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Abstract

ABSTRACT
The central station of Tilburg is being renovated and expanded by the construction contractor BESIX. A complex and
critical part during the building process concerns a 148 hour long decommissioning of the entire train station. Every time
the duration of the given time is exceeded, due to delayed construction work, there will be significant financial
consequences. A considerable amount of activities during the decommissioning are located on and around the demolition
of a wall (partly) on grid line H of the station building. The location and combination of these activities are considered as
a complicated part to construct which is why these activities should be well defined to avoid delays during the actual
construction.

Causes emerged during the initial phase of the research which are held responsible for delays during construction. One of
the causes are incomplete work plans, in which the inventory of interfaces are limited, at the time the work is being
executed. The work instruction forms are limited due to the lack of proper preparation which causes the actual instruction
towards the construction workers to be limited as well. The risk of the wrong execution method, selected materials, work
correction and inactivity is therefore higher, which eventually could cause delayed completion. It is a recurring problem
that occurs in different types of projects and contractors in the Netherlands. On the basis of these issues the following
objective is established:

To develop a tool that guides the work planner in the management and preparation of whole work plans, followed by a
work instruction form for the construction workers which contains the information that is necessary to enable the activity
without delay, whereby the work plan and work instruction forms in the tool are based on the activities, interfaces in and
around grid line H at the station project Tilburg.

Several items have been the topic of research to achieve this objective. It is been determined when a work plan is
considered complete by BESIX Nederland. One of these elements that a work plan contains, concerns interfaces. The
research has examined which interfaces have an influence on the way of executing the activities on and around grid line
H. In order to establish a correct work instruction form to the construction workers with the tool, there has been a research
towards which content and design is required in a work instruction form.

When using the tool the user can start a work plan from the start screen overview. The relevant contents of the plan are
determined from this screen. By integrating an ‘interfaces’-checklist, the work planner can implement the work method
draft in relation to these components and add these to the content of the work plan. After the preparation of the work plan
a work instruction form, which meets all the information demands of the construction workers, can be prepared.

The tool includes a database. The user can manage all the aspects and components of the work plans and adjust these
from the database. The database is expandable so the user can convert missing components, missing reconciliations, past
construction errors and certain experienced learning moments into points of attention into the database so that they are not
overlooked in the future.
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The database gives the tool expanded boundaries towards other projects due to the option to adjust and expand the layout
of the work plan based on project Tilburg so that new work plan templates can be realized.

The tool has been successfully tested theoretically on the basis of the requirements. The tool is subsequently practically
tested by work planners on actual use and user friendliness. Several comments came up out of these tests that have led to
additions/improvements to the tool.
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SAMENVATTING
Het stationsproject Tilburg, gegund aan BESIX Nederland, betreft de renovatie en uitbreiding van het centraal station in
Tilburg. Een complex en kritiek onderdeel van dit project betreft de buitendienststelling (BDS) gedurende 148 uur van
alle sporen van het station. Wanneer de duur van een toegekende BDS wordt overschreden, zal de aanneemsom
verminderd worden met een verhoging voor ieder volgend volledig tijdsbestek van vijftien minuten dat de overschrijding
voortduurt. Een aanzienlijk deel van de werkzaamheden gedurende de BDS speelt zich af op en rondom de
wanddoorbraak op as H van het stationsgebouw en wordt door BESIX als een uitvoeringstechnisch gecompliceerd
onderdeel beschouwd dat goed uitgewerkt dient te worden om vertragingen te voorkomen.

Gedurende het vooronderzoek is naar voren gekomen waar vertragingen door veroorzaakt worden, zodat hierop
geanticipeerd kan worden in Tilburg. Een van de oorzaken die tot vertraging leiden zijn onvolledige uitvoeringsplannen,
waarbij de inventarisatie van raakvlakken beperkt is, bij de start uitvoering van de betreffende werkzaamheden. Door de
beperkte voorbereiding zijn de daaruit voortkomende werkinstructies beperkt en dus ook de directe instructies vanuit de
uitvoering op het te maken werk. Het risico op een verkeerde werkwijze, materieelkeuze, corrigerende werkzaamheden en
inactiviteit op de werkvloer ligt hierdoor hoger wat tot vertraging van het werk leidt. Het is een terugkerend probleem dat
voorkomt bij verschillende soorten projecten en organisaties in Nederland. Aan de hand van deze knelpunten is de
onderstaande doelstelling geformuleerd:

Het ontwerpen van een hulpmiddel dat de werkvoorbereider begeleidt bij het beheren en opstellen van volledige
uitvoeringsplannen, waarna een werkinstructie voor het uitvoerend personeel opgesteld kan worden die de benodigde
informatie bevat zodat de werkzaamheden zonder vertraging kunnen verlopen, waarbij de uitvoeringsplannen en
werkinstructies in het hulpmiddel gebaseerd zijn op de werkzaamheden en raakvlakken op en rondom as H bij het
stationsproject Tilburg.

Om deze doelstelling te behalen is gedurende het onderzoek bepaald wanneer een uitvoeringsplan als volledig wordt
beschouwd door BESIX Nederland. Een van deze onderdelen betreft raakvlakken, in het onderzoek is onderzocht welke
raakvlakken van invloed zijn op de uitvoering van de werkzaamheden op en rondom as H van het stationsproject Tilburg.
Deze zijn toegevoegd in het hulpmiddel. Om een correcte werkinstructie met het hulpmiddel op te kunnen stellen voor het
uitvoerende personeel in Tilburg is onderzocht welke inhoud benodigd is en wat de vormgeving van belang is in een
werkinstructie.

De gebruiker kan vanuit het startscherm in het hulpmiddel een uitvoeringsplan opstellen. Vanuit dit scherm kan de van
toepassing zijnde inhoud van het plan bepaald worden. Door het integreren van een ‘raakvlakken‘-checklist kan de
werkvoorbereider de uitvoeringsmethode (concept) in relatie tot deze raakvlakken brengen en deze toevoegen bij de
inhoud van het uitvoeringsplan. Na het opstellen van het plan kan er een werkinstructie opgesteld worden in het
hulpmiddel dat voldoet aan de informatievraag van het uitvoerende personeel.

In het hulpmiddel zit een database verwerkt. De gebruiker kan alle onderdelen van het uitvoeringsplan beheren en
aanpassen vanuit deze database. Zo kunnen er ontbrekende onderdelen, ontbrekende afstemming, fouten en
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(leer)momenten bij gepasseerde projecten/uitvoeringsplannen toegevoegd worden, zodat deze in de toekomst niet meer
over het hoofd gezien worden. De database maakt het hulpmiddel projectongebonden doordat de indeling van het
uitvoeringsplan in het hulpmiddel (die gebaseerd is op het stationsproject Tilburg) uitgebreid/aangepast kan worden om
nieuwe soorten uitvoeringsplannen te realiseren.

Het hulpmiddel is theoretisch succesvol getoetst aan de hand van de gestelde eisen. Vervolgens is het hulpmiddel door
werkvoorbereiders praktisch getoetst op gebruik en gebruikersvriendelijkheid. Hieruit kwamen verschillende
opmerkingen naar voren die geleid hebben tot aanvullingen/verbeteringen van het ontwerp.
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INLEIDING AFSTUDEERRAPPORT

Dit hoofdstuk betreft de inleiding van het afstudeerrapport. Eerst zal de aanleiding worden gegeven voor het opstellen
van dit afstudeerrapport in paragraaf 1.1. Een beknopte omschrijving van het betreffende project betreft paragraaf 1.2
waarna er in paragraaf 1.3 de resultaten van het vooronderzoek bondig beschreven staan. Paragraaf 1.4 weergeeft de
totstandkoming van de doelstelling van het afstudeertraject met daaropvolgend in paragraaf 1.5 de benodigde informatie
om dit te bewerkstelliggen. Aan de hand van deze informatie zijn er taakstellingen opgesteld in paragraaf 1.6 die tot de
benodigde informatie geleid hebben. Paragraaf 1.7 betreft de leeswijzer voor het verdere vervolg van dit rapport.

1.1

Aanleiding afstudeerrapport

Het afstudeertraject van de master ‘Construction Technology’ bestaat uit vier onderdelen met dit afstudeerrapport als
afsluitend onderdeel. Voorafgaand aan het afstudeerrapport heeft het masterproject 3 ‘Participerend Observeren’,
‘Ontwikkelingsportfolio 4 - Afstudeerplan’ en de ‘Onderzoeksfase’ plaatsgevonden. Hierbij heeft het stationsproject
Tilburg als basis gefungeerd. Tijdens het participerend observeren is een proces geobserveerd en geanalyseerd. Hieruit
zijn complicaties opgetreden waarmee in het ‘Afstudeerplan’ een probleemstelling en een doelstelling geformuleerd
zijn. Vanuit de probleemstelling en de doelstelling zijn taakstellingen met bijbehorende onderzoeksvragen opgesteld
voor het behalen van de doelstelling. Het participerend observeren en het afstudeerplan is gepresenteerd bij het
begincolloquium (BC), in het afstudeerrapport worden deze twee delen genoemd als ‘vooronderzoek’. Gedurende de
‘Onderzoeksfase’ zijn een aantal van de taakstellingen uitgewerkt. Deze betreffen verzamelde informatie die nodig is
voor het ontwerpen van het ‘hulpmiddel’, waarvan dit rapport het resultaat is. De resultaten tot en met de
onderzoeksfase zijn gepresenteerd tijdens het tussencolloquium (TC) en staan samengevat weergegeven in dit
afstudeerrapport en bijbehorende bijlagen. Het afstudeertraject wordt afgesloten met een eindcolloquium (EC). Figuur
1.1 weergeeft het doorlopen proces gedurende het afstudeertraject.

Figuur 1.1: Het proces dat tijdens het afstudeertraject doorlopen is
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Projectomschrijving stationspassage Tilburg

Het project betreft de renovatie en uitbreiding van het station Tilburg in opdracht van ProRail om in de toekomst de
stijgende reizigersaantallen op te vangen. Hierbij dienen de commerciële ruimten te worden uitgebreid en dient er weer
voldaan te worden aan de normen voor toegankelijkheid. Het stationsgebouw ondergaat een verbouwing waarbij er een
geheel nieuwe passage onder het spoor gerealiseerd wordt die de zuidzijde met de noordzijde verbindt, hiermee krijgt
het station ook een entree aan de noordkant. De eerste werkzaamheden zijn gestart op 07-01-2013 en het station zal
gereed zijn in de zomer van 2016.

Figuur 1.2: Bovenaanzicht station Tilburg

Figuur 1.3: Vooraanzicht station Tilburg

De nieuwe passage heeft een afmeting van 42,4 meter lang bij 28,5 meter breed en komt onder het huidige sporendek te
liggen. Aan de noordzijde van het station komt een bouwput waar de complete passage, inclusief trogbakken en perron,
als tunnelmoot gebouwd wordt om deze vervolgens tijdens een buitendienststelling (BDS) als één geheel over 55 meter
op de gewenste positie te transporteren. Figuur 1.4 geeft de verplaatsing van de tunnelmoot weer, het groene vlak geeft
aan waar de nieuwe passage zal aansluiten. Het groene vlak geeft de contouren van het te slopen oppervlak aan ten
behoeve van deze aansluiting.

Figuur 1.4: 3D visualisatie verplaatsing tunnelmoot
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Het stationsgebouw krijgt een nieuwe entreehal met een doorloop op de nieuwe passage. Er wordt een nieuwe
draagstructuur gerealiseerd en de begane grondvloer wordt deels gesloopt, verlaagd en opnieuw gebouwd zodat de
nieuwe b.k. vloer entreehal gelijk ligt met b.k. vloer nieuwe passage. Hiermee verliest de fietskelder onder de bestaande
entreehal zijn functie doordat de vrije hoogte is ingeperkt, de kelder wordt een loze ruimte.
De nieuwe passage zal aan de zuidzijde (ter plaatse van as H) aansluiten op de bestaande fietskelder. Ten
behoeve van deze aansluiting zal onder andere de eerder beschreven wand op as H deels, 6837 x 43300 mm,
geamoveerd moeten worden. Deze aansluiting zal gerealiseerd worden tijdens de langdurige BDS. Figuur 1.5 en figuur
1.6 weergeven de plattegronden van de bestaande situatie en de nieuwe situatie van het station Tilburg. De gestippelde
lijn geeft de contouren van de overkapping van het station weer, de rode rechthoeken betreffen de zes kappoten waarop
deze gefundeerd is.

Figuur 1.5: Plattegrond bestaande situatie station Tilburg

Figuur 1.6: Plattegrond nieuwe situatie stations Tilburg

In paragraaf 1.2.1 zijn 3D-visualisaties weergegeven om de werkfasering van de nieuwe passage in beeld te brengen.
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1.2.1 Overzicht fasering werkzaamheden
Onderstaand in figuur 1.7 is de beoogde werkfasering van de nieuwe passage weergegeven.

1. Situatie aanvang BDS, tunnelmoot op voorbouwlocatie

3. Situatie na de wanddoorbraak

2. Situatie na het ontgraven

4. Situatie na de grondverbetering

5. Situatie na de het inschuiven van de tunnelmoot
Figuur 1.7: Werkfasering stationsproject Tilburg (gedurende de BDS)

In figuur 1.8 is een doorsnede weergegeven van het complete bouwterrein op het moment dat de BDS aanvangt. In het
vervolg van dit rapport zijn alle weergegeven doorsneden genomen over deze positie tenzij anders aangegeven.

Figuur 1.8: Doorsnede stationsproject Tilburg
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Totstandkoming probleemstelling

Een complex en kritiek onderdeel van het project betreft de langdurige buitendienststelling (BDS) gedurende 148 uur
van alle sporen van het station. Wanneer de duur van een toegekende BDS wordt overschreden, zal de aanneemsom
worden verminderd met €25.000 met een verhoging van €7.500 voor ieder volgend volledig tijdsbestek van vijftien
minuten dat de overschrijding van de BDS voortduurt.
Een aanzienlijk deel van de werkzaamheden gedurende de BDS spelen zich af op en rondom de
wanddoorbraak op as H van het bestaande stationsgebouw. Op as H bevindt zich de toekomstige aansluiting met de
nieuwe stationspassage die onder de spoorbanen gerealiseerd wordt. De werkzaamheden van en rondom de
wanddoorbraak ten behoeve van deze aansluiting wordt door projectbetrokkenen als een uitvoeringstechnisch
gecompliceerd onderdeel beschouwd. Figuur 1.9 weergeeft het hoofdproces (aangeduid met 1 t/m 7) van de verbouwing
van het project. De activiteit 2 t/m 5 betreffen activiteiten die zich (deels) afspelen op en rondom as H. De langdurige
BDS is een onderdeel van activiteit 4 ‘Aanbrengen nieuwe passage’.

Figuur 1.9: Hoofdproces verbouwing station Tilburg met activiteit 4 ‘Aanbrengen nieuwe passage’ uitgezet zodat
zichtbaar is waar de BDS zich afspeelt.

Tijdens het participerend observeren is extern geobserveerd hoe normaliter sloopprocessen/- werkzaamheden
geschieden en welke complicaties hierbij optreden die als risico gelden voor vertraging van de werkzaamheden op en
rondom as H bij het stationsproject Tilburg. Gedurende de observaties zijn knelpunten geconstateerd. Het analyseren
van de knelpunten is geschieden met de Porras-methodiek (1987). De Porras-methodiek brengt de oorzaak/gevolg
relaties tussen de knelpunten in kaart. Deze worden vervolgens gepresenteerd in een Stream Diagnostic Chart, zie
figuur 1.10. Bovenin staan de knelpunten geposteerd die als hoofdoorzaak gelden voor de uiteindelijke vertraging van
werkzaamheden en het niet halen van de planning.
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Figuur 1.10: Visualisatie van de oorzaken en gevolgen (van boven naar beneden) die verbeterd dienen te worden in het
verdere afstudeertraject In totaal zijn er 55 aandachtspunten/verbeterpunten geconstateerd op de werkvloer, deze zijn
door middel van een clusteranalyse gefilterd, gecombineerd en afgebakend tot de 20 weergegeven knelpunten.
Uit het schema in figuur 1.10 blijkt dat alle knelpunten direct of indirect oorzaak zijn van ‘de planning wordt niet
gehaald’. Uit het analyseren van de knelpunten, verantwoordelijk voor vertraging van het project, blijkt dat deze zich
voornamelijk in de voorbereiding van het project voordoen. De volgende knel- en verbeterpunten zijn hoofdoorzaken
die als risico gelden voor het niet halen van de planning door complicaties op de werkvloer:
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Beperkte inventarisatie van raakvlakken;



ploegenschema niet afgestemd op werkschema;



er wordt geen rekening gehouden met vertraging;



detailplanning ontbreekt;



draaiboek ontbreekt;



werkschema onvolledig;



onzorgvuldig voorbereid terreinplan.
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De hoofdoorzaken van het probleem ‘Planning wordt niet gehaald’ zijn afkomstig uit het kader ‘uitvoeringsplan’ en
‘inventarisatie’. In het voorbereidingsproces van het te slopen object worden er raakvlakken met het sloopobject over
het hoofd gezien en niet geïnventariseerd en/of geanalyseerd. Veelal wordt de uitvoeringsmethode van het te slopen
deel gebaseerd op de ervaring van de sloopaannemer zonder dat er naar de voorgaande, gelijktijdige of
vervolgwerkzaamheden gekeken wordt. Tevens heeft elke sloopaannemer een andere opvatting over de invloed van de
weersomstandigheden en de toepassing van ondersteuningsconstructies en –materieel. Hierdoor treden er complicaties
op door niet geïnventariseerde raakvlakken en worden mogelijkheden op het combineren van bepaalde werkzaamheden
niet behandeld.
Er wordt geen rekening gehouden met vertraging. Projecten worden veelal ‘gewoon’ gestart en bijgestuurd
gedurende de uitvoering indien men onderdelen van het uitvoeringsplan niet tijdig af heeft. Mocht er vertraging
optreden en/of de planning dreigt niet gehaald te worden dan verlangt men doorgaans meer materieel, mensen en
overuren om de opgelopen of dreigende vertraging te compenseren/voorkomen. Voorgevallen complicaties worden ter
plekke opgelost en gecorrigeerd en vervolgens niet gedocumenteerd en gedeeld waardoor deze bij een volgend project
wederom plaats kunnen vinden. Deze manier van werken brengt de nodige risico’s en complicaties teweeg.

