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Samenvatting
Het kenmerk van een Design & Build project is dat het bouwbedrijf verantwoordelijk wordt gesteld voor de
ontwerp- en de realisatiefase en een bouwwerk. Bij een traditioneel contract tussen opdrachtgever en
bouwbedrijf is het bouwbedrijf alleen verantwoordelijk voor de realisatie en draagt hierdoor alleen de
realisatierisico’s. In het vooronderzoek zijn knelpunten in uit het ontwerp- en engineeringsproces verzameld
en geanalyseerd. Het vooronderzoek heeft zicht geconcentreerd op het ontwerp- en engineeringproces van
een D&B project met een staalskelet als hoofddraagconstructie. Voor het onderzoek is het staalskelet verdeeld
in profielen hoofddraagconstructie, bouwkundige staalvoorzieningen en de verbindingen van de profielen. Uit
de analyse van de knelpunten is geconstateerd dat het bouwbedrijf niet in staat is om engineeringsonderdelen
correct af te stemmen met het ontwerp en de engineering van een staalskelet in een D&B project. Hierdoor
ontstaan er afstemming- en coördinatieverliezen waardoor de gerealiseerde staalproductietekeningen of het
gemonteerde staalskelet aangepast en/of aangevuld dienen te worden. Het uiteindelijke gevolg is dat er extra
kosten ontstaan door meerwerk van de staalleverancier aan het bouwbedrijf. Deze extra kosten gaan af van
het rendement van het bouwbedrijf. Aan de hand van de probleemanalyse is de volgende doelstelling
geformuleerd:
Het ontwikkelen van een hulpmiddel voor de ontwerpfase en engineeringsfase van een D&B utiliteitslaagbouw
project met een staalconstructie als bouwmethode waarmee afstemming- en coördinatieverliezen met
gerelateerde engineeringsonderdelen worden uitgesloten en waarmee activiteiten en beslissingen die tot deze
fasen behoren in de beschikbare tijd uitgevoerd worden.
Uit het onderzoek naar het ontwerp- en engineeringsproces van het staalskelet bij de projectcase kan
geconcludeerd worden dat de Voorlopige ontwerpfase, de Definitieve ontwerpfase en de Uitvoeringsgereed
ontwerpfase zijn doorlopen en afgesloten. De Technische ontwerpfase is bij de projectcase overgeslagen om
zo geld en tijd in het proces te besparen. Het onderzoek naar het ontwerp- en engineeringsproces van het
staalskelet bij de projectcase heeft aangetoond dat de verschillende fasen van de verschillende actoren door
elkaar zijn gaan lopen en hierdoor de fasen niet correct zijn afgesloten. Het gevolg is dat de input voor de
staalleverancier onvoldoende technisch was uitgewerkt waardoor onderdelen van het staalskelet, de
bouwkundige staalvoorzieningen in het bijzonder, zijn uitgezocht en uitgewerkt in de controleronde van de
staalproductietekeningen of nadat het staalskelet was gemonteerd. Aan de hand van de projectcase en een
literatuurstudie is vastgelegd welke processtappen doorlopen moeten worden en welke project documenten
hierbij opgesteld dienen te worden.
Om afstemming- en coördinatieverliezen tussen het staalskelet en de gerelateerde engineeringsonderdelen uit
te sluiten is onderzocht wat er tussen deze elementen afgestemd en gecoördineerd dient te worden. Het
onderzoek heeft aangetoond dat er 5 afstemming- en coördinatieonderdelen zijn: Afmetingen; Koppeling;
Oplegging/contactvlak; Sparingen en Veiligheid. Per gerelateerd engineeringsonderdeel zijn de vereiste
informatiegegevens aan de hand van deze onderdelen vastgelegd. Met de vereiste informatiegegevens is
vastgelegd wanneer in het proces deze gegevens beschikbaar moeten zijn, wie hiervoor verantwoordelijk is op
welke manier ze vastgelegd dienen te worden. Met deze resultaten zijn de opgetreden afstemming- en
coördinatieverliezen opnieuw geanalyseerd en is geconcludeerd dat de informatieonderdelen te laat in het
ontwerp- en engineeringsproces van de projectcase beschikbaar waren en dat de onderdelen niet correct zijn
verwerkt.
Per engineeringsonderdeel is een kritiek pad opgesteld van de processtappen voor het ontwerp- en
engineeringsproces. Aan deze stappen zijn projectdocumenten met vereiste informatiegegevens gekoppeld. In
het kritieke pad is per parallelle processtap een controlelijst opgesteld waarmee gecontroleerd kan worden of
de informatieonderdelen correct zijn verwerkt. In de ontwerpfase is aan de hand van het programma van
eisen, een opgestelde structuur en de ontworpen functies een hulpmiddel ontworpen. Het hulpmiddel kan
gezien worden als een verzameling van pagina’s/slides die door de gebruiker doorlopen moeten worden. Per
pagina zijn er een aantal functies ontworpen waarmee het hulpmiddel ondersteunend is aan het ontwerp- en
engineeringsproces van een staalskelet. Nadat achtereenvolgens de tijdsduur van de realisatiefase en de fasen
van het ontwerp- en engineeringsproces is bepaald is het per fase mogelijk de volgende functies uit te voeren:
 Het bepalen en bewaken van de tijdsduur van de processtappen en fasen
 Het sturen en bewaken op de aanwezigheid van informatieonderdelen
 Het sturen en bewaken op een correcte verwerking van de informatieonderdelen
2
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Summary
The characteristic of a Design & Build project is that the contractor is responsible for the design and
construction phase of a construction. In a traditional contract between client and contractor the contractor is
only responsible for the construction phase and carries only de realization risks. In the pre-research
bottlenecks in the design and engineering phase are collected and analyzed. The pre-research was focused on
the design- and engineeringprocess of a D&B project with a steelstructure as a main structure. For the
research a steelstructure is divided into profiles of the main structure, constructional steel facilities and
connections. With analyzing the bottlenecks it has been observed that the contractor is unable to align the
engineering components correctly with the design and engineering of the steelstructure. This results in
alignment and coordination losses because the actual steel production drawings or mounted steelstructure
must be adjusted and / or supplemented. The final result are additional costs to the contractor caused by
additional work by the steel supplier. These additional costs reduce the contractors earnings. With the
problem analysis the following purpose is formulated:
The development of a tool for the design and engineering phase of a D&B utility low-rise project with a
steelstructure as construction method which excluded alignment and coordination losses with related
engineering parts and which makes it possible that activities and decisions that belong to these phases will be
performed in the available time.
With the research into the design and engineering process of the steelstructure in the projectcase it can be
concluded that the preliminary design phase, the definitively design phase and implementation design phase
have been completed and closed. The Technical design phase was skipped by the contractor to save time and
money. The research into the design and engineering process of the steelstructure in the projectcase has
shown that the various phases of the different actors had a different start and end point in the process and the
phases aren’t correctly closed. This leaded to the fact that the input for the steel supplier was insufficient
technically elaborated so parts of the steel skeleton, the constructional steel facilities in particular, were
selected and elaborated in the control round of the steel drawings or even after the steelstructure was
mounted. With the projectcase and with a literature study it has been found what the necessary process steps
are and which project documents should be drafted.
To exclude alignment and coordination losses between the steelstructure and the engineering components
there is examined what should be aligned and coordinated between these elements. There are five alignmentand coordination components: dimensions, structural coupling; imposition / contact surface; openings and
safety. For every related engineering part and on basis of those components the required information data are
determined. With the required information data there is determined when the data should be available, the
responsible actor and how the data should be established. With these results the alignment and coordination
losses are re-analyzed and there is concluded that the required information components were too late in the
process of the projectcase available and the data weren’t correctly processed.
For every related engineering part the critical path of the process is determined. The project documents with
the required information data are linked to the process steps. For each parallel process step a checklist is
formed. With those checklists it is possible to control if the information components are correctly processed.
At the design phase of the graduation project a tool is designed based on the program of requirements, an
established structure and the designed functions. The tool is a collection of pages that should be completed by
the user. On every pages there are a several functions which support the user in the design- and
engineeringsprocess. After the time period for the realization phase and the phases of the design- and
engineeringsprocess is determined it is possible to perform the following functions:
 Determining and monitoring the time period of the process steps and phases
 The Control and monitoring the presence of the required information
 The control and monitoring the correct processing of the required information
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1. Inleiding
In dit hoofdstuk wordt het afstudeertraject beschreven, het gastbedrijf geïntroduceerd en worden er een
aantal begrippen en afkortingen toegelicht.

1.1. Afstudeertraject
Het afstudeertraject is de laatste fase van de master Uitvoeringstechniek (Construction Technology) dat een
van de masters is binnen de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven. Het masterproject
Participerend Observeren (7R545), het Afstudeerplan (7RR41) en het Afstudeerproject (7RR37) vormen samen
het afstudeertraject.
Voor het masterproject Participerend Observeren is de ruwbouw van het project ZBC Elisabeth geobserveerd,
omschreven en in kaart gebracht. Dit project wordt gerealiseerd door BAM Utiliteitsbouw regio Eindhoven.
Naast een omschrijving en enkele schema’s van de geobserveerde processen zijn ook de geobserveerde
knelpunten omschreven. Uit de analyse van de knelpunten bleek onvoldoende aanleiding te zitten voor het
afstudeerproject en is een nieuw proces geobserveerd: de totstandkoming van D&B projecten met daarin een
staalconstructie.
Met de nieuwe procesbeschrijving en geobserveerde knelpunten is in het Afstudeerplan (7RR41) een
probleemanalyse uitgevoerd. Hieruit is een probleem- en doelstelling geformuleerd en zijn de taakstellingen
voor het Afstudeerproject opgesteld. De resultaten van het Participerend Observeren (7R545) en het
Afstudeerplan (7RR41) zijn op 11 mei 2012 gepresenteerd tijdens het begincolloquium. Het afstudeerproject is
binnen de master Uitvoeringstechniek verdeeld in een onderzoeksfase en een ontwerpfase. In de
onderzoeksfase is aan de hand van de opgestelde taakstellingen onderzoek gedaan naar het geconstateerde
probleem. De onderzoeksfase is op 11 januari 2013 afgesloten met een tussencolloquium. In de ontwerpfase is
voor het geconstateerde probleem een oplossing ontworpen. Met het opstellen van dit afstudeerrapport
wordt de ontwerpfase en daarmee het afstuderen afgesloten. Het eindcolloquium is de officiële afsluiting van
het afstuderen.

1.2. Gastbedrijf en onderwijsinstelling
Voor het uitvoeren van het afstuderen heeft BAM Utiliteitsbouw regio Eindhoven gefungeerd als gastbedrijf.
BAM Utiliteitsbouw is onderdeel van de Koninklijke BAM groep. Binnen de organisatie zijn ruim 26.000
medewerkers actief. Het verenigt werkmaatschappijen in vijf thuismarkten: Nederland, België, Verenigd
Koninkrijk, Ierland en Duitsland. In Europa behoort de BAM tot een van de grootste bouwondernemingen.
Daarnaast voert het wereldwijd projecten uit in meer dan 30 landen. De groep beschikt over een
administratief centrum in Nederland en is genoteerd aan Euronext Amsterdam.
De Koninklijke BAM groep is actief in de sectoren Bouw, Vastgoed, Infra, Publiek-private samenwerking,
Installatietechniek, Consultancy en Engineering en in Facility management. BAM Utiliteitsbouw is een
landelijke opererende bouwer en is hierdoor onderdeel van de sector Bouw. Het richt zich op de huisvesting
van bedrijven en instellingen, in alle sectoren van de markt. De kernactiviteiten zijn:
 Commercieel ontwikkelen
 Technisch ontwikkelen
 Realiseren
 Beheer & Onderhoud
 Restauratie

Figuur 1.1 Logo BAM Utiliteitsbouw (www.bamutiliteitsbouw.nl)

Het hoofdkantoor van BAM Utiliteitsbouw is gevestigd in Bunnik. Daarnaast heeft het vestigingen in
Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Eindhoven, Maastricht, Groningen, Zwolle, Rotterdam en Utrecht.
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1.3. Begrippen en afkortingen
In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste begrippen met bijhorende definities weergegeven die in dit
onderzoeksrapport worden gebruikt.























Design & Build contract
Contract tussen opdrachtgever en een bouwbedrijf waarbij het bouwbedrijf verantwoordelijk wordt
gesteld voor de ontwikkeling en uitvoering van een bouwwerk.
Geïntegreerd contract
Contract tussen opdrachtgever en een bouwbedrijf waarbij het bouwbedrijf naast het bouwen ook
verantwoordelijk wordt voor een of meerdere van de volgende processen: het ontwerpen, het
financieren, het onderhoud en/of de exploitatie.
Engineering
Geheel van technologisch onderzoek en planning aangaande de uitvoering van een bouwwerk
Afstemming- en coördinatieverliezen
Verliezen uitgedrukt in de product- en/of proceskwaliteit die ontstaan doordat in de voorbereidende
activiteiten van productie- en/of bouwdelen geen rekening is gehouden met andere productie- en/of
bouwdelen of doordat bij het doorlopen van de processtappen in de voorbereiding van een
bouwwerk geen rekening is gehouden met eerder gemaakte of nog te maken processtappen. Hierbij
wordt de productkwaliteit beheerst door de aspecten geld, tijd en kwaliteit en zijn communicatie,
informatie en organisatie de aspecten die van invloed zijn op de proceskwaliteit.
Schetsontwerp (SO)
Een ontwerp waarmee duidelijk wordt wat de architect voor ogen heeft met betrekking tot de
vormgeving, de materiaalkeuze en de situering van een bouwwerk.
Voorlopig ontwerp (VO)
Ontwerp waarin het SO verder is uitgewerkt doordat er keuzes zijn gemaakt over de ruimtelijke en
functionele indeling van een bouwwerk en de voorlopig hoofdopzet van de constructie is bepaald.
Definitief ontwerp (DO)
Ontwerp waarin het VO verder is uitgewerkt doordat plattegronden, gevels en doorsneden zijn
vastgelegd, de globale materialisatie is ontworpen en de hoofdopzet van de constructeur, de
installateur en eventuele andere adviseurs is uitgewerkt.
Technisch ontwerp (TO)
Ontwerp waarin het DO verder is uitgewerkt doordat technische eisen zijn bepaald en specifieke
productinformatie van de productie- en/of bouwdelen is verwerkt in het ontwerp
Uitvoeringsgereed ontwerp(UO)
Een tekening waarop alle voor de uitvoering van een constructie nodige lijnen, aanwijzingen en
maatvoeringen staan aangegeven.
Productietekeningen
Productietekeningen zijn tekeningen die zijn opgesteld door een onderaannemer en/of leverancier
van productiedelen die buiten de bouwplaats worden geproduceerd en op de bouwplaats door
dezelfde partij of door het bouwbedrijf worden gemonteerd of verwerkt. Net als de werktekeningen
zijn het tekeningen waarbij de productiedelen tot in detail zijn uitgewerkt met alle voor de uitvoering
benodigde maatvoering.
Werkorganisatie
Functiegroep binnen het bouwbedrijf dat zich bezig houdt met het bepalen op welke wijze een
bouwwerk uitgevoerd moet worden. Hierbij moeten keuzes gemaakt worden ten aanzien van de
uitvoeringsmethode, de volgorde van de werkzaamheden, het vaststellen van het materieel, het
opstellen van detailplanningen en het opstellen van UO tekeningen.
Gerelateerde engineeringsonderdelen:
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Productie- en/of bouwdelen die een fysieke relatie hebben met de staalconstructie waardoor deze
onderdelen in de ontwerp- en engineeringsfase invloed hebben op de uitwerking van het staalskelet.
Er is sprake van een fysieke relatie met de staalconstructie wanneer de productie- en/of bouwdeel
gemonteerd worden tegen het staalskelet of wanneer er ten behoeve van deze onderdelen aan het
staalskelet extra staalprofielen gemonteerd dienen te worden.
Afkortingen
In dit onderzoeksrapport worden de volgende afkortingen gebruikt:
 BAM UBehv:
BAM Utiliteitsbouw regio Eindhoven
 D&B:
Design & Build
Engineer & Build
 E&B:
 SO:
Schetsontwerp
Voorlopig ontwerp
 VO:
 DO:
Definitief ontwerp
 TO:
Technisch ontwerp
Uitvoeringsgereed ontwerp
 UO:

8
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2. Probleemdefinitie
In dit hoofdstuk worden het afstudeeronderwerp, het proces en de resultaten van de probleemanalyse
beschreven. Vanuit deze onderdelen zijn de probleemstelling, de doelstelling en de afstudeeropzet vastgelegd.

2.1. Kenmerken ontwerp en engineering in D&B contract
Als afstudeeronderwerp is gekozen het geïntegreerde Design & Build (hierna D&B) contract. Het belangrijkste
kenmerk van geïntegreerde contracten is dat de traditionele strikte scheiding tussen ontwerp en uitvoering is
opgeheven. In de levenscyclus van een bouwwerk kan het bouwproces verdeeld worden in de volgende
processen: Ontwerpen (Design), Bouwen (Build), Financieren (Finance), Onderhoud (Maintain) en Exploitatie
(Operate). Traditioneel sluit een opdrachtgever een contract met het bouwbedrijf voor de uitvoering van een
bouwwerk; het onderdeel Build. Wanneer de opdrachtgever besluit het bouwbedrijf ook de
verantwoordelijkheid te geven voor een of meerdere van de overige onderdelen wordt er gesproken over een
geïntegreerd contract.
Bij een D&B contract wordt het bouwbedrijf verantwoordelijk gesteld voor de ontwerp- en de realisatiefase.
Bij een traditioneel contract tussen opdrachtgever en bouwbedrijf is het bouwbedrijf alleen verantwoordelijk
voor de realisatie en draagt hierdoor alleen de realisatierisico’s. Met een D&B contract krijgt het bouwbedrijf
ook de risico’s ten aanzien van het ontwerpproces en de engineering te dragen. Het ontwerpproces is te
verdelen in een ontwerpfase en een engineeringsfase. Bij een D&B contract is het bouwbedrijf
verantwoordelijk voor het ontwerp vanaf een structuurontwerp, een schetsontwerp of een voorlopig ontwerp,
bij een Engineer & Build (hierna E&B) contract is de ontwerpverantwoordelijkheid beperkt doordat het
definitief ontwerp alleen technisch uitgewerkt dient te worden. Doordat de ontwerpverantwoordelijkheid bij
een D&B contract het grootst is ten opzichte van een E&B contract heeft het afstuderen zicht gericht dit op
deze projecten. De belangrijkste redenen, volgens onderzoek naar de kwaliteitsborging bij Design & Construct
contracten (van der Veen & van Dijk, 2007), voor het kiezen van een D&B contract zijn:
 Eén aanspreekpunt voor de opdrachtgever tijdens het gehele project. Figuur 2.1 geeft de contractuele
verhouding weer tussen de belangrijkste actoren in een D&B contract. De contractuele verhouding is
bij een D&B contract gelijk aan de functionele verhouding. Ter vergelijking zijn in figuur 2.2. de
contractuele en functionele verhouding weergegeven van een traditioneel contract.
 Risicoverschuiving van de opdrachtgever naar de opdrachtnemer
 Ruimte voor innovatie in het proces of product door vroegtijdige inschakeling van marktpartijen
 Realiseren van een betere prijs-kwaliteit verhouding, onder andere door een beter afstemming tussen
het ontwerp en de uitvoering. Daarnaast levert D&B een betere kwaliteit van het proces op, omdat er
één partij verantwoordelijk is voor het ontwerp en de uitvoering en daardoor een regiefunctie in het
proces heeft.
 Besparingen in kosten en tijd. Door een betere afstemming tussen ontwerp en uitvoering zijn
besparingen in kosten en tijd te realiseren.
 Aansluiting bij de trend van opdrachtgevers om zich terug te trekken op kerncompetenties. In het
kader van D&B worden taken aan de markt overgedragen die in traditionele situaties door de
opdrachtgever worden uitgevoerd.

Figuur 2.1. Contractuele verhouding D&B model
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Opdrachtgever

Architect

Adviseurs

Bouwbedrijf

Figuur 2.2. Contractuele verhouding (links) en functionele verhouding (rechts) Tradioneel model

Volgens een brochure van BAM Utiliteitsbouw over de voordelen van D&B is de risicoverschuiving de
belangrijkste reden voor het kiezen van een dergelijk contract. Onderstaand citaat uit deze brochure, die is
opgesteld voor potentiële opdrachtgevers, toont dit aan:
Bouwen brengt risico’s met zich mee, voor u en de overige bouwpartners. In een steeds complexer wordend
bouwproces kan het scheiden van de fasen ontwerp en uitvoering tot onvoorziene risico’s leiden. Risico’s die
tijdens de uitvoering moeilijk te beheersen zijn, kunnen als in de ontwerpfase worden vermeden. Deze risico’s
kunnen het beste worden ondergebracht bij de partij die deze het beste kan beheersen. Dit principe heeft geleid
tot de samenwerkingsvorm Design&Build, waarbij de uitvoerende partij ook de verantwoordelijkheid van het
ontwerp op zich neemt.
In onderstaande tabel 2.1 is de rolverdeling tussen opdrachtgever en het bouwbedrijf binnen een
Design&Build contract weergegeven. Design&Build contracten kunnen doorontwikkeld worden naar
contracten waarbij het bouwbedrijf ook verantwoordelijk wordt voor beheer, onderhoud en financiering.
Hierbij wordt er gesproken over een DBFMO-contract; Design, Build, Finance, Maintain and Operate. Een
Design&Build contract met alleen onderhoud en/of beheer is ook mogelijk.

Hoofdfase

Subfase / activiteit

Programma

Initiatief
Haalbaarheidsanalyse
Projectdefinitie
Structuurontwerp
Voorontwerp
Definitief ontwerp
Technisch ontwerp
Uitvoeringsgereed ontwerp
Productietekeningen
Werkvoorbereiding
Toezicht
Uitvoering
Oplevering
Onderhoud
Facilitaire dienstverlening

Ontwerp

Engineering
Realisatie

Beheer en gebruik

Opdrachtgever

Bouwbedrijf

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Opmerking

Contractmoment

X
X

X = verantwoordelijk
Tabel 2.1 Verdeling verantwoordelijkheid bij een Design & Build contract (BAM Utiliteitsbouw 2011)

In het onderzoek zijn verschillende D&B projecten van BAM UBehv met elkaar vergeleken. Uit deze vergelijking
is geconcludeerd dat de D&B projecten op basis van de volgende punten van elkaar verschillend zijn:
 Type opdrachtgever: de invloed van de opdrachtgever in het proces kan gestuurd worden door het
opnemen van goedkeuringsmomenten in het proces van ontwikkeling.
 Keuze architect en adviseurs: een opdrachtgever kan hier een bepalende, goedkeurende of geen rol
in hebben.
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Bouwtijd: de opdrachtgever kan er voor kiezen om in de overeenkomst een aantal datums op te
nemen waaraan het bouwbedrijf gebonden is. Deze datums kunnen betrekking hebben bijvoorbeeld
het afronden van de ontwerpfase, de start van de realisatie of de oplevering.
Budget: het budget voor ontwerp en realisatie kan vooraf vastgesteld zijn door de opdrachtgever of
bepaald worden door het bouwbedrijf.
Vertaling wensen opdrachtgever: de wensen van de opdrachtgever worden veelal vastgelegd in een
Programma van Eisen (PvE). De opdrachtgever kan er voor kiezen om dit PvE aan te vullen met een
ontwerp op structuur, schets of voorlopig ontwerpniveau.
Aanbieding: wanneer een opdracht gegund wordt doormiddel een aanbesteding kan dit geschieden
op basis van een door de opdrachtgever opgesteld PvE dat aangevuld kan zijn met een vervaardigd
schetsontwerp, voorlopig ontwerp of definitief ontwerp.
Gunningcriteria: bij een aanbesteding wordt het werk gegund op waarde waarbij de Economische
Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) wordt bepaald. De aanbieding wordt voor het Gunnen op
Waarde getoetst op de kwaliteit en de prijs, hieruit volgt een EMVI-score. De opdrachtgever is vrij in
het kiezen van de verschillende criteria binnen het hoofdcriteria kwaliteit en de bijhorende
verhoudingen.

Voor de totstandkoming van een project heeft BAM onderscheid gemaakt in vier organisatiemodellen. Het
type contract is de basis van voor de bepaling van het organisatiemodel. BAM hanteert de volgende
organisatiemodellen(BAM Utiliteitsbouw, 2010):
1. Organisatiemodel ‘Strategische samenwerking’
2. Organisatiemodel ‘Totaalontwikkeling’
3. Organisatiemodel ‘Projectontwikkeling of koop’
4. Organisatiemodel ‘Ontwerp en realisatie’
In bijlage A zijn bovenstaande organisatiemodellen omschreven en is ingezoomd op het organisatiemodel
‘Ontwerp en realisatie’ waarin onder andere het D&B contract valt. Binnen het organisatiemodel ‘Ontwerp en
Realisatie’ is er een onderscheid te maken tussen traditionele contracten en geïntegreerde contracten. Bij
traditionele contracten is er sprake van een strikte scheiding tussen ontwerp en uitvoering. Hierbij voert het
bouwbedrijf exact uit wat de opdrachtgever heeft gevraagd in het bestek. Bij geïntegreerde contracten wordt
de strikte scheiding tussen ontwerp en uitvoering opgeheven en wordt het bouwbedrijf naast de uitvoering
van de bouw ook verantwoordelijk voor het ontwerp of een deel hiervan.
2.1.1. Visie BAM Utiliteitsbouw met betrekking tot D&B projecten
BAM Utiliteitsbouw heeft uitgesproken dat zij zich willen gaan profileren op de markt van geïntegreerde
contracten en niet meer afhankelijk willen zijn van de vechtersmarkt van de traditionele projecten waar de
laagste prijs het leidende principe is. De ontwerpverantwoordelijkheid van het bouwbedrijf bij de realisatie van
een D&B contract brengt extra risico’s met zich mee die het bouwbedrijf in het proces moet dragen. Risico’s
brengen ook kansen met zich mee die BAM Utiliteitsbouw wil grijpen; het bouwbedrijf heeft immers de
mogelijkheid om uitvoeringstechnische kennis in het ontwerp te verwerken, innovatieve oplossingen aan te
dragen en de doorlooptijd van het totale proces te verkorten door fases in elkaar te schuiven. Door dit proces
efficiënt in te delen en projecten op een nieuwe manier te benaderen wil BAM Utiliteitsbouw inspelen op de
kansen die D&B projecten bieden.
2.1.2. Relevantie van het onderwerp binnen het bouwbedrijf
Onderstaande tabel 2.2 geeft de cijfers weer van het aantal verschillende projecten waaraan BAM UBehv in
2010, 2011 en 2012 heeft deelgenomen. Het aantal is ook uitgedrukt in een percentage over dat jaar. De
cijfers hebben betrekking op projecten waarvoor het bouwbedrijf geselecteerd is en/of een aanbieding heeft
gedaan en geven niet het aantal projecten aan dat is uitgevoerd in het betreffende jaar. De cijfers laten zien
dat er een stijging is van het aantal D&B en E&B projecten binnen BAM UBehv.
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Traditioneel
D&B / E&B
PPS
Totaal

2010
Aantal Percentage
18
72%
6
24%
1
4%
25
100%

2011
Aantal Percentage
21
70%
9
30%
30
100%

2012
Aantal Percentage
8
32%
17
68%
25
100%

Tabel 2.2 Projecten BAM Utiliteitsbouw regio Eindhoven 2010, 2011 en 2012

2.2. Algemene procesbeschrijving D&B project
In het vooronderzoek is een algemene procesbeschrijving opgesteld waarmee het geobserveerde proces voor
de totstandkoming van een bouwwerk met een D&B contract is vastgelegd. In bijlage B is de algemene
procesbeschrijving opgenomen die bestaat uit SADT-schema’s en is aangevuld met een beschrijving van de
processappen. Voor de procesbeschrijving is gebruik gemaakt van het SADT-schema van figuur 2.3.

Figuur 2.3. SADT-schema t.b.v. procesbeschrijving Design & Build projecten

De eerste vier processtappen uit bovenstaand SADT-schema zijn voor een D&B project kenmerkend ten
opzichte van de traditionele benadering. Om deze reden wordt de algemene procesbeschrijving van deze
processtappen hieronder beknopt weergegeven.
Programmafase
In de programmafase worden de wensen van de opdrachtgever vastgelegd, dit kan de opdrachtgever
zelfstandig doen of hij kan ervoor kiezen een externe partij in te schakelen die de rol van aanbestedende
dienst op zich neemt. Na het uitvoeren van een haalbaarheidsanalyse wordt de outputspecificatie opgesteld.
In deze specificatie worden de wensen van de opdrachtgever vastgelegd in een Programma van Eisen. Hierbij
wordt onderscheid gemaakt tussen een Ruimtelijk Functioneel Programma van Eisen en een Technisch
Programma van eisen. De opdrachtgever kan er voor kiezen om de ontwerpvrijheid van het bouwbedrijf te
beperken door het PvE aan te vullen met een structuur- of schetsontwerp. De programmafase wordt
afgesloten met het opstellen van de vraagspecificatie waarin de eisen en wensen van de opdrachtgever zijn
vastgelegd en een inschrijvingsleidraad/gunningsleidraad om de opdracht voor de markt te omschrijven en de
daarbij behorende randvoorwaarden uiteen te zetten.
Aanbiedingsfase
De opdrachtgever kan ervoor kiezen om gebruiken te maken van een openbare of niet-openbare
aanbesteding. Bij een niet-openbare aanbesteding worden bouwbedrijven geselecteerd die een aanbieding
mogen doen. Bij een openbare aanbesteding is elk bouwbedrijf vrij een aanbieding in te dienen. Nadat de
geselecteerde of aangemelde aannemers die inschrijfstukken hebben ontvangen hebben deze de mogelijkheid
om naar aanleiding van deze stukken vragen te stellen en te starten met het uitwerken van de aanbieding. De
vragen worden door de opdrachtgever en/of aanbestedende dienst op een vooraf afgesproken datum
ontvangen en beantwoord doormiddel van een nota van inlichtingen. Voor het vertalen van de
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vraagspecificatie naar een ontwerp wordt een architect ingeschakeld die door de opdrachtgever of door het
bouwbedrijf is geselecteerd. Naast de architect worden er, afhankelijk van het niveau waarop een ontwerp
ingediend te worden, een aantal adviseurs ingeschakeld zoals de installateur en de constructeur. Naast het
vervaardigen van een ontwerp worden er onder de verantwoordelijkheid van het bouwbedrijf de bouwkosten
geraamd, een plan van aanpak opgesteld en de voorbereiding- en realisatieplanning uitgewerkt. Nadat de
documenten die de opdrachtgever of aanbestedende dienst wenst te ontvangen zijn opgesteld en
samengevoegd wordt de aanbieding op een vooraf afgesproken datum ingediend. Voor het gunnen van een
opdracht heeft de opdrachtgever of aanbestedende dienst twee mogelijke gunningscriteria; de laagste prijs of
de Economische Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). De opdrachtgever is overigens niet verplicht om de
opdracht te gunnen, wel is de opdrachtgever verplicht om vooraf aan te geven welk gunningscriterium van
toepassing is. Met behulp van EMVI is de opdrachtgever of aanbestedende dienst in staat die aanbieding te
selecteren met de beste prijs-kwaliteit verhouding. Wanneer er is gekozen voor het gunningscriterium EMVI is
de opdrachtgever verplicht vooraf het relatieve gewicht van elk van de toe te passen criteria dat deel uit maakt
van het gunningscriterium aan te geven. De inschrijving met de hoogste score wordt geselecteerd voor
contractering en inhoudelijk door de gunningcommissie beoordeeld op kwaliteit en prijs. De afgewezen
inschrijvers hebben de mogelijkheid om voor een vooraf bepaalde tijd een kort geding aan te spannen tegen
het voornemen. Nadat deze periode is verlopen wordt het werk definitief gegund en worden de
overeenkomsten tussen de opdrachtgever en het bouwbedrijf getekend.
Ontwerpfase
Nadat de opdracht door of namens de opdrachtgever is gegund aan het bouwbedrijf start deze met de verdere
uitwerking van het ontwerp. Gedurende de ontwerpfase wordt het ontwerp dat is ingediend bij de aanbieding
uitgewerkt tot een DO. Een kenmerk van het voorlopig ontwerp is dat er keuzes worden gemaakt betreffende
stramienmaten, gevelprincipes, plattegrond principes, constructieprincipes en installatieprincipes. Door het
afstemmen van de principes worden keuzes ten aanzien van plattegronden en gevels uitgewerkt op een
voorlopig ontwerp niveau. Naast het ontwerpen worden de planningen bijgesteld en wordt er op basis van
elementenhoeveelheden een elementenbegroting opgesteld. Een kenmerk van het definitief ontwerp is dat er
op detailniveau wordt ontworpen; de gemaakte keuzes en opgestelde principes van het voorlopig ontwerp
worden in detail uitgewerkt. Net als in de voorlopige ontwerpfase werken de betrokken disciplines eerst een
opzet uit. De verschillende opzetten worden hierna onder de verantwoordelijkheid van het bouwbedrijf met
elkaar afgestemd. Daarnaast worden de planningen bijgesteld, de bouwplaatsinrichting uitgewerkt en worden
de directe kosten bepaald.
Engineeringsfase
In de engineeringsfase wordt het definitief ontwerp achtereenvolgens uitgewerkt naar een Technisch
uitgewerkt en een Uitvoeringsontwerp. Daarnaast wordt er in deze fase de vergunning aangevraagd, het
definitief ontwerp vormt hierbij de basis voor de vergunningstukken. Om tijd te besparen wordt er niet
gewacht met het opstarten van de seriële processtappen nadat de vergunning is aangevraagd maar start de
fase waarin het technisch ontwerp wordt uitgewerkt. In deze fase wordt het DO op elementenniveau
uitgewerkt. Hierbij worden er beslissingen genomen over details, afwerkingen en technische eisen. Ondanks
dat een bestek bij een D&B project niet verplicht is kan een opdrachtgever eisen om deze wel op te stellen
en/of gebruik te maken van een technische beschrijving. Kenmerkend voor het uitvoeringsontwerp is dat het
bouwbedrijf onderaannemers en/of leveranciers selecteert die voor een specialistisch onderdeel
productietekeningen uitwerken. Deze tekeningen bevatten alle voor de uitvoering benodigde technische
aanwijzingen en lijnen en zijn een aanvulling op het uitvoeringsontwerp dat onder de verantwoordelijkheid
van het bouwbedrijf wordt opgesteld. Voor een aantal onderdelen werkt het bouwbedrijf met vaste partners,
voor andere onderdelen vragen zij meerdere partijen een offerte uit te brengen. Na het selecteren van
leveranciers en/of onderaannemers voor de betreffende onderdelen worden deze uitgenodigd voor een
inkoopgesprek. De mondelinge opdracht verstrekking is voor de leveranciers en/of onderaannemers het
moment waarop zij starten met de engineering en het vervaardigen van productietekeningen. Nadat de
onderaannemers en/of leveranciers de engineering hebben opgestart en productietekeningen hebben
vervaardigd worden deze tekeningen voor de 1e controle ronde naar het bouwbedrijf gestuurd. In de eerste
controle ronde worden de productietekeningen gecontroleerd op de uitgangspunten van de architect, de
constructeur en eventuele andere adviseurs. Parallel aan deze processtap worden de productietekeningen van
de verschillende onderaannemers en/of leveranciers onderling afgestemd. Na het doorvoeren van de
e
e
wijzigingen en opmerkingen aan de hand van de 1 controle ronde vind er een 2 controle ronde plaats en
kunnen de productietekeningen voor akkoord worden verklaard waarmee de productie kan worden opgestart.
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2.3. Probleemgebied: afstemming/coördinatie staalconstructie en engineeringsonderdelen
Tijdens de observatie en vastlegging van het D&B proces hebben gesprekken met werknemers van het
bouwbedrijf geleid tot een aanleiding waarmee het onderzoek is gestart. Na de geformuleerde aanleiding is
het afstudeerproject afgebakend door het onderzoek te richten op een projectcase en een constructietype.
Aan de hand van de aanleiding en de afbakening zijn knelpunten vastgelegd en geanalyseerd.
2.3.1. Aanleiding voor het afstuderen
De aanleiding voor het uitvoeren van onderzoek zijn een aantal gesprekken geweest met werknemers van het
bouwbedrijf die betrokken zijn bij de totstandkoming van een D&B project. In deze gesprekken kwam naar
voren dat er behoefte is naar een onderzoek van het ontwikkel- en voorbereidingsproces in een D&B project.
De volgende opmerkingen uit de gesprekken zijn de aanleiding geweest voor het uitvoeren van dit
vooronderzoek:
A. De huidige D&B projecten worden gekenmerkt door tijdsdruk in de ontwikkel- en voorbereidingsfase
voor zowel het ontwikkel- als uitvoeringsteam.
B. Het voordeel van een D&B project voor het bouwbedrijf is dat het bouwbedrijf door de grote
verantwoordelijkheid ten opzichte van de traditionele benadering in staat is afstemming- en
coördinatieverliezen als gevolg van de ontwikkel- en voorbereidingsfase in uitvoering te reduceren en
uitvoeringstechnische detailuitwerking in deze fases te implementeren. In de gesprekken is naar het
vermoeden uitgesproken dat de voordelen onvoldoende worden benut.
C. Er is geen standaard procedure aanwezig voor de ontwikkel- en voorbereidingsfase waarin staat
wanneer en door wie binnen het bouwbedrijf welke beslissingen gemaakt moeten worden om te
komen tot een optimaal ontwerp.
2.3.2. Introductie projectcase ZALV
Voor het onderzoek naar het ontwerp- en engineeringsproces in een D&B project is gebruik gemaakt van een
projectcase. Als projectcase is gekozen voor het project ZALV. Figuur 2.4 toont een visuele weergave van het
ontwerp van de voorgevel. Er is voor dit project gekozen omdat ten tijde van afstudeertraject dit project de
ontwikkel-, engineerings- en realisatiefase heeft doorlopen.

