes. Wanneer de koper klaar is, slaat deze zijn 

gegevens op. Wanneer de gegevens opgeslagen zijn is het niet meer mogelijk deze te wijzigen. 

Stap 2: controleren gegevens 

Zodra de koper de gegevens van de binnendeuren opslaat, worden deze verstuurd naar de kopersbegeleiding. 

Deze controleert de door de koper ingevulde opties op volledigheid en op afwijkingen. Zodat de koper niet op 

één deur andere garnituur krijgt dan op alle anderen. 
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 Afbeelding 4.2 SADT schema bestellen binnendeuren. 

Stap 3 en 4: verwerken en uploaden gegevens 

Nadat de ingevulde gegevens van de kopers gecontroleerd zijn worden deze door de kopersbegeleiding 

verwerkt en op Metacom geplaatst. 

Stap 5: bestellen binnendeuren 

Het bestellen van de binnendeuren gebeurt door de werkvoorbereiding van de timmerfabriek. De 

werkvoorbereiding haalt de gegevens van Metacom en verwerkt vervolgens per bouwnummer alle gegevens in 

het bestelprogramma van Berkvens, de vaste leverancier van Van Wanrooij. Het invullen de gegevens gebeurt 

vanuit de uitdraaien van mijndeur.nl, maar daarnaast worden de optielijsten van de woningen doorgelezen op 

tekstuele toevoegingen aan mijn deur.nl. Na controle wordt de bestelling verzonden. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 4.3 Schermweergave mijndeur.nl.  
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4.3 Benodigde informatie voor het bestellen van binnendeuren 

De werkvoorbereiding heeft voor het bestellen van de binnendeuren en kozijnen niet alleen de keuzes van de 

kopers nodig. Naast de keuzes vanuit de kopers is er ook geometrische informatie nodig voor het bestellen van 

de binnendeuren en kozijnen. In tabel 4.1 is de benodigde informatie te vinden voor het bestellen van de 

binnendeuren. Daarnaast is in de tabel te zien of de informatie valt onder kopersopties. 

Tabel 4.1 De benodigde informatie voor het bestellen van binnendeuren. 

Deuren:  Kopersoptie: 

Locatie: Van � naar Nee 

Afmetingen: Deurhoogte Nee 

 Deurbreedte Nee 

Kantvorm: Opdek of stomp Ja 

Draairichting: L of R Wens 

Type deur: Model Ja 

Kleur deur: Deurkleur Ja 

Sloten: Slottype Nee 

 Soort slot Nee 

Garnituur: Merk-type Ja 

 Kleur garnituur Ja 

 Model Ja 

 Soort slot Nee 

 Merk-type kruk Ja 

Zoals te zien is in tabel 4.1 is er veel informatie benodigd voor het bestellen van de binnendeuren. De input van 

garnituur is voor de fabricage van de binnendeur niet van belang, maar hoort wel bij het uiteindelijke 

eindproduct. 

Naast informatie voor de binnendeuren is er ook informatie voor het bestellen van de kozijnen die verwerkt 

moet worden in de Bouw Informatie Modellen. Deze komen uit dezelfde fabriek. Voor het bestellen van de 

kozijnen is de informatie nodig die te vinden is in tabel 4.2. 

Tabel 4.2. Benodigde informatie voor het bestellen van binnenkozijnen. 

Kozijnen:  Kopersoptie: 

Locatie: Van � naar Nee 

Afmetingen: Deurhoogte Nee 

 Deurbreedte Nee 

Draairichting: L of R Wens 

Sloten: Slottype Ja 

Soort kozijn: Kozijn-type Ja 

Kleur Kozijn: Kozijn kleur Ja 

Wanddikte Dikte van wand waarin kozijn wordt geplaatst Nee 

Panelen: Locatie Ja 

 Deurbreedte Nee 

 Paneelbreedte Nee 

 Paneelhoogte Nee 

 Paneelsoort Ja 

 Paneelkleur Ja 

De informatie die in tabel 4.1 en 4.2 beschreven wordt, moet in BIM aanwezig zijn om de binnendeuren en 

kozijnen rechtstreeks uit het model te kunnen bestellen. Daarnaast is in de tabel te zien of de informatie door 

de kopers als kopersoptie aangepast moet kunnen worden in het configureerbare-model of dat de informatie 

door de ontwikkelaar bepaald wordt. Hieruit is op te maken dat een groot deel van de informatie die benodigd 

is voor het bestellen van de binnendeuren gewijzigd kan worden door de koper. In de volgende paragraaf zal 
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bekeken worden in hoeverre de informatie reeds in de Bouw Informatie Modellen aanwezig is en op welke 

manier de opties verwerkt zijn in de modellen. 

4.4 Deuropties in de Bouw Informatie Modellen van OPTIO 

Aan de hand van de in paragraaf 4.2 opgestelde lijsten wordt in deze paragraaf bekeken welke informatie al in 

de Bouw Informatie Modellen aanwezig is. Zodat duidelijk wordt welke informatie nog toegevoegd moet 

worden om de binnendeuren en kozijnen vanuit een BIM te bestellen. 

In tabel 4.3 staan alle onderdelen waarvoor informatie benodigd is met daarachter of ze al in BIM verwerkt zijn. 

Tabel 4.3 Informatie in de OPTIO-Bouw Informatie Modellen. 

Deuren:  In BIM: 

Locatie: Van � naar Ja 

Afmetingen: Deurhoogte Ja 

 Deurbreedte Ja 

Kantvorm: Opdek of stomp Alleen opdek 

Draairichting: L of R Ja 

Type deur: Model Zeer beperkt 

Kleur deur: Deurkleur Ja 

Sloten: Slottype Ja 

 Soort slot Ja 

Garnituur: Merk-type Zeer beperkt 

 Kleur garnituur Ja 

 Model Ja 

 Soort slot Ja 

 Merk-type kruk Ja 

Kozijnen:   

Locatie: Van � naar Ja 

Afmetingen: Deurhoogte Ja 

 Deurbreedte Ja 

Draairichting: L of R Ja 

Sloten: Slottype Ja 

Soort kozijn: Kozijn-type Ja 

Kleur Kozijn: Kozijn kleur Ja 

Wanddikte Dikte van wand waarin kozijn wordt 

geplaatst 

Ja 

Panelen: Locatie Ja 

 Deurbreedte Ja 

 Paneelbreedte Ja 

 Paneelhoogte Ja 

 Paneelsoort Ja 

 Paneelkleur Ja 

 

Zoals te zien is in tabel 4.3 is op de stompe binnendeuren na alle informatie verwerkt in BIM. Waarbij 

‘verwerkt’ hier inhoudt dat de mogelijkheid er is om de informatie in het model in te voegen. Tot op heden zijn 

alleen de families van Berkvens ingeladen in de modellen. De binnendeuren worden niet aangepast aan de 

koperswensen in de uiteindelijke modellen. Daarin blijven de standaard binnendeuren staan. Dat zorgt ervoor 

dat de timmerfabriek de bestellingen nog steeds handmatig invoert zoals te zien is in het SADT schema in 

paragraaf 4.2. In het SADT-schema is te zien dat er momenteel nog geen BIM in de werkwijze voor komt. 
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4.5 Conclusie binnendeuren in BIM 

De procesbeschrijving in dit hoofdstuk laat zien dat het bestellen van binnendeuren momenteel bijzonder 

omslachtig gebeurt. Informatie wordt door de koper ingevoerd in mijndeur.nl, kopersbegeleiding vult gegevens 

aan op de optielijst en de werkvoorbereiding van de timmerfabriek mag deze 2 documenten samenvatten in 

het bestelprogramma van Berkvens. Het proces is tijdrovend, maar daarnaast ook foutgevoelig. Wanneer 

gekeken wordt naar BIM zijn daar in de deurenfamilies alle parameters aanwezig om de benodigde 

bestelinformatie in te kunnen voegen. Berkvens heeft in de families al veel keuzemogelijkheden verwerkt, 

maar bij enkele deuronderdelen ontbreken nog veel keuzemogelijkheden. De deurtypes en garnituurtypes 

zullen aangevuld moeten worden om alle kopersopties in BIM te kunnen verwerken. Met uitbreiding van 

enkele parameters is daardoor mogelijk om de kopers keuzes van de binnendeuren in de huidige Bouw 

Informatie Modellen te verwerken.  
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5 Het ontwerpen van een hulpmiddel 

In voorgaande hoofdstukken is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om een hulpmiddel op te zetten en 

welke informatie door het hulpmiddel verwerkt moet worden. In dit hoofdstuk zal het doel en de doelgroep 

van het hulpmiddel beschreven worden. Vervolgens worden aan de hand van de onderzoeken van de 

voorgaande hoofdstukken en de doelstelling de gestelde eisen voor het ontwerpen van het hulpmiddel 

beschreven. 

5.1 Doel van het hulpmiddel 

In hoofdstuk 1 is aan de hand van de uitgevoerde analyses een probleemstelling geformuleerd met de volgende 

doelstelling: 

“Het voorkomen van de optredende tijdsverspilling bij het bestellen van binnendeuren en het verwerken van de 

binnendeuropties in een BIM” door:  

• De benodigde kennis voor het verwerken van de kopersopties met betrekking tot binnendeuren in een 

BIM te verminderen naar een werkbaar niveau voor kopers;  

• een verwerkingsmethode voor de opties in Revit en BIM te ontwikkelen waarbij het werken in AutoCAD 

naast Revit wordt gemeden;  

• de informatie in de modellen na werkzaamheden van kopers betrouwbaar en beschikbaar te houden; 

• de gewijzigde informatie binnen 3 dagen op ‘volg je woning’ te plaatsen. 

Uit de onderzoeken is gebleken dat de werkvoorbereiding van de timmerfabriek veel tijd kwijt is met het 

verwerken van de binnendeuren voor de woningen die Van Wanrooij bouwt. In het huidige proces worden alle 

binnendeuren handmatig verwerkt vanaf de optielijsten en de informatie uit mijndeur.nl. Door deze informatie 

automatisch te verwerken in BIM en BIM als bestelmiddel te gebruiken, kan hier veel tijd bespaard worden. 

Hier is een rol weggelegd voor het hulpmiddel. Het hulpmiddel moet een informatie verwerker worden van de 

wensen van de koper naar BIM. 

5.2 Doelgroep van het hulpmiddel 

In het proces waar het hulpmiddel voor gemaakt gaat worden zijn vier partijen actief, namelijk: De koper, 

kopersbegeleiding, BIM-modelleurs en de werkvoorbereiders van de timmerfabriek. Deze vier partijen zijn 

daardoor de doelgroep van het hulpmiddel. De kopers zullen het hulpmiddel moeten kunnen bedienen en hun 

deurkeuzes ermee duidelijk kunnen maken. De kopersbegeleiding moet deze keuzes in kunnen zien voor de 

controles. De BIM-modelleurs moeten uiteindelijk de informatie terug kunnen vinden in de Bouw Informatie 

Modellen. De timmerfabriek moet de bestellingen uit kunnen voeren met de Bouw Informatie Modellen.  

5.3 Programma van eisen hulpmiddel 

Aan de hand van de doelstelling, de doelgroepen en de conclusies uit de onderzoekshoofdstukken is een 

programma van eisen opgesteld. Dit programma van eisen is de leidraad voor het ontwerp van het hulpmiddel.  
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Vanuit deze doelstelling komen de volgende eisen: 

1. Het hulpmiddel moet door kopers van de OPTIO-woningen gebruikt kunnen worden; 

2. het hulpmiddel mag niet leiden tot informatieverlies of beschadigen van informatie; 

3. de kopersbegeleiding is contractueel verplicht om de gekozen opties binnen drie dagen op ‘volg je 

woning’ te plaatsen. Dit moet in het proces met het hulpmiddel nog steeds mogelijk zijn; 

4. er mag naast Revit geen ander modelleer of tekenprogramma benodigd zijn. 

Vanuit het onderzoek komen de volgende eisen: 

5. Het hulpmiddel moet het huidige bestelproces verkorten en het dubbel werk voorkomen; 

6. via het Revit-model moet het mogelijk zijn om de binnendeuren en kozijnen te bestellen; 

7. het hulpmiddel moet de keuzes van de woningkoper in Revit verwerken. 

Vanuit Van Wanrooij zijn er de volgende wensen en randvoorwaarden: 

8. Het hulpmiddel doet automatisch aanpassingen in Revit zonder tussenkomst van de modelleur. 

5.4 Verantwoording ontwerp hulpmiddel 

Het programma van eisen kan gezien worden als een eisen pakket waaraan het te ontwerpen hulpmiddel moet 

voldoen. In het onderzoek is gezocht naar mogelijke tools om het probleem mee op te lossen. Uit het 

onderzoek is naar voren gekomen dat hier het beste de plug-in Dynamo voor gebruikt kan worden met een 

koppeling naar Excel. Deze twee software pakketten zullen naast Revit gebruikt worden om het gewenste 

eindproduct in BIM te krijgen. Om de aanpak duidelijk te krijgen wordt per eis uit het programma van eisen 

bekeken welke oplossingsrichting benodigd is. Dit is te zien in tabel 5.1. 

Tabel 5.1 De oplossingsrichting per eis uit het programma van eisen. 

Eis: Proces: Kopers-Tool: Dynamo: Revit: 

1. Het hulpmiddel moet door kopers van de OPTIO-

woningen gebruikt kunnen worden. 

 X   

2. Het hulpmiddel mag niet leiden tot 

informatieverlies of beschadigen van informatie. 

 X X  

3. De kopersbegeleiding is contractueel verplicht om 

de gekozen opties binnen drie dagen op ‘volg je 

woning’ te plaatsen. Dit moet in het proces met het 

hulpmiddel nog steeds mogelijk zijn. 

X    

4. Er mag naast Revit geen ander modelleer of 

tekenprogramma benodigd zijn. 

  X  

5. Het hulpmiddel moet het huidige bestelproces 

verkorten en het dubbel werk voorkomen. 

X    

6. Via het Revit-model moet het mogelijk zijn om de 

binnendeuren en kozijnen te bestellen. 

 X  X 

7. Het hulpmiddel moet de keuzes van de 

woningkoper in Revit verwerken. 

  X  

8. Het hulpmiddel doet automatisch aanpassingen in 

Revit zonder tussenkomst van de modelleur. 

  X  

 

Uit tabel 5.1 wordt duidelijk uit welke facetten het hulpmiddel bestaat. Het hulpmiddel bestaat uiteindelijk uit 

vier onderdelen die gezamenlijk moeten samenwerken om de doelstelling van het onderzoek te behalen. De 

vier onderdelen zijn als volgt te omschrijven: 
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• Een nieuw proces voor het verwerken van binnendeuren en kozijnen. Dit proces beschrijft de stappen 

die doorlopen moeten worden om het verwerken van binnendeuren sneller en efficiënter te laten 

verlopen; 

• een tool voor kopers waarin zij de keuze voor binnendeuren in kunnen vullen. Deze tool zet de 

informatie om naar te lezen informatie voor de verwerkingstool; 

• een Dynamo script die de gegevens van Excel doorzet naar Revit. Het Dynamo script is de 

automatisering van de input van kopers naar BIM; 

• het laatste onderdeel is Revit. In Revit moet vooraf alle informatie en keuze opties van de 

binnendeuren aanwezig zijn. Dynamo zorgt dan dat de juiste keuzes in de woning verwerkt worden. 

Op basis van de vier onderdelen is een SADT-schema opgesteld waarin de werking van het hulpmiddel wordt 

weergegeven met daarbij de onderdelen van het hulpmiddel. Zodat te zien is wanneer welk onderdeel gebruikt 

wordt. Het SADT-schema is te zien in afbeelding 5.1.  

Het belangrijkste onderdeel van het hulpmiddel is de koppeling vanuit de kopers-tool naar het Revit-model. De 

koppeling tussen deze twee onderdelen is Dynamo. Hoe is het mogelijk om vanuit Excel input te geven aan 

Revit via Dynamo. Op het moment dat de structuur hiervan duidelijk is, zal de Excel-sheet verder worden 

uitgebreid met alle binnendeuropties. Daarna zullen alle opties gelinkt worden aan het OPTIO-Revit model. 

Het verwerken van alle binnendeuropties in Excel met daarin de koppelingen via Dynamo zal uiteindelijk 

resulteren in een Excel-sheet die via Dynamo aanpassingen doet in het Revit-model. De koper zal uiteindelijk de 

Excel-sheet invullen waarna de modelleur deze koppelt aan het juiste Revit bestand. Via Dynamo zou dit 

bestand vervolgens automatisch aangepast moeten worden. 
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Afbeelding 5.1. SADT-schema van de werking van het hulpmiddel. 

De onderdelen vanuit het SADT-schema (afbeelding 5.1) zullen  behandeld worden in hoofdstuk 6. De 

beschrijving van het nieuwe proces is te vinden in paragraaf 6.1. Het nieuwe proces omvat het gehele schema. 

Blokken 1, 2 en 3 van het hulpmiddel omvatten de Exceltool. De Exceltool wordt beschreven in paragraaf 6.2. 

Om blok 5 te kunnen bewerkstelligen is een aanpassing van de deurenfamilies noodzakelijk. Deze aanpassing 

wordt beschreven en verantwoord in paragraaf 6.3. Het verwerken van de gegevens naar Excel die worden 

beschreven in de blokken 4 en 5 wordt behandeld in paragraaf 6.4.  
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6 Het verwerken van de binnendeuren in BIM 

In voorgaande hoofdstukken is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de kopersopties van de 

binnendeuren te verwerken in BIM. Dit hoofdstuk beschrijft het proces dat is voortgekomen uit de 

onderzoeken en het opgestelde programma van eisen. Het hulpmiddel focust zich op het oplossen van 

kernproblemen 5&6: Het teken-/modelleerniveau van de externe kopersbegeleiding is voor werken in BIM 

onvoldoende. En het verwerken van kopersopties en individuele koperswensen is in Revit/BIM niet ingebouwd 

in de OPTIO-modellen.  

Zoals in hoofdstuk 5 is aangegeven bestaat het hulpmiddel uit 4 onderdelen, waarvan er 3 ontwikkeld zijn voor 

het verwerken van de kopersopties van de binnendeuren in BIM, dat zijn: De Exceltool, een Dynamo script en 

een nieuw proces. Deze drie onderdelen worden in de volgende paragrafen beschreven en verantwoord. Aan 

het begin van elke paragraaf vind je een kleine visuele versie van het SADT-schema dat te zien is op afbeelding 

5.1 van het vorige hoofdstuk. De ingekleurde blokken van de afbeelding aan het begin van de paragrafen 

corresponderen dan ook met het SADT-schema in afbeelding 5.1. Hierdoor is te zien waar de oplossing zich in 

het proces volgens de verantwoording van het hulpmiddel bevindt. 

6.1 Procesbeschrijving verwerken van de binnendeuren in BIM 

In deze paragraaf wordt het nieuwe werkproces beschreven. Het 

nieuwe proces is gebaseerd op de bevindingen uit de 

onderzoekshoofdstukken en het reeds bestaande proces. Het proces 

wordt beschreven aan de hand van het SADT schema (afbeelding 6.1), 

de Exceltool en het Dynamo script. Voordat het proces beschreven 

wordt, wordt eerst de opzet van het nieuwe proces beschreven, waarbij 

gekeken wordt naar de gebruikte software en de actoren in het proces. 

6.1.1 Opzet nieuwe proces 

Het nieuwe proces voor het verwerken van de kopersopties van de binnendeuren in BIM is opgesteld vanuit 

het oude proces. Hierbij zijn veranderingen doorgevoerd om aan de gestelde eisen te kunnen voldoen. Deze 

veranderingen zitten vooral in het wijzigen van de software en het proces en daarmee de actoren die 

betrokken zijn. In het proces wordt gebruikt gemaakt van drie softwareprogramma`s die in tabel 6.1 worden 

beschreven. 

Tabel 6.1 softwareprogramma`s in nieuw proces. 

Programma: Functie in proces: 

Microsoft Excel Microsoft Excel is het herkenbare programma voor kopers om de optiekeuze voor 

de binnendeuren in kenbaar te maken. Het is de link tussen de koper en de BIM-

modelleur. 

Autodesk Revit Autodesk Revit is het modelleer programma waarin Van Wanrooij zijn woningen 

modelleert. In Revit moeten uiteindelijk de keuzes van de kopers verwerkt 

worden. Wanneer deze in het model verwerkt zijn, kan het model bij de 

deurenleverancier aangeleverd worden om de productie te gaan draaien. 

Autodesk Dynamo Dynamo is een programeer omgeving voor Revit. Met Dynamo kunnen 

handelingen voorgeprogrammeerd worden voor Revit. Binnen de tool is Dynamo 

de koppeling tussen Excel en Revit. 

 

Vanuit de toegepaste softwareprogramma`s veranderen ook de actoren die bij het proces betrokken zijn. Zo 

vervalt in het nieuwe proces de rol van de werkvoorbereiding van de timmerfabriek bij het bestellen van de 

binnendeuren en wordt de BIM-modelleur wel betrokken in het proces van het verwerken van de kopersopties 
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van de binnendeuren in BIM. In het nieuwe proces zijn 4 actoren te onderscheiden. Deze actoren en de rollen 

in het nieuwe proces worden toegelicht in tabel 6.2.  

Tabel 6.2 Actoren tijdens het verwerken van de kopersopties van de binnendeuren in BIM. 

Actoren: Rol in proces: 

Technische 

projectontwikkeling 

TPO is in het nieuw proces verantwoordelijk voor de invoer van de technische 

specificaties van de deuren. Denk hierbij aan brandveiligheid en 

geluidwerendheid. 

Woningkoper De woningkoper maakt zijn optiekeuzes voor de binnendeuren via de Exceltool 

kenbaar.  

Kopersbegeleider De kopersbegeleider is de contactpersoon voor de koper. De kopersbegeleider 

zorgt ervoor dat de koper zijn keuzes op de juiste manier invult en kenbaar maakt 

richting het bouwbedrijf. 

BIM-modelleur De BIM-modelleur is de beheerder van de Bouw Informatie Modellen en moet 

ervoor zorgen dat de informatie in de modellen juist is en daardoor deelbaar is 

binnen het bedrijf maar ook richting onderaannemers. Onderaannemers moeten 

op basis van de Bouw Informatie Modellen hun werkzaamheden op kunnen 

stellen of producties op kunnen starten. 

 

Naast de software programma`s en de actoren zijn er de binnendeuren die in dit project gecustomized kunnen 

worden. In het vervolg van deze beschrijving wordt vaak met de term ‘Mark’ een deur beschreven. ‘Mark’ is 

een parameter in de deurenfamilie. Aan deze parameter zijn de binnendeuren herkenbaar. Welke deur welke 

‘Mark’ heeft is terug te vinden in tabel 6.3. 

Tabel 6.3 Overzicht binnendeuren en codes. 

Verdieping: Code/Mark: Van:  Naar: 

Begane grond: 01 WC Entree 

 02 CV Entree 

 03 Entree Woonkamer 

 04 Meterkast Entree 

 05 Trapkast Woonkamer 

Verdieping 1: 11 Overloop Slaapkamer 1 

 12 Overloop Slaapkamer 1+ 

 13 Overloop Slaapkamer 2 

 14 Overloop Slaapkamer 3 

 15 Badkamer Overloop 

Verdieping 2: 21 Overloop Onbenoemde ruimte 1 

 22 Washok Overloop 

 

Met de kennis van de gebruikte softwareprogramma`s en de actoren in het proces wordt in de volgende 

paragraaf het proces beschreven. 

6.1.2 Beschrijving nieuw proces 
In deze paragraaf wordt het nieuwe proces voor het verwerken van de kopersopties van de binnendeuren in 

BIM beschreven. Het beschrijven van het nieuwe proces gebeurt aan de hand van het SADT-schema in 

afbeelding 6.1. 

Processtap 1. Voorbereiden Bouw Informatie Modellen 

Voor het gebruik van het hulpmiddel moeten de Bouw Informatie Modellen eerst voorbereid worden op het 

hulpmiddel. Het hulpmiddel maakt gebruik van deurenfamilies die zijn aangepast om het hulpmiddel te kunnen 

gebruiken. Deze aanpassing heeft te maken met het gebruik van Nested-families in de originele deurfamilies. 
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Nested-families kunnen gezien worden als een vaste lijst van keuze mogelijkheden. Met deze Nested-families 

was het niet mogelijk om het hulpmiddel toepasbaar te maken, waardoor er is gekozen om aangepaste families 

te maken. De aangepaste deurfamilies dienen in de voorbereidende fase in de modellen ingeladen te worden.  

Naast de deurenfamilies moeten er ook aanpassingen gedaan worden aan de constraints van de binnendeuren. 

Deze constraints zijn in de modellen gestopt om bij het opbouwen van de modellen geen fouten te kunnen 

maken bij het oprekken van de plattegronden. De constraints die in de opbouwfase handig zijn, belemmeren 

het hulpmiddel in een later stadium om de draairichting van de binnendeuren goed in de modellen te 

verwerken. Daarom moeten, zodra de binnendeuren op de juiste positie in het model staan, de constraints die 

het ‘flippen’ van de binnendeuren belemmeren uit het model verwijderd worden. 

Zodra de hierboven beschreven handelingen zijn uitgevoerd door de BIM-modelleur, is het Bouw Informatie 

Model klaar om gebruikt te worden via het hulpmiddel. 

Processtap 2. Voorbereiden Excelsheet 

Naast de Bouw Informatie Modellen moet ook de Exceltool per woningtype voorbereid worden. In principe kan 

dit per OPTIO-type eenmalig gedaan worden. De gegevens die ingevuld moeten worden zijn de technische 

deurgegevens. Deze zijn afhankelijke van de indeling van de woningen en worden door de TPO getoetst. Het is 

daarom aan de afdeling TPO om de technische gegevens van de binnendeuren te verwerken in de Exceltool. De 

gegevens moeten middels een dropdownmenu aangepast worden in de sheet ‘technische opties’. Bij de 

technische gegevens moet vooral gedacht worden aan de geluidwerendheid en de brandwerendheid van de 

deuren. Deze gegevens hebben invloed op de samenstelling van de deur. Zodra de technische gegevens 

opgeslagen zijn per woningtype zijn de Excelsheets klaar om gebruikt te worden door de woningkopers. 

Processtap 3. Invullen Exceltool 

Bij processtap 3 wordt de Exceltool ingevuld door de woningkoper. Door het invullen van de Exceltool maakt de 

koper zijn optiekeuzes voor de binnendeuren verwerkbaar richting Revit. Het invullen van de Exceltool begint 

bij het invullen van de keuzeoptielijst. Op deze lijst staan de ruwbouwopties. Door de keuze voor bepaalde 

opties kan het aantal binnendeuren in de woning veranderen. Door het invullen van de optielijst zorgt de 

woningkoper ervoor dat de Exceltool de binnendeuren filtert die in de woning komen. 