Mede door deze onzorgvuldige voorbereiding zijn de onderdelen van het uitvoeringsplan beperkt of niet volledig en is
ook de communicatie en de (werk)instructie naar het uitvoerend personeel beperkt.
Uit overleg met verschillende werkvoorbereiders, uitvoerders en een projectmanager van BESIX Nederland
blijkt dat dit ook geldt voor nog te produceren bouwwerken, het is een terugkerend probleem dat voorkomt bij
verschillende soorten projecten in Nederland. In theorie stelt de werkvoorbereider aan de hand van de
uitvoeringsmethode/werkfasering een uitvoeringsplan op (In de praktijk gebeurt het doorgaans dat de werkvoorbereider
ook de werkinstructie opstelt). Vanuit dit plan wordt er door de uitvoering een werkinstructie opgesteld waarmee deze
zijn werklieden instrueert. Door onvoldoende voorbereiding is de werkinstructie beperkt, en dus ook de directe
instructies vanuit de uitvoering. Het risico op een verkeerde werkwijze, personeel zonder de benodigde deskundigheid,
verkeerde materieelkeuze, stilvallende werkzaamheden, corrigerende werkzaamheden en inactiviteit op de werkvloer
ligt hierdoor hoger. Op het gebied van het documenteren van complicaties hanteert BESIX Nederland een ‘Lessons
Learned’-aanpak dat de werkvoorbereiders verplicht om samen te zitten en voorgaande projecten te evalueren.

Figuur 1.11: De werkvoorbereider stelt een uitvoeringsplan op, waaruit de werkinstructie voor het uitvoerende
personeel opgesteld wordt

Er wordt aangegeven dat deze manier van projectvoorbereiding positief beïnvloed kan worden indien er een hulpmiddel
in de vorm van een overzichtsbestand/beheersingssysteem voor het opstellen van een uitvoeringsplan beschikbaar is.
Uit dit overleg volgt dat alle hoofdoorzaken te omschrijven zijn als: ‘Onvoldoende beheer en structuur in de
voorbereiding bij het opstellen van uitvoeringsplannen en werkinstructies’. Op dit vlak liggen de mogelijkheden tot
verbetering van het voorbereidende werk.
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De geformuleerde probleemstelling komt voort uit de voorgaande analyse. Dit ‘veralgemeniseerde’ probleem dient
voorkomen te worden bij de uitvoering van de werkzaamheden op en rondom as H van het stationsproject Tilburg:

Uitvoeringsplannen zijn bij start uitvoering van de betreffende werkzaamheden onvolledig, onderling niet op elkaar
afgestemd en de inventarisatie van raakvlakken met het te realiseren/slopen object is beperkt waardoor de uitvoering
van werkzaamheden (onnodig) langer duurt dan gepland, wat leidt tot het niet halen van de planning.

1.4

Doel van het afstudeertraject

De geformuleerde probleemstelling geeft de situatie weer zoals deze kan voorkomen bij het stationsproject in Tilburg.
In het afstudeeronderzoek en de ontwerpfase wordt getracht om de afstand tussen de feitelijke situatie en de gewenste
situatie te overbruggen. In de gewenste situatie zijn de onderdelen waar het uitvoeringsplan uit bestaat aanwezig en de
inventarisatie van de raakvlakken met het object is volledig. Hierdoor is het mogelijk om een werkinstructie (ook wel
draaiboek genoemd) op te stellen die alle benodigde informatie richting het uitvoerende personeel kan verstrekken.
Indien de informatie gegeven vanuit de werkvoorbereiding niet volledig en niet duidelijk is betekent dit hogere
risico’s op vertraging van werkzaamheden tijdens de uitvoering. Om dit aspect positief te beïnvloeden is een
hulpmiddel ontworpen die de werkvoorbereiding begeleidt bij het (tijdig) opstellen en beheren van zijn
uitvoeringsplannen. De volgende doelstelling is hierbij geformuleerd:

Het ontwerpen van een hulpmiddel dat de werkvoorbereider begeleidt bij het beheren en opstellen van volledige
uitvoeringsplannen, waarna een werkinstructie voor het uitvoerend personeel opgesteld kan worden die de benodigde
informatie bevat zodat de werkzaamheden zonder vertraging kunnen verlopen, waarbij de uitvoeringsplannen en
werkinstructies in het hulpmiddel gebaseerd zijn op de werkzaamheden en raakvlakken op en rondom as H bij het
stationsproject Tilburg.

1.5

Benodigde informatie

De bekende en onbekende informatie zijn achterhaald en onderzocht. De resultaten zijn door middel van een in een later
stadium bepaald besturingssysteem verwerkt tot een controleerbaar proces om uitvoeringsplannen op te stellen en
werkinstructies te genereren. Aan de hand van de geformuleerde probleemstelling en doelstelling is bepaald welke
informatie nodig is om de gevonden problematiek op te lossen. Onderstaand wordt per (hoofd)knelpunt (vet gedrukt)
aangegeven welke informatie () benodigd is en op welke wijze () deze is verkregen gedurende het onderzoek.

Ploegenschema niet afgestemd op werkschema; onzorgvuldig voorbereid terreinplan; detailplanning ontbreekt;
werkschema onvolledig;
Bovenstaande geconstateerde hoofdknelpunten zijn zoals vermeld onderdelen van het uitvoeringsplan. Bij de
observaties zijn deze onderdelen niet volledig of niet aanwezig gebleken met de betreffende gevolgen van dien. Het is
mogelijk dat de uitvoeringsplannen bij andere projecten op andere vlakken niet volledig blijken. Om een volledig
uitvoeringsplan van een (onderdeel van een) bouwproject te kunnen verwezenlijken is onderzocht wanneer een
uitvoeringsplan nou daadwerkelijk volledig is. Dit geldt voor sloopwerken maar ook voor nog te produceren werken.
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Achterhalen wanneer een uitvoeringsplan als volledig wordt beschouwd door partijen betrokken bij het
stationsproject Tilburg.

o

Literatuuronderzoek naar onderdelen van het uitvoeringsplan; interviews met werkvoorbereiders en
uitvoerders.

Uit overleg met de werkvoorbereiding blijkt dat deze zoveel mogelijk vanuit één punt/overzicht wil werken. Om een
hulpmiddel te ontwerpen dat de werkvoorbereider begeleidt tijdens het opstellen en het beheren is achterhaald welke
handelingen doorgaans verricht worden door de werkvoorbereider gedurende het opstellen van een uitvoeringsplan en
welke handelingen verricht worden voor de onderlinge samenhang in het uitvoeringsplan. De geregistreerde
handelingen kunnen dan omgezet worden naar een functie in het hulpmiddel.


Verrichte handelingen gedurende het opstellen van uitvoeringsplannen van het stationsproject Tilburg.

o

Uitvoeringsplan opstellen. Tijdens het opstellen van een uitvoeringsplan wordt de student bewust van alle
handelingen die deze gedurende het opstellen verricht. Een van de werkzaamheden rond as H van
stationsproject Tilburg zal gebruikt worden voor het opstellen van een uitvoeringsplan.

o

De handelingen van de werkvoorbereiders op de werkvloer registreren door middel van observatie en
interviews.

Beperkte inventarisatie van raakvlakken met het sloopobject
In het voorbereidingsproces van het te slopen object worden er raakvlakken met het sloopobject over het hoofd gezien
en niet geïnventariseerd en/of geanalyseerd. De realisatie van de doorbraak op as H kent vele raakvlakken met andere
aspecten in de omgeving zoals ondersteuningsmaterieel, aanbrengen nieuwe staalconstructie, asbest verwijdering,
installatiewerkzaamheden, sloopwerkzaamheden en grondwerkzaamheden. Tijdens het opstellen van een
uitvoeringsplan is voorafgaand onderzocht welke (soorten) raakvlakken van invloed zijn op de uitvoering van bepaalde
werkzaamheden op en rondom as H. Benodigde informatie:


Relevante raakvlakken met de werkzaamheden op en rondom as H.

o

Documentenanalyse (Algemene tijdschema, STABU & RAW-bestek); diepere analyse informatie
voortkomend uit het vooronderzoek; interviews met betrokkenen bij de uitvoering zoals werkvoorbereiders,
uitvoerders, projectleiders, onderaannemers e.d.

Draaiboek ontbreekt; beperkte aansturing en communicatie tussen betrokken partijen
Op de werkvloer wordt het draaiboek ook wel de ‘werkinstructie’ genoemd. Het ‘draaiboek’ is het document waarin
alle gegevens over het maken van één (onderdeel van een) bouwdeel wordt verzameld. Doordat het draaiboek niet
aanwezig is op het werk is er slechts een beperkte werkaansturing door middel van mondelinge communicatie,
arbeiders verdelen zelf het werk en voeren het deels uit naar eigen inzicht. Indien de benodigde informatie wel
aanwezig is kan een werkinstructie opgesteld worden die de benodigde informatie bevat om het werk te kunnen maken.
Hierdoor kan de uitvoerder zich met de daadwerkelijke uitvoering bezig houden i.p.v. met de werkvoorbereiding. De
volgende informatie is hiervoor onderzocht:


Waaruit moet een werkinstructie bestaan en welke vormgeving is van belang.

o

Literatuuronderzoek en interviews naar onderdelen en vormgeving/presentatie van een werkinstructie.
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Taakstellingen en onderzoeksvragen

Aan de hand van de geformuleerde probleemstelling en doelstelling is bepaald welke informatie benodigd is om de
gevonden problematiek op te lossen. Door de focus te leggen op het bereiken van volledige uitvoeringsplannen en het
opstellen van een werkinstructie afkomstig uit deze plannen door middel van een hulpmiddel zullen alle hoofdoorzaken
(in)direct opgelost worden. Dit hulpmiddel moet de werkvoorbereiding begeleiden bij het volledig en tijdig opstellen
van uitvoeringsplannen. In dit hulpmiddel kan men vanuit de volledige uitvoeringsplannen weer werkinstructies
opstellen welke als draaiboek van het te maken werk geldt. Een van de werkzaamheden op en rondom as H van
stationsproject Tilburg heeft als case gediend voor het opstellen van een uitvoeringsplan en het presenteren van de
informatie in het hulpmiddel en de werkinstructie.
Onderstaand zijn vetgedrukt de taakstellingen 1 t/m 4 met bijbehorende onderzoeksvragen (ov) weergegeven
die zijn uitgevoerd gedurende de onderzoeksfase.

Taakstelling

1

Vaststellen welke onderdelen in een uitvoeringsplan behoren (voor te produceren
en te slopen werken) en op welke wijze deze is opgebouwd.

ov

1.1

Welke onderdelen bevat een uitvoeringsplan voor te produceren werken volgens de
literatuur?

ov

1.2

Welke onderdelen komen voor in uitvoeringsplannen voor sloopwerken opgesteld door
BESIX Nederland en overige betrokken actoren?

ov

Taakstelling

1.3

Hoe zijn eerder ontwikkelde uitvoeringsplannen van deze actoren opgebouwd?

2

Vaststellen inhoud en vormgeving van een draaiboek behorende bij de werkzaamheden
van het stationsproject Tilburg

ov

2.1

Welke onderdelen behoren er volgens de literatuur in een draaiboek?

ov

2.2

Welke onderdelen behoren er volgens betrokken actoren in een draaiboek?

ov

2.3

Welk detailniveau is gewenst voor het uitvoerend personeel?

ov

2.4

Wat is de meest bruikbare methode voor informatieoverdracht?

Zoals vermeld bij paragraaf 1.3 ‘totstandkoming probleemstelling’ blijkt uit het vooronderzoek dat raakvlakken met het
te slopen object onvoldoende worden geïnventariseerd waardoor er onvoorzien tijdverlies ontstaat tijdens de uitvoering
en mogelijkheden tot tijdwinst over het hoofd worden gezien. Voorafgaand aan het opstellen van een uitvoeringsplan is
onderzocht welke (soorten) raakvlakken van invloed zijn op de uitvoering van de werkzaamheden op en rondom as H.

Taakstelling

3

Het bepalen en vastleggen van raakvlakken die van invloed zijn op de werkzaamheden
rondom as H van het stationsproject Tilburg

ov

3.1

Welke raakvlakken zijn van invloed op de werkzaamheden rondom as
H van het stationsproject Tilburg?

Een van de werkzaamheden rond as H van stationsproject Tilburg is zoals eerder vermeld gebruikt voor het opstellen
van een uitvoeringsplan. Dit uitvoeringsplan wordt gebruikt voor het presenteren van deze informatie in het hulpmiddel
en de werkinstructie (voorbeelden). Tijdens het opstellen van een uitvoeringsplan is de student bewust geworden van
alle handelingen die hij gedurende het opstellen en afstemmen verricht. Verrichte handelingen en geraadpleegde
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documenten gedurende het opstellen van de uitvoeringsplannen zijn geregistreerd, evenals de handelingen van de
werkvoorbereiders op de werkvloer door middel van observatie en interviews.

Taakstelling

4

Het bepalen en vastleggen van handelingen die verricht worden gedurende het opstellen
van uitvoeringsplannen bij het stationsproject Tilburg

ov

4.1

Welke handelingen worden verricht en doorlopen gedurende het opstellen van een
uitvoeringsplan (van een onderdeel) van de werkzaamheden rondom as H van het
stationsproject Tilburg?

ov

4.2

Welke handelingen worden verricht door de werkvoorbereiders gedurende het opstellen van
een uitvoeringsplan?

1.7

Leeswijzer

Deze rapportage bestaat uit vier hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk heeft zojuist de aanleiding van het afstudeerrapport
gegeven en het traject voorafgaande aan het afstudeerrapport. In het tweede hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten
behandeld met betrekking tot het uitvoeringsplan. Hierbij is vastgelegd wanneer een uitvoeringsplan als volledig wordt
beschouwd en wat er van deze informatie verstrekt moet worden richting het uitvoerend personeel. Ook wordt de
inventarisatie en analyse van de raakvlakken behandeld en alle resultaten afkomstig uit het uitwerken van de case
‘Hulpconstructie wand as H’. Het derde hoofdstuk omschrijft de opzet en het ontwerp van het hulpmiddel. Hierin zijn
functies gedefinieerd en vormgegeven die het hulpmiddel moet bevatten en is het stroomschema van het hulpmiddel
uitgewerkt. Vervolgens wordt het ontwerp van het hulpmiddel beschreven en gevisualiseerd aan de hand van het
stroomschema en zullen hier alle functies visualiserend weergegeven worden. Het laatste hoofdstuk betreft de evaluatie
en toetsing van het hulpmiddel.
Bij aanvang van elk hoofdstuk wordt een korte inleiding gegeven van de inhoud en de indeling van dat
betreffende hoofdstuk. Het afstudeerrapport komt samen met een bijlagenbundel. De bijlagenbundel heeft betrekking op
het tweede en derde hoofdstuk..
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2.

Het uitvoeringsplan

HET UITVOERINGSPLAN

Gedurende de onderzoeksfase is de informatie verzameld die benodigd is voor het ontwerpen van het hulpmiddel. De
resultaten staan samenvattend weergegeven in dit hoofdstuk met de nodige verwijzingen naar de bijlagenbundel. Alle
informatie is bemachtigd door middel van bestaande projectdocumentatie, literatuur, werkoverleg, interviews en het
uitwerken van een uitvoeringsplan zoals omschreven bij ‘Benodigde informatie’ in paragraaf 1.5.

2.1

Onderdelen uitvoeringsplan

Om een uitvoeringsplan van een bouwproject te kunnen verwezenlijken is veel informatie vereist welke verspreid is
over meerdere deelplannen van het uitvoeringsplan. Uit het vooronderzoek van blijkt dat de deelplannen onvolledig
uitgewerkt zijn bij aanvang van het betreffende project waardoor de benodigde informatie voor het uitvoerend personeel
gebrekkig is. Bij het stationsproject Tilburg is er sprake van sloopwerkzaamheden en productiewerkzaamheden. Er is
onderzocht waar een uitvoeringsplan voor sloopwerken en voor te produceren werken uit moet bestaan om aan de
volledigheid van de informatie te voldoen die nodig is voor het uitvoerende personeel. Tevens is onderzocht op welke
wijze deze zijn opgebouwd ten behoeve van de documentatievolgorde.

2.1.1

Uitvoeringsplan voor te produceren werken

Een uitvoeringsplan is een plan bestaande uit een aantal onderdelen waarmee het productieproces kan worden
beschreven. Het is een stelsel van twee samenhangende plannen: Productieplan en terreinplan. Deze plannen zijn weer
een samenstel van deelplannen met betrekking tot de uitvoering. Een deelplan beschrijft voor één aspect de uitvoering
van alle bouwdelen tijdens alle bouwfasen. Hierbij worden per deelplan alle relevante aangrenzende bouwdelen
meegenomen. (Maas, 1996) In figuur 2.1 is dit aspect schematisch weergegeven, met het grijze vlak is het
uitvoeringsplan aangegeven met de black box als aanduiding waarin de informatie wordt omgezet in een
uitvoeringsplan.

Figuur 2.1: Aanduiding proces uitvoeringsplan
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Volgens Maas (1996) bestaat een uitvoeringsplan uit de volgende deelplannen: Tijd en kosten; transportplannen;
maatplannen; terreinplannen en veiligheidsplannen. In het uitvoeringsdictaat van Vastert (2011) worden
overeenkomstige deelplannen beschreven, deze staan weergegeven in figuur 2.2.