Figuur 2.4. Visuele weergaven ontwerp voorgevel projectcase ZALV

BAM Utiliteitsbouw regio Eindhoven is in december 2011 gestart met de uitvoering van het bedrijfsgebouw
ZALV is Oostrum, gemeente Venray. ZALV staat oorspronkelijk voor ZiekenhuisApotheek en Laboratorium
Venray. Op haar website omschrijft het bedrijf zich als een farmaceutische dienstverlener voor ziekenhuizen,
zorginstellingen en patiënten. Omdat het bedrijf in juni 2012 het huidige bedrijfsgebouw moest verlaten heeft
het een D&B vraag in de markt gezet. Doormiddel van een niet-openbare aanbesteding met voorselectie heeft
BAM Utiliteitsbouw op basis van een SO de opdracht gekregen voor verdere uitwerking van het ontwerp en de
realisatie hiervan. Het bedrijfsgebouw bestaat uit twee gedeeltes: (1) een kantoorgedeelte met een kantine en
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(2) de bedrijfshallen. Voor de bouw van dit bedrijfsgebouw is een fasering aangebracht zoals aangegeven op
de begane grond tekening van figuur 2.5.

Figuur 2.5. Fasering project ZALV

Fase 1A en 1B hebben betrekking op het kantoorgedeelte dat bestaat uit twee verdiepingen. Het
kantoorgedeelte, circa 1250m², bestaat uit een receptie, kantoorruimtes, kantine en techniekruimte. De
bedrijfshal omvat fases 1C, 2A, 2B, 2C en 3 en waarbij de 1e verdieping deel bestaat uit een bordes waarop de
installaties van het bedrijfsproces worden geplaatst. De oppervlakte van de bedrijfshal is circa 1780m². De
constructie van het complete bedrijfsgebouw is een staalskelet. Het bedrijfsgebouw wordt verder voorzien van
een plat dak, een gevelbeplating ter plaatste van de bedrijfshal en schoonmetselwerk ter plaatse van het
kantoorgedeelte.
2.3.3. Afbakening naar utiliteitslaagbouw projecten met een staalskelet
Om gericht onderzoek te doen is het afstudeertraject afgebakend door de ontwikkel- en voorbereidingsfase
van projecten te onderzoeken waarbij de constructie bestaat uit een staalskelet. In de aanleiding van het
afstuderen is een opmerking geformuleerd waaruit blijkt dat het bouwbedrijf niet in staat is afstemming- en
coördinatieverliezen als gevolg van de ontwikkel- en voorbereidingsfase in de uitvoering te reduceren en
uitvoeringstechnische detailuitwerking in deze fases te implementeren terwijl dit een voordeel is van een D&B
contract voor het bouwbedrijf ten opzichte van de traditionele benadering. Er is voor een staalconstructie
gekozen omdat staalonderdelen volledig geprefabriceerd worden in de fabriek en op de bouwplaats enkel
geassembleerd hoeven te worden en hierdoor een correcte afstemming en coördinatie met andere
bouwonderdelen in de ontwikkel- en engineeringsfase van groot belang is.
Daarnaast is een staalconstructie als constructietype een veel voorkomend constructietype bij D&B projecten
binnen projecten van BAM UBehv. In totaal zijn er door BAM UBehv 10 D&B projecten die in ontwikkeling, in
uitvoering of gerealiseerd zijn (status mei 2012). Van deze 10 projecten zijn er 6 projecten waarbij als
constructietype voor een staalskelet is gekozen. In figuur 2.6 op de volgende bladzijde is voor het onderzoek
bepaald uit welke onderdelen een staalskelet bestaat. Een staalskelet is opgebouwd uit profielen
hoofddraagconstructie, de bouwkundige staalvoorzieningen en verbindingen.
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Figuur 2.6. Hoofdonderdelen van een staalskelet: profielen hoofddraagconstructie, bouwkundige staalvoorzieningen en verbindingen
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Voor dit onderzoek zijn bouwkundige staalvoorzieningen gedefinieerd als alle staalprofielen die geen deel uit
maken van de hoofddraagconstructie of de verbinding hiervan maar opgenomen moeten worden in het
staalskelet voor de montage van andere bouwdelen, het opvangen van sparingen in andere bouwdelen of
opgenomen moeten worden met het oogpunt voor veiligheid in de realisatiefase. Omdat de bouwdelen in een
bouwwerk met een staalconstructie overspannen van staalprofiel naar staalprofiel en hierop de belastingen
afdragen hebben de eigenschappen van de bouwdelen ook invloed op positie en afmetingen van de van
profielen die onderdeel zijn van de hoofddraagconstructie en de verbindingen. De verbindingen hebben op
haar beurt ook invloed op de andere bouwdelen; verbindingen die buiten de profielbreedte van de profielen
van de hoofddraagconstructie vallen veroorzaken mogelijk een sparing in dit bouwdeel.
Voor het onderzoek zijn de bouwdelen die een fysieke relatie hebben met het staalskelet en hierdoor van
invloed zijn op het ontwerp en de engineering van de hoofddraagconstructie, de bouwkundige
staalvoorzieningen en de verbindingen van het staalskelet gedefinieerd als gerelateerde
engineeringsonderdelen. In onderstaande figuur 2.7 is de relatie tussen de onderdelen van het staalskelet en
de gerelateerde engineeringsonderdelen visueel weergegeven. De bouwdelen vloer, binnenwand en gevel zijn
de gerelateerde engineeringsonderdelen waarop het onderzoek is gericht.

Figuur 2.7. Relatie tussen de gerelateerde engineeringsonderdelen
en de onderdelen van het staalskelet

2.3.4. De probleemanalyse
Het resultaat van het vooronderzoek dat is uitgevoerd voor het opstellen van het Afstudeerplan is een
probleemanalyse waarmee aan de hand van de aanleiding van het uitgevoerde onderzoek knelpunten zijn
verzameld en geanalyseerd. De probleemanalyse uit het Afstudeerplan is opgenomen in bijlage C. In deze
paragraaf zijn de resultaten van deze analyse opgenomen.
Het vooronderzoek is uitgevoerd door gebruik te maken van literatuur en oriënterende gesprekken. Voor het
literatuuronderzoek is gebruik gemaakt van projectdocumenten van de projectcase ZALV. Hierbij zijn
tekeningen, berekeningen, planningen, opdrachten, offertes en verslagen van het project ZALV bestudeerd. De
oriënterende gesprekken zijn afgenomen bij personen binnen het bouwbedrijf die deel maken van het
ontwikkel- en/of uitvoeringsteam en hadden als doel knelpunten te verzamelen. Van het ontwikkelteam zijn
de technische ontwikkelaar, de commerciële ontwikkelaar, de projectorganisator, de kostendeskundige, de
engineeringmanager en de inkoper geïnterviewd. Van het uitvoeringsteam zijn de werkorganisator, de
projectleider en de inkoper geïnterviewd. Tijdens de oriënterende gesprekken zijn knelpunten verzameld die
een betrekking hebben op de aanleiding van het vooronderzoek, de afbakening en de projectcase. De
verzamelde knelpunten uit de probleemanalyse zijn weergegeven in tabel 2.3.
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Knelpunt doet zich voor in de volgende fase(n)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Knelpunten
Ontwerpwijzigingen in de DO-fase
Ontwerpwijzigingen in de Engineeringsfase
Beslissingen in de ontwikkel- en engineeringsfase worden gemaakt op basis van
subjectieve afweging
Beslissingen in de ontwikkel- en engineeringsfase worden gemaakt op basis van
onvoldoende beschikbare gegevens
Afwachtende houding/tunnelvisie onderaannemers en/of leveranciers in engineeringsfase
In de aanbiedingsfase wordt een opleverdatum bepaald terwijl er geen ontwerp ligt
Project wordt gekenmerkt door strakke datum start uitvoering
Het is niet bekend op basis waarvan in eerdere fases beslissingen zijn gemaakt ten aanzien
van de ontwikkeling en engineering van een D&B project en wat de gevolgen hiervan zijn
Werkzaamheden en beslissingen in ontwikkel- en engineeringsfase worden dubbel gedaan,
aangepast of overgeslagen
Wensenkader opdrachtgever wordt laat in proces aangepast
Engineering onderaannemers vertraagd
De uitvoeringstechnische detail uitwerking wordt onvoldoende of niet meegenomen in de
ontwerp- en engineeringsfase
DO-fase loopt uit
Opdrachtgever stelt beslissingen uit waaronder tekenen van een D&B contract
Druk op de organisatie van het bouwbedrijf
Interne ontevredenheid in het bouwbedrijf
Niet op tijd alle gegevens beschikbaar voor afstemmening onderdelen in engineeringsfase
Aanpassingen in het werk aan gerealiseerde staalconstructie noodzakelijk
Aanbrengen extra voorzieningen in het werk op gerealiseerde staalconstructie
Staalconstructie wordt niet correct afgestemd met andere engineeringsonderdelen
Extra kosten voor het bouwbedrijf door meerwerk staalleverancier
Kennis van onderaannemers en/of leveranciers wordt niet meegenomen in de
ontwikkelfase
Werkorganisatie is onervaren met engineering staalconstructie
Geen eenduidige beoordelingspunten aanwezig voor het maken van beslissingen in de
ontwikkel- en engineeringsfase
Beslissingen in de ontwikkel- en engineeringsfase worden niet vastgelegd
Opdrachtgever D&B project heeft in huidige markt veel macht
Traditionele samenwerking met onderaannemers en/of leveranciers in een D&B project

Ontwikkelfase
X

Engineeringsfase

X

X
X

X

X

X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X
X
X

X
X
X
X
X

Realisatiefase

Knelpunt heeft betrekking op de volgende aanleiding(en) van het
vooronderzoek
A
B
C
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X

X

X
X

X
X
X

X
X
X
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X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

Tabel 2.3 Geconstateerde knelpunten uit het vooronderzoek. Per knelpunt staat aangegeven in welke fase het knelpunt zich voordoet en met welke aanleiding voor van het uitgevoerde onderzoek het een raakvlak heeft.
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X
X

X
X
X

X

X
X

Om het verband tussen de knelpunten aan te geven is een oorzaak - gevolg diagram opgesteld. Per
gesignaleerd knelpunt is aangegeven welke knelpunt(-en) hiervan het gevolg of de oorzaak van zijn. Een
knelpunt kan meerdere oorzaak- of gevolgrelaties hebben met andere knelpunten. De relaties die zijn gelegd
in het oorzaak - gevolg diagram zijn visueel weergegeven in een Stream Diagnostic Chart waarbij de
knelpunten in hokjes zijn geplaatst en de relaties zijn weergegeven met pijlen. Met deze weergave wordt het
zichtbaar welke knelpunten andere knelpunten veroorzaken en welke knelpunten weggenomen moeten
worden om het probleem op te lossen. Het Stream Diagnostic Chart uit de probleemanalyse van bijlage C is
weergegeven in figuur 2.8.
Met behulp van het Stream Diagnostic Chart is het mogelijk om uit de knelpunten groepering de
hoofdoorzaken aan te wijzen. Wanneer deze oorzaken worden weggenomen vallen automatisch alle
onderliggende knelpunten weg. Volgens de methode Porras zijn de volgende soorten problemen aan te wijzen:
 Symptoom problemen
 Kernproblemen
 Fundamentele kernproblemen
Een symptoom probleem is een knelpunt dat zichtbaar wordt aan het eind van een proces. De kernproblemen
en fundamentele kernproblemen zijn de veroorzakers van het symptoom problemen. Hierbij is het
kernprobleem aan te wijzen als veroorzaker van het symptoom probleem. Het kernprobleem wordt op zijn
beurt veroorzaakt door fundamentele kernproblemen. In de probleemanalyse zijn de twee rood gearceerde
fundamentele kernproblemen uit het Stream Diagnostic Chart afgebakend omdat het bouwbedrijf hier geen
invloed op heeft.
Uit de analyse is geconcludeerd dat het bouwbedrijf niet in staat is om engineeringsonderdelen correct af te
stemmen met het ontwerp en de engineering van een staalconstructie in een D&B project. Hierdoor ontstaan
er afstemming- en coördinatieverliezen in de uitvoering die in de ontwikkel- en engineeringsfase zijn ontstaan
doordat het te doorlopen proces in deze fasen niet correct wordt ingevuld. Het gevolg hiervan is dat het
noodzakelijk wordt om aan de gerealiseerde productietekeningen in de engineeringsfase of de gerealiseerde
staalconstructie in de realisatiefase aanpassingen te doen en/of te extra voorzieningen aan te brengen. Voor
de aanpassingen en extra voorzieningen die niet zijn meegenomen in de offerte worden door de
staalleverancier als meerwerk gerekend. De meerwerken zijn kosten bovenop de aanneemsom die in de
opdrachtverstrekking tussen het bouwbedrijf en de staalleverancier is overeengekomen en door het
bouwbedrijf betaald moeten worden. Doordat BAM UBehv de productie en montage van het staalskelet op
een traditionele manier uitbesteed aan de staalleverancier gaan de kosten van het meerwerk af van het
rendement van het bouwbedrijf. Daarnaast is er geconcludeerd dat de activiteiten en beslissingen die tot de
fasen van het ontwerp- en engineeringsproces behoren in de beschikbare tijd uitgevoerd worden.
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Figuur 2.8 Stream Diagnostic Chart uit probleemanalyse met indeling knelpunten
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2.3.5. Beschrijving van het symptoom probleem
In de probleemanalyse is geconcludeerd dat in de ontwerp- en engineeringsfase van het D&B het staalskelet
niet correct wordt afgestemd en gecoördineerd met de gerelateerde engineeringsonderdelen waardoor het
noodzakelijk wordt om aan de gerealiseerde productietekeningen in de engineeringsfase of de gerealiseerde
staalconstructie in de realisatiefase aanpassingen te doen en/of te extra voorzieningen aan te brengen. Tijdens
het afstuderen is onderzoek gedaan naar de afstemming- en coördinatieverliezen ten aanzien van de
staalconstructie bij de projectcase ZALV. In onderstaande tabel 2.4. zijn de opgetreden verliezen bij de
projectcase beknopt weergegeven. In bijlage D zijn de verliezen uitgebreid omschreven en is per afstemming/coördinatieverlies een koppeling gemaakt met de fundamentele kernproblemen.

Opgetreden afstemming- en coördinatieverliezen per engineeringsonderdeel bij de projectcase
1 Kanaalplaatvloer
- 1A. Opgave extra ondersteuningsconstructie
- 1B. Opgave extra gaten randliggers t.b.v. wapening
2 Kanaalplaatvloer
- Aanpassen afmetingen kanaalplaat
3 Gevelmetselwerk
- Aanpassen gemonteerde opvangconstructie
4 Sandwichpanelen gevel
- Opgave extra hoeklijnen t.b.v. montage
5 Sandwichpanelen gevel
- Opgave achterconstructie t.b.v. sparingen
6 Sandwichpaneel gevel
- Aanpassen ondersteuning hoeklijnen t.b.v. montage
7 Gastbeton binnenwand
- Opgave extra hoeklijnen t.b.v. montage
8 Staalplaatvloer / Sandwichpaneel
- Opgave extra kokers op randliggers t.b.v. randbeveiliging
9 Staalplaatvloer
- Opgave extra profielen t.b.v. raveelconstructie
Tabel 2.4. Afstemming- en coördinatieverliezen per engineeringsonderdeel bij de projectcase

De volgende twee voorbeelden van het symptoom probleem illustreren de opgetreden verliezen uit
bovenstaande tabel:
 Afstemming en coördinatie staalconstructie en kanaalplaatvloer (verlies 1A)
Op het moment dat de engineering van de kanaalplaten van de 1e verdieping in het kantoorgedeelte
was afgerond en de controle hiervan plaats vond bleken de stalen kolommen een grotere voet- en
kopplaat te hebben waardoor de sparingen in de kanaalplaatvloeren groter moesten worden en de
oplegging niet meer voldoende bleek te zijn. Omdat de staalconstructie van het kantoorgedeelte al in
productie was is ervoor gekozen om de sparingen in het werk vergroten en in het werk extra
ondersteuningsconstructie aan te brengen, zie figuur 2.9.
 Afstemming en coördinatie staalconstructie en montage sandwichpanelen en gasbetonwanden
(verlies 4 en 7)
In de controleronde van de productietekeningen van de staalleverancier en in de realisatiefase heeft
de staalleverancier opdracht gekregen voor het aanbrengen van extra staalprofielen voor de montage
van de sandwichpanelen in de gevel en de gasbeton binnenwanden. De informatie over deze
profielen was tijdens de opdrachtverstrekking van het bouwbedrijf aan de staalleverancier niet
bekend en is pas hierna uitgezocht. Figuur 2. geeft twee details weer waarop de stalen profielen ten
behoeve van de montage zijn weergegeven.
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Figuur 2.9. Voorbeelden afstemming- en coördinatieverliezen t.a.v. staalconstructie bij de projectcase ZALV. Figuur links
toont de extra ondersteuning die in het werk is aangebracht. De twee figuren rechts tonen de stalen hoeklijnen die pas in
de controleronde van de staalproductietekeningen of in de realisatiefase zijn opgegeven en de montage van de
sandwichpanelen en gasbeton binnenwanden mogelijk maken

2.4. Probleemstelling
Om het geconstateerde probleem uit de analyse op te lossen is een onderzoek uitgevoerd naar het ontwerpen engineeringproces van een D&B project met een staalskelet. Hierbij is specifiek ingegaan op de afstemming
en coördinatie met de gerelateerde engineeringsonderdelen en het uitvoeren van de activiteiten en
beslissingen in de beschikbare tijd. Het onderzoek heeft plaats gevonden aan de hand van de volgende
probleemstelling:
Het bouwbedrijf is er bij de projectcase niet in geslaagd een optimaal uitvoeringsproces van een
staalconstructie in de ontwerp- en engineeringsfase van een D&B utiliteitslaagbouw project te ontwikkelen
waardoor er verliezen zijn opgetreden in de afstemming en coördinatie met de gerelateerde
engineeringsonderdelen en activiteiten en beslissingen die tot deze fasen behoren niet in de beschikbare
tijd voor start uitvoering zijn afgerond.
In bovenstaande probleemstelling worden een aantal begrippen gebruikt waarvoor in dit rapport de volgende
definities gelden:
 Uitvoeringsproces:
Het totaal van activiteiten dat wordt uitgevoerd op de bouwplaats; vanaf de eerste tot en met de
laatste bewerking.
 Utiliteitslaagbouw project:
Gebouwen kunnen worden onderverdeeld volgens onderstaande figuur 2.10. Utiliteitslaagbouw
projecten zijn voor dit onderzoek gedefinieerd als alle bouwwerken tot 4 verdiepingen die geen
woonbestemming hebben. Voorbeelden zijn: bouwwerken om in te werken, bouwwerken voor
commerciële dienstverlening, bouwwerken oor verzorgingsinstellingen, bouwwerken voor
recreatievoorzieningen en bouwwerken voor nutsvoorzieningen.
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Gebouwen

Utiliteitsbouw

Hallenbouw

Woningbouw

Verdiepingbouw

Figuur 2.10. Indeling bouwwerken





Afstemming- en coördinatieverliezen:
Verliezen uitgedrukt in de product- en/of proceskwaliteit die ontstaan doordat in de voorbereidende
activiteiten van productie- en/of bouwdelen geen rekening is gehouden met andere productie- en/of
bouwdelen of doordat bij het doorlopen van de processtappen in de voorbereiding van een
bouwwerk geen rekening is gehouden met eerder gemaakte of nog te maken processtappen.
Gerelateerde engineeringsonderdelen:
Productie- en/of bouwdelen die een fysieke relatie hebben met de staalconstructie waardoor deze
onderdelen in de ontwerp- en engineeringsfase invloed hebben op de uitwerking van het staalskelet.
Er is sprake van een fysieke relatie met de staalconstructie wanneer de productie- en/of bouwdeel
gemonteerd worden tegen het staalskelet of wanneer er ten behoeve van deze onderdelen aan het
staalskelet extra staalprofielen gemonteerd dienen te worden.

2.5. Doelstelling
De doelstelling binnen de leerstoel Uitvoeringstechniek van de Technische Universiteit Eindhoven is om in het
afstudeerproject voor een geconstateerd en vastgesteld probleem een oplossing te ontwerpen. Voor het
oplossen van de probleemstelling moeten afstemming- en coördinatieverliezen tussen staalconstructie en
gerelateerde engineeringsonderdelen worden uit gesloten en moet het ontwerp- en engineeringsproces in tijd
beheerst worden. Het afstudeerproject heeft hierdoor de volgende hoofddoelstelling:
Het ontwikkelen van een hulpmiddel voor de ontwerpfase en engineeringsfase van een D&B
utiliteitslaagbouw project met een staalconstructie als bouwmethode waarmee afstemming- en
coördinatieverliezen met gerelateerde engineeringsonderdelen worden uitgesloten en waarmee activiteiten
en beslissingen die tot deze fasen behoren in de beschikbare tijd uitgevoerd worden.
De ontwerp- en engineeringsfase zijn herkenbare fasen bij de totstandkoming van een D&B project. De
ontwerpfase omvat hierbij alle activiteiten voor de totstandkoming van achtereenvolgens het VO en het DO.
De activiteiten voor de totstandkoming van achtereenvolgens het TO en het UO behoren tot de
engineeringsfase. De verdeling van het proces in hoofd- en sub-fase is weergegeven in tabel 2.5.

Hoofdfase
Ontwerpfase
Engineeringsfase

Sub-fase
Voorlopig ontwerp (VO)
Definitief ontwerp (DO)
Technisch Ontwerp (TO)
Uitvoeringsgereed ontwerp (UO)

Tabel 2.5 Verdeling fasen in ontwerp- en engineeringsproces
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2.5.1. Afbakening gerelateerde engineeringsonderdelen
In paragraaf 2.3 zijn de bouwdelen vloer, binnenwand en gevel aangemerkt als de gerelateerde
engineeringsonderdelen. In deze paragraaf zijn deze bouwdelen verder afgebakend door ze te uit te splitsen in
productiedelen. Hiermee is het gerichter onderzoek uitgevoerd. Voor de afstemming en coördinatie met de
gerelateerde engineeringsonderdelen zijn de volgende productiedelen onderzocht:



Bouwdeel
Verdiepingsvloer:

Productiedeel
Staalplaat-(beton)vloer
Slimline-vloeren
Kanaalplaatvloer



Binnenwanden:

Gasbetonwanden
Kalkzandsteenwanden



Gevel:

Gemetselde gevel
Sandwichpanelen
Binnendoos
Gasbetonplaten

Zeven van de negen bovenstaande productiedelen zijn van toepassing op de projectcase ZALV. Het
productiedeel Slimline-vloer en Binnendoos zijn voor het onderzoek toegevoegd aan de lijst zodat er op deze
manier een lijst met gebruikelijke productiedelen ontstond voor een utiliteitslaagbouw met een staalskelet.

2.6. Invulling van het onderzoek

Staalskelet

Gerelateerde
engineeringsonderdelen

Voor het afstuderen is onderzoek uitgevoerd naar de afstemming en coördinatie van het staalskelet en de
gerelateerde engineeringsonderdelen in de ontwerp- en engineeringsfase van een D&B contract. Het
onderzoeksgebied is weergegeven in figuur 2.11.

Figuur 2.11. Visualisatie van het onderzoeksgebied

Het uitgevoerde onderzoek is grofweg te verdelen in vier onderdelen. Voor de onderzoeksfase van het
afstudeertraject zijn voor deze onderdelen taakstelling en onderzoeksvragen geformuleerd. In bijlage E is voor
de onderzoeksfase de opzet van het uitgevoerde onderzoek opgenomen. Deze opzet bestaat uit een
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uitwerking van de onderzoeksvragen, een plan van aanpak voor het onderzoek en het interviewplan. In deze
bijlage wordt verwezen naar bijlage F en G. In bijlage F is de brief opgenomen welke is verstuurd naar de
personen/bedrijven die zijn benaderd voor een interview. In bijlage G zijn uitwerkingen van de interviews
opgenomen.
Het eerste deel van het onderzoekfase heeft betrekking op het ontwerp- en het engineeringsproces van een
staalskelet in een D&B project. Hierbij is onderzoek gedaan naar de actoren, de ontwerpuitgangspunten van
de actoren, de processtappen, de wijze waarop informatie is verwerkt, de projectdocumenten, de
invloedsfactoren in het proces en de besteedde tijdsduur voor de fasen en processtappen.
In het tweede deel van de onderzoeksfase is onderzoek verricht naar de gerelateerde engineeringsonderdelen.
Door vast te stellen wat de afstemming- en coördinatieonderdelen zijn is er per engineeringsonderdeel
vastgelegd wat aan de hand van deze onderdelen afgestemd en/of gecoördineerd dient te worden. De
resultaten zijn verwerkt in een opsomming van vereiste informatieonderdelen.
Met de opsomming van de vereiste informatieonderdelen is in het derde deel van het onderzoek onderzocht
waar, wanneer en door wie de informatieonderdelen vastgelegd dienen te worden. Met deze resultaten zijn
de afstemming- en coördinatieverliezen van de projectcase opnieuw onderzocht om te concluderen wat er bij
de verliezen is mis gegaan in de informatieverwerking.
In het vierde deel van de onderzoeksfase is onderzoek gedaan naar het kritieke pad van het proces en is
vastgelegd op welke manier de proces- en productkwaliteit ten aanzien van het ontwerp en de engineering
van een staalconstructie bewaakt en gestuurd dient te worden.
In figuur 2.12 is het onderzoeksgebied ingevuld met de opdeling van het staalskelet, de afbakening van de
gerelateerde engineeringsonderdelen en onderwerpen waarnaar onderzoek is verricht
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D&B contract

Ontwerpfase

Engineeringsfase

1. Het ontwerp- en engineeringproces van een staalconstructie
in een D&B project.
- Actoren
- Ontwerpuitgangspunten actoren
- Processtappen volgens de literatuur
- Processtappen bij de projectcase ZALV
- Informativerwerking
- Projectdocumenten
- Invloedsfactoren
- Tijdsduur fasen en processtappen

2. Gerelateerde engineeringsonderdelen
- Afstemming- en coördinatieonderdelen
- Afstemming- en coöRdinatieonderdelen per
engineeringsonderdeel
- Vereiste informatieonderdelen
- Proceswensen

3. Afstemming en coördinatie staalskelet en
engineeringsonderdelen
- Vastleggen informatieonderdelen
- Informatieonderdelen in het proces
- Informatieverwerking bij opgetrede afstemmingcoördinatieverliezen

4. Beheersing en coördinatie ontwerp- en engineeringsproces
- Kritieke pad
- Bewaken en sturen proces- en productkwaliteit

Figuur 2.12. Invulling van het onderzoeksgebied met de opdeling van het staalskelet, de afbakening van de gerelateerde engineeringsonderdelen en de onderwerpen waarnaar onderzoek is
verricht
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2.7. Leeswijzer
In deze paragraaf wordt de inhoud van de verschillende hoofdstukken beschreven. In figuur 2.13. is de opbouw
van het afstudeerrapport visueel weergegeven
Hoofdstuk 2:

In dit hoofdstuk is het afstudeeronderwerp en
het probleemgebied geïntroduceerd. Daarnaast
zijn in dit hoofdstuk de probleemstelling, de
doelstelling en de taakstellingen beschreven.

Hoofdstuk 3:

In dit hoofdstuk is het onderzoek naar het
ontwerp- en engineeringsproces van een
staalconstructie in een D&B project uitgewerkt.
Dit is gebeurd aan de hand van de actoren, de
processtappen, de projectdocumenten, de
informatieverwerking, de invloedsfactoren
en de tijdbesteding.

Hoofdstuk 4:

Dit hoofdstuk is gebruikt om per gerelateerd
engineeringsonderdeel uit te zoeken welke
onderdelen er met de staalconstructie moeten
worden afgestemd en gecoördineerd. Hierbij
lag de nadruk op de vereiste
informatiegegevens.

Hoofdstuk 5:

In hoofdstuk 5 is onderzocht op welke manier
en wanneer de informatie-onderdelen uit de
vereiste informatiegegevens verwerkt dienen
te worden om de gerelateerde
engineeringsonderdelen af te stemmen en te
coördineren met het staalskelet.

Hoofdstuk 6:

In hoofdstuk 6 is onderzocht op welke manier
het ontwerp- en engineeringproces in een zo
kort mogelijk tijdsbestek kan plaats vinden en
hoe de coördinatie tussen de verschillende
processtappen moet geschieden om
afstemming- en coördinatieverliezen uit te
sluiten.

Hoofdstuk 7:

In dit hoofdstuk is een opzet gemaakt voor de
ontwerpfase van het afstudeertraject waarin
een hulpmiddel is ontworpen. Hierbij is een
Programma van Eisen en is een ontwerpplan
opgesteld. Vervolgens is de structuur en zijn
de functies van het hulpmiddel ontworpen.

Hoofdstuk 8:

In hoofdstuk 8 is de opzet van het
hulpmiddel uitgewerkt/vormgegeven en heeft
er een toetsing van het ontwerp plaats
gevonden.

Hoofdstuk 9:

In dit hoofdstuk zijn aanbevelingen voor
nieuw onderzoek opgesteld en is het nawoord
van het afstudeerproject geschreven.
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3. Ontwerp- en engineeringsproces staalconstructie in D&B project
Om vast te stellen waar in het proces de afstemming- en coördinatieverliezen optreden is in dit hoofdstuk het
ontwerp- en engineeringsproces van een staalskelet in een D&B project uitgewerkt. In paragraaf 3.1. en 3.2.
wordt antwoord gegeven op de vraag welke actoren betrokken zijn geweest in de ontwerp- en
engineeringsfase van de projectcase ZALV en wat de ontwerpuitgangspunten zijn van deze actoren. In
paragraaf 3.3 is onderzocht welke processtappen er door de literatuur voorschreven worden voor het
ontwerp- en engineeringsproces waarna in paragraaf 3.4. is onderzocht welke processtappen zijn uitgevoerd
bij de projectcase ZALV. Vanuit de onderzochte processtappen voor het ontwerp en de engineering van een
staalconstructie zijn in paragraaf 3.5 processchema’s opgesteld welke de basis vormen voor het verdere
onderzoek. Met de opgestelde processchema’s is onderzocht op welke manier de informatieverwerking bij de
projectcase heeft plaats gevonden en welke projectdocumenten hierbij zijn opgesteld. De resultaten van zijn
verwerkt in paragraaf 3.6 en 3.7. In paragraaf 3.8 en 3.9 zijn de resultaten opgenomen van achtereenvolgens
het onderzoek naar de factoren die van invloed zijn op het ontwerp en de engineering van een staalskelet en
de tijdsduur van de fasen en processtappen .