Na het invullen van de optielijst kan de koper zien welke binnendeuren er in de woning aanwezig zijn. Vanuit 

dit overzicht kan elke deur individueel door de koper aangepast worden. Zodra alle binnendeuren zijn 

aangepast kan de koper in het deurenoverzicht zien welke keuzes gemaakt zijn. Wanneer de koper klaar is 

moet het bestand opgeslagen worden en kan het opgestuurd worden naar de kopersbegeleiding. 
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Afbeelding 6.1 SADT schema proces binnendeuren: Van voorbereiden tot bestellen. 
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Processtap 4. Controle Kopersbegeleiding 

Nadat de kopersbegeleiding de ingevulde Excelwerkmap heeft ontvangen van de woningkoper kan de 

kopersbegeleider een controle uitvoeren. Vanuit het overzichtblad in de Exceltool heeft de kopersbegeleider 

een overzicht van de door de koper ingevulde gegevens. De kopersbegeleider kan op deze sheet in een 

oogopslag zien of de koper bijzondere en of afwijkende keuzes heeft gemaakt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 

afwijkende garnituur of binnendeuren met glas op rare plekken. Vanuit dit blad kan de koper afwijkende 

keuzes met de koper afstemmen mocht dit nodig zijn. Is het blad in orde dan kan de kopersbegeleider het blad 

toevoegen aan de documenten op ‘volg je woning’ en intern publiceren zodat het document verwerkt kan 

worden. Voor het intern publiceren mag geen PDF-bestand gemaakt worden, maar moet de Excel-werkmap 

intact blijven. 

Processtap 5. Opties binnendeuren verwerken in BIM 

Het verwerken van de kopersopties van de binnendeuren in BIM gebeurt door de BIM-modelleur. De BIM-

modelleur opent hiervoor de woning in Revit waarvoor de binnendeuren verwerkt moeten worden. In Revit 

moet vervolgens Dynamo geopend worden en in Dynamo het deurenconfigurator script. In het script moet de 

BIM-modelleur het Excel bestand dat de woningkoper ingevuld heeft selecteren. Door op ‘run’ te drukken in 

Dynamo wordt het script gestart en worden de opties van de klant in Revit verwerkt. 

De kopersopties van de binnendeuren worden in iedere deur verwerkt in de parameters. Parameters kunnen 

gezien worden als informatie dragende blokken die aan een object gehangen kunnen worden. Deze parameters 

zijn uit te lezen door modelleurs, waardoor per deur nagegaan kan worden hoe deze eruit moet zien.  

Dynamo geeft bij het niet volledig uit kunnen voeren foutmeldingen aan in het scherm onder in de balk. Toch 

kan de BIM-modelleur desgewenst steekproefsgewijs nog binnendeuren nalopen om te kijken of de informatie 

in de kopersopties in de deurenfamilies zijn ingevoerd. Het veranderen van de draairichting is door de BIM-

modelleur snel te zien in de plattegronden. 

Nadat de BIM-modelleur Dynamo de gegevens heeft laten verwerken dient hij het Revit bestand opnieuw op te 

slaan zodat deze gegevens in het Revit bestand zitten.  

Processtap 6. Binnendeuren bestellen met BIM 

Doordat de binnendeurgegevens van de woningkopers middels voorgaande stappen in BIM zijn toegevoegd, 

kan vanuit BIM de bestelling van de binnendeuren gedaan worden. De onderaannemer van Van Wanrooij die 

de binnendeuren levert kan in zijn eigen systemen de modellen geschikt maken voor productie, zodat de Bouw 

Informatie Modellen voldoende zijn om de binnendeuren te kunnen bestellen. Hiervoor moet Van Wanrooij de 

modellen opsturen naar de onderaannemer en is het proces van het verwerken van de kopersopties van de 

binnendeuren met BIM afgerond.  
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6.2 Ontwikkelde Exceltool 

In de beschrijving van het nieuwe proces is reeds aangegeven dat er 

voor het verwerken van de kopersopties van de binnendeuren in BIM 

een ondersteunende Exceltool is ontwikkeld. Uit onderzoeksresultaten is 

gebleken dat Revit op zichzelf geen gebruiksvriendelijk 

softwareprogramma is om woningkopers de optiekeuze voor de 

binnendeuren in te laten maken. Aangezien er daarom een 

gebruiksvriendelijk programma moest komen met de mogelijkheid om te linken aan Revit, is er gekozen om 

een tool te ontwikkelen in Excel. Uit onderzoek is gebleken dat het met Excel via Dynamo mogelijk is om 

gegevens in Revit te wijzigen. In deze paragraaf wordt eerst een verantwoording gegeven voor het ontwerp van 

de Exceltool. Daarna zal de Exceltool worden beschreven en de werking ervan uitgelegd worden. 

6.2.1 Verantwoording Exceltool 

Met de Exceltool is geprobeerd om enkele eisen die in het programma vaan eisen aan het hulpmiddel gesteld 

zijn te ondervangen. De eisen geven aan waaraan de tool uiteindelijk moet voldoen. In tabel 6.4 zijn de eisen 

met betrekking op de Exceltool verzameld en wordt er per eis de oplossing in de Exceltool beschreven. 

Tabel 6.4 Vertaling van eis naar oplossing in de Exceltool. 

Eis:  Oplossing: 

1. Het hulpmiddel moet door 

kopers van de OPTIO-

woningen gebruikt kunnen 

worden. 

Excel is een programma wat tegenwoordig gebruikt kan worden vanaf 

zowel de computer als mobiele apparaten. Door het bestand 

overzichtelijk in te richten en gebruiksvriendelijk te houden, is de tool 

voor de kopers eenvoudig te begrijpen en te gebruiken. 

3. De kopersbegeleiding is 

contractueel verplicht om de 

gekozen opties binnen drie 

dagen op ‘volg je woning’ te 

plaatsen. Dit moet in het 

proces met het hulpmiddel 

nog steeds mogelijk zijn. 

Kopersbegeleiders moeten overzichtelijk de keuzes van kopers in 

kunnen zien, zodat zij snel kunnen beoordelen of lijsten goed ingevuld 

zijn. Van daaruit is het makkelijk om de Exceltool te publiceren in sheets 

en deze op ‘volg je woning te plaatsen’. 

5. Het hulpmiddel moet het 

huidige bestelproces 

verkorten en het dubbel werk 

voorkomen. 

De output van Excel moet afdoende zijn om extra werk te voorkomen. 

Daarnaast moet de output van Excel zo zijn dat deze door andere 

programma`s verwerkt kan worden in Revit, waardoor de informatie 

niet opnieuw overgenomen dient te worden. 

6. Via het Revit-model moet het 

mogelijk zijn om de 

binnendeuren en kozijnen te 

bestellen. 

De Exceltool moet als output alle benodigde informatie geven die nodig 

is om binnendeuren mee te bestellen. Een overzicht hiervan is terug te 

vinden in de tabellen 4.1 en 4.2. 

 

Aan de hand van bovenstaande eisen en de onderzoeksresultaten is de Exceltool voor het verwerken van de 

kopersopties van de binnendeuren ontwikkeld. Zoals de naam al doet vermoeden is de tool uitgewerkt in 

Microsoft Excel. Op basis van het programma van eisen is duidelijk welke functies de tool moet bevatten. 

• Overzicht van alle kopersopties en technische mogelijkheden van de binnendeuren; 

• mogelijkheid tot configureren van de binnendeuren door kopers; 

• het verzamelen van alle gegevens en deze ordenen zodat ze verwerkt kunnen worden in BIM. 

Om ervoor te zorgen dat vanuit BIM bestellingen geplaatst kunnen worden, moet BIM alle informatie die 

hiervoor benodigd is bevatten. Gezien dat BIM gevoed wordt met informatie vanuit de Exceltool, moet de 

Exceltool ook deze informatie bevatten. Uit onderzoek is gebleken welke informatie hiervoor benodigd is en 

deze informatie moet uiteindelijk verwerkt worden door de Exceltool. Hierbij moet onderscheid gemaakt 

Hulpmiddel

1 2

A

3

4

5

62.52.42.32.22.1
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worden tussen technische opties en kopersopties. De technische opties moeten ingevuld worden door 

gekwalificeerd personeel en de kopersopties mogen gewijzigd worden door de kopers. 

Dat de kopersopties aangepast moeten kunnen worden door de kopers zorgt ervoor dat de tool een 

configureerfunctie moet bevatten. Met deze functie moet het voor kopers eenvoudig, duidelijk en 

overzichtelijk aanpassen van de binnendeuren mogelijk zijn. Technische termen zijn voor kopers vaak niet 

duidelijk, daarom is het wenselijk om het configureren zoveel mogelijk visueel te maken. 

Het laatste onderdeel van de Exceltool is het verzamelen en sorteren van de ingevulde informatie. Het 

verzamelen van deze informatie moet op een standaard manier gebeuren zodat de aansluiting op het Dynamo 

script goed verloopt. Excel moet uiteindelijk via Dynamo de informatie in de Revit-modellen verwerken. Om de 

informatie naar de juiste deur te schrijven is er gekozen om de informatie van elke deur op aparte sheets weg 

te schrijven. Deze veiligheidsmarge is ingebouwd omdat er niet altijd evenveel binnendeuren in een woning 

zitten. Waardoor de deurenlijst niet altijd even lang is. Hierdoor hebben binnendeuren geen vaste plek in de 

lijst. Dynamo kan wel Excelsheets onderscheiden, maar lijsten in sheets kan Dynamo niet sorteren. Omdat 

Dynamo ook vastloopt op lijsten met lege rijen is er voor deze optie gekozen. Dit betekent dat iedere deur een 

eigen Excelsheet heeft waarop alle bestelinformatie is weggewerkt. De globale opzet van de Excelsheet is te 

zien in afbeelding 6.2. 

  Exceltool

Database technische- en kopersopties

Ordenen GegevensConfigurerenInvoeren gegevens

 

Afbeelding 6.2 Globale opzet van de Exceltool voor het verwerken van de gegevens van de binnendeuren. 
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6.2.2 Opzet en werking Exceltool 

In deze sub-paragraaf wordt de opzet en de werking van de Exceltool beschreven. Eerst wordt de opbouw van 

de Exceltool beschreven. Hierbij worden de tabbladen en de links beschreven. Vervolgens wordt de werking 

van de Exceltool beschreven. 

De Exceltool bestaat uit de volgende zichtbare tabbladen: 

• Startpagina 

• Kopersoptielijst 

• Deurenoverzicht 

• Configureerbladen 

o Toilet-Entree 

o CV-Entree 

o Meterkast- Entree 

o Trapkast-Woonkamer 

o Overloop-Slaapkamer1 

o Overloop-Slaapkamer1+ 

o Overloop-Slaapkamer2 

o Overloop-Slaapkamer3 

o Badkamer-Overloop 

o Overloop-Onbenoemde ruimte1 

o Wasruimte-Overloop 

• Blad WVB 

• Invoer technische gegevens 

Naast de zichtbare tabbladen heeft de Exceltool ook verborgen tabbladen. Deze bladen verwerken gegevens op 

de achtergrond en mogen niet bewerkt worden. In de Exceltool zijn de volgende verborgen tabbladen 

aanwezig: 

• Gegevensbladen voor opties 

o Technische opties 

o Kopersopties 

• Bladen voor visuele configuratie 

o Blad 2 

o Blad 4 

• Controle blad aanwezig deuren 

• Blad 111, verzamelen maatvoering uit Revit 

• Bladen voor overschrijven gegevens naar Revit per deur 

o Mark 1 

o Mark 2 

o Enz. 

De tabbladen die hierboven staan opgesomd, zorgen ervoor dat Excel de drie handelingen die eerder 

beschreven staan kan uitvoeren. In afbeelding 6.3 is de werking van de Exceltool schematisch weergegeven. 

Hierin is te zien welke tabbladen voor de gebruikers met elkaar zijn verbonden om door te klikken (hyperlinks) 

en welke tabbladen informatie uitwisselen of elkaar voorzien van informatie. Daarnaast kun je in het schema 

zien hoe via welke weg Excel de connectie maakt met Dynamo en daarmee Revit. In het schema wordt ook 

duidelijk hoe de verborgen tabbladen een rol spelen in de werking van de Exceltool. In het vervolg van deze 

paragraaf wordt per tabblad de functie en werking beschreven. 
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Legenda
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Database visuele configuratie

Controle aanwezige deuren

Startpagina

Kopersoptielijst

Deurenoverzicht

Congifureerbladen

Invoer technische gegevens

Verzamelen maatvoering

Gegevens per deur

Blad voor woningkopers

Blad WVB

Verborgen blad

RevitDynamo

Blad voor Van Wanrooij

Data

Hyperlink

 

Afbeelding 6.3 Schematische weergave van de werking van de Exceltool en de output richting Dynamo en Revit. 
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Startpagina 

Bij de startpagina (afbeelding 6.4) begint het configureren van de binnendeuren voor de woningkopers. Op de startpagina 

moet de koper zijn gegevens invullen. Deze gegevens worden in andere sheets overgenomen zodat bijvoorbeeld 

werkvoorbereiders in de sheet kunnen zien met welk bouwnummer zij werken. Op de startpagina wordt voor de 

woningkopers uitgelegd hoe de tool werkt. En sommige technische opties zoals het typeslot dat gekozen kan worden, wordt 

op deze pagina toegelicht. Vanuit dit blad kan de koper door naar de kopersoptielijst en het overzicht van de binnendeuren. 

Het doel van dit blad is voornamelijk de tool duidelijk maken aan de woningkopers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 6.4 Startpagina van de Exceltool.
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Keuze optielijst 

Na het stappenplan doorgelezen te hebben kan gestart worden met het invullen van de Exceltool. Het eerste wat de koper 

in moet vullen is de keuze optielijst. De keuze optielijst, die te zien is in afbeelding 6.5, bevat alle ruwbouwopties. De 

optielijst gaat over de indeling van de verdiepingen. Het is per verdieping mogelijk om één hokje aan te kruisen. Staan er 

meerdere hokjes op één verdieping dan wordt de keuze rij voor die verdieping rood. Zodat duidelijk is dat er teveel hokjes 

aangevinkt zijn. Het doel van deze sheet is het duidelijk krijgen van de gekozen indeling. De keuze voor bepaalde opties 

heeft invloed op het aantal binnendeuren in de woning. Bij het samenvoegen van slaapkamer 1 en 3 op de eerste verdieping 

zorgt bijvoorbeeld voor het vervallen van twee binnendeuren en het toevoegen van één nieuwe binnendeur. Aan het 

tabblad optie keuze zit het verborgen tabblad ‘controle aanwezige deuren’ (afbeelding 6.6). Dit tabblad is gekoppeld aan de 

vinkjes van de optiekeuzes en geeft de melding ‘waar’ of ‘onwaar’ per optie. Deze meldingen zijn vervolgens gekoppeld aan 

alle mogelijke binnendeuren in het model en zorgt ervoor dat binnendeuren in- of uitgeschakeld worden. Het onderste blok 

van de keuzeoptielijst is de optie bewerken binnendeuren. Door in dit blok op de knop ‘binnendeuren bewerken’ te drukken 

kom je terecht op het tabblad ‘overzicht binnendeuren’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Afbeelding 6.6 Controle aanwezige deuren, gekoppeld aan de hokjes in de keuze optielijst voor het selecteren van deuren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afbeelding 6.5 De keuze optielijst in de Exceltool.  
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Deurenoverzicht: 

Via het tabblad keuzeoptielijst kom je terecht in het deurenoverzicht. Dit tabblad geeft aan de hand van de ingevoerde 

keuzes in de optielijst de binnendeuren die in de woning aanwezig zijn weer. In dit tabblad kun je in een oogopslag zien 

welke binnendeuren er voor de woning gekozen zijn, het eventuele glas, de draairichting, het soort slot en de eventuele 

meerprijs die betaald moeten worden voor de gekozen deuren. Tabblad deuren overzicht is te zien in afbeelding 6.7. 

Vanuit deze pagina is het mogelijk om naar de deur te gaan de je wil bewerken. Dit kan eenvoudig door voor de deur die je 

wil bewerken op de blauwe tekst ‘Deur bewerken’ te klikken. Door hierop te klikken kom je in het configureer venster van 

de deur terecht. Door rechts onderaan op de balk ‘Naar optielijst’ te klikken ga je terug naar het tabblad met de keuze 

optielijst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Afbeelding 6.7 Het tabblad deurenoverzicht. 
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Configureren binnendeuren 

De volgende stap voor de kopers is het configureren van de binnendeuren. Dat kan door in het tabblad 

‘deurenoverzicht’ een deur te selecteren. In afbeelding 6.8 is als voorbeeld het configuratiescherm van de deur 

van de entree naar de woonkamer weergegeven. In dit scherm zijn in de zwarte hokjes de geselecteerde optie 

te zien. Door op een hokje te klikken komt er een dropdownmenu te voorschijn en kan de keuze gewijzigd 

worden. Wanneer je een optie wijzigt, verandert ook de afbeelding onder de het hokje mee. Hierdoor is het 

voor de koper duidelijk welke keuze gemaakt wordt. Naast de mogelijkheid van configureren is er ook een 

woningplattegrond toegevoegd om visueel duidelijk te maken aan welk deur er aanpassingen worden gedaan. 

In het zwarte vak onder de configureer opties is het kostenplaatje van de wijzigen te zien. In afbeelding 6.8 is 

een standaard deur gekozen waardoor er geen extra kosten zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 6.8 Het configureren van de binnendeuren.  



 

Het verwerken van de binnendeuren in BIM  75 

 

In afbeelding 6.9 is deze deur geconfigureerd en zie je dat de afbeeldingen mee veranderen en dat er 

meerkosten berekend worden. De prijzen in de Exceltool zijn fictief en zijn er alleen om de mogelijkheden van 

de tool aan te geven.  

Bij het configureren van de binnendeuren kan de koper de volgende gegevens aanpassen: 

• Deurtype 

• Garnituur 

• Evt. glas in de deur 

• Draairichting 

• Soort slot 

 
 Afbeelding 6.9 Geconfigureerde deur in het tabblad Entree-Woonkamer. 
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Blad werkvoorbereiding 

Naast de bladen die bestemd zijn voor kopers om de deurwensen duidelijk te krijgen, zijn er ook bladen die bedoeld zijn 

voor de uitvoerende partij. Het blad werkvoorbereiding  (afbeelding 6.10) is qua opbouw hetzelfde als de bestellijsten die 

opgesteld worden door de werkvoorbereiding van de timmerfabriek in het bestelprogramma van de deurenleverancier. 

Door dezelfde opbouw aan te houden is het door de werknemers met ervaring met het bestellen van binnendeuren 

makkelijk te zien of alle gegevens compleet zijn en goed zijn ingevuld.  

Het blad werkvoorbereiding wordt gevoed vanuit het deurenoverzicht en daarmee de keuze van de kopers. Dit geldt voor 

alle opties, maar niet voor de maatvoering. Met het doel om vanuit BIM de binnendeuren te bestellen, staat de maatvoering 

al in BIM, de modelleur zet de binnendeuren immers al op de goede afmetingen in BIM. Aangezien de maatvoering wel van 

belang is wordt deze dan ook vanuit BIM in de Excelsheet geschreven en komen dan in de kolommen sparingsbreedte en 

deurhoogte. Om te zorgen dat deze naar de goede binnendeuren worden geschreven wordt de informatie in de Excel-sheet 

‘blad 111’ geschreven en middels formules in de goede rij in het de sheet ‘blad werkvoorbereiding’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 6.10 De sheet ‘blad WVB’ geeft een overzicht van alle gegevens per deur.
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Invoer technische gegevens 

Naast de gegevens die kopers aan kunnen passen zijn er ook technische gegevens die de kopers niet aan 

mogen passen, maar die per woning type geselecteerd moeten worden. Deze technische gegevens moeten 

volgens het opgestelde proces ingevuld worden door de technische projectontwikkeling. Onder de technische 

gegevens vallen: 

• De kantvorm (De Verdi deur heeft alleen opdek deuren) 

• Slottype 

• Vulling 

• Planfondregel 

• Garnituur t.b.v. kast 

• Brandwerendheid 

• Geluidwerendheid 

• Groef in onderkant deur 

• Valdorpel 

De Excelsheet ‘invoer technische gegevens’ is te zien in afbeelding 6.11. De Excelsheet bestaat volledig uit 

dropdownmenu`s omdat de technische mogelijkheden niet onbeperkt zijn en door Berkvens worden bepaald. 

De afdeling TPO moet per project per woningtype een Excelwerkmap klaarzetten waarbij deze technische 

gegevens goed ingevuld worden. Deze gegevens zijn afhankelijk van de plattegronden en zullen dus ook per 

OPTIO-type klaar gezet kunnen worden. 

 

 

 

 

 

Afbeelding 6.11 Sheet ‘invoer technische gegevens’. 

Verborgen sheets 

De sheets die hiervoor beschreven zijn, zijn de zichtbare sheets. Naast de zichtbare sheets zijn er de verborgen 

sheets die op de achtergrond zorgen dat de Exceltool werkt. In deze verborgen sheets zitten alle afbeeldingen 

met benamingen zodat er visueel geconfigureerd kan worden. Alle informatie in de dropdownmenu`s zit ook in 

de verborgen sheets zodat deze informatie niet bewerkt kan worden door kopers en het duidelijk is waar 

kopers uit kunnen kiezen.  

Naast de sheets die zorgen voor de werking van de Exceltool zijn er de ‘Mark’ sheets. Deze sheets worden 

gevoerd door de sheet ‘blad WVB’. Een ‘Mark’ sheet haalt voor zijn specifieke deur de informatie uit het ‘blad 

WVB’. Deze informatie van de sheets wordt door Dynamo opgehaald en in Revit in de juiste deur geschreven. 
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6.3 Aanpassingen deurenfamilies 

In de beschrijving van het nieuwe proces wordt aangegeven dat er 

aangepaste deurenfamilies ingeladen moeten worden. Dit wordt 

gedaan om de informatie vanuit de Excelsheet in het Revit-model te 

verwerken. In de modellen van OPTIO wordt gebruik gemaakt van de 

modellen van binnendeur leverancier Berkvens. Met het ontwerpen 

van de tool is gebleken dat de families van Berkvens ‘gesloten’ zijn en 

de informatie vanuit Excel niet op kunnen nemen. In deze paragraaf zal eerst de keuze voor aangepaste 

deurenfamilies verantwoord worden. Vervolgens zal de opbouw van de familie beschreven worden. 

6.3.1 Verantwoording aanpassen deurenfamilies 

Met de aangepaste deurenfamilie is geprobeerd om enkele eisen die in het programma van eisen aan het 

hulpmiddel gesteld zijn te ondervangen. De eisen geven aan waaraan het hulpmiddel uiteindelijk moet 

voldoen. In tabel 6.5 zijn de eisen met betrekking op de Exceltool verzameld en wordt er per eis de oplossing in 

de Exceltool beschreven. 

Tabel 6.5 Vertaling eisen naar oplossing, aangepaste deurenfamilie. 

Eis: Oplossing: 

2. Het hulpmiddel mag niet 

leiden tot informatieverlies of 

beschadigen van informatie. 

De aangepaste families zijn nodig om informatie in de Revit-

modellen te kunnen verwerken. Met de originele Revit-families van 

Berkvens bleek de opgezette werkwijze niet haalbaar. 

5. Het hulpmiddel moet het 

huidige bestelproces 

verkorten en het dubbel werk 

voorkomen. 

Met de originele deurenfamilie was het niet mogelijk om de 

gegevens via Excel te verwerken in Revit. Hierdoor zouden 

handmatige handelingen nodig blijven om de informatie te 

verwerken. Om dubbel werk te voorkomen zijn de families 

aangepast. Hierdoor kan de informatie automatisch in de families 

geschreven worden. 

6. Via het Revit-model moet het 

mogelijk zijn om de 

binnendeuren en kozijnen te 

bestellen. 

De aangepaste deurenfamilie moet dezelfde informatie kunnen 

bevatten als de originele familie. De originele familie was door 

Berkvens opgezet om binnendeuren vanuit de Bouw Informatie 

Modellen te kunnen bestellen. Om de informatie voor Berkvens 

beschikbaar te maken moet deze ook verwerkt worden in de 

Berkvens-sheets in Revit. 

7. Het hulpmiddel moet de 

keuzes van de woningkoper 

in Revit verwerken. 

Om het hulpmiddel de informatie in Revit te kunnen laten 

verwerken zijn er parameters nodig waar in geschreven kan worden. 

De deurenfamilies die Berkvens beschikbaar stelt, hebben gesloten 

parameters, waardoor een aanpassing noodzakelijk is. 

 

Tijdens het ontwerpen van het hulpmiddel is gebleken dat het werken met de aangeleverde deurenfamilies van 

Revit voor problemen zorgt bij het veranderen van de parameterwaarden. Berkvens werkt in de deurenfamilies 

met ‘nested family parameters’. In deze parameters zit een lijst van keuzemogelijkheden waaruit de modelleur 

kan kiezen. Deze parameters kunnen aangepast worden door op de parameterwaarde te klikken die aangepast 

moet worden. Door te klikken komt er een dropdownmenu met de mogelijkheden waaruit gekozen kan 

worden.  

Omdat in het programma van eisen staat vermeld dat het hulpmiddel dubbel werk en handmatige handelingen 

door de modelleur moet voorkomen, is er gezocht naar een manier om met de Berkvens families te werken in 

Dynamo. Hierbij is gezocht naar een manier om informatie te kunnen verwerken in ‘nested family parameters’. 

In dat geval zouden de parameterwaardes in Excel moeten staan, opgepikt worden door Dynamo, vergeleken 

worden met de waardes in de ‘nested family parameters’ en vervolgens moet Dynamo de juiste waarde in het 

veld selecteren. Het is niet gelukt om in Dynamo een script samen te stellen dat deze handelingen kan doen in 
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een ‘nested family parameter’. Daarnaast omvatten de ‘nested family parameters’ van Berkvens niet alle opties 

die de woningkopers bij van Wanrooij wel hebben. 

Om deze redenen is er gekozen om de ‘nested family parameters’ in de Berkvens deurenfamilie te verwijderen 

en hiervoor in de plaats open tekst parameters met dezelfde benaming terug te plaatsen. 

6.3.2 Uitwerking deurenfamilies 

Voor het hulpmiddel zijn drie deurenfamilies aangepast. Dit zijn de drie deurenfamilies die in de OPTIO-

woningen voorkomen. De deurenfamilies zijn alle drie op dezelfde manier aangepast in de parameters. Het 

gaat hierbij om de volgende drie deurenfamilies: 

• 32_Berkvens_Verdi WD70 

• 32_Berkvens_Verdi WD100 

• 32_Berkvens_Verdi RZ WD100 

Deze drie families samen omvatten alle binnendeuren die in de OPTIO-woning voorkomen. Bij deze familie zijn 

de bestaande ‘nested family parameters’ verwijderd. Daarvoor in de plaats zijn onder dezelfde benaming tekst 

parameters geplaatst. In de deurenfamilies zijn de volgende parameters aangepast: 

• 50_40 Garnituur tbv kast 

• 50_90 Modeltype garnituur 

• 70_28 Valdorpel 

• 70_38 Groef in onderkant deur 

• 70_72 Vulling 

• 70_85 Model deur m/z ventilatieopening 

• 80_35 Soort slot 

• 80_40 Merk-type slot 

• 80_53 Geluidwerendheid 

• 80_54 Brandwerendheid 

• 80_65 Draairichting actieve deur 

De volgende parameters zijn niet aangepast: 

• 70_60 Stabilisator 

• 70_30 Kantvorm 

• 60_78 Snoerprofiel 

• 70_80 Deurkleur 

• 60_72 Kozijnkleur 

• Alle maatvoering 

In afbeelding 6.12 zijn de aangepaste parameters van de deurenfamilie 32_Berkvens_Verdi RZ WD100 te zien. 