Figuur 2.2: Onderdelen van een uitvoeringsplan

2.1.2

(Vastert, 2011)

Uitvoeringsplan voor sloopwerken

In het onderzoek zijn de onderdelen van sloopplannen van BESIX en overige betrokken actoren in een overzicht
geanalyseerd, dit betreffen sloopplannen voor betonnen bouwdelen van BESIX, Gubbels, Vlasman en Pongers. In
figuur 2.3 staan alle onderdelen welke minstens eenmaal voorkomen in deze uitvoeringsplannen. In deze lijst staan
enkel de uitvoeringstechnische onderdelen weergegeven welke aspecten betreffende het ontwerp van de uitvoering
bevatten. Gelijksoortige onderdelen zijn samengevoegd onder één noemer. Informatie zoals inleiding projecten, lijst van
van toepassing zijnde documenten, telefoonlijst, afstemming met derden en onderaannemers/leveranciers,
vergunningen, inspecties, controles e.d. zijn hier niet geïnventariseerd omdat dit algemene projectinformatie betreft en
niet direct van invloed is op het uitvoeringstechnische ontwerp. Deze algemene onderdelen komen in het hulpmiddel
terug bij paragraaf 3.2.3 – ‘Opstellen werkplan’ bij de inhoud van het uitvoeringsplan.

Onderdelen sloopplannen

Inhoudelijk

Planning werkzaamheden
Omschrijving werkzaamheden sloop
Terreininrichting
Randvoorwaarden

Algemeen tijdschema, detailplanning
Checklist/omschrijving te slopen object(en)
Indeling bouwterrein, logistiekplan/bouwstromen
Sloopvoorschriften, voorschriften ProRail, normen
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Voorafgaande werkzaamheden

Werkzaamheden voorafgaand aan het betreffende sloopobject welke
raakvlakken bevat met het te slopen object.
Gelijklopende werkzaamheden
Opsomming van andere activiteiten welke gelijktijdig uitgevoerd worden.
Vervolg werkzaamheden
Werkzaamheden volgend na het betreffende sloopwerk
Raakvlakken sloop
Asbest / aangrenzende constructies / tijdelijke ondersteuning / installaties /
geluid-, stof-, en trilbeperkende maatregelen / te handhaven gebouwdelen /
Maatvoering
Uitzetten slooplijnen, markeren te slopen onderdelen
Werkwijze sloopwerk
Materieel + (puntsgewijs) werkwijze met (verwijzing naar) een illustratief
gefaseerd werkplan (in de bijlage).
Vrijkomende materialen
Hoeveelheid vrijkomende materiaalstromen, wijze van opslag,
transportwijze, bestemming en het afvalstroomnummer.
Personeelsinzet
Opsomming benodigd type personeel
Materieelinzet
Lijst van benodigde materieelsoorten
Materiaalleveranties
Aanlevering verbruiksmaterialen voor de uitvoering.
V&G, Arbo en milieu
PBM's, TRA, het houden van startwerkinstructies, V&G, alarmkaart.
Risicoanalyse
Project specifieke onderdeel gebonden risico's met maatregelen.
Figuur 2.3: Onderdelen welke ten minste één keer voorkomen in sloopplannen van diverse actoren

Uit het overzicht blijkt dat de onderdelen bij uitvoeringsplannen voor de sloop op de punten materieel; arbeid;
materiaal; plaats; tijd overeenkomen met de deelplannen uit de literatuur van het uitvoeringsplan voor te produceren
gebouwen. Kosten komen niet specifiek terug in de sloopplannen terwijl deze wel degelijk een rol spelen bij het
ontwerpen van de uitvoering. Bij het ontwerpen kan op basis van kostenvergelijking specifieke keuzes voor
werkmethoden, bouwmethoden en productaanpassing worden gemotiveerd. Alle onderdelen uit figuur 2.2 en 2.3 dienen
in het uiteindelijke hulpmiddel verwerkt te worden.

2.2

Van uitvoeringsplan naar werkinstructie

In de praktijk is het zo dat uitvoeringsplannen niet één groot uitvoeringsplan beslaan. Werkvoorbereiders van BESIX bij
het project Tilburg stellen een werkplan op waarin zoveel mogelijk informatie van het betreffende te realiseren/slopen
werk behandeld wordt. Bij het opstellen van het werkplan komt het voor dat bepaalde onderdelen niet volledig
uitgewerkt kunnen worden. Een van de redenen hiervoor is dat bepaalde onderdelen wellicht nog niet bekend zijn
doordat specifieke productinformatie van de leverancier nog toegevoegd moeten worden. Tevens wordt de
uitvoeringsmethode uit het werkplan nog geoptimaliseerd op basis van nieuwe gegevens, wijzigingen in andere
werkplannen of wijzigingen in de engineering. Het uitvoeringsplan bestaat als het ware uit een of meerdere
werkplannen met aanvulling van de documenten die naderhand opgesteld zijn maar niet ín het werkplan toegevoegd
worden. Vanuit al deze documenten worden de werkinstructies opgesteld.
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Onderdelen informatieverstrekking

Het onduidelijk presenteren van informatie uit het uitvoeringsplan betekent grotere risico’s tijdens de uitvoering. Uit het
vooronderzoek is gebleken dat een draaiboek met het juiste en gewenste detailniveau een bevorderlijke uitwerking heeft
met betrekking tot het uitvoerend personeel en dan met name bij relatief complexe projecten, zoals het in dit onderzoek
betreffende stationsproject Tilburg. Om alle informatie te verstrekken richting het uitvoerend personeel kan deze
informatie worden gepresenteerd in een draaiboek. Om het draaiboek volledig en naar wens van het uitvoerend
personeel te presenteren, dient men te weten wat het draaiboek moet bevatten, welke inhoud gewenst is en hoe deze op
de meest duidelijke manier kan worden vormgegeven.

In het afstudeeronderzoek van Sauer (2013) is onderzoek verricht naar wat de meest bruikbare methode is voor
informatieoverdracht richting de uitvoerende partijen. Bij dit onderzoek zijn methoden voor informatieoverdracht uit de
bouwkundige en niet-bouwkundige markt (bijv. IKEA-handleiding en kookreceptinstructies) geanalyseerd en
beoordeeld op een aantal criteria om een vergelijking tussen de verschillende methoden te kunnen stellen.
Vervolgens zijn zes van de onderzochte methoden in verschillende vormen voorgelegd aan werkvoorbereiders,
aansturend personeel en aan het uitvoerend personeel. Hierbij is gevraagd naar duidelijkheid van de instructie,
begrijpelijkheid taal, duur bewerkingen, benodigd materieel en materiaal, voorgaande en opvolgende activiteiten,
positie activiteiten en of een beschreven uitleg benodigd is. Uit dit betreffende deel van het afstudeeronderzoek zijn de
volgende conclusies getrokken omtrent informatieverstrekking richting het uitvoerend personeel:


Plannen opstellen door middel van samenwerking tussen werkvoorbereider(s) en (hoofd)uitvoerder;



informatie verstrekken aangepast aan de gebruiker (opdrachtgever/werkvoorbereider/uitvoering/etc.);



informatie overbrengen kan het best gedaan worden door middel van een combinatie van een bouwtechnisch
draaiboek, technische handleiding IKEA, technische handleiding LEGO, technische handleiding monteren
wasbak van Hornbach en een handleiding van consumentenelektronica Marantz;



een ploeg moet de volgende informatie ontvangen: Ploeggrootte, het te maken object, communicatiewijze,
benodigd materiaal en materieel, voorafgaande activiteiten en resultaten, orde & veiligheid en externe
invloeden op het werk;



tijdsduurindicatie weergegeven in mijlpalen in de cyclus, zoals een stort;



informatie kan door middel van illustraties, exploded view, 2D en/of 3D aanwijzingstekeningen taal-universeel
worden overgebracht (maakt tekst overbodig);
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2D voor details en specifieke informatie, 3D voor de hoofdprocessen en montagevolgordes;



elke stap in de uitvoering stapsgewijs en genummerd weergeven;



tekst altijd punt- of stapsgewijs;



geldende eisen, goed/fout of werkprocedures vermelden of visueel weergeven;



eisen aan materieel weergeven in plaats van concrete beschrijvingen.
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De bovenstaande conclusies betreffen de ‘algemene’ wijze van verstrekking van informatie naar uitvoerend personeel
bij het produceren van een bepaald object. Het gaat bij dit onderzoek echter om een specifiek projectgebonden
informatieverstrekking gedurende het stationsproject Tilburg. Tevens is er sprake van een spoorproject waarbij
buitendienststellingen van toepassingen zijn om werkzaamheden op en/of naast het spoor te verrichten.

In de onderzoeksfase is om deze reden meer project-specifiek ingegaan op het verstrekken van informatie bij het
stationsproject Tilburg. Er is een checklist opgesteld van onderdelen welke een draaiboek mogelijk kan bevatten aan de
hand van het onderzoek van Sauer (2013), literatuur (Reader uitvoeringsplan, Vastert 2011), Format Integraal
Draaiboek ProRail (2012), werkoverleg bouwkeetpersoneel Tilburg en reeds gerealiseerde sloopwerkplannen voor
betonnen bouwdelen van Gubbels en Vlasman. Vervolgens is deze checklist voorgelegd aan werknemers van BESIX in
Tilburg (hoofduitvoerder, mede-uitvoerder, hoofdwerkvoorbereider, werkvoorbereiders en bouwplaatspersoneel) met
als hoofdvraag “welke van deze onderdelen moeten volgens u het draaiboek voor het uitvoerende personeel bevatten?”.
Tevens zijn de ondervraagde personen voorbeelden van draaiboeken voorgelegd waarbij gevraagd is de positieve en
negatieve punten eruit te halen.
Uit het inventariseren en analyseren van de resultaten blijkt dat alle belangrijke ter zake zijnde informatie in
een bepaald overzicht verwerkt moeten worden voor het uitvoerende personeel, zoals: een checklist van alle
startvoorwaarden van het werk; overzicht werkomgeving; samenvoeging van onderdelen met de
planning/procesweergave; coördinatie werkoverdracht; communicatie. De zojuist vermelde onderdelen worden
onderstaand behandeld, deze zijn cursief en onderstreept aangeduid.

Startvoorwaarden: Voorafgaand aan de werkzaamheden moeten er bepaalde aspecten geregeld zijn voordat het
bouwplaatspersoneel mag starten met de uitvoering. De werknemers moeten onder andere hun werkinstructie ontvangen
hebben, beschikken over de juiste PBM’s, men moet aangemeld zijn met het digitale veiligheidspaspoort en de
aanwezigheid van het benodigd materieel/materiaal kunnen controleren. Deze punten kunnen verwerkt worden in een
lijst waar het bouwplaatspersoneel doorheen loopt om te controleren of alles geregeld is voor het betreffende werk. Wat
tevens bij/in de startvoorwaarden verwerkt kan worden zijn de veiligheidsvoorschriften (evenals spoorveiligheid),
bewustmaking van de aanwezige uitvoeringsrisico’s en de verwerkingsvoorwaarden (bv spoorafzettingen) zodat het
uitvoerende personeel in één oogopslag alle benodigde informatie en benodigdheden betreffende het werk kan overzien.

Overzicht werkomgeving: Ieder geïnterviewd individu geeft aan dat een duidelijk overzicht van het bouwterrein
geïntegreerd met de onderdelen zoals de werklocatie, perron-/sporenlay-out, aanwezige ploegen en het logistieke plan
een gewenste toevoeging is aan een dergelijk draaiboek. Een geïntegreerd bestand/overzicht waarin het
bouwplaatspersoneel kan zien hoe de werksituatie is, welke sporen buitendienst gesteld zijn, aanwezige ploegen, welke
werkzaamheden deze verrichten en hoe de logistieke stromen georganiseerd zijn zoals rijverkeer, looproutes,
opslagplaatsen, losplaatsen, parkeerplaatsen, afval, posities materieel, stroom- en waterpunten, vluchtroutes en de
positie van veiligheidsvoorzieningen. Ook bevorderlijk qua veiligheid doordat het bouwplaatspersoneel bewust wordt
gemaakt van de werkzaamheden en transport om hen heen.

Procesweergave uitvoering: Evenals een duidelijke werkomgeving is het ook gewenst om over een overzichtelijke
planning/procesweergave te beschikken die gecombineerd is met meerdere aspecten van de betreffende uitvoering. Een
procesweergave van het uit te voeren werk puntsgewijs en gecodeerd weergegeven. Mogelijkheid tot een overzicht van

17

Hoofdstuk 2

Het uitvoeringsplan

de voortgang en afronding van de te verrichten werkzaamheden, duur buitendienststellingen van verscheidene sporen,
aanduiding moment van ploegwisseling en het leveranciersschema. De tijdsduurindicatie dient weergegeven te worden
in mijlpalen in de cyclus, zoals bijvoorbeeld een stort. Indien er echter geen cyclus aanwezig is kan dit geschieden door
mijlpalen van afronding van bepaalde onderdelen/werkzaamheden. De tijdsduureenheid van de activiteiten is dan
afhankelijk van de grofheid van de betreffende werkzaamheden, overige werkzaamheden rondom en het logistieke plan.

Overdrachtscoördinatie: Een werkzaamheid kan dusdanig lang duren dat er tijdens de buitendienststelling een
wisseling tussen de werkploegen plaatsvindt. Door de ondervraagden is aangegeven dat het documenteren van de
shiftwisseling van de werkzaamheden middels een ‘overdrachtsformulier’ de kans op tijdsverlies vermindert. Hierin kan
men overzien wie wat heeft gedaan. Men kan opmerkingen/advies toevoegen/geven betreffende de werkzaamheden,
zoals bijvoorbeeld aangeven dat zwaarder/lichter materieel toegepast kan/moet worden omdat dit (de uitvoering van) de
werkzaamheden ten goede komt. Contactgegevens van de uitvoerende ploegen kunnen vermeld worden zodat er bij
vragen of onzekerheden voor controle gebeld kan worden naar het personeel dat het voorgaande werk ook
daadwerkelijk heeft uitgevoerd. Dit ‘overdrachtsformulier’ moet ten minste de volgende aspecten bevatten: Betreffende
werkzaamheden; voortgang; betreffende data; werk afstaande ploeg; werk overnemende ploeg; contactgegevens
voormannen betreffende ploegen.

Communicatieplan: Er is een aandachtspunt vanuit elk geïnterviewd individu over een contacten/communicatieschema geïntegreerd met het ‘draaiboek’ van het betreffende werk. Hierin moeten de contactgegevens
vermeld worden die relevant zijn voor de uitvoerende ploeg, zoals de contactgegevens van de (hoofd)uitvoerder,
contactpersoon van een andere ploeg (indien relevant), calamiteitennummers en de mogelijkheid om portofoonkanalen
toe te wijzen.
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Raakvlakken as H stationsproject Tilburg

Uit het vooronderzoek blijkt dat in het voorbereidingsproces niet alle raakvlakken (met het sloopobject) worden
geïnventariseerd en/of geanalyseerd waardoor er onvoorzien tijdverlies optreedt tijdens de uitvoering en mogelijkheden
tot tijdwinst over het hoofd worden gezien. Uit de schematiseringen, analyses en uit de beschreven koppelingen in het
vooronderzoek blijkt dat de realisatie van de wanddoorbraak op as H vele raakvlakken kent met andere aspecten in de
omgeving zoals ondersteuningsmaterieel, aanbrengen nieuwe staalconstructie, installatiewerkzaamheden,
grondwerkzaamheden en het maken van de tunnelbaan gedurende de BDS. Er is onderzocht welke relevante
raakvlakken van invloed zijn op de uitvoeringswijze van de werkzaamheden op en rondom as H

Voor het achterhalen van de raakvlakken is gestart met gelijktijdig lopende werkzaamheden volgens het algemene
tijdschema (ATS). Bij deze werkzaamheden is geanalyseerd waar deze zich afspelen, wat het uitvoeringsconcept is en
wat er in het werkbestek vermeld staat over deze werkzaamheden. Hieruit is voortgekomen welke werkzaamheden
(deels) gelijktijdig uitgevoerd worden en of deze werkzaamheden raakvlakken met elkaar kennen. Vervolgens is
hetzelfde gedaan voor de voorafgaande- en vervolgwerkzaamheden.
Na het analyseren van de werkzaamheden zijn de aangrenzende constructies van het betreffende bouwdeel
onderzocht. Alle aangrenzende constructies met het te slopen/realiseren object zijn als raakvlak beschouwd. Hieronder
vallen ook de toekomstige aangrenzende constructies. Bij de aangrenzende constructies zijn de eigenschappen van het
betreffende onderzocht, waar deze constructies zich bevinden, of deze werkzaamheden/veranderingen ondervinden en
wat het werkbestek hierover vermeld.
Bij de aangrenzende constructies die werkzaamheden/verandering ondervinden is gecontroleerd of de stabiliteit
te allen tijde gewaarborgd blijft. Hieruit is gebleken dat er ondersteuningsvoorzieningen benodigd zijn die als
raakvlakken gelden met de uitvoering van de werkzaamheden op as H.
Vanuit het werkbestek zijn nog bepaalde omgevingsfactoren benoemd en vervolgens dieper geanalyseerd op
raakvlakken aan de hand van bijbehorende documenten. Hieronder vallen: ‘Geluid, stof en trillingen’, ‘Kabels en
leidingen’, ‘Asbest’ en ‘Weer-kritische werkzaamheden’.
De fysieke situatie op het bouwterrein en de werklocatie van de betreffende werkzaamheden is tevens
onderzocht. Hierbij is gelet op de werkruimte op locatie en het beoogde opslag- en transportplan (bouwstromen) op het
bouwterrein gedurende de uitvoering van de betreffende werkzaamheden én de (deels)gelijktijdige werkzaamheden.

Als laatste stap zijn de raakvlakken in de eerder genoemde sloopplannen (sub-paragraaf 2.1.2) van verscheidene actoren
doorgenomen en zijn de geconstateerde raakvlakken besproken met de (hoofd)werkvoorbereider van BESIX in Tilburg.
Hier zijn geen raakvlakken in geconstateerd die nog niet geïnventariseerd waren. In bijlage A staan de analyses van alle
geconstateerde raakvlakken uitgewerkt.
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Figuur 2.4 geeft een overzicht van de geconstateerde en onderzochte raakvlakken betreffende de werkzaamheden van
en rondom de werkzaamheden op as H. Deze raakvlakken gelden als input voor het uitvoeringsplan (case) en als input
in het hulpmiddel, behandeld in hoofdstuk 3.