3.1. Actoren in het ontwerp- en engineeringsproces
In de algemene procesbeschrijving van bijlage A waarin de totstandkoming van een D&B project is
weergegeven is terug te lezen dat de ontwerp- en engineeringsfase is onderverdeel in de volgende hoofd- en
subfasen:
Hoofdfase
Subfase
 Ontwerpfase:
- VO-fase
- DO-fase
 Engineeringsfase:
- TO-fase
- UO-fase
Op het moment dat de opdrachtgever het bouwbedrijf heeft benaderd voor een samenwerkingsovereenkomst
voor de ontwerpfase is door het bouwbedrijf een tijdschema opgesteld waarin de TO-fase is overgeslagen. Voor
aanvang van de ontwerpfase was het tijdstip waarop het bouwwerk opgeleverd diende te worden al bepaald
door de opdrachtgever. Met voortschrijdend inzicht vanuit het bouwbedrijf voor de tijdsbesteding voor de
ontwerpfase, engineeringsfase en realisatiefase is er bij het opstellen van het tijdschema voor gekozen om de
TO-fase over te slaan en hiermee tijd te besparen in het proces. Daarnaast wordt er door het overslaan van de
TO-fase door het bouwbedrijf geld bespaard doordat er voor deze fase geen honorariumkosten betaald hoeven
te worden van de ontwerpende partijen. In de probleemanalyse van paragraaf 2.3. is onderzocht dat er na de
DO-fase slechts 4 weken beschikbaar waren voor de start van de realisatiefase. Het was hierdoor ook niet
mogelijk geweest om de TO-fase op te nemen in het proces.
In deze paragraaf zijn de actoren weergeven die betrokken zijn geweest in het ontwerp- en engineeringsproces
van het project ZALV. Een actor is een persoon, een organisatie of een instantie zijn die een handeling heeft
verricht en daarmee het proces heeft beïnvloedt. In onderstaande tabel 3.1 zijn de actoren per projectfase
weergegeven.

Actoren in Voorlopig ontwerpfase
Opdrachtgever
Bouwbedrijf
Architect
Constructeur
Geotechnisch adviseur
Actoren in Definitief ontwerpfase
Opdrachtgever
Bouwbedrijf
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Architect
Constructeur
Geotechnisch adviseur
Installatie adviseur
Bouwfysisch adviseur
Actoren in Uitvoeringsgereed ontwerpfase
Opdrachtgever
Bouwbedrijf
Architect
Constructeur
Installatie adviseur/Installateur
Onderaannemer t.b.v. grondwerk
Onderaannemer/leverancier t.b.v. hek
Onderaannemer/leverancier t.b.v. betonmortelschroefpalen
Onderaannemer/leverancier t.b.v. betonstaal
Onderaannemer t.b.v. storten en afwerken betonvloer
Onderaannemer t.b.v. metsel- en lijmwerk
Onderaannemer/leverancier t.b.v. gasbetonwanden
Leverancier van systeemvloer
Leverancier van prefab trappen + kantplanken
Leverancier van HSB wanden
Onderaannemer/leverancier t.b.v. staalconstructie
Onderaannemer/leverancier t.b.v. stalen dak- en wandbeplating
Onderaannemer/leverancier t.b.v. aluminium kozijnen, puien en vliesgevel
Onderaannemer/leverancier t.b.v. bedrijfsdeuren
Onderaannemer/leverancier t.b.v. dakbedekkingpakket
Onderaannemer/leverancier t.b.v. systeemplafonds
Tabel 3.1 Actoren in het ontwerp- en engineeringsproces van de projectcase

Wanneer de TO-fase wel was doorlopen bij de projectcase ZALV zouden dezelfde actoren uit de DO-fase ook
betrokken worden in de TO-fase. Daarnaast was het mogelijk dat in deze fase ook al onderaannemers en/of
leveranciers als actor opereerde in het project doordat het bouwbedrijf bij het afronden van de DO-fase de
opdracht heeft gekregen voor de engineeringsfase en de realisatiefase en hierdoor verzekerd was van het
werk.

3.2. Ontwerpuitgangspunten actoren
In het ontwerp- en engineeringsproces van een D&B project met een staalconstructie hebben verschillende
actoren invloed op de ontwerp- en engineeringsfase. Elke partij hanteert hierbij haar eigen uitgangspunten.
Een uitgangspunt van een actor is het basisprincipe of grondprincipe van deze actor in het proces. In deze
paragraaf zijn de uitgangspunten van de belangrijkste actoren in het ontwerp- en engineeringsproces van een
staalconstructie uiteengezet.
Uitgangspunten bouwbedrijf
In een D&B project is het bouwbedrijf verantwoordelijk voor de ontwerp-, engineerings- en realisatiefase. Voor
de ontwerpfase en engineeringsfase verricht het bouwbedrijf coördineren en sturende activiteiten.
Uitgangspunt voor het bouwbedrijf is een project te ontwerpen, te engineeren en te realiseren dat voldoet aan
de productkwaliteit en de proceskwaliteit.
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De volgende factoren zijn bepalend voor de productkwaliteit van het ontwerp, de engineering en de realisatie
van het bouwwerk:
 Tijd: De beschikbare tijd voor de verschillende fasen in het proces wordt vooraf vastgesteld door de
opdrachtgever of bepaald door het bouwbedrijf.
 Geld: De opdrachtgever bepaalt voor de ontwerpfase het budget waarmee een bouwwerk
gerealiseerd dient te worden dat voldoet aan de overige invloedsfactoren van de productkwaliteit of
beoordeeld de begroting die na de ontwerpfase is opgesteld door het bouwbedrijf aan de hand van
het ontwerp dat voldoet aan de invloedsfactoren van de productkwaliteit. In het uitwerken van het
ontwerp en/of het begroten van het project neemt het bouwbedrijf winst- en risicopercentages op.
 Kwaliteit: De kwaliteit wordt bepaald door de eisen en wensen van de opdrachtgever, de
bouwtechnische eisen en de constructieve eisen die aan bouwwerken worden gesteld.
De volgende factoren zijn bepalend voor de proceskwaliteit van de ontwerpfase, de engineeringsfase en de
realisatiefase:
 Informatie: De wijze waarop projectinformatie wordt ontvangen, verwerkt en gedistribueerd.
 Communicatie: De wijze waarop actoren binnen het proces met elkaar communiceren
 Organisatie: De wijze waarop invulling wordt gegeven aan de verschillen fasen in het totale proces.
Uitgangspunten constructeur
In de voorlopige ontwerpfase ontwerpt de constructeur de constructie aan de hand van vuistregels of
eenvoudige mechanicamodellen. Aan de hand van deze vuistregels en/of mechanicamodellen kan worden
getoetst of het ontwerp technisch en financieel haalbaar is. Het ontwerp wordt uitgewerkt in de definitieve
ontwerpfase. In de Uitvoeringsgereed ontwerpfase worden de gedimensioneerde constructieonderdelen van
het definitieve ontwerp getoetst. De constructeur hanteert hierbij de volgende uitgangspunten:
 De doorsnede van de constructiedelen moeten getoetst worden op de sterkte-eisen: buiging,
wringing, afschuiving, trek druk en combinaties hiervan.
 De tweede toets is de toets op stijfheideisen: horizontale doorbuiging, verticale doorbuiging en
trillingen.
 De derde toets is de toets op de stabiliteitseisen: bij op buiging belaste liggers zijn dit kip en plooi; bij
op druk belaste kolommen zijn dit knik, torsie, torsieknik en plooi.
 De laatste toets is de toets op de verbindingeisen: geboute verbindingen of gelaste verbindingen.
Uitgangspunt staalleverancier
Vanuit de technische beschrijving en de tekeningen van de architect en de constructeur start de
staalleverancier na de mondelinge opdrachtverstrekking met engineering van de staalconstructie waarbij
detailberekeningen en productietekeningen worden vervaardigd. Hierbij heeft de staalleverancier de volgende
uitgangspunten:
De uitgangspunten
 Het beperken van het aantal verschillende details, afwijkende details leiden tot extra kosten voor het
tekenwerk, de fabricage en de montage.
 Rekening houden met toleranties van de halffabricaten. Doordat staalprofielen een tolerantie kunnen
hebben van enkele millimeters moet er in de samenstelling van halffabricaten hier rekening mee
worden gehouden.
 Kiezen voor automatische wijze van fabriceren waarbij de zaag- en boorstraat zo min mogelijk
aangepast dient te worden.
 Indien een verbinding gelast dient te worden heeft een hoeklas de voorkeur boven een stompe las
omdat bij dit laatste type een voorbewerking van de laskant nodig is. Daarnaast moet het lasvolume
dat staat voor de inhoud van de lasnaad beperkt worden doordat het lassen van staalconstructies nog
vaak met de hand gebeurd.
 Indien een boutverbinding wordt toegepast is het vanuit kostenoverwegingen voordelig om voor de
gehele staalconstructie een type bout te nemen waardoor de montage eenvoudiger wordt.
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Vanuit kostenoverwegingen is het voordeliger om voor de verschillende onderdelen van een
constructie te kiezen voor plaat met een standaard dikte.
De staalleverancier streeft naar een constructie die gemakkelijke te monteren is. Hierbij spelen
transportmogelijkheden, het beperken van het aantaal verschillende onderdelen en de stabiliteit in
de realisatiefase een belangrijke rol.
Ten behoeve van de gebruiksfase dient er een constructie uitgewerkt te worden waarbij voorkomen
wordt dat er op de constructieonderdelen stof en water achter kan blijven.

Uitgangspunten architect
Indien er voor de aanbestedingsfase geen ontwerp is opgesteld is de architect vrij om in de voorontwerpfase
een ontwerp van het bouwwerk op te stellen. De ontwerpvrijheid wordt echter beperkt door de factoren die
bepalend zijn voor de productkwaliteit. Het bouwbedrijf kan daarnaast het ontwerp sturen door vooraf een
elementenraming op te stellen waarin vloer- en geveloppervlaktes zijn bepaald. Uitgangspunt van de architect
is een ontwerp te vervaardigen dat voldoet aan de eisen die zijn opgesteld voor de productkwaliteit. Hierbij is
het ontwerp te verdelen in de volgende onderdelen:
 Stedenbouwkundige inpassing gebouw
 Functionele en ruimtelijke indeling
 Architectonische verschijningsvorm

3.3. Processtappen
Voor het onderzoek naar de processtappen is in de onderzoeksfase eerst een literatuurstudie uitgevoerd.
Vanuit deze studie is voor de projectcase vastgelegd welke processtappen zijn uitgevoerd.
3.3.1 Processtappenliteratuur
Voor het onderzoek naar de processtappen voor de ontwerp- en engineeringsfase is gebruik gemaakt van twee
bronnen. De eerste bron is de regeling gebruikt die de algemene branchevoorwaarden voor ontwerpen,
adviseren en organiseren van de gebouwde omgeving voor opdrachtgever en –nemer beschrijft. Deze regeling
draagt de naam DNR-STB 2009. Als tweede bron is het BAM Management Systeem (BMS) dat terug te vinden is
op de intranet browser van BAM Utiliteitsbouw; een intranet pagina is een privaat netwerk binnen een
organisatie. De literatuurstudie naar de processtappen is opgenomen in bijlage H.
De Nieuwe Regeling (DNR) is een regeling die inspeelt op de te maken afspraken voor verschillende vragen en
aanbiedingen in de markt en is bedoeld voor alle disciplines die betrokken zijn bij het ontwerp, de advisering
en het management van een bouwproject. De DNR kan van toepassing worden verklaard in contracten tussen
opdrachtgevers en architecten en adviseurs, dit is echter niet verplicht. Bij de introductie van de DNR2005
verscheen ook de Standaardtaakbeschrijving (STB) dat een hulpmiddel is waarmee ontwerp- en adviestaken in
de totstandkoming van bouwprojecten kunnen worden verdeeld, geoffreerd en gecontracteerd. De STB heeft
het ontwerpproces van gebouwen in hun directe omgeving uitgesplitst in taken. De STB heeft een ‘taak’
gedefinieerd als een hoeveelheid werk, die de opdrachtgever ongedeeld aan één partij in het proces dient op
te dragen. In de STB zijn de taken gerangschikt naar tien fasen van het bouwproces. Binnen een fase zijn er 18
thema’s waarbinnen de taken zijn geplaatst. In het elektronisch systeem van de STB is het mogelijk om
participanten, taken en fasen te selecteren. Daarnaast kan er een taakverdeling worden opgezet en kan de
inhoud per taak worden geraadpleegd. De verschillende taken zijn in de STB op een uniforme wijze
beschreven. Een taakbeschrijving bestaat uit een aantal gerangschikte activiteiten, documenten (resultaten)
en inhoudsomschrijving. Figuur 3.1. is een fragment uit de STB waarin de taken zijn opgenomen en
gerangschikt zijn naar een fase en thema.
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Figuur 3.1. Fragment STB 2009 waarin de taken zijn opgenomen en gerangschikt zijn naar een fase en thema.

Een onderdeel van het BAM Management Systeem (BMS) van BAM Utiliteitsbouw is het projectmodel. Dit
model beschrijft aan de hand van bedrijfsonderdelen en projectfasen de verschillende procedures die
doorlopen moeten worden. Naast een weergave van de procedures in schema’s geeft het model instructies,
handreikingen voor op te zetten projectdocumenten en verwijst het naar documenten in de kennisbox van het
BMS. De kennisbox is een onderdeel van het BMS waarin informatie naar werksoort terug te vinden is, de
documentatie kan bestaan uit werkplannen, ervaringen of instructies. Op de startpagina van het BMS is een
schema opgesteld waarin horizontaal de fasen van het bouwproces zijn uitgezet en verticaal de
bedrijfsonderdelen. Binnen deze kaders zijn verschillende processen uitgezet die doorlopen moeten worden
bij de totstandkoming van een bouwwerk. Figuur 3.2 is een verkorte versie van dit schema met de
bedrijfsonderdelen en projectfasen die van toepassing zijn voor het onderzoek. De groen gekleurde kaders zijn
hoofdprocessen die tot het bedrijfsonderdeel technisch ontwikkelen behoren. De oranje gekleurde kaders zijn
processen die behoren bij het bedrijfsonderdeel realisatie.

Projectmodel BMS

Technisch
ontwikkelen

VO

DO

Planvoorbereiding

TO/Bestek

UO

Productie

Planuitwerking

Realisatie

Prijs- & contractvorming

Bouwvoorbereiding

Uitvoering &
oplevering

Figuur 3.2. De verhouding van bedrijfsonderdelen en fasen van het bouwproces binnen BAM Utiliteitsbouw

Het verschil tussen het BMS en de STB 2009 is dat bij het BMS het proces wordt weergegeven aan de hand van
documenten. Bij de STB 2009 is het proces vormgegeven aan de hand van taken die uitgevoerd dienen te
worden.
3.3.2. Processtappen projectcase
In deze paragraaf is de uitwerking opgenomen van het onderzoek naar de processtappen welke zijn uitgevoerd
bij de projectcase ZALV. Voor het onderzoek en de formulering van de uitgevoerde processtappen bij de
projectcase ZALV kunnen drie bronnen als basis gebruikt worden. Om een keuze te maken uit een van de
bronnen is per bron aangegeven welke plus- en minpunten deze bron heeft ten opzichte van de andere
bronnen:
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 De algemene procesbeschrijving van een D&B project (bijlage A)
- Het betreft een algemene beschrijving van een D&B contract en gaat niet specifiek in op het
ontwerp en de engineering van een staalskelet
+ De SADT-schema’s zijn een duidelijke en visuele weergave van het proces
 DNR STB 2009 (paragraaf 3.3.1)
+ De taken uit de STB zijn te splitsen in deeltaken waardoor er specifiek kan worden ingegaan op het
ontwerp en de engineering van een staalskelet
- De STB 2009 bestaat uit een opsomming van taken en geeft hierdoor geen visuele weergave van het
proces weer
+ De STB 2009 is uniform en beschrijft taken voor alle partijen in het ontwerp- en engineeringsproces
 BMS (paragraaf 3.3.1)
- Het BMS geeft het proces weer aan de hand van projectdocumenten maar geeft niet weer welke
stappen er doorlopen moeten worden
- Het BMS gaat niet specifiek in op het ontwerp en de engineering van een staalskelet
Aan de hand van bovenstaande constateringen is in de onderzoeksfase besloten om de DNR STB 2009 als basis
te gebruiken voor het onderzoek naar de processtappen die zijn uitgevoerd bij de projectcase ZALV en het
verdere onderzoek. Er is voor deze bron gekozen omdat de pluspunten zwaarder wegen dan de pluspunten
van de overige twee. Daarnaast is het minpunt op te vangen door in dit onderzoek de taken te verwerken in
SADT-schema’s.
Voor de projectcase ZALV is aan de hand van de interviews en een analyse van de projectdocumenten
onderzocht welke taken die de STB 2009 voorschrijft zijn uitgevoerd, dit is per projectfase weergegeven in een
tabel. In de voorgaande paragraaf is geïntroduceerd dat de Technische ontwerpfase is overgeslagen. Toch zijn
een aantal taken die volgens de STB 2009 tot de TO-fase behoren uitgevoerd bij de projectcase ZALV. Deze
taken zijn uitgevoerd in de DO- of de UO-fase. De taken hebben betrekking op de technische omschrijving en
de hoofdberekening van de staalconstructie. In de opgestelde tabellen zijn voor de TO-fase alleen taken
opgenomen die bij de projectcase ZALV zijn uitgevoerd in een van de andere fasen. De overige taken die de
STB 2009 voorschrijft voor de TO-fase zijn niet uitgevoerd bij de projectcase en om deze reden ook niet
opgenomen in tabel. De tabellen met de uitgevoerde processtappen bij de projectcase ZALV zijn opgenomen in
bijlage I. De taken worden in de STB 2009 verdeeld naar fasen en thema’s binnen het bouwproces. Per taak
staat aangeven welke partij de taak heeft uitgevoerd. De tabellen zijn opgesteld aan de hand van opzet als
weergegeven in figuur 3.3.

Noodzakelijke taken volgens STB 2009 per fase
Thema
Taak
Opsomming thema’s
Opsomming taken

Actor
Met een kruisjeslijst dient de verantwoordelijke
actor aangegeven te worden

Figuur 3.3. Opzet tabellen waarin is vastgelegd welke processtappen volgens de DNR STB 2009 zijn uitgevoerd bij de
projectcase ZALV

Uit het onderzoek naar de uitgevoerde processtappen bij de projectcase ZALV kan naast de constatering dat de
TO-fase is overgeslagen het volgende worden geconcludeerd:
 In de VO-fase zijn de opgestelde taken voor het thema installaties niet uitgevoerd.
 De projectdocumenten zijn de resultaten van de uitgevoerde processtappen. In het onderzoek naar
de uitgevoerde processtappen is tijdens de interviews meerdere malen aangehaald dat de aanwezige
informatie in de projectdocumenten onvoldoende was.
 In hetzelfde onderzoek is geconstateerd dat de verschillende processtappen en fasen door elkaar zijn
gaan lopen waardoor informatieonderdelen niet correct zijn verwerkt. In paragraaf 3.6. wordt
uitgebreid stil gestaan bij het onderwerp informatieverwerking.

3.5. Vertaling processtappen naar -schema’s
In de vorige paragraaf is onderzocht welke processtappen zijn uitgevoerd bij de projectcase ZALV. Hierbij zijn
taken uit de DNR STB 2009 als basis gebruikt. Een nadeel van de DNR STB 2009 is dat het proces niet visueel is
weergeven maar een opsomming is van taken. Om een vergelijking te maken van het ontwerp- en
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engineeringsproces van een staalconstructie zoals de literatuur dit voorschrijft en zoals dit is uitgevoerd bij de
projectcase ZALV zijn specifieke taken voor het ontwerp en engineering van een staalconstructie uit de DNR
STB 2009 vertaald naar processtappen en in SADT-schema’s geplaatst. De taken uit de DNR STB 2009 gaan niet
specifiek in op het proces van het uitbesteden van productiedelen en het realiseren van productietekeningen.
In de algemene procesbeschrijving van bijlage B is zijn deze processen wel onderzocht. De SADT-schema’s die
een vertaling zijn van de taken uit de DNR STB 2009 zijn daarom aangevuld met processtappen voor het
uitbesteden van productiedelen en het realiseren van productietekeningen. Het SADT-schema van figuur 3.4
geeft het hoofdproces voor het ontwerp en de engineering van een staalconstructie volgens de literatuur
weer. In bijlage J zijn de processtappen uit bovenstaand SADT-schema uitgesplitst naar deelprocessen.

Figuur 3.4. SADT-schema voor het hoofdproces van het ontwerp en de engineering van een staalconstructie volgens de
taken uit de DNR STB 2009.

Ook voor de projectcase ZALV zijn SADT-schema’s opgesteld voor het ontwerp en de engineering van een
staalconstructie. De uitgevoerde taken volgens de DNR STB 2009 zijn hierbij de basis voor de processtappen.
Het SADT-schema van figuur 3.5 geeft het ontwerp- en engineeringsproces van de staalconstructie bij de
projectcase ZALV als hoofdproces weer. In bijlage K zijn de processtappen uitgesplitst naar deelprocessen.

Figuur 3.5. SADT-schema van het ontwerp- en engineeringsproces van de staalconstructie bij de projectcase ZALV

Het verschil tussen het proces van figuur 3.4. en het proces van figuur 3.5. is dat bij de projectcase de
technische ontwerpfase is overgeslagen. Het bouwbedrijf heeft hiervoor gekozen om op deze wijze geld en tijd
te besparen. In de UO-fase worden productiedelen tot in detail uitgewerkt met alle voor de uitvoering
benodigde maatvoeringen. De DNR STB 2009 schrijft voor de TO-fase de volgende specifieke taken voor de
engineering van een staalconstructie voor:
 Maken hoofdberekening
 Maken Technsich ontwerp
 Maken schriftelijke toelichting
 Verwerken wijzigingen Technisch ontwerp
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Maken overzichtstekeningen staalconstructie

Bij de projectcase is er door het bouwbedrijf voor gekozen om de TO-fase over te slaan. De ontworpen
hoofdopzet uit de DO-fase moet echter wel getoetst worden met een hoofdberekening. De eerste stap na de
DO-fase in het ontwerp- en engineeringsproces was hierdoor het toetsen van de hoofdopzet met een
hoofdberekening. De technisch ontwikkelaar van BAM UBehv is van mening dat bij nieuwwe D&B projecten de
TO-fase opnieuw overgeslagen kan worden mits het uitvoeringsteam vroegtijdig volledig inzetbaar is.
Daarnaast moet het proces zo worden ingericht dat het toetsen van de hoofdopzet met een hoofdberekening
van de constructeur wordt opgesteld in de DO-fase zodat bij het afronden van deze fase de
projectdocumenten de basis zijn voor het aanvragen van de omgevingsvergunning in de volgende fase. De
hoofdberekening is een van de projectdocumenten die bij de vergunningsaanvraag ingediend te worden.
Omdat er geen Technisch ontwerp was opgesteld en er geen overzichtstekeningen van de staalconstructie
waren gerealiseerd konden processtap 4 en 5 niet parallel lopen zoals is in het proces van figuur 3.4 maar
moest de getoetste staalconstructie eerst uitgetekend worden door het ontwerpteam voor het realiseren van
de detailberekeningen en productietekeningen (processtap 5) door de staalleverancier. Het uittekenen van de
staalconstructie ten behoeve van de detailberekeningen en productietekeningen is bij de projectcase
uitgevoerd in het UO van de constructeur en de architect.

3.6. Informatieverwerking
In het ontwerp- en engineeringsproces van een utiliteitslaagbouw project met een staalconstructie worden
verschillende fasen doorlopen waarin verschillende actoren verschillende projectdocumenten opstellen. In
deze paragraaf wordt beschreven op welke manier informatie ten aanzien van het ontwerp en de engineering
van de staalconstructie bij de projectcase ZALV is vastgelegd en verwerkt . Tot slot wordt de Richtlijn
Kwalitatief Tekenwerk van BAM Utiliteitsbouw geïntroduceerd welke door de BAM wordt ingezet als
communicatiemiddel tussen de betrokken partijen in het ontwerp- en engineeringsproces.
In paragraaf 3.5. is het ontwerp- en engineeringsproces van de staalconstructie bij de projectcase ZALV
vastgelegd in SADT-schema’s. Het SADT-schema van figuur 3.5. is hierbij opgesteld als hoofdproces. De
eschrijving in deze paragraaf is opgesteld aan de hand van de volgende hoofdprocesstappen uit dit schema.
Het tijdschema van figuur 3.6 op de volgende bladzijde geeft het doorlopen proces van de ontwerp- en
engineeringsfase bij de projectcase ZALV weer. Het schema laat zien dat de verschillende fasen van de
verschillende actoren door elkaar zijn gaan lopen. De offerteaanvraag van het bouwbedrijf bij de
staalleverancier is gedaan op basis van het DO van de architect en de eerste opzet van het UO van de
constructeur. Het engineeringproces van de verschillende onderaannemers en/of leveranciers is parallel gaan
lopen met het UO-proces van de architect en de installateur. De verschillende onderaannemers en/of
leveranciers van de projectcase ZALV geven in de interviews aan dat het niet mogelijk was om de engineering
en de productie van het productiedeel in een nog korter tijdsbestek uit te voeren; de bestede tijdsduur voor
het opstellen van de detailberekeningen en productietekeningen en de productie van de productiedelen is het
absoluut minimum.
In onderstaande sub-paragrafen is aan de hand van de processtappen van figuur 3.5 de wijze waarop
informatie is vastgelegd en verwerkt in het ontwerp- en engineeringsproces van de projectcase ZALV bepaald.
Als aanvulling op deze paragraaf is bijlage L opgesteld waarin per projectdocument, actor en projectfase het
volgende is vastgelegd:
 Naam van het projectdocument
 Inhoud van het projectdocument
 Documenttype voor uitwisseling(digital of hardcopy)
 Input vooraf aan het opstellen document
 Input tijdens het opstellen document
 Gebruikte onderlegger voor het tekenwerk
De informatie over de projectdocumenten is vastgelegd door de projectdocumenten in het onderzoek te
analysen en te bespreken in de interviews.
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Tijdschema doorlopen ontwerp- en engineeringsproces projectcase ZALV
Jaar
2011
2012
Maand Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November December
Januari
Februari
Datum 14 21 28 7 14 21 28 4 11 28 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 5
Weeknummer 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Architect :
Voorlopig ontwerp
Definitief ontwerp
Uitvoeringsgereed ontwerp
Constructeur:
Voorlopig ontwerp
Definitief ontwerp
Uitvoeringsgereed ontwerp
Installateur:
Definitief ontwerp
Uitvoeringsgereed ontwerp
Bouwfysisch adviseur:
Bouwfysischen rapporten
Geotechnisch adviseur:
Geotechnisch adviesrapport
Onderaannemer/leverancier staalconstructie
Aanvragen offerte
Woensdag week 44
Opstellen offerte
12 dagen
Interval: beoordelen offerte - opdrachtverstrekking
5 dagen
Opstellen detailberekening, inclusief controle
15 dagen
Opstellen ankerplan, inclusief controle
8 dagen
Staalconstructie kantoor + kantine
- Engineering, inclusief controle
10 dagen
- Productie
15 dagen
- Start montage
Maandag week 2
Staalconstructie hal 2
- Engineering, inclusief controle
15 dagen
- Productie
10 dagen
- Start montage
Maandag week 2
Staalconstructie hal 2
- Engineering, inclusief controle
20 dagen
- Productie
10 dagen
- Start montage
Maandag week 3
Onderaannemer/leverancier kanaalplaatvloer
Aanvragen offerte
Woensdag week 44
Opstellen offerte
12 dagen
Interval: beoordelen offerte - opdrachtverstrekking
2 dagen
Begane grond kantoor + kantine
- Engineering, inclusief controle
14 dagen
- Productie
5 dagen
- Start montage
Maandag week 51
1e verdieping kantoor + kantine
- Engineering, inclusief controle
19 dagen
- Productie
5 dagen
- Start montage
Vrijdag week 52
1e verdieping hal
- Engineering, inclusief controle
12 dagen
- Productie
13 dagen
- Start montage
Vrijdag week 3
Dak kantoor + kantine
- Engineering, inclusief controle
13 dagen
- Productie
13 dagen
- Start montage
Vrijdag week 3
Onderaannemer/leverancier gasbetonwanden
Aanvragen offerte
Woensdag week 44
Opstellen offerte
10 dagen
Interval: beoordelen offerte - opdrachtverstrekking
13 dagen
Brandwanden
- Engineering, inclusief controle
12 dagen
- Productie
10 dagen
- Start montage
Dinsdag week 3
Onderaannemer/leverancier gevel- en dakbeplating
Aanvragen offerte
Woensdag week 44
Opstellen offerte
10 dagen
Interval: beoordelen offerte - opdrachtverstrekking
10 dagen
Detailberekening, inclusief controle
14 dagen
Gevel- en dakbeplating
- Tekenwerk, inclusief controle
20 dagen
- Productie
10 dagen
- Start montage
Maandag week 4

Figuur 3.6 Tijdschema ontwerpfasen in relatie tot elkaar en de engineeringsfase. De tijdsuur aanduiding achter de processtappen van de onderaannemers is een tijdsduur aangeduid in
werkbare werkdagen; dit betekend dat vakantiedagen, verplichte vrije dagen en weekenddagen niet zijn opgenomen.
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1. Realiseren VO constructie (VO-fase)
De actoren in het de VO-fase zijn het bouwbedrijf, de architect, de constructeur en de geotechnische adviseur.
Na het selecteren van de actoren is de architect gestart met de het uitwerken van de eerste opzet van het
voorlopige ontwerp. De input voor deze eerste opzet is de outputspecificatie / programma van eisen van de
opdrachtgever. Aan de hand van de eerste opzet van de architect heeft de constructeur conceptuele
uitgangspunten en ontwerpvarianten opgesteld en heeft geotechnische adviseur een funderingsadvies
uitgewerkt. Nadat er een ontwerpvariant is bepaald is dit uitgewerkt naar een voorlopig ontwerp van de
constructie. Het voorlopige ontwerp van de constructie bestaat uit een schets waarbij door de constructeur
een voorstel is opgesteld over de posities en overspanning van de constructieonderdelen. Figuur 3.8 toont een
fragment van het voorlopig ontwerp van de staalconstructie van de projectcase ZALCV dat door de
constructeur is opgesteld in de VO-fase.

Figuur 3.8. Fragment ontwerp voorlopige hoofdopzet staalconstructie projectcase ZALV

Aan de hand van de projectdocumenten van de overige actoren stelt het bouwbedrijf de volgende
documenten op om de proceskwaliteit en de productkwaliteit te toetsen en mogelijk te sturen:
 Elementenraming
 Veiligheids- en gezondheidsplan
 Technische omschrijving
 Kansen en bedreigingen overzicht
 Stichtingskostenopzet
 Gegevens behoefte schema/planning
Ontwerpteamvergaderingen worden door de actoren gebruikt om de verschillende projectdocumenten op
elkaar af te stemmen. Stuurgroep vergaderingen worden door het bouwbedrijf gebruikt om het ontwerp te
bespreken met de opdrachtgever en eventuele investeerders.
2. Realiseren DO constructie (DO-fase)
De actoren in de DO-fase zijn het bouwbedrijf, de architect, de constructeur, de installateur, de geotechnische
adviseur en de bouwfysische adviseur. De adviserende actoren in deze fase hebben aan de hand van de eerste
opzet van het definitieve ontwerp van de architect adviesrapporten opgesteld. In de DO-fase heeft de architect
het voorlopige ontwerp uitgewerkt naar een definitief ontwerp. In dit proces zijn de verschillende
projectdocumenten van de actoren op elkaar afgestemd door ze te bespreken in ontwerpteamvergaderingen.
Hierbij heeft het bouwbedrijf de projectdocumenten ten behoeve van de proces- en productkwaliteit uit de
VO-fase geactualiseerd met nieuwe informatie dat in het proces vrijgekomen is. Het definitief ontwerp van de
staalconstructie is in deze fase door de constructeur handmatig uitgewerkt in de plattegronden van de

37

7RR37 Afstudeerproject – Afstudeerrapport – Joost Klaasen

architect. Het fragment van figuur 3.9 is hier een voorbeeld van. Voor het dimensioneren van de staalprofielen
worden door de constructeur ontwerpberekeningen gemaakt.

Figuur 3.9 Fragment uitgewerkte hoofdopzet van de constructie door de constructeur bij de projectcase ZALV

3. Toetsen hoofdopzet (UO-fase)
De actoren in de UO-fase zijn het bouwbedrijf, de architect, de constructeur, de installateur, de
onderaannemer/leverancier van de staalconstructie en de onderaannemers/leveranciers van de overige
engineeringsonderdelen. Voor het toetsen van de hoofdopzet van de constructie wordt het definitief ontwerp
van de constructeur getoetst aan de hand van de voorgeschreven sterkte-, stijfheid- en stabiliteitseisen. Indien
de ontworpen afmetingen van de staalprofielen niet voldoen worden deze in het ontwerp aangepast. De
toetsingsberekeningen zijn vastgelegd in het rapport hoofdberekeningen van de constructeur.
4. Realiseren UO-constructie (UO-fase)
Nadat door de constructeur de ontworpen staalconstructie was getoetst is de constructeur gestart met het
uitwerken van de staalconstructie in overzichtstekeningen, het opstellen van uitgangspunten voor de
detailberekeningen en opstellen van een overzicht van de belastingen. Omdat de TO-fase is overgeslagen
waren er geen overzichtstekeningen van de getoetste staalconstructie waarmee offertes aangevraagd konden
worden bij de staalleverancier en waarmee deze laatste partij haar engineering kon opstarten. Figuur 3.10 is
een fragment van de overzichtstekeningen van de constructeur dat in de UO-fase van de projectcase ZALV is
opgesteld.
De volgende stap in de UO-fase voor de constructeur was het Uitvoeringsgereed maken van fundering. Naast
het Uitvoeringsgereed ontwerp van de fundering is de constructeur ook verantwoordelijke voor het
Uitvoeringsgereed ontwerp van constructieve productiedelen die niet worden uitbesteed. Voor het realiseren
van een Uitvoeringsgereed ontwerp realiseert de constructeur detailberekeningen en overzichtstekeningen
van het beschouwde onderdeel. De overzichtstekeningen worden aangevuld met detailtekeningen en
overzichtstekeningen waarop voorzieningen staan aangegeven. De detailtekeningen bevatten informatie over
de vorm, de aansluiting en/of de wapening.
Het uitvoeringsgereed ontwerp van de constructeur is in deze fase afgestemd met het uitvoeringsgereed
ontwerp van de architect en de installateur. Het bouwbedrijf beoordeelt de tekeningen en stuurt op de
proces- en productkwaliteit door de volgende projectdocumenten in deze fase te actualiseren:
 Elementenraming (geactualiseerd naar werkbegroting)
 Veiligheids- en gezondheidsplan
 Technische omschrijving
 Kansen en bedreigingen overzicht
 Stichtingskostenopzet
 Gegevens behoefte schema/planning
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Figuur 3.10. Fragment werktekening constructie opgesteld door de constructeur bij de projectcase ZALV

5. Realiseren productietekeningen en detailberekeningen (UO-fase)
Nadat het definitief ontwerp was goedgekeurd door de opdrachtgever en het bouwbedrijf een contract had
afgesloten met de opdrachtgever voor het realiseren van het ontwerp is de ontworpen constructie getoetst en
uitgewerkt in overzichtstekeningen. Hierna is het projectteam gestart met het uitbesteden van
productieonderdelen. De staalconstructie is een van de productieonderdelen die in de UO-fase is uitbesteed.
Door in de UO-fase constructieve productiedelen uit te besteden worden detailberekeningen en
productietekeningen gerealiseerd door onderaannemers en/of leveranciers. In figuur 3.11 is in een SADTschema het proces voor het realiseren van productietekeningen en detailberekeningen weergegeven.