In de familie zijn 3 ‘nested family parameters’ blijven staan waardoor het verschil tussen de parameters 

zichtbaar is. Bij de 3 overgebleven ‘nested family parameters’ zie je dat de parameterwaarde al is ingevuld. 

Daarnaast zijn deze parameters in het vak parameters te herkennen aan <Detail Items>.  
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Afbeelding 6.12 aangepast deurenfamilie voor het hulpmiddel. 

De aanpassingen in de deurenfamilies hebben invloed op de sheets die in Revit de informatie van de 

binnendeuren verzamelen. Uit een controle ronde met het Bouw Informatie Model van de OPTIO-woning die 

gebruikt is voor het testen van het hulpmiddel, is gebleken dat de informatie van de parameters niet meer 

verwerkt werd in de sheets die Berkvens in Revit gebruikt voor het verwerken van de deurgegevens. Door het 

wijzigen van de parameters vallen in de sheets de parametergegevens weg. Omdat de sheets door Berkvens 

gebruikt worden om de productie mee aan te sturen, moeten deze wel ingevuld worden. Daarom moeten in de 

Berkvens-sheets alle parameters opnieuw aangemaakt worden, waardoor de gegevens ook in de sheets staan. 

De aangepaste sheets in het model zijn te zien in afbeelding 6.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afbeelding 6.13 Deuren schema van de Berkvens binnendeuren in Revit. 
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6.4 Gegevens verwerken met Dynamo 

In de beschrijving van het nieuwe proces valt te lezen dat er naast een 

Exceltool ook een hulpmiddel nodig is om een connectie te maken 

tussen Excel een Revit, om zo de kopersopties van de binnendeuren te 

kunnen verwerken in Revit. Om een connectie te maken tussen de 

Exceltool en het modelleerprogramma Revit is gebruik gemaakt van 

Autodesk Dynamo. Binnen Dynamo is hiervoor een script ontwikkeld, 

die de connectie mogelijk maakt. In de volgende sub-paragraaf wordt de keuze voor Dynamo verantwoord. 

Daarna zal de werking van het script toegelicht worden en tenslotte zal de uitwerking van de scripts 

beschreven worden. 

6.4.1 Verantwoording toepassing Dynamo 

Uit onderzoek is gebleken dat de huidige werkwijze voor het verwerken van kopersopties van de binnendeuren 

erg omslachtig is en de informatie niet verwerkt wordt in de Bouw Informatie Modellen. Uit het onderzoek is 

naar voren gekomen dat er een wens is om de kopers de informatie in de Bouw Informatie Modellen te laten 

plaatsen, zodat er geen dubbel werk ontstaat. Gezien Revit geen gebruiksvriendelijk programma is voor leken, 

is er een Exceltool ontwikkeld die de koper in staat stelt om zijn keuzes kenbaar te maken. Om de koperskeuzes 

zonder onnodige handelingen in Revit te kunnen verwerken is er naar de mogelijkheden van Dynamo gekeken. 

Dynamo heeft de mogelijkheden om gegevens vanuit Excel in Revit te verwerken en andersom. In tabel 6.6 

staat een analyse van hoe Dynamo bijdraagt aan het behalen van enkele eisen uit het programma van eisen. 

Tabel 6.6 Vertaling eisen naar oplossing met Dynamo. 

Eis: Oplossing: 

2. Het hulpmiddel mag niet 

leiden tot informatieverlies of 

beschadigen van informatie. 

Door te zorgen dat kopers niet zelf in Revit werken en er alleen BIM-

modelleurs informatie verwerken in Revit met een eenvoudige 

handeling dankzij Dynamo, is de kans tot informatie verlies en het 

beschadigen van informatie klein.  

4. Er mag naast Revit geen 

ander modelleer of 

tekenprogramma benodigd 

zijn. 

Door gebruik te maken van Dynamo, een add-in van Revit is er geen 

ander modelleer- of tekenprogramma om de optiekeuzes van de 

binnendeuren kenbaar te maken.  

5. Het hulpmiddel moet het 

huidige bestelproces 

verkorten en het dubbel werk 

voorkomen. 

Door de koper zelf de lijsten in te laten vullen en te voorkomen dat deze 

lijsten nogmaals overgetikt moeten worden door een link te kunnen 

leggen tussen Excel, waarin de lijst gemaakt wordt, en Revit wordt 

dubbel werk voorkomen en tijd bespaard 

6. Via het Revit-model moet het 

mogelijk zijn om de 

binnendeuren en kozijnen te 

bestellen. 

Door alle gegevens van die benodigd zijn voor de binnendeuren in Revit 

te verwerken, wordt het mogelijk om met het Revit-model de 

binnendeuren te bestellen. Dynamo zorgt ervoor dat de gegevens 

eenvoudig in het model komen. 

7. Het hulpmiddel moet de 

keuzes van de woningkoper 

in Revit verwerken. 

Dynamo, maakt het mogelijk om de connectie tussen Excel en Revit te 

leggen. Met Dynamo is het mogelijk om gegevens vanuit Excel naar 

Revit te schrijven en daarmee de keuzes die kopers maken te verwerken 

in de parameters van de binnendeuren. 

8. Het hulpmiddel doet 

automatisch aanpassingen in 

Revit zonder tussenkomst 

van de modelleur. 

Dynamo is een programeeromgeving in Revit. Met een script worden 

handmatige processen omgezet in geautomatiseerde processen. De 

gegevens worden dan door Dynamo i.p.v. de BIM-modelleur verwerkt. 

 

Omdat het hulpmiddel met een minimaal aantal handmatige bewerkingen moet gaan draaien, is er voor 

gekozen om een compleet Dynamo script te maken, namelijk Een Dynamo script dat alle handelingen die nodig 

zijn voor het overzetten van de gegevens vanuit Excel naar Revit uitvoert.  
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6.4.2 Uitwerking Dynamo script 

Het Dynamo script is in het hulpmiddel de verbinding tussen Excel en Revit. Het Dynamo script haalt informatie 

uit Excel en schrijft deze naar Revit en haalt informatie uit Revit en schrijft deze naar Excel. Voor het opzetten 

van het Dynamo script is gebruikt gemaakt van een standaard OPTIO-RTa woning (afbeelding 6.14). 

 
Afbeelding 6.14 Het OPTIO-model dat gebruikt is voor de opzet van het Dynamo script en het testen van het script. 

Het Dynamo script bevat de volgende handelingen: 

• Ophalen gegevens uit Excel en schrijven naar Revit 

o 50_40 Garnituur tbv kast 

o 50_90 Modeltype garnituur 

o 70_28 Valdorpel 

o 70_38 Groef in onderkant deur 

o 70_72 Vulling 

o 70_85 Model deur m/z ventilatieopening 

o 80_35 Soort slot 

o 80_40 Merk-type slot 

o 80_53 Geluidwerendheid 

o 80_54 Brandwerendheid 

o 80_65 Draairichting actieve deur 

• Ophalen gegevens uit Revit en schrijven naar Excel 

o Sparingbreedte 

o Deurhoogte 

• Ophalen draairichting in model uit Revit 

• Schrijven draairichting in model naar parameter ‘comments’ 

• Vergelijken gewenste draairichting koper met draairichting in model 

• Aanpassen draairichting aan wens koper 
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Doordat het Dynamo script alle handelingen uit moet voeren, is het script vrij uitgebreid geworden. In afbeelding 6.15 is een 

overzicht van het script te zien. Een afbeelding waarop het script leesbaar is, is te vinden in bijlage XI. Voor de BIM-

modelleur werkt het script vrij simpel. In het roze vakje waarin ‘Excelsheet selecteren’ staat, selecteert de BIM-modelleur de 

juiste Excelsheet van de koper. Zodra dit is gebeurd. drukt de modelleur op de knop ‘Run’ en wordt het script gedraaid. Het 

script werkt volgens een aantal stappen die hieronder verder worden toegelicht. 

• Stap 1: Binnendeuren in model zoeken en sorteren. 

Het script gaat eerst opzoek naar de binnendeuren die in het model zitten. Dit gebeurt in het oranje blok. 

Vervolgens sorteert het script de binnendeuren aan de hand van de parameter Mark in het blauwe blok. Vandaar 

de benaming van de blokken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 6.15 Overzicht van het Dynamo script voor het configureren van de deuren. 

• Stap 2: Parameters schrijven naar deuren. 

De volgende stap is het schrijven van de parameters naar de deuren. Dit gebeurt voor iedere deur individueel om 

ervoor te zorgen dat informatie niet verwisseld wordt. Het schrijven naar parameters gebeurt met het script in de 

lichtgroene blokken. 

• Stap 3: Maatvoering schrijven naar Excel. 

In het grijze blok links onderaan zit het script voor het schrijven van de maatvoering naar Excel. Met de 

maatvoering wordt ook de parameter ‘Mark’ meegenomen om de binnendeuren in Excel te kunnen 

onderscheiden. De maatvoering wordt naar Excel geschreven om in Excel overzichtelijk alles snel te kunnen 

controleren. 
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• Stap 4: Het schrijven van de huidige draairichting naar de parameter ‘Comments’. 
Om de draairichting in de plattegrond aan te kunnen passen wordt er, voor een test, de huidige 

draairichting in het model naar de parameter ‘comments’ geschreven. Dit gebeurt met het script in 

het paarse blok. 

• Stap 5: Het wijzigen van de draairichting in het model. 
Het wijzigen van de draaideuren gebeurt in het donkergroene blok. Voordat het script in het 

donkergroene blok gaat draaien moet het script eerst wachten totdat de huidige draairichting en de 

gegevens vanuit de Excelsheet zijn verwerkt in de parameters. Zodra dit is gebeurd voert het script 

een test uit om te kijken of deze parameters overeenkomen. Komen de parameters overeen dan staat 

de deur goed in het model, de wens van de kopers is dan immers gelijk aan de draairichting in het 

model. Komen de waardes niet overeen dan wijzigt het script de fysieke draairichting van de deur in 

het model.  

In de vijf stappen die beschreven staan wordt globaal ingegaan op de werking van het Dynamo script. De 

complete uitwerking per handeling wordt beschreven in de volgende paragraaf. 

6.4.3 Toelichting opbouw Dynamo scripts 

In voorgaande paragraaf is de werking van de Dynamo scripts toegelicht en welke stappen doorlopen moeten 

worden om het script te draaien. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de scripts zijn opgebouwd en op welke 

wijze de nodes aan elkaar zijn gekoppeld om de bewerkingen in Revit en Excel te doen. 

Koppeling met Excel 

Dynamo maakt het mogelijk om informatie vanuit Revit naar Excel te halen, maar ook om informatie vanuit 

Excel in Dynamo te plaatsen. In de tool wordt de koppeling met Excel gebruikt om de opties die kopers kiezen 

naar de parameters van de binnendeuren te schrijven, andersom haalt dynamo de deurmaten uit Revit om het 

overzicht voor de werkvoorbereiding compleet te maken. 

Het halen van gegevens uit Excel kun je onderverdelen in grofweg 4 fasen, zoals te zien is in afbeelding 6.16. De 

eerste stap is het selecteren van de juiste elementen. Dat doe je door de categorie waarin de elementen zich 

bevinden te selecteren en met de node ‘all Elements of Category’ haalt dynamo dan alle elementen van de 

categorie uit Revit. De volgende stap is om de gewenste parameter uit de elementen te halen. Dit kan door alle 

elementen die in de vorige stap uit Revit zijn gehaald te koppellen aan de node 

‘Element.GetparameterValueByName’. Via een ‘String’ node kun je aangeven welke parameter uit het model 

gehaald moet worden. Om het schrijven naar Excel goed te laten verlopen, laat je de gegevens lopen via de 

node ‘List.Transpose’. Deze node wisselt de rijen en kolommen en zorgt bij eventuele lege parameters dat er in 

Excel rijen worden overgeslagen, zodat bij het schrijven van meerdere parameters de parameters per element 

op een rij staan. De laatste stap is het schrijven naar Excel. Dit gebeurt met de node ‘Excel.WriteToFile’. Aan 

deze node koppel je een Excel-bestand, een sheet, een kolom, rijnummer en de data die je in de voorgaande 

stappen hebt bepaald. Door op ‘Run’ te drukken in Dynamo activeer je de tool en is het mogelijk om gegevens 

uit Revit naar Excel te schrijven. 

 

Afbeelding 6.16 Gegevens vanuit Revit naar Excel schrijven met Dynamo. 
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De omgekeerde weg is ook mogelijk via Dynamo in afbeelding 6.17 is de opbouw van Dynamo nodes te zien om 

gegevens vanuit Excel naar parameters in Revit te schrijven. 

 

 

 
Afbeelding 6.17 Gegevens vanuit Excel naar Revit schrijven met Dynamo. 

Het filteren van de elementen gebeurt op dezelfde manier als bij het schrijven naar Excel. Voor het selecteren 

van gegevens uit Excel wordt hier gebruik gemaakt van de node ‘Excel. ReadfromFile’ Aan deze node koppel je 

een Excel-bestand en een sheet. De gegevens die je uit Excel haalt worden vervolgens gekoppeld aan de node 

‘Element.SetParameterByName’. Naast de gegevens die ingevoerd moeten worden, voer je hier via een ‘String’ 

node de parameter in waarin de gegevens moeten komen en het element waarin de gegevens moeten komen. 

Vervolgens is het mogelijk om via Excel gegevens naar de parameters in Revit te schrijven. 

Specifieke binnendeuren selecteren 

In de uitleg van de koppeling met Excel is beschreven hoe gegevens vanuit Excel naar Revit kunnen worden 

geschreven en andersom. Bij die uitleg is geen onderscheidt gemaakt tussen de binnendeuren in de woningen. 

De gegevens worden op de beschreven manier naar alle binnendeuren in het model geschreven of uit alle 

binnendeuren uit het model gehaald. Voor het hulpmiddel is het van belang om naar specifieke binnendeuren 

te kunnen schrijven. Het selecteren van specifieke binnendeuren is in Dynamo mogelijk door de binnendeuren 

een eigen kenmerk mee te geven. In het hulpmiddel is dit gedaan met de parameter ‘Mark’.  

Om specifieke binnendeuren te selecteren ga je hetzelfde te werk als in paragraaf 2.2 is beschreven. Eerst 

worden alle binnendeuren uit het model gehaald middels de nodes ‘Categories’ en ‘All Elements of Category’. 

Vervolgens kan binnen de opgehaalde binnendeuren op de deurspecifieke parameter gezocht worden. Dit 

gebeurt via het schema zoals weergegeven is in afbeelding 6.18. 

 
Afbeelding 6.18 Het selecteren van specifieke binnendeuren in Dynamo. 

Het filteren van specifieke binnendeuren kan in Dynamo door in de parameters van de binnendeuren te filteren 

op een specifieke parameterwaarde. Wanneer deze parameterwaarde voor elke deur anders is, wordt het 

mogelijk om slechts één deur uit het model te halen. In afbeelding 2.4 zie je hoe dit werkt. Er wordt via de node 

‘Element.GetParameterValueByName’ gezocht naar de parameter ‘Mark’. Via de node ‘==’ wordt de 

voorwaarde gesteld dat deze in dit geval de waarde 1 moet voldoen. De node ‘List.FilterByBoolMask’ filtert 

vervolgens de binnendeuren die aan deze voorwaarde voldoen. Met deze methode is het mogelijk om 
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specifieke binnendeuren in het model te selecteren. Door deze deur aan de node 

‘Element.SetParameterByName’ te koppelen kan er informatie naar deze specifieke deur worden geschreven. 

Het aanpassen van de draairichting in het model 

Naast het schrijven van parameters heeft de tool ook een visuele bewerking in het model, namelijk het wijzigen 

van de draairichting. Om de draairichting van binnendeuren aan te passen zijn twee manieren getest. De eerste 

manier is het spiegelen van de binnendeuren waardoor er een kopie van de deur wordt gemaakt en de oude 

deur wordt verwijderd. De tweede manier is de ‘Handflip’. Deze methode is in Revit ook in te bouwen in 

elementen om deze snel te kunnen draaien. De eerste methode zorgde voor enkele problemen in het model, 

het grootste probleem is dat bij een nieuwe deur de parameter ‘Mark’ wijzigt waardoor de tool niet meer 

werkt. Mede daarom is gekozen voor de tweede manier, de ‘Handflip’. Deze methode zal in deze paragraaf 

verder toegelicht worden.  

Het draaien van een deur met Dynamo is met de informatie uit voorgaande paragrafen op zichzelf geen 

moeilijke handeling. Wel is er voor deze handeling een custom node nodig. Deze node zit niet standaard in 

Dynamo. Er is gebruikt gemaakt van de node ‘FamilyInstance.FlipHandOrientation. Deze node komt uit het 

pakket van de ontwikkelaar Clockwork. Het is inmiddels bekend hoe je een specifieke deur kunt selecteren in 

Dynamo wanneer je de node van Clockwork aan deze deur koppelt draait de deur iedere keer dat op ‘Run’ 

wordt gedrukt.  

Het draaien van de binnendeuren binnen de tool moet echter alleen gebeuren als de koper de deur wil draaien. 

Hiervoor is er bij het aanpassen van de draairichting in de deur een test ingebouwd. Vanuit Excel wordt de door 

de koper gekozen draairichting naar de parameter ‘80_65 Draairichting actieve deur’ geschreven. Deze wordt 

vergeleken met de draairichting die in het model zit. Dat klinkt eenvoudig, maar daarvoor moet Dynamo wel de 

draairichting die in het model zit naar een parameter schrijven om een vergelijking mogelijk te maken. In 

afbeelding 6.19 is de te zien hoe de huidige draairichting van de binnendeuren uit het model naar een 

parameter van de deur wordt geschreven. 

Om Dynamo de draairichting uit het model te 

laten herkennen is gebruik gemaakt van een 

custom Clockwork node: ‘Door Set Handing’ De 

input voor deze node zijn alle binnendeuren die in 

het model zitten via ‘All Elements of Category’ 

Daarnaast moet de fase aangegeven worden 

waarin de binnendeuren zich bevinden. Dat is in 

het geval van de Revit modellen van de OPTIO-

modellen de fase nieuwbouw. De node van 

Clockwork wordt gekoppeld aan de node 

‘Ellement.SetParameterByName’. Via een string 

kan de gewenste tekst in de parameter van de 

elementen gezet worden. In dit geval is de tekst 

identiek aan de draairichtingen die vanuit Excel in 

het model worden geschreven. De gegevens 

worden geschreven naar de parameter 

Comments. 

  

Afbeelding 6.19 Het schrijven van de draairichting in de parameter ‘comments’. 
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Wanneer Dynamo de huidige draairichting heeft verwerkt in de parameters en de gekozen draairichting van de 

kopers vanuit Excel naar de parameters heeft geschreven kan de test uitgevoerd worden. 

Om te zorgen dat Dynamo de gewenste volgorde aanhoudt, wordt voor het uitvoeren van de test van het 

draaien van de binnendeuren de node ‘Passtrough’ van Clockwork gebruikt. Met deze node kun je Dynamo 

laten wachten totdat het bepaalde handelingen heeft uitgevoerd. In het hulpmiddel wacht Dynamo met het 

uitvoeren van de test van de draairichting totdat de door de kopers gekozen draairichting in de parameters van 

de binnendeuren is geschreven en de huidige draairichting in het model in de parameter ‘comments’ is 

geschreven. 

Nadat de parameters in de binnendeuren zijn geschreven, worden de parameterwaarden uit de parameters 

‘80_65 Draairichting actieve deur’ en ‘comments’ gehaald met de node ‘Element.GetParameterValueByName’. 

Vervolgens worden de parameterwaarden met de node ‘!=’ met elkaar vergeleken. Wanneer de waardes niet 

overeenkomen wordt het signaal doorgegeven naar de node ‘FamilyInstance.FlipHandOrientation’ waardoor 

de deur gedraaid zal worden. Komen de waardes overeen dan stopt de tool en gebeurt er niets met de 

draairichting. 

Om de beschreven methode te gebruiken moet het wel mogelijk zijn om in het model zelf de binnendeuren te 

kunnen draaien. Wanneer dit door constraints niet mogelijk is in het model, zal het met de Dynamo-tool ook 

niet werken. De Dynamo uitwerking van de hierboven beschreven functie is te zien in afbeelding 6.20.  

 

Afbeelding 6.20 Overzicht van het draaien van de binnendeuren in de Dynamo-tool. 



 

Toetsing en evaluatie  88 

 

7 Toetsing en evaluatie 

In het vorige hoofdstuk is het hulpmiddel beschreven en verantwoord. In dit hoofdstuk zal het hulpmiddel 

getoetst worden aan het programma van eisen dat is opgesteld in hoofdstuk 5. Er wordt in dit hoofdstuk 

bekeken of het hulpmiddel voldoet aan de gestelde eisen. Voldoet het hulpmiddel aan de eisen, dan kan op 

basis daarvan aangetoond worden dat het hulpmiddel voldoet aan de doelstelling van het afstudeerproject. In 

dit hoofdstuk wordt eerst de toetsingsmethode beschreven. Vervolgens wordt per eis bepaald of de eis 

behaald is. Daarna wordt het afstudeerproject geëvalueerd en worden nog aanbevelingen gedaan voor de 

omgang en uitbreiding van het hulpmiddel. 

7.1 Toetsingsmethode 

Om te beoordelen of het hulpmiddel voldoet aan het programma van eisen moet het hulpmiddel getoetst 

worden. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van een handleiding van het hulpmiddel. In de handleiding van 

het hulpmiddel staat de werking van het hulpmiddel van A tot Z beschreven. Aan de hand van deze handleiding 

zijn vier BIM-modelleurs aan de slag gegaan met het nieuwe proces, de Exceltool, het Dynamo script en het 

aangepaste Bouw Informatie Model. De BIM-modelleurs is gevraagd om te beoordelen of ze vinden dat het 

hulpmiddel voldoet aan de gestelde eisen. Daarnaast is gevraagd om een tijdmeting te doen tijdens het gebruik 

van het hulpmiddel.  

Om te beoordelen of de binnendeuren besteld kunnen worden vanuit BIM, is een met het hulpmiddel 

aangepast Bouw Informatie Model van de OPTIO-woning RTa opgestuurd naar binnendeur leverancier 

Berkvens. Binnen Berkvens is het beoordeeld door de specialist productconfiguratoren. 

Tenslotte is de Exceltool getoetst door een potentiele woningkoper op de bruikbaarheid. De beoordeling is 

terug te vinden in bijlage XIV. 

De resultaten van deze onderzoeken staan in de volgende paragraaf. De individuele beoordeellijsten van de 

BIM-modelleurs zijn te vinden in bijlage XII. De terugkoppeling vanuit Berkvens is te vinden in bijlage XIII. 

7.2 Resultaten van de toetsing 

In deze paragraaf wordt het resultaat van de toetsing weergegeven. Het hulpmiddel is getoetst en daarbij is 

beoordeeld of het voldoet aan de gestelde eisen. In het vervolg van deze paragraaf wordt per eis toegelicht hoe 

de eis is beoordeeld tijdens de toetsing. In tabel 7.1 zie je de legenda van de toetsing. 

Tabel 7.1 legenda voor de afbeeldingen van de toetsing. 

Symbool: Omschrijving: 

 De eis is door de meerderheid van de beoordelaars als voldaan beoordeeld. 

 De eis is door de beoordelaars wisselend beoordeeld. 

 De eis is door de meerderheid van de beoordelaars als niet behaald beoordeeld. 
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1. Het hulpmiddel moet door kopers van de OPTIO-woningen gebruikt kunnen worden. 

Deze eis is getoetst door de BIM-modelleurs en de potentiële woning koper. Hiervoor hebben ze allemaal de 

Exceltool ingevuld. De Exceltool is het hulpmiddel dat het invoeren van de koperskeuzes door de kopers 

mogelijk maakt. Na aanleiding van de eerste toetsingsronde onder de BIM-modelleurs is de Exceltool 

aangepast en verduidelijkt. Hierbij is onder andere de locatie van de deur en het type-slot dat gekozen kan 

worden met afbeeldingen verduidelijkt. Hierna is het hulpmiddel opnieuw getest door de BIM-modelleurs en 

ook door een potentiële woningkoper. Uit deze testronde is gebleken dat het hulpmiddel helder in gebruik was 

en kopers in duidelijk stappen de deuren laat kiezen. De potentiele koper laat weten dat door de plaatjes alles 

helder blijft en de tool goed in te vullen is. Wel laat de Exceltool doordat deze niet beveiligd is ruimte om te 

spelen met het bestand zoals het niet bedoeld is. Dus bij gebruik door kopers zal deze beveiligd moeten 

worden. 

 

2. Het hulpmiddel mag niet leiden tot informatieverlies of beschadigen van informatie. 

Door de beoordelaars is aangegeven dat het hulpmiddel aan deze eis voldoet. De gegevens worden vanuit 

Excel door Dynamo in de parameters in Revit geschreven. Er wordt hierdoor niet door leken in Revit gewerkt. 

De belangrijkste handelingen worden automatisch door het Dynamo script uitgevoerd.  

 

3. De kopersbegeleiding is contractueel verplicht om de gekozen opties binnen drie dagen op 

               ‘volg je woning’ te plaatsen. Dit moet in het proces met het hulpmiddel nog steeds mogelijk  

                  zijn. 

Volgens de beoordelaars voldoet het hulpmiddel aan deze eis. Vanuit de Excelsheet is in het blad 

deurenoverzicht de keuze van de koper duidelijk weergegeven met de meerprijs. Een print van deze pagina is 

makkelijk binnen drie dagen op ‘volg je woning’ te plaatsen waardoor kopers snel kunnen zien dat de keuze die 

zij hebben gemaakt, is bevestigd.  

 

4. Er mag naast Revit geen ander modelleer of tekenprogramma benodigd zijn. 

Het hulpmiddel voldoet aan deze eis. Er is naast Revit geen ander modelleer of tekenprogramma nodig om de 

binnendeuren te verwerken in BIM. De tool maakt gebruik van Excel en de Revit add-in Dynamo.  