Onderverdeling raakvlakgroepen
Voorafgaande-, gelijklopende-, vervolg
werkzaamheden

Inhoud

Verbouwing stationsgebouw
Afgraven grondlichaam
(de-)Monteren ondersteuning wand as H
Werkzaamheden wanddoorbraak
Baanmaken tunnelmoot
Inschuiven tunnelmoot
Aansluiten passage
Aangrenzende constructies
Dakkapconstructie - eisen aan monumentale bouwwerken
Nieuwe staalconstructie stationsgebouw
Nieuwe staalplaatbetonvloer stationsgebouw
Nieuwe wanden stationsgebouw
Sloop bestaande onderdelen stationsgebouw
Nieuwe aansluiting stationsgebouw-passage
Constructieve eigenschappen constructies
Waarborgen stabiliteit, te handhaven gebouwdelen
Ondersteuningsvoorzieningen
Gedurende de verbouwing van het stationsgebouw (vloeren,
wanden, materieel e.d.)
Omgevingsfactoren
Geluid, stof en trillingen (gebouw en omgeving)
Kabels en leidingen
Asbest
Weer-kritische werkzaamheden
Situatie bouwterrein en werklocatie
Werkruimte op locatie, opslag- en transportplan (bouwstromen)
Posities en informatie van alle relevante werkzaamheden
(bouwstromen)
Figuur 2.4: Overzicht raakvlakken met/van de werkzaamheden op en rondom as H
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Uitvoeringsplan hulpconstructie as H

Een van de werkzaamheden rond as H van stationsproject Tilburg heeft als case gediend voor het opstellen van een
uitvoeringsplan en het presenteren van de informatie in het hulpmiddel en de werkinstructie. Uit de inventarisatie en
analyse van de raakvlakken is het onderdeel voortgekomen waarvoor het uitvoeringsplan is uitgewerkt, namelijk de
tijdelijke hulpconstructie op de wand van as H. De hulpconstructie betreft een tijdelijke ondersteuning met als doel het
overnemen van de reactiekrachten die de bestaande begane grondvloer geeft op de wand op as H ten behoeve van de
stabiliteit van het stationsgebouw. De hulpconstructie is uitgewerkt omdat dit de grootste onbekende werkzaamheid op
as H is waarvan nog geen mogelijk uitvoeringsontwerp/-concept bekend is.

In bijlage B is het proces van de bepaling van het ontwerpconcept van de hulpconstructie uitgezet. Aan de hand van de
geanalyseerde raakvlakken is het ontwerpconcept bepaald en de uitvoeringswijze vormgegeven. Vervolgens is het
uitvoeringsplan uitgewerkt, weergegeven in bijlage C. Het uitvoeringsplan is volgens de documentatievolgorde van
BESIX Nederland gepresenteerd en uitgewerkt. Het resultaat is zoals aangegeven gebruikt als input voor de
vormgeving in het hulpmiddel. In figuur 2.5 en figuur 2.6 is de bepaalde vormgeving van de betreffende hulpconstructie
simplistisch (in het groen) weergegeven.

Figuur 2.5: Visualisatie ontwerpconcept hulpconstructie

Figuur 2.6: Zijaanzicht hulpconstructie

Onderlinge samenhang onderdelen uitvoeringsplan
Een uitvoeringsplan bestaat zoals eerder vermeld uit verscheidene onderdelen die niet onafhankelijk van elkaar
ontwikkeld kunnen worden. Deze dienen dus onderling op elkaar afgestemd te zijn. Vanuit elk onderdeel zijn
aandachtspunten naar voren gekomen die mede zorgen voor de onderlinge samenhang/afstemming bij het opstellen van
de uitvoerginsplannen. De aandachtspunten helpen de werkvoorbereider bij het opstellen van uitvoeringsplannen, deze
kunnen per werkvoorbereider variëren. De aandachtspunten weergegeven in figuur 2.7 komen voort uit de raakvlakken,
bepaling van het ontwerpconcept, het uitvoeringsplan van de hulpconstructie en het vooronderzoek.
In figuur 2.7 is de documentatievolgorde zoals BESIX Nederland deze hanteert te herkennen in de opbouw van
het uitvoeringsplan. Deze opbouw is afkomstig uit het sloopwerkplan ‘stationsgebouw Tilburg’ en het werkplan ‘slopen
bovenhoofd Maasbracht’ van BESIX Nederland. Bij elk onderdeel van het uitvoeringsplan zijn de aandachtspunten
toegevoegd ten behoeve van de onderlinge samenhang en afstemming. Deze zijn verwerkt in het uiteindelijke
hulpmiddel bij paragraaf 3.2.3-‘Werkplan opstellen’. Figuur 2.7 geeft een overzicht weer van de aandachtspunten per
onderdeel. Achter elk onderdeel is een inhoudsomschrijving (IO) gegeven. Dit geeft enkel aan wat er bedoelt wordt met
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het onderdeel en is dus niet maatgevend voor wat erin móét zitten. De aandachtspunten (AP) helpt de werkvoorbereider
met de onderlinge samenhang/afstemming van de onderdelen en betreft tevens geen volledigheidseis, deze
aandachtspunten zijn (blijvend) uit te breiden. Dit aspect komt terug in het hulpmiddel in paragraaf 3.2.5.

Onderdeel
Fasering werkzaamheden
Buitendienststellingen

Inhoudsomschrijving (IO), aandachtspunten (AP)
IO Opsomming fasering werkzaamheden weergegeven in stappen
IO Is er een buitendienststelling benodigd om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren? Is er een buitendienststelling
beschikbaar rond het moment van uitvoering of dient er een aangevraagd te worden. Met de volgende aspecten rekening
houden: Meeliften en/of meelifters, spoorafzetttingen, extra veiligheidsvoorzieningen, benodigde duur BDS met
afstemming op het personeel en materieelhuur e.d.
AP Afstemming extra veiligheidsvoorzieningen en het benodigde personeel met de spoorwerkzaamheden
AP Afstemming overige werkzaamheden meeliften/meelifters en (spoor)materieel

Raakvlakken

Uitwerking werkzaamheden
Voorafgaande werkzaamheden

IO Het te realiseren werk in afstemming met de raakvlakken, zoals weergegeven in bijlage A. De betreffende werkzaamheden
waarvoor dit plan wordt opgesteld dient met elk punt van de raakvlakken in relatie gebracht te worden
AP Afstemming van het te realiseren werk met de raakvlakken

IO Werkzaamheden die voorafgaande aan de betreffende uitvoering gereed moeten zijn
AP Situatie werklocatie aanvang van de te realiseren werkzaamheden
AP Afstemmen met het (reeds) aanwezige materieel
AP Afstemmen met de volgorde van uitvoering en het tijdplan

Gelijklopende werkzaamheden

IO Andere werkzaamheden die (deels) gelijktijdig uitgevoerd worden. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de
activiteiten op dezelfde werklocatie of die gebruik maken van hetzelfde materieel, transportroutes e.d.
AP Afstemming met de volgorde van uitvoering in combinatie met de andere werkzaamheden, tijdplan
AP Afstemmen met het (reeds) aanwezige materieel
AP Afstemming met het in te zetten personeel en logistiek

Uitwerking werkzaamheden

Vervolgwerkzaamheden

IO Stapomschrijving van het uit te voeren werk (montageplan) aan de hand van de eerdere gegeven werkfasering. In
afstemming met de raakvlakken, zoals weergegeven in bijlage A
AP Afstemming met de raakvlakken
IO Werkzaamheden die de betreffende werkzaamheden opvolgen die relevant zijn voor de betreffende werkzaamheden
AP Situatie werklocatie na afronding van de uitvoering, situatie werklocatie start vervolgwerkzaamheden
AP Benodigd materiaal en materieel vervolgwerkzaamheden

Maatcontroleplan

IO Maatcontroleplan van het montageplan. Wat, waar en hoe markeren/uitzetten?
AP Afstemmen met de uitwerking van de werkzaamheden, positie onderstempeling, positie liggers

Vrijkomende materialen

IO Hoeveeheid vrijkomende materiaalstromen, restafval, verontreinigde grond, asbest, wijze van opslag, transportwijze,
bestemming en het afvalstroomnummer
AP Opslag van restmateriaal: Beschikbare ruimte in verhouding met overige werkzaamheden en opslag, hoeveelheid en duur
AP Directe afvoer van restmateriaal: Afstemming aantal afvoerwagens, wachtperiodes, wachtruimte, aan- en afvoerroute
AP Inhoudsfactor (afhankelijk van het soort materiaal) transport in de vorm van lucht
AP Mogelijkheid om materialen te hergebruiken zoals de afgegraven grond voor het dodebed

Inzet materiaal

IO Overzicht van de benodigde materialen voor het realiseren van de werkzaamheden. Order: Wat, hoeveel, wanneer en waar
(globaal) leveren. Afroep: Wat, hoeveel, wanneer en waar (precies) leveren.
AP Afstemming constructieve aspecten bij de inzet van het materiaal, (bijv. bout- of lasverbindingen)
AP Afroep afstemmen met het te transporteren materieel en situatie op de bouwplaats

Inzet materieel

IO Overzicht van het benodigd materieel voor het realiseren van de werkzaamheden. Denk aan wat, waar, wanneer en hoe
verplaatsen? Analyse van de bewegingen en specificaties van het materieel.
AP Afstemming met alle transportstromen op het bouwterrein gedurende de uitvoering
AP Mogelijk combineren met het (reeds) aanwezig materieel gedurende de uitvoeringsfase
AP Vereiste deskundigheid gebruiker materieel
AP Constructieve aspecten bij de inzet van het materieel, constructieve detailberekeningen (Bijv. onderstempeling door het
extra gewicht van het materieel)
AP Inzet E&W voorzieningen en brandstoffen

Inzet personeel

IO Overzicht van het in te zetten personeel. Controlen of de personeelsinzet overeenkomt met de specifiek te verrichten
werkzaamheden. Evenals de afstemming met het werkschema zodat onder-/overbezetting van personeel voorkomen wordt.
AP Afstemming met materieel en werkzaamheden (vereiste deskundigheid)
AP Afstemming met de omvang van de materialen
AP Ploegenschema afstemmen met het werkschema
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IO Terreininrichting (per bouwfase indien relevant), logistiekplan/bouwstromen. Plaatsbepaling van de transportmiddelen,
van de bewerkingseenheden, ketenpark, parkeerplaatsen, bouwwegen, laad- en losplaatsen, afvalcontainers, opslagterrein
en de terreingrenzen.
AP Afstemming met het transportplan en aan- en afvoer materiaal en materieel
AP Locatie opslag, keten en afval in verhouding tot looptijden/transporttijden.
AP E&W voorzieningen benodigd op de werklocatie van de werkzaamheden (rekening houden met het tijdstip bij bijv.
AP kunstlicht)
Periode van benodigde opslag en inzetplekken van materiaal en materieel

Planning werkzaamheden

IO Tijdsduur en volgorde van de activiteiten waarbij de hoofd- en deelprocessen veelal maatgevend zijn.
AP Afstemming planning met de materiaalafroep en inzet materieel
AP Werkschema afgestemd met het ploegenschema
AP Weer-kritische werkzaamheden in relatie tot de weersverwachting van de uitvoeringsperiode
AP Duur werkzaamheden met de benodigde opslag (in relatie met de opslag bij andere werkzaamheden)

Veiligheid, gezondheid en
milieu

IO Overzicht van de toe te passen PBM's, TRA, het houden van startwerkinstructies en een calamiteitenplan.
AP Taak Risico Analyse bij de werkzaamheden. i.c.m. bouwterrein, soort materieel en materiaal, situatie werkomgeving
AP Risico’s in verhouding met de uitvoeringsperiode (jaargetijden, weer); werktijden; toelaatbare werkbelasting; beschikbare
voorzieningen; deskundigheid personeel.

Figuur 2.7: Overzicht van de aandachtspunten per onderdeel die in het hulpmiddel verwerkt zullen worden. Dit figuur
betreft geen volledigheidstabel.

Verrichte handelingen
Het hulpmiddel dient gebruiksvriendelijk te zijn voor de gebruiker, oftewel gebruikersvriendelijkheid. De termen
gebruiksvriendelijk en gebruikersvriendelijk lijken erg op elkaar maar toch zitten er verschillen tussen.
Gebruiksvriendelijkheid heeft betrekking op het gebruik van het hulpmiddel. Bijvoorbeeld een handeling die moet
worden uitgevoerd of een procedure die moet worden doorlopen. Vaak worden digitale hulpmiddelen ontworpen vanuit
het oog van de ontwerper en niet vanuit de gebruiker. Hierdoor wordt veelal gekeken naar wat mooi is en niet wat
functioneel is. Gebruikersvriendelijk heeft betrekking op de gebruikers van het hulpmiddel. Alles is ondergeschikt aan
wat de gebruiker wil. (i-design, 2014).
Tijdens het bepalen van het ontwerpconcept en het opstellen van een uitvoeringsplan is de student bewust
geworden van alle handelingen die deze gedurende het betreffende verricht. Verrichte handelingen en geraadpleegde
documenten gedurende het opstellen van de uitvoeringsplannen zijn geregistreerd, ook de handelingen van de
werkvoorbereiders van BESIX in Tilburg (doelgroep gebruiker) op de werkvloer zijn geregistreerd, zie figuur 2.8 en
2.9. Door deze handelingen te vertalen naar functies in het hulpmiddel is het mogelijk om een gebruikersgericht
hulpmiddel te ontwerpen. Onderstaand zijn al deze handelingen uiteengezet in een overzicht.
Verrichte handelingen gedurende het ontwerpen/opstellen van een uitvoeringsplan voor de hulpconstructie
Handeling

Reden voor handeling

E-mails openen, ophalen, zenden e.d.

Informatie betreft afspraken, vergaderingen e.d.
Maken van (schriftelijke) lijstjes met activiteiten/taken die men nog
moet uitvoeren
Nalopen wanneer bepaalde activiteiten plaatsvinden e.d.
Controleren van de versie en datum
Zoeken in documenten/e-mails naar een telefoonnummer
Collega’s vragen naar bepaalde contactgegevens van
projectbetrokkenen
In de projectmap zijn vele onderverdelingen te vinden waardoor er
vaak in verkeerde mappen gezocht wordt naar een (reeds gebruikt)
bestand
Specifieke data uit een bepaald bestand ophalen ter controle.
Ophalen/herinneren waar bepaalde informatie vandaan kwam.
Gegevens controleren op juistheid

Te verrichten taken noteren
Planning openen
Tekeningen controleren
Contactgegevens van projectbetrokkenen
opzoeken
Zoeken van documenten

Zoeken in documenten
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Veelvuldig doorklikken in
Naar de betreffende projectmap
bestandsmappen naar het gewilde
Naar het betreffende werkplan
document
Naar het ingediende/geaccepteerde plan (versie)
3D-model openen
Voor inzage, weergaven printen, overzicht werkomgeving
Openen van het werkbestek
Voor controles, (zoeken van) informatie, afspraken, eisen e.d.
Figuur 2.8: Verrichte handelingen door de student en de werkvoorbereiding
Geobserveerde handelingen verricht door werkvoorbereiders gedurende het opstellen van
uitvoeringsplannen
Handeling

Reden voor handeling

Contactgegevens van projectbetrokkenen
opzoeken

Zoeken in documenten naar een telefoonnummer
Collega’s vragen naar bepaalde contactgegevens van
projectbetrokkenen
Uren bijhouden en verrichte taken
Nalopen van notulen, agenda's, ingediende stukken e.d. voor eigen
registratie
Aanvragen nalopen
Overzicht van de benodigde-, nog op te stellen-, nog lopende- en
geaccepteerde aanvragen
Indiendata navragen
Navragen wanneer bepaalde stukken ingediend dienen te worden
Benodigde vergunningen controleren
(Status van) benodigde vergunningen controleren
Vragen waar bepaalde documenten staan
Bestandslocatie vergeten. Vragen aan collega's waar bepaalde
documenten in de projectmappen geplaatst zijn
Achterhalen waar bepaalde informatie
Achterhalen waar bepaalde gegevens, zoals randvoorwaarden,
vandaan kwam
maten en eisen, vermeld staan
Figuur 2.9: Verrichte handelingen door de student en de werkvoorbereiding

Na het registreren van de handelingen zijn de werkvoorbereiders van BESIX in Tilburg gevraagd om nog een aantal
punten kenbaar te maken die gewenst zijn om in het hulpmiddel te verwerken. Deze staan onderstaand in figuur 2.10
weergegeven. Het betreffende aspect is benoemd in de eerste kolom waarna de omschrijving/uitleg in de tweede kolom
weergegeven staat.

Inhoudelijke toevoegingen (wensen) aan het hulpmiddel vanuit de werkvoorbereiding
Toevoeging/wens
Overzicht van (deel)werkplannen met
status
Inventarisatie van (mogelijke) raakvlakken
Overzicht met mogelijk benodigde
vergunningen

Communicatieplan
Toewijzen van een ‘status’ aan onderdelen
Gebruiksvriendelijk en aanpasbaar
Herinnerd worden bij naderende data
Het vermijden van dubbel werk

Omschrijving
Er dienen meerdere (deel)werkplannen opgesteld te worden, een
overzicht van al deze plannen met de status van het plan, benodigd
op, ingediend op, etc.
Stimuleren/aansturen op het uitzoeken van relaties tussen/met
andere werkzaamheden/componenten e.d.
Beschikbaarheid over een lijst waar alle eerder benodigde soorten
vergunningen in staan zodat de gebruiker enkel de van toepassing
zijnde aan hoeft te vinken. Op deze manier wordt er voorkomen dat
vergunningen vergeten worden.
Contactgegevens van betrokken partijen.
Aanvragen, werkplannen, uit te werken onderdelen etc. voorzien
van een status
Mogelijkheid tot het uitbreiden van de onderdelen e.d. in het
hulpmiddel
Mogelijkheid tot het toewijzen van herinneringen bij bepaalde taken
en aanvragen

Het werkplan wordt in Word opgesteld. Het is niet wenselijk als dit
werkplan in het hulpmiddel opnieuw getikt moet worden of men
meermaals moet ´kopiëren-plakken´.
Figuur 2.10: Inhoudelijke toevoegingen aan het hulpmiddel vanuit de werkvoorbereiding
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OPZET EN ONTWERP VAN HET HULPMIDDEL

In dit hoofdstuk is, op basis van eisen en uitgangspunten voortgekomen uit het voorgaande onderzoek, het ontworpen
hulpmiddel uitgewerkt dat de werkvoorbereiding begeleidt bij het opstellen van uitvoeringsplannen. In paragraaf 3.1
zijn de eisen aan het ontwerp en de uitgangspunten beschreven. Vervolgens zijn de functies die het hulpmiddel dient te
bekleden bepaald en wordt het stroomschema van het hulpmiddel weergeven. Paragraaf 3.2 behandelt stapsgewijs de
vormgeving en invulling van het hulpmiddel aan de hand van het in paragraaf 3.1 gegeven stroomschema.