Figuur 3.11. SADT-schema t.b.v. het proces van het realiseren van de productietekeningen en detailberekeningen
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Door het opstellen van een demarcatie wordt bepaald voor welke onderdelen van een constructie welke
actoren verantwoordelijk zijn voor in de engineeringsfase en realisatiefase. De demarcatie wordt door het
bouwbedrijf opgesteld in overleg met de ontwerpende en adviserende partijen. Nadat de demarcatie is
opgesteld en is bepaald wie verantwoordelijk is voor welk onderdeel van de constructie worden de
productiedelen uitbesteed. Dit proces is weergegeven in figuur 3.12.

Figuur 3.12. SADT-schema t.b.v. het proces van het uitbesteden van productiedelen

Nadat het bouwbedrijf de offerteaanvraag heeft verstuurd met bijhorende tekeningen en rapporten krijgen de
aangeschreven onderaannemers en/of leveranciers een bepaalde tijd voor het beoordelen van de
offerteaanvraag en het al dan niet opstellen van een offerte.
De offertes worden nadat ze zijn ontvangen door het bouwbedrijf met elkaar gespiegeld waarna partijen
worden uitgenodigd voor een inkoopgesprek. Tijdens dit gesprek wordt de aanbieding vanuit de
onderaannemer/leverancier inhoudelijk besproken. Indien het bouwbedrijf een overeenkomst bereikt met de
onderaannemer/leverancier wordt de opdracht mondeling verstrekt. In het interview (bijlage D) met de
inkoper van BAM UBehv wordt aangegeven dat het vooraf lastig is om exact te bepalen wanneer in het proces
de opdracht mondeling verstrekt moet worden aan de onderaannemers en/of leverancier zodat deze kunnen
starten met de engineering. De inkoper en de projectleider hebben namelijk tijd nodig om met de
verschillende partijen te onderhandelen over de prijs. Daarnaast komt het voor dat offertes moeten worden
aangevuld en de inkoper en de projectleider zijn ingezet op meerdere projecten.
Nadat de opdracht mondeling is verstrekt aan de onderaannemer en/of leverancier start deze met haar
engineering. De eerste stap in de engineering van een productiedeel is het opstellen van detailberekeningen.
Deze berekeningen worden gecontroleerd door het bouwbedrijf en de constructeur Met het uitvoeren van de
detailberekeningen zijn de voetplaten en de verbindingen van de straalconstructie ontworpen,
gedimensioneerd en getoetst. De detailberekeningen en het UO van de constructeur zijn de input voor het
realiseren van de productietekeningen. Dit proces is weergegeven in figuur 3.13

Figuur 3.13.3 SADT-schema t.b.v. het proces realiseren productietekeningen
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In het interview (bijlage E) met de directeur van het staalbedrijf wordt aangegeven dat de tekeningen van de
architect en de constructeur niet op elkaar zijn afgestemd. Een gevolg hiervan is dat de bouwkundige
staalvoorzieningen niet staan verwerkt op de overzichtstekeningen van de constructeur en op de
werktekeningen van de architect de exacte posities en afmetingen van staalprofielen van de
hoofddraagconstructie niet zijn verwerkt. Om deze reden zijn de productietekeningen opgesteld aan de hand
van de werktekeningen van de constructeur. Het bouwkundig staal dat getekend staat op de tekeningen van
de architect is hierdoor niet verwerkt op de eerste opzet van de productietekeningen.
Nadat de productietekeningen zijn vervaardigd zijn ze voor de eerste controleronde verzonden naar het
bouwbedrijf. In de controleronde heeft de werkorganisator van het bouwbedrijf, de architect en de
constructeur handmatig de hardcopy productietekeningen en detailberekeningen voorzien van opmerkingen
en aanvullingen. Figuur 3.14 en 3.15 geven beide een fragment weer van de gecontroleerde
productietekeningen.

Figuur 3.14. Fragment van de gecontroleerde staalproductietekeningen.
De tekening zijn in de controleronde door de werkorganisator voorzien
van UNP-profielen ter plaatse van sparingen in de gevel. In het
fragment met rood aangegeven

Figuur 3.15. Fragment van de gecontroleerde staalproductietekening.
De productietekeningen zijn in de controleronde door de
werkorganisator handmatig voorzien van bouwkundige
staalvoorzieningen. In het fragment met rood aangegeven.
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De gecontroleerde productietekeningen worden door het bouwbedrijf retour gezonden naar de
onderaannemer/leverancier van de staalconstructie die vervolgens de opmerkingen verwerkt en de
tekeningen aanvult met stalen bouwkundige of tijdelijke voorzieningen. Een voorbeeld van een stalen
bouwkundige voorziening is de hoeklijn als weergegeven in figuur 3.15. Een voorbeeld van een stalen tijdelijke
voorziening zijn kokers op de liggers van de staalconstructie waarin de randbeveiliging in de realisatiefase
geplaatst kan worden. Voordat de productietekeningen definitief zijn verklaard voor de productie heeft er nog
een controleronde plaatsgevonden waarin gecontroleerd is of de opmerkingen en aanvullingen correct zijn
verwerkt. Figuur 3.16 is een fragment van een staalproductietekening opgesteld door de
onderaannemer/leverancier van de staalconstructie bij de projectcase ZALV.

Figuur 3.16 Fragment productietekeningen opgesteld door onderaannemer/leverancier van de staalconstructie bij de
projectcase ZALV

Richtlijn kwalitatief tekenwerk
Uit het onderzoekt blijkt dat het grootst gedeelte van de informatieoverdracht in het ontwerp- en
engineeringsproces verloopt via tekeningen. Binnen BAM Utiliteitsbouw wordt de Richtlijn Kwalitatief
Tekenwerk 2010 gebruikt om vast te stellen en/of te toetsen welke informatie de verschillende tekeningen in
de Voorlopige ontwerpfase, de Definitieve ontwerpfase, de Technische ontwerpfase en de Uitvoeringsgereed
ontwerpfase minimaal moeten bevatten. De richtlijn is opgesteld om ingezet te worden als
communicatiemiddel tussen de betrokken partijen in het ontwerp- en engineeringsproces. De Richtlijn
Kwalitatief Tekenwerk 2010 die opgesteld is door de afdeling Advies & Engineering van de Koninklijke BAM
groep is een vertaling van de NEN2574 en de DNR 2005, Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur
en adviseur. In de richtlijn is per fase een onderscheid gemaakt in bouwkundig of constructief tekenwerk en
tekeningsoorten. Per tekensoort is het volgende vastgelegd:
 Het doel
 De voorkeurschaal
 De vereiste informatie
 De maatvoering
 De aandachtspunten
In bijlage M is vanuit deze richtlijn een overzicht opgesteld met tekeningsoorten per fase die relevant zijn voor
het onderzoeksonderwerp. De bijlage is een tabel dat bestaat uit de volgende vier kolommen:
Discipline
Tekeningsoort
Doel
Vereiste informatie/aandachtspunten
In de kolom discipline staat aangegeven welke ontwerpende partij verantwoordelijk is voor het tekenwerk.
Plattegronden, aanzichten, overzichten, doorsneden en details zijn mogelijke tekeningsoorten.
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Conclusie informatieverwerking
In het onderzoek naar de uitgevoerde processtappen was de conclusie al getrokken dat de verschillende
processtappen en fasen bij de projectcase door elkaar zijn gaan lopen. Het onderzoek naar de
informatieverwerking toont dit opnieuw aan. Daarnaast blijkt dat het staalskelet onvoldoende was uitgewerkt
door het ontwerpteam op het moment dat deze werd uitbesteed aan de staalleverancier. Op het moment dat
de productietekeningen door de staalleverancier waren gerealiseerd, de productie was gestart en/of het
staalskelet was gemonteerd heeft de staalleverancier opdracht gekregen de gerealiseerde
productietekeningen en/of de gerealiseerde staalconstructie aan te passen of te voorzien van extra
voorzieningen.

3.7. Projectdocumenten projectcase ZALV
Informatie ten aanzien van de staalconstructie wordt in het ontwerp- en engineeringsproces vastgelegd in
projectdocumenten. De documenten van de constructeur en de staalleverancier zijn projectdocumenten die
een direct resultaat zijn van een processtap voor het ontwerp of de engineering van een staalconstructie. De
andere projectdocumenten zijn documenten welke een input zijn voor of tijdens een processtap ten aanzien
van het ontwerp en de engineering van de staalconstructie. In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op de
vraag welke projectdocumenten er in de ontwerp- en engineeringsfase van de projectcase zijn opgesteld. In
het onderzoek naar de informatieverwerking is bijlage L opgesteld waarin is vastgelegd op welke manier
informatie is verwerkt. In tabel 3.2 is uit het onderzoek naar de informatieverwerking vastgelegd welke
projectdocumenten er in de VO-fase, DO-fase of UO-fase van de projectcase zijn opgesteld.
Voor het uitwisselen van projectdocumenten tussen de actoren in het proces wordt door het bouwbedrijf een
digitale opslagplaats gebruikt waar elke actor in het proces met een inlogcode toegang tot heeft. Met de
digitale opslagplaats is het mogelijk projectdocumenten te delen met andere actoren, projectdocumenten te
beheren en te publiceren. BAM UBehv gebruikt Sharepoint van Microsoft als digitale opslagplaats.
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Projectdocumenten projectcase ZAL
Actor
Fase VO-fase
Architect
VO bouwkunde
Constructeur
VO constructie

DO-fase
DO bouwkunde
DO constructie

Bouwbedrijf

Projectplan
Elementenraming
Veiligheid- en gezondheidsplan
Technische omschrijving
Kansen en bedreigingen overzicht
Stichtingskostenopzet
Planningen:
-ontwikkelschema
Contracten:
- ontwerpende partijen
- adviserende partijen
Agenda’s en notulen
Faseverslag

Bouwkostenraming:
- directe kosten
- algemene bouwplaatskosten
Veiligheid- en gezondheidsplan
Technische omschrijving
Kansen en bedreigingen overzicht
Stichtingskostenopzet
Planningen:
- ontwikkelschema
Contracten:
- ontwerpende partijen
- adviserende partijen
Agenda’s en notulen
Faseverslag

Geotechnisch adviseur
Installateur

Geotechnisch adviesrapport

Geotechnisch adviesrapport
DO installaties
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UO-fase
UO-bouwkunde
UO-constructie
Hoofdberekening
Detailberekening betonconstructies
Projectplan
Werkbegroting
Veiligheid- en gezondheidsplan
Technische omschrijving
Kansen en bedreigingen overzicht
Stichtingskostenopzet
Planningen:
- ontwikkelschema
- productieplanning
- inkoopschema
- gegevensbehoefteschema
Contracten:
- ontwerpende partijen
- adviserende partijen
- onderaannemers/leveranciers
Bouwplaatsinrichting
Offerte:
- aanvraag
- spiegels
Agenda’s en notulen
Faseverslag
UO installateur:
- armaturen
- brandveiligheidsvoorzieningen
- E-installaties

- inductie
- kabelgoten
- riool
- sanitair
- sparingen
Bouwfysisch adviseur

Bouwfysisch adviesrapport
- brandveiligheid
- EPC
- gevelgeluidwering/toetsing bouwbesluit

Staalleverancier

Leveranciers/onderaannemers

Tabel 3.2 Projectdocumenten per actor welke zijn opgesteld in de VO-fase, DO-fase of UO- fase van de projectcase ZALV
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Offerte
Detailberekeningen staal
Productietekeningen:
- overzichtstekeningen
voorzieningen in het werk
- overzichtstekeningen elementen
- detailtekeningen elementen en
verbindingen
Offerte
Detailberekeningen
Productietekeningen

3.8. Invloedsfactoren
Op het ontwerp en de engineering van staalconstructie zijn verschillende invloedsfactoren van toepassing. In
deze paragraaf is het resultaat verwerkt van het onderzoek naar de factoren die van invloed zijn op het
ontwerp en de engineering van een staalskelet.
De invloedsfactoren zijn in deze paragraaf opgesomd en in bijlage N omschreven. De volgende factoren zijn
van invloed op het ontwerp en de engineering van een staalskelet:
 De bouwtijd
 Bouwtechnische eisen
 Constructieve eisen
 Stabiliteit en veiligheid in de realisatiefase
 Uitvoeringsvolgorde
 Gerelateerde engineeringsonderdelen
 Brandveiligheid
 Type en afmetingen staalprofielen
 Stabiliteit
 Esthetische eisen
 Belastingen
 Ruimtelijke en functionele indeling gebouw
 Conservering
 Staalsoort

3.9. Procesbeschrijving: tijd
Naast het onderzoek naar de invloedsfactoren in het ontwerp- en engineeringsproces is onderzoek verricht
naar de tijdsduur van de processtappen. De resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in bijlage N.
Het bouwbedrijf start een fase met het opstellen of actualiseren van het projectplan, het gegevens
behoefteschema, het algemeen tijdschema en het contracteren van de adviseurs/participanten. In de fase
wordt een ontwerp uitgewerkt dat voldoet aan de output specificatie van de opdrachtgever. Deze specificatie
bestaat uit een (PvE) dat eventueel is aangevuld met een schetsontwerp waardoor de ontwerpvrijheid wordt
beperkt. Het bouwbedrijf is verantwoordelijk dat het resultaat van het ontwerpproces voldoet aan de vooraf
opgestelde en/of gewenste productkwaliteit waarmee het proces gestuurd wordt op de factoren tijd, geld en
kwaliteit. Daarnaast is het bouwbedrijf ook verantwoordelijk dat ontwerpproces voldoet aan de
proceskwaliteit. In het ontwerpproces van het Voorlopige ontwerp vindt er een constante terugkoppeling
plaats naar de eerste opzet van de architect totdat er een ontwerp is uitgewerkt dat is afgestemd met de
verschillende ontwerpdisciplines, dat de goedkeuring heeft van de opdrachtgever en dat voldoet aan de vooraf
opgestelde en/of gewenste productkwaliteit. De tijdsduur voor de VO-fase en DO-fase is sterk afhankelijk van
het moment waarop de opdrachtgever het D&B contract tekent en of het ontwerp deel uit maakt van de
aanbieding door het bouwbedrijf. Voor de Definitieve ontwerpfase was een tijdsduur van 12 kalenderweken
gepland. Deze fase is echter uitgelopen naar 21 kalenderweken doordat de opdrachtgever heeft gewacht met
het ondertekenen van het D&B contract. De reden hiervoor was dat de opdrachtgever heeft willen wachten op
een andere aanbesteding die in de markt was gezet. Zonder een ondertekend D&B contract was het een risico
voor het bouwbedrijf om te starten met de volgende fase omdat het mogelijk was dat de opdrachtgever zou
afhaken of over zou stappen naar een ander bouwbedrijf. In de UO-fase wordt het Definitief ontwerp
uitgewerkt naar werktekeningen en productietekeningen. Voor het uitbesteden van productiedelen aan
onderaannemers en/of leverancier werkt BAM Ubehv met vaste onderaannemers en/of leveranciers
(preferred suppliers) of zet het de vraag uit in de markt waarin de geselecteerde partijen doormiddel van een
offerte een aanbieding kunnen doen. Voor de bouwtijdberekening wordt de realisatiefase opgesplitst in
bouwfasen. Door de verschillende bouwfasen ten opzichte van elkaar in de tijd uit te zetten ontstaat er een
planning voor de totale realisatiefase. Per fase kan de tijd bepaald worden door het interval van de
bewerkingen op te tellen bij de productietijd. BAM Ubehv heeft een aantal standaard intervallen opgesteld
waarmee verschillende tijdschema’s opgesteld kunnen worden. Voor de omgevingsvergunning aanvraag zijn er
twee mogelijke procedures. Per procedure is door de overheid een vaste tijdsduur bepaald voor de beslis- en
bezwaartermijn.
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3.10. Conclusie
In dit hoofdstuk is onderzoek gedaan naar het ontwerp- en engineeringsproces van de staalconstructie bij de
projectcase ZALV. In de ontwerpfase vormen de architect, de constructeur en de installatie adviseur samen
met het bouwbedrijf het ontwerpteam. De geotechnisch adviseur en de bouwfysisch adviseur ondersteunen
het ontwerpteam. In de engineeringsfase bestaat het ontwerpteam uit dezelfde actoren. Naast deze actoren
worden in deze fase de onderaannemers/leverancier betrokken voor de engineering van de productiedelen.
Om iets te kunnen zeggen over het doorlopen proces is eerst onderzocht hoe het proces volgens de literatuur
dient te verlopen. Een verschil met het proces volgens de literatuur is dat de TO-fase bij de projectcase ZALV is
overgeslagen om op deze wijze tijd en geld te besparen. Op de processtappen ten aanzien van het thema
installaties in de VO-fase komen de uitgevoerde processtappen overeen met de voorgeschreven
processtappen. De processtappen zijn echter vooraf niet vastgelegd en gepland. Het resultaat van de
processtappen in het ontwerp- en engineeringsproces zijn projectdocumenten. In het onderzoek naar de
processtappen is geconcludeerd dat dat de aanwezige informatie in de projectdocumenten onvoldoende was.
De processtappen uit de TO-fase met betrekking tot de begroting en de berekening van de constructie worden
bij de projectcase in de UO-fase uitgevoerd.. Voor het ontwerp- en engineeringsproces van een staalskelet zijn
processchema’s opgesteld. Deze processchema’s zijn een onderverdeling van de volgend hoofdprocesstappen:
 Ontwerpen VO constructie
 Ontwerpen DO constructive
 Toetsen hoofdconstructie
 Realiseren UO constructive
 Realiseren productietekeningen en detailberekeningen
Een tweede conclusie die getrokken kan worden is dat de DO-fase is uitgelopen ten opzichte van het vooraf
opgestelde tijdschema. De oorzaak hiervan is dat de opdrachtgever beslissingen over de DO stukken heeft
uitgesteld doordat het heeft willen wachten met het tekenen van het contract op de prijsaanbieding van het
inbouwpakket van hetzelfde project. Doordat het tijdstip van start realisatie gehandhaafd is en er een
vertraging van de DO-fase heeft plaatsgevonden is het interval tussen de start van het Uitvoeringsgereed
ontwerp en start uitvoering verkort van 11 naar 4 kalenderweken. Dit interval is relatief kort wanneer dit
wordt vergeleken met andere D&B projecten die zijn uitgevoerd door BAM UBehv. De VO-fase en DO- fase
hebben daarin tegen een relatieve lange tijdsduur wanneer dit wordt vergeleken met de andere projecten.
Het door elkaar lopen van de verschillende fasen en processtappen in het project is een derde conclusie uit het
onderzoek naar het proces. Doordat de fasen en processtappen door elkaar zijn gaan lopen is de
staalconstructie uitbesteed op basis van het UO van de constructeur en het DO van de architect en zijn
informatieonderdelen niet correct verwerkt. De input voor de staalleverancier was onvoldoende uitgewerkt
waardoor bouwkundige staalvoorzieningen in de controlerende of zelfs na de productie zijn uitgezocht en
handmatig op de productietekeningen van de staalleverancier zijn opgegeven door de werkorganisator.
Een fase in het proces kan worden afgesloten indien de tekeningen op elkaar zijn afgestemd en aan de hand
van deze tekeningen het bouwbedrijf de vereiste projectdocumenten heeft opgesteld waarmee de product- en
proceskwaliteit is getoetst en voor akkoord bevonden. Daarnaast kan de opdrachtgever een beslissende stem
hebben in het al dan niet afsluiten van een fase.
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4. Gerelateerde engineeringsonderdelen
In dit hoofdstuk is het onderzoek uitgewerkt naar wat er afgestemd en/of gecoördineerd dient te worden
tussen de staalconstructie en de gerelateerde engineeringsonderdelen. In de probleemanalyse is een
afbakening gemaakt naar de bouwdelen vloer, gevel en binnenwand, zie figuur 4.1. De bouwdelen zijn op hun
beurt afgebakend naar productiedelen.

Figuur 4.1. Afstemming tussen staatskelet en bouwdelen

In paragraaf 4.1. is beschreven wat de onderdelen zijn die tussen de staalconstructie en een willekeurig
bouwdeel afgestemd en/of gecoördineerd dienen te worden. Deze onderdelen vormden de basis voor het
onderzoek naar wat er tussen het staalskelet en de gerelateerde engineeringsonderdelen afgestemd en/of
gecoördineerd dient te worden. De afstemming- en coördinatie per gerelateerd engineeringsonderdeel is
verwerkt in paragraaf 4.2. Met de resultaten uit dit onderzoek is in paragraaf 4.3. vastgesteld wat de vereiste
informatiegegevens zijn voor een correcte afstemming en coördinatie tussen het staalskelet en het gerelateerd
engineeringsonderdeel. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk zijn de proceswensen van de verschillende
actoren in het proces geformuleerd.

4.1. Afstemming- en coördinatieonderdelen
Het kenmerk van een bouwwerk met een staalconstructie is dat het is opgebouwd uit een staalskelet
waartegen of waarop overige productiedelen worden gemonteerd. In het onderzoek is aan de hand van een
analyse van de projectcase en productinformatie vastgesteld dat de volgende onderdelen tussen een
staalconstructie en overige bouwdelen afgestemd en gecoördineerd dient te worden:
 Afmetingen:
Doordat bouwdelen horizontaal of verticaal overspannen van staalprofiel naar staalprofiel hebben de
posities van de staalprofielen invloed op de afmetingen van de bouwdelen. De bouwdelen hebben op
hun beurt invloed op de afmetingen van de profielen doordat deze de belasting van en op het
bouwdeel afdragen aan de constructie.
 Constructieve koppeling:
Voor het fixeren van de bouwdelen aan het staalskelet of om het bouwdeel mee te laten doen in de
stabiliteit van het bouwwerk dient een constructieve koppeling tussen het staalskelet en het
bouwdeel gerealiseerd te worden.
 Oplegging/contactvlak
Voor het positioneren en/of fixeren van een bouwdeel aan of op het staalskelet dient voldoende
oplegging of contactvlak aanwezig te zijn.
 Sparingen:
Sparingen in een bouwdeel die niet opgevangen kunnen worden door het bouwdeel zelf worden
opgevangen door een stalen voorziening die de belastingen overdraagt aan de
hoofddraagconstructie. De stalen voorzieningen maakt ook mogelijk de rand van de sparing
bouwkundig te detailleren.
48

7RR37 Afstudeerproject – Afstudeerrapport – Joost Klaasen



Veiligheid:
Ten behoeve van de veiligheid in de realisatiefase wordt het staalskelet uitgerust met voorzieningen
die de inzet van veiligheidsvoorzieningen mogelijk maken en worden bouwdelen aangepast zodat
deze op een veilige manier in of aan het staalskelet gemonteerd kunnen worden.

4.2. Afstemming- en coördinatieonderdelen per engineeringsonderdeel
Aan de hand van de 5 afstemming- en is onderzocht wat er tussen het staalskelet en achtereenvolgens de
vloer, de gevel en de binnenwand afgestemd en gecoördineerd dient te worden. Onderstaande figuur 4.2.
geeft het onderzoeksgebied per gerelateerd engineeringsonderdeel weer.
Afmetingen

Constructieve koppeling

Oplegging/contactvlak

Onderzoeksgebied
Afstemming en coördiantie met staalskelet
(Beschrijving)

Sparingen

Veiligheid

Figuur 4.2 Onderzoeksgebied per gerelateerd engineeringsonderdeel. Beschrijving afstemming en coördinatie met het
staalskelet.

Voor de onderzoeksfase zijn de bouwdelen afgebakend naar de volgende 9 productiedelen/
engineeringsonderdelen:
Bouwdeel vloer:
 Kanaalplaatvloer
 Slimline-vloer
 Staalplaat-(beton)vloer

Bouwdeel gevel:
 Sandwichpanelen
 Binnendoos
 Gevelmetselwerk
 Cellenbetongevel
Bouwdeel binnenwand:
 Kalkzandsteenwand
 Cellenbetonwand
Na een introductie van het engineeringsonderdeel is per afstemming-/coördinatieonderdeel de vereiste
afstemming/coördinatie omschreven. In dit afstudeerrapport is de Kanaalplaatvloer als voorbeeld opgenomen.
De resultaten van de overige engineeringsonderdelen zijn verwerkt in bijlage O.
4.2.1. Introductie Kanaalplaatvloer
Kanaalplaatvloeren zijn liggervormige voorgespannen betonnen elementen die in de langsrichting zijn voorzien
van cirkel- of ovaalvormige ruimtes, zie figuur 4.3 De verschillende leveranciers werken met standaard dikteen breedtematen van de platen. Naast de standaard breedte wordt er voor veel vloervelden een apart passtuk
geproduceerd om zo het veld dicht te kunnen leggen met de platen. De lengte van de kanaalplaten wordt
beperkt door de transportmogelijkheden. Voordat de afwerkvloer aangebracht wordt dient de voeg tussen
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twee platen gedicht te worden met vloeibaar beton. Doordat de
kanaalplaten rechthoekig van vorm zijn komen ze voornamelijk in
aanmerking voor gebouwen met kolommen in een orthogonaal
raster.
Bij toepassing van kanaalplaten in een staalskelet worden de
kanaalplaten op de onderflens of bovenflens van een ligger
geplaatst. Wanneer de kanaalplaat op de onderflens wordt
geplaatst wordt er gesproken over een geïntegreerde ligger. Als
algemene ontwerpregel kan aangehouden worden een vloerveld
zo ontworpen moet worden dat de kanaalplaten in de langste
richting overspannen en de stalen liggers in de kortste richting.
Om de horizontale belasting die ontstaat door wind af te voeren
naar stabiliteitsconstructies worden de kanaalplaten onderling
verbonden met koppelwapening en wordt vloerveld constructief
gekoppeld aan het staalskelet. Op deze wijze ontstaat er in de
vloer een druk- en trekboog. De sparingen ten behoeve van de
Figuur 4.3. Kanaalplaatvloer in staalconstructie
constructieve koppeling aan de langszijde van de kanaalplaat met (www.bouwenmetstaal.nl)
een andere plaat of met het staalskelet worden
Hamerkopsparingen genoemd. In de sparing van de plaat wordt
een beugel aangebracht die twee platen verbind of aan een zijde
is gelast aan de staalconstructie. Kopsleufsparingen zijn
sparingen voor de constructieve koppeling aan de kopzijde van
de plaat. Hierbij wordt koppelwapening verankerd aan de stalen
liggers en wordt via een sparing aan de bovenzijde van de
kanaalplaat constructief verbonden met de vloer. De
Hamerkopsparingen (zie figuur 4.4) en de Kopsleufsparingen (zie
figuur 4.5) in de platen ten behoeve van de koppelwapening
worden nadat de wapening is aangebracht gedicht met vloeibaar
beton.
Figuur 4.4. Detail principe Hamerkopsapring toegepast bij
projectcase ZALV

Figuur 4.5. Kopsleuven in de Kanaalplaatvloer t.b.v. aanbrengen koppelwapening (www.bouwenmetstaa.nl). Het rechtste
detail is toegepast bij de projectcase ZALV
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Een andere oplossing voor het afvoeren van de horizontale windbelasting is het toepassen van een gewapende
druklaag van 70mm1. Deze oplossing heeft een positief effect op de mogelijke kruipvorming van de vloer en
voorkomt lokale scheurvorming in de afwerklaag boven de stalen liggers. Een negatief effect van de druklaag is
dat de constructiehoogte en het eigen gewicht hoger wordt. Bij de toepassing van een druklaag of
koppelwapening in samenwerking met vloeibaar beton moet er rekeningen worden gehouden met de
verhardingstijd van het beton. Hierdoor moeten er in de realisatiefase tijdelijke stabiliteitsvoorzieningen
worden ingezet in de vorm van stempels en schoren.
4.2.2. Afstemming- en coördinatieonderdeel 1: Afmetingen
De lengte afmetingen van de kanaalplaat zijn afhankelijk van de overspanningslengte tussen de stalen liggers
van het vloerveld en de minimale voorgeschreven opleglengte op de stalen ligger. De lengte van de vloer is
recht evenredig met de dikte/hoogte van de vloer. Naast de overspanningslengte bepalen de constructieve
eisen, de bouwfysische eisen en de standaardafmetingen van de leverancier de dikte/hoogte van de vloer. De
breedte van de kanaalplaten wordt bepaald door de standaardbreedte van de leverancier. Wanneer met deze
maat het ontworpen vloerveld niet dicht gelegd kan worden wordt er een pasplaat toegepast of wordt er
gekozen om en deel van het vloerveld in het werk te storten.
4.2.3. Afstemming- en coördinatieonderdeel 2: Constructieve koppeling
Wanneer er ten behoeve van de stabiliteit een constructieve koppeling moet worden gemaakt tussen de
kanaalplaat en de staalconstructie worden er aan de liggers van de staalconstructie koppelstaven en/of
beugels gelast, zie figuur 4.3 en 4.4. De koppelstaven komen in de sleuven van de kanaalplaat welke na het
aanbrengen van de platen volgestort worden met beton. De beugels aan het staalskelet dienen gepositioneerd
te worden in de aangebrachte sparingen van de kanaalplaat. Voor het afstemmen van de kanaalplaat en de
staalconstructie is het van belang dat de positie van de staven/beugels overeenkomt met de in de fabriek
vervaardigde sleuven en sparingen in de kanaalplaat.
4.2.4. Afstemming- en coördinatieonderdeel 3: Oplegging/contactvlak
Een kanaalplaatvloer wordt in het staalskelet aangebracht door de platen op de bovenzijde van een ligger te
plaatsen of de platen tussen de liggers te plaatsen waarbij de platen op de onderflens van de geïntegreerde
liggers of op een ontworpen stalen voorziening worden geplaatst. De oplegging op de bovenzijde van een
ligger of op de onderflens van een geïntegreerde ligger dient in overeenstemming te zijn met de minimale
opleglengte die wordt voorgeschreven. De minimale oplegging in een staalskelet bedraagt 70mm1. Sparingen
in de kanaalplaatvloer ter plaatse van de oplegging beïnvloeden de oplegging negatief en in sommige gevallen
dient er een extra voorziening ontworpen te worden.
4.2.5. Afstemming- en coördinatieonderdeel 4: Sparingen
Omdat de kanaalplaatvloer in de fabriek gefabriceerd wordt is het van belang dat de exacte afmetingen van de
sparingen bekend zijn voordat de productie start. Daarnaast dienen sparingen die niet opgevangen kunnen
worden door de kanaalplaat zelf te worden opgevangen door een stalen voorziening die de belastingen
overdraagt naar de hoofddraagconstructie. Sparingen in de kanaalplaat worden veroorzaakt door het
staalskelet, installatievoorzieningen en bouwkundige voorzieningen. Een voorbeeld van een bouwkundige
voorziening is een trapgat in een verdiepingsvloer. Voorbeelden van sparingen in de plaat als gevolg van het
staalskelet zijn:
 sparingen ten behoeve van windverbanden in het staalskelet
 sparingen ten behoeve van stalen kolommen in het vloerveld
 sparingen ten behoeve van bouwkundige staalvoorzieningen voor het positioneren en fixeren van
gerelateerde engineeringsonderdelen
 sparingen ten behoeve van een verbinding tussen kolom en ligger die buiten de profielbreedte van
deze profielen vallen
4.2.6. Afstemming- en coördinatieonderdeel 5: Veiligheid
Uit veiligheidsoverwegingen dient in het ontwerp- en engineeringsproces van het staalskelet en de
kanaalplaatvloer met aan aantal punten rekening gehouden worden. Dit zijn de volgende punten:
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Sparingen in de kanaalplaatvloer: Indien de platen worden
ingehesen in een volledig gemonteerd staalskelet dienen
eventuele kopsparingen in de kanaalplaat ten behoeve van
kolommen te worden doorgetrokken naar de rand van de plaat
zodat er tijdens de montage niet schuin gehesen hoeft te
worden.
(Tijdelijke) voorzieningen ten behoeve van veiligheid: Uit
veiligheidsoverwegingen worden de randliggers voorzien van
stalen kokers waarin in de realisatiefase randbeveiliging kan
worden aangebracht, de foto van figuur 4.6 is hier een
voorbeeld van. De foto is genomen op het project nieuwbouw
Polikliniek en entreehal TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg dat
door BAM UBehv gerealiseerd is aan de hand van een D&B
contract. Daarnaast worden er in het vloerveld voor het leggen
van de platen veiligheidsnetten gehangen. Deze netten worden
aan de randliggers bevestigd door ronde sparingen in de flenzen
op te nemen of door de netten te binden rondom een ligger.





Uitvoeringsvolgorde: Uitvoeringsvolgorde van de bewerkingen
aan de kanaalplaatvloer (leggen vloer, aanbrengen wapening,
aanbrengen installaties en het afstorten van de vloer) in relatie Figuur 4.6. Toepassing kokers t.b.v.
randbeveiliging op de liggers van het vloerveld.
tot de bewerkingen van andere productiedelen. Door in het
Project TweeSteden ziekenhuis in Tilburg
ontwerp- en de engineeringsproces van de kanaalplaatvloer en
het staalskelet rekening te houden met de uitvoeringsvolgorde wordt er voorkomen dat er onveilige
situaties ontstaan tijdens het uitvoeren van de bewerkingen, de stalen vaste en/of tijdelijke
staalvoorzieningen die de bewerking mogelijk maken aanwezig zijn en dat er geen hinder wordt
ondervonden van vaste en/of tijdelijke materiaal- of materieelvoorzieningen die de bewerking van
andere productiedelen mogelijk maken.