 

5. Het hulpmiddel moet het huidige bestelproces verkorten en het dubbel werk voorkomen. 

Het hulpmiddel voldoet aan deze eis. In het huidige proces worden gegevens handmatig overgenomen en 

duurt het verwerken van de binnendeuren van één woning gemiddeld 30 minuten. In het nieuwe proces 

worden gegevens doorgegeven waardoor ze niet meer overgenomen worden. Uit de testronde van het 

hulpmiddel blijkt dat de bewerkingstijd is teruggebracht naar gemiddeld 5,5 minuten. Hiermee wordt voldaan 

aan de gestelde eis. Terugkoppelend naar de probleemstelling en het referentieproject dat gebruikt is voor de 

probleemstelling, komt dit neer op een besparing van 12,25 uur. Ten opzichte van de 15 uur verspilling die op 

dit punt is geconstateerd is dat een besparing van 81,7 % met het hulpmiddel zoals het in dit rapport is 

gepresenteerd.  
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6. Via het Revit-model moet het mogelijk zijn om de binnendeuren en kozijnen te bestellen. 

Uit correspondentie met Berkvens, de deurenleverancier die het model getoetst heeft, blijkt dat aan 

deze eis wordt voldaan. Berkvens kan alle gegevens uitlezen die bij de bestelling benodigd zijn voor 

het produceren van de binnendeuren. 

 

7. Het hulpmiddel moet de keuzes van de woningkoper in Revit verwerken. 

Middels steekproeven is door de beoordelaars bekeken of de gegevens die in Excel zijn geselecteerd, worden 

verwerkt in de parameters in Revit. Hieruit is gebleken dat het hulpmiddel aan deze eis voldoet. Het 

hulpmiddel zorgt ervoor dat alle binnendeuren binnen een specifiek bouwnummer aangepast worden aan de 

hand van de ingegeven informatie van de woningkoper. 

 

8. Het hulpmiddel doet automatisch aanpassingen in Revit zonder tussenkomst van de  

               modelleur. 

Deze eis is wisselend beoordeeld. Het hulpmiddel verricht alle aanpassingen in het model automatisch, maar 

het hulpmiddel start niet automatisch. De BIM-modelleur moet enkele handelingen verrichten om het 

hulpmiddel in werking te zetten. Hierdoor vinden niet alle beoordelaars dat het hulpmiddel automatisch werkt, 

waardoor niet geheel aan deze eis is voldaan. 

7.3 Evaluatie 

In deze paragraaf zal de evaluatie van het afstudeerproject beschreven worden. Dit gebeurt vanuit de 

probleem- en doelstelling. 

7.3.1 Evaluatie probleemstelling 

Naar aanleiding van het vooronderzoek en de knelpuntenanalyse is na afbakening de volgende 

probleemstelling opgesteld: 

“Doordat in het huidige BIM-proces de kennis voor het verwerken van kopersopties in BIM bij externe partijen 

niet op niveau is en het verwerken van kopersopties en individuele koperswensen in Revit/BIM niet 

ingebouwd is in de OPTIO-modellen, worden kopersopties, niet zijnde ruwbouwopties, niet in BIM verwerkt 

waardoor de modellen geen meerwaarde voor de kopersbegeleiding hebben. Dit zorgt voor een vertraging 

van het proces van 123 uur op het standaard referentie project en een verhoging van de kosten.” 

Aan de hand van de problemen in de doelstelling zal de doelstelling geëvalueerd worden. 

Het teken-/modelleerniveau van de externe kopersbegeleiding is voor werken in BIM onvoldoende. 

Door de overstap van AutoCAD naar Revit, zijn de problemen voor de kopersbegeleiding ontstaan. 

Kopersbegeleiders hebben geen ervaring met Revit en uit onderzoek is gebleken dat zonder kennis van Revit 

het werken met Revit niet te doen is. Met het hulpmiddel is daarom voorkomen dat er mensen in Revit gaan 

werken die onvoldoende kennis van Revit hebben. Kopers geven hun wensen aan middels Excel. 

Kopersbegeleiders hebben een controlerende rol en de verwerking van de gegevens gebeurt middels Dynamo 

door de BIM-modelleur. Hierdoor is dit probleem omzeild. 
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. 

Het verwerken van kopersopties en individuele koperswensen is in Revit/BIM niet ingebouwd in de OPTIO-

modellen 

Het ontwikkelde hulpmiddel voorziet in een proces, een hulpmiddel voor woningkopers om keuzes duidelijk te 

maken en in een tool om de gegevens van Excel naar Revit te zenden. Daarmee voorziet het hulpmiddel in een 

verwerkingsmethode om kopersopties in de OPTIO-modellen in Revit/BIM te verwerken. Individuele 

koperswensen kunnen tekstueel toegevoegd worden in BIM, maar de tool beperkt zich tot de Verdi-deuren van 

Berkvens. Het verwerken van individuele wensen blijft lastig omdat hier vooraf niet op in te spelen valt.  

kopersopties, niet zijnde ruwbouwopties, worden niet in BIM verwerkt 

Met het verwerken van de binnendeuren in BIM is de eerste stap gezet om opties buiten de ruwbouwoptie om 

te verwerken in BIM. Dit rapport toont aan dat het de moeite loont om specifieke kopers informatie te 

verwerken in BIM, omdat daar wel degelijk tijdwinst mee te behalen valt. 

BIM heeft geen meerwaarde voor de kopersbegeleiding. 

Door het verwerken van de kopersopties in BIM begint BIM interessanter te worden voor de 

kopersbegeleiders. Het model begint waarde te krijgen. Voor een echte meerwaarde van het model moeten er 

nog wel stappen gezet worden. Meerwaarde voor de kopersbegeleiders is vooral te bereiken door alle opties te 

automatiseren en het model visueel beschikbaar te stellen voor kopers, waardoor de kopers direct het 

resultaat van hun keuzes zien. Het hulpmiddel is een mooie eerste stap naar dit ideaal beeld. 

7.3.2 Evaluatie doelstelling 

Voor het afstudeerproject is de volgende doelstelling opgesteld: 

“Het voorkomen van de optredende tijdsverspilling bij het bestellen van binnendeuren en het verwerken van de 

binnendeuropties in een BIM” door:  

• De benodigde kennis voor het verwerken van de kopersopties met betrekking tot binnendeuren in een 

BIM te verminderen naar een werkbaar niveau voor kopers;  

• een verwerkingsmethode voor de opties in Revit en BIM te ontwikkelen waarbij het werken in AutoCAD 

naast Revit wordt gemeden;  

• de informatie in de modellen na werkzaamheden van kopers betrouwbaar en beschikbaar te houden; 

• de gewijzigde informatie binnen 3 dagen op ‘volg je woning’ te plaatsen. 

De benodigde kennis voor het verwerken van de kopersopties met betrekking tot binnendeuren in een BIM te 

verminderen naar een werkbaar niveau voor kopers 

Voor het verwerken van de kopersopties met betrekking tot de binnendeuren is in Excel een 

deurenconfiguratortool ontwikkeld. Met deze tool is het voor kopers mogelijk om de binnendeuren, binnen de 

door Van Wanrooij aangeboden opties, naar eigen wens aan te passen. Uit de toetsing is gebleken dat de 

Exceltool duidelijk en overzichtelijk is om in te vullen. Waardoor aan dit deel van de doelstelling wordt voldaan. 

Een verwerkingsmethode voor de opties in Revit en BIM te ontwikkelen waarbij het werken in AutoCAD 

naast Revit wordt gemeden 

Het hulpmiddel verwerkt de opties van de kopers vanuit Excel via Dynamo in Revit. Hierdoor is het werken in 

AutoCAD overbodig geworden. Voor de verwerkingsmethode is een nieuw proces uitgewerkt waarin AutoCAD 

niet meer voorkomt. De verwerking van de opties gebeurt met behulp van Dynamo, een Revit add-in, 

automatisch in Revit. 
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De informatie in de modellen na werkzaamheden van kopers betrouwbaar en beschikbaar te houden 

Doordat kopers het hulpmiddel in Excel invullen, passen zij zelf geen gegevens aan in de Revit-modellen. 

Hierdoor is het risico op het verliezen van informatie door leken vermeden. De aanpassingen worden gedaan 

door Dynamo en uit de toetsing is gebleken dat de informatie goed wordt verwerkt en daardoor in de modellen 

beschikbaar wordt. 

De gewijzigde informatie binnen 3 dagen op ‘volg je woning’ te plaatsen 

Vanuit de Excelsheet is in het blad deurenoverzicht de keuze van de koper duidelijk weergegeven met de 

meerprijs. Een print van deze pagina is makkelijk binnen drie dagen op ‘volg je woning’ te plaatsen waardoor 

kopers snel kunnen zien dat de keuze die zij hebben gemaakt is bevestigd. Hiermee voldoet het hulpmiddel aan 

de doelstelling. 

Het voorkomen van de optredende tijdsverspilling bij het bestellen van binnendeuren en het verwerken van 

de binnendeuropties in een BIM 

In het nieuw opgestelde proces is het doorgeven van de gegevens een belangrijke lijn. De gegevens worden 

ingevoerd door de klant, vanuit dat bestand gecontroleerd en gepubliceerd en vervolgens ook verwerkt in de 

Revit-modellen. Door vanuit één bestand te werken en dit bestand te kunnen koppelen met Revit worden 

dubbel werk en fouten bij het verwerken van de kopersopties van de binnendeuren in BIM voorkomen.  

Het originele proces van het verwerken van de kopersopties van de binnendeuren nam 30 minuten per woning 

in beslag. Bij het nieuw opgestelde proces zijn bij de toetsing tijdmetingen gedaan tijdens het verwerken van de 

kopersopties in BIM. Uit deze testen blijkt dat het verwerken van de kopersopties van binnendeuren in BIM 

gemiddeld 5,5 minuut duurt (bijlage XI). Dit is een tijdbesparing van 24,5 minuut per woning.  

Tabel 7.2 Optredende verspillingen bij het verwerken van kopersopties. 

Afdeling Omschrijving verspilling Som Totaal 

Tekenkamer Opzetten keuze optietekeningen 8 uur per type 6x8 uur 48 uur 

Tekenkamer Modelleren opties vanaf KOT 2 uur per woning 30x2 uur 60 uur 

Timmerfabriek Invoeren binnendeuren 0,5 uur per woning 30x0,5 uur 15 uur 

Totaal:   123 uur 

In Tabel 7.2 zijn de optredende tijdsverspillingen te zien die tijdens het vooronderzoek zijn waargenomen bij 

gerefereerd aan een referentieproject. Met het hulpmiddel is getracht een oplossing te bieden voor deze 

verspillingen. De verspilling op de afdeling timmerfabriek is met het hulpmiddel grotendeels opgelost. Deze 

verspilling is van 30 minuten teruggebracht naar 5,5 minuut. Dit is bij het referentieproject een besparing van 

12,25 uur. Met het hulpmiddel is aangetoond dat voor een simpele verwerking voor de kopersopties AutoCAD 

niet noodzakelijk is. Door het hulpmiddel toepasbaar te maken voor alle kopersopties kan het opzetten van de 

kopersoptietekeningen uit het proces gehaald worden. Dit levert een besparing op van 48 uur. Het modelleren 

van de kopersopties zal gedaan moeten blijven worden, maar door een tool te ontwikkelen die dit automatisch 

kan, is dit alleen nog per type nodig.  

Met uitbreiding en verdere uitwerking van deze tool is in potentie een besparing mogelijk van 108,25 uur op 

het referentie project. Deze besparing is opgebouwd uit een besparing van 12,25 uur op het verwerken van de 

binnendeuren, 48 uur op het opstellen van de kopersoptietekeningen en 48 uur op het modelleren van 

kopersopties in BIM, door dit per type te gaan doen. Het hulpmiddel zou daarmee in potentie een besparing 

van 88% op kunnen leveren bij een standaardproject ten opzichte van de huidige werkwijze.  
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7.4 Aanbevelingen 

In deze paragraaf zullen naar aanleiding van het opgestelde hulpmiddel aanbevelingen gedaan worden voor 

het gebruik en de uitbreiding hiervan en mogelijke vervolgonderzoeken. 

Exceltool 

De Exceltool is het middel om de wensen van de kopers met betrekking tot de binnendeuren inzichtelijk te 

maken en te kunnen verwerken. Berkvens beschikt over een online deurenconfigurator die qua vormgeving en 

functionaliteit voorloopt op de Exceltool. Een koppeling van de Berkvens deurenconfigurator met de 

achterkant van de Exceltool zou het proces voor de koper nog eenvoudiger maken. De output van de Berkvens 

deurenconfigurator zou dan voor Van Wanrooij een Excelsheet moeten zijn die binnendeuren sorteert en 

opties inzichtelijk maakt volgens de wijze van de gemaakte Exceltool. Daarnaast zouden de beperkingen van 

Excel, zoals de beveiliging van wat kopers wel en niet mogen en wijzigingen in de deuren met betrekking tot de 

beglazing dan opgelost zijn. 

Dynamo script 

In de ontwerpfase is geprobeerd om de handelingen in Dynamo voor de BIM-modelleur zeer beperkt te 

houden. Door deze keuze verricht het Dynamo script van dit afstudeerproject meerder handelingen waarvoor 

normaal gesproken meerdere scripts aangemaakt zouden worden. Door deze keuzes is het Dynamo script voor 

de huidige software aan de zware kant waardoor het script langer moet draaien dan gebruikelijk. Er zou nog 

gekeken kunnen worden naar manieren om het script te verlichten. 

Dynamo in samenwerking met meerdere designoptions per verdieping 

Tijdens het testen is gebleken dat Dynamo moeite heeft bij verdiepingen met meerdere designoptions in alle 

desingoptions de parameters van de binnendeuren te verwerken. In het ‘main-model’ gaat dit wel goed. Het is 

daarom aan te raden om eerst de kopersopties met betrekking tot de ruwbouw te verwerken en deze in het 

‘main-model’ te zetten en in het vervolg designoptions te vermijden, anders kan het zijn dat in bepaalde 

plattegronden de binnendeuren niet meegenomen worden. 

Uitbreiden van de tool 

Deze tool is samengesteld voor het verwerken van de binnendeuren in BIM. De tool zou aan kracht winnen als 

deze toepasbaar is voor meerdere opties. Hiervoor is verder onderzoek nodig. De huidige tool werkt op basis 

van het aanpassen van parameters. Voor veel opties is een aanpassing in de ‘Types’ nodig. De mogelijkheid om 

types te wijzigen is aanwezig in Dynamo maar die mogelijkheid is voor dit afstudeerrapport niet verder 

onderzocht en uitgewerkt. Bij het uitbreiden van de tool en vooral het Dynamo script moet ook gelet worden 

op de grootte van de scripts en de snelheid waarmee een script gedraaid wordt. Mocht deze traag worden, is 

opsplitsing van scripts noodzakelijk. 

Bestellen binnendeuren met BIM 

Het Bouw Informatie Model is opgestuurd naar Berkvens en daar is gekeken of de informatie in BIM voldoende 

is om de binnendeuren mee te bestellen. De informatie die in de modellen is gestopt is goed om binnendeuren 

mee te bestellen en de productie mee te starten. Er ontbreken momenteel contractuele stukken die de 

verwerking van de gegevens van de binnendeuren beschrijven. Berkvens heeft aangegeven dat voordat het 

over kan stappen op een BIM als bestelinformatie, het een BIM-uitvoeringsplan nodig heeft. In dit plan moet 

beschreven staan welke gegevens leidend zijn en hoe er omgegaan dient te worden met de binnendeuren in 

een BIM. 
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Standaardisatie opties 

De tool werkt op basis van Berkvens Verdi-binnendeuren. Zodra van het Verdi-pakket wordt afgeweken verliest 

de tool zijn functie en zal de BIM-modelleur handmatig de binnendeuren aan moeten passen. Het is daarom 

aan te bevelen om bij het uitbreiden van de tool of het toepassen van de binnendeuren-tool de opties te 

standaardiseren om extra modeleerwerk in de toekomst te beperken. 
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Bijl. I.   Proces beschrijving BIM-implementatie 

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling is zich begin 2014 gaan oriënteren op BIM. Hiervoor is een stuurgroep 

gestart die zich in eerste instantie heeft verdiept in de software aanbieders en de mogelijkheden van de 

programma`s die zij aanbieden. De stuurgroep bestaat uit werknemers uit de drie afdelingen die betrokken zijn 

bij het BIMmen: de tekenkamer, de calculatie en de werkvoorbereiding.  

Na de keuze voor software die gevallen is op autodesk Revit en combinatie met het IBIS softwarepakket. Is 

gekeken naar een instructeur die vooral op het gebied van Revit de benodigde kennis kon overdragen om te 

kunnen modelleren in het programma. Ook is er in deze voorbereidende periode een implementatieproces 

uitgestippeld met daarin duidelijk doelen. Zoals de eerste woning in 3D en in procenten de hoeveelheid data 

die voor calculatie en werkvoorbereiding uit het model te halen zijn. Ook is er meteen gekeken of er 

koppelingsmogelijkheden zijn vanuit Revit met de eigen timmerfabriek. 

Vervolgens is gestart met de BIM training. 2 autocad-tekenaars van de tekenkamer zijn gestart met een 

Revitcursus om zich om te scholen tot modelleur. Van Wanrooij heeft er voor gekozen om geen bibliotheek in 

Revit aan te kopen, maar omdat het werkt met repeterende woning ontwerpen, een eigen bibliotheek aan te 

maken in Revit. Ook de templates waarin de modellen getekend worden, worden zelf aangemaakt in deze fase. 

Na het afronden van de basis trainingen en de start van het opzetten 

van een eigen bibliotheek is begonnen met het opzetten van de 

eerste woningen in 3D. Hierbij is gekozen om als eerste een RTa 2-2 

model uit te werken omdat dit het meest geproduceerde type 

woning is (afbeelding b.1). Bij het uitwerken van het model is ook 

meteen rekening gehouden met de informatie die 

werkvoorbereiding en calculatie uit het werk willen halen. Daarnaast 

is begonnen met het opstellen van het BIM protocol. Dit protocol is 

de leidraad voor het BIMmen binnen Van Wanrooij. In dit protocol 

staat onder andere de werkwijze van BIM binnen Van Wanrooij 

beschreven en de regels van het modelleren.  

In februari 2015 is het eerte model gepresenteerd, waarna het eerste pilot project met BIM van start is gegaan. 

Het pilot project is 12 woningen in Biezenmortel en bestaat uit de OPTIO-woningen RTa2-2 en RTg2-2. Het 

tekenwerk gaat van bestekfase tot aan de werktekeningen. Het doel van de pilot is om ook calculatie en 

werkvoorbereiding te betrekken. Calculatie heeft het model gecheckt op hoeveelheden, maar daarnaast nog 

steeds platbegroot. Waardoor het model in voorbereidende fase bijna alleen als geometrisch model is gebruikt.  

Tijdens de evaluatie van het pilot project bleek dat het model niet gedetailleerd genoeg was. De calculatie kon 

tijdens de pilot ongeveer 25-30% van de hoeveelheden uit het model halen, wat een goed begin is maar het 

streven is om dit in 2017 op 60% te hebben (Van Wanrooij bouw en ontwikkeling, 2015). Verder komen er in 

deze fase vragen naar boven hoe er om moet worden gegaan met de kopersopties. Wie moet deze verwerken 

in BIM en in hoeverre moeten deze verwerkt worden. 

Na het evaluatiemoment van de pilot in juni 2015 is begonnen met het updaten van de RTa2-2. Hierbij zijn de 

laatste aanpassingen in het OPTIO-concept verwerkt, het OPTIO-concept blijft continu in ontwikkeling. 

Daarnaast is er gekeken om de input voor de werkvoorbereiding te verbeteren. Zodat de output voor de 

werkvoorbereiding naar 40% van de gewenste hoeveelheden gaat.  

Nadat dit alles voldeed is in september 2015 begonnen met het uitbreiden van de verschillende OPTIO-

modellen in BIM. Hierbij heeft het verbeteren van de modellen ook niet stilgestaan. Zo is de input voor de 

werkvoorbereiding verbeterd met als doel om in 2017 80% van de hoeveelheden uit het model te kunnen 

Afbeelding b.1 OPTIO-woonconcept als BIM 
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halen (Van Wanrooij bouw en ontwikkeling, 2015). Om dit te bewerkstelligen zijn ook de templates die gebruikt 

worden in Revit onder handen genomen. Ook is in deze fase het BIM-protocol ge-update. Omdat steeds 

duidelijker wordt hoe Van Wanrooij het tekenwerk wil hebben en de aangeleverde IFC-bestanden kan het 

protocol ook gedetailleerder uitgewerkt worden. In deze fase wordt ook de nauwkeurigheid van het gewenste 

tekenwerk steeds belangrijker, omdat de nauwkeurigheid van het tekenwerk direct gevolgen heeft voor de 

uitrekstaten van calculatie en werkvoorbereiding. Hierdoor worden zorgen geuit over het teken niveau van 

externe teken partijen. Die buiten de eigen tekenkamer om tekenwerk voor Van Wanrooij verrichten.  

In januari 2016 zijn de eerste BIM-projecten uitgetekend en doorgeschoven naar de calculatie. Om de 

calculators voor te bereiden op het BIM -project zijn de calculators die gaan werken aan dit project op cursus 

gegaan. Gekozen is om de cursus aan te laten sluiten op het project zodat geleerde vaardigheden meteen in de 

praktijk toegepast kunnen worden. De calculators werken met IBIS4BIM dat een direct link kan leggen met het 

Revit-model. Tijdens dit project blijken er echter fouten in de software te zitten waardoor het programma 

IBIS4BIM links vergeet, waardoor calculatie gegevens steeds verloren gaan. De calculatie kan uit het eerste 

BIM-project ongeveer 30% van de hoeveelheden halen.  

De werkvoorbereiding haalt zijn hoeveelheden uit het model via een modelchecker. In deze fase is de keuze 

gemaakt om Solibri als modelchecker te gaan gebruiken. De werkvoorbereiders die betrokken zijn bij het eerste 

BIM-project zijn vervolgens op cursus geweest om te leren omgaan met Solibri. Zodat de opgedane kennis 

meteen in het project toegepast kan worden. In Solibri wordt het model als IFC-bestand geladen en kan het 

vervolgens ingekeken worden. En kunnen er gegevens uit het model gehaald worden. Ook is het de insteek om 

het model uit te gaan wisselen met leveranciers/vaste ketenpartners van Van Wanrooij die in het model hun 

eigen onderdelen kunnen tekenen De werkvoorbereiding kan deze vervolgens controleren en clashen op 

fouten, om zo de faalkosten te verminderen. Een IFC-standaard is een neutrale en open specificatie van 

bouwkundige objecten. Simpel gezegd is IFC een set van afspraken waarin staat hoe je muren, ramen, deuren, 

vloeren, daken, enz. in een bestand op moet slaan (Berlotti, 2012).  

Na lang geprobeerd te hebben om vanuit BIM ook de link te leggen met de timmerfabriek via FABwindow. 

Blijkt in februari 2016 na uitvoerig contact met de softwareleverancier dat het programma niet zal gaan werken 

op de manier zoals Van Wanrooij voor ogen heeft. Hierdoor is besloten om voor de kozijnen met 2 bibliotheken 

te werken. Één bibliotheek in Revit en één in Matrix, het programma waar de timmerfabriek nu mee werkt. De 

naamgeving van de kozijnen correspondeert met elkaar waardoor de timmerfabriek via de naamgeving de 

juiste kozijnen kan opzoeken. 

In december 2016 is gestart met het opzetten van een volledige BIM-planning. Met de insteek om vanaf januari 

2017 alle nieuwe projecten voortaan in Revit te tekenen en als BIM-projecten te verwerken. Hiervoor is samen 

met alle afdelingen die direct betrekking hebben op dit proces een theoretische planning op gesteld aan de 

hand van een fictief project. De bedoeling is om deze planning te finetunen en de verwachte problemen vooraf 

te tackelen. Bij deze planning wordt ook gelet op de doorlooptijden, en de invloed daarvan op de totale 

planning. De planning zoals die is uitgewerkt wordt in paragraaf 2.2 verder beschreven.  

Bij het uitwerken van de BIM-implementatie is duidelijk geworden. Dat de invoering van BIM heel erg per 

afdeling is uitgewerkt en er niet echt een gezamenlijk BIM-document is. De stuurgroep is de verbindende factor 

in dit proces. Documenten met betrekking tot BIM zijn ook niet gezamenlijk opgeslagen, maar zijn over de 

afdelingen verspreid terug te vinden in de mappen van de afdelingen.  
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Bijl. II.   Interview calculatie 

Geïnterviewde:  Marc Vermeer 
Datum:   6-3-2017 
Functie:   Calculator 

Hoe wordt momenteel met BIM gewerkt/welke programma`s worden er gebruikt? 

Wij werken met begrotingsprogramma IBIS-TRAD. Via IBIS4BIM kunnen wij IBISTRAD koppelen met het BIM-

model. In Revit worden onderdelen getekend deze krijgen vervolgens een code mee. IBIS4BIM koppelt deze 

code vervolgens aan elementen. Elementen worden opgebouwd uit verschillinde begrotingsonderdelen. Als er 

bijvoorbeeld een funderingsstrook getekend wordt. Kan in het element meteen de bekisting wapening enz. 

meegenomen worden zodat dit meteen in de begroting komt te staan. 

Hierbij is de herkenning van de codes belangrijk want deze zorgt voor de koppelingen. Verandert het 

tekenwerk/wordt dit gedetailleerder dan moeten de elementen ook ge-update worden anders verliest 

IBIS4BIM de herkenning of klopt de begroting niet meer. 

Momenteel kan ongeveer 40% van de begroting uit het BIM-model gehaald worden. Het overige deel wordt 

plat begroot.  

Waar wordt tegenaan gelopen? 

Er is maar een beperkte tijd beschikbaar om elementen goed uit te werken. Als we met een groep met daarin 

werknemers van alle afdelingen tijd zouden krijgen om BIM goed op te zetten zouden we goede stappen 

kunnen maken. 

Momenteel moet er opgelet worden wanneer de tekenkamer stappen zet in het tekenwerk/tekenniveau de 

elementen van de calculatie ook aangepast moeten worden, anders vallen herkenningen weg.  

Daarnaast is er de vraag in welk programma we verder moeten gaan. Naast IBIS4BIM is er nu ook BIM-

meetstaten. BIM-meetstaten werkt weer op een andere manier dan IBIS4BIM dus als we hiermee willen 

werken dan zullen we ons aan moeten passen. Het sluit wel meer aan bij de werkvoorbereiding omdat die veel 

met meetstaten werken. 

Hoe wordt omgegaan met meer/minderwerk? 

De calculatie berekent in principe alleen de basiswoningen. Het meer/minderwerk en de opties liggen bij de 

kopersbegeleiding. Zouden we dit wel doen en alles vooraf klaar willen gaan zetten dan is de vraag, hoe ver 

moet je gaan? Bij één uitbouw zijn al meerdere calculatieopties omdat de aanbouw afhankelijk is van of buren 

wel of niet meedoen en hoe de uitbouwen zich verhouden tot elkaar, denk hierbij aan de uitbouw 1,20m en 

2,40m. 