3.1

Eisen en functies aan/in het hulpmiddel

De ontwerpeisen zijn verwerkt in een programma van eisen (PvE). Het PvE is opgesteld aan de hand van het
voorgaande onderzoek. De gestelde eisen zijn absolute criteria waaraan het ontwerp moet voldoen om alle
hoofdknelpunten teniet te doen zodat de gestelde planning gehaald wordt. Verscheidene punten zijn toegevoegd aan het
informatieverstrekkende aspect vanuit het gastbedrijf waarvan het wenselijk is dat deze worden opgenomen in het
ontwerp.

3.1.1

Programma van eisen

1.

Het hulpmiddel moet de werkvoorbereider aansturen op de volledigheid van het uitvoeringsplan van de
werkzaamheden op en rondom as H van het stationsproject Tilburg.

2.

Het hulpmiddel moet gebruikersvriendelijk zijn en de werkvoorbereider moet zijn uitvoeringsplannen en taken
met het hulpmiddel kunnen beheren.

3.

Met het hulpmiddel moet een werkinstructie opgesteld kunnen worden.

4.

In de werkinstructie dient opgenomen te zijn:

5.

overzicht werkomgeving

procesweergave uitvoering

startvoorwaarden

overdrachtscoördinatie

communicatieplan

draaiboek hoofdactiviteit

Per hoofdactiviteit van het draaiboek moet de weergavecombinatie die van belang is samengesteld kunnen
worden.

6.

Het hulpmiddel moet aanwijzingen voor het gebruik van het hulpmiddel bevatten indien nodig.

7.

Het hulpmiddel dient aan- en toepasbaar te zijn voor toekomstige projecten.

Programma van wensen
8.

Werkinstructies in het hulpmiddel zoveel mogelijk automatisch genereren.

De eisen en wensen die inhoudelijk verdere uitleg behoeven worden onderstaand behandeld.
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Aansturing op volledigheid van uitvoeringsplannen
Indien de informatie gegeven vanuit de werkvoorbereiding niet volledig en niet duidelijk is betekent dit hogere risico’s
op vertraging van werkzaamheden tijdens de uitvoering. De werkvoorbereider stelt een werkplan op. Vanuit dit plan
wordt er door de uitvoering een werkinstructie opgesteld waarmee deze zijn werklieden instrueert. Door de beperkte
voorbereiding zijn de daaruit komende werkinstructies beperkt, en dus ook de directe instructies vanuit de uitvoering.

In het onderzoek is bepaald wanneer een uitvoeringsplan als volledig wordt beschouwd door BESIX en overige
betrokken actoren. Het uitvoeringsplan bestaat als het ware uit een of meerdere werkplannen met aanvulling van de
documenten (die een uitvoeringsplan behoord te bevatten) die naderhand opgesteld zijn maar niet ín het werkplan
toegevoegd worden. In het hulpmiddel wordt de praktijkterm ‘werkplan’ toegepast.
Ook is onderzocht welke raakvlakken van invloed zijn op de uitvoering van de werkzaamheden op en rondom
as H, paragraaf 2.4 en bijlage A, en dus ook van invloed zijn op de uitvoeringsplannen. Bij de aansturing op de
volledigheid van de inhoud van uitvoeringsplannen behoort ook de onderlinge samenhang/afstemming tussen de
onderdelen, paragraaf 2.5 figuur 2.7. Al deze zojuist genoemde aspecten komen terug in het hulpmiddel bij het opstellen
van een uitvoeringsplan. Hierop dient het hulpmiddel de gebruiker aan te sturen en te controleren op aanwezigheid van
deze onderdelen.

Gebruikersvriendelijk
Het hulpmiddel dient gebruiksvriendelijk te zijn voor de gebruiker, oftewel gebruikersvriendelijkheid. De termen
gebruiksvriendelijk en gebruikersvriendelijk lijken erg op elkaar maar toch zitten er verschillen tussen.
Gebruiksvriendelijkheid heeft betrekking op het gebruik van het hulpmiddel. Bijvoorbeeld een handeling die moet
worden uitgevoerd of een procedure die moet worden doorlopen. Vaak worden digitale hulpmiddelen ontworpen vanuit
het oog van de ontwerper en niet vanuit de gebruiker. Hierdoor wordt veelal gekeken naar wat mooi is en niet wat
functioneel is. Gebruikersvriendelijk heeft betrekking op de gebruikers van het hulpmiddel. Alles is ondergeschikt aan
wat de gebruiker wil. (i-design, 2014).
Tijdens het opstellen van de hulpconstructie en de uitvoeringswijze zijn alle handelingen geregistreerd die
gedurende het opstellen worden verricht door de gebruiker. Ook de handelingen van de werkvoorbereiders van BESIX
in Tilburg (doelgroep gebruiker) op de werkvloer zijn geregistreerd, zie figuur 2.8 en 2.9. Door deze handelingen te
vertalen naar functies in het hulpmiddel is het mogelijk om een gebruikersgericht hulpmiddel te ontwerpen.

Aanwijzingen voor het gebruik van het hulpmiddel (gebruikersvriendelijk)
De gebruiker moet met beperkte kennis van de software (waarin het hulpmiddel ontworpen wordt) het hulpmiddel
kunnen bedienen. Hierdoor dienen er waar nodig aanwijzingen in het hulpmiddel verwerkt te worden of een handleiding
voor het gebruik van het hulpmiddel toegevoegd worden indien nodig.

Flexibiliteit - Projectgebonden
Het hulpmiddel is ontworpen voor het opstellen van uitvoeringsplannen van werkzaamheden op en rondom as H van het
stationsproject Tilburg door de werkvoorbereiders van BESIX. Om het hulpmiddel van projectgebonden naar
ongebonden te maken dient het hulpmiddel aanpasbaar te zijn zodat in de toekomst, bij een nieuw (soortgelijk) project,
eveneens het hulpmiddel toegepast kan worden. De naamgeving, indeling en structuur moet dusdanig flexibel zijn dat
de gebruiker onderdelen en gegevens kan uitbreiden en toevoegen die voorheen onbekend of niet van toepassing waren.
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Op deze manier kan de gebruiker een soort van database opzetten met alle mogelijke (reeds voorgekomen) aspecten
omtrent het opstellen en beheren van uitvoeringsplannen.

Software hulpmiddel
Uitvoeringsplannen worden door de werkvoorbereiding van BESIX opgesteld in Microsoft Word. De
uitvoeringsplannen worden zodra deze gereed zijn voor indiening geconverteerd naar een Portable Document Format
(PDF). Een wens vanuit de werkvoorbereiding is dat deze niet twee maal het uitvoeringsplan dient te typen of het
gehele uitvoeringsplan dient te kopiëren-plakken in het hulpmiddel o.i.d. Indien het uitvoeringsplan (deels) uitgewerkt
wordt in het hulpmiddel dan dient deze eenvoudig gesynchroniseerd of overgezet te kunnen worden naar het volledige
werkplan dat opgesteld is in Microsoft Word. De software dient dus compatibel te zijn met deze bestanden. Aan de
hand van deze informatie en de bepaalde functies in het hulpmiddel is gekozen om het hulpmiddel uit te werken met de
software Microsoft Excel. Deze software is bekend bij de werknemers van BESIX Nederland en de benodigde licenties
zijn in het bezit van BESIX Nederland. In Excel kan men overzichtelijk te werk gaan, het programma is flexibel en
relatief eenvoudig te koppelen met vele andere bestanden en software zoals Microsoft Word, Microsoft Project en
Microsoft PowerPoint.

Weergave 3D-model station Tilburg
Uit de resultaten van de informatieverstrekking naar het uitvoerende personeel komt naar voren dat 3D weergave de
voorkeur heeft boven 2D bij het presenteren van de fasering van de werkzaamheden (hoofdproces en montagevolgorde)
en voor het inzicht in de werklocatie/omgeving, zie paragraaf 2.3. Ook is een 3D-model bevorderlijk bij het opstellen
van uitvoeringsplannen. De werkvoorbereider heeft beter ruimtelijk inzicht in het model van het projectgebouw,
hiermee kunnen o.a. sneller ontwerpbeslissingen gemaakt kunnen worden. Werkvoorbereiders maken echter lang niet
altijd 3D-modellen doordat dit veel tijd vergt en mogelijk de benodigde kennis van de (teken)software ontbreekt. Omdat
het beoogde hulpmiddel in eerste instantie een projectgebonden hulpmiddel betreft is het stationsgebouw van Tilburg in
3D uitgewerkt door middel van de software SketchUp, de gebruiker kan het model inzien met een gratis te downloaden
SketchUp viewer. Hiermee kan de gebruiker het model bekijken en bepaalde scenes afdrukken, waaronder horizontale
doorsneden over elke verdieping en verticale doorsneden over het stationsproject. De SketchUp viewer kent geen
hulpmiddelen om het model te bewerken of aan te passen, hierdoor is het programma eenvoudig te gebruiken voor
mensen die onbekend zijn met SkecthUp. Tevens is het model in viewer beschermd tegen onbedoelde wijzigingen.

Deze functie biedt de werkvoorbereider (gebruiker van het uiteindelijke hulpmiddel) de mogelijkheid om 3Dweergaven van specifieke onderdelen toe te voegen aan zijn werkplannen en werkinstructies. In figuur 3.1 is de
weergave van het 3D-model weergegeven in SketchUp viewer.
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Figuur 3.1: Weergave 3D-model van het centraal station Tilburg in SketchUp viewer

De schematisering op de volgende pagina betreft een overzicht van het onderzoek, omschrijving onderzoeksresultaat,
het programma van eisen en het ontwerpplan in één schematische weergave. In de hierop volgende sub-paragraaf 3.1.2
zal de eerste activiteit ‘Functies in het hulpmiddel bepalen’ behandeld worden, weergegeven onder processtap 6
onderstaande schematisering.
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Functies in het hulpmiddel

Om het gestelde doel te behalen dient het ontwerp een bepaalde functie te verrichten, een hoofdfunctie. De hoofdfunctie
van het ontwerp is in principe het voldoen aan de doelstelling van de ontwerpfase. Door middel van het vaststellen van
deelfuncties (afgeleid van de hoofdfunctie) ontstaan er onderdelen die gemakkelijker zijn op te lossen. Deze onderdelen
worden vervolgens samengevoegd en afgestemd tot een optimaal ontwerp. Een aantal functies betreffen een specifieke
inhoud, zoals bijvoorbeeld de volledigheid van een uitvoeringsplan en het uitvoeringsplan van de hulpconstructie. Deze
inhoud is reeds vastgelegd. In paragraaf 3.2 ‘Vormgeving en weergave van het hulpmiddel’ wordt het ontwerp
behandeld waarbij deze inhoud terugkomt in bepaalde onderdelen/functies, dit wordt bij het betreffende deel beschreven
en beargumenteerd. Door BESIX wordt de term ‘werkplan’ gebruikt in plaats van ‘uitvoeringsplan’. Om deze reden
wordt er in het hulpmiddel en in de verslaglegging vanaf dit punt ‘werkplan’ toegepast.

Figuur 3.2: Bepaling van de (deel)functies in het hulpmiddel

a) Functies vanuit de doelstelling:
a.1

Aansturing op de volledigheid van een werkplan;

a.2

begeleiden bij het beheren en opstellen van werkplannen van de werkzaamheden op en rondom as H;

a.3

opstellen van een werkinstructie in het hulpmiddel.

b) Functies afgeleid van het programma van eisen die nog niet vermeld staan bij ‘functies vanuit de doelstelling’:
b.1

Controleren op volledigheid van het werkplan;

b.2

beheren van de door de werkvoorbereider uit te voeren taken;

b.3

onderdelen van de werkinstructie vormen;

b.4

mogelijkheid tot het aanpassen van het hulpmiddel;

b.5

aanwijzingen geven voor gebruik en bewerking van het hulpmiddel;

b.6

inhoudsomschrijving bij de uit te werken onderdelen.

c) Functies afkomstig vanuit de handelingen (zie figuur 2.8) verricht gedurende het opstellen van een werkplan:
c.1

Het direct linken/openen naar/van de benodigde programma’s, documenten en bestanden;

c.2

het overzichtelijk weergeven en bijwerken van taken;

c.3

het moet zichtbaar zijn wie de betrokkenen bij het project zijn, inclusief contactgegevens;

c.4

het toewijzen van referenties;

c.5

het bijhouden van geraadpleegde/toegepaste documenten;

c.6

overzicht van uren en verrichte taken van het betreffende project;

c.7

overzicht van de benodigde-, nog op te stellen-, nog lopende- en geaccepteerde aanvragen.
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d) Functies afkomstig vanuit wensen van de doelgroep die nog niet vermeld zijn:
d.1

Vermijden van dubbel typewerk en/of kopiëren-plakken;

d.2

overzicht van de (deel)werkplannen met statusvermelding;

d.3

aansturen op het uitzoeken van raakvlakken;

d.4

uitbreidbare vergunningenlijst;

d.5

de gebruiker herinneren bij naderende (indien)data;

3.1.3

Stroomschema gebruiker in het hulpmiddel

De vormgeving en weergave van het hulpmiddel wordt behandeld in paragraaf 3.2. Deze wordt behandeld aan de hand
van het stroomschema van de stappen die de gebruiker en het hulpmiddel moeten uitvoeren om tot het gewenste
resultaat te komen. Om deze reden wordt eerst het stroomschema behandeld. In figuur 3.3 is het stroomschema van het
hulpmiddel gevisualiseerd als ‘Black-Box’.

Figuur 3.3: Het hulpmiddel gevisualiseerd als ‘Black-Box’ tussen de input en output

Het hulpmiddel dient de werkvoorbereider te begeleiden bij het beheren en opstellen van volledige werkplannen (met
betrekking tot de werkzaamheden en raakvlakken op en rondom as H bij het stationsproject Tilburg) en de daaruit
voortkomende werkinstructies. Aan de hand van de doelstelling, onderzoeksresultaten en het programma van eisen is
onderstaande indeling van (hoofd)activiteiten (A t/m E) opgesteld om in het stroomschema te verwerken.
Activiteit 4 van processtap 6 in ‘overzicht onderzoeksfase en ontwerpfase’ op pagina 25 komt overeen met het
stroomschema van het uiteindelijk te doorlopen proces door de gebruiker in het hulpmiddel.
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Het hulpmiddel gereed maken voor gebruik

Deze activiteit omvat de invoerfase van de benodigde informatie/koppelingen die nodig zijn voor het functioneren van
het hulpmiddel. Vanuit de gebruikersvriendelijk-eis zijn bepaalde functies afgeleid en vormgegeven die gedurende het
gehele proces aanwezig dienen te zijn of enkel op bepaalde punten. Deze betreffende functies kunnen niet op een
bepaalde positie in het stroomschema geplaatst worden doordat deze functies bijvoorbeeld het beheer gedurende het
gebruik betreffen, zoals het beheren van de door de werkvoorbereider uit te voeren taken gedurende het project. Deze
functies worden apart behandeld in paragraaf 3.2.2.

B.

Het opstellen van werkplannen

De werkvoorbereider dient te bepalen welke onderdelen van het werkplan (onderdelen bepaald in het onderzoek) van
toepassing zijn bij de werkzaamheden waarvoor het werkplan wordt opgesteld. Een van de onderdelen van een
werkplan is ‘raakvlakken’. Aan de hand van de in het onderzoek geïnventariseerde en geanalyseerde raakvlakken kan
de werkvoorbereider bepalen welke van invloed zijn op de uitvoering van de betreffende werkzaamheden. Alle van
toepassing zijnde onderdelen van het werkplan dienen gepresenteerd te worden in een Word-document volgens de layout/opbouw zoals BESIX deze hanteert. Onderlinge afstemming van de werkplannen hoort bij het uitwerken en de
volledigheid van het werkplan, hierop moet de werkvoorbereider gewezen worden tijdens het uitwerken. Voordat het
werkplan wordt ingediend moet deze door de werkvoorbereider en het hulpmiddel gecontroleerd worden op de
volledigheid.

C.

Werkplan indienen

Een werkinstructie wordt opgesteld zodra een werkplan ingediend en geaccepteerd is. Bij het afkeuren van een
werkplan wordt een revisie opgesteld die de gebreken, overhandigd door middel van een afkeuringsrapport, van het
vorige werkplan moet opheffen. De werkvoorbereider dient vanuit het hulpmiddel inzage te hebben in het
afkeuringsrapport. Zodra het werkplan geaccepteerd is, kan een werkinstructie opgesteld worden.

D.

Werkinstructie opstellen

Uit de onderzoeksfase is voortgekomen welke informatie de werkinstructie moet bevatten en hoe deze gepresenteerd
dient te worden. In het hulpmiddel is de werkinstructie als sjabloon/template ontworpen en zal deze de benodigde
informatie door middel van koppelingen uit het geaccepteerde werkplan halen. De onderdelen die de werkinstructie
moet bevatten zijn in drie groepen geplaatst, namelijk het ‘Voorblad’, ‘Draaiboek van de hoofdactiviteit’ en het
‘Overdrachtsformulier’.

In figuur 3.4 is het stroomschema van het te doorlopen proces van de gebruiker in het hulpmiddel weergegeven.
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Figuur 3.4: Stroomschema van het te doorlopen proces door de gebruiker voor het opstellen van volledige werkplannen
en de daaruit voortkomende werkinstructies
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Vormgeving en weergave van het hulpmiddel

Bij het vormgeven van een structuur zijn een aantal punten belangrijk voor de gebruiker. Navigatie in het hulpmiddel en
de consistentie van het hulpmiddel. Zo dient de gebruiker altijd te weten waar deze zich in het hulpmiddel bevindt en
hoe deze bij bepaalde onderdelen komt. Een navigatiebalk zal daarom toegevoegd worden in het hulpmiddel. Bij
consistentie moet gedacht worden aan een eenduidige opbouw van de vormgeving van het hulpmiddel. Dit houdt in dat
de verschillende menu’s/pagina’s/onderdelen in het ontwerp zoveel mogelijk dezelfde grootte, positie, werking en
vormgeving behouden.