4.3. Vereiste informatiegegevens
Vanuit het onderzoek naar wat er per gerelateerd en staalskelet afgestemd en gecoördineerd dient te worden
is onderzocht wat de vereiste informatiegegevens zijn voor een correcte afstemming en coördineren tussen de
gerelateerde engineeringsonderdelen en het staalskelet. De vereiste informatiegegevens zijn weergegeven in
een opsomming van informatieonderdelen. Figuur 4.7 geeft het onderzoeksgebied weer.
Onderzoeksgebied:

Afmetingen

Opsomming informatieonderdelen

Constructieve koppeling

Opsomming informatieonderdelen

Oplegging/contactvlak

Opsomming informatieonderdelen

Sparingen

Opsomming informatieonderdelen

Veiligheid

Opsomming informatieonderdelen

Figuur 4.7. Onderzoeksgebied per gerelateerd engineeringsonderdeel; vereiste informatiegegevens voor een correcte
afstemming/coördinatie met het staalskelet
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De informatiegegevens zijn herleid uit het onderzoek van paragraaf 4.1. en 4.2. De antwoorden op dit
onderzoek zijn verkregen uit specifieke productinformatie, de interviews en de analyse van de projectcase
ZALV.
In bijlage P is per gerelateerd engineeringsonderdeel en afstemming- en coördinatieonderdeel vastgelegd uit
welke informatiegegevens vereist zijn. In figuur 4.8 is een fragment van deze bijlage opgenomen. In de eerste
kolom staat het gerelateerde engineeringsonderdeel. In de tweede kolom staan de afstemming- en
coördinatieonderdelen. De laatste kolom bevat de informatiegegevens.

Figuur 4.8. Fragment van de bijlage met de vereiste informatiegegevens; per gerelateerd engineeringsonderdeel en het
afstemming- en coördinatieonderdeel is opgesomd welke informatieonderdelen vereist zijn.

4.4. Proceswensen
In de interviews met de verschillende actoren in het ontwerp- en engineeringsproces van de staalconstructie
bij de projectcase ZALV zijn de opgetreden afstemming- en coördinatieverliezen besproken. Om de verliezen
uit te sluiten hebben de verschillende actoren in het proces verschillende wensen voor het ontwerp- en
engineeringsproces. Tijdens de interviews is aan de actoren gevraagd naar de wensen voor het ontwerp- en
engineeringsproces. De uitwerking van de interviews is terug te vinden in bijlage G. Door de actoren te vragen
naar de proceswensen ontstaat een beeld van spanningsveld in het proces. De proceswensen zijn in dit
onderzoek onderverdeeld naar 3 bronnen:
 Proceswensen vanuit het ontwerpteam bouwbedrijf
 Proceswensen vanuit het uitvoeringsteam bouwbedrijf
 Proceswensen vanuit onderaannemers en/of leveranciers
Proceswensen vanuit het ontwerpteam bouwbedrijf
In het ontwerp- en engineeringsproces moet er eerder aandacht worden besteed aan de technische
uitwerking van details. Het ontwikkelteam is hierbij echter wel afhankelijk van de input van het
uitvoeringsteam en de onderaannemers en/of leveranciers. Daarnaast heeft het ontwikkelteam behoefte aan
een vooraf opgesteld plan waarin is terug te vinden wanneer welke beslissingen en keuzes gemaakt moeten
worden en hoe het proces beheerst kan worden in tijd, geld en risico’s. De keuzes en beslissingen hebben
betrekking op detail- en uitvoeringsniveau.
Proceswensen vanuit het uitvoeringsteam bouwbedrijf
Een proceswens vanuit het uitvoeringsteam is om te investeren in kwalitatief tekenwerk van de constructeur
en de architect. Dit tekenwerk moet op elkaar zijn afgestemd en het gewenste uitwerkingsniveau hebben
waarmee de volgende fase in het ontwerp- of engineeringsproces kan aanvangen en onvolledigheden in de
aan te leveren tekeningen richting onderaannemers en/of leveranciers worden uitgesloten. Een tweede
proceswens vanuit het uitvoeringsteam is een volledige opdracht voor de constructeur in het proces zodat
deze de volledige verantwoordelijkheid draagt voor de constructie. Daarnaast wil het uitvoeringsteam eerder
in het proces betrokken worden waardoor ze invloed kunnen uitoefenen op de technische uitwerking details.
Proceswensen vanuit onderaannemers en/of leveranciers
De eerste proceswens die door de verschillende onderaannemers en/of leveranciers naar voren komt is om
meer tijd te reserveren voor de engineeringsfase waardoor engineeringsonderdelen beter op elkaar afgestemd
en gecoördineerd kunnen worden. Daarnaast geven de partijen aan eerder in het proces betrokken te willen
worden zodat ze technisch advies kunnen geven in de technische uitwerking van het ontwerp en het ontwerp
hierdoor beter is afgestemd op de techniek. Net als het uitvoeringsteam geven de onderaannemers en/of
leveranciers tenslotte aan dat het van groot belang is om de constructeur een volledige verantwoordelijkheid
te geven in het proces.
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4.5. Conclusie
In dit hoofdstuk is onderzocht wat er tussen de staalconstructie en de gerelateerde engineeringsonderdelen
afgestemd en gecoördineerd dient te worden. Per engineeringsonderdeel moeten de volgende onderdelen
afgestemd en gecoördineerd worden met de staalconstructie:
 Afmetingen engineeringsonderdeel
 Koppeling tussen engineeringsonderdeel en staalconstructie
 Oplegging/contactvlak
 Sparingen in het engineeringsonderdeel
 Veiligheid in de realisatiefase
De vereiste informatiegegevens zijn per gerelateerd engineeringsonderdeel en per afstemming- en
coördinatieonderdeel vastgelegd. De vereiste informatiegegevens zijn weergegeven in een opsomming van
informatieonderdelen welke aanwezig moeten zijn om de gerelateerde engineeringsonderdelen en het
staalskelet op elkaar af te stemmen en te coördineren.
Wensen vanuit het bouwbedrijf hebben betrekking op de technische uitwerking van het
ontwerp. Zowel het ontwerpteam als het uitvoeringsteam geven aan dat het tekenwerk dat
naar de onderaannemers en/of leveranciers wordt gestuurd onvoldoende technisch is
uitgewerkt en op elkaar afgestemd. Om aan deze wens te voldoen moet het ontwerp- en
engineeringsproces vooraf inhoudelijk worden gepland en vastgelegd en moeten het
uitvoeringsteam en de onderaannemers/leveranciers eerder in het project worden
betrokken. Dit sluit aan bij de wensen van de onderaannemers/leveranciers die aangeven
eerder in het project betrokken te willen worden zodat tijdens de engineering van het
onderdeel minder tijdsdruk aanwezig is.
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5. Afstemming en coördinatie tussen staalskelet en engineeringsonderdelen
In hoofdstuk 4 is onderzocht wat er tussen de staalconstructie en de gerelateerde engineeringsonderdelen
moet worden afgestemd en gecoördineerd en wat de vereiste informatiegegeven zijn. In dit hoofdstuk zijn de
resultaten opgenomen van het onderzoek naar op welke manier de gerelateerde engineeringsonderdelen en
het staalskelet op elkaar afgestemd en gecoördineerd dien te worden om verliezen te voorkomen. In paragraaf
5.1 is vastgelegd op welke manier informatieonderdelen vastgelegd dienen te worden. In paragraaf 5.2. is
vastgelegd wanneer in het proces de informatieonderdelen vastgelegd dienen te worden en welke actor
hiervoor verantwoordelijk is. Met het antwoord op hoe de afstemming- en coördinatie dient te worden
uitgevoerd is in paragraaf 5.3. de informatieverwerking van de opgetreden afstemming- en
coördinatieverliezen van de projectcase onderzocht. Hieruit zijn twee belangrijke conclusies getrokken
waarmee functies zijn ontworpen van het hulpmiddel.

5.1. Vastleggen van de informatieonderdelen
In deze paragraaf is vastgelegd op welke manier de informatieonderdelen vastgelegd dienen worden. In de
afbakening van het uitgevoerde onderzoek is onderstaande figuur 5.1 geïntroduceerd welke de relatie tussen
de gerelateerde engineeringsonderdelen en het staalskelet weergeeft.

Figuur 5.1. Relatie tussen de gerelateerde engineeringsonderdelen
en de onderdelen van het staalskelet

Voor het afstemmen en coördineren van de gerelateerde engineeringsonderdelen en het staalskelet dienen
informatieonderdelen van het staalskelet en/of informatieonderdelen van de gerelateerde
engineeringsonderdelen met elkaar uitgewisseld worden. Voordat per informatieonderdeel uit de opsomming
van de vereiste informatiegegevens van bijlage P is vastgelegd hoe dit onderdeel verwerkt dient te worden is
in tabel 5.1. vastgelegd waar informatie met betrekking tot het staalskelet of de gerelateerde
engineeringsonderdelen vastgelegd dient te worden.

Bouwdeel
Staalskelet:
- Profielen hoofddraagconstructie
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Wijze waarop informatie is verwerkt
De informatieonderdelen van de profielen van de
hoofddraagconstructie hebben betrekking op het
profieltype, de afmetingen en de positie ten opzichte van
horizontale/verticale stramienen en peil. Deze
informatieonderdelen moeten in het ontwerp van de
architect en de constructeur hetzelfde zijn. De
informatieonderdelen dienen door de staalleverancier uit
de werktekeningen van de constructeur en de architect
overgenomen te worden en te worden verwerkt in de
productietekeningen.
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- Bouwkundige staalvoorzieningen

- Verbindingen

Gerelateerde engineeringsonderdelen:
- Vloer

- Gevel

- Binnenwand

Het principe van de bouwkundige staalvoorzieningen
dient in het ontwerp van de architect in detail aangegeven
te worden of dient in detail te worden opgegeven door
de onderaannemers en/of leveranciers van de
gerelateerde engineeringsonderdelen. Het profieltype, de
afmetingen en de positie ten opzichte van
horizontale/verticale stramienen en peil dienen verwerkt
te worden op de aanzichten/overzichten van de
constructeur. De bouwkundige staalvoorzieningen
worden door de staalleverancier overgenomen in de
productietekeningen.
De staalverbindingen worden naar aanleiding van de
opgestelde uitgangspunten van de constructeur door de
staalleverancier ontworpen, getoetst en verwerkt op de
productietekeningen. Indien de verbindingen conflicteren
met de gerelateerde engineeringsonderdelen dienen de
afmetingen van de verbindingen opgegeven te worden op
de productietekeningen van de gerelateerde
engineeringsonderdelen
Informatieonderdelen m.b.t. de vloer wordt vastgelegd in
het ontwerp van de constructeur en de architect en
uitgewerkt in de productietekeningen van de leverancier.
Informatieonderdelen m.b.t. de gevel wordt vastgelegd in
het ontwerp van de architect en uitgewerkt in de
productietekeningen van de leverancier.
Informatieonderdelen m.b.t. de binnenwand wordt
vastgelegd in het ontwerp van de architect en uitgewerkt
in de productietekeningen van de leverancier.

Tabel 5.1. Wijze waarop informatie m.b.t. de staalconstructie en de gerelateerde engineeringsonderdelen verwerkt dient
te worden.

Uit bovenstaande tabel verdient het onderdeel bouwkundige staalvoorzieningen enige toelichting. Deze
toelichting is ondergebracht in onderstaande sub paragraaf.
Verwerking bouwkundige voorzieningen
De inkoper bij BAM UBehv stelt dat het noodzakelijk is om de hoofddraagconstructie inclusief de bouwkundige
staalvoorzieningen volledig uit te zoeken voordat de offerteaanvraag wordt verstuurd naar de staalleverancier.
Wanneer bouwkundige staalvoorzieningen worden opgegeven tijdens of na de engineering van de
staalleverancier leidt dit tot onvoorziene kosten en is er tot laat in het proces financiële onzekerheid.
Daarnaast kan de staalleverancier relatief hoge prijzen vragen voor het meerwerk omdat deze partij al
opdracht heeft en geen concurrentie heeft te vrezen doordat het geen optie is om een nieuwe vraag in de
markt te zetten voor het leveren en monteren van de bouwkundige staalvoorzieningen. Het afspreken van een
vaste kiloprijs voor de bouwkundige staalvoorzieningen is volgens dezelfde inkoper van het bouwbedrijf lastig
omdat bouwkundige staalvoorzieningen relatief bewerkelijker zijn en er hierdoor discussie ontstaat over het al
dan niet aanhouden van de afgesproken kiloprijs. Het uitzoeken van de bouwkundige staalvoorzieningen voor
de offerteaanvraag leidt dus tot vroege financiële zekerheid voor de productie en montage van de
staalconstructie.
Ook de Technische ontwikkelaar van BAM UBehv pleit voor een proces waarin de bouwkundige
staalvoorzieningen worden uitgezocht voordat de offerteaanvraag voor het produceren en monteren van het
staalskelet wordt verstuurd. In zijn ogen is het niet de taak van de werkorganisator om tijdens in de
engineeringsfase in de controleronde van de productietekeningen het bouwkundig staal uit te zoeken en op te
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geven in de productietekeningen. Het laten uitzoeken van de voorzieningen in de controleronde vergroot de
druk op de werkorganisatie. Daarnaast is er tot laat in het proces onzekerheid over de exacte invulling van het
staalskelet. In paragraaf 3.8 is vastgelegd dat de staalleverancier een begroting opstelt voor het leveren en
monteren van een staalconstructie aan de hand van de volgende kostenposten:
 Inkoop
 Magazijntoeslag
 Conservering
 Transport
 Voorbereiding
 Werkplaats
 Montage
In het onderzoek is vastgesteld dat de kosten voor meerwerk in vergelijking met de basisopdracht relatief hoog
zijn doordat de kosten voor arbeid, materiaal en materieel in een of meerdere van bovenstaande
kostenposten niet meegenomen kan worden in het reguliere proces van de staalleverancier. De
staalleverancier is genoodzaakt een of meerdere processen opnieuw op te starten. In onderstaande blauwe
berekening is een vergelijking gemaakt tussen de kiloprijs van een meerwerk en de gemiddelde kiloprijs van
de basisopdracht. Hiermee is aangetoond dat voor meerwerk relatief meer betaald moet worden.
In het laatste omschreven afstemming- en coördinatieverlies dat is opgetreden bij de projectcase
ZALV is in bijlage D omschreven dat nadat de engineering van de staalconstructie had plaatsgevonden
en de hoofddraagconstructie was gemonteerd er een meerwerk van de staalleverancier heeft plaats
gevonden voor het leveren en monteren van een raveelconstructie onder de staalplaatvloer ter
plaatste van de sparingen van de technische installaties. Figuur 5.2 toont een fragment van de
productietekening van de staalleverancier waarop de raveelconstructies, na opgave van de
installateur, zijn verwerkt.

Figuur 5.2. Fragment productietekening staalleverancier met raveelconstructies

In onderstaande tabel is vanuit de prijs van het meerwerk van de staalleverancier een berekening
gemaakt naar de prijs per kilo.
Prijs meerwerk voor het maken, leveren en monteren raveelconstructie
Profiel raveelconstructie
Gewicht UNP 140
Afmetingen raveelconstructie (UNP profiel)
1
1
Gewicht raveelconstructie (16,4 kg/m x 65,95m )
Gewicht raveelconstructie incl. staal t.b.v. verbinding
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4137 €
UNP 140
16,4 kg/m1
65,95m1
1082 kg
1150 kg
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Kiloprijs van het meerwerk (4137€ / 1150kg)

3,59 €/kg

In de opdracht tussen het bouwbedrijf en de staalleverancier is een aanneemsom overeengekomen
van €175.000. Voor het opstellen van de offerte heeft de staalleverancier een hoeveelhedenstaat
opgesteld waarin het totale gewicht van de staalconstructie is uitgerekend. Deze hoeveelheid is
vermeld op de offerte en bedraagt 108.500kg. Wanneer de aanneemsom wordt omgezet naar een
gemiddelde prijs per kilogram komt dit neer op 1,62 €/kg.
In het huidige ontwerp- en engineeringsproces wordt het principe van de bouwkundige staalvoorzieningen
aangegeven in de details en doorsneden van het ontwerp van de architect en de principe details van de
onderaannemer en/of leveranciers. Doordat deze voorzieningen geen onderdeel zijn van de
hoofddraagconstructie worden ze niet verwerkt op de tekeningen van de constructeur. Om ervoor te zorgen
dat de bouwkundige staalvoorzieningen worden meegenomen in de offerteaanvraag die wordt verstuurd naar
de staalleverancier en worden verwerkt op de productietekeningen van de staalleverancier moeten de
voorzieningen zijn verwerkt in het tekenwerk dat wordt meegestuurd. Hierbij moet de volgende informatie
met betrekking tot de bouwkundige staalvoorziening beschikbaar zijn:
 Het profiel van de het staalprofiel
 De positie van het profiel
- Positie t.o.v. horizontaal stramien
- Positie t.o.v. verticaal stramien
- Positie t.o.v. peil
 De afmetingen van het profielen
Deze eigenschappen van de bouwkundige staalvoorzieningen kunnen het beste weergegeven worden in
overzichten en/of aanzichten. Omdat in de aanzichten/overzichten van de architect de constructieonderdelen
niet zichtbaar zijn doordat deze zijn bedekt met de bouwdelen gevel of vloer is vastgesteld dat de opgave van
de bouwkundige voorzieningen moet geschieden op de tekeningen van de constructeur die met de
offerteaanvraag worden verstuurd naar de staalleverancier. Bij de projectcase ZALV hebben deze tekeningen
de status van een Uitvoeringsgereed ontwerp. Het bouwbedrijf is verantwoordelijk voor de opgave van de
bouwkundige voorzieningen en moet hierbij worden ondersteund door de architect en de onderaannemers
en/of leveranciers van de gerelateerde engineeringsonderdelen.
Voor een aantal onderdelen geldt dat de opgave van bouwkundige staalvoorzieningen pas kan plaats vinden
indien de productietekeningen van de staalleverancier met de ontworpen verbindingen zijn gerealiseerd of
wanneer productietekeningen van de gerealiseerde engineeringsonderdelen beschikbaar zijn. Dit wordt
toegelicht bij de verwerking van de specifieke informatieonderdelen.
Verwerking informatieonderdelen
Aan de hand van tabel 5.1. per informatieonderdeel uit de opsomming van de vereiste informatiegegevens van
bijlage P vastgelegd waar het onderdeel vastgelegd dient te worden. Figuur 5.3. geeft het onderzoeksgebied
van dit onderzoek weer. Per gerelateerd engineeringsonderdeel is vastgelegd waar de informatieonderdelen
uit de informatiebehoefte vastgelegd dienen te worden. De vijf afstemming- en coördinatieonderdelen met
de opsomming van de informatieonderdelen zijn hierbij de variabelen.
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Figuur 5.2. Onderzoeksgebied per gerelateerd engineeringsonderdeel; wijze waarop informatieonderdeel vastgelegd dient
te worden.

Dit uitwerking van het onderzoek is weergegeven in bijlage Q. Per engineerigsonderdeel is hierbij een tabel
opgesteld waarbij bovenstaand onderzoeksgebied de opzet vormt. Figuur 5.3. is een fragment uit deze bijlage.
In de eerste kolom zijn de vijf afstemming- en coördinatieonderdelen weergegeven. In de tweede kolom is de
opsomming van de vereiste informatiegegeven verwerkt. Vanuit deze variabelen is in de laatste kolom
vastgelegd op welke wijze het informatieonderdeel vastgelegd dient te worden.

Figuur 5.3. Fragment bijlage Q waarin per engineeringsonderdeel is opgesteld. Per gerelateerd engineeringsonderdeel is
vastgelegd waar de informatieonderdelen uit de informatiebehoefte vastgelegd dienen te worden

5.2. Informatieonderdelen in het ontwerp- en engineeringsproces
In de vorige paragraaf is vastgelegd waar de informatieonderdelen uit de opsomming van de vereiste
informatiegegevens voor het afstemmen en coördineren van de gerelateerde engineeringsonderdelen en het
staalskelet vastgelegd dienen te worden. Een vervolgstap in het onderzoek hoe het de afstemming en
coördinatie plaats dient te vinden was het vastleggen van wanneer in het ontwerp- en engineeringsproces de
informatieonderdelen beschikbaar moeten zijn en wie verantwoordelijk is voor het informatieonderdeel. De
resultaten zijn opgenomen in deze paragraaf.
Hierbij is gebruik gemaakt van de processtappen die het hoofdproces vormen voor het ontwerp en
engineering van een staalconstructie. Dit hoofdproces is in paragraaf 3.5 aan de hand van de projectcase ZALV
vastgelegd. In figuur 5.4. zijn de hoofdprocesstappen visueel weergegeven in een SADT-schema.
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Ontwerp- en
engineeringsproces
staalconstructie

VO-fase

DO-fase

UO-fase

1. Realiseren VO
constructie
2. Realiseren DO
constructie
3. Toetsen
hoofdopzet
4. Realiseren UO
constructie

5. Realiseren productietekeningen
en detailberekening

Figuur 5.4. SADT-schema t.b.v. het ontwerp- en engineeringsproces van een staalconstructie

Een informatieonderdeel kan in het ontwerp- en engineeringsproces meerdere statussen hebben. De status is
afhankelijk van de fase waarin het informatieonderdeel wordt vastgelegd. Een informatieonderdeel kan de
volgende status hebben:
 Voorlopig (VO-fase)
 Definitief (DO-fase)
 Exact (UO-fase)
De status aan een informatieonderdeel wordt toegelicht aan de hand van onderstaand voorbeeld:
Voor het afstemmen en coördineren van de sandwichpanelen in de gevel en de staalconstructie zijn de
afmetingen van de sparingen een informatiegegevens die vereist zijn voor het afstemmings- en
coördinatieonderdeel sparingen. De afmetingen van de sparingen worden vastgelegd door de
architect. In de VO-fase hebben deze afmetingen een voorlopige status, in de DO-fase heeft dit
informatieonderdeel een definitieve status en in de UO-fase heeft dit onderdeel een exacte status.
Figuur 5.5. geeft het onderzoeksgebied per gerelateerd engineeringsonderdeel voor dit deelonderzoek visueel
weer. Per afstemming-/coördinatieonderdeel is per processtap uit het hoofdproces vastgelegd welke
informatieonderdelen per actor moeten worden vastgelegd.

Figuur 5.5. Onderzoeksgebied per gerelateerd engineeringsonderdeel; bepaling moment wanneer informatieonderdeel
door actor in het ontwerp- en engineeringsproces dient de worden vastgelegd.
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De uitwerking is weergegeven in bijlage R. Hierbij is per engineerigsonderdeel een tabel opgesteld waarin is
vastgelegd wanneer in het proces de informatieonderdelen beschikbaar moeten zijn en wie verantwoordelijk
is voor dit informatieonderdeel. Figuur 5.6. is een fragment van deze bijlage. In de kolommen van de tabel
staan horizontaal de processtappen uitgezet. Per processtap is een opsomming van informatieonderdelen
gegeven waarin met kleur de verantwoordelijke actor is vastgelegd.

Figuur 5.6. Fragment bijlage R waarin per engineeringsonderdeel Is aangegeven wanneer in het proces de
informatieonderdelen beschikbaar moeten zijn en wie hier verantwoordelijk voor is.

De cijfers voor de informatieonderdelen in de tabel komt overeen met de cijfers uit onderstaande opsomming
van afstemming- en coördinatieonderdelen:
1. Afmetingen
2. Koppeling
3. Oplegging
4. Sparingen
5. Veiligheid

5.3. Verwerking informatieonderdelen bij opgetreden afstemming- en coördinatieverliezen
In dit hoofdstuk is vastgelegd waar, wanneer en door wie de informatieonderdelen die de vereiste
informatiegegevens vormen voor de afstemming- en coördinatieonderdelen vastgelegd dienen te worden.
Met de resultaten van dit onderzoek zijn de opgetreden afstemming- en coördinatieverliezen van de
projectcase ZALV opnieuw bestudeerd. Hiermee is vastgesteld wat de oorzaken zijn van de afstemmingcoördinatieverliezen bij de projectcase ZALV zijn wanneer de verwerking van de informatieonderdelen wordt
onderzocht.
De afstemming- en coördinatieverliezen bij de projectcase ZALV zijn geïntroduceerd in hoofdstuk 2 waarin het
de probleemanalyse is uitgewerkt. In deze paragraaf wordt verwezen naar bijlage D waarin de opgetreden
verliezen bij de projectcase zijn uitgewerkt. In Bijlage S is per opgetreden verlies wat er is mis gegaan in de
informatieverwerking. Uit dit onderzoek zijn de volgende 2 conclusies getrokken:
 de afstemming en coördinatie van het staalskelet en de gerelateerde engineeringsonderdelen bij de
opgetreden verliezen van de projectcase heeft te laat in het proces plaats gevonden doordat
informatiegegevens niet tijdig beschikbaar waren
 de vereiste informatiegegevens zijn niet correct verwerkt en/of gecontroleerd
Onderstaande noot is een voorbeeld uit bijlage S waarbij is vastgesteld dat bij de opgetreden verliezen de
informatiegegevens te laat in het proces beschikbaar waren en hierdoor niet correct zijn verwerkt.
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In de realisatiefase zijn aan het staalskelet extra ondersteuningen aangebracht doordat de kopsparingen in de
kanaalplaten zijn vergroot door de verbinding tussen de kolom en de ligger van het vloerveld. De sparing
overschreed de maximale toelaatbare afmetingen van sparing ter plaatse van de oplegging. Op het moment
dat de productietekeningen van het staalskelet definitief waren verklaard en de productie startte was de
informatie met betrekking tot de sparingen als gevolg van de verbinding tussen kolom en ligger in relatie tot de
maximaal toelaatbare afmetingen ter plaatse van de oplegging onvoldoende afgestemd en gecoördineerd met
de leverancier van de kanaalplaatvloer. Doordat de kopsparingen de maximaal toelaatbare sparingen
overschreden is door de leverancier van de kanaalplaatvloer opgemerkt dat er extra ondersteuningen
aangebracht moesten worden. Deze afstemming en coördinatie heeft doordat de staalproductietekeningen al
definitief waren verklaard te laat in het proces plaats gevonden.

5.4. Conclusie
In dit hoofdstuk is vastgelegd waar, wanneer en door wie de informatieonderdelen die de informatiebehoefte
vormen voor de afstemming- en coördinatieonderdelen vastgelegd dienen te worden en welke defecten er zijn
opgetreden in de verwerking van de informatieonderdelen bij de opgetreden afstemming- en
coördinatieverliezen van de projectcase ZALV. Voor dit onderzoek is het staalskelet verdeeld in de profielen
van de hoofddraagconstructie, de bouwkundige staalvoorzieningen en de verbindingen. Alle drie de
onderdelen dienen in het proces afgestemd en gecoördineerd te worden met de gerelateerde
engineeringsonderdelen.
De informatieonderdelen van de profielen van de hoofddraagconstructie hebben betrekking op het
profieltype, de afmetingen en de positie ten opzichte van horizontale/verticale stramienen en peil. Deze
informatieonderdelen moeten in het ontwerp van de architect en de constructeur hetzelfde zijn. De
informatieonderdelen dienen door de staalleverancier uit de werktekeningen van de constructeur en de
architect overgenomen te worden en te worden verwerkt in de productietekeningen.
Voor de bouwkundige staalvoorzieningen geldt dat deze in het ontwerp van de architect in detail aangegeven
te worden of in een detail dat wordt opgegeven door de onderaannemers en/of leveranciers van de
gerelateerde engineeringsonderdelen. Het profieltype, de afmetingen en de positie ten opzichte van
horizontale/verticale stramienen en peil dienen verwerkt te worden op de aanzichten/overzichten van de
constructeur. De bouwkundige staalvoorzieningen worden door de staalleverancier overgenomen in de
productietekeningen. In het ontwerp en de engineering van het staalskelet moet het proces zo worden
ingericht dat alle mogelijke bouwkundige staalvoorzieningen zijn uitgezocht voordat het skelet wordt
uitbesteed. Hierdoor ontstaat er een vroege financiële zekerheid en wordt neemt de druk op de
werkorganisatie laat in het proces af. Voor een aantal onderdelen geldt echter dat de opgave van
bouwkundige staalvoorzieningen pas kan plaats vinden indien de productietekeningen van de staalleverancier
met de ontworpen verbindingen zijn gerealiseerd of wanneer productietekeningen van de gerealiseerde
engineeringsonderdelen beschikbaar zijn.
De staalverbindingen worden naar aanleiding van de opgestelde uitgangspunten van de constructeur door de
staalleverancier ontworpen, getoetst en verwerkt op de productietekeningen. Indien de verbindingen
conflicteren met de gerelateerde engineeringsonderdelen dienen de afmetingen van de verbindingen
opgegeven te worden op de productietekeningen van de gerelateerde engineeringsonderdelen.
Informatieonderdelen met betrekking tot de bouwdelen vloer, gevel en binnenwand worden vastgelegd in het
ontwerp van de constructeur en de architect en aangevuld met adviezen vanuit de bouwfysisch en de
installatie adviseur. De informatieonderdelen worden door de verschillende onderaannemers/leveranciers
verwerkt op de productietekeningen.
Een algemene conclusie die uit dit hoofdstuk kan worden getrokken is dat de informatieonderdelen in het
proces meerdere statussen kan hebben. Een informatieonderdeel kan een voorlopige, definitieve en exacte
status hebben. Wanneer er met de resultaten van de onderzoek opnieuw naar de afstemming- en
coördinatieverliezen ten aanzien van het staalskelet van de projectcase ZALV wordt gekeken kan er
geconcludeerd worden dat de afstemming en coördinatie van de beschouwde informatieonderdelen te laat in
het proces heeft plaats gevonden doordat informatiegegevens niet tijdig beschikbaar waren en dat de
informatieonderdelen niet correct zijn verwerkt en/of gecontroleerd.
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6. Beheersing en coördinatie van het ontwerp- en engineeringsproces
In dit hoofdstuk is in paragraaf 6.1 het kritieke pad vastgesteld voor het ontwerp- en engineeringproces van
een D&B project met een staalskelet en zijn in paragraaf 6.2 de resultaten opgenomen van het onderzoek naar
hoe de coördinatie tussen de verschillende processtappen moet geschieden.

6.1. Kritieke pad van het proces
Deze paragraaf begint met een beschrijving van het kritieke pad wanneer er gekeken wordt naar de fasen van
een bouwproces. In de subparagraven is het kritieke pad voor het staalskelet en de gerelateerde
engineeringsonderdelen vastgelegd. BAM Utiliteitsbouw verdeeld het bouwproces in hoofdfasen en sub-fasen
als weergegeven in tabel 6.1. Bij een D&B project is het bouwbedrijf verantwoordelijk voor de ontwerpfase en
de uitvoeringsfase.

Hoofdfase
Acquisitie
Initiatief / haalbaarheid

Ontwerp

Uitvoering
Gebruik

Subfase
Acquisitie
Initiatief
Haalbaarheid
Schetsontwerp (SO)/projectdefinitie
Voorlopig ontwerp
Definitief ontwerp
Technisch ontwerp
Uitvoeringsgereed ontwerp
Productie
Exploitatie

Tabel 6.1 Verdeling van het bouwproces door BAM Utiliteitsbouw

Om tijd te besparen wordt door BAM UBehv in D&B projecten de sub-fase Technisch ontwerp overgeslagen.
De Technische Ontwikkelaar van BAM UBehv en verantwoordelijk voor de ontwerpfase van een D&B project
geeft in het interview aan dat het mogelijk moet zijn om in het nieuwe ontwerp- en engineeringsproces de
sub-fase Technisch ontwerp over te blijven slaan mits dit wordt opgevangen in de sub-fase van het Definitief of
Uitvoeringsgereed ontwerp en het uitvoeringsteam/projectteam bij de start van de UO-fase volledig
beschikbaar is. De invulling van het D&B contract door de opdrachtgever is een belangrijke invloedsfactor bij
het bepalen van de tijdsduur van het proces. Hierbij zijn de volgende mogelijkheden:
1. Opdrachtgever sluit op basis van een SO en projectdefinitie een D&B contract met het bouwbedrijf.
2. Opdrachtgever sluit op basis van een VO een D&B contract met het bouwbedrijf
3. Opdrachtgever sluit samenwerkingsovereenkomst voor de ontwerpfase en op basis van deze fase
wordt een contract gesloten voor de uitvoeringsfase.
In de verdeling van de hoofd- en sub-fasen van tabel 6.1 is geen fase opgenomen voor het aanvragen van de
omgevingsvergunning. In paragraaf 3.8 Procesbeschrijving Tijd is aangetoond dat voor het aanvragen van de
omgevingsvergunning een tijdsperiode gereserveerd moet worden die mogelijk het kritieke pad van het totale
proces beïnvloed. Het risico bij het aanvragen van de omgevingsvergunning is dat de vergunning niet verleend
wordt. Om deze reden wil het bouwbedrijf de vergunningsaanvraag zo vroeg mogelijk in het proces plaatsen.
Het tijdstip waarop de vergunning wordt aangevraagd is echter afhankelijk van het moment waarop de
opdrachtgever het contract ondertekend voor de uitvoeringsfase. Omdat aan het aanvragen van de
omgevingsvergunning legeskosten en kosten voor het overleg zijn verbonden wordt de vergunning pas
aangevraagd nadat het bouwbedrijf met een contract voor de uitvoeringsfase is verzekerd van het werk.
Wanneer de opdrachtgever op basis van een ingediend SO en een projectdefinitie (optie 1) of op basis van een
ingediend VO (optie 2) het contract met het bouwbedrijf ondertekend voor het verdere verloop van de
ontwerpfase en uitvoering van het werk wordt het kritieke pad bepaald door de tijdlijn van onderstaande
figuur 6.1.
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Figuur 6.1 Tijdlijn voor de bepaling van het kritieke pad wanneer de opdrachtgever na het SO of het VO het contract voor
de uitvoering van het werk heeft ondertekend

Wanneer de opdrachtgever het contract voor het verdere verloop van de ontwerpfase en de uitvoering van
het werk tekent op basis van een DO (optie 3) wordt het kritieke pad bepaald door de tijdlijn van figuur 6.2.
Deze tijdlijn is ook van toepassing op de projectcase ZALV.