Wat is het ideaal plaatje m.b.t. calculatie en wat is de rol van BIM hierin? 

In een ideale wereld. Halen we de hendel over en kunnen we alle calculatiegegevens uit het BIM-model halen. 

Dat zou een tijdswinst zijn van hooguit 15% ten opzichte van de huidige werkzaamheden. 
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Hoe zie jij de rolverdeling in BIM projecten? 

De calculatie valt er een beetje tussenin in het BIM-proces. Wij zijn bezig met calculeren op het moment dat er 

niemand anders met het project bezig is. Het zou voor ons niet handig zijn om in een kamer aan hetzelfde 

project te werken omdat we dan toch niet met hetzelfde project bezig zouden zijn. Voor de 

tekenkamer/werkvoorbereiding heeft dit misschien wel meerwaarde. 
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Bijl. III.   Interview werkvoorbereiding 

Geïnterviewde:  Dennis Jacobs 
Datum:   14-3-2017 
Functie:  Werkvoorbereider 

Hoe wordt momenteel met BIM gewerkt/welke programma`s worden er gebruikt? 

Op dit moment gaat de werkvoorbereiding met BIM starten, we weten nu hoe het proces er voor ons uit gaat 

zien en wat het gaat inhouden. Dus we hebben nu een beeld van hoe de tekeningen in elkaar gaan zitten en 

hoe de modellen in elkaar zitten. 

In principe zouden wij de gegevens uit een sheet kunnen halen die aangemaakt is in Revit met alle uitrekstaten. 

Tenminste die was destijds aangemaakt, maar dat was bij een ouder project. In het huidige project zit de sheet 

er niet bij. Maar de scheduals zitten wel in Revit. Dus we kunnen via Revit er wel uithalen wat er is ingestopt. 

Daarnaast is Solibri een optie. 

De werkvoorbereiding heeft lang moeten wachten voordat er een project door is gestroomd naar de 

werkvoorbereiding. Dit is een keuze van het bedrijf geweest, maar hierdoor hebben wij het BIMmen nog niet 

echt kunnen testen. 

Wat kan er momenteel al? 

De opzet is dat wij er de uitrekstaten uit kan halen, van alles wat we in moeten kopen. Tenminste dat is de 

bedoeling.  

Waar wordt tegenaan gelopen? 

Er zitten wat kleine schoonheidsfoutjes in het model. En voor het clashen van bijvoorbeeld de kalkzandsteen 

moeten nog de regelsets geschreven worden. Daar wordt momenteel aan gewerkt, door één van de 

modelleurs. 

Het aanpassen van een BIM-model is ontzettend veel werk, maar wij als werkvoorbereiding komen pas heel 

laat in aanraking met het model, pas bij de werktekening. Wij als werkvoorbereiding hebben ook wel knowhow 

van het bouw en  wij kunnen pas heel laat bijsturen. Dus het is waarschijnlijk beter als wij eerder in het project 

in aanraking komen met het model, misschien de eerste controle al in de bestek fase zodat het bijsturen 

makkelijker wordt en het aanpassen nog minder werk is. 

Hoe zie jij de rolverdeling in een BIM project? 

Bij proces zoals het nu ingedeeld is, komt de werkvoorbereiding pas in het proces op het moment dat de 

werktekeningen af zijn. Het heeft voor ons dan geen zin om samen met een modelleur te gaan werken want 

dan hebben we nog een overlap van 2 weken ofzo in het project en dan start de modelleur alweer met het 

volgende project. 

In hoeverre loopt BIM mee in het uitvoeringstraject? 

We willen er nu vanuit de werkvoorbereiding vooral de uitrekstaten uithalen en zoveel mogelijk clashes mee 

uitvoeren. Daarnaast is het voor ons wel handig om af en toe in 3d te kunnen kijken hoe het eruit ziet. De 

details blijven in 2d- dus die moeten we plat blijven controleren dus daar zit nog geen winst. 
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Het model meenemen naar de bouw is voor ons nog niet aan de orde. We kennen wel de mogelijkheden van 

3D modellen op de bouw en werken vanaf en tablet, dat zal ook vanzelf wel komen. Maar momenteel is dat 

voor ons nog niet aan de orde. 

Het model kan nog meegenomen naar deservice, zodat ze er klachten mee af kunnen handelen maar in 

principe houdt het bij ons op met het BIM-model.  

Gaan de modellen naar de klant/opdrachtgever? 

Naar bewoners gaat het model niet, die krijgen gewoon garantie, en die zal ook niks met het model kunnen. 

Voor hun is misschien een artist impression of een 3D model/verkoop model wel interessant. Maar het BIM-

model niet. 

De woningcorporaties krijgen nu revisie tekeningen. Ze vragen nu nog niet naar het model. De 

woningcorporaties waar we mee werken. Maar misschien dat we in de toekomst naar een revisie model 

toegaan. Alleen dan wel met de installaties er in verwerkt. 

Hoe wordt omgegaan met meer/minderwerk? 

De werkvoorbereiding doet eigenlijk niks met meer en minderwerk. Wij bestellen wel alle materialen voor het 

meer/minderwerk doen wij. Maar het verwerken zit echt bij de kopersbegeleiding en de tekenkamer die 

verwerkt meer/minder werk in het model. 

Hoe werkt dit met bijvoorbeeld keukens? 

De kopers gaan naar Waardenburg, daar kopen ze hun keuken. Alle specificaties staan op de offerte die binnen 

komt bij de kopersbegeleiding. De kopersbegeleiding zet de opdracht door naar de installateurs. Wij als 

werkvoorbereiding geven alleen de opdracht voor levering. 

Wat is het ideaal plaatje voor BIM/ hoe ver wil je gaan? 

Voor ons is het ideaal als we de uitrekstaten uit het model kunnen halen en de clashes met het model uit 

kunnen voeren. Het hangen van contracten aan BIM zie ik niet zo zitten omdat de koppeling met Metacom er 

niet is. De gegevens uit BIM (de uitrekstaten) staan wel in de contracten, dus de contracten worden wel 

opgesteld op basis van het model. 
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Bijl. IV.   Interview interne kopersbegeleiding 

Geïnterviewde:  Maike van Meurs,  
Datum:   7-3-2017 
Functie:   Interne kopersbegeleiding 

Hoe is het huidige proces m.b.t tot de kopersbegeleiding? 

Kopers krijgen zodra hun koopcontract definitief is, dit is als de ontbindende voorwaarden zijn vervallen, een 

account in volg je woning. Dat is ook het moment dat ze uitgenodigd worden voor een gesprek om de opties te 

bespreken en een eventuele badkamer /toilet/keuken. 

De tekenkamer zet de woningtypes klaar in autocad. Daaruit kiest de kopersbegeleiding het goede type woning 

bij de koper en die past deze aan naar de wensen van de koper en slaat deze vervolgens op per bouwnummer. 

In principe staan op de tekeningen van de kopersbegeleiding alle opties die de kopers gekozen hebben die 

anders zijn de basis. Van de grote opties, verplaatste wanden tot de wandcontactdozen.  

Wij hebben de standaard verkoop tekeningen en vanuit daar gaan we met de kopers aan de slag. En vanuit 

daar maken we de tekeningen zo zodat de kopers een schets hebben die overeenkomt met de keuzes die de 

koper maakt. Op dit moment gebeurd dat in Autocad en daarin merken we dat externe partijen daar al moeite 

mee hebben om in Autocad op een goede manier om te gaan met het tekenwerk. Wij als backoffice doen 

eigenlijk niks meer aan het tekenwerk of het moet heel raar zijn, dat we zien dat er iets fout gaat. 

Hoe werkt het met individuele opties zoals keukens? 

Bij de keukens worden alleen de contouren in de verkooptekening verwerkt. De rest is terug te vinden in de 

keuken offertes. Uit de offertes kan de tekenkamer de locatie van de afvoeren en dergelijke vinden. Leidingen 

die verwerkt moeten worden in de vloeren worden vervolgens meegenomen in het tekenwerk. Elektra wordt 

vaak uit de offertes gehaald door de elektricien. Dit werkt hetzelfde voor de badkamers. 

Wat is volg je woning? 

In volg je woning kunnen kopers alle documenten rond hun woning vinden. Maar ook de andere kant kan hier 

alle informatie vinden. Denk hierbij aan de uitvoerder en onderaannemers. De backoffice gebruikt volg je 

woning alleen ter controle wij gebruiken vooral metacom. De frontoffice gebruikt vooral volg je woning en 

communiceert hiermee met de kopers.  

Volg je woning en metacom hebben momenteel nog geen koppeling maar hier wordt wel aan gewerkt. Het zou 

ideaal zijn dat als kopersopties kunnen vinken in volg je woning deze meteen worden verwerkt in metacom. 

Momenteel zijn de kopersoptieslijsten alleen nog als PDF te dowloaden. Deze moeten vervolgens ingevuld 

worden ondertekend worden en ingescand worden. Het is in volg je woning momenteel al mogelijk om dit 

digitaal te doen. Alleen wij hebben die stap nog niet gemaakt. 
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Wat is de meerwaarde van BIM voor kopersbegeleiding? 

Voor ons heeft BIM momenteel nog geen meerwaarde. Wij doen eigenlijk alles nog plat. BIM heeft voor de 

klant een meerwaarde als zij in het model kunnen kijken om een indruk te krijgen van hun woning. Zodat ze 

kunnen zien wat een optie voor effect heeft op de ruimte in een woning. Veel kopers kunnen vanaf een 

tekening geen beeld vormen bij hun woning en hebben daardoor niet echt een goede indruk wat voor effect 

een bepaalde optie op de woning kan hebben. 

Van Wanrooij heeft de virtuele wereld. Dat is een app waarmee kopers via virtual reality door een woning 

kunnen lopen. Maar hiervoor worden de door de tekenkamer gemaakte modellen niet gebruikt.  

Hoe wordt meer en minder werk verwerkt in het BIM-proces? 

De kopersopties worden vanuit de kopersoptiestekeningen verwerkt in de werktekeningen. Maar alleen de 

bouwkundige opties worden verwerkt in de tekeningen. Dus dakkapellen worden meegenomen, 

buitenkraantjes niet. Zolderwanden worden vaak ook niet meegenomen. Het komt regelmatig voor dat de 

backoffice gebeld wordt met vragen over de binnenwanden op zolder. Dus de ruwbouwopties worden eigenlijk 

alleen in het BIM-model gezet. De onderaannemers nemen de andere opties op in hun werktekeningen 

Wat willen jullie met Revit/BIM? 

Wij willen graag betrokken worden in het BIM verhaal. En de opties verwerken in BIM. Maar het tekenniveau 

van de frontoffice is niet op het niveau om daar goed in te kunnen werken. De tekenkamer heeft hier 

vraagtekens bij en terecht. Om een model speciaal voor de kopersbegeleiding te maken zodat zei er alles in 

kunnen zetten om een manier waar we niks aan hebben heeft ook geen zin. Maar zoals het nu gaat is het 

jammer dat het in autocad getekend word en dat de tekenkamer het weer opnieuw moet tekenen dus dat is 

jammer van het dubbele werk. 

Wat is het ideaal plaatje voor de kopersbegeleiding met betrekking tot BIM? 

Het ideale plaatje voor de kopersbegeleiding is een koppeling tussen metacom, volg je woning en het Revit-

model. Dat zodra een koper een optie kiest in volg je woning deze kan aftekenen in volg je woning zodat hier 

het contract voor is getekend en dat vervolgens de optie wordt verwerkt in metacom en het 3D model. 
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Bijl. V.   Bespreking BIM externe kopersbegeleiding 

Datum: 9-3-2017 

Aanwezig: Havestate B.V., VKKB, Joris Van Wanrooij, Paul van der Biezen, Mark van Druten, John Vos en Maikel 

Tax 

Doel van gesprek: Uitleg van huidige tekenwerk in Revit. Toelichting van voorgestelde werkwijze om 

kopersbegeleiding kopers tekeningen in Revit uit te laten werken.  

Voorgestelde werkwijze: 

• Model opsturen naar externe kopersbegeleiding; 

• Modellen worden per bouwnummer aangeleverd niet meer per type; 

• In het model maakt kopersbegeleiding zijn aantekeningen en zet de bouwkundige aanpassingen 
aan/uit. 

• Het model mag ge-explodeert worden, wanden hoeven niet in 3D getekend te worden, als het 2D 
plaatje maar klopt met wat de klant wil 

• Viewports staan klaar dus na het tekenen rollen de verkooptekeningen zo uit het model.  

• Deze worden terug opgeslagen op de schijf van Van Wanrooij 

• De tekenkamer plaats de aanpassingen vervolgens in het Revit-model dat gebruikt wordt voor BIM. 

Waarom dit voorstel: 

• Om de kwaliteit van de aangeleverde tekening richting kopersbegeleiding te bewaken. De 2D 

tekeningen die vanuit Revit komen bevatten te veel fouten. 

• Tekeningen richting de klant moeten goed zijn 

Nadelen voorstel: 

• Het model verliest zijn 4 en 5D functionaliteit 

• Het model dat vanaf de kopersbegeleiding terugkomt heeft geen meerwaarde meer voor Van 

Wanrooij.  

• Er is minder controle of per bouwnummer het goede type is gekozen 

Voordelen voorstel: 

• Het scheelt tijd voor de tekenkamer 

• Er hoeft niet meer terug gewerkt te worden naar 2D/autocad 

• Foutmarge wordt kleiner 

• Alles staat per bouwnummer klaar 

Overige opmerkingen: 

• Er moet gewerkt worden via een VPN verbinding, gaat dat werken met Revit? 

• Hoe werkt dit met elektra, kunnen we de klanten ook wand uitslagen laten zien? 

• Er zijn koppelingen gemaakt voor de overzicht verkooptekeningen die niet makkelijk zijn voor 

kopersbegeleiding, hoe wordt hiermee omgegaan, kunnen deze eruit? 
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Bijl. VI.   Verslag bespreking tekenkamer 

Aanwezig:  Jeroen Hendriks, (tekenaar) 
Jeroen Strik, (tekenaar) 
Jordy van Vianen, (tekenaar) 
Mark van Druten, (hoofd tekenkamer) 
Paul van der Biezen, (tekenaar) 
Tom van den Boogaard, (tekenaar) 
Willem Breddels, (tekenaar) 
Gillis van den Einden (stagiair tekenkamer) 
Maikel Tax 

Datum:  6-4-2017 

Let op: In dit verslag zijn alleen de onderwerpen met betrekking tot BIM opgenomen. 

Status Woonconnect: 

Van Wanrooij is bezig met de opzet van een project dat gaat draaien met de woonconfiguratietool 

Woonconnect van de Twee Snoeken. Het project gaat binnenkort draaien, al het tekenwerk is verbeterd. De 

vraag is of de snelheid van de configurator voor het gebruik van mogelijke kopers voldoende gaat zijn. Tot op 

heden was het programma traag.  

Woonconnect werkt aan een export naar Revit, maar dit heeft niet de prioriteit. Maar ze geven wel aan dat die 

mogelijkheid er gaat komen.  

De codes voor calculatie komen op dit moment niet overeen met de werkwijze van Van Wanrooij. 

Naast Woonconnect werkt Itanex ook aan een woonconfigurator. De status hiervan is niet bekend maar dit 

wordt in de gaten gehouden. 

Rondvraag: 

Hoeveel tijd is de tekenkamer kwijt met het aanpassen van het model t.g.v. de aangeleverde tekeningen van de 

externe kopersbegeleiding. 

Dat is afhankelijk van de gekozen opties en die hoeveelheid opties, maar momenteel is daar 2 uur per woning 

voor ingepland. 

Wat wordt er nu allemaal verwerkt in BIM met betrekking tot kopersopties/wensen? Wat zou er verwerkt 

moeten worden? 

Momenteel gaat het tot en met de binnenwanden. De binnendeuren kunnen ook vewerkt worden in BIM, maar 

dan tot bepaalde hoogte. Hiermee bedoelen we de aantallen en de draairichting. Types en beslag gaat te ver. 

Hoe zien jullie het werk van de Modelleur in het proces, hoelang werkt een modelleur mee? 

Een modelleur werkt mee tot en met het clashen van het model. Na het clashen stopt het werk van een 

Modelleur. Momenteel is echter nog niet duidelijk wie wat gaat clashen. Wij denken dat er in de eerste project 

veel samengewerkt moet worden bij het clashen en dat zowel de WVB als de tekenkamer moeten kunnen 

clashen. Dan kunnen we per project bekijken wie wat moet doen. Maar na het clashen is het werk voor de 

Modelleur in het project klaar. 
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Wel willen we graag betrokken worden bij de eindevaluatie van het project. De directe terugkoppeling vanuit 

WVB is er wel. Maar de terugkoppeling vanuit de bij wordt weleens gemist. De tekenkamer wordt wel 

uitgenodigd voor de projectevaluaties. 

Wat is het ideaalplaatje van BIM? 

Voor de tekenkamer is dat een woonconfigurator die ze zelf in Revit op kunnen bouwen. Waardoor de 

kopersopties door de kopers zelf verwerkt kunnen worden. Zodat zij daar niks meer aan hoeven te doen. Nadat 

kopers dit gedaan hebben, moeten de werktekeningen er aan de achterkant van de woningconfigurator 

uitgehaald kunnen worden. Ook moeten via het model alle bestellingen gedaan kunnen worden en de 

producties van onderdelen aangestuurd kunnen worden. Denk hierbij aan de kozijnen voor de timmerfabriek. 

Daarnaast zou het mooi zijn als de tekenkamer zelf met het Revit-model artist impresions kan maken. 

Hoe zien jullie de werkplekken/ werkgroepen op kantoor? 

Projectmatig heeft zijn voor en nadelen. Aan de planning is te zien dat er weinig overlap zit in de 

werkzaamheden van de afdelingen. Qua kennis overdracht heeft het wel een meerwaarde om bij elkaar te 

zitten. Voor de opbouw van het BIM-model is dat wel fijn. Daarnaast hangt projectmatig werken erg af van het 

project. De detaillering en de project grootte zijn hierop van invloed. 
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Bijl. VII.   De opties van OPTIO & kopersvrijheid 

Op dit moment zijn er in de Revit-modellen koppelingen gemaakt tussen opties, deze koppelingen in het model 

zijn niet handig voor de kopersbegeleiding. Welke koppelingen wel handig zijn is niet bekend. Daarom is men 

benieuwd naar de optiekeuze van kopers en of er patronen te ontdekken zijn die in het BIM-model gebruikt 

kunnen worden. In dit onderzoek staan daarom de volgende onderwerpen centraal: 

• Het vaststellen van patronen in de keuze van OPTIO-opties om snelle koppelingen te kunnen maken. 

• Het onderzoeken van mogelijke grenzen aan de kopersvrijheid van kopers 

A. Optie keuzes bij OPTIO-woningen 

De keuzelijst van OPTIO-woningen bestaat volgens de optielijst van 9-6-2017 uit 70 mogelijke opties (Bijlage 

VIII). Deze opties variëren van een uitbouw van 1200 mm tot een buitenkraantje in de achtergevel. Voor dit 

onderzoek zijn alleen opties meegenomen die beginnen met codecijfer 1. Volgens de OPTIO-optielijst zou het 

gaan om 67 opties. Het onderzoek is gedaan onder woningen uit 6 verschillende projecten: 

• 20.859 Son en Breugel; 

• 21.073 Heeswijk-Dinther; 

• 21.096 Druten; 

• 21.082 Cuijk; 

• 21.101 Dongen; 

• 21.112 Culemborg. 

Deze projecten bestaan in totaal uit 109 woningen waarvan er 67 rijwoningen zijn en 42 tweekappers. In deze 

projecten zijn 96 verschillende opties geteld en meegenomen die beginnen met optie cijfer 1. De toename van 

opties ten opzichte van de keuzelijst kan twee oorzaken hebben. Enerzijds dat van Wanrooij per project nog de 

mogelijkheden tot extra opties bekijkt, anderzijds dat de standaard optielijst niet up-to-date wordt gehouden. 

Het eerste zou echter het fundament van OPTIO teniet doen waarbij uitgegaan wordt van een pakket van 

standaard opties. Het standaardiseren van opties kan bij een toename van 38% van het aantal opties ten 

opzichte van de standaard optielijst dan ook in twijfel worden getrokken. 

Van de 96 opties zijn in de referentieprojecten 36 opties 0 keer gekozen. Deze 36 opties komen allemaal van de 

standaard optieslijst (bijlage IX). Waarbij de kanttekening geplaatst moet worden dat vanuit deze optielijst per 

project en woningtype opties geselecteerd worden. Zelfs dan is 36 van 67 opties die in de 6 referentieprojecten 

niet zijn verkocht een behoorlijk groot aantal. Om welke opties het gaat, is terug te vinden in bijlage IX. 

Bij het onderzoeken van de cijfers van de gekozen opties zal een splitsing gemaakt worden tussen de 

rijwoningen en de tweekappers omdat hier een verschil zit in de gekozen opties en de te kiezen opties. Zo 

hebben de tweekappers, de keuze voor een garage en de opties die daar mee in verband staan. De opties van 

de binnendeuren zijn samengevoegd tot optie 01-15. Deze worden niet meegenomen in de optiepakketten. 

A.i Gekozen opties rijwoningen 

Bij de beschrijving van het onderzoek naar gekozen opties bij OPTIO-rijwoning, worden alleen de opties 

meegenomen die door meer dan 10% van de woningkopers zijn gekozen. Vanuit deze selectie wordt vervolgens 

gekeken naar het samenstellen van pakketten en het percentage van woningkopers dat het pakket volgens de 

referentieprojecten gekocht zou hebben. 

Onder rijwoningen is de meest gekozen optie, optie 01-20b. Optie 01-20b is een buitenkraan in de achtergevel. 

Deze optie wordt door 94% van de woningkopers gekozen. Na de buitenkraan is het wijzigen van het 
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gevelkozijn in de achtergevel (optie 01-03c) de meest gekozen optie. Op plek drie komt de aanbouw van 2400 

mm (optie 01-02) die door 51% van de woningkopers van de rijwoningen is gekozen. De combinatie van deze 

drie opties werd door  28% van de woningkopers gedaan. De opties die door meer dan 10% van kopers zijn 

afgenomen zijn weergegeven in figuur 2.1 

 

Figuur 2.1 Afgenomen opties door meer dan 10% van de woningkopers van rijwoningen 

Wanneer een pakket met 4 verschillende opties bij tweekappers gewenst is, dan is de grootste doelgroep 

haalbaar door optie 01-10i, het vergroten van de badkamer, toe te voegen aan het optiepakket. Dan zou het 

pakket neerkomen op: Een aanbouw van 2400 mm, pui met dubbele tuindeuren, een buitenkraantje in de 

achtergevel en het vergroten van de badkamer. De combinatie van deze 4 opties zijn door 12% van de 

woningkopers afgenomen.  

Bij het uitbreiden van het pakket naar 5 opties zou het voorgaande beschreven pakket uitgebreid kunnen 

worden met optie 01-9a (dakvenster in achtergevel) of 01-10c (samenvoegen slaapkamers 1+3) In beide 

gevallen hebben 6% van de woningkopers de opties afgenomen. Het uitbreidden naar 6 opties zou volgens de 

gegevens tot een maximale afname van 3% lijden onder de woningkopers van de referentieprojecten. Een 

overzicht van de optiepakketten en het percentage van kopers die voor deze samenstelling gekozen hebben, is 

te vinden in tabel 2.1. 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Uitbreiding 1200mm aan achterzijde woning.

Uitbreiding 2400mm aan achterzijde woning.

Schuifpui in achtergevel ipv basis kozijn.

Pui met dubbele tuindeuren in achtergevel ipv…

Dakvenster achtergevel br.xh. ca.…

Dakvenster voorgevel br.xh. ca. 780x1180mm.

Dakvenster achtergevel br.xh. ca. 550x780mm.

Samenvoegen slaapkamers 1+3.

Vergroten van badkamer (inclusief tegelwerk,…

Wijzigen binnendeuren

Schrobput achtergevel.

Buitenkraan achtergevel.

Buitenkraan voorgevel.

Afvoer voor condensdroger.
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Tabel 2.1 Optiepakketten bij rijwoningen met het percentage afnemers 

A.ii Gekozen opties tweekappers 
Bij de beschrijving van het onderzoek naar gekozen opties bij OPTIO-rijwoning, worden alleen de opties 

meegenomen die door meer dan 10% van de woningkopers zijn gekozen. Vanuit deze selectie wordt vervolgens 

gekeken naar het samenstellen van pakketten en het percentage van woningkopers dat het pakket volgens de 

referentieprojecten gekocht zou hebben. 

De meest gekozen optie bij de tweekappers is de aanbouw van 2400 mm (optie 01-02). Deze optie wordt door 

74% van de woningkopers afgenomen. Daarna volgt de buitenkraan in de achtergevel (optie 01-20b) deze 

wordt door 48 % van de woningkopers afgenomen. Op 3 staat het wijzigen van de pui in de achtergevel naar 

een pui met dubbele tuindeuren (01-3C). Deze optie wordt door 31% van de kopers afgenomen. Een totaal 

overzicht van opties die door meer dan 10% van de kopers wordt afgenomen is terug te vinden in figuur 2.2. 

 

Figuur 2.2 Afgenomen opties door meer dan 10% van de woningkopers van tweekappers 

Een pakket bestaande uit 3 opties dat door de meeste woningkopers wordt afgenomen bestaat uit: Een 

uitbouw van 2400 mm, een buitenkraan in de achtergevel en een pui met dubbele tuindeuren. In totaal 

hebben 17% van de woningkopers de combinatie van de drie beschreven opties afgenomen. Opvallend hierbij 

is dat woningkopers die aanpassingen aan de garage doen, de opties met code 01-5 en 01-6, niet kiezen voor 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Keuken in woonkamer

Uitbreiding 1200mm aan achterzijde woning.

Uitbreiding 2400mm aan achterzijde woning.

Schuifpui in achtergevel ipv basis kozijn.

Pui met dubbele tuindeuren in achtergevel…

Dubbele deuren i.p.v. kanteldeur (vrije…

Deurkozijn tussen garage en woning (alleen…

2 Onbenoemde ruimte op 2e verdieping.

Dakvenster achtergevel br.xh. ca.…

Dakvenster voorgevel br.xh. ca. 780x1180mm.

Dakvenster achtergevel br.xh. ca.…

Samenvoegen slaapkamers 1+3.

Vergroten van badkamer (inclusief…

Wijzigen binnendeuren

Schrobput achtergevel.

Buitenkraan achtergevel.

1 Optie 2 Opties 3 Opties 4 Opties 5 Opties 5 opties 

01-20b 01-20b 01-20b 01-20b 01-20b 01-20b 

 01-03c 01-03c 01-03c 01-03c 01-03c 

  01-02 01-02 01-02 01-02 

   01-10i 01-10i 01-10i 

    01-10c 01-9a 

94% 54% 28% 12% 6% 6% 
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het aanpassen van de pui in de achtergevel of het toevoegen van een buitenkraan. Het lijkt erop dat zij op deze 

opties besparen. De uitbouw wordt namelijk wel door 85% van de woningkopers die aanpassingen doen aan 

hun garage gekozen. 