De vormgeving, dimensionering, naamgeving, posities, en de kleurtoekenning van/aan de onderdelen zijn deels naar
inzicht van de ontwerper ingedeeld en door middel van het gebruiken/testen verbeterd en geoptimaliseerd in hoeverre
dat mogelijk is gebleken. Het hulpmiddel is ontworpen op een 15”6 inch scherm waarbij het scherm op bepaalde punten
uit twee gedeelten bestaat. De breedte van het linker deel staat vast, de breedte het rechter deel is rekbaar indien een
breder scherm toegepast wordt. De gemaakte keuzes zullen zoveel mogelijk beargumenteerd worden. In het hulpmiddel
Tijdens het ontwerp is rekening gehouden met de wijze van documentatie zoals BESIX deze hanteert, bijvoorbeeld de
volgorde van de onderdelen in het werkplan.

Te veel visuele elementen op het scherm komt de overzichtelijkheid voor de gebruiker niet ten goede. Er dient een
bepaalde rust gecreëerd te worden door onderdelen/functies/acties van het hulpmiddel te verbergen onder een icoon of
onder een uitklapbaar venster.
In het hulpmiddel zitten meerdere iconen verwerkt. Dit zijn koppelingen naar o.a. de mailbox, planning (MS
project en/of PDF), projectmap, werkbestek e.d. Deze opties betreffen directe links (snelkoppeling) naar een bepaald
document of applicatie (functie c.1 uit sub-paragraaf 3.1.2). Deze zitten in het hulpmiddel verwerkt omdat bijvoorbeeld
via de mail afspraken, wijzigingen en documenten bevestigd en/of doorgestuurd worden die de werkvoorbereider nodig
heeft. Door middel van één druk op de knop wordt het betreffende document of applicatie geopend. De iconen bevatten
dus een snelkoppeling naar een (zelf)toegewezen applicatie, map, locatie of document. Onderstaand staan alle iconen
welke voorkomen in het hulpmiddel weergegeven met functieomschrijving.

Koppeling openen bestandslocatie van de

Koppeling naar het 3D-model in

planning in MS Project

SketchUp-viewer

Koppeling openen bestandslocatie van de

Koppeling openen van het betreffende document

planning in PDF

in Word

Koppeling naar de inbox Outlook van de

Koppeling openen van het betreffende document

gebruiker

in PDF

Koppeling openen van de projectmap

Koppeling naar het betreffende afkeuringsrapport

Koppeling openen van het werkbestek

UP

Koppeling naar de top van het scherm
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Positieaanduiding van een visualisatie

Koppeling openen bestandslocatie

Verwijderen van het betreffende

Openen van het betreffende onderdeel op de
rechterzijde van het scherm

Instellingen van het betreffende

Terugkeren naar het vorige scherm

Instellingen werkplanoverzicht

Openen van aanwijzingen van het betreffende
scherm

Het ontwikkelde hulpmiddel betreft een betaversie, het is een in ontwikkeling zijnde software die nog niet stabiel
genoeg is om in productie genomen te worden, maar wel al (deels) functioneert. Bepaalde onderdelen/functies worden
in het hulpmiddel automatisch gekoppeld, geopend e.d. zoals omschreven wordt bij het betreffende deel. De
daadwerkelijke werking van het beschrevene kan echter achter blijven doordat de deskundigheid van de ontwerper op
het gebied van programmeren beperkt is.
Op de volgende pagina’s wordt het hulpmiddel door middel van afbeeldingen en tekst stapsgewijs (volgens het
stroomschema) geïllustreerd en omschreven. De stroomschema’s weergegeven bij elke stap bestaat uit het
stroomschema van de gebruiker (figuur 3.4) aangevuld met de stappen die het hulpmiddel uitvoert.
De vormgeving en functies van de navigatiebalk wordt weergegeven voorafgaande aan het startscherm zodat
de lezer weet welke onderdelen bij de navigatiebalk hoort en welke niet. De inhoud van de navigatiebalk (activiteit in
het stroomschema van het hulpmiddel in stap A) wordt in een aparte paragraaf (3.2.2) behandeld nadat het startscherm
omschreven is. Bij het openen van het hulpmiddel kan de werkvoorbereider kiezen uit het openen van een bestaand
project, de database of een nieuw project, zie figuur 3.5a.

Figuur 3.5a: Voorbeeld eerste weergave na het openen van het hulpmiddel

Toegevoegd in het hulpmiddel is een handleiding voor gebruik van het hulpmiddel, weergegeven in de
rechterbovenhoek. Deze kan geopend worden in elk scherm van het hulpmiddel met de ‘Help’–knop. Hierin staat elk
onderdeel en de werking hiervan stapsgewijs omschreven van het opstarten van een nieuw project tot het afdrukken van
de werkinstructie. Bij het opstarten van een nieuw project zal bij het openingsscherm standaard het ‘Help’-menu
uitgeklapt staan, zie figuur 3.5b.
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Figuur 3.5b: Startscherm bij het openen van een nieuw project waarbij het ‘Help’-menu standaard uitgeklapt staat.
In het ‘Help’-menu ziet de gebruiker welke onderdelen aanwezig zijn op het betreffende scherm. Door deze te
selecteren geeft het hulpmiddel aan welk onderdeel wat is. In het venster is ook een stappenplan verwerkt. Dit
stappenplan geeft het proces weer voor het gereed maken van het hulpmiddel en het opstellen van een werkplan tot met
het afdrukken van de werkinstructie. Figuur 3.5c geeft een voorbeeld weer bij het selecteren van de ‘navigatiebalk’.
Hieruit valt te constateren dat deze vijf onderdelen kent. Door vervolgens een van deze onderdelen te selecteren geeft
het hulpmiddel aan waar dit zit, in dit geval ‘5. actieknoppen naar het scherm van het betreffende’.

Figuur 3.5c: Aanduiding onderdeel van de navigatiebalk met het ‘Help’-menu

37

Hoofdstuk 3

3.2.1

Opzet en ontwerp van het hulpmiddel

Hulpmiddel gereed maken voor gebruik

Figuur 3.6a weergeeft het stroomschema voor het opstellen van een werkplan in het hulpmiddel

Figuur 3.6a: Stroomschema van het proces dat in het hulpmiddel
éénmalig doorlopen wordt voor het gebruiken van het hulpmiddel.
Rechts onder het kader betreft de legenda van het stroomschema.

De eerste taak van de gebruiker is het gereed maken van het hulpmiddel voor gebruik. Het openingsscherm bij het
opstarten van het hulpmiddel is direct de overzichtspagina genaamd ‘START’, zie figuur 3.7. De startpagina fungeert
als overzicht van het betreffende project en inhoudsoverzicht van het hulpmiddel. Men ziet direct welk project het
betreft, welke werkplannen nodig zijn en wat de status daarvan is. Vanuit ‘START’ beheert de gebruiker het
hulpmiddel.

Zoals vermeld wordt voorafgaande aan het startscherm de navigatiebalk in het hulpmiddel behandeld. De functie van de
navigatiebalk betreft het navigeren tussen schermen in het hulpmiddel en enkel het aanduiden van het weergegeven
onder de navigatiebalk (positie aanduiding in het hulpmiddel). Deze balk betreft dus geen inhoudelijk onderdeel van de
weergegeven inhoud onder deze balk.

38

Hoofdstuk 3

Opzet en ontwerp van het hulpmiddel

Activeren navigatie en beheer in het hulpmiddel
Bovenin elk scherm in het hulpmiddel is de navigatiebalk altijd op een dezelfde positie weergegeven. Figuur 3.6b geeft
de navigatiebalk weer. Vanuit elk punt in het hulpmiddel kan de gebruiker door middel van de actieknop ín ‘SPTTILBURG’ (gepositioneerd de linkerbovenhoek) terugkeren naar het startscherm. Door middel van het

-icoon kan

de gebruiker terug keren naar het scherm waar deze vandaan kwam.

SPT-TILBURG
Actielijst

START
Communicatielijst

Urenverantwoording

Documentenlijst

Database

Figuur 3.6b: Navigatiebalk in het hulpmiddel

De navigatiebalk bestaat uit meerdere onderdelen, namelijk:


Projectnaam (links in de blauwe balk);



positieaanduiding in het hulpmiddel (rechts in de blauwe balk);



knop om terug te keren naar het startscherm;



knop om terug te keren naar het vorige scherm;



vijf actieknoppen voor beheer (actielijst, communicatielijst, urenverantwoording, documentlijst en database).

De vijf actieknoppen zijn afkomstig uit bepaalde functies in sub-paragraaf 3.1.2. De actielijst komt voort uit functie b.2
en c.2. De communicatielijst is afkomstig uit functie c.3, urenverantwoording betreft functie c.6, de documentenlijst
vanuit functie c.5 en de database is afgeleid van functie b.4.

Met de zojuist beschreven actieknoppen kan de gebruiker met één druk op de knop wisselen tussen verschillende
onderdelen in het hulpmiddel. In sub-paragraaf 3.2.2 wordt de bijbehorende inhoud van de navigatiebalk uitgebreid
toegelicht. De navigatiebalk en de daarbij behorende actieknoppen blijven ongewijzigd qua positie en zullen te allen
tijde in het hulpmiddel weergeven zijn.

A.1

Invoeren algemene projectgegevens

Indien het hulpmiddel voor de eerste keer wordt geopend, wordt er door het hulpmiddel eenmalig naar de algemene
gegevens van het project gevraagd (zie projectgegevens rechtsboven in figuur 3.7) en zijn de ruimtes onder
‘Werkplannen’, ‘Aanvragen’ en ‘Informatieve aanvragen’ leeg. Evenals de visualisaties op de rechterhelft van het
scherm. Figuur 3.7 weergeeft het ‘START’-scherm. De ingevoerde datums, benamingen en statussen van de
werkplannen in het startoverzicht zijn willekeurig gekozen om als voorbeeld te dienen voor uitleg van het hulpmiddel
en de daarbij vormgegeven functies in dit hulpmiddel. De visualisatie geldt als grafische weergave bij selectie van een
werkplan in het ‘Werkplannen’-overzicht zodat inzichtelijk is waar het betreffende werkplan zich afspeelt.
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Figuur 3.7: ‘START’-scherm van het hulpmiddel

A.2

Invoeren contactgegevens projectbetrokkenen

Dit betreft het invoeren van de contactgegevens van de projectbetrokkenen in de communicatielijst. De
communicatielijst is een van de vijf actieknoppen in de navigatiebalk in figuur 3.6. Deze wordt eveneens verder
uitgelicht in sub-paragraaf 3.2.2.

A.3

Beheerfuncties activeren/koppelen

In het hulpmiddel zitten meerdere beheerfuncties in iconen verwerkt. Deze iconen betreffen directe links
(snelkoppeling) naar een bepaald document, map of applicatie. Een overzicht van al deze iconen is voorafgaande aan
sub-paragraaf 3.2.1 weergegeven. De volgende iconen dienen te worden gekoppeld op de startpagina bij het gereed
maken van het hulpmiddel:

De iconen zijn in het hulpmiddel reeds gekoppeld, indien er echter een bestand verouderd is of er is bijvoorbeeld een
nieuwe nota toegevoegd aan het werkbestek dan dient deze opnieuw te worden gekoppeld. In figuur 3.8 is een
voorbeeld weergegeven van het koppelen van het werkbestek. De gebruiker klikt met de rechter muisknop op het icoon
en vervolgens op ‘hyperlink’. In de pop-over kan de gebruiker de gewilde koppeling maken.
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Figuur 3.8: Het koppelen van het werkbestek aan het icoon

A.4

Invoeren benodigde werkplannen en (informatieve) aanvragen

Het werkplanoverzicht is te zien in figuur 3.7. De gebruiker heeft direct inzage in de versie van het werkplan, status,
datum van de betreffende status (bijv. de datum waarop het werkplan is geaccepteerd), en de datum waarop deze
uiterlijk benodigd is. De gebruiker kan met het driehoekige icoon werkplannen verbergen en weergeven.
= Onderliggende niveaus verborgen;
Met het

= Onderliggende niveaus weergegeven.

-icoon kan de gebruiker werkplannen toevoegen, verwijderen en verplaatsen. Door op het icoon te

klikken wordt een venster geopend (pop-over, zie figuur 3.9). Met het cursieve getal wordt het aantal niveaus bepaald.
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Figuur 3.9: Aanpassen van het werkplanoverzicht

Asta Advies

Status Datum

Benodigd

6-01-13

geaccepteerd 1-06-14

3-02-13

5-07-13

ingediend 1-06-14

6-09-13

41

Hoofdstuk 3

Opzet en ontwerp van het hulpmiddel

Als een werkplan wordt toegevoegd staat de versie standaard op ‘A’, de status op ‘nog opstellen’ en de actieknop op
‘werkplan opstellen’. Bij de ‘datum’ en ‘benodigd’ staat standaard een ‘+’. De actieknop staat op ‘werkplan opstellen’
en de koppelingen (link WerkP

) zijn niet werkend omdat er nog geen werkplan aanwezig is dat hieraan

gekoppeld kan worden, zie figuur 3.10.
link

S WERKPLANNEN
A

Versie

Status

Datum

Benodigd

A

nog opstellen

+

+Show

WerkP

Verbouwing stationsgebouw
A.1
A.1.1

Werkzaamheden as H
hulpconstructie wand as H

werkplan opstellen
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Figuur 3.10: Voorbeeld weergave na het toevoegen van een nieuw werkplan

Voor het verwijderen van een werkplan dient deze te worden geselecteerd, op de tevoorschijn komende prullenbak te
klikken en vervolgens het verwijderen bevestigen, zie ook figuur 3.9. Het verplaatsen van een werkplan geschiedt door
de code te veranderen naar de code van de gewenste positie, de codering wordt automatisch aangepast en
doorgenummerd.

Als het vak voor de datum geselecteerd wordt komt er een kalender als pop-over tevoorschijn waar de juiste datum in
gekozen wordt. In hetzelfde vak heeft de gebruiker de mogelijkheid om een herinnering aan de gestelde datum toe te
voegen door op de alarmklok te klikken, zie figuur 3.11 (functie d.5 uit sub-paragraaf 3.1.2). De herinnering komt in de
vorm van een e-mail naar het eerder gekoppelde e-mailadres.
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Figuur 3.11: Datum en een herinnering toevoegen
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Bij het selecteren van een bepaald werkplan (code of naam) krijgt de gebruiker de mogelijkheid om een grafische
weergave van het betreffende werkplan toe te voegen zodat inzichtelijk is waar het betreffende werkplan zich afspeelt.
De grafische weergave die getoond wordt indien er geen selectie van een bepaald werkplan is, dus standaard in het
startscherm, is aanpasbaar naar de voorkeur van de gebruiker. Dit kan bijvoorbeeld een tekening van het bouwterrein
zijn of een doorsnede over het gehele project.
Het onderdeel ‘aanvragen’ is in het overzicht opgenomen bij de startpagina voor het overzicht en status van de
benodigde aanvragen. Aanvragen zoals vergunningen, klic-meldingen e.d. benodigd bij bepaalde werkplannen kunnen
hier overzichtelijk weergegeven worden zodat de gebruiker hier zicht op houdt (functie c.7 uit sub-paragraaf 3.1.2).
Indien de gebruiker in afwachting is van specifieke informatie alvorens deze bepaalde onderdelen van het
werkplan verder te kunnen uitwerken, kunnen deze ‘informatieve opvragen’ hier geposteerd worden. Hier kan wederom
de nodige informatie aan toegevoegd worden zoals de betrokkenen, opvraagdatum, reactie en wanneer deze informatie
uiterlijk beschikbaar moet zijn.

3.2.2

De navigatiebalk in het hulpmiddel

In figuur 3.6 is de navigatiebalk reeds weergegeven zoals deze voorkomt in het startscherm. In figuur 3.12 is de
navigatiebalk nogmaals weergegeven. Onderstaand zullen de vijf actieknoppen onder de blauwe balk inhoudelijk
behandeld worden.