Figuur 6.2 Tijdlijn voor de bepaling van het kritieke pad wanneer de opdrachtgever na het DO het contract voor de
uitvoering van het werk heeft ondertekend

Doordat projecten altijd uniek zijn is het niet mogelijk een vaste tijdsduur voor de stappen uit bovenstaande
kritieke paden te bepalen. Alleen de tijdsduur voor de omgevingsvergunning is door de overheid vastgelegd
waarbij twee mogelijke procedures mogelijk zijn die de tijdsduur voor de beslis- en bezwaartermijn zijn
bepalen. Wanneer de opdrachtgever op basis van een SO en een projectdefinitie een D&B contract sluiten met
het bouwbedrijf (optie 1) is het bouwbedrijf vrij om de tijdsduur van de overige fasen in het bouwproces te
plannen, te bewaken en/of bij te sturen. Wanneer het VO onderdeel is van de aanbieding van het bouwbedrijf
aan de opdrachtgever (optie 2) is de tijdsduur voor de VO-fase vastgelegd door de opdrachtgever. De tijdsduur
van de overige fasen worden bepaald, bewaakt en/of bijgestuurd door het bouwbedrijf. Gebruikelijk bij een
D&B project is dat de opdrachtgever wel een datum vaststelt waarop de Realisatiefase moet zijn afgerond en
het bouwwerk moet zijn opgeleverd. In de verschillende ontwerpfasen en in de engineeringsfase moet een
ontwerp worden vervaardigt welke voldoet aan de vooraf opgestelde gestelde productkwaliteit. De tijdsduur
van de betreffende fase wordt bepaald door de wijze waarop het bouwbedrijf, de ontwerpende partijen en de
onderaannemers en/of leverancier invulling geven aan de vooraf vastgestelde productkwaliteit. Door een
heldere projectaanpak, projectcommunicatie en projectinformatie kan de proceskwaliteit en dus de
productkwaliteit worden gewaarborgd. Ondanks dat de opdrachtgever de tijdsduur van de verschillende fasen
in het ontwerp- en engineeringsproces na het ondertekenen van een D&B contract niet bepaald kan deze toch
invloed uitoefenen op het afronden van een fase. De opdrachtgever kan in het D&B contract met het
bouwbedrijf toetsingsmomenten en/of goedkeuringsmomenten opnemen waarmee een fase in het proces
afgesloten moet worden.
Wanneer de opdrachtgever en het bouwbedrijf een samenwerkingsovereenkomst aangaan voor de
ontwerpfase van het bouwproces (optie 3) wordt het contract voor de uitvoering-/realisatiefase van het
bouwwerk pas ondertekend wanneer er uit de ontwerpfase een ontwerp is gerealiseerd dat voldoet aan de
gewenste productkwaliteit van de opdrachtgever. Doordat het bouwbedrijf de opdracht voor de uitvoering
niet wil verliezen is de invloed van de opdrachtgever in de ontwerpfase relatief groot in vergelijking met de
eerste twee mogelijke invullingen van een D&B contract. De invloed van de opdrachtgever op de tijdsduur van
de fasen in het ontwerpproces bij een samenwerkingsovereenkomst is hierdoor groot.
In onderstaande subparagraven is vastgelegd wat het kritieke pad van de te doorlopen processtappen in het
ontwerp- en engineeringsproces van een staalskelet is waarbij het staalskelet wordt afgestemd en
gecoördineerd met de gerelateerde engineeringsonderdelen. Hierbij is eerst het kritiek pad van het primaire
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staalskelet vastgelegd. Vanuit dit kritiek pad is het kritieke pad bepaald voor de afstemming met de bouwdelen
vloer, gevel en binnenwand. De productiedelen die voor dit onderzoek zijn afgebakend vallen binnen een van
bovengenoemde bouwdelen. Het onderzoek heeft aangetoond dat het kritieke pad van de productiedelen
binnen een bouwdeel hetzelfde is. De kritieke paden zijn opgesteld aan de hand van de processtappen van het
ontwerp- en engineeringsproces als vastgesteld is paragraaf 3.5 van dit rapport.
Kritieke pad voor het primaire staalskelet
Voor het ontwerp en de engineering van een staalskelet wordt door de constructeur in de VO-fase aan de
hand van uitgangspunten en ontwerpvarianten een VO opgesteld. Dit ontwerp moet worden afgestemd met
het VO van de architect, het VO van de installatie adviseur en de projectdocumenten die het bouwbedrijf
opstelt ten behoeve van de product- en proceskwaliteit. Nadat de VO-fase is afgesloten en de
ontwerptekeningen van de verschillende actoren in het proces en de projectdocumenten op elkaar zijn
afgestemd en gecoördineerd start de constructeur in de DO-fase met het opstellen van ontwerpberekeningen
en het vervaardigen van een DO. Het DO van de constructeur wordt in deze fase opnieuw afgestemd met het
DO van de architect , het DO van de installateur en de projectdocumenten die het bouwbedrijf opstelt ten
behoeve van de product- en proceskwaliteit. Het DO van de constructeur waarop de ontworpen profielen van
de hoofddraagstructuur zijn gepositioneerd wordt vervolgens aangevuld met bouwkundige
staalvoorzieningen. Zodra de DO-fase is afgesloten start de constructeur in de UO-fase met de
hoofdberekening van de constructie. Vanuit deze hoofdberekening worden overzichtstekeningen van de
constructie opgesteld. De overzichtstekeningen zijn op hun beurt de input voor de detailtekeningen- en
berekeningen welke worden uitgevoerd door de constructeur, het Uitvoeringsgereed ontwerp van het
palenplan en/of fundering op staal en het afstemmen van de constructie met het UO van de architect en de
installateur. Voor deze laatste stap worden de overzichtstekeningen aangevuld met bouwkundige
staalvoorzieningen. Wanneer de overzichtstekeningen van de constructeur definitief en zijn aangevuld met
bouwkundige staalvoorzieningen kan het staalskelet worden uitbesteed aan de staalleverancier. De
staalleverancier is verantwoordelijk voor de detailberekeningen van het staalskelet en het realiseren van
productietekeningen. Voor deze projectdocumenten zijn twee controlerondes in het proces gepland waarin
het bouwbedrijf, de architect en de constructeur de resultaten van de engineering controleren. Met de
detailberekeningen worden de verbindingen in en van het staalskelet ontworpen en getoetst. De
uitgangspunten detailontwerp van de constructeur waarin door de constructeur een ankerplan van het
staalskelet op de fundering is ontworpen zijn de input voor de detailberekeningen welke onder
verantwoordelijkheid van de staalleverancier worden opgesteld. In figuur 6.3 is het kritiek pad voor het
ontwerp en de engineering van het primaire staalskelet visueel weergegeven. Deze weergave is een vertaling
van bovenstaande omschrijving.
Kritieke pad voor afstemming en coördinatie tussen staalskelet en vloer
Voor de engineering van de vloeren in een staalskelet worden de volgende processtappen doorlopen:
1.
Uitbesteden vloer
2.
Opstellen legplan door leverancier
3.
Controle legplan en opgave sparingen en belastingen door bouwbedrijf, architect en constructeur
4.
Realiseren productietekeningen en detailberekeningen door de leverancier
5.
Controle productietekeningen en detailberekeningen door bouwbedrijf, architect en constructeur
6.
Verwerken opmerkingen uit controleronde door leverancier
7.
Produceren vloerelementen door leverancier
In figuur 6.4 is het kritieke pad voor een correcte afstemming en coördinatie van de vloer en het staalskelet
visueel weergegeven. Het uitbesteden van de vloer aan onderaannemers en/of leveranciers kan pas
plaatsvinden wanneer de overzichtstekeningen van de constructie zijn opgesteld, deze tekeningen zijn
afgestemd en gecoördineerd met de overige actoren en de zijn aangevuld met bouwkundige
staalvoorzieningen. Doordat bij processtap 3 sparingen en belastingen opgegeven dienen te worden op het
legplan is deze processtap in het kritieke pad parallel geplaatst aan de processtap waarin de detail- en
productietekeningen van de staalleverancier worden gecontroleerd. In deze parallelle processtap geeft de
staalleverancier de sparingen op die ontstaan door de verbinding van de staalprofielen; vanuit het legplan
dient de exacte positie van de constructieve voorzieningen opgegeven te worden op de productietekeningen
van de staalleverancier. De vereiste informatiegegevens voor het afstemmen en coördineren van de vloer en
het staalskelet vanuit de architect en de installateur dient tijdens de controleronde van het legplan
opgegeven/gecontroleerd te worden.
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Figuur 6.3 Kritieke pad voor processtappen in het ontwerp- en engineeringsproces van een staalskelet
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Figuur 6.4 Kritieke pad voor correcte afstemming en coördinatie van staalskelet en vloer in het ontwerp- en engineeringsproces
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Kritieke pad voor afstemming en coördinatie tussen staalskelet en gevel
Voor de engineering van de vloeren aan een staalskelet worden de volgende processtappen doorlopen:
1.
Uitbesteden gevelelementen
2.
Opstellen productietekeningen door leverancier
3.
Controle productietekeningen door bouwbedrijf en architect
4.
Verwerken opmerkingen uit eerste controleronde door leverancier
5.
Controle productietekeningen en detailberekeningen bouwbedrijf en architect
6.
Verwerken opmerkingen uit tweede controleronde door leverancier
7.
Produceren gevelelementen door leverancier
8.
Montage gevelelementen
In figuur 6.5 is het kritieke pad voor een correcte afstemming en coördinatie van de gevel en het staalskelet
visueel weergegeven. Het uitbesteden van de gevel aan onderaannemers en/of leveranciers kan plaatsvinden
op het moment dat de DO-fase is afgesloten. Wanneer de DO-fase is afgesloten zijn definitieve afmetingen van
de gevel en sparingen bekend en zijn de bouwfysische eisen opgesteld. Doordat het staalskelet in de DO-fase is
ontworpen op basis van ontwerpberekeningen en er geen toetsing (hoofdberekening) heeft plaatsgevonden is
in het kritieke pad de processtap voor de eerste controleronde van de productietekeningen van de gevel
parallel geplaatst aan de processtap waarin de overzichtstekeningen van de constructeur worden afgestemd
met de overige actoren en deze tekeningen worden aangevuld met bouwkundige staalvoorzieningen. In deze
processtap kunnen wijzigingen aan het staalskelet ten opzichte van het DO opgegeven worden op de
productietekeningen van de gevel. Doordat de processtappen parallel zijn geplaatst is het ook mogelijk de
overzichtstekeningen van de constructeur, welke als basis dienen voor het uitbesteden van het staalskelet, aan
te vullen met bouwkundige staalvoorzieningen welke worden opgegeven door de onderaannemer/leverancier
van de gevel.
De vereiste informatiegegevens voor het afstemmen en coördineren van de gevel en het staalskelet vanuit de
architect en de installatie adviseur dient tijdens de eerste controleronde van de productietekeningen
opgegeven en/of gecontroleerd te worden. Om deze reden hebben het UO van de installateur en de architect
een seriële relatie met de processtap van de eerste controleronde. De vereiste informatie bestaat uit
informatieonderdelen met betrekking tot de exacte afmetingen, posities en detaillering van de gevel en de
sparingen. In het proces is het ook mogelijk om de informatieonderdelen vanuit de architect en installateur in
de tweede controleronde van de productietekeningen op te geven en/of te controleren, hierbij krijgt het UO
van de architect en de installateur een seriële relatie met de processtap waarin de tweede controleronde
plaats vind. Met het oogpunt op het controleren van de opgegeven informatieonderdelen heeft het de
voorkeur om de informatieonderdelen in de eerste controleronde op te geven en/of te controleren en is het
UO van de architect en de installateur tot de tweede controleronde in het kritieke pad gestippeld.
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Figuur 6.5 Kritieke pad voor correcte afstemming en coördinatie van staalskelet en gevel in het ontwerp- en engineeringsproces
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Kritieke pad voor afstemming en coördinatie tussen staalskelet en binnenwand
Voor de engineering van de binnenwand in een staalskelet worden de volgende processtappen doorlopen:
1.
Uitbesteden binnenwanden
2.
Opstellen productietekeningen door leverancier
3.
Controle productietekeningen door bouwbedrijf en architect
4.
Verwerken opmerkingen uit eerste controleronde door leverancier
5.
Controle productietekeningen en detailberekeningen bouwbedrijf en architect
6.
Verwerken opmerkingen uit tweede controleronde door leverancier
7.
Produceren binnenwand door leverancier
8.
Montage binnenwand
In figuur 6.6 is het kritieke pad voor een correcte afstemming en coördinatie van de binnenwand en het
staalskelet visueel weergegeven. Het uitbesteden van de binnenwand aan onderaannemers en/of leveranciers
kan plaatsvinden op het moment dat de DO-fase is afgesloten. Wanneer de DO-fase is afgesloten zijn
definitieve afmetingen van de wand en sparingen bekend en zijn de bouwfysische eisen opgesteld. Doordat
het staalskelet in de DO-fase is ontworpen op basis van ontwerpberekeningen en er geen toetsing
(hoofdberekening) heeft plaatsgevonden is in het kritieke pad de processtap voor de eerste controleronde van
de productietekeningen van de binnenwand parallel geplaatst aan de processtap waarin de
overzichtstekeningen van de constructeur worden afgestemd met de overige actoren en deze tekeningen
worden aangevuld met bouwkundige staalvoorzieningen. In deze processtap kunnen wijzigingen aan het
staalskelet ten opzichte van het DO opgegeven worden op de productietekeningen van de binnenwand.
Doordat de processtappen parallel zijn geplaatst is het ook mogelijk de overzichtstekeningen van de
constructeur, welke als basis dienen voor het uitbesteden van het staalskelet, aan te vullen met bouwkundige
staalvoorzieningen welke worden opgegeven door de onderaannemer/leverancier van de binnenwand. In het
kritieke pad is de processtap waarin de tweede controleronde van de productietekeningen van de binnenwand
plaats vindt parallel geplaatst aan de processtap waarin de staalproductietekeningen worden gecontroleerd.
Op de staalproductietekeningen staan de afmetingen van de staalverbindingen uitgewerkt. Wanneer de
verbinding van de staalprofielen een sparing veroorzaken in de binnenwand is het mogelijk deze sparingen in
de controleronde op te geven.
De vereiste informatiegegevens voor het afstemmen en coördineren van de binnenwand en het staalskelet
vanuit de architect en de installatie adviseur dient tijdens de eerste controleronde van de productietekeningen
opgegeven en/of gecontroleerd te worden. De vereiste informatie bestaat uit informatieonderdelen met
betrekking tot de exacte afmetingen, posities en detaillering van de wand en de sparingen. In het proces is het
ook mogelijk om de informatieonderdelen vanuit de architect en installateur in de tweede controleronde van
de productietekeningen op te geven en/of te controleren, hierbij krijgt het UO van de architect en de
installateur niet een seriële relatie met de processtap van de eerste maar van de tweede controleronde. Met
het oogpunt op het controleren van de opgegeven informatieonderdelen heeft het de voorkeur om de
informatieonderdelen in de eerste controleronde op te geven en/of te controleren en is het UO van de
architect en de installateur tot de tweede controleronde in het kritieke pad om deze reden gestippeld.
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Figuur 6.6 Kritieke pad voor correcte afstemming en coördinatie van staalskelet en vloer in het ontwerp- en engineeringsproces
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6.2. Bewaken en sturen van de proces- en productkwaliteit
In het ontwerp- en engineeringproces van een willekeurig bouwwerk is het van belang dat er wordt gestuurd
en bewaakt op de productkwaliteit en de proceskwaliteit. De factoren die van invloed zijn op de
productkwaliteit zijn tijd, geld en de kwaliteit. De productkwaliteit wordt gewaarborgd door een juiste invulling
van de proceskwaliteit waarbij de factoren informatie, communicatie en organisatie van invloed op zijn. In
deze paragraaf zijn de resultaten opgenomen van het onderzoek naar op welke manier het bouwbedrijf de
voortgang van de proces- en de productkwaliteit kan bewaken en bijsturen.
6.2.1. Het sturen en bewaken van het proces aan de hand van projectdocumenten
Het resultaat van de uitgevoerde processtappen in het ontwerp- en engineeringsproces van een D&B project
zijn projectdocumenten. Een fase in het ontwerp- en engineeringsproces kan afgesloten worden wanneer de
vereiste projectdocumenten zijn opgesteld en correct op elkaar zijn afgestemd en gecoördineerd. In hoofdstuk
3 van dit rapport is onderzocht welke projectdocumenten er in het proces opgesteld dienen te worden. Het
ontwerp en de engineering van een staalskelet is een proces dat een onderdeel is van een groter geheel.
Pas wanneer alle projectdocumenten op elkaar zijn afgestemd kan een fase worden afgesloten. In
onderstaande tabellen 6.2, 6.3 en 6.4 is aangegeven welke projectdocumenten noodzakelijk zijn voor het
doorlopen van een fase in het ontwerp- en engineeringsproces van een D&B project. Kenmerkend aan een
fase in het proces is dat deze gekenmerkt wordt door een aanloop van de fase, het hoofdproces van de fase en
een afronding van de fase.

Vereiste projectdocumenten voor in VO-fase voor sturing op proces- en productkwaliteit
Subfase
Vereiste projectdocumenten in deze fase:
Actor / Actoren
Aanloop van de
1. Projectplan Ontwikkeling
Bouwbedrijf
fase
2. Behoefteschema/ actualiseren planning
Bouwbedrijf
3. Contractvorming adviseurs
Bouwbedrijf / Opdrachtgever
Hoofdproces
4. Voorlopig-ontwerp en materiaalstaat
Ontwerpteam
- voorlopig-ontwerp en materiaalstaat
Architect
- constructieve en installatie voorlopig-ontwerp Constructeur /installatie adv.
- Vaststellen voorlopig-ontwerp
Ontwerpteam / Bouwbedrijf
- Bouwbesluittoets voorlopig-ontwerp
Architect
5. Elementenraming
Bouwbedrijf
- Vervaardigen elementenraming VO
Bouwbedrijf
- Bezuinigingsvoorstellen
Bouwbedrijf
- Vaststellen elementenraming
Bouwbedrijf
6. Veiligheid- en gezondheidsplan voor VO
Bouwbedrijf
7. Technische Omschrijving
Ontwerpteam / bouwbedrijf
- Vervaardigen technische omschrijving
Ontwerpteam / bouwbedrijf
- Vaststellen technische omschrijving
Bouwbedrijf
8. Risicoanalyse
Bouwbedrijf
- actualiseren Kansen&Bedreigingenoverzicht
Bouwbedrijf
9. Stichtingskostenopzet
Bouwbedrijf
- Actualiseren stichtingskostenopzet
Bouwbedrijf
- Vaststellen stichtingskostenopzet
Bouwbedrijf
Afronding van de 10. Verslag voor ontwerp opstellen / Verificatie Ontwerpteam / bouwbedrijf
fase
11. Presentatie aan klant
Ontwerpteam / bouwbedrijf
12. Ontwikkel- /bouwpdrachtbevestiging klant
Opdrachtgever
13. Faseverslag VO inclusief evaluatie VO-fase
Bouwbedrijf
Tabel 6.2 Vereiste projectdocumenten in VO-fase voor sturen en bewaken proces- en productkwaliteit (BAM
Utiliteitsbouw, 2011)

Vereiste projectdocumenten voor in DO-fase voor sturing op proces- en productkwaliteit
Subfase
Vereiste projectdocumenten in deze fase:
Actor / Actoren
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Aanloop van de
fase
Hoofdproces

Afronding van de
fase

1. Projectplan Ontwikkeling
2. Behoefteschema/ actualiseren planning
3. Vervolg opdracht adviseurs
4. Definitief-ontwerp en materiaalstaat
- Definitief-ontwerp en materiaalstaat
- constructieve en installatie definitief-ontwerp
- Vaststellen definitief-ontwerp
- Bouwbesluittoets definitief-ontwerp
5. Bouwkostenraming
- Vervaardigen bouwkostenraming
- Bezuinigingsvoorstellen
- Vaststellen bouwkostenraming
6. Veiligheid- en gezondheidsplan voor DO
7. Technische Omschrijving
- Vervaardigen technische omschrijving
- Vaststellen technische omschrijving
8. Risicoanalyse
- actualiseren Kansen&Bedreigingenoverzicht
9. Stichtingskostenopzet
- Actualiseren stichtingskostenopzet
- Vaststellen stichtingskostenopzet
10. Verslag voor ontwerp opstellen / Verificatie
11. Presentatie aan klant
12. Ontwikkel- /bouwpdrachtbevestiging klant
13. Faseverslag VO inclusief evaluatie VO-fase

Bouwbedrijf
Bouwbedrijf
Bouwbedrijf / Opdrachtgever
Ontwerpteam
Architect
Constructeur /installatie adv.
Ontwerpteam / Bouwbedrijf
Architect
Bouwbedrijf
Bouwbedrijf
Bouwbedrijf
Bouwbedrijf
Bouwbedrijf
Ontwerpteam / bouwbedrijf
Ontwerpteam / bouwbedrijf
Bouwbedrijf
Bouwbedrijf
Bouwbedrijf
Bouwbedrijf
Bouwbedrijf
Bouwbedrijf
Ontwerpteam / bouwbedrijf
Ontwerpteam / bouwbedrijf
Opdrachtgever
Bouwbedrijf

Tabel 6.3 Vereiste projectdocumenten in DO-fase voor sturen en bewaken proces- en productkwaliteit (BAM
Utiliteitsbouw, 2011)

Vereiste projectdocumenten voor in UO-fase voor sturing op proces- en productkwaliteit
Subfase
Vereiste projectdocumenten in deze fase:
Actor / Actoren
Aanloop van de
1. Projectplan Ontwikkeling
Bouwbedrijf
fase
2. Behoefteschema/ actualiseren planning
Bouwbedrijf
3. Vervolg opdracht adviseurs
Bouwbedrijf / Opdrachtgever
Hoofdproces
4. Overdrachtsdocument uitvoering
Bouwbedrijf
- Vervaardigen overdrachtsdocument
Bouwbedrijf
- Vaststellen overdrachtsdocument
Bouwbedrijf
6. Uitvoeringsgereed ontwerp
Ontwerpteam
6. Beoordeling Uitvoeringsgereed ontwerp
Bouwbedrijf
7. Definitief veiligheid en gezondheidsplan
Bouwbedrijf
8. Technische Omschrijving
Ontwerpteam / bouwbedrijf
- Vervaardigen technische omschrijving
Ontwerpteam / Bouwbedrijf
- Vaststellen technische omschrijving
Bouwbedrijf
9. Begroting
Bouwbedrijf
- Vervaardigen begroting
Bouwbedrijf
- Bezuinigingen
Bouwbedrijf
10. Meer- en minderwerk
Bouwbedrijf / Opdrachtgever
11. Contractwijzigingen
Bouwbedrijf / Opdrachtgever
12. Startwerk bespreking
Bouwbedrijf
13. Overleg wijzigingsvoorstellen
Bouwbedrijf / Opdrachtgever
14. Melding startbouw I-SZW dienst
Bouwbedrijf
16. Vertegenwoordiging in bouw- en
Bouwbedrijf
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Afronding van de
fase

werkvergaderingen.
16. Directievoering
17. Oplevering
18. Fasedocument UO – afsluiting realisatiefase
19. Evaluatie ontwikkelfase
20. Archivering ontwikkelfase

Bouwbedrijf / Opdrachtgever
Bouwbedrijf / Opdrachtgever
Bouwbedrijf
Bouwbedrijf
Bouwbedrijf

Tabel 6.4 Vereiste projectdocumenten in UO-fase voor sturen en bewaken proces- en productkwaliteit (BAM
Utiliteitsbouw, 2011)

Doordat de TO-fase bij een D&B project van BAM UBehv niet wordt afgesloten zijn een aantal voorgeschreven
projectdocumenten in bovenstaande tabellen verplaatst naar de DO-fase of UO-fase. Door vooraf voor de
verschillende fasen in het ontwerp- en engineeringsproces en de realisatiefase een tijdsduur te bepalen kan in
het D&B proces op deze tijdsduur gestuurd worden en de voortgang bewaakt worden. Een fase kan worden
afgesloten wanneer de vereiste projectdocumenten zijn opgesteld en voldoen aan de vooraf opgestelde
product- en proceskwaliteit.
6.2.2. Sturen en bewaken op aanwezigheid informatieonderdelen in het ontwerp- en engineeringsproces
Voor de controle van de aanwezigheid van de informatieonderdelen zijn aan de kritieke paden van de
processtappen voor het afstemmen en coördineren van het staalskelet en de gerelateerde
engineeringsonderdelen projectdocumenten gekoppeld. Het kritieke pad van de processtappen voor het
afstemmen en coördineren van het staalskelet en de gerelateerde engineeringsonderdelen is in de eerste
paragraaf van dit hoofdstuk vastgelegd. Aan de projectdocumenten zijn vervolgens de informatieonderdelen
gekoppeld die het betreffende projectdocument moet waarborgen. Het fragment van figuur 6.7 is een
voorbeeld van hoe aan een processtap van het kritieke pad projectdocumenten met vereiste
informatieonderdelen zijn gekoppeld. Het is een voorbeeld uit het kritieke pad voor het afstemmen en
coördineren van het staalskelet en de kanaalplaatvloer. Het vierkant kader is de processtap uit het kritieke
pad, onder deze processtap is het projectdocument met de vereiste informatieonderdelen gekoppeld.

Figuur 6.7 Fragment kritieke pad met projectdocument en vereiste informatieonderdelen voor afstemming en coördinatie
tussen staalskelet en kanaalplaatvloer.

De cijfers in het kader van de informatiebehoefte komen overeen met de volgende afstemming- en
coördinatieonderdelen die in paragraaf 5.1. zijn vastgesteld:
1. Afmetingen
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2.
3.
4.
5.

Constructieve koppeling
Oplegging/contactvlak
Sparingen
Veiligheid

Op de volgende bladzijde is in figuur 6.8 voor het afstemmen en coördineren van het staalskelet en de
kanaalplaatvloer het schema van het kritieke pad met verwijzing naar projectdocumenten en vereiste
informatieonderdelen weergegeven. In bijlage T is per gerelateerd engineerigsonderdeel het kritieke pad van
de processtappen voor een correcte afstemming en coördinatie met het staalskelet opgenomen. In de
schema’s is een verwijzing gemaakt naar projectdocumenten en vereiste informatieonderdelen. Het schema
op de volgende bladzijde is een visuele weergave van de schema’s uit bijlage T en is vanwege het kleine
lettertype niet bedoeld om inhoudelijk bestudeerd te worden.
Door een tijdsduur voor de processtappen binnen het ontwerp- en engineeringsproces te bepalen kan er in
het proces gestuurd worden op wanneer welke informatieonderdelen beschikbaar moeten zijn en kan dit
vervolgens bewaakt worden. Het bepalen van de tijdsduur kan plaats vinden bij de start van een D&B project
of tijdens het proces wanneer een fase is afgesloten.
6.2.3. Sturen en bewaken op verwerking/controle informatieonderdelen in het ontwerp- en
engineeringsproces
Per gerelateerd engineeringsonderdeel is in bijlage T een schema opgesteld dat het kritiek pad weergeeft voor
de te doorlopen stappen in het ontwerp- en engineeringsproces. In de schema’s is met het blauwe kader van
figuur 6.9 aangegeven welke processtappen met bijhorende projectdocumenten in het proces parallel
uitgevoerd dienen te worden. De processtappen dienen parallel uitgevoerd te worden doordat
informatieonderdelen uit de omkaderde processtappen uitgewisseld en/of gecontroleerd dienen te worden.
Figuur 6.9 Blauw kader in kritiek pad afstemming en coördinatie staalskelet en
gerelateerd engineeringsonderdeel dat aangeeft dat omkaderde processtappen
parallel uitgevoerd dienen te worden.

In de schema’s van bijlage T wordt naast een verwijzing van de vereiste parallelle processtappen ook een
verwijzing gemaakt naar verschillende controlelijsten. De verwijzing is aan de hand van het symbool van figuur
6.10 weergeven in het kritieke pad van de afstemming en coördinatie van het gerelateerd
engineeringsonderdeel en het staalskelet.

Figuur 6.10 Verwijzing naar controlelijst
in het kritieke pad van afstemming en coördinatie

Voor elke parallelle processtap(-pen) binnen het ontwerp- en engineeringsproces van het staalskelet en het
gerelateerd engineeringsonderdeel is een controlelijst opgesteld. Het doel van de controlelijsten is om te
controleren of de informatieonderdelen ten behoeve van een correcte afstemming en coördinatie zijn
verwerkt en/of gecontroleerd.
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Figuur 6.8 Visuele weergave van het schema van het kritieke pad met verwijzing naar projectdocumenten en vereiste informatieonderdelen uit bijlage T voor het afstemmen en coördineren van het staalskelet en de kanaalplaatvloer
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Door per gerelateerd engineeringsonderdeel en per parallelle processtap de opgestelde criteria in het
controleschema te doorlopen worden het engineeringsonderdeel en het staalskelet correct op elkaar
afgestemd en gecoördineerd. De controlelijsten zijn in bijlage T toegevoegd achter de kritieke paden van de
processtappen voor een correcte afstemming en coördinatie van het gerelateerd engineeringsonderdeel en
het staalskelet. In figuur 6.11 is voor dit onderzoeksrapport een voorbeeld van een controlelijst opgenomen.
Het betreft de controlelijst met criteria voor de afstemming en coördinatie van het staalskelet en de
kanaalplaatvloer op het moment in het ontwerp- en engineeringsproces dat de overzichtstekeningen van de
constructie zijn opgesteld door de constructeur en deze worden gewijzigd en/of aangevuld.
Per afstemming- /coördinatieonderdeel wordt aan de hand van een of meerdere projectdocumenten gestart
met het doorlopen van de opgestelde criteria. Per criterium zijn er telkens twee mogelijkheden voor een
vervolgstap. Wanneer er wordt verwezen naar een projectdocument betekent dit dat het informatieonderdeel
binnen het criterium ontbreekt in het projectdocument en aangevuld dient te worden door de opsteller van dit
document. Het staalskelet en het gerelateerd engineeringsonderdeel zijn binnen een parallelle processtap
correct op elkaar afgestemd en gecoördineerd wanneer uit het controleschema bij de opgestelde criteria van
de vijf onderdelen geen vervolgstappen meer volgen. Op deze manier kan in het proces gestuurd en bewaakt
worden dat informatieonderdelen correct worden verwerkt en gecontroleerd.

6.3. Conclusie
Voor het bepalen van het kritieke pad van de ontwerp- en engineeringsfase is het mogelijk dat de
omgevingsvergunningsaanvraag een rol speelt. Het risico bij het aanvragen van de omgevingsvergunning is dat
de vergunning niet verleend wordt. Om deze reden wil het bouwbedrijf de vergunningsaanvraag zo vroeg
mogelijk in het proces plaatsen. Het tijdstip waarop de vergunning aangevraagd kan worden is afhankelijk van
de invulling van het D&B contract door de opdrachtgever. Het bouwbedrijf vraagt de omgevingsvergunning zo
vroeg mogelijk in het proces aan op het moment dat het verzekerd is van het contract voor de uitvoeringsfase.
Dit houdt in dat bij bovenstaande eerste twee mogelijkheden de vergunning aangevraagd kan worden op basis
van een VO en bij de derde mogelijkheid pas op basis van een DO.
In het kritieke pad van de processtappen voor het ontwerp en de engineering van een staalskelet in een D&B
project wordt het staalskelet uitbesteed aan de leverancier op het moment dat de hoofdberekening is
opgesteld, uit deze berekening overzichtstekeningen zijn opgesteld en deze tekeningen zijn afgestemd met de
overige ontwerpdisciplines en zijn aangevuld met bouwkundige staalvoorzieningen. De staalleverancier is in de
engineeringsfase verantwoordelijk voor het ontwerp en de toetsing van de verbindingen. Het bouwdeel vloer
dient in het kritieke pad op hetzelfde moment als het staalskelet uitbesteed te worden aan de leverancier. In
het kritieke pad dienen de controlerondes van het staalskelet en de kanaalplaatvloer parallel geplaatst te
worden zodat uit beide onderdelen informatieonderdelen uitgewisseld dienen te worden. In het kritieke pad
dienen de bouwdelen gevel en binnenwand uitbesteed te worden op het moment dat het DO definitief is. In
het proces dient de eerste controleronde van de productietekeningen van deze bouwdelen parallel geplaatst
te worden aan de processtap waarin de overzichtstekeningen van de constructeur afgestemd en aangevuld
dienen te worden. Op deze manier is het mogelijk om vereiste informatieonderdelen te verwerken.
Door vooraf voor de verschillende fasen in het ontwerp- en engineeringsproces en de realisatiefase een
tijdsduur te bepalen kan in het D&B proces op deze tijdsduur gestuurd worden en de voortgang bewaakt
worden. Een fase kan worden afgesloten wanneer de vereiste projectdocumenten zijn opgesteld en voldoen
aan de vooraf opgestelde product- en proceskwaliteit. Voor het bewaken en sturen op de aanwezigheid van de
vereiste informatieonderdelen zijn in het kritieke pad van de verschillende gerelateerde
engineeringsonderdelen projectdocumenten met vereiste informatiegegevens gekoppeld. Voor het bewaken
en sturen op een correcte verwerking van de informatieonderdelen zijn per parallelle processtap in het kritieke
pad controlelijsten opgesteld. Het staalskelet en het gerelateerd engineeringsonderdeel zijn binnen een
parallelle processtap correct op elkaar afgestemd en gecoördineerd wanneer uit het controleschema bij de
opgestelde criteria van de vijf onderdelen geen vervolgstappen meer volgen.
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Controlelijst 3 t.b.v. afstemming/coordinatie staalconstructie en kanaalplaatvloer
Beslisschema 3

UO constructeur /
UO architect

UO constructeur /
UO architect

UO constructeur /
UO architect

Zijn tussen de architect
en de constructeur de juiste
profielen van de hoofddraagconstructie en de
bouwkundige voorzieningen
afgestemd en gecoordineerd?

Hebben de profielen van
de hoofddraagconstructie en
de bouwkundige voorzieningen
bij de architect en de constructeur
eenzelfde positie t.o.v. de
horizontale en verticale
stramienen?

Zijn de profielen van de
hoofddraagconstructie en de
bouwkundige voorzieningen bij de
architect en de constructeur met
eenzelfde positie t.o.v. peil
gepositioneerd?