Bij een pakket met 4 opties kan bovenstaand beschreven pakket uitgebreid worden met optie 01-10i, het 

vergroten van de badkamer. Het beschreven pakket is afgenomen door 10% van de woningkopers. Een pakket 

met 5 opties zou kunnen ontstaan door optie 01-20a toe te voegen, een schrobput bij de achtergevel. Dit 

pakket is echter maar door 5% van de woningkopers afgenomen. Een overzicht van de optiepakketten is te 

vinden in tabel 2.2. 

Tabel 2.2. Optiepakketten bij tweekappers met het percentage afnemers 

A.iii Resultaten ten opzichte van huidige koppelingen 

In het huidige OPTIO-BIM-model zijn enkele opties gekoppeld. Via designoptions worden deze opties verwerkt 

in Revit. De koppelingen zijn gemaakt om zoveel mogelijk opties weer te geven op de kopersoptietekening. Uit 

de resultaten van paragraaf 2.1.1 en 2.1.2 blijkt dat deze koppelingen door minder dan 3% van de kopers 

gemaakt worden. De koppelingen in het huidige BIM model zijn daardoor alleen van meerwaarde voor de 

kopersoptietekeningen en niet voor de kopersbegeleiding. Voor de modellen die de kopersbegeleiding moet 

gebruiken, kunnen deze koppelingen dan ook beter verwijderd worden. 

A.iv Conclusie gekozen opties 

Er zijn veel opties beschikbaar voor de OPTIO-woningen. Uit de referentieprojecten blijkt dat veel van deze 

opties niet toegepast of afgenomen worden bij de projecten. De vraag is daarom in hoeverre deze opties op de 

lijst moeten blijven staan. Met de opties die wel gekozen worden, is het mogelijke om optiepakketten te maken 

zoals deze zijn beschreven in voorgaande paragrafen. 

Uit de gegevens blijkt dat voor tweekappers minder draagvlak voor de pakketten te vinden is dan bij 

rijwoningen. De reden hiervoor is onbekend. Bij de referentieprojecten werden er bij tweekappers gemiddeld 6 

opties per woning verkocht. Bij rijwoningen was dit gemiddeld 5. Het aantal te kiezen opties bij rijwoning is 

echter kleiner dan bij tweekappers. Hierdoor komen de keuzes van woningkopers meer overeen. Zoals eerder 

beschreven is het duidelijk dat woningkopers die opties voor de garage kiezen in de woning meer opties laten 

liggen en vice versa.  

B. Kopersvrijheid in de bouw 

In de bouw begint Lean werken een trend te worden. De Lean-filosofie gaat ook over het standaardiseren van 

processen en onderdelen om de productie te bevorderen en te versnellen. Maar in hoeverre gaat dat bij 

woningen? Het OPTIO-concept is bedacht om de klant koning te maken en de klant vrijheid te geven bij het 

samenstellen van zijn eigen woning. Hierin heeft de koper veel vrijheden om ook naast de vaste opties nog 

aanpassingen aan de woning te doen. Hierbij rijst de vraag in hoeverre deze kopersvrijheid mag en moet gaan. 

Een voorbeeld van veel kopersvrijheid is het ‘conceptueel bouwen’ bij het Wenswonen project van Heijmans. 

Bij dit project hebben kopers niet de keuze over opties, maar hebben ze vrijheid in de keuze van een kavel, de 

1 Optie 2 Opties 3 Opties 4 Opties 5 Opties 

01-02 01-02 01-02 01-02 01-02 

 01-20b 01-20b 01-20b 01-20b 

  01-03c 01-03c 01-03c 

   01-10i 01-10i 

    01-20a 

74% 36% 17% 10% 5% 
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grootte van de kavel en zelfs de architectuur. Het concept is geheel gebaseerd op individueel maatwerk 

(Spooren, 2010). Het project Woonwensen gaat veel verder dan de OPTIO-woning qua kopersvrijheid. Maar 

hoever kun je gaan in tijden van ‘massa customization’? 

B.i Massa customization 

‘Massa customization’ is een mix van twee systemen die lage kosten van massaproductie proberen te 

combineren met de flexibiliteit van maatwerk (Thillart, 2004) Alhoewel het niet inherent is, wordt ‘massa 

customization’ vaak bereikt via een computer gestuurd ontwerp. Dat het ontwerp via een computer tot stand is 

gekomen, zorgt voor een flexibelere output van het ontwerp met geen tot weinig extra kosten. De auto-

industrie is een goed voorbeeld van de aanpak van ‘massa customization’. In plaats van het produceren van 

één model, bieden fabrikanten verschillende modellen aan waarbij de kleur aangepast kan worden en er vele 

extra opties te kiezen zijn. Toch worden deze modellen op dezelfde assemblagelijn in elkaar gezet. 

Tot aan de 19
de

 eeuw werden huizen individueel gebouwd en werden daarna gecustomized door de eigenaar. 

Dit was geen goedkope methode, waardoor de huizen vaak alleen voor de rijkere burgers waren. In Nederland 

begon dit in de 20
ste

 eeuw te veranderen door de toenemende verstedelijking, de industrialisering en de 

woningwet van 1901. Dit was de opkomst van de sociale huurwoningen. Sociale huurwoningen zijn gebaseerd 

op massa productie, grotendeels identiek en daardoor goedkoop. In de late 20
ste

 eeuw, begin 21
ste

 eeuw begon 

de verschuiving van de massa productie van identieke huizen naar de individueel gecustomizde huizen. 

B.ii Het OPTIO-concept als Massa customization. 

Wanneer het OPTIO-concept naast de literatuur gehouden wordt van ‘massa customization’ bij woningen valt 

het OPTIO-concept te plaatsen in twee verschillende opvattingen. De twee opvattingen zullen in deze paragraaf 

toegelicht worden. 

Multiple choice woningen 

Betrokken ontwerpen zoals beschreven wordt door (Schuller & Namioka, 1993) oftewel het betrekken van de 

gebruiker in het ontwerpproces, kan op twee manieren worden uitgevoerd. Betrokken ontwerpen kan ‘co 

located’, dit is de traditionele manier. Samen met de architect rond de tafel om het ontwerp door te nemen. 

Daarnaast kan het ‘dislocated’, in dat geval vindt er geen ontmoeting plaats met de architect. Een methode van 

het ‘dislocated betrokken ontwerpen’ die aan populariteit heeft gewonnen is het presenteren van een lijst met 

verschillende variaties voor onderdelen van het huis (Hofman, Halman, & Iron, 2006). Deze lijst is een soort van 

‘multiple choice’ vorm van betrokken ontwerpen.  

Het multiple choice systeem heeft voor- en nadelen. De voordelen zijn dat de ontwerper alles vooraf kan 

ontwerpen en kan klaarzetten voor de kopers en gebruikers. Hierdoor is er in het verkooptraject minder tijd 

nodig voor het ontwerpen en is het verkooptraject minder intensief. Het multiple choice systeem zorgt voor 

veel vrijheid bij de koper, er zijn echter ook nadelen bij dit systeem. Ondanks de vele keuze mogelijkheden is de 

kans toch aanwezig dat hetgeen de koper wil niet onder de keuzeopties valt. Daarnaast is er ook de kans dat er 

keuzes zijn die kopers niet kiezen. Dit omdat ze zijn gecreëerd door een ontwerpende partij en niet door de 

gebruikende partij. Een probleem dat zich voordoet bij de OPTIO-woningen. 

Ontwerp aangestuurd door gebruikers 

Een andere aanpak van ‘dislocated betrokken ontwerpen’, dat het probleem van creëren van teveel ontwerp 

alternatieven elimineert, is ontwerpen met customizable modulaire blokken door de gebruikers. Een bekende 

gebruiker van dit fenomeen is IKEA. IKEA biedt tools aan waarmee je modulaire keukens kunt ontwerpen uit 

een beperkt aantal blokken.  
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Het grote nadeel van dit systeem is dat gebruikers van huizen geen professionele ontwerpers zijn. Dit heeft als 

gevolg dat gebruikers vatbaar zijn voor het maken van suboptimale ontwerpen met betrekking tot 

ruimtegebruik en illegale ontwerpen. Dat houdt in dat ontwerpen van gebruikers eerst moeten worden 

nagekeken door experts of deze optimaal en volgens de regels zijn.  

Een alternatieve methode om ‘user-driven desing’ (ontwerp aangestuurd door gebruikers) toe te passen, is om 

het te gebruiken om de voorkeuren van gebruikers te monitoren om te zien welke modificaties regelmatig 

gedaan worden aan het ontwerp (Orzechowski, 2004). 

OPTIO een multiple choice ontwerp aangestuurd door gebruikers 

Bij OPTIO kunnen kopers middels opties hun huis customizen. Daarnaast is het mogelijk om via koperswensen 

het huis verder te customizen buiten de optielijst om. Daarmee past van Wanrooij naast de muliple-choice 

vorm van betrokken ontwerpen ook de ‘user-driven’ vorm toe. Bij voldoende vraag naar een ‘user-driven’ 

ontwerp zou deze teruggekoppeld moeten worden naar de optielijst, die ook gecontroleerd moet worden op 

niet gekozen opties. Hierdoor zou er een lijst moeten ontstaan die grotendeels de vraag uit de markt dekt. 

Waardoor het ontwerpteam na verkoop van de woningen weinig tot niks meer hoeft te ontwerpen voor 

kopers, omdat deze ‘customizations’ reeds tot het standaard pakket behoren. Het OPTIO-concept kan op basis 

van bovenstaande theorie een ‘user-driven multiple choice ontwerp’ genoemd worden. 

B.iii Ontwerpen met constraints 

De vorm van ‘massa customization’ binnen het OPTIO-pakket is in voorgaande paragraaf beschreven. Maar in 

hoeverre kopersvrijheid moet gaan is nog niet belicht. In deze paragraaf zal meer in worden gegaan op de 

constraints die je kopers kunt opleggen. 

Wanneer men een ontwerp maakt voor een consumentenproduct zijn er veel regels waaraan je moet voldoen. 

Sommige ontstaan vanuit morfologie, zo moet een telefoon klein genoeg zijn om met één hand vast te kunnen 

houden. Sommige komen vanuit marketing oogpunt, zoals een maximaal prijskaartje. Een andere vorm van 

ontwerpregels zijn de wet en regelgeving, zoals bijvoorbeeld de veiligheidsregels van een auto. Al deze regels 

zijn constraints waaraan het ontwerp moet voldoen. Het checken of het ontwerp voldoet aan alle regels, 

gebeurt in veel gevallen handmatig. Door de vele regels is het een arbeidsintensieve klus. Wanneer er een 

manier gevonden wordt om ontwerpen door de computer te laten controleren op alle regels zou er veel 

tijdwinst geboekt kunnen worden. (Halman, Voordijk, & Reymen, 2008) Het lastige hierin is echter dat er naast 

de bouwtechnische regels, ook visuele regels zijn zoals de uitstraling van gebouwen die lastig door computers 

te controleren is. 

Er zijn twee manieren om te werken met constraints. De eerste manier is het inlezen in de constraints en met 

deze kennis te ontwerpen. Achteraf zal het ontwerp dan nogmaals gecheckt moeten worden op alle constraints 

om te kijken of aan alles is voldaan. De meerderheid van de ontwerpers in de bouw gebruikt deze methode. De 

tweede methode is om de constraints in het ontwerpmiddel te implementeren waardoor het ontwerp continu 

op de constraints wordt gecheckt. De tweede methode is gecompliceerder om het technisch te implementeren 

in je ontwerpmiddel. (Niemeijer, 2011) 

Een architectonisch programma voor bouwkundigen dat constraints ondersteunt is Revit. In dit programma is 

het reeds mogelijk om geometrische constraints te laten controleren. Andere constraints zoals materiaalkosten 

worden nog niet ondersteund. Ondanks deze tekortkomingen is het een eerste stap in het invoegen van 

constriants in het ontwerp proces. (Strömberg, 2006) 

Zodra het voor consumenten mogelijk wordt om te ontwerpen in een programma waarin de constraints 

ingebouwd zitten, dan zijn architecten in principe overbodig en kan aan de kopers en gebruikers van woningen 

het gevoel van vrijheid worden gegeven.   
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B.iv Conclusie kopersvrijheid 

Van Wanrooij geeft kopers de vrijheid om aanpassingen te doen aan hun woning binnen de wet en regelgeving. 

Dit zorgt ervoor dat er met enige regelmaat individuele koperswensen uitgewerkt moeten worden. Door de 

vraag naar deze individuele wensen te monitoren en te kijken naar overeenkomsten kunnen deze indiviudele 

wensen gestandaardiseerd worden en toegevoegd worden aan de optielijst. De optielijst moet daarnaast ook 

nagekeken worden op opties die niet gekozen worden. Hierdoor ontstaat er een cirkel beweging omtrent de 

optielijst die we kunnen omschrijven als ‘user-driven multiple choice ontwerpen’.  

Het toepassen van ‘user-driven’ multiple choice ontwerpen zou uiteindelijk moeten zorgen voor een optielijst 

die de vraag naar opties zo compleet mogelijk dekt. Zolang het ontwerpen met constraints nog niet voor de 

consument beschikbaar is, zal Van Wanrooij het beste vast kunnen houden aan de hierboven beschreven 

werkwijze, mits zij de kopersvrijheid hoog in het vaandel willen houden. 

Voor Van Wanrooij zou een softwaretool waarmee kopers hun woning binnen bepaalde constraints kunnen 

customizen een waardevol hulpmiddel zijn. Door dit hulpmiddel zou Van Wanrooij veel vrijheid bij de kopers 

leggen en toch kunnen besparen op de werklast. Hierdoor kunnen gekozen customizations van kopers 

betaalbaar blijven. Van Wanrooij kan dan zelf de constraints zo instellen dat het OPTIO-concept met haar 

voordelen nog steeds blijft bestaan. Waarbij het voordeel is dat de gevels al door de architect ontworpen zijn 

waardoor het software programma niet meer hoeft te toetsen op de visuele constraints van de gevels. 
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Bijl. VIII.   Optie keuzelijst 

 

KEUZELIJST OPTIES                          Overzicht 

aan te bieden/te tekenen opties 

BB 2015  

 

Project
: 

      De op tekening met een x aangegeven opties zijn de basis opties (indien mogelijk). 

Project
nr.: 

   Aanpassing/aanvulling in deze basis opties alleen in overleg met regiomanager. 

Opdr.g
ever: 

   Bij de donker grijs gearceerde vlakken zijn de opties voor deze woningtypen niet mogelijk . 

     Alleen externe opties (excl. dakramen) en voor brochure benodigde interne opties aangeven op DO-tekeningen.  

Versie 2017-06   In- en externe opties (incl. dakramen) aangeven op verkooptekeningen. 

Datum
: 

9-6-2017       

                            
Optien
r 

Omschrijving                                                     

    Woningtype:                                              

   Optiotype: Tka/

b2-2 

TK

e2-

2 

TKg/

h2-2 

TKn/

o2-2 

TKq

d2-

2 

TKq

l2-2 

TK

r2-

2 

RTa2-

2 

RT

b2-

2 

RTc2

-2 

RT

d2-

2 

RTe2-

2 

RTf2-

2 

RT

g2-

2 

RHa2-

2 

RH

b2-

2 

RHc

2-2 

RH

d2-

2 

RHe2-

2 

RHf2-

2 

        OPMERKINGEN / 

AANDACHTSPUNTEN 

  Optielijst 1 - ruwbouw  Vergunningspl

ichtig 

                                                  

* = nieuw nummer alleen voor dit project 

van toepassing. 

JA / NEE                                                   

                                                        

01-01 Uitbreiding 1200mm aan 
achterzijde woning.  

NEE x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x         Let op:voldoet basispui aan 

daglicht? 

Bij beukmaat 6000 + 

topgevel erop stalen balk 

nodig en dus aangeven op 

tek. 

01-02 Uitbreiding 2400mm aan 
achterzijde woning. 

NEE x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x         Let op:voldoet basispui aan 

daglicht? 

Bij beukmaat 6000 + 

topgevel erop stalen balk 

nodig en dus aangeven op 

tek. 

01-04a Erker voorgevel. JA x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x?         Per project bepalen. 

01-04b Erker zijgevel. JA? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x?         Per project bepalen. 

01-06h Garage vast aan woning (in 
ongeïsoleerde uitvoering). 

JA x? x? x? x?       x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x?         Basisoptie bij aan woning 

geschakelde garage is een 

geïsoleerde garage 

aanbieden ipv deze 

ongeïsoleerde. 

01-06i Vrijstaande garage (in 
ongeïsoleerde uitvoering). 

JA x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x?           

01-06n Garage vast aan woning (in 
geïsoleerde uitvoering). 

NEE x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x?         Basis in geïsoleerde 

uitvoering aanbieden. Dus 
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deze optie aanhouden. 

01-23a Vaste (open) trap naar 2e 
verdieping ipv vlizotrap (incl. MV-
kast op zolderverdieping.Deze MV-
kast is niet van toepassing indien 
tevens optie 02-01j of optie 02-01h 
wordt gekozen). 

NEE                       x             x             

01-24 Vergroten entree (inclusief 
verschuiven toilet) 

NEE       x                                           

                                                        

                            
  Optielijst 2 - afbouw    Tka/

b2-2 

TK

e2-

2 

TKg/

h2-2 

TKn/

o2-2 

TKq

d2-

2 

TKq

l2-2 

TK

r2-

2 

RTa2-

2 

RT

b2-

2 

RTc2

-2 

RT

d2-

2 

RTe2-

2 

RTf2-

2 

RT

g2-

2 

RHa2-

2 

RH

b2-

2 

RHc

2-2 

RH

d2-

2 

RHe2-

2 

RHf2-

2 

          

01-00b Keuken in woonkamer   x (a)   x (g) x (n)                                         Alleen bij model a, g en n 

mogelijk (basis woonkamer 

voor) 

01-03 Uitbreiding ca 1465mm aan zijkant 
woning. 

JA?         x x x                                   Let op: achterpad nodig? / 

best.plan 

01-03a Pui met dubbele tuindeuren in 
achtergevel ipv basis kozijnen.  

NEE x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x?         Indien 2 kozijnen in de 

achtergevel gesitueerd zijn. 

01-03b Schuifpui in achtergevel ipv basis 
kozijn.  

NEE x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x         Basisoptie indien basispui 

erop afgestemd is. 

01-03c Pui met dubbele tuindeuren in 
achtergevel ipv basis kozijn. 

NEE x x? x? x? x? x? x x x x x x x x x x x x x x         Indien er in de basis al 1 

grote puit aanwezig is 

01-04c Onderste deel van kozijn 
dichtzetten middels paneelvulling. 

Nee x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x?           

01-05a Deurkozijn garage achtergevel 
verplaatsen naar zijgevel. 

NEE x x x x       x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x?         Basisoptie bij aan woning 

geschakelde garage. 

01-05b Deurkozijn garage zijgevel 
verplaatsen naar achtergevel. 

NEE x? x? x? x?       x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x?         Basisoptie bij vrijstaande 

garage. 

01-05d Dubbele deuren i.p.v. kanteldeur 
(vrije doorgang breedte ca. 
2150mm). 

NEE x x x x       x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x?         Let op doorgang afhankelijk 

van deurbreedte. 

Basisdoorgang is ca. 

2300mm. 

01-05e Kanteldeur met loopdeur i.p.v. 
basis kanteldeur (loopdeur 
gesitueerd aan woningzijde). 

NEE x x x x       x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x?         Basisoptie indien garage 

aanwezig is. 

01-05f Sectionaldeur i.p.v. kanteldeur. NEE x x x x       x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x?         Basisoptie indien garage 

aanwezig is. 

01-05i Pui met enkele deur i.p.v. 
kanteldeur (loopdeur gesitueerd 
aan woningzijde). 

NEE x x x x       x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x?         Basisoptie indien garage 

aanwezig is. 

01-05j Pui met enkele deur i.p.v. 
kanteldeur (loopdeur gesitueerd 
aan woningzijde). 

NEE x x x x       x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x?         Basisoptie indien garage 

aanwezig is. 

01-06a Deurkozijn tussen garage en 
woning (alleen mogelijk i.c.m. optie 
01-02). 

NEE x x x x       x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x?         Basisoptie bij aan woning 

geschakelde garage. 

01-06b Deurkozijn tussen garage en 
woning. 

NEE x x x x       x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x?         Basisoptie bij aan woning 

geschakelde garage. 

01-06j Tuinberging. JA         x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x?           

01-

06m 

Isoleren vrijstaande garage. NEE x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x?           

01-07a Kopgevelkozijn. JA x? x? x? x?       x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x?         Per project bepalen. 
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01-07f Garage opsplitsen in speel-
/werkkamer, voorzien van 
aangepast gevelkozijn, en berging 
(alleen mogelijk i.c.m. optie 01-02 + 
01-05i of 01-05j). 

NEE x x x x       x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x?         Basisoptie bij aan woning 

geschakelde garage. 

Extra pv paneel opnemen in 

optie ivm Epg 

01-07l Garage opsplitsen in middels 
loopdeur bereikbare onbenoemde 
ruimte, voorzien van aangepast 
gevelkozijn, en berging (alleen 
mogelijk i.c.m. optie 01-02 + 01-05i 
of 01-05j). 

NEE x x x x       x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x?         Basisoptie bij aan woning 

geschakelde garage. 

Extra pv paneel opnemen in 

optie ivm Epg 

01-08a Dakkapel in achtergevel (breedte 
ca. 1800mm). 

NEE x x x x   x   x x x x x x x x x x x x x           

01-08b Dakkapel in voorgevel (breedte ca. 
1800mm). 

JA x x x x   x   x x x x x x x x x x x x x           

01-08c Dakkapel in achtergevel (breedte 
ca. 3400mm). 

NEE x x x x       x x x x x x x x x x x x x           

01-08d Onbenoemde ruimte op 2e 
verdieping. 

NEE x x   x x x x x x x x x x x x x x x x x           

01-08d Onbenoemde ruimte op 2e 
verdieping (alleen mogelijk i.c.m. 
optie 01-23a). 

NEE                       x             x             

01-08e CV-/MV-/Wasruimte en 
onbenoemde ruimte op 2e 
verdieping. 

NEE   x                                               

01-08f Wasruimte en 2 onbenoemde 
ruimten op 2e verdieping. 

NEE     x                                             

01-08g Omzetten aangeboden 
onbenoemde ruimte naar 
slaapkamer (verblijfsruimte). 

NEE                                                 Normaliter niet aanbieden 

01-08h Dakkapel in zijgevel (breedte ca. 
1800mm). 

JA? x? x? x? x? x   x x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x?         Per project bepalen bij 

eindwoning met dwarskap. 

01-08i Dakkapel in zijgevel (breedte ca. 
3400mm). 

JA? x? x? x? x? x   x x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x? x?         Per project bepalen bij 

eindwoning met dwarskap. 

01-08j 2 Onbenoemde ruimte op 2e 
verdieping. 

NEE       x                                           

01-08k Doucheruimte (inclusief tegelwerk 
en sanitair) en 1 onbenoemde 
ruimte op 2e verdieping. 

  x     x                                         LET OP TOEGANG VIA TRAP 

VEREISTE 2300MM HOOGTE 

OVER BREEDTE VAN 800 

MM. 

01-08l Doucheruimte (inclusief tegelwerk 
en sanitair) en 2 onbenoemde 
ruimten op 2e verdieping. 

  x     x                                         LET OP TOEGANG VIA TRAP 

VEREISTE 2300MM HOOGTE 

OVER BREEDTE VAN 800 

MM. 

01-

08m 

Doucheruimte (inclusief tegelwerk 
en sanitair), wasruimte en 1 
onbenoemde ruimte op 2e 
verdieping. 

      x x                                         LET OP: BIJ RAAM IN 

TOPGEVEL OF DWARSKAP 

NIET MOGELIJK OM AAN TE 

BIEDEN. 

01-08r Wasruimte op 2e verdieping   NEE     x x       x x x x   x x x x x x   x           

01-08r Wasruimte op 2e verdieping (alleen 
mogelijk i.c.m. optie 01-23a + 01-
23b)   

NEE                       x             x             

01-08s Onbenoemde ruimte op 2e 
verdieping (alleen mogelijk i.c.m. 
optie 01-08r). 

NEE     x x       x x x x   x x x x x x   x           
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01-08s Onbenoemde ruimte op 2e 
verdieping (alleen mogelijk i.c.m. 
optie 01-08r + 01-23a + 01-23b). 

NEE                       x             x             

01-09a Dakvenster br.xh. ca. 
1140x1180mm. 

NEE x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x           

01-09b Dakvenster br.xh. ca. 780x1180mm. NEE x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x           

01-09c Dakvenster br.xh. ca. 550x780mm. NEE x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x           

01-10a Separaat toilet (inclusief tegelwerk, 
exclusief aanpassing sanitair). 

NEE x   x   x x       x             x                 

01-10b Samenvoegen slaapkamers 2+3. NEE x x x x x x x     x       x     x                 

01-10c Samenvoegen slaapkamers 1+3. NEE               x x   x       x x   x               

01-10d Separaat toilet i.c.m. samenvoegen 
slaapkamers 2+3 (inclusief 
tegelwerk, exclusief aanpassing 
sanitair). 

NEE     x                                             

01-10e Vergroten badkamer i.c.m. 
samenvoegen slaapkamers 2+3 
(inclusief tegelwerk, exclusief 
aanpassing sanitair). 

NEE     x                                             

01-10f Vergroten badkamer i.c.m. separaat 
toilet en samenvoegen slaapkamers 
2+3 (inclusief tegelwerk, exclusief 
aanpassing sanitair). 

NEE     x                                             

01-10g Inloopkast in slaapkamer 1. NEE x x x x                                           

01-10h Extra slaapkamer (slaapkamer 3). NEE                       x x           x x         Let op: bij kleinste afmeting 

woning is dit geen 

slaapkamer maar 

onbenoemde ruimte, zie 01-

10o. 

01-10i Vergroten van badkamer (inclusief 
tegelwerk, exclusief aanpassing 
sanitair). 

NEE     x         x 

(400

mm?) 

  x (+ 

zie 

info) 

  x 

(400

mm?) 

x 

(400

mm?) 

  x 

(400

mm?) 

  x (+ 

zie 

info) 

  x 

(400

mm?) 

x 

(400

mm?) 

        Type RTc2-2 + RHc2-2: bij 

beukmaat 5700 vergroting 

300mm. / bij beukmaat 6000 

vergroting 600mm. 

01-10i Vergroten van badkamer (inclusief 
tegelwerk, exclusief aanpassing 
sanitair). Alleen mogelijk i.c.m. 
optie 01-10b 

NEE x                                                 

01-10j Verplaatsen van badkamer 
(inclusief tegelwerk, exclusief 
aanpassing sanitair). 