SPT-TILBURG
Actielijst

START
Communicatielijst

Urenverantwoording

Documentenlijst

Database

Figuur 3.12: Navigatiebalk in het hulpmiddel
Actieknop ‘Actielijst’
Met het hulpmiddel moet de gebruiker zijn uit te voeren taken kunnen beheren. Deze taken dienen overzichtelijk
weergegeven en bijgewerkt te kunnen worden. Ten behoeve van deze functies is een actielijst ontworpen, zie figuur
3.13

De actiepunten worden automatisch genummerd. De gebruiker voert in wat de actie inhoud, wie deze moet uitvoeren,
locatie (indien relevant) van de actie, wanneer deze kan starten, wanneer deze gereed dient te zijn en wanneer deze
daadwerkelijk voldaan is. Zolang de actie niet voldaan is zal deze op ‘NIET OKE’ blijven staan. Zodra een bepaalde
actie voldaan is wordt de regel doorgestreept, grijs gekleurd en kan de gebruiker ervoor kiezen om dit actiepunt bij de
urenverantwoording toe te voegen (zie ook ‘urenverantwoording’).
De gebruiker wenst dat deze de mogelijkheid heeft om terug te kijken wanneer deze bepaalde acties verricht
heeft ter controle o.i.d. De actielijst kan echter gedurende het project dusdanig lang worden dat het zoeken van bepaalde
acties ongewenst lang duurt. Om deze reden is er een zoekfunctie in de actielijst verwerkt.
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Figuur 3.13: Actielijst in het hulpmiddel
Actieknop ‘Communicatielijst’
Figuur 3.14 geeft de communicatielijst weer. Het moet overzichtelijk zijn wie de betrokkenen bij het project zijn. Men
verspilt tijd met het zoeken naar contactgegevens van betrokkenen. Veelal wordt er in e-mails en documenten gezocht
naar contactgegevens of door middel van vragen aan collega’s. Door het toevoegen van een enkele lijst met alle
contactgegevens kan de gebruiker gedurende het gehele project eenvoudig aan bepaalde contactgegevens komen.
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Figuur 3.14: Communicatielijst in het hulpmiddel
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Actieknop ‘Urenverantwoording’
Aan het eind van ieder project en eens per jaar dient elke werknemer van BESIX zijn werkzaamheden in het betreffende
werkjaar te evalueren. Veelal wordt dit niet bijgehouden en is het zoeken naar wat er ook al weer de revue heeft
gepasseerd en wat daarvan goed en/of slecht ging. Door toevoeging van dit onderdeel kan de gebruiker al zijn taken,
aandachtspunten en bepaalde (leer)momenten gedurende het project documenteren. Hierdoor kan er eenvoudig
geëvalueerd worden waarna deze gegevens meegenomen kunnen worden in de toekomst. Dit kan tevens betrekking
hebben op verbeteringen/optimalisering en/of uitbreiding van de werkplannen in de toekomst.
De week die in eerste instantie weergegeven wordt in het hulpmiddel is de week van dat moment. De gebruiker
kan andere weken openen door middel van de keuzelijst. Zoals eerder omschreven kunnen de (gewenste) actiepunten
vanuit de actielijst hier toegevoegd worden.
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Actielijst
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Communicatielijst

Week:

START

Documentenlijst
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Wie

Locatie
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Locatie

Tijdbesteding

Dag

Opmerkingen / evaluatie

Koppelen met actielijst, actiepunten voldaan
# Actiepunt

Voldaan op

Figuur 3.15: Urenverantwoording in het hulpmiddel
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Actieknop ‘Documentenlijst’
In elk werkplan staat een documentlijst weergegeven. Een van de gestelde functies van het hulpmiddel is het bijhouden
van geraadpleegde en toegepaste documenten. In de projectmap zijn vele onderverdelingen te vinden waardoor de
gebruiker meerdere keren moet doorklikken in bestandsmappen om het gewilde document te openen. Tevens wordt
vaak een verkeerde map geopend waar het benodigde document niet in zit. In de documentenlijst in het hulpmiddel kan
de gebruiker overzichtelijk inzien welke documenten (naam, nummer, versie, status) geraadpleegd zijn en wat de
bestandslocatie van het betreffende document is. Figuur 3.16 weergeeft de documentenlijst in het hulpmiddel.
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RAW appendices hoofdstuk 11 & 16
Systeemcertificaat Veilig en Milieukundig Slopen
(SVMS)

BRL SVMS-007-11

Figuur 3.16: Documentenlijst in het hulpmiddel
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Indien er slechts een bepaald citaat (bijvoorbeeld uit notulen) of gegeven uit een document gehaald zijn, wil de
gebruiker niet naar het gehele document in de documentenlijst verwijzen. Door middel van het toevoegen van
specifieke referenties (functie c.4) aan bepaalde onderdelen in het hulpmiddel en werkplan kan de gebruiker eenvoudig
achterhalen waar bepaalde gegevens, zoals randvoorwaarden, maten, eisen, citaten e.d. vandaan kwamen. Figuur 3.17
toont een voorbeeld van een referentie in het hulpmiddel en in het Word-document van het werkplan. Door een druk op
de rechter muisknop verschijnt een keuzemenu waarin de gebruiker kan kiezen of deze een referentie wilt toevoegen,
aanpassen of verwijderen.

Figuur 3.17: Weergave van referenties in het hulpmiddel en in het werkplan
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Actieknop ‘Database’
In het hulpmiddel bevinden zicht meerdere ‘keuzelijsten’, een voorbeeld van zo’n keuzelijst is te zien in figuur 3.26.
Onder de actieknop ‘Database’ kan de gebruiker alle mogelijke keuzelijsten inzien die gekoppeld zijn aan verschillende
posities in het hulpmiddel. ‘Database’ wordt gedurende het passeren van meerdere werkplannen/projecten alsmaar
uitgebreider. In dit schema kunnen o.a. uitbreidbare vergunningenlijst opgesteld worden maar ook de verschillende
soorten PBM’s, soorten restafval e.d.
Figuur 3.18 toont het scherm ‘Database. De keuzelijsten staan bovenin geposteerd. Een belangrijk onderdeel in
‘Database’ is dat de gebruiker de onderdelen en indeling van een werkplan kan aanpassen en uitbreiden. Dit laatste
aspect wordt uitgebreid behandeld in paragraaf 3.2.5.
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Aanmelding DVP
Documenten van toep. aanwezig
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Veiligheidsvoorzieningen aanwezig
Veiligheidsvoorz. spoor aanwezig

IO = InhoudsOmschrijving
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AP = AandachtsPunten

1 Algemeen
Inleiding
Omschrijving werkplan
Van toepassing zijnde documenten
Betrokkenen
Afstemming met derden
Startvoorwaarden

2 Uitvoering
Fasering werkzaamheden
Buitendienststellingen (BDS)
Raakvlakken & omgevingsfactoren
Uitwerking werkzaamheden
Vrijkomende materialen
Inzet materiaal
Inzet materieel
Bestelling en afroep materiaal/materieel
Inzet personeel
IO
Overzicht van het in te zetten personeel. Controlen of de personeelsinzet overeenkomt met de specifiek te verrichten werkzaamheden. Evenals de afstemming met
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AP 1 Afstemming met materieel en werkzaamheden, vereiste deskundigheid
AP 2 Afstemming met de omvang van het materiaal
AP 3 Ploegenschema afgestemd met het werkschema
+ AP toevoegen
Terreininrichting
Planning werkzaamheden
3 Veiligheid, gezondheid en milieu
4 Keuringen, controles en registraties

Figuur 3.18: Overzicht invoer van de keuzelijsten en de opties voor aanpassing van het werkplan
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Klik hier om een lijst
toe te voegen

- Deze informatieve inhoudsomschrijving wordt onder elk
betrefende onderdeel in het werkplan weergegeven
- De aandachtspunten staan als pop-over bij elk onderdeel
onder het 'o'-icoon verwerkt
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Werkplan opstellen

Figuur 3.19 weergeeft het stroomschema voor het opstellen van een werkplan in het hulpmiddel

Figuur 3.19: Stroomschema van het proces dat in het hulpmiddel doorlopen wordt voor het opstellen van een werkplan.
De legenda van het stroomschema is reeds weergegeven in figuur 3.6a.
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‘Werkplan opstellen’ geschiedt door middel van een actieknop op de startpagina achter het betreffende werkplan. Het
scherm dat volgt na het aanklikken van deze actieknop beslaat het werkplan in de vorm van een inhoudelijke checklist,
zie figuur 3.20. Voor de weergaven van het hulpmiddel is een werkplan van het stationsproject Tilburg, de
hulpconstructie wand as H uit bijlage C, als input gebruikt.
De lijst is gebaseerd op inhoud uit het vooronderzoek en de documentatievolgorde van werkplannen zoals
BESIX deze hanteert.
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o
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o
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o
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o
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o

2.9 Planning werkzaamheden
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3 Veiligheid, gezondheid en mileu

ja

uitgewerkt

o

3.1 Veiligheidsinstructies

ja

uitgewerkt

o

3.2 PBM's

ja

uitgewerkt

o

o
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toepassing’. Alle onderdelen staan standaard
op ‘ja’ bij het opstellen van een werkplan. De

in de ‘Van toepassing’-kolom ‘nee’ wordt
geselecteerd. De tekst zal vervolgens
doorgestreept worden; grijs kleuren; niet
genummerd worden en de status zal op
‘n.v.t.’ komen. Tevens vervalt de controlebox en de koppeling in het uiteindelijke
werkplan, deze zullen dus niet in het
werkplan verschijnen.
Indien ‘ja’ geselecteerd wordt zal de selectie
genummerd worden en wordt de koppeling
naar het werkplan actief. De status staat
standaard op ‘nog uitwerken’.

Het ingevoerde achter de hoofdnummering is
gekoppeld aan de hoofdstukken/paragraven in
het werkplan. Zodra hier een aanpassing in
plaatsvindt, wordt deze automatisch

o

4 Keuringen, controles en registraties

o

4.1 Algemeen

ja

nog uitwerken

o

4.2 Keuringsplan

ja

nog uitwerken

ja

nog uitwerken

doorgevoerd eerstvolgende keer een
koppeling

o

5 Bijlagen

komt overeen met de inhoudsopgave van het
werkplan.

Figuur 3.20: Het ontwerp van de inhoudelijke checklist bij het
opstellen van een werkplan
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Raakvlakken bepalen

Zoals te constateren valt in figuur 3.20 staat er een actieknop in beeld genaamd ‘raakvlakken’. Deze actieknop opent
een aparte weergave met een lijst van de geconstateerde raakvlakken vanuit het onderzoek bij de werkzaamheden op en
rondom as H bij het stationsproject Tilburg. Deze raakvlakkenlijst kan uitgebreid worden met nog niet geconstateerde
raakvlakken vanuit andere projecten e.d., zie sub-paragraaf 3.2.5. Bij tekstuele selectie in de lijst wordt de analyse van
het betreffende onderdeel rechts van het schema geopend. De gebruiker legt het uitvoeringsconcept waarvan deze een
werkplan moet opstellen naast elke onderdeel en selecteert (checkbox) de onderdelen die van invloed zijn op het op te
stellen werkplan. Alle geselecteerde onderdelen worden vervolgens gekoppeld aan de inhoud van het werkplan. Bij het
opstellen van een werkplan wijst het hulpmiddel de gebruiker hiermee op het onderzoeken van de mogelijke
raakvlakken in relatie tot de werkzaamheden. Vanuit deze weergave kan de gebruiker tevens de planning openen om zo
het moment van uitvoering van bepaalde aspecten kan overzien. Deze iconen zijn doorgekoppeld vanuit de invoer van
de planning op de startpagina.
Als voorbeeld in figuur 3.21 is het uitvoeringsconcept van de hulpconstructie op de wand van as H naast elk
raakvlak gelegd om te bepalen welke van invloed zijn op de uitvoering van de hulpconstructie.

Figuur 3.21: Ontwerp bepaling van relevante raakvlakken
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Uitwerken werkplan

Nu bepaald is welke onderdelen het werkplan moet bevatten kan de gebruiker door middel van één druk op de knop een
Word-document van de geselecteerde inhoud genereren. Deze knop betreft een van de

-iconen of het

-icoon

rechtsboven de inhoudslijst. De gebruiker kan nu het werkplan uitwerken.
Door middel van het hulpmiddel kan de gebruiker springen naar het betreffende onderdeel door toepassing van
de koppelingen in de inhoudslijst in het hulpmiddel. Zodra de koppeling

wordt aangeklikt springt het werkplan (in

Word) naar het betreffende onderdeel in het document weergegeven op de rechter helft van het scherm, zie figuur 3.22.
De gebruiker kan weer naar het volledig scherm van het hulpmiddel door op een navigatieknop in het hulpmiddel te
klikken of door het scherm te maximaliseren.

Figuur 3.22: Het betreffende onderdeel wordt in Word getoond na de selectie in het hulpmiddel. Zodra het

–icoon

wordt aangeklikt wordt het scherm van het hulpmiddel gehalveerd en opent het betreffende onderdeel op de rechter
helft van het scherm in Word.

De onderdelen van een werkplan dienen samenhangend uitgewerkt te worden, dit houdt in dat er een onderlinge
afstemming aanwezig moet zijn tussen de onderdelen. De onderlinge afstemming van deze onderdelen wordt mede
gerealiseerd doormiddel van pop-overs met aandachtspunten, zie figuur 3.23. Per onderdeel worden deze geopend door
het ‘o’-icoon aan te klikken. De gebruiker dient bij elk aandachtspunt te bepalen of deze van toepassing is. Indien deze
van toepassing is dient deze uitgewerkt te worden waarna deze afgevinkt kan worden in de kolom ‘voldaan’. Indien een
bepaald onderdeel niet is afgevinkt geeft het hulpmiddel een melding bij de volledigheidscontrole van het werkplan.
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Figuur 3.23: Weergave aandachtspunten bij de onderdelen van het werkplan, als voorbeeld is hier de pop-over
weergegeven bij ‘Inzet personeel’
De checkbox in de kolom ‘Controle’ is toegevoegd om duidelijk te laten blijken welke onderdelen uitgewerkt zijn en
gecontroleerd zijn op aanwezigheid van de correcte inhoud en samenhang. Het hulpmiddel geeft een melding indien de
gebruiker een bepaalde checkbox afvinkt terwijl er punten in de pop-over van de betreffende aandachtspunten nog open
staan. Als de gebruiker aan wil geven dat een werkplan indieningsgereed is, dient deze op de daarvoor bestemde
actieknop onder de inhoudelijke checklist te klikken. Het hulpmiddel controleert of de alle controles afgevinkt zijn.
Indien er nog een checkbox open staat zal het hulpmiddel hiervan een melding geven, zie figuur 3.24.
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ja

nog uitwerken

controles afgevinkt zijn bij het

o

o

4 Keuringen, controles en registraties

Database

5 Bijlagen

Figuur 3.24: Waarschuwing

indieningsgereed maken van het
INDIENINGS GEREED
WERKPLAN

werkplan
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Werkplan indieningsgereed maken

De actieknop ‘Indieningsgereed werkplan’ betreft dus een controle op volledigheid van het werkplan. Vervolgens
converteert de gebruiker het werkplan in Word naar een werkplan in PDF en is deze gereed voor indiening (na
werkplancontrole door de hoofdwerkvoorbereider en autorisatie van de projectmanager). De werkvoorbereider moet
niet vergeten om de bijlagen toe te voegen aan het werkplan.

3.2.4

Werkplan indienen

Figuur 3.25 weergeeft het stroomschema voor het opstellen van een werkplan in het hulpmiddel

Figuur 3.25: Stroomschema van het proces dat in het hulpmiddel doorlopen wordt voor het indienen van een werkplan.
De legenda van het stroomschema is reeds weergegeven in figuur 3.6a.
De status komt op ‘ingediend’ te staan door deze te selecteren in de keuzelijst. De actieknop van het werkplan wordt
vervolgens gedeactiveerd (aangeduid door het transparanter worden van de actieknop) en de iconen voor het koppelen
van het ingediende document wordt actief. Het ingediende bestand wordt vervolgens gekoppeld aan het Word- en PDFicoon op dezelfde wijze als weergegeven in figuur 3.8.
Indien het plan wordt afgekeurd en een revisie nodig is, kan de gebruiker onder ‘Versie’ een reversie opstellen.
Bij een nieuwe revisie wordt de actieknop naar het werkplan weer actief en kan het laatst ingediende werkplan bewerkt
worden. De voorgaande versies van het werkplan kunnen ingezien worden door onder de kolom ‘Versie’ de betreffende
versie/revisie aan te klikken. Hierdoor kan te allen tijde vanuit het hulpmiddel nog beroep gedaan worden op eerdere
versies. Bij het afgekeurde werkplan krijgt de werkvoorbereider een document met de opmerkingen en redenen omtrent
deze afkeuring. Zodra de status op ‘afgekeurd’ komt te staan in het overzicht krijgt de gebruiker de mogelijkheid om het
feedback-document te koppelen aan de betreffende versie voor directe inzage. Bij het aanklikken van het ‘
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kan het bestand gekoppeld worden. In figuur 3.26 is het werkplanoverzicht weergegeven waarin de zojuist beschreven
informatie weergegeven is. Tevens zijn voorbeelden gegeven van het overzicht bij verschillende statussen van de
werkplannen.

Figuur 3.26: Weergave van het overzicht bij verschillende statussen van een werkplan
Bij een geaccepteerd werkplan wijzigt de gebruiker de status naar ‘geaccepteerd’. Het hulpmiddel veranderd vervolgens
de tekst in de grijze actieknop naar ‘werkinstructie opstellen’. Zie figuur 3.26 bij werkplan A.1.4 en B.2.

3.2.5

Aanpasbaarheid onderdelen van het werkplan

In paragraaf 3.2.2 is het scherm ‘Database’ reeds geïntroduceerd. Figuur 3.27 toont het gedeelte waarin de gebruiker de
onderdelen en indeling van het werkplan kan aanpassen en uitbreiden. De huidige onderdelen van het werkplan zijn
herkenbaar in de lijst in figuur 3.27. Bij elk onderdeel kan de gebruiker een omschrijving van de inhoud (IO) geven en
de aandachtspunten (AP) omschrijven. De gebruiker kan een AP toevoegen door op de daarvoor bestemde actieknop ‘+
AP toevoegen) te klikken. De AP komen overeen met de aandachtspunten bij de onderlinge afstemming zoals in figuur
3.23.
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OPTIES WERKPLAN - INHOUD EN ONDERDELEN
Show
Indeling
aanpassen
1 Algemeen
Inleiding
Omschrijving werkplan
Van toepassing zijnde documenten
Betrokkenen
Afstemming met derden
Startvoorwaarden

2 Uitvoering
Fasering werkzaamheden
Buitendienststellingen (BDS)
Raakvlakken & omgevingsfactoren
Uitwerking werkzaamheden
Vrijkomende materialen
Inzet materiaal
Inzet materieel
Bestelling en afroep materiaal/materieel
Inzet personeel
IO
Overzicht van het in te zetten personeel. Controlen of de personeelsinzet overeenkomt met de specifiek te verrichten werkzaamheden. Evenals de afstemming met
het werkschema zodat onder-/overbezetting van personeel voorkomen wordt.
AP 1 Afstemming met materieel en werkzaamheden, vereiste deskundigheid
AP 2 Afstemming met de omvang van het materiaal
AP 3 Ploegenschema afgestemd met het werkschema
+ AP toevoegen
Terreininrichting
Planning werkzaamheden
3 Veiligheid, gezondheid en milieu
4 Keuringen, controles en registraties

Figuur 3.27: Weergave venster waarin de onderdelen en indeling van een werkplan aangepast kunnen worden

Het ingevulde bij de inhoudsomschrijving komt als tekst in het werkplan te staan onder het betreffende onderdeel (zodra
het werkplan voor de eerste keer gegenereerd wordt). Hiermee kan de gebruiker omschrijven wat het betreffende
onderdeel inhoud. Ook kan de gebruiker bepaalde onderdelen zoals bijvoorbeeld de ‘Inleiding’ van het project
standaardiseren. De inleiding wordt dan bij elk werkplan automatisch al ingevoerd in het Word-document, figuur 3.28
geeft het zojuist beschreven voorbeeld weer.