UO constructeur /
UO architect

UO constructeur /
UO architect

Afmetingen

UO architect

UO constructeur:
Overzichtstekening
constructie

Ja

Constructieve koppeling

Nee

Nee

Dient er tussen de
kanaalplaat en het
staalskelet uit stabiliteitsoverwegingen een constructieve koppeling
gerealiseerd te worden?

UO constructeur:
Overzichtstekening
constructie

Ja

Nee

Nee

Worden er door
constructeur kopsleuf- en
hamer-kopsparingen
voorgeschreven ?

Ja

Nee

Ja

Nee

geen verdere
actiepunten

Nee

Is bekend waar de
wapeningvoorzieningen
gepositineerd dienen te worden
of wat de hart-op-hart afstanden
zijn?

Ja

Is de peilmaat van
bovenkant kanaalplaat bij de
architect en de constructeur
gelijk?

Ja

Nee

Zijn de afmetingen
en de wijze van fixatie van
de wapeningsvoorzieningen bekend?

Ja

Zijn de afmetingen
(lengte, breedte en dikte) van
het vloerveld bij het ontwerp van
de architect en de constructeur
gelijk?

Ja

Ja

Is het noodzakelijk om
in de realisatiefase een tijdelijke
ondersteuningsconstructie toe te
passen?

Nee

Ja

Nee

Opname bewerking
plaatsen tijdelijke
ondersteuningsconstructie in planninng

geen verdere
actiepunten

UO constructeur /
UO architect

UO constructeur /
UO architect / UO
installateur

UO constructeur /
UO architect

geen verdere
actiepunten

Realisatieplanning
bouwbedrijf

UO constructeur /
UO architect / UO
installateur

Oplegging/contactvlak

UO architect

Wordt de kanaalplaat op de
de bovenflens van de liggers
geplaatst?

Ja

UO constructeur:
Overzichtstekening
constructie

Bedraagt de oplegging
van de kanaalplaat op de
profielen van het staalskelet
ten minste 70mm?

Ja

Zijn er ter plaatse van de
ontworpen opleggingen
sparingen aanwezig?

Nee

Ja

Nee

Nee

Is er aan de liggers een
strip aangebracht waarop de
kanaalplaten gemonteerd
kunnen worden?

Ja

geen verdere
actiepunten

Nee
UO constructeur /
UO architect / UO
installateur

Maatvoeren sparingen
t.p.v. de bepaalde
opleggingen van de
kanaalplaatvloer

geen verdere
actiepunten
Nee

Zijn de sparingen
gemaatvoerd zodat deze
overgenomen kunnen
worden door de leverancier
van de kanaalplaten?

Ja

UO constructeur /
UO architect

Zijn op het
ontwerp de definitieve
posities en afmetingen van
de sparingen (installaties)
in het vloerveld
opgegeven?

Sparingen

UO installateur

UO constructeur:
Overzichtstekening
constructie

geen verdere
actiepunten

Ja

Zijn op het
ontwerp de definitieve
posities en afmetingen van
de sparingen in het vloerveld opgegeven die
veroorzaakt worden door
staalprofielen?

Ja

geen verdere
actiepunten

Nee
Zijn op het
ontwerp de definitieve
posities en afmetingen van
de sparingen (bouwkundig)
in het vloerveld
opgegeven?

UO architect

Nee

Ja

geen verdere
actiepunten

Nee

Is de onderliggende
staalconstructie gemonteerd
op het moment dat de
kanaalplaten gemonteerd
dienen te worden?

Veiligheid

Realisatieplanning
bouwbedrijf

Nee

Ja

Wordt er in de
realisatiefase tijdens het
monteren van de kanaalplaten gebruik gemaakt van
randbeveiliging?

UO constructeur:
Overzichtstekening
constructie

V&G plan
bouwbedrijf

Ja

Dient de
randbeveiling op de
randliggers van het
vloerveld gemonteerd te
worden?

Nee

Wordt er in de
realisatiefase tijdens het
monteren van de kanaalplaten gebruik gemaakt van
vangnetten?

Nee

Ja

Nee

geen verdere
actiepunten

Opgave kokers t.b.v.
randbeveiliging op
de randliggers van
het vloerveld

geen verdere
actiepunten

UO constructeur:
Overzichtstekening
constructie

Ja

Verloopt het montageproces van de kanaalplaten
serieel met de werkzaamheden aan de
gevel?

Nee
Opgave gaten in randliggers
vloerveld t.b.v. montage
vangnetten. Montage rondom
liggers niet mogelijk.

UO constructeur:
Overzichtstekening
constructie

Ja

Dient er een natte
knoop tussen de het
staalskelet en de
kanaalplaatvloer gerealiseerd
te worden?

Ja

Is het noodzakelijk om
in de realisatiefase een hiervoor
een tijdelijke ondersteuningsconstructie toe te passen?

Ja
Opname bewerking
plaatsen tijdelijke
ondersteuningsconstructie in planninng

Realisatieplanning
bouwbedrijf

Figuur 6.11 Voorbeeld controlelijst; Controlelijst 3 t.b.v. afstemming en coördinatie van het staalskelet en de kanaalplaatvloer
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Nee
geen verdere
actiepunten

V&G plan
bouwbedrijf

Nee

7. Opzet van het hulpmiddel
In de voorgaande hoofdstukken zijn de resultaten van de onderzoeksfase van het afstuderen verwerkt. In dit
hoofdstuk zijn de resultaten van de onderzoeksfase vertaald in een programma van eisen voor het hulpmiddel.
Vanuit het programma van eisen is vervolgens een ontwerpplan opgesteld en zijn de functies van het
hulpmiddel ontworpen. Het programma van eisen voor het hulpmiddel is vastgesteld in paragraaf 7.1, het
ontwerpplan is opgesteld in paragraaf 7.2 en het de functies van het hulpmiddel zijn ontworpen in paragraaf
7.3.

7.1. Programma van eisen
Voor het programma van eisen is deze paragraaf opgedeeld in een aantal subparagraven. In de eerste
subparagraaf is de doelstelling voor de ontwerpfase van het afstuderen geformuleerd. Vanuit deze doelstelling
is in de tweede paragraaf de in- en output van het hulpmiddel beschreven. In de derde subparagraaf zijn de
eisen aan het hulpmiddel opgesomd en in de laatste subparagraaf is de structuur van het hulpmiddel
vastgesteld waardoor de te doorlopen stappen in het hulpmiddel zijn bepaald.
7.1.1. Doel van het hulpmiddel
Het hulpmiddel moet in het ontwerp- en engineeringsproces van een D&B project met een staalskelet ingezet
worden tijden de VO-fase, de DO-fase en de UO-fase. Hierbij is de volgende doelstelling geformuleerd:
De doelstelling is het ontwikkelen van een hulpmiddel voor het ontwerp- en engineeringsproces van een
D&B project met een staalskelet waarmee:
de tijdsduur voor de verschillende fasen en processtappen bepaald en bewaakt kan
worden;
er in het proces gestuurd en bewaakt kan worden op de aanwezigheid van
informatieonderdelen;
- en er in het proces gestuurd en bewaakt kan worden dat de informatieonderdelen correct
worden verwerkt;
zodat afstemming- en coördinatieverliezen tussen het staalskelet en de gerelateerde
engineeringsonderdelen worden uitgesloten.
In bovenstaande doelstelling zijn drie hoofdfuncties van het te ontwerpen hulpmiddel verwerkt. Tussen functie
twee en drie moet een belangrijk verschil worden aangemerkt. Bij functie twee gaat het om de aanwezigheid
van informatieonderdelen per projectdocument terwijl het bij functie drie om de verwerking van
informatieonderdelen tussen de projectdocumenten gaat. In onderstaande figuur 7.1 is het programma van
eisen voor het hulpmiddel in grote lijnen weergegeven.
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Input vooraf:
Invoer startgegevens

Input tijdens:
Projectdocumenten
VO-, DO- en UO-fase

VO-fase:
Processtappen VO

Functie 1:
Het bepalen en bewaken van de tijdsduur
voor de verschillende fasen en processtappen

DO-fase:
Processtappen DO

Functie 2:
Het sturen en bewaken op de aanwezigheid
van de vereiste informatieonderdelen

UO-fase:
Processtappen UO

Functie 3:
Het sturen en bewaken op een correcte
verwerking van de informatieonderdelen
HULPMIDDEL

Output:
Ontwerp- en engineeringsproces D&B project met staalskelet
waarbij afstemming- en coordinatieverliezen met
gerelateerde engineeringsonderdelen worden uitgesloten

Figuur 7.1 Schematische weergave van het Programma van Eisen van het te ontwerpen hulpmiddel

7.1.2. In- en output van het hulpmiddel
Input vooraf
Bij de start van het ontwerp- en engineeringsproces van een D&B project met een staalskelet dienen in het
hulpmiddel de startgegevens ingevuld te worden. De startgegevens bestaan uit algemene gegevens van het
project, de aanvangsdatum van de ontwerpfase, de datum waarop de realisatiefase moet zijn voltooid en de
invulling van het D&B contract. Met de invoering van de algemene gegevens worden de naam van het project
en de actoren in het proces vastgelegd. Door het invoeren van de aanvangsdatum en de datum waarop de
realisatiefase moet zijn voltooid wordt de beschikbare tijd voor het ontwerp-, engineerings- en
realisatieproces vastgelegd. De invulling van het D&B contract kan bepalend zijn voor de tijdstippen waarop
fasen in het proces afgerond dienen te zijn.
Input tijdens
Tijden het het ontwerp- en engineeringsproces dienen de projectdocumenten van de VO-fase, de DO-fase en
de UO-fase als input. De projectdocumenten zijn documenten die worden opgesteld door het bouwbedrijf, de
ontwerpende actoren, de adviserende actoren en de onderaannemers/leveranciers. De documenten worden
in het hulpmiddel niet fysiek ingevoerd maar worden met het hulpmiddel inhoudelijk beoordeeld waardoor de
proces- en productkwaliteit gestuurd en bewaakt kan worden.
Output van het hulpmiddel
Het hulpmiddel genereert geen fysieke resultaten maar is ondersteunend in het ontwerp- en
engineeringsproces van een D&B project met een staalskelet. Wanneer bij het doorlopen van het proces het
hulpmiddel op een juiste wijze wordt toegepast worden afstemming- en coördinatieverliezen tussen het
staalskelet en de gerelateerde engineeringsonderdelen uitgesloten.
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7.1.3. Eisen aan het hulpmiddel
De eisen aan het hulpmiddel zijn vastgelegd in algemene eisen, eisen voor het bepalen en bewaken van de
tijdsduur voor de verschillende fasen en processtappen, eisen voor het sturen en bewaken op de aanwezigheid
van de vereiste informatieonderdelen en eisen voor het sturen en bewaken op een correcte verwerking van de
informatieonderdelen.
Algemene eisen
De algemene eisen gelden voor alle fasen en processtappen in het ontwerp- en engineeringsproces. Voor het
hulpmiddel zijn de volgende eisen opgesteld:
 Het hulpmiddel dient ondersteunend te zijn voor de VO-fase, de DO-fase en de UO-fase
 De gebruikers van het hulpmiddel zijn de technisch ontwikkelaar, de projectleider en de
werkorganisator van het bouwbedrijf.
 Reeds doorlopen fasen, processtappen en criteria dienen door het hulpmiddel opgeslagen en
afgesloten te worden
 Het hulpmiddel dient aan te geven wanneer een fase of processtap afgesloten kan worden
 Wanneer een fase of processtap niet afgesloten kan worden dient het hulpmiddel aan te geven welke
stappen er uitgevoerd moeten worden om de fase of processtap als nog af te sluiten
Eisen voor het bepalen en bewaken van de tijdsduur voor de verschillende fasen en processtappen
Met het hulpmiddel moet het mogelijk zijn om de tijdsduur voor het ontwerp-, engineerings- en
realisatieproces te bepalen en te bewaken. Het onderzoek heeft aangetoond dat het alleen mogelijk is om de
tijdsduur voor de realisatiefase te bepalen aan de hand van projectfactoren. De tijdsduur voor de fasen in het
ontwerp- en engineeringsproces worden bepaald door de opdrachtgever of door de manier waarop de actoren
invulling geven aan de fase waarin een ontwerp wordt uitgewerkt dat voldoet aan de vooraf opgestelde
productkwaliteit. Voor deze functie zijn de volgende eisen opgesteld:
 Het hulpmiddel dient aan de hand van de bouwtijdberekeningsmethode van Flapper de tijdsduur voor
de realisatiefase te kunnen bepalen (Flapper, 2004).
 Wanneer de tijdsduur voor de fasen in het ontwerp- engineeringsproces is bepaald door de
opdrachtgever dient dit opgegeven te kunnen worden in het hulpmiddel
 Wanneer het bouwbedrijf vrij is om de tijdsduur voor de fasen in het ontwerp- en engineeringsproces
te bepalen dient het hulpmiddel dit te doen aan de hand van de beschikbare tijd die door de
opdrachtgever is opgegeven voor het D&B project verminderd met de tijdsduur voor de realisatiefase.
 De tijdsduur voor de fasen in het ontwerp- en engineeringsproces dient bepaald te worden in
werkdagen en moet weergegeven worden in kalenderdagen.
 De tijdsduur voor de realisatiefase dient bepaald te worden in werkbare werkdagen en dient
weergegeven te worden in productiedagen
 Wanneer de tijdsduur voor een fase is bepaald moet het hulpmiddel het mogelijk maken deze tijd te
verdelen over de processtappen.
 De tijdsduur voor de processtappen moet aan elkaar gelinkt zijn zodat een wijziging met betrekking
tot de tijdsduur in een processtap doorgevoerd wordt in heel het proces.
 Het hulpmiddel moet het mogelijk maken om bij de aanvang van een nieuwe fase de gereserveerde
tijd voor deze fase en de daarop volgende fasen met bijhorende processtappen te wijzigen.
Eisen voor het sturen en bewaken op de aanwezigheid van de vereiste informatieonderdelen
Om afstemming- en coördinatieverliezen tussen het staalskelet en de gerelateerde engineeringsonderdelen uit
te sluiten is in dit onderzoeksrapport bepaald wat de vereiste informatiegegevens zijn, hoe deze onderdelen
vastgelegd dienen te worden en wanneer en door wie welke onderdelen aangeleverd moeten worden. In
paragraaf 6.1 heeft dit geresulteerd in een kritiek pad per gerelateerd engineeringsonderdeel van de vereiste
processtappen. In het schema zijn aan de processtappen projectdocumenten met vereiste
informatieonderdelen gekoppeld. Deze schema’s zijn terug te vinden in bijlage T. Voor deze functie zijn de
volgende eisen opgesteld:
 In het hulpmiddel moet het mogelijk zijn om aan te geven welke gerelateerde
engineeringsonderdelen van toepassing zijn op het project.
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Nadat de tijdsduur voor de fasen en processtappen in het ontwerp- en engineeringsproces is bepaald
en/of is bijgesteld moet het hulpmiddel aangeven wanneer welke projectdocumenten met vereiste
informatieonderdelen beschikbaar moeten zijn.
Het hulpmiddel moet het mogelijk maken om per projectdocument aan te geven welke vereiste
informatieonderdelen zijn verwerkt en welke niet.

Eisen voor het sturen en bewaken op een correcte verwerking van de informatieonderdelen.
Uit de vereiste informatiegegevens voor een correcte afstemming en coördinatie van het staalskelet en het
gerelateerde engineeringsonderdeel is in dit onderzoeksrapport vastgelegd wanneer en door wie welke
informatieonderdelen moeten worden aangeleverd. Dit is in paragraaf 6.1 vertaald in een kritiek pad met een
koppeling aan projectdocumenten en vereiste informatiebehoefte per projectdocument. In het kritieke pad is
aangegeven welke processtappen parallel uitgevoerd dienen te worden doordat informatieonderdelen uit de
parallelle processtappen uitgewisseld en/of gecontroleerd dienen te worden. Voor elke parallelle processtap(pen) binnen het ontwerp- en engineeringsproces van het staalskelet en het gerelateerd engineeringsonderdeel
is paragraaf 6.2 een controlelijst opgesteld. Het doel van de controlelijsten is om te controleren of de
informatieonderdelen ten behoeve van een correcte afstemming en coördinatie correct zijn verwerkt tussen
de projectdocumenten. De derde functie van het hulpmiddel is een vertaling van deze controlelijsten. Voor
deze functie zijn de volgende eisen opgesteld:
 In het hulpmiddel moet het mogelijk zijn om aan te geven welke gerelateerde
engineeringsonderdelen van toepassing zijn op het project.
 Per fase/processtap moet per afstemming- en coördinatieonderdeel zichtbaar worden welke criteria
doorlopen moeten worden om te controleren of een correcte afstemming een coördinatie tussen het
staalskelet en het gerelateerd engineeringsonderdeel heeft plaatsgevonden.
 Het hulpmiddel dient aan te geven welke projectdocumenten beschikbaar moeten zijn om te
controleren of het ontwerp en/of de engineering voldoet aan de opgestelde criteria
 Indien het ontwerp en/of de engineering niet voldoet aan de opgestelde criteria moet het hulpmiddel
aan geven welke stappen er uitgevoerd moeten worden.
 Bij de afsluiting van een parallelle processtap of fase moet het hulpmiddel aangeven of het ontwerp
en/of de engineering per gerelateerd engineerigsonderdeel voldoet aan de opgestelde criteria voor
de afstemming- en coördinatieonderdelen.
7.1.4. Structuur van het hulpmiddel
In figuur 7.2 is de structuur van het te ontwerpen hulpmiddel visueel weergegeven. Nadat voor aanvang van
het ontwerp- en engineeringsproces de tijdsduur voor de ontwerpfase, engineeringsfase en realisatiefase zijn
bepaald wordt in elke fase de tijdsduur van de processtappen bepaald. Hierna dient het hulpmiddel drie
functies uit te voeren:
 Het bepalen en bewaken van de tijdsduur van de processtappen en fasen
 Het sturen en bewaken op de aanwezigheid van informatieonderdelen
 Het sturen en bewaken op een correcte verwerking van de informatieonderdelen
Er is voor gekozen om het hulpmiddel op te stellen in het programma Microsoft Excel. Om de volgende reden
is gekozen voor deze software:
 Microsoft Excel kan gezien worden als een ‘slim’ programma waardoor het mogelijk is om het
hulpmiddel acties te laten uitvoeren. Door de processtappen in het hulpmiddel aan elkaar te
koppelen wordt wanneer de tijdsduur van een processtap wijzigt dit doorgevoerd in het totale proces.
 Microsoft Excel is een softwareapplicatie dat tot het standaard softwarepakket hoort van de
toekomstige gebruiker
 Met Microsoft Excel is het mogelijk om in het hulpmiddel informatie toe te voegen en hiervan een
aparte versie op te slaan. Wanneer in het proces het hulpmiddel opnieuw geopend dient te worden
kan er vanuit de laatste versie verder worden gewerkt.
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Figuur 7.2 Structuur van het te ontwerpen hulpmiddel
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7.2. Ontwerpplan
In paragraaf 7.1. is het Programma van eisen vastgelegd van het ontworpen hulpmiddel. Deze paragraaf geeft
het stappenplan weer waarmee het hulpmiddel is ontworpen.
7.2.1. Stappenplan
In paragraaf 7.1.1. is de doelstelling voor de ontwerpfase
geformuleerd. Om deze doelstelling te bewerkstelligen zijn de
volgende stappen opgesteld voor de ontwerpfase:
1. Hoofdstructuur van het hulpmiddel bepalen
2. Ontwerpen functies
3. Uitwerken/vormgeven van het hulpmiddel
4. Het hulpmiddel toetsen aan het programma van eisen
5. De werking/principe van het hulpmiddel toetsen
De stappenzijn visueel weergegeven in onderstaand figuur 7.3.
Aan de hand ontworpen structuur zijn in paragraaf 7.3 de
functies van het hulpmiddel ontworpen.
In hoofdstuk 8 van dit rapport zijn de resultaten van de stap 3
tot en met 5 verwerkt. Het hulpmiddel is hierbij aan de hand
van het Programma van eisen, de structuur en de ontworpen
functies uitgewerkt en vormgegeven. De afstudeerder heeft
hierbij een constante toetsing van het resultaat aan de hand
van het Programma van eisen uitgevoerd. Door het afvinken
van de opgestelde eisen heeft deze toetsing plaats gevonden.
Nadat het hulpmiddel was uitgewerkt en vormgegeven is de
werking en het principe getoetst. Doordat het ontwerp- en
engineeringsproces van een D&B project gemiddeld een aantal
maanden in beslag neemt is het voor het afstuderen niet
mogelijk geweest om de werking van het hulpmiddel in de
praktijk te toetsen. De toetsing heeft plaats gevonden tijdens
een expert meeting. Tijdens deze meeting zijn vormgeving, het
doel, de structuur en het principe van het hulpmiddel getoetst.
Het principe is getoetst door in de gebruikersfuncties fictieve
waarden in te vullen.

Figuur 7.3.Visuele weergave van de taakstelling voor de ontwerpfase
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7.3 Ontwerp van de functies
Deze structuur van het ontworpen hulpmiddel is visueel weergegeven in figuur 7.2. Voordat de functies in het
hulpmiddel per fase van het ontwerp- en engineeringsproces functioneel zijn dient de gebruiker de volgende
functies te doorlopen:
 Invoeren startgegevens
 Bepalen tijdsduur realistiefase
 Bepalen tijdsduur overige fasen
Nadat bovenstaande functies doorlopen zijn moet het in het hulpmiddel mogelijk zijn om voor zowel VO-fase
als de DO-fase en de UO-fase de volgende functies uit te voeren:
 Verdelen tijdsduur processtappen
 Bewaken en sturen tijdsduur processtappen
 Bewaken en sturen op aanwezigheid vereiste informatiegegevens
 Bewaken en sturen op correct verwerking informatieonderdelen
 Afsluiten fase
7.3.1. Invoeren startgegevens
De eerste functie in het hulpmiddel is het invoeren van de startgegevens. Hierbij dient de gebruiker de
volgende gebruikersfuncties in te vullen:
 Projectnaam
 Projectnummer
 Omschrijving project
 Invulling van het D&B contract
 Datum start ontwerpfase
 Indien bepaald door opdrachtgever; datum start DO
 Indien bepaald door opdrachtgever; datum start UO
 Datum oplevering bouwwerk
 Procedure omgevingsvergunning aanvraag
 Gebruikers van het hulpmiddel
Bij de invulling van het D&B contract heeft de gebruiker de keuze uit de volgende drie mogelijkheden:
1. Opdrachtgever sluit op basis van een SO en projectdefinitie een D&B contract af met het bouwbedrijf
2. Opdrachtgever sluit op basis van een VO een D&B contract af met het bouwbedrijf
3. Opdrachtgever sluit samenwerkingsovereenkomst voor de ontwerpfase en op basis van deze fase
wordt een contract gesloten voor de uitvoeringsfase.
Ook bij de functie waarin de procedure van de omgevingsvergunningaanvraag ingevuld dient te worden heeft
de gebruiker een keuzemogelijkheid. Hierbij is een keuze uit de volgende twee mogelijkheden:
1. Reguliere proceduere
2. Uitgebreide procedure
7.3.2. Bepalen tijdsduur realisatiefase
Voor het bepalen van de tijdsduur van de realisatiefase wordt de methode van Flapper toegepast. Deze
methode berekent de bouwtijd door de interval- en de productietijd bij elkaar op te tellen. De intervaltijd
wordt bepaald door het fase-interval per fase te bepalen en deze bij elkaar op te tellen. De productietijd wordt
bepaald door de een maatgevende eenheid te delen door een productietempo. Flapper adviseert om bij een
project met een staalskelet pas met de ruwbouwfase te starten wanneer de complete fundering gereed is;
hierdoor moet in de bouwtijdberekening de productietijd vermeerderd worden met de productietijd voor het
gereed maken van de fundering. Wanneer het project wordt opgedeeld in meerdere fasen volstaat het in de
berekening om de productietijd van de onderbouw te berekenen van de fase met het grootste
vloeroppervlakte . Het ontwerp van deze functie is visueel weergegeven in figuur 7.4.
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Bij het bepalen van de intervaltijd per fase in het
realisatieproces heeft de gebruiker per fase een keuze uit
verschillende fase-intervallen. Wanneer voor een faseinterval is gekozen dient in het hulpmiddel het aantal
werkdagen te verschijnen wat voor dit interval gereserveerd
moet worden. Nadat de fase-intervallen zijn bepaald dient
de productietijd bepaald te worden. De productietijd wordt
berekend door een maatgevend eenheid te delen door een
productietempo. Het gewicht van het staalskelet heeft
hierbij de voorkeur boven het vloeroppervlakte. Het
gewicht van het staalskelet en de vloeroppervlaktes zijn
projectgegevens die door de gebruiker handmatig
ingevoerd dienen te worden. De volgende stap is het
bepalen van het productietempo. Hierbij zijn twee
mogelijkheden; het productietempo voor het monteren van
het staalskelet of het productietempo aan de hand van het
vloeroppervlakte. Voor het bepalen van het productietempo
heeft de gebruiker de keuze uit een lijst met mogelijke
tempo’s.
Zodra de fase-intervallen zijn bepaald, de projectgegevens
zijn ingevoerd en door de gebruiker het productietempo is
bepaald rekent het programma de bouwtijd uit in werkbare
werkdagen en in een kalendertijd. In de berekening van de
kalendertijd zijn weekenddagen, vakantie- en feestdagen en
een prognose van de verletdagen verwerkt.
In deze hoofdfunctie is een functie ontworpen waarmee de
berekende bouwtijd volgens de methode Flapper
gecorrigeerd kan worden. In de laatste gebruikersfunctie
dient de gebruiker in te voeren welke bouwtijd in het
project wordt aangehouden. Hierbij is het mogelijk om de
berekende bouwtijd over te nemen of aan de hand van deze
berekening handmatig een waarde in te voeren.

Figuur 7.4. Functioneel ontwerp Bepalen tijdsduur
realisatiefase

7.3.3. Bepalen tijdsduur overige fasen
Nadat de tijdsduur van de realisatiefase is bepaald is het mogelijk om de tijdsduur voor de fasen in het
ontwerp- en engineeringsproces te bepalen. Wanneer de start van de DO-fase en de UO-fase is vastgelegd
door de opdrachtgever dient het hulpmiddel de tijdsduur voor deze fasen te generen. In figuur 7.5 is het
functioneel ontwerp van deze functie weergeven.
Voor het bepalen van de tijdsduur van de overige fasen moet voor deze hoofdfunctie de datum van start
ontwerpfase, de datum van oplevering en de tijdsduur van de realisatiefase bekend zijn in het hulpmiddel.
Deze onderdelen moeten in eerdere functies van het hulpmiddel zijn opgegeven en/of bepaald. Wanneer deze
onderdelen bekend zijn dient het hulpmiddel aan te geven hoeveel werkdagen er te verdelen zijn over de
fasen in het ontwerp- en engineeringsproces. Wanneer de datum van start DO-fase en start UO-fase is
vastgesteld door de opdrachtgever dient het hulpmiddel de tijdsduur in werkdagen van de fasen in het
ontwerp- en engineeringsproces te bepalen. Wanneer het bouwbedrijf vrij is om de tijdsduur van deze fase te
bepalen dient het aantal te verdelen werkdagen verdeeld te worden over de fasen. Nadat de tijdsduur is
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bepaald voor de fase geeft het hulpmiddel de start- en einddatum van de fasen weer waarbij weekenddagen
en vakantie- en feestdagen zijn verwerkt.
Start

Datum start
ontwerpfase bekend?

Nee

Ja

Datum oplevering
bekend?

Nee

Ja

Tijdsduur
realisatiefase bekend?

Nee

Ja
Te verdelen werkdagen
over fasen ontwerp- en
engineeringsproces bekend

Start DO-fase
en UO- fase
opgegeven door
opdrachtgever?

Nee

Verdelen tijdsduur
over fasen ontwerpen engineeringsproces

Ja

Te verdelen
werkdagen op ‘0’?

Nee

Ja
Tijdsduur en start-/
einddatum VO-fase, DOfase en UO-fase bekend

Einde

Figuur 7.4. Functioneel ontwerp Bepalen tijdsduur overige fasen
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7.3.4. Verdelen tijdsduur processtappen
Nadat de tijdsduur en de start- en einddatum van de fasen zijn bepaald is het mogelijk om in de fasen het
beschikbare tijdsbestek van deze fase te verdelen over de processtappen. Figuur 7.5 geeft het functioneel
ontwerp van deze functie weer.
Om de tijdsduur van de fase te verdelen over de processtappen
dient het aantal te verdelen werkdagen bekend te zijn. Dit onderdeel
is in een eerdere functie van het hulpmiddel bepaald. Wanneer dit
onderdeel bekend is kan de gebruiker in de lijst met bepaalde
processtappen voor de betreffende fase een tijdsduur aan de
processtappen koppelen. In het hulpmiddel zijn de seriële en
parallelle processtappen aan elkaar gekoppeld en is een functie
ontworpen waarmee aan de hand van ingevoerde tijdsduur van de
processtappen het kritieke pad in werkdagen van de fase bepaald
wordt. Daarnaast is er een functie ontworpen die aan de hand van
de tijdsduur van de fase in werkdagen en de tijdsduur van het
kritieke pad in werkdagen aangeeft hoeveel dagen er nog te
verdelen zijn in het kritieke pad.
Wanneer het aantal te verdelen werkdagen op ‘0’ staat is de
tijdsduur van de fase volledig verdeelt over het kritieke pad van de
processtappen in de fase.

Figuur 7.5. Functioneel ontwerp Verdelen tijdsduur
processtappen
7.3.5. Bewaken en sturen tijdsduur processtappen

Indien voor een fase de tijdsduur van de fase is bepaald en aan de hand
van deze tijdsduur de tijdsduur voor de processtappen is bepaald is het
met deze functie mogelijk in het proces de start- en einddatum van de
processtappen te bewaken en te sturen.
Figuur 7.6. geeft het functioneel ontwerp van deze functie visueel weer.

Figuur 7.6. Functioneel ontwerp Bewaken
en sturen tijdsduur processtappen
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7.3.6. Bewaken en sturen op aanwezigheid vereiste informatiegegevens
In de onderzoeksfase van het afstudeerproject zijn de vereiste informatiegegevens per engineeringsonderdeel
vastgelegd voor een correcte afstemming en coördinatie met het staalskelet. Deze informatie is per fase en
projectdocument verwerkt. Met deze functie van het hulpmiddel is het mogelijk om in het proces te sturen en
te bewaken op de vereiste informatiegegevens. Figuur 7.7 geeft het functioneel ontwerp van deze functie
weer.
In de fase kan de gebruiker aanvinken welke
engineeringsonderdelen van toepassing zijn op het project.
Wanneer een engineeringsonderdeel is aangevinkt verschijnt in
het hulpmiddel een opsomming van de vereiste
informatiegegevens per projectdocument. Ook is het mogelijk per
engineeringsonderdeel een lijst met vereiste informatiegegevens
te printen. De vereiste informatiegegevens zijn geordend per
projectdocument en afstemming-/coördinatieonderdeel als
vastgesteld in paragraaf 4.1 van dit rapport.
Door aan te vinken of de vereiste informatiegegevens per fase in
het projectdocument aanwezig zijn wordt het mogelijk de
voortgang in het proces te bewaken en te sturen.

Figuur 7.7 Functioneel ontwerp Bewaken
en sturen op aanwezigheid vereiste informatiegegevens
7.3.7 Bewaken en sturen op correcte verwerking informatieonderdelen

Voor het bewaken en sturen op een correcte verwerking van de
informatieonderdelen zijn de controlelijsten uit paragraaf 6.2 van dit
rapport omgezet naar lijsten waarbij per criterium staat aangegeven
in welk projectdocument en met welke projectdocumenten
gecontroleerd dient te worden. Per criterium is het daarnaast
mogelijk om af te vinken indien het correct is verwerkt. In figuur 7.8
is het functioneel ontwerp weergegeven voor de functie waarmee
bewaakt en gestuurd kan worden op een correct verwerking van de
informatieonderdelen. Per engineeringsonderdeel is het in de fase
om de controlelijsten op te roepen. Nadat de criteria zijn doorlopen
is het per engineeringsonderdeel mogelijk om aan te vinken
wanneer de opgestelde criteria correct zijn verwerkt.
7.3.8. Afsluiten fase
Voor het afsluiten van een fase dient het hulpmiddel in een
overzicht per engineeringsonderdeel aan te geven of de vereiste
informatiegegevens per projectdocument aanwezig zijn en of de
informatieonderdelen correct zijn verwerkt. De input voor dit
overzicht zijn de eerdere functies waarbij aangevinkt diende te
worden of de vereiste informatiegegevens aanwezig was en/of de
informatieonderdelen correct zijn verwerkt. Daarnaast geeft deze functie
de bepaalde einddatum van de fase weer en de huidige datum.
Figuur 7.8. Functioneel ontwerp Bewaken
en sturen op correcte verwerking
informatieonderdelen
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8. Uitwerking en toetsing van het hulpmiddel
In hoofdstuk 7 van dit rapport is aan de hand van een doelstelling en een programma van eisen voor het
hulpmiddel het stappenplan van de ontwerpfase weergegeven, is de structuur van het hulpmiddel bepaald en
zijn de verschillende functies die het hulpmiddel uit dient te voeren ontworpen. Voor stap 3 van het
ontwerpplan is aan de hand hoofdstuk 7 het hulpmiddel vormgegeven en uitgewerkt. In paragraaf 8.1 is de
vormgeving van het hulpmiddel weergegeven. Nadat het hulpmiddel ontworpen was is voor stap 4 en 5 het
hulpmiddel getoetst aan het programma van eisen en is de werking/principe getoetst in praktijk. De resultaten
van deze toetsingen zijn opgenomen in achtereenvolgens paragraaf 8.2 en 8.3. De uiteindelijke resultaat van
de ontwerpfase is in paragraaf 8.4. weergegeven aan de hand van screenshots.

8.1. Vormgeving van het hulpmiddel
Het hulpmiddel is aan de hand van het programma van eisen, de opgestelde structuur en de ontworpen
functies uitgewerkt en vormgegeven in het programma Microsoft Excel. Het hulpmiddel kan gezien worden als
een verzameling van pagina’s/slides die door de gebruiker doorlopen moeten worden. Per pagina zijn er een
aantal functies ontworpen waarmee het hulpmiddel ondersteunend is aan het ontwerp- en
engineeringsproces van een staalskelet.
Bij het openen van het programma verschijnt het beginscherm. Figuur 8.1. is een screenshot van deze pagina.
Ook wanneer er door de gebruiker al project specifieke informatie in het programma is opgeslagen opent het
programma met onderstaand beginscherm.