NEE       x?                                           

01-10k Inloopkast in slaapkamer 2 (alleen 
mogelijk i.c.m. optie 01-10b) 

NEE         x x x                                     

01-10l Inloopkast in slaapkamer 2 (alleen 
mogelijk i.c.m. optie 01-10b) 

NEE         x x x                                     

01-

10m 

Verplaatsen closet naar badkamer 
i.c.m. vergroten slaapkamer 3 en 
vervallen van separate toiletruimte 
op de 1e verdieping (inclusief 
vervallen tegelwerk, excl. 
aanpassing sanitair). 

NEE       x                                           

01-10n Vergroten van overloop. NEE       x                                           

01-10o Extra ruimte (onbenoemde ruimte) 
op 1e verdieping. 

NEE                       x x           x x         Alleen bij kleinste afmeting 

woning is dit geen 

slaapkamer maar 



 

Inhoudsopgave  26 
 

onbenoemde ruimte. Anders 

is dit optie 01-10h. 

01-23b Verplaatsen wasmachineaansluiting 
naar zolder (alleen mogelijk i.c.m. 
optie 01-23a). 

NEE                       x             x             

02-01a Vervallen wanden aan zijkant trap 
tpv begane grond. 

NEE     x                                             

02-01b Trapkast. NEE x x x   x x x         x x                         

02-01c Trapkast vervalt (blijft dichte trap). NEE               x           x                       

02-01e Trapkast zonder vergroten entree 
en toegang vanuit entree.  

NEE       x                                           

02-01f Trapkast zonder vergroten entree 
en toegang vanuit keuken. 

NEE       x                                           

02-01g Trapkast (i.c.m. optie 01-24). NEE       x                                           

02-01h Vergroten entree (inclusief optie 
trapkast). 

NEE                       x x                         

02-01j Vergroten entree. NEE         x x           x x           x x           

02-

01m 

Plaatsen wanden aan zijkant trap 
tpv begane grond. 

NEE         x x x                                     

02-02a Vaste kast. NEE   x x                                             

02-02b Vaste kast (alleen mogelijk i.c.m. 
optie 01-24) 

NEE       x                                           

02-02c Vaste kast (alleen mogelijk i.c.m. 
optie 01-10j) 

NEE       x?                                         Afhankelijk van gevelindeling 

of 01-10j van toepassing kan 

zijn. 

02-03a Schuifdeuren aan woonkamerzijde 
(niet mogelijk i.c.m. optie 02-01k). 

NEE     x                                             
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OPTIES:

Uitbreiding 1200mm aan 

achterzijde woning. 

Uitbreiding 2400mm aan 

achterzijde woning. Erker voorgevel. Erker zijgevel.

Garage vast aan woning 

(in ongeïsoleerde 

uitvoering).

Vrijstaande garage (in 

ongeïsoleerde 

uitvoering).

Garage vast aan woning 

(in geïsoleerde 

uitvoering).

Vaste (open) trap naar 

2e verdieping ipv 

vlizotrap

Vergroten entree 

(inclusief verschuiven 

toilet) Keuken in woonkamer

Uitbreiding ca 1465mm 

aan zijkant woning.

Pui met dubbele 

tuindeuren in 

achtergevel ipv basis 

kozijnen. 

Schuifpui in achtergevel 

ipv basis kozijn. 

Pui met dubbele 

tuindeuren in 

achtergevel ipv basis 

kozijn.

Project: Bouwnr: Sleutel: OPTIO-type: plattegrond: 01-01 01-02 01-04a 01-04b 01-06h 01-06i 01-06n 01-23a 01-24 01-00b 01-03 01-03a 01-03b 01-03c

20859 001 20859001 TK q 1

20859 002 20859002 TK q 1 1

20859 003 20859003 RT a 1 1

20859 004 20859004 RT a 1

20859 005 20859005 RT a 1 1

20859 006 20859006 RT a 1 1

20859 007 20859007 TK q 1

20859 008 20859008 TK q 1 1

20859 009 20859009 RT a 1 1

20859 010 20859010 RT a 1 1

20859 011 20859011 RT a 1

20859 012 20859012 RT a

20859 013 20859013 TK q 1 1

20859 014 20859014 TK q 1 1

20859 019 20859019 TK q 1 1

20859 020 20859020 TK q 1 1

20859 021 20859021 RT a 1 1

20859 022 20859022 RT a 1 1

20859 023 20859023 RT a 1 1

20859 024 20859024 RT a 1 1

20859 025 20859025 RT a 1 1

20859 026 20859026 TK q 1 1

20859 027 20859027 TK q 1 1

21073 001 21073001 RT a 1 1

21073 002 21073002 RT a 1 1

21073 003 21073003 RT a 1 1

21073 004 21073004 RT a 1 1

21073 005 21073005 RT a 1

21073 006 21073006 RT a

21073 007 21073007 RT a

21073 008 21073008 TK g 1 1

21073 009 21073009 TK e 1 1

21073 010 21073010 TK g 1 1

21073 011 21073011 RT g 1

21073 012 21073012 RT g 1 1

21073 013 21073013 RT g 1 1

21073 014 21073014 RT g

21082 207 21082207 TK 1 1

21082 208 21082208 TK 1 1 1

21082 209 21082209 TK 1

21082 210 21082210 TK 1

21082 211 21082211 TK 1 1

21082 212 21082212 TK 1 1

21082 213 21082213 RT a 1 1

21082 214 21082214 RT a 1

21082 215 21082215 RT a

21082 216 21082216 RT a 1 1

21082 217 21082217 RT a 1 1

21082 218 21082218 RT a 1 1

21082 219 21082219 RT a 1

21082 220 21082220 RT a 1 1

21096 000P 21096000P TK

21096 026 21096026 TK 1 1 1

21096 027 21096027 TK 1

21096 028 21096028 TK 1 1 1

21096 029 21096029 TK

21096 030 21096030 TK 1 1

21096 031 21096031 TK 1 1 1

21096 032 21096032 TK 1 1

21096 033 21096033 TK 1 1

21101 001 21101001 RT a 1

21101 002 21101002 RT a 1

21101 003 21101003 RT a

21101 004 21101004 RT a 1 1

21101 005 21101005 RT a 1

21101 006 21101006 RT a 1

21101 007 21101007 RT a 1 1

21101 008 21101008 RT a 1 1

21101 009 21101009 RT a 1 1

21101 010 21101010 RT a 1 1

21101 011 21101011 RT a 1

21101 012 21101012 RT a 1

21101 013 21101013 RT a 1 1

21101 014 21101014 RT a

21101 015 21101015 RT a

21101 016 21101016 RT a 1

21101 017 21101017 RT a 1

21101 018 21101018 RT a 1 1

21112 024 21112024 RT a 1 1

21112 025 21112025 RT a 1 1

21112 026 21112026 RT a 1 1

21112 027 21112027 RT a 1

21112 028 21112028 RT a 1

21112 029 21112029 RT a 1 1

21112 030 21112030 RT a 1 1

21112 031 21112031 RT a 1 1

21112 032 21112032 RT a 1

21112 033 21112033 RT a 1 1

21112 034 21112034 RT a 1 1

21112 035 21112035 RT a

21112 036 21112036 RT a 1 1

21112 037 21112037 RT a

21112 038 21112038 RT a 1 1

21112 039 21112039 RT a 1

21112 040 21112040 RT a 1

21112 041 21112041 TK n

21112 042 21112042 TK o 1

21112 043 21112043 TK g 1

21112 044 21112044 TK g 1

21112 045 21112045 TK n 1 1 1

21112 046 21112046 TK o

21112 047 21112047 TK n 1 1

21112 048 21112048 TK o 1

21112 049 21112049 TK h 1

21112 050 21112050 TK h 1 1 1

21112 051 21112051 TK n 1

21112 052 21112052 TK o 1

21112 053 21112053 TK n 1

21112 054 21112054 TK o 1 1

14 65 1 0 3 0 2 0 0 8 2 0 18 51

Bijl. IX.   Data referentieprojecten kopersopties 
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OPTIES:

Onderste deel van 

kozijn dichtzetten 

middels paneelvulling.

Deurkozijn garage 

achtergevel verplaatsen 

naar zijgevel.

Deurkozijn garage 

zijgevel verplaatsen 

naar achtergevel.

Deurkozijn garage in 

zijgevel.

Dubbele deuren i.p.v. 

kanteldeur (vrije 

doorgang breedte ca. 

2150mm).

Kanteldeur met 

loopdeur i.p.v. basis 

kanteldeur (loopdeur 

gesitueerd aan 

woningzijde).

Sectionaldeur i.p.v. 

kanteldeur.

Elektrische bediening 

t.b.v. 

kantel/sectionaldeur.

Losse handzender t.b.v. 

elektrische bediening 

t.b.v. 

kantel/sectionaldeur.

Pui met enkele deur 

i.p.v. kanteldeur 

(loopdeur gesitueerd 

aan woningzijde).

Pui met enkele deur 

i.p.v. kanteldeur 

(loopdeur gesitueerd 

aan woningzijde).

Deurkozijn tussen 

garage en woning 

(alleen mogelijk i.c.m. 

optie 01-02).

Deurkozijn tussen 

garage en woning. Isoleren garage.

Project: Bouwnr: Sleutel: OPTIO-type: plattegrond: 01-04c 01-05a 01-05b 01-05c 01-05d 01-05e 01-05f 01-05g 01-05h 01-05i 01-05j 01-06a 01-06b 01-06c

20859 001 20859001 TK q

20859 002 20859002 TK q

20859 003 20859003 RT a

20859 004 20859004 RT a

20859 005 20859005 RT a

20859 006 20859006 RT a

20859 007 20859007 TK q

20859 008 20859008 TK q

20859 009 20859009 RT a

20859 010 20859010 RT a

20859 011 20859011 RT a

20859 012 20859012 RT a

20859 013 20859013 TK q

20859 014 20859014 TK q

20859 019 20859019 TK q

20859 020 20859020 TK q

20859 021 20859021 RT a

20859 022 20859022 RT a

20859 023 20859023 RT a

20859 024 20859024 RT a

20859 025 20859025 RT a

20859 026 20859026 TK q

20859 027 20859027 TK q

21073 001 21073001 RT a

21073 002 21073002 RT a

21073 003 21073003 RT a

21073 004 21073004 RT a

21073 005 21073005 RT a

21073 006 21073006 RT a

21073 007 21073007 RT a

21073 008 21073008 TK g 1

21073 009 21073009 TK e

21073 010 21073010 TK g

21073 011 21073011 RT g

21073 012 21073012 RT g

21073 013 21073013 RT g

21073 014 21073014 RT g

21082 207 21082207 TK 1 1 1 1 1

21082 208 21082208 TK 1 1 1

21082 209 21082209 TK 1 1

21082 210 21082210 TK 1 1

21082 211 21082211 TK 1

21082 212 21082212 TK

21082 213 21082213 RT a

21082 214 21082214 RT a

21082 215 21082215 RT a

21082 216 21082216 RT a

21082 217 21082217 RT a

21082 218 21082218 RT a

21082 219 21082219 RT a

21082 220 21082220 RT a

21096 000P 21096000P TK 1

21096 026 21096026 TK

21096 027 21096027 TK

21096 028 21096028 TK

21096 029 21096029 TK

21096 030 21096030 TK

21096 031 21096031 TK 1

21096 032 21096032 TK

21096 033 21096033 TK

21101 001 21101001 RT a

21101 002 21101002 RT a

21101 003 21101003 RT a

21101 004 21101004 RT a

21101 005 21101005 RT a

21101 006 21101006 RT a

21101 007 21101007 RT a

21101 008 21101008 RT a

21101 009 21101009 RT a

21101 010 21101010 RT a

21101 011 21101011 RT a

21101 012 21101012 RT a

21101 013 21101013 RT a

21101 014 21101014 RT a

21101 015 21101015 RT a

21101 016 21101016 RT a

21101 017 21101017 RT a

21101 018 21101018 RT a 1

21112 024 21112024 RT a

21112 025 21112025 RT a

21112 026 21112026 RT a

21112 027 21112027 RT a

21112 028 21112028 RT a

21112 029 21112029 RT a

21112 030 21112030 RT a

21112 031 21112031 RT a

21112 032 21112032 RT a

21112 033 21112033 RT a

21112 034 21112034 RT a

21112 035 21112035 RT a

21112 036 21112036 RT a

21112 037 21112037 RT a

21112 038 21112038 RT a

21112 039 21112039 RT a

21112 040 21112040 RT a

21112 041 21112041 TK n 1

21112 042 21112042 TK o 1 1

21112 043 21112043 TK g

21112 044 21112044 TK g 1

21112 045 21112045 TK n 1

21112 046 21112046 TK o

21112 047 21112047 TK n 1

21112 048 21112048 TK o 1 1

21112 049 21112049 TK h

21112 050 21112050 TK h 1 1

21112 051 21112051 TK n 1

21112 052 21112052 TK o 1

21112 053 21112053 TK n 1

21112 054 21112054 TK o 1

2 0 0 0 6 3 1 1 1 0 4 7 3 3
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OPTIES:

Isoleren garage en 

opsplitsen garage in 

speel-/werkkamer, 

voorzien van aangepast 

gevelkozijn, en berging

Isoleren garage en 

opsplitsen garage in 

speel-/werkkamer en 

berging Tuinberging.

Isoleren garage en 

opsplitsen garage in 

middels loopdeur 

bereikbare onbenoemde 

ruimte en berging 

Isoleren garage en 

opsplitsen garage in 

middels loopdeur 

bereikbare onbenoemde 

ruimte, voorzien van 

aangepast gevelkozijn, 

en berging 

Isoleren vrijstaande 

garage.

Verlengen en isoleren 

garage en opsplitsen 

garage in middels 

loopdeur bereikbare 

speel-/werkkamer, 

voorzien van aangepast 

gevelkozijn, en berging.

Kopgevelkozijn.

Daglichtspots in 

uitbreiding 2400mm aan 

achterzijde woning.

Garage opsplitsen in 

speel-/werkkamer, 

voorzien van aangepast 

gevelkozijn, en berging 

(alleen mogelijk i.c.m. 

optie 01-02 + 01-05i of 

01-05j).

Garage opsplitsen in 

speel-/werkkamer en 

berging (alleen mogelijk 

i.c.m. optie 01-05j).

Garage opsplitsen in 

middels loopdeur 

bereikbare onbenoemde 

ruimte en berging 

Garage opsplitsen in 

middels loopdeur 

bereikbare onbenoemde 

ruimte, voorzien van 

aangepast gevelkozijn, 

en berging 

Dakkapel in achtergevel 

(breedte ca. 1800mm).

Project: Bouwnr: Sleutel: OPTIO-type: plattegrond: 01-06f 01-06g 01-06j 01-06k 01-06l 01-06m 01-6o 01-07a 01-07b 01-07f 01-07g 01-07k 01-07l 01-08a

20859 001 20859001 TK q

20859 002 20859002 TK q

20859 003 20859003 RT a

20859 004 20859004 RT a

20859 005 20859005 RT a

20859 006 20859006 RT a

20859 007 20859007 TK q

20859 008 20859008 TK q

20859 009 20859009 RT a 1

20859 010 20859010 RT a

20859 011 20859011 RT a

20859 012 20859012 RT a

20859 013 20859013 TK q

20859 014 20859014 TK q

20859 019 20859019 TK q

20859 020 20859020 TK q

20859 021 20859021 RT a

20859 022 20859022 RT a

20859 023 20859023 RT a

20859 024 20859024 RT a

20859 025 20859025 RT a 1

20859 026 20859026 TK q

20859 027 20859027 TK q

21073 001 21073001 RT a

21073 002 21073002 RT a

21073 003 21073003 RT a

21073 004 21073004 RT a

21073 005 21073005 RT a

21073 006 21073006 RT a

21073 007 21073007 RT a

21073 008 21073008 TK g

21073 009 21073009 TK e

21073 010 21073010 TK g

21073 011 21073011 RT g

21073 012 21073012 RT g

21073 013 21073013 RT g

21073 014 21073014 RT g

21082 207 21082207 TK

21082 208 21082208 TK 1

21082 209 21082209 TK

21082 210 21082210 TK

21082 211 21082211 TK 1

21082 212 21082212 TK 1

21082 213 21082213 RT a

21082 214 21082214 RT a

21082 215 21082215 RT a

21082 216 21082216 RT a

21082 217 21082217 RT a

21082 218 21082218 RT a

21082 219 21082219 RT a

21082 220 21082220 RT a

21096 000P 21096000P TK

21096 026 21096026 TK

21096 027 21096027 TK

21096 028 21096028 TK

21096 029 21096029 TK

21096 030 21096030 TK

21096 031 21096031 TK

21096 032 21096032 TK

21096 033 21096033 TK

21101 001 21101001 RT a

21101 002 21101002 RT a

21101 003 21101003 RT a

21101 004 21101004 RT a

21101 005 21101005 RT a

21101 006 21101006 RT a

21101 007 21101007 RT a

21101 008 21101008 RT a

21101 009 21101009 RT a

21101 010 21101010 RT a

21101 011 21101011 RT a

21101 012 21101012 RT a

21101 013 21101013 RT a

21101 014 21101014 RT a

21101 015 21101015 RT a

21101 016 21101016 RT a

21101 017 21101017 RT a

21101 018 21101018 RT a 1

21112 024 21112024 RT a

21112 025 21112025 RT a

21112 026 21112026 RT a

21112 027 21112027 RT a

21112 028 21112028 RT a

21112 029 21112029 RT a

21112 030 21112030 RT a

21112 031 21112031 RT a

21112 032 21112032 RT a

21112 033 21112033 RT a

21112 034 21112034 RT a

21112 035 21112035 RT a

21112 036 21112036 RT a

21112 037 21112037 RT a

21112 038 21112038 RT a

21112 039 21112039 RT a

21112 040 21112040 RT a

21112 041 21112041 TK n

21112 042 21112042 TK o 1

21112 043 21112043 TK g

21112 044 21112044 TK g

21112 045 21112045 TK n

21112 046 21112046 TK o

21112 047 21112047 TK n

21112 048 21112048 TK o

21112 049 21112049 TK h

21112 050 21112050 TK h

21112 051 21112051 TK n

21112 052 21112052 TK o 1

21112 053 21112053 TK n

21112 054 21112054 TK o

0 0 0 1 0 0 2 1 1 1 0 0 0 2
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OPTIES:

Dakkapel in voorgevel 

(breedte ca. 1800mm).

Dakkapel in achtergevel 

(breedte ca. 3400mm).

Onbenoemde ruimte op 

2e verdieping.

CV-/MV-/Wasruimte en 

onbenoemde ruimte op 

2e verdieping.

Wasruimte en 2 

onbenoemde ruimten op 

2e verdieping.

Omzetten aangeboden 

onbenoemde ruimte 

naar slaapkamer 

(verblijfsruimte).

Dakkapel in zijgevel 

(breedte ca. 1800mm).

Dakkapel in zijgevel 

(breedte ca. 3400mm).

2 Onbenoemde ruimte 

op 2e verdieping.

Doucheruimte (inclusief 

tegelwerk en sanitair) 

en 1 onbenoemde 

ruimte op 2e 

verdieping.

Doucheruimte (inclusief 

tegelwerk en sanitair) 

en 2 onbenoemde 

ruimten op 2e 

verdieping.

Doucheruimte (inclusief 

tegelwerk en sanitair), 

wasruimte en 1 

onbenoemde ruimte op 

2e verdieping.

Wasruimte op 2e 

verdieping  

Onbenoemde ruimte op 

2e verdieping (alleen 

mogelijk i.c.m. optie 01-

08r).

Project: Bouwnr: Sleutel: OPTIO-type: plattegrond: 01-08b 01-08c 01-08d 01-08e 01-08f 01-08g 01-08h 01-08i 01-08j 01-08k 01-08l 01-08m 01-08r 01-08s

20859 001 20859001 TK q 1

20859 002 20859002 TK q

20859 003 20859003 RT a

20859 004 20859004 RT a

20859 005 20859005 RT a

20859 006 20859006 RT a

20859 007 20859007 TK q

20859 008 20859008 TK q

20859 009 20859009 RT a

20859 010 20859010 RT a

20859 011 20859011 RT a

20859 012 20859012 RT a

20859 013 20859013 TK q 1

20859 014 20859014 TK q

20859 019 20859019 TK q

20859 020 20859020 TK q

20859 021 20859021 RT a

20859 022 20859022 RT a

20859 023 20859023 RT a

20859 024 20859024 RT a

20859 025 20859025 RT a 1 1

20859 026 20859026 TK q

20859 027 20859027 TK q

21073 001 21073001 RT a

21073 002 21073002 RT a

21073 003 21073003 RT a

21073 004 21073004 RT a

21073 005 21073005 RT a

21073 006 21073006 RT a

21073 007 21073007 RT a

21073 008 21073008 TK g

21073 009 21073009 TK e

21073 010 21073010 TK g

21073 011 21073011 RT g

21073 012 21073012 RT g

21073 013 21073013 RT g

21073 014 21073014 RT g

21082 207 21082207 TK

21082 208 21082208 TK 1

21082 209 21082209 TK

21082 210 21082210 TK

21082 211 21082211 TK

21082 212 21082212 TK

21082 213 21082213 RT a

21082 214 21082214 RT a

21082 215 21082215 RT a

21082 216 21082216 RT a

21082 217 21082217 RT a

21082 218 21082218 RT a

21082 219 21082219 RT a

21082 220 21082220 RT a

21096 000P 21096000P TK

21096 026 21096026 TK 1

21096 027 21096027 TK

21096 028 21096028 TK

21096 029 21096029 TK

21096 030 21096030 TK

21096 031 21096031 TK

21096 032 21096032 TK

21096 033 21096033 TK

21101 001 21101001 RT a

21101 002 21101002 RT a

21101 003 21101003 RT a 1

21101 004 21101004 RT a 1 1

21101 005 21101005 RT a 1

21101 006 21101006 RT a

21101 007 21101007 RT a

21101 008 21101008 RT a

21101 009 21101009 RT a

21101 010 21101010 RT a

21101 011 21101011 RT a

21101 012 21101012 RT a

21101 013 21101013 RT a

21101 014 21101014 RT a

21101 015 21101015 RT a

21101 016 21101016 RT a

21101 017 21101017 RT a

21101 018 21101018 RT a

21112 024 21112024 RT a

21112 025 21112025 RT a 1 1

21112 026 21112026 RT a

21112 027 21112027 RT a

21112 028 21112028 RT a

21112 029 21112029 RT a

21112 030 21112030 RT a

21112 031 21112031 RT a 1

21112 032 21112032 RT a 1

21112 033 21112033 RT a 1

21112 034 21112034 RT a 1

21112 035 21112035 RT a

21112 036 21112036 RT a

21112 037 21112037 RT a

21112 038 21112038 RT a 1

21112 039 21112039 RT a

21112 040 21112040 RT a

21112 041 21112041 TK n

21112 042 21112042 TK o 1

21112 043 21112043 TK g

21112 044 21112044 TK g 1

21112 045 21112045 TK n

21112 046 21112046 TK o

21112 047 21112047 TK n 1

21112 048 21112048 TK o

21112 049 21112049 TK h

21112 050 21112050 TK h 1

21112 051 21112051 TK n 1

21112 052 21112052 TK o 1 1

21112 053 21112053 TK n 1 1 1

21112 054 21112054 TK o

5 7 9 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0



 

Inhoudsopgave  31 
 

  

OPTIES:

Dakvenster achtergevel 

br.xh. ca. 

1140x1180mm.

Dakvenster voorgevel 

br.xh. ca. 

780x1180mm.

Dakvenster achtergevel 

br.xh. ca. 550x780mm.

Dakvenster in 

voorgevel afm. ca. 780 

x 1180mm

Dakvenster in zijgevel 

br.xh. ca. 

1140x1180mm.

Dakvenster in zijgevel 

afm. ca. 780 x1180 mm

Dakvenster in 

achtergevel (br.xh. ca. 

550x780mm)

Dakvenster in 

voorgevel afm. ca. 550 

x 780 mm.

Dakvenster in zijgevel 

afm. ca. 550 x 780 mm. 

Separaat toilet (inclusief 

tegelwerk, exclusief 

aanpassing sanitair).

Samenvoegen 

slaapkamers 2+3.

Samenvoegen 

slaapkamers 1+3.

Separaat toilet i.c.m. 

samenvoegen 

slaapkamers 2+3 

(inclusief tegelwerk, 

exclusief aanpassing 

sanitair).

Vergroten badkamer 

i.c.m. samenvoegen 

slaapkamers 2+3 

(inclusief tegelwerk, 

exclusief aanpassing 

sanitair).

Project: Bouwnr: Sleutel: OPTIO-type: plattegrond: 01-09a 01-09b 01-09c 01-9d 01-9e 01-9f 01-9g 01-9h 01-9i 01-10a 01-10b 01-10c 01-10d 01-10e

20859 001 20859001 TK q 1 1 1

20859 002 20859002 TK q 1 1

20859 003 20859003 RT a 1 1

20859 004 20859004 RT a 1

20859 005 20859005 RT a

20859 006 20859006 RT a 1

20859 007 20859007 TK q 1 1

20859 008 20859008 TK q

20859 009 20859009 RT a 1 1 1

20859 010 20859010 RT a

20859 011 20859011 RT a

20859 012 20859012 RT a 1

20859 013 20859013 TK q 1

20859 014 20859014 TK q 1

20859 019 20859019 TK q

20859 020 20859020 TK q 1

20859 021 20859021 RT a 1

20859 022 20859022 RT a

20859 023 20859023 RT a 1 1

20859 024 20859024 RT a 1

20859 025 20859025 RT a

20859 026 20859026 TK q 1

20859 027 20859027 TK q 1

21073 001 21073001 RT a 1

21073 002 21073002 RT a

21073 003 21073003 RT a 1

21073 004 21073004 RT a 1

21073 005 21073005 RT a

21073 006 21073006 RT a 1

21073 007 21073007 RT a

21073 008 21073008 TK g

21073 009 21073009 TK e

21073 010 21073010 TK g 1

21073 011 21073011 RT g

21073 012 21073012 RT g

21073 013 21073013 RT g

21073 014 21073014 RT g

21082 207 21082207 TK 1 1

21082 208 21082208 TK 1

21082 209 21082209 TK

21082 210 21082210 TK 1

21082 211 21082211 TK

21082 212 21082212 TK 1 1

21082 213 21082213 RT a 1

21082 214 21082214 RT a 1 1

21082 215 21082215 RT a 1

21082 216 21082216 RT a

21082 217 21082217 RT a 1 1

21082 218 21082218 RT a 1 1

21082 219 21082219 RT a 1

21082 220 21082220 RT a

21096 000P 21096000P TK

21096 026 21096026 TK

21096 027 21096027 TK

21096 028 21096028 TK

21096 029 21096029 TK

21096 030 21096030 TK

21096 031 21096031 TK 1 1 1 1

21096 032 21096032 TK

21096 033 21096033 TK

21101 001 21101001 RT a

21101 002 21101002 RT a 1

21101 003 21101003 RT a

21101 004 21101004 RT a

21101 005 21101005 RT a 1 1 1

21101 006 21101006 RT a 1 1

21101 007 21101007 RT a 1

21101 008 21101008 RT a 1 1 1

21101 009 21101009 RT a 1

21101 010 21101010 RT a

21101 011 21101011 RT a

21101 012 21101012 RT a

21101 013 21101013 RT a 1

21101 014 21101014 RT a 1

21101 015 21101015 RT a 1

21101 016 21101016 RT a 1

21101 017 21101017 RT a 1 1

21101 018 21101018 RT a

21112 024 21112024 RT a 1

21112 025 21112025 RT a

21112 026 21112026 RT a

21112 027 21112027 RT a 1 1

21112 028 21112028 RT a

21112 029 21112029 RT a 1

21112 030 21112030 RT a

21112 031 21112031 RT a 1 1

21112 032 21112032 RT a 1 1

21112 033 21112033 RT a 1

21112 034 21112034 RT a

21112 035 21112035 RT a 1 1

21112 036 21112036 RT a 1

21112 037 21112037 RT a 1

21112 038 21112038 RT a 1 1 1

21112 039 21112039 RT a 1

21112 040 21112040 RT a 1

21112 041 21112041 TK n

21112 042 21112042 TK o 1 1

21112 043 21112043 TK g 1

21112 044 21112044 TK g 1

21112 045 21112045 TK n

21112 046 21112046 TK o 1

21112 047 21112047 TK n 1 1

21112 048 21112048 TK o 1 1

21112 049 21112049 TK h

21112 050 21112050 TK h

21112 051 21112051 TK n 1 1

21112 052 21112052 TK o

21112 053 21112053 TK n

21112 054 21112054 TK o

21 14 13 7 8 1 4 3 0 1 3 19 0 0
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OPTIES:

Vergroten badkamer 

i.c.m. separaat toilet en 

samenvoegen 

slaapkamers 2+3 

(inclusief tegelwerk, 

exclusief aanpassing 

sanitair).