Figuur 1. Beginscherm van het hulpmiddel t.b.v. het ontwerp- en engineeringsproces van het D&B project met staalskelet

90

7RR37 Afstudeerproject – Afstudeerrapport – Joost Klaasen

Door in het beginscherm op de knop ‘START’ te klikken wordt de volgende pagina geopend. De eerste pagina
na het beginscherm is de pagina waarop het gebruik van het hulpmiddel is omschreven. Figuur 8.2 is een
screenshot van deze pagina.

Figuur 8.2. Screenshot van de eerste pagina na het beginscherm waarin navigatiepaneel is verwerkt.

Het screenshot laat zien dat er per pagina twee kaders zijn ontworpen. Het rechtse en grootste kader is het
kader waarin de gebruiker informatie dient toe te voegen of waarin informatie verschijnt. Het linkse kader is
het navigatie paneel dat voor elke pagina in het hulpmiddel hetzelfde is. Het hulpmiddel is uitgewerkt in
hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk is het gebruik van het hulpmiddel vastgelegd, dient de gebruiker
startgegevens in te voeren en dient achtereenvolgens de tijdsduur van de realisatiefase en de fase van het
ontwerp- en engineeringsproces bepaald te worden. Hoofdstukken 2, 3 en 4 staan voor de VO-fase, de DOfase en de UO-fase. Per fase is het mogelijk om de tijdsduur van de processtappen te bepalen, de
processtappen de doorlopen en een fase af te sluiten. Voor het doorlopen van de processtappen zijn de
volgende drie functies ontworpen:
 Het sturen en bewaken van de tijdsduur van de processtappen
 Het sturen en bewaken op de vereiste informatiegegevens
 Het sturen en bewaken op een correcte verwerking van informatieonderdelen
Door op de buttons in het navigatiepaneel te klikken wordt de gebruiker in het hulpmiddel genavigeerd naar
de gewenste pagina. In het navigatiepaneel is de pagina waarop de gebruiker zicht bevind oranje omkaderd.
Ook kan de gebruiker de pijlen onder het navigatiepaneel gebruiken om naar een volgende of vorige pagina te
gaan.

8.2. Toetsing programma van eisen
Tijdens de ontwerpfase van het afstudeerproject heeft er meerdere malen een toetsing van het programma
van eisen plaats gevonden. Het resultaat van de ontwerpfase is hierdoor een hulpmiddel dat voldoet aan de
opgestelde eisen. Onderstaande tabel 8.1 geeft het resultaat van deze toetsing weer.
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Algemene eisen

Voldoet

Het hulpmiddel dient ondersteunend te zijn voor de VO-fase, de DO-fase en de UO-fase
De gebruikers van het hulpmiddel zijn de technisch ontwikkelaar, de projectleider en de
werkorganisator van het bouwbedrijf.
Reeds doorlopen fasen, processtappen en criteria dienen door het hulpmiddel
opgeslagen en afgesloten te worden
Het hulpmiddel dient aan te geven wanneer een fase of processtap afgesloten kan
worden
Wanneer een fase of processtap niet afgesloten kan worden dient het hulpmiddel aan te
geven welke stappen er uitgevoerd moeten worden om de fase of processtap als nog af
te sluiten
Het hulpmiddel dient aan de hand van de bouwtijdberekeningsmethode van Flapper de
tijdsduur voor de realisatiefase te kunnen bepalen (Flapper, 2004).
Wanneer de tijdsduur voor de fasen in het ontwerp- engineeringsproces is bepaald door
de opdrachtgever dient dit opgegeven te kunnen worden in het hulpmiddel
Wanneer het bouwbedrijf vrij is om de tijdsduur voor de fasen in het ontwerp- en
engineeringsproces te bepalen dient het hulpmiddel dit te doen aan de hand van de
beschikbare tijd die door de opdrachtgever is opgegeven voor het D&B project
verminderd met de tijdsduur voor de realisatiefase.
De tijdsduur voor de fasen in het ontwerp- en engineeringsproces dient bepaald te
worden in werkdagen en moet weergegeven worden in kalenderdagen.
De tijdsduur voor de realisatiefase dient bepaald te worden in werkbare werkdagen en
dient weergegeven te worden in productiedagen
Wanneer de tijdsduur voor een fase is bepaald moet het hulpmiddel het mogelijk maken
deze tijd te verdelen over de processtappen.
De tijdsduur voor de processtappen moet aan elkaar gelinkt zijn zodat een wijziging met
betrekking tot de tijdsduur in een processtap doorgevoerd wordt in heel het proces.
Het hulpmiddel moet het mogelijk maken om bij de aanvang van een nieuwe fase de
gereserveerde tijd voor deze fase en de daarop volgende fasen met bijhorende
processtappen te wijzigen.
Eisen voor het sturen en bewaken op de aanwezigheid van de vereiste
informatieonderdelen
In het hulpmiddel moet het mogelijk zijn om aan te geven welke gerelateerde
engineeringsonderdelen van toepassing zijn op het project.
Per fase/processtap moet per afstemming- en coördinatieonderdeel zichtbaar worden
welke criteria doorlopen moeten worden om te controleren of een correcte afstemming
een coördinatie tussen het staalskelet en het gerelateerd engineeringsonderdeel heeft
plaatsgevonden.
Het hulpmiddel dient aan te geven welke projectdocumenten beschikbaar moeten zijn
om te controleren of het ontwerp en/of de engineering voldoet aan de opgestelde
criteria
Indien het ontwerp en/of de engineering niet voldoet aan de opgestelde criteria moet
het hulpmiddel aan geven welke stappen er uitgevoerd moeten worden.
Bij de afsluiting van een parallelle processtap of fase moet het hulpmiddel aangeven of
het ontwerp en/of de engineering per gerelateerd engineerigsonderdeel voldoet aan de
opgestelde criteria voor de afstemming- en coördinatieonderdelen.
Eisen voor het sturen en bewaken op een correcte verwerking van de
informatieonderdelen.
In het hulpmiddel moet het mogelijk zijn om aan te geven welke gerelateerde
engineeringsonderdelen van toepassing zijn op het project.
Nadat de tijdsduur voor de fasen en processtappen in het ontwerp- en
engineeringsproces is bepaald en/of is bijgesteld moet het hulpmiddel aangeven
wanneer welke projectdocumenten met vereiste informatieonderdelen beschikbaar
moeten zijn.
Het hulpmiddel moet het mogelijk maken om per projectdocument aan te geven welke
vereiste informatieonderdelen zijn verwerkt en welke niet.
Tabel 8.1. Toetsing hulpmiddel aan het programma van eisen
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8.3. Toetsing werking/principe van het hulpmiddel
Doordat het ontwerp- en engineeringsproces van een D&B project gemiddeld een aantal maanden in beslag
neemt is het voor het afstuderen niet mogelijk geweest om de werking van het hulpmiddel in de praktijk te
toetsen. De toetsing heeft plaats gevonden tijdens een expert meeting. Tijdens deze meeting zijn vormgeving,
het doel, de structuur en het principe van het hulpmiddel. Het principe is getoetst door in de
gebruikersfuncties fictieve waarden in te vullen. De expert meeting is ingevuld als een interactieve sessie
waarbij de afstudeerder in zijn presentatie momenten had ingelast waarbij aan de experts een mogelijkheid
werd geboden om op- of aanmerkingen te plaatsen. De notulen van de expert meeting is opgenomen in bijlage
U.
Tijdens de expert meeting zijn door de afstudeerder op- een aanmerkingen ten aanzien van het hulpmiddel
verzameld en doorgevoerd in het hulpmiddel. In het uitgewerkte hulpmiddel van paragraaf 8.4. zijn de op- en
aanmerkingen verwerkt. In deze paragraaf zijn op- en aanmerkingen opgesomd en is aangegeven op welke
manier dit is verwerkt in het hulpmiddel.
8.3.1. Op- en aanmerkingen n.a.v. expert meeting
In volgende opsomming zijn de op- en aanmerkingen uit de expert meeting en is aangegeven op welke manier
dit is verwerkt in het hulpmiddel:
 Op- en/of aanmerking:
Wanneer het D&B contract tussen de opdrachtgever en het bouwbedrijf wordt getekend op basis van
een VO is het bouwbedrijf niet verantwoordelijk voor deze fase. Het hulpmiddel dient dan aan te
geven dat deze fase niet tot het ontwerp- en engineeringsproces behoort. (Hulpmiddel pagina 1.3
Invoer startgegevens)
Wijze waarop dit is verwerkt in het hulpmiddel:
Wanneer op de pagina Invoeren startgegevens bij de invulling van het D&B contract wordt
aangegeven dat het contract tussen bouwbedrijf en opdrachtgever wordt getekend op basis van een
VO verschijnt op elke pagina van het hulpmiddel welke betrekking heeft op de VO-fase in rode tekst
dat deze fase niet tot de verantwoordelijkheid van het bouwbedrijf behoort.
 Op- en/of aanmerking:
In het hulpmiddel wordt de tijdsduur van de VO-fase, de DO-fase, de UO-fase en de realisatiefase
bepaald. De bouwvoorbereidingsfase loopt gedeeltelijk parallel met de UO-fase en de realisatiefase.
In het hulpmiddel zijn de taken van de bouwvoorbereidingsfase geplaatst in de UO fase. Het expert
panel heeft aangegeven dat dit bij het hulpmiddel nog niet duidelijk was. Daarnaast adviseerde ze om
bij het bepalen van de UO-fase een controle op te nemen of er wel voldoende tijd voor de
bouwvoorbereidingsfase beschikbaar was. Het expert panel gaf aan dat voor deze fase een tijdsduur
van 8 tot 10 weken voor start uitvoering gereserveerd dient te worden. (Hulpmiddel pagina 1.5
Bepalen tijdsduur overige fasen)
Wijze waarop dit is verwerkt in het hulpmiddel:
In het hulpmiddel is bij het bepalen van de tijdsduur van de UO-fase met een vraagteken een link
gemaakt naar een korte uitleg waarin verschijnt dat de processtappen van de
bouwvoorbereidingsfase in het hulpmiddel zijn geplaatst in de UO-fase. Daarnaast berekend het
hulpmiddel wanneer de tijdsduur van de VO-fase, de DO-fase, de UO-fase en de realisatiefase zijn
bepaald het aantal werkdagen uit tussen start UO-/bouwvoorbereidingsfase en start montage
staalskelet. Op deze manier kan de gebruiker controleren over er voldoende tijd is gereserveerd voor
de processtappen van de bouwvoorbereidingsfase.
 Op- en/of aanmerking:
Bij het bepalen van de tijdsduur van de verschillende fasen moet het in het hulpmiddel mogelijk
worden om een buffertijd (buffer realisatie) op te nemen waarmee het mogelijk wordt om de uitloop
van een van de fase in het ontwerp- en engineeringsproces op te vangen. (Hulpmiddel 1.5 Bepalen
tijdsduur overige fasen)
Wijze waarop dit is verwerkt in het hulpmiddel:
Wanneer de gebruiker vrij is om de tijdsduur van de fasen in het ontwerp- en engineeringsproces te
bepalen is het in het hulpmiddel mogelijk om de te verdelen werkdagen voor de fasen te verdelen
over vier posten: de VO-fase, de DO-fase, de UO-fase en een buffer.
 Op- en/of aanmerking:
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Bij het bewaken van de tijdsduur van de processtappen dient een functie opgenomen te worden in
het hulpmiddel waarmee het mogelijk wordt een ‘standlijn’ te trekken om te kijken of het proces
doorlopen wordt als vooraf bepaald. (Hulpmiddel 2.2.1/3.2.1/4.2.1 Bewaken tijdsduur processtappen)
Wijze waarop dit is verwerkt in het hulpmiddel:
Op de pagina waar het hulpmiddel per processtap van een fase de start- en einddatum genereert aan
is een functie ontworpen die de datum van de betreffende dag weergeeft. Op deze manier is het voor
de gebruiker mogelijk om te kijken welk processtappen in uitvoering zijn en welke processtappen
dienen te zijn afgesloten.
Op- en/of aanmerking:
Bij de opgenomen processtappen van het bouwbedrijf in de UO-fase dient de processtap ‘Opstellen
bezuinigingsvoorstellen’ vervangen te worden door ‘Opstellen mogelijke keuze/optimalisaties’.
(Hulpmiddel 4.1 Bepalen tijdsduur processtappen)
Wijze waarop dit is verwerkt in het hulpmiddel:
Deze opmerking is doorgevoerd in het hulpmiddel
Op- en/of aanmerking:
In het hulpmiddel zijn door de ontwerper alle processtappen aan elkaar gekoppeld zodat op deze
manier het kritieke pad bepaald kan worden. Het expert panel heeft de ontwerper geadviseerd op bij
de opgenomen processtappen van het bouwbedrijf in de UO-fase te kijken of het mogelijk is enkele
processtappen (Opstellen projectplan, Opstellen Overdrachtsdocument) los te maken van het
kritieke-pad-schema zodat deze processtappen het kritieke pad nooit zullen beïnvloeden.
Wijze waarop dit is verwerkt in het hulpmiddel:
De afstudeerder heeft ervoor gekozen om alle processtappen in het kritieke-pad-schema aan elkaar
gekoppeld te laten. Op deze manier wordt de gebruiker en het bouwbedrijf gedwongen
processtappen af te sluiten.

8.3.2. Conclusie expert meeting
De vormgeving, het doel, de structuur en het principe van het hulpmiddel zijn door het expert panel positief
beoordeeld. Het panel heeft daarbij geadviseerd om bovenstaande op- en aanmerkingen te verwerken in het
rapport en/of het hulpmiddel. Het hulpmiddel is nu specifiek opgesteld voor het ontwerp en de engineering
van het staalskelet. Het expert panel heeft aangegeven dat de lay-out, structuur en principe een goede basis is
voor het uitwerken naar een groter geheel. In het hulpmiddel wordt in een vroeg
stadium de tijdsduur van de fasen en de processtappen bepaald. Deze aanpak komt
overeen met de Lean-filosofie die het bouwbedrijf wil doorvoeren in haar
organisatie. Doordat het in het hulpmiddel mogelijk is om per engineeringsonderdeel
aan te vinken of de vereiste informatiegegevens aanwezig zijn en/of correct zijn
verwerkt is het hulpmiddel geschikt voor toepassing in de praktijk waarbij
verschillende actoren van het bouwbedrijf elkaar opvolgen in het totale proces.

8.4. Uitwerking van het hulpmiddel
Figuur 8.2 geeft het navigatiepaneel van het hulpmiddel weer. In onderstaande
subparagraven worden is de uitwerking van de volgende pagina’s weergegeven:
 1.2. Gebruik hulpmiddel
 1.3. Invoeren startgegevens
 1.4. Bepalen tijdsduur realisatiefase
 1.5. Bepalen tijdsduur overige fase.
 2. Start VO-fase
 2.1. Bepalen tijdsduur processtappen (VO-fase)
 2.2. Doorlopen processtappen (VO-fase)
 2.2.1. Sturen en bewaken van de tijdsduur van de processtappen (VO-fase)
 2.2.2. Sturen en bewaken op vereiste informatiegegevens (VO-fase)
 2.2.3. Sturen en bewaken op een correcte verwerking van
informatiegegevens (VO-fase)
 2.3. Afsluiten fase (VO-fase)
Figuur 8.2. Navigatiepaneel hulpmiddel

94

7RR37 Afstudeerproject – Afstudeerrapport – Joost Klaasen

De pagina’s voor de VO-fase, DO-fase en UO-fase zijn in het hulpmiddel op eenzelfde wijze uitgewerkt en
vormgegeven. In de rapport worden de pagina van de VO-fase ter illustratie gebruikt.
1.2. Gebruik hulpmiddel
De eerste pagina na het beginscherm is de pagina waarop het gebruik van het hulpmiddel is uitgewerkt. Figuur
8.3 is een screenshot van deze pagina.

Figuur 8.3. Screenshot hulpmiddel: Gebruik hulpmiddel

Op deze pagina is vastgelegd wat de vereisten zijn voor het hulpmiddel, wie het hulpmiddel dienen te
gebruiken, hoe het hulpmiddel is opgezet en is een legenda opgesteld. Een grijze button navigeert de
gebruiker naar een nieuwe pagina van hulpmiddel. Daarnaast zijn er in het hulpmiddel grijze vlakken en
lichtblauwe vlakken ontworpen. In een glijvlak dient de gebruiker informatie op te geven. In een lichtblauw
vlak wordt door het hulpmiddel informatie gegenereerd.
1.3. Invoeren startgegevens
De eerste pagina waarop de gebruiker informatie handmatig dient op te geven is pagina 1.3. uit het
navigatiepaneel. Op de pagina Invoeren Startgegevens dient de gebruiker de volgende informatie op te geven:
 Projectnaam
 Projectnummer
 Omschrijving project
 Invulling van het D&B contract
 Datum start ontwerpfase
 Indien bepaald door opdrachtgever; datum start DO
 Indien bepaald door opdrachtgever; datum start UO
 Datum oplevering bouwwerk
 Procedure omgevingsvergunning aanvraag
 Gebruikers van het hulpmiddel
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Bij de ‘invulling van het D&B contract’ en de procedure van de omgevingsvergunning aanvraag heeft de
gebruiker een keuzemogelijkheid. Figuur 8.4 is een screenshort van de pagina waarop door de gebruiker
startgegevens ingevuld dienen te worden.

Figuur 8.4. Screenshot hulpmiddel: Invoeren startgegevens

1.4. Bepalen tijdsduur realisatiefase
Voor het bepalen van de tijdsduur van de realisatiefase wordt gebruikt gemaakt van de methode Flapper. Deze
methode en de ontworpen functie voor het hulpmiddel zijn in paragraaf 7.3.2 van dit rapport omschreven.
Figuur 8.5 is een screenshot van de pagina waarop de gebruiker de tijdsduur van de realisatiefase dient te
bepalen.
De realisatiefase is opgedeeld in verschillende sub-fasen. Per sub-fase van de realisatiefase heeft de gebruiker
keuze uit verschillende fase-intervallen. Door het selecteren van een type sub-fase die van toepassing is op het
project verschijnt het fase-interval in werkbare werkdagen. Nadat de fase-intervallen zijn bepaald dient de
productietijd bepaald te worden. De productietijd wordt berekend door een maatgevend eenheid te delen
door een productietempo. Het gewicht van het staalskelet heeft hierbij de voorkeur boven het
vloeroppervlakte. Het gewicht van het staalskelet en de vloeroppervlaktes zijn projectgegevens die door de
gebruiker handmatig ingevoerd dienen te worden. De volgende stap is het bepalen van het productietempo.
Hierbij zijn twee mogelijkheden; het productietempo voor het monteren van het staalskelet of het
productietempo aan de hand van het vloeroppervlakte. Voor het bepalen van het productietempo heeft de
gebruiker de keuze uit een lijst met mogelijke tempo’s. Met het invoeren van de projectgegevens en het
bepalen van een productietempo wordt de bouwtijd in werkbare werkdagen berekend. Het hulpmiddel zet
deze bouwtijd ook om in een kalendertijd waarbij een prognose van de verletdagen is opgenomen. Tot slot
dient de gebruiker een tijdsduur voor de realisatiefase op te geven welke door het hulpmiddel aangehouden
dient te worden. Deze kan afwijkend zijn van de berekende bouwtijd.
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Figuur 8.5. Screenshot hulpmiddel: Bepalen tijdsduur realisatie

1.5. Bepalen tijdsduur overige fase
De tijdsduur voor de VO-fase, de DO-fase en de UO-fase kan in een D&B contract door de opdrachtgever zijn
bepaald of is vrij in te delen door het bouwbedrijf. Indien de tijdsduur voor het de fasen in het ontwerp- en
engineeringsproces is bepaald door de opdrachtgever genereert het hulpmiddel automatisch het aantal
werkdagen per fasen en geeft het de start- en einddatum van de fase weer. Wanneer de tijdsduur voor de VOfase, de DO-fase en de UO-fase vrij indeelbaar is bepaald het hulpmiddel aan de hand van de opgegeven
datum start ontwerpfase, de opgegeven datum oplevering, en de bepaalde bouwtijd het aantal te verdelen
werkdagen over de fasen in het ontwerp- en engineeringsproces. Dit aantal is door de gebruiker vrij in de
delen over de fasen. Het is hierbij ook mogelijk een buffer op te nemen waarmee een eventuele uitloop van
het ontwerp- en engineeringsproces ten opzichte van de realisatiefase opgevangen kan worden. Parallel aan
de UO-fase en een gedeelte van de realisatiefase loopt de bouwvoorbereidingsfase. In dit model zijn de
processtappen van de bouwvoorbereidingsfase voor het ontwerp en engineering van een staalskelet geplaatst
in de UO-fase. Figuur 8.6. is een screenshot van de pagina waarmee de tijdsduur van de verschillende fasen in
het ontwerp- en engineeringsproces wordt bepaald en vastgelegd.
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Figuur 8.6. Screenshot hulpmiddel: Bepalen tijdsduur overige fasen

2. Start VO-fase
Nadat hoofdstuk 1 van het hulpmiddel door de gebruiker is doorlopen kan er ingezoomd worden op een fase
van het ontwerp- en engineeringsproces van een D&B project met een staalskelet. Per fase is het hulpmiddel
opgedeeld in de volgende secties:
 Bepalen tijdsduur processtappen
 Doorlopen processtappen
 Afsluiten fase
Figuur 8.7 geeft een screenshot van de pagina waarmee een fase in het hulpmiddel start. Voor bovenstaande
secties zijn op deze pagina drie buttons ontworpen die de gebruiker navigeren naar de betreffende pagina.
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Figuur 8.7. Screenshot hulpmiddel: Start VO-fase

2.1. Bepalen tijdsduur processtappen (VO-fase)
In hoofdstuk 1.5 van het hulpmiddel (paragraaf 8.1.4 van dit rapport) is per fase het tijdsbestek bepaald en/of
vastgelegd. Op deze pagina genereert het hulpmiddel de tijdsduur van de fase van het ontwerp- en
engineeringsproces in werkdagen. In het hulpmiddel is per fase vastgelegd welke processtappen er doorlopen
dienen te worden en wat de parallelle en seriële relaties zijn. Figuur 8.8. is een screenshot van de pagina
waarmee de tijdsduur van de processtappen wordt bepaald. De gebruiker dient per processtap een tijdsduur
in werkdagen op te geven. Het hulpmiddel genereert vervolgens het kritieke pad van de fase in werkdagen en
geeft aan hoeveel werkdagen er nog te verdelen zijn.

Figuur 8.8. Screenshot hulpmiddel: Bepalen tijdsduur processtappen
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2.2. Doorlopen processtappen (VO-fase)
Nadat de tijdsduur van achtereenvolgens de fase en de processtappen is bepaald dienen de processtappen
doorlopen te worden waarbij het hulpmiddel ondersteund is door de volgende functies:
 Sturen en bewaken tijdsduur van de processtappen
 Sturen en bewaken op aanwezigheid vereiste informatiegegevens
 Sturen en bewaken op een correcte verwerking informatieonderdelen
Per fase is in het hulpmiddel een pagina ontworpen waarin buttons zijn opgenomen die de gebruiker
navigeren naar een van bovenstaande functies. Figuur 8.9 is een screenshot van deze pagina.

Figuur 8.9. Screenshot hulpmiddel: Doorlopen processtappen

2.2.1. Sturen en bewaken van de tijdsduur van de processtappen (VO-fase)
Voor het sturen en bewaken van de tijdsduur van de processtappen is per fase een pagina ontworpen waarin
de processtappen per actor staan opgesomd. Aan de hand van de bepaalde tijdsduur van de processtappen
genereert het hulpmiddel per processtap de start- en einddatum. Doordat op de pagina ook de datum van de
betreffende dag verschijnt kan de bepaalde tijdsduur bewaakt wordt en kan er in het proces gestuurd worden.
Met het navigatiepaneel is het mogelijk terug te keren naar de pagina waarin de tijdsduur voor de fase en/of
processtappen is bepaald en vastgelegd. Het hulpmiddel genereert alleen de start- en einddatum van de
processtappen die op het bepaalde kritieke pad liggen. Figuur 8.10 is een screenshot van de pagina waarmee
te tijdsduur van de processtappen in een fase bewaakt kan worden.
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Figuur 8.10 Screenshot hulpmiddel: Bewaken tijdsduur processtappen

2.2.2. Sturen en bewaken op vereiste informatiegegevens (VO-fase)
In de onderzoeksfase is vastgelegd wat de vereiste informatiegegevens per engineeringsonderdeel zijn en
welke actor wanneer in het proces hiervoor verantwoordelijk is. Figuur 8.11. is een screenshot van de pagina
in het hulpmiddel waarmee in het proces gestuurd en bewaakt kan worden op deze vereiste
informatiegegevens. Wanneer de engineeringsonderdelen zijn aangevinkt die van toepassing zijn op het
project verschijnt per engineeringsonderdeel en per actor de vereiste informatiegegevens. De gebruiker dient
per engineeringsonderdeel en per actor aan te geven of de vereiste informatiegegevens aanwezig zijn. Het is
ook mogelijk om per engineeringsonderdeel de vereiste informatiegegevens in een apart bestand op te
roepen. In dit Pdf bestand is per engineeringsonderdeel en per fase opgesomd wat de vereiste
informatiegegevens per actor zijn. Met dit aparte bestand wordt het mogelijk de opgesomde lijst met
informatiegegevens te printen. In het bestand is het met de lijst mogelijk om aan te vinken indien de
informatiegegevens aanwezig zijn. Dit afvinken moet overgenomen worden in het hulpmiddel
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Figuur 8.11. Screenshot pagina: Bewaken en sturen aanwezigheid informatiegegevens.

2.2.3. Sturen en bewaken op een correcte verwerking van informatiegegevens (VO-fase)
Voor het bewaken en sturen op een correcte verwerking van de informatieonderdelen zijn de controlelijsten
uit paragraaf 6.2 van dit rapport omgezet naar lijsten waarbij per criterium staat aangegeven in welk
projectdocument en met welke projectdocumenten gecontroleerd dient te worden. Per criterium is het
daarnaast mogelijk om af te vinken indien het correct is verwerkt. Figuur 8.12 is een screenshot uit het
hulpmiddel van de pagina waarmee in het proces gestuurd en bewaakt kan worden op een correct verwerking
van informatieonderdelen. Door op de button achter het engineeringsonderdeel te klikken verschijnt de
controlelijst. De gebruiker dient in het hulpmiddel aan te vinken indien het ontwerp en/of de engineering van
het gerelateerde engineeringsonderdeel voldoet aan de opgestelde criteria.
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Figuur 8.12. Screenshot hulpmiddel: Bewaken en sturen op correcte verwerking informatieonderdelen

2.3 Afsluiten fase (VO-fase)
Voor het afsluiten van een fase is per fase een pagina ontworpen waarbij per engineeringsonderdeel in een
voerzicht verschijnt of de vereiste informatiegegevens aanwezig zijn en of het engineeringsonderdeel aan de
opgestelde criteria voldoet. De input voor dit overzicht zijn de eerdere functies waarbij aangevinkt diende te
worden of de vereiste informatiegegevens aanwezig was en/of de informatieonderdelen correct zijn verwerkt.
Door het invullen van de datum waarop de fase daadwerkelijk afgesloten wordt kan er het proces bewaakt
worden. Wanneer de vooraf opgestelde einddatum en de daadwerkelijke datum niet overeen komen is het
mogelijk om terug te keren naar de functies waarbij de tijdsduur van de verschillende fasen bepaald dient te
worden.
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9. Aanbevelingen en nawoord
In dit laatste afsluitende hoofdstuk zijn aanbevelingen geformuleerd voor verder onderzoek en is een nawoord
opgesteld.

9.1. Aanbevelingen
Tijdens het afstudeerproject zijn door de afstudeerder aanbevelingen verzameld voor verder onderzoek. Ook is
tijdens de expert meeting aan de experts gevraagd of er naar aanleiding van de presentatie aanbevelingen zijn
voor nieuw onderzoek. In onderstaande opsomming zijn de aanbevelingen weergegeven:
 Bij BAM UBehv wordt bij D&B projecten met het oog op geld- en tijdbesparing de TO-fase
overgeslagen. Zowel het expert panel als de afstudeerder geven aan dat het zinvol is om onderzoek te
doen naar de optie van het overslaan van de TO-fase. Vragen als ‘wat levert het op’ en ‘wanneer is
het mogelijk’ kunnen waardevolle resultaten van een mogelijk onderzoek zijn.
 Het hulpmiddel is nu specifiek opgesteld voor het ontwerp en de engineering van het staalskelet. Een
aanbeveling naar aanleiding van het uitgevoerde afstudeerproject is om de vormgeving, de lay-out,
de structuur en het principe te gebruiken voor een uitbreiding van het bestaande hulpmiddel.
 Tijdens de expert meeting is het principe van het hulpmiddel getoetst. Er wordt door het expert panel
en de afstudeerder aanbevolen het hulpmiddel te toetsen in een praktijksituatie waarbij het volledige
ontwerp- en engineeringsproces van een D&B project wordt doorlopen.
 Binnen het bouwbedrijf verschilt het per project wanneer en in welke bezetting het
projectteam/uitvoeringsteam in het project betrokken wordt. Het heeft de aanbeveling om namens
het bouwbedrijf te onderzoeken wanneer en in welke bezetting een projectteam in het project
betrokken moet worden.
 De afstemming- en coördinatieverliezen die bij de projectcase zijn opgetreden hebben deels als
oorzaak dat het tekenwerk van de verschillende actoren afwijkend is. Het heeft een aanbeveling om
de innovaties van deze tijd in de bouwwereld als BIM en Concurrent engineering door te voeren in de
organisatie van het bouwbedrijf. Met deze toepassingen wordt het heel snel mogelijk om te
controleren over het tekenwerk van verschillende actoren niet met elkaar ‘clasht’ en wordt door het
driedimensionaal tekenen een snel beeld geschetst van de bouwkundige en constructieve details.

9.2. Nawoord
In mei 2011 ben ik bij BAM Utiliteitsbouw regio Eindhoven terecht gekomen voor het uitvoeren van het
masterproject Participerend observeren. Het doel van dit project is om processen te observeren, knelpunten
vast te leggen en een aanleiding te vinden voor het afstuderen. Omdat ik opzoek was naar een praktisch
afstudeeronderwerp heb ik ervoor gekozen om de ruwbouwfase van het project ZBC Elisabeth te observeren.
Vanuit dit masterproject heb ik mij als afstudeerder een tijd geconcentreerd op de uitvoeringstechnische
knelpunten ten aanzien van de Bollenplaatvloer. Omdat ik hier te weinig diepgang in zag heb ik besloten af te
stappen van dit onderwerp. Op het moment van dit schrijven waarbij het afstudeerproject wordt afgesloten
kan ik concluderen dat ik te snel van de Bollenplaatvloer als afstudeeronderwerp ben afgestapt.
In Januari 2012 ben ik vanuit de keet op de bouwplaats verhuisd naar het kantoor van BAM Utiliteitsbouw in
Eindhoven. Hierbij ben ik opnieuw gaan observeren in processen en heb ik ervoor gekozen om in de richting
D&B projecten een afstudeeronderwerp te formuleren. Omdat ik in feite het Participerend observeren
opnieuw moest doorlopen heeft het mij ruim vier maanden gekost om een goed gekeurd afstudeerplan op te
stellen. In deze periode is het met name Gerard Meijvogel van BAM Utiliteitsbouw geweest die mij bij de hand
heeft gepakt en de goede richting in heeft gestuurd. Vanaf dit moment is hij hierdoor ook toegevoegd in de
begeleidingscommissie van mijn afstuderen. Ook tijdens het afstudeerproject is Gerard Meijvogel voor mij een
inspirator en motivator geweest. Hierbij wil ik mijn dank aan hem uitspreken.
Na het goedkeuren van mijn afstudeerplan ben ik halverwege mei 2012 gestart met de onderzoeksfase van het
afstudeerproject. Deze fase van het afstuderen kan het best omschreven worden als een fase waarin steeds
stappen terug zijn gedaan. Ik wilde vooruit maar had voor mij zelf niet duidelijk wat ik nu precies wilde
onderzoeken en hoe ik de onderzoeksresultaten aan elkaar wilde linken zodat het een logisch geheel werd.
Nadat ik in mijn ogen het onderzoeksrapport had opgesteld heb ik nog ruim 2 maanden met mijn begeleiding
vanuit de TU lopen sparren over hoe het onderzoeksrapport een logisch geheel werd. Dit sparren met Cor de
Bruijn vanuit de TU leverde mij af en toe teleurstellingen maar de begeleiding zijn nooit momenten geweest
waar ik tegen op zag omdat ik ontspannen werd gecommuniceerd en er altijd tijd was voor een lach.
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Terugkijkend op de onderzoeksfase had ik misschien eerder mijn begeleiding vanuit de TU in het
onderzoeksfase moeten betrekken.
Eind december 2012 is de onderzoeksfase afgesloten en op 11 Januari 2013 zijn de onderzoeksresultaten
gepresenteerd tijdens het tussencolloquium. Vanaf dit moment is het afstudeerproject in een
stroomversnelling geraakt; waar de onderzoeksfase steeds in tijd verlengd moest worden is de ontwerpfase in
een kleine 2 maanden uitgevoerd. Doordat ik het afstudeerproject wilde afronden en mijn leven als student
wilde afsluiten heb ik in de periode van januari tot begin maart ten opzichte van de ontwerpfase hard gewerkt
en heb ik ook avonden en weekenden gebruikt voor het afronden van het afstudeerproject.
Terugkijkend op het hele afstudeerproject ben ik tevreden met het resultaat en ben ik tot de conclusie
gekomen dat ik veel geleerd heb. Ik ben ervan overtuigd dat de ervaring van het afstuderen mij in de toekomst
van pas zal komen. Met dit schrijven wil ik nogmaals mijn begeleidingscommissie bedanken voor het geduld
dat ze met mij als eigenwijze student hebben gehad. Ook de medewerkers van BAM Utiliteitsbouw regio
Eindhoven die niet direct betrokken zijn bij het afstudeertraject maar voor een gezellige en prettige werksfeer
hebben gezorgd wil ik hierbij bedanken. Tot slot wil ik mijn ouders bedanken die mij de mogelijkheid hebben
gegeven om te studeren en mij altijd hebben gesteund tijdens mijn studie.
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