Inloopkast in 

slaapkamer 1.

Extra slaapkamer 

(slaapkamer 3).

Vergroten van 

badkamer (inclusief 

tegelwerk, exclusief 

aanpassing sanitair).

Verplaatsen van 

badkamer (inclusief 

tegelwerk, exclusief 

aanpassing sanitair).

Inloopkast in 

slaapkamer 2 (alleen 

mogelijk i.c.m. optie 01-

10b)

Inloopkast in 

slaapkamer 2 (alleen 

mogelijk i.c.m. optie 01-

10b)

Verplaatsen closet naar 

badkamer i.c.m. 

vergroten slaapkamer 3 

en vervallen van 

separate toiletruimte op 

de 1e verdieping 

(inclusief vervallen 

tegelwerk, excl. 

aanpassing sanitair). Vergroten van overloop.

Extra ruimte 

(onbenoemde ruimte) 

op 1e verdieping.

Dakterras i.c.m. 

uitbreiding 1200mm aan 

achterzijde woning.

Dakterras i.c.m. 

uitbreiding 2400mm aan 

achterzijde woning. Wijzigen binnendeuren Schrobput achtergevel.

Project: Bouwnr: Sleutel: OPTIO-type: plattegrond: 01-10f 01-10g 01-10h 01-10i 01-10j 01-10k 01-10l 01-10m 01-10n 01-10o 01-12a 01-12b 01-15 01-20a

20859 001 20859001 TK q 1 1

20859 002 20859002 TK q 1

20859 003 20859003 RT a 1 1

20859 004 20859004 RT a 1

20859 005 20859005 RT a

20859 006 20859006 RT a 1

20859 007 20859007 TK q 1

20859 008 20859008 TK q 1

20859 009 20859009 RT a 1 1

20859 010 20859010 RT a 1

20859 011 20859011 RT a 1 1

20859 012 20859012 RT a 1

20859 013 20859013 TK q 1 1

20859 014 20859014 TK q 1

20859 019 20859019 TK q 1

20859 020 20859020 TK q 1 1

20859 021 20859021 RT a 1 1

20859 022 20859022 RT a 1 1

20859 023 20859023 RT a

20859 024 20859024 RT a 1 1 1

20859 025 20859025 RT a 1 1 1

20859 026 20859026 TK q 1

20859 027 20859027 TK q 1 1

21073 001 21073001 RT a 1 1

21073 002 21073002 RT a 1

21073 003 21073003 RT a 1 1

21073 004 21073004 RT a

21073 005 21073005 RT a

21073 006 21073006 RT a 1

21073 007 21073007 RT a

21073 008 21073008 TK g 1 1

21073 009 21073009 TK e

21073 010 21073010 TK g 1 1

21073 011 21073011 RT g

21073 012 21073012 RT g 1

21073 013 21073013 RT g 1

21073 014 21073014 RT g

21082 207 21082207 TK 1

21082 208 21082208 TK 1

21082 209 21082209 TK

21082 210 21082210 TK 1

21082 211 21082211 TK 1 1

21082 212 21082212 TK 1

21082 213 21082213 RT a

21082 214 21082214 RT a 1

21082 215 21082215 RT a

21082 216 21082216 RT a

21082 217 21082217 RT a 1

21082 218 21082218 RT a

21082 219 21082219 RT a 1

21082 220 21082220 RT a 1

21096 000P 21096000P TK

21096 026 21096026 TK 1

21096 027 21096027 TK

21096 028 21096028 TK 1 1

21096 029 21096029 TK 1

21096 030 21096030 TK

21096 031 21096031 TK 1 1 1

21096 032 21096032 TK 1 1 1

21096 033 21096033 TK 1 1

21101 001 21101001 RT a 1

21101 002 21101002 RT a 1

21101 003 21101003 RT a

21101 004 21101004 RT a

21101 005 21101005 RT a

21101 006 21101006 RT a 1

21101 007 21101007 RT a 1

21101 008 21101008 RT a 1 1

21101 009 21101009 RT a

21101 010 21101010 RT a 1 1

21101 011 21101011 RT a

21101 012 21101012 RT a 1 1

21101 013 21101013 RT a 1

21101 014 21101014 RT a 1

21101 015 21101015 RT a 1

21101 016 21101016 RT a 1

21101 017 21101017 RT a

21101 018 21101018 RT a 1 1

21112 024 21112024 RT a 1 1

21112 025 21112025 RT a 1 1

21112 026 21112026 RT a

21112 027 21112027 RT a 1

21112 028 21112028 RT a 1

21112 029 21112029 RT a 1

21112 030 21112030 RT a 1

21112 031 21112031 RT a 1

21112 032 21112032 RT a

21112 033 21112033 RT a 1 1

21112 034 21112034 RT a 1 1

21112 035 21112035 RT a

21112 036 21112036 RT a 1

21112 037 21112037 RT a 1

21112 038 21112038 RT a 1

21112 039 21112039 RT a 1 1

21112 040 21112040 RT a

21112 041 21112041 TK n 1

21112 042 21112042 TK o 1

21112 043 21112043 TK g 1

21112 044 21112044 TK g

21112 045 21112045 TK n 1

21112 046 21112046 TK o

21112 047 21112047 TK n 1

21112 048 21112048 TK o 1

21112 049 21112049 TK h 1

21112 050 21112050 TK h 1 1

21112 051 21112051 TK n

21112 052 21112052 TK o 1 1

21112 053 21112053 TK n 1

21112 054 21112054 TK o 1 1

0 1 0 33 0 1 1 2 2 0 0 0 46 30
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OPTIES:

Buitenkraan 

achtergevel. Schrobput voorgevel. Buitenkraan voorgevel. Schrobput zijgevel. Buitenkraan zijgevel. Aanpassen beglazing.

Afvoer voor 

condensdroger.

Verplaatsen 

wasmachineaansluiting 

naar zolder (alleen 

mogelijk i.c.m. optie 01-

23a).

Vergroten entree 

(inclusief verschuiven 

toilet).

Project: Bouwnr: Sleutel: OPTIO-type: plattegrond: 01-20b 01-20c 01-20d 01-20e 01-20f 01-21a 01-22a 01-23b 01-24

20859 001 20859001 TK q 1

20859 002 20859002 TK q 1

20859 003 20859003 RT a 1

20859 004 20859004 RT a 1

20859 005 20859005 RT a 1

20859 006 20859006 RT a 1

20859 007 20859007 TK q 1 1

20859 008 20859008 TK q 1 1

20859 009 20859009 RT a 1 1

20859 010 20859010 RT a 1 1

20859 011 20859011 RT a 1

20859 012 20859012 RT a 1

20859 013 20859013 TK q 1

20859 014 20859014 TK q 1 1

20859 019 20859019 TK q 1

20859 020 20859020 TK q 1 1 1

20859 021 20859021 RT a 1

20859 022 20859022 RT a 1

20859 023 20859023 RT a

20859 024 20859024 RT a 1

20859 025 20859025 RT a 1

20859 026 20859026 TK q 1

20859 027 20859027 TK q 1

21073 001 21073001 RT a 1

21073 002 21073002 RT a 1

21073 003 21073003 RT a 1

21073 004 21073004 RT a 1

21073 005 21073005 RT a 1

21073 006 21073006 RT a 1

21073 007 21073007 RT a 1

21073 008 21073008 TK g 1

21073 009 21073009 TK e

21073 010 21073010 TK g 1 1

21073 011 21073011 RT g 1

21073 012 21073012 RT g 1 1

21073 013 21073013 RT g 1 1

21073 014 21073014 RT g 1

21082 207 21082207 TK

21082 208 21082208 TK 1 1

21082 209 21082209 TK 1 1

21082 210 21082210 TK

21082 211 21082211 TK

21082 212 21082212 TK 1 1

21082 213 21082213 RT a 1

21082 214 21082214 RT a 1

21082 215 21082215 RT a 1

21082 216 21082216 RT a 1

21082 217 21082217 RT a 1 1

21082 218 21082218 RT a 1 1

21082 219 21082219 RT a 1

21082 220 21082220 RT a 1

21096 000P 21096000P TK

21096 026 21096026 TK 1 1

21096 027 21096027 TK

21096 028 21096028 TK 1

21096 029 21096029 TK

21096 030 21096030 TK

21096 031 21096031 TK 1

21096 032 21096032 TK 1

21096 033 21096033 TK 1

21101 001 21101001 RT a 1 1

21101 002 21101002 RT a 1

21101 003 21101003 RT a 1

21101 004 21101004 RT a 1

21101 005 21101005 RT a 1 1

21101 006 21101006 RT a 1

21101 007 21101007 RT a 1

21101 008 21101008 RT a 1 1

21101 009 21101009 RT a 1

21101 010 21101010 RT a 1 1

21101 011 21101011 RT a 1

21101 012 21101012 RT a 1

21101 013 21101013 RT a 1

21101 014 21101014 RT a 1

21101 015 21101015 RT a 1

21101 016 21101016 RT a 1 1

21101 017 21101017 RT a

21101 018 21101018 RT a 1 1

21112 024 21112024 RT a 1

21112 025 21112025 RT a 1

21112 026 21112026 RT a

21112 027 21112027 RT a 1

21112 028 21112028 RT a 1 1

21112 029 21112029 RT a 1 1

21112 030 21112030 RT a 1

21112 031 21112031 RT a 1

21112 032 21112032 RT a 1

21112 033 21112033 RT a 1

21112 034 21112034 RT a 1 1

21112 035 21112035 RT a 1

21112 036 21112036 RT a 1

21112 037 21112037 RT a 1

21112 038 21112038 RT a 1 1

21112 039 21112039 RT a 1

21112 040 21112040 RT a 1

21112 041 21112041 TK n 1 1 1

21112 042 21112042 TK o 1

21112 043 21112043 TK g

21112 044 21112044 TK g

21112 045 21112045 TK n

21112 046 21112046 TK o

21112 047 21112047 TK n 1 1

21112 048 21112048 TK o

21112 049 21112049 TK h 1

21112 050 21112050 TK h 1

21112 051 21112051 TK n

21112 052 21112052 TK o 1 1 1

21112 053 21112053 TK n

21112 054 21112054 TK o 1

83 2 10 3 6 2 13 0 3
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Bijl. X.   Functies van woningconfiguratoren 

A.i Onderzochte woningconfiguratoren 

In deze subparagraaf worden kort de bedrijven beschreven die een online woningverkoper op de markt hebben. 

Die door woningontwikkelaars ingehuurd kunnen worden om een woningconfigurator te verzorgen. 

Woonmodule 

Woonmodule is een woningconfigurator die is ontstaan door samenwerking van bedrijven. Dstudio is een software 

bedrijf en Form.co is een bedrijf met BIM modelleurs. Ze hebben onder andere samengewerkt met TBI voor de 

woningconcepten LekkerEigenHuis en BeterBasisHuis. (Schoones, Woonconfigurator Woonmodule, 2016) 

IBuildgreen 

IBuildgreen is een IT bedrijf met roots in de woningbouw. Het bedrijf heeft zich gespecialiseerd in het maken van 

een online woningconfigurator. IBuildgreen heeft configuratoren gemaakt voor onder andere Heijmans en Era 

contour. (IBuildGreen) 

Smart2it 

Smart2it is een bedrijf dat zich focust op het ontwikkelen van integrale en modulaire softwareplatforms voor het in 

3D samenstellen van bijvoorbeeld woningen door middel van configurators en Virtual Reality apps. Smart2it heeft 

inmiddels werkzaamheden uit mogen voeren voor onder andere Volkers Wessels en Van Wijnen. Enkele 

initiatieven zijn www.kenuwwoning.nl en www.plandesigner.nl. (Schoones, Woonconfigurator Smart2it, 2016) Het 

bedrijf focust zich op een op Revit gebaseerde woningconfigurator en is vanuit dat punt de samenwerking 

aangegaan met Autodesk leverancier Itannex. 
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Woonconnect 

Het bedrijf Woonconnect is onderdeel van architectenbureau de Twee Snoeken. In tegenstelling tot alle eerder 

genoemde woningconfiguratoren draait deze woning connector niet vanuit een Revit-BIM-model. De 

woningconfigurator werkt vanuit Adomi. Met het bedrijf Woonconnect is van Wanrooij inmiddels een 

samenwerking aangegaan, waarvan een project inmiddels online te configureren is met de woningconfigurator van 

Woonconnect.  

A.ii Functies bij woningconfiguratoren 

De online woningconfiguratoren omvatten verschillende functies. Enkele van deze functies zijn puur 

marketingtechnisch en op de klanten gericht. Daarnaast zijn er de functies die interessant zijn voor de 

ontwikkelaars, bouwers en kopersbegeleiders. In deze paragraaf worden de mogelijke functies van de 

configuratoren beschreven en worden in tabel 3.1 de functies per woningconfigurator weergegeven. 

Input configurator 

Input van de configurator gaat over de manier van het aanleveren van het BIM-model. Van Wanrooij werkt 

bijvoorbeeld in Revit om het BIM-model te engineeren. Bij sommige woningconfiguratoren worden deze modellen 

vervolgens nagemaakt in een visueel 3D-programma en gaat het alleen om de looks. Daarnaast komt het ook voor 

dat de configuratoren op IFC-bestanden draaien.  

Output configurator 

De output van de configurator is van belang voor de bouwer en ontwikkelaar. Wanneer de configurator het 

mogelijk maakt om de door kopers aangepaste model direct uit de configurator te halen, valt hier veel 

modelleerwerk te besparen. De vraag is alleen in welk bestandsformaat de output is. Bij een IFC-output kan er 

alleen nog informatie uitgehaald worden. Wanneer het bestand een Revit-output heeft kan het nog verder 

bewerkt worden. 

Selfservice 

Bij Selfservice gaat het om de mogelijkheid om zelf de woningconfigurator in te kunnen richten. Bij de meeste 

aanbieders van woningconfiguratoren moeten de bouwtekeningen aangeleverd worden en zij bouwen vervolgens 

zelf de woningconfigurator. Dit kan dan bijvoorbeeld vanuit een aangeleverd BIM-model. 

Verwerken gekozen opties in tekenwerk 

De woningconfigurator kan de gekozen opties verwerken in het benodigde tekenwerk voor de woning. Dit is een 

van de vereiste om tijd te kunnen besparen met een woningconfigurator. Dit betekent dus dat wanneer er een 

aanbouw wordt gekozen, deze meteen verwerkt wordt in de koperstekening, zoals te zien is in afbeelding 3.4. De 

ontwikkelaar of het bouwbedrijf kan deze tekening vervolgens downloaden uit de woningconfigurator en hier 

direct mee aan de slag.  
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              Afbeelding 3.4 De gekozen opties worden meteen verwerkt in het tekenwerk bij de configurator van Woonconnect 

Calculatie 

Het BIM-model van Van Wanrooij bevat gegevens die voor tijdbesparing kunnen zorgen bij de calculatie. Daarom is 

het van belang dat die woningconfigurator de juiste output levert die calculatie mogelijk maakt. Is de configurator 

zover dat het werkt op de BIM-modellen van Van Wanrooij en kunnen de geconfigureerde modellen ook weer uit 

de configurator gehaald worden, dan blijft calculatie mogelijk. 

EPC en Bouwbesluittoets 

Bij sommige woningconfiguratoren is het reeds mogelijk om naast de bouwtekeningen ook de EPC-berekening en 

bouwbesluittoets op basis van de geconfigureerde woningen direct uit de configurator te halen. In deze gevallen 

zit er een tool in de configurator die deze bewerking mogelijk maakt. Deze bewerking zorgt voor een tijdsbesparing 

op de afdeling TPO. 

Opties verwerken per bouwnummer 

Bij een configurator is het belangrijk dat woningen per bouwnummer geconfigureerd kunnen worden. Dit om te 

zorgen dat elke koper zijn eigen configuratie kan maken en het voor de ontwikkelaar duidelijk is voor welke woning 

de configuratie van toepassing is. 

3D configureren 

Voor de klanten geeft het configureren in 3D een beter inzicht in de woning. De klant kan in 3D een betere indruk 

krijgen van de grootte van ruimtes en heeft beter zicht op de gevolgen van de gekozen opties. Bij 3D configureren 

is het mogelijk om rond de woning te draaien en jezelf in de woning te plaatsen (afbeelding 3.5).  
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Afbeelding 3.5  3D configureren met de configurator van Woonconnect. 

Verwerken individuele opties 

Naast de vaste optieslijst zijn er individuele opties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verplaatsen en toevoegen van 

wandcontactdozen. Het verwerken van individuele opties is bij woningconfiguratoren een uitdaging, omdat 

woningconfiguratoren enkel uitgewerkte elementen kunnen verwerken. Individuele opties zijn in de meeste 

gevallen niet uitgewerkt. Hierdoor moet er een soort tekenmogelijkheid in de woningconfigurator aanwezig zijn 

om dit te kunnen bewerkstelliggen.  

Brochure output 

Bij de brochure functie is er na het configureren de mogelijkheid om een op maat gemaakte brochure te 

downloaden. In deze brochure zijn alle opties verwerkt op de afbeeldingen die in de brochure staan. De brochure 

kan aangepast worden aan de huisstijl van het project of de ontwikkelaar. 

Automatische plattegronden 

Bij de plattegronden in de woningconfigurator gaat het over grafisch mooier vormgegeven plattegronden waarbij 

technische details zijn weggelaten. Meestal zijn deze voorzien van een inrichting om kopers een indruk te geven 

van de grootte van de woning. Bij automatische plattegronden gaat het er om dat deze zich aanpassen zodra een 

optie is gekozen. Zodat ook op de plattegrond de impact van een verwerkte optie zichtbaar is. 

Mobiel configureren 

Veel consumenten zoeken op het internet met smartphone of tablet. Daarom is het voor de bereikbaarheid van 

belang dat het configureren ook via de tablet of smartphone kan. Waarbij de kanttekening gemaakt wordt door 

smart2it dat het scherm van een smartphone al snel te klein is om alle toepassingen van een configurator weer te 

kunnen geven. 
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Energiekosten berekening 

Deze toepassing is aanwezig voor consument om een indruk te kunnen krijgen in de energiekosten van de woning. 

De energiekosten berekening is een rekentool die op basis van aantal bewoners, leeftijd van bewoners en de groot 

verbruikers in huis een indicatie geeft van de te verwachten energiekosten. 

Woning inrichten 

Met deze functie is het mogelijk om vanuit een meubelbibliotheek meubels in te voegen in de woning. Om zo de 

woning verder te personaliseren en een betere indruk te krijgen van de mogelijkheden van de woning. Een 

voorbeeld hiervan is te zien in afbeelding 3.6. 

 

Afbeelding 3.6 Woning inrichten met de configurator van Smart2it 

Zonnestand 

Deze tool maakt het mogelijk om de invloed van het zonlicht op de woning te bekijken door de dag heen. Zo kan 

bijvoorbeeld gekeken worden naar licht inval in de woning, maar ook de hoeveelheid zon in de tuin. 
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Bijl. XI.   Dynamo script voor het configureren van de binnendeuren 

Bijlage XI is alleen als digitale bijlage toegevoegd op de Cd-Rom. 
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Bijl. XII.   Resultaten toetsing hulpmiddel 

Feedback 

Vanuit deze doelstelling komen de volgende eisen: 

1. Het hulpmiddel moet door kopers van de OPTIO-woningen gebruikt kunnen worden; 

2. Het hulpmiddel mag niet leiden tot informatie verlies, of beschadigen van informatie; 

3. De kopersbegeleiding is contractueel verplicht om de gekozen opties binnen drie dagen op ‘volg je 

woning’ te plaatsen. Dit moet in het proces met het hulpmiddel nog steeds mogelijk zijn; 

4. Er mag naast Revit geen ander modelleer of tekenprogramma benodigd zijn. 

Vanuit het onderzoek komen de volgende eisen: 

5. Het hulpmiddel moet het huidige bestelproces verkorten en het dubbelwerk voorkomen; 

6. Via het Revit-model moet het mogelijk zijn om de binnendeuren en kozijnen te bestellen.  

7. Het hulpmiddel moet de keuzes van de woningkoper in Revit verwerken. 

Vanuit Van Wanrooij zijn er de volgend Wensen en randvoorwaarden: 

8. Het hulpmiddel moet automatisch aanpassingen in Revit doen, zonder tussenkomst van de modelleur. 

Eisnummer: Voldaan Ja/Nee Opmerkingen: 

1 Ja Toelichting op draairichting en garnituur (v/b = vrij/bezet) moet wel 
toegevoegd worden. De afkortingen zullen voor veel kopers niet 
duidelijk zijn.  

2 Ja Wel opletten dat kopers enkel de informatie kunnen wijzigen op 
tabbladen die enkel voor kopers bedoeld zijn. Weet niet of het mogelijk 
is om tabbladen af te schermen voor kopers (of als ‘alleen lezen’) of 
cellen als ‘alleen lezen’/’niet overschrijfbaar’ te maken.  

3 Ja Er ontstaat een duidelijk overzicht in Excel, wat direct gebruikt kan 
worden door de kopersbegeleiding. 

4 Ja Excel -> Dynamo -> Revit 
 

5 ?  Ik weet niet of de output voldoende is om het bestelproces te 
verbeteren.  
 

6 ? Zie punt 5. 
 

7 Ja Alle deuropties worden goed meegenomen in Revit.  
 

8 Ja Via Excel (invullen) en Dynamo (‘run’) worden de deuren gewijzigd. 
 

 

Metingen verwerkingstijd binnendeuren door BIM-modelleur 

Meting 1: Doornemen ‘beschrijving hulpmiddel’ en 
invullen excel-bestand 

20 min. 

Meting 2: Optio-model in revit openen, dynamo + 
packages updaten. 

15 min. 
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Meting 3: Stappenplan in dynamo uitvoeren, ‘run’ 

en resultaat steekproefsgewijs controleren.  

10 min. 

 

Opmerkingen/Feedback Hulpmiddel: (wat werkt wel, wat werkt niet) 

 

 

  

Wanneer je deze tool vaker gebruikt zou je, naar mijn mening, in korte tijd (max 10 min. per 

bouwnummer), de deuren kunnen wijzigen in Revit. Mocht dit ook goed werken met het bestellen van de 

deuren, dan denk ik dat dit een goede manier is om de deuren op 1 manier te beheren en het initiatief bij 

de koper te leggen. 

Het grote nadeel is dat de draairichtingen bij geen enkele deur (behalve de CV, echter werkt deze nog 

niet helemaal optimaal) meegenomen worden. Dit omdat in Revit de deuren constrains bevatten (en niet 

weggehaald kunnen worden). Dit is een nadeel, omdat je alsnog een stap uit zal moeten voeren. 
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6:28.39 

5:49.18 
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Bijl. XIII.   Toetsing Bouw Informatie Model door Berkvens 
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Bijl. XIV.   Toetsing Exceltool potentiële woningkoper 

Feedback (potentiële woningkoper) 

1. Het is duidelijk hoe het hulpmiddel ingevuld moet worden? 

2. Alle technische aanpassingen zijn duidelijk uitgelegd? 

3. Het is voor mij duidelijk waar de deuren die ik aanpas zich in de woning bevinden? 

4. Het is voor mij mogelijk om mijn keuzes via de tool duidelijk te maken? 

Nummer: Voldaan Ja/Nee Opmerkingen: 

1 Ja Ja, het is wel duidelijk. Maar als je in de optielijst een combinatie van 
keuzes invult die niet kunnen, wordt het rood. Maar toch kan ik deuren 
kiezen, terwijl de optielijst niet klopt.  

2 Ja In het menu om sloten te kiezen, staan overal afkortingen. Het is 
makkelijker als er de gehele naam van het slot staat, want anders moet 
je steeds terugzoeken in de uitleg welke afkorting wat betekent. 

3 Ja  
 
 

4 Ja Alleen wanneer je de keuze meerdere keren verandert dan kunnen er 
dingen komen te staan die niet kloppen. Als ik bijv. eerst een deur kies 
met glas en een glas type, dan blijft het glastype staan wanneer ik de 
deur verander in een deur waar geen glas in zit. Het verandert dan niet 
automatisch mee naar ‘n.v.t.’, maar dat moet je dan nog opnieuw 
aanklikken. 

 

Opmerkingen/Feedback Hulpmiddel: (wat werkt wel, wat werkt niet) 

 

 

Het is duidelijk en overzichtelijk hoe het hulpmiddel werkt. En ook alle menu’s waar je op kunt klikken 

werken. Het is ook heel fijn dat overal plaatjes bij staan, zodat meteen duidelijk is wat je precies kiest.  

Maar het is wel mogelijk om cellen te veranderen wat waarbij dit denk ik niet de bedoeling is. Misschien 

kun je daar een soort slotje op zetten zodat alleen de cellen veranderd kunnen worden waarbij dat wel 

de bedoeling is.  

Verder kun je wel de deuren kiezen wanneer de optielijst fout is ingevuld. Dus misschien kun je iets 

aanpassen zodat je alleen naar het deurenoverzicht kunt wanneer de optielijst juist is ingevuld.  
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