Figuur 3.28: Inhoudsomschrijving ‘Inleiding’ in het hulpmiddel gekoppeld aan het werkplan in Word
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Rechtsboven in het venster ‘Opties werkplan – inhoud en onderdelen’ staat de actieknop ‘Indeling aanpassen’. Na het
aanklikken van deze knop kan de gebruiker onderdelen in de inhoudelijke checklist van het werkplan toevoegen,
aanpassen en verwijderen. Figuur 3.29 toont de betreffende pop-over. In dit scherm kan de gebruiker ook het
‘Raakvlakken’-scherm (figuur 3.21) beheren. In de keuzelijst onder ‘Weergegeven aspecten in het werkplan’ kan de
gebruiker wisselen tussen ‘Onderdelen checklist werkplan’ en ‘Onderdelen checklist Raakvlakken’. Met het selecteren
van een onderdeel kan deze met de pijlennavigatie in het midden van het venster verplaatst worden. In het rechterdeel
van het venster kunnen niet gebruikte onderdelen geposteerd worden. Hier kan de gebruiker ook (nieuwe) onderdelen
toevoegen of verwijderen. De keuzelijst boven het rechterdeel van het venster is wederom de keuze tussen raakvlakken
en onderdelen van het werkplan. Na het aanpassen van de indeling drukt de gebruiker op ‘opslaan’ indien deze de
aanpassingen door wil voeren.

Figuur 3.29: Weergave werkplan-opties waarin de gebruiker de onderdelen in indeling kan aanpassen
Het scherm ‘Database’ maakt het mogelijk dat het hulpmiddel projectongebonden is. De gebruiker kan alle onderdelen
van het werkplan eenvoudig beheren en aanpassen. O.a. ontbrekende onderdelen, missende afstemmingen, fouten en
(leer)momenten bij gepasseerde projecten/werkplannen kunnen geconverteerd worden naar aandachtpunten en
onderdelen, zodat deze in de toekomst niet meer over het hoofd gezien worden.
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Werkinstructie opstellen

Figuur 3.30 weergeeft het stroomschema voor het opstellen van een werkinstructie in het hulpmiddel

Figuur 3.30: Stroomschema van het proces dat in het hulpmiddel doorlopen wordt voor het opstellen van een
werkinstructie. De legenda van het stroomschema is reeds weergegeven in figuur 3.6a.

Uit de onderzoeksfase is voortgekomen welke informatie de werkinstructie moet bevatten en hoe deze gepresenteerd
dient te worden. De onderstaande onderdelen zijn in de werkinstructie verwerkt:
Overzicht werkomgeving

Procesweergave uitvoering

Startvoorwaarden

Draaiboek hoofdactiviteit

Communicatieplan

Overdrachtscoördinatie

Deze onderdelen zijn in drie groepen geplaatst, namelijk:
1. Voorblad

Overzicht werkomgeving
Procesweergave uitvoering
Startvoorwaarden
Communicatieplan

2. Draaiboek van de hoofdactiviteit
3. Overdrachtsformulier

Overdrachtscoördinatie

De weergave van het hulpmiddel voor het opstellen van een werkinstructie betreft in grote lijnen dezelfde indeling als
het scherm van het indeling van het werkplan. Op de linkerhelft ziet de gebruiker de betreffende werkinstructie. Op de
rechterhelft kunnen werkplanpagina’s en overige aspecten opengezet worden. De rechterhelft betreft nu echter ook een
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gedeelte met functionele opties. De gebruiker kan hier door middel van verschillende functies aanpassing doorvoeren
op de indeling van de werkinstructie.
De keuze van vormgeving van de werkinstructie en bepaalde indelingen zijn door middel van het
gebruiken/testen verbeterd en geoptimaliseerd aan de hand van het uitwerken van de case ‘hulpconstructie op wand as
H’ en de resultaten uit de onderzoeksfase.

Bij het opstellen van een werkplan heeft het zo kunnen zijn dat bepaalde onderdelen niet volledig uitgewerkt konden
worden waardoor bepaalde aandachtspunten niet afgevinkt zijn. De reden hiervoor is dat bepaalde onderdelen zoals de
detailplanning en het afgestemde ploegenschema niet altijd al bij het indienen van een werkplan volledig uitgewerkt
zijn omdat de afstemming met de leveranciers e.d. niet in het werkplan verwerkt zitten of deze moeten nog plaats
vinden. Tevens kan het zo zijn dat bepaalde werkzaamheden afhankelijk zijn van andere activiteiten rondom deze
werkzaamheden waarvan het werkplan later is opgesteld dan het betreffende werkplan.
De gebruiker moet de mogelijkheid hebben om een onderdeel te koppelen dat niet uit het bijbehorende
werkplan komt. De aandachtspunten die niet afgevinkt zijn bij het opstellen van het werkplan komen terug op de
rechterhelft van het scherm gedurende het opstellen van de werkinstructie. Op deze manier wordt de werkvoorbereider
bewust gemaakt van de nog te controleren/ af te stemmen aspecten.

Bij de navigatie zijn een aantal onderdelen toegevoegd. Zo kan de gebruiker direct vanuit elk punt in de werkinstructie
springen naar een ander blad. In figuur 3.31 zijn deze toevoegingen te constateren. De gebruiker kan met de pijlen ‘

’

naar het voorgaande of opvolgende blad gaan. Door te klikken op een ‘tab’ (in onderstaand figuur is er sprake van tab 1,
2+3, OF, 4 en 5) van een stap wordt direct dat blad geopend. De voorbladen worden via de gelijknamige actieknop
bereikt.

Figuur 3.31: Navigatie door de werkinstructie in het hulpmiddel. Een blad van het draaiboek van de hoofdactiviteit is
als voorbeeld gebruikt.

Elk blad bestaat uit een aantal vensters waarin alle informatie verwerkt staat. De vensters passen hun grootte niet
automatisch aan aan de hoeveelheid tekst die erin verwerkt staat. Indien bepaalde vensters te klein blijken voor de
hoeveelheid informatie dan ziet de gebruiker dit direct doordat de informatie buiten de omlijning valt. In dit geval heeft
de werkvoorbereider de vrijheid om het venster handmatig te vergroten (dan wel verkleinen). Er dient echter rekening
gehouden te worden met het printgebied van de werkinstructie. De ondergrens van een pagina wordt aangegeven met
een relatief dikke zwarte lijn. Deze dikkere zwarte lijn geeft de printbare grens aan van een blad. Indien het voorkomt
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dat deze overschreden wordt kan de gebruiker kiezen om bepaalde afbeeldingen en/of vensters te verkleinen of om de
stap te verspreiden over meerdere draaiboekbladen.

In bijlage D wordt het hulpmiddel getoond waarin de werkinstructie opgesteld is voor het realiseren van de
hulpconstructie op wand as H. Op de volgende pagina’s worden de templates van de verschillende onderdelen van de
werkinstructie behandeld. De inhoud van alle onderdelen die ingevuld moeten worden staan cursief aangegeven.
Tekstvlakken met een rode omlijning in de onderstaande figuren zijn toegevoegd om bepaalde onderdelen te
beschrijven. Deze staan niet in het uiteindelijke hulpmiddel. De cursieve tekst is een omschrijving van de
inhoud/werkwijze.

Na het behandelen van de templates worden ingevulde voorbeelden vanuit bijlage D weergegeven en de uitdraaien van
de werkinstructiebladen zoals deze verstrekt worden aan het uitvoerende personeel.

D.1

Invoeren gegevens voorbladen werkinstructie

Zodra de gebruiker op de knop ‘werkinstructie opstellen’ klikt wordt de template van de werkinstructie gegenereerd en
worden bepaalde onderdelen naar het werkplan gekoppeld. Deze koppelingen staan allen op de rechterhelft van het
scherm in het hulpmiddel op de hoogte van het betreffende onderdeel in het blad van de werkinstructie. Het voorblad is
verspreid over twee bladen (‘Voorblad’ en ‘Voorblad.2’) omdat bij het ontwerpen is gebleken dat niet alle vereiste
onderdelen op één pagina passen. Tevens dient het voorblad aan te duiden om welke werkzaamheden het gaat. Om deze
reden krijgt de werkinstructie twee keer een ‘voorblad’.
Het eerste voorblad is het eerste scherm dat weergegeven wordt, zie figuur 3.32. Het eerste voorblad geeft een
procesweergave van de uitvoering weer (bestaande uit de werkzaamheden in beschreven stappen (met personeelsoort)
het werkschema en afgeronde werkzaamheden), een illustratie van de te realiseren werkzaamheden en de belangrijkste
taak-risico’s vanuit de TRA behorende bij de werkzaamheden.
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SPT-TILBURG
Actielijst

WERKINSTRUCTIE HULPCONSTRUCTIE WAND AS H
Communicatielijst

Urenverantwoording

Documentenlijst

/ VOORBLAD
Lijsten

UP

Opties opstellen werkinstructie
Openen werkplan
Template opbouw werkinstructie: Voorblad - Voorblad.2 - Draaiboekbladen - eventuele overdrachtsformulieren (OF)
Werkinstructie - Naam betreffende werkinstructie

Blad 1 /X

VOORBLAD
Stap

Omschrijving werkzaamheden in stappen

#

Soort personeel

Plgnr.

Hier wordt het overzicht gegeven van het aantal stappen dat op de rechterhelft bepaald wordt. Achter elke stap is
er ruimte voor de naam van die stap. Onder elke stap is een regel waarin een uitgebreidere omschrijving gegeven
wordt. De omschrijvingen worden doorgekoppeld naar het betreffende draaiboekblad.

Bepalen van het aantal stappen en bladen

Aantal stappen werkinstructie

X

Openen werkfasering werkplan

Aantal draaiboekbladen

X

Openen weergave uitvoering werkplan

Overdrachtsformulier

nee

Openstaande aandachtspunten uit het werkplan

Inzage in de openstaande aandachtspunten uit
het werkplan

Aan de hand van het werkplan en het aantal stappen kan het aantal bladen geschat worden. Zo kan elke stap een
eigen draaiboekblad betreffen of wellicht dat er twee stappen op een blad kunnen of één stap op twee bladen.
Openen inzet personeel werkplan

Bij elke stap kan het aantal en soort personeel ingevoerd worden. Indien alles van de personeelsinzet,
ploegnummer e.d. bekend is kan dit van te voren digitaal ingevoerd worden. In het andere geval kunnen deze
vlakken open gelaten worden om deze voorafgaande aan de startwerkbespreking met pen/papier in te vullen.

Toevoegen van een overdrachtsformulier,
indien 'Ja' dan kan men de hoeveelheid en de
positie van het blad bepalen

klik op dit icoon om de indeling en het aantal
visualistaties te bepalen

Klik hier om een omschrijving/titel van
de visualisatie te geven

klik op een van de iconen om een visualistie toe te
voegen
Het werkschema dient afgestemd te worden met het ploegen schema en het
materieelschema. Deze kunnen allen onder elkaar weergegeven worden, indien
relevant.
Hiermee wordt de ploeg bewust van de werklocatie en werkzaamheden van andere
ploegen om hen heen waar deze rekening mee kunnen/moeten houden, zoals
bijvoorbeeld rijdend transport.
De locatie van deze ploegen en materieel kunnen aangegeven worden op het
volgende blad bij het overzicht van de werkomgeving.
Werkschema

Afgeronde werkzaamheden

klik op een van de iconen om het werkschema toe te
voegen

Klik hier om werkzaamheden te
vermelden die afgerond dienen te
zijn voorafgaande aan de
uitvoering

Overig opmerkingen

Klik hier om relevante
overige opmerkingen toe
te voegen

Taak Risico
Klik hier om werkspecifieke veiligheisaspecten toe te voegen

Openen TRA werkplan

Figuur 3.32: Weergave van het hulpmiddel bij het opstellen van het voorblad van een werkinstructie
Het tweede voorblad (.2) betreft een checklist van de startvoorwaarden met de benodigde PBM’s, het benodigde
materieel en materiaal, overzicht van de werkomgeving met de van toepassing zijnde informatie en het
communicatieplan tijdens de werkzaamheden. Bij de startwerkbespreking wordt de werkinstructie overhandigd aan de
voorman van de betreffende ploeg. De werkploeg dient de mogelijkheid te krijgen om deze door te nemen zodat deze
direct vragen kunnen stellen en de startvoorwaarden kunnen controleren met de uitvoerder. Figuur 3.33 weergeeft het
tweede (voor)blad van de werkinstructie in het hulpmiddel.
Het aantal regels voor de startvoorwaarden, PBM’s, benodigd materieel en materiaal dient bepaald te worden
bij de opties op de rechterhelft van het scherm. Vervolgens kan via de keuzelijsten (zie actieknop ‘Database’) onder het
betreffende onderdeel de startvoorwaarden en PBM’s gekozen worden. Wederom heeft de werkvoorbereider de
mogelijkheid om bij elk onderdeel het betreffende deel in het werkplan openen.
Het ingevulde onder ‘Benodigd materieel’ en ‘Benodigd materiaal’ is gekoppeld als keuzelijst met het
materiaal en materieel bij het draaiboek van de activiteiten.
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SPT-TILBURG
Actielijst

WERKINSTRUCTIE HULPCONSTRUCTIE WAND AS H /
Communicatielijst

Urenverantwoording

Documentenlijst

VOORBLAD.2
Lijsten

UP

Opties opstellen werkinstructie
Openen werkplan

Bepalen van het aantal regels voor de
startvoorwaarden, PBM's, materieel en
materiaal

Werkinstructie - Naam betreffende werkinstructie

Blad 2 /X

VOORBLAD.2
Startvoorwaarden werk
Klik hier om een startvoorwaarde toe te voegen

☐

PBM's Klik hier om PBM's toe
te voegen

Elke regel van de startvoorwaarden betreft een
keuzelijst vanuit het scherm 'lijsten'

Benodgid materieel
Klik hier om materieel te benoemen

Aantal
Levering
X
st ☐
X

☐

Aantal regels startvoorwaarden

X

Openen startvoorwaarden werkplan

Aantal PBM's

X

Openen PBM's werkplan

Elke regel van de PBM's betreft een keuzelijst vanuit het scherm
'lijsten'

Tijd Benodgid materiaal
X Klik om materiaal te benoemen

Aantal
X st

☐

Levering
X

Tijd
X

Openen van het betreffende onderdeel van het
werkplan om eenvoudig informatie over te zetten
Aantal regels materieel

X

Openen materieel werkplan

Aantal regels materiaal

X

Openen materiaal werkplan

Het ingevulde onder 'Benodigd materieel' en 'Benodigd materiaal'
is gekoppeld als keuzelijst bij het materieel en materiaal bij de
draaiboekbladen van de werkinstructie

Klik hier om een omschrijving/titel van
de visualisatie te geven

Dit venster heeft als functie om het overzicht van de werkomgeving te geven., de
volgende onderdelen dienen duidelijk te zijn indien van toepassing:
- Werklocatie
- Aanwezige ploegen en materieel in de omgeving (overeenkomend met het voorblad)
- De buitendienstgestelde sporen en spoorafzettingen
- Transportroutes, opslag, los- en laadplaatsen
- Stroom- en waterpunten
- veiligheidsvoorzieningen

klik op een van de iconen om een visualistie toe te
voegen

Communicatie
Functie
hoofduitvoerder
uitvoerder
contactpersoon ploeg 1
contactpersoon ploeg 2
contactpersoon ploeg 2

Naam

Alarmnummer
Politie algemeen Tilburg

Bedrijf

Nummer
06-xxxxxxxx
06-xxxxxxxx
06-xxxxxxxx
06-xxxxxxxx
06-xxxxxxxx

Portofoonkanaal

Kanaal X
Kanaal X
Kanaal X

112
0900-8844

Contactpers. disfunctioneren bijzonder materieel benodigd?

n.n.b.

Communicatieschema dat relevant is voor het
uitvoerende personeel

Figuur 3.33: Weergave van het hulpmiddel bij het opstellen van het tweede blad van een werkinstructie

D.2

Invoeren gegevens draaiboek hoofdactiviteit

Onder ‘Draaiboek van de hoofdactiviteit’ wordt de weergave van de volledige realisatie van alle deelactiviteiten van de
betreffende werkinstructie verstaan. Uit het onderzoek zijn meerdere eisen betreffende het weergeven van de
werkzaamheden geformuleerd. Uit het opstellen van het draaiboek van het realiseren van de hulpconstructie (aan de
hand van deze eisen) zijn meerdere aspecten doorslaggevend gebleken bij bepaalde keuzes in het uiteindelijke
hulpmiddel.

Het aantal stappen en bladen van het draaiboek wordt bepaald op de eerste pagina van de werkinstructie (voorblad) door
de werkvoorbereider. Hier omschrijft de werkvoorbereider beknopt de stap en een uitgebreidere omschrijving in de
daarvoor bestemde regel onder de betreffende stap. Deze omschrijving is gekoppeld met de titel en ondertitel van het
draaiboekblad. Op elk draaiboekblad kan de werkvoorbereider bepalen hoeveel stappen het betreffende blad bevat. Dit
aantal wordt doorgevoerd in de titel, ondertitel en in de tabbladen.
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Een standaardindeling van de hoeveelheid illustraties voor de weergave van de uitvoeringswerkzaamheden per blad in
de werkinstructie is niet mogelijk. Dit komt doordat bepaalde activiteiten meer/minder handelingen betreffen en andere
informatie behoeven zoals bijvoorbeeld een specifiek ondersteunend detail bij de 3D weergave. Om dit probleem op te
lossen beschikt het hulpmiddel over een keuzemenu met een indeling van het aantal toe te voegen illustraties per blad
van de werkinstructie. Hierdoor kan de werkvoorbereider aan de hand van het aantal benodigde weergaven de indeling
eenvoudig aanpassen. Met een aanpasbare indeling kan de werkvoorbereider tevens zelf de keuze maken of hij/zij
bijvoorbeeld ook een goed/fout visualisatie wil toevoegen indien de kans op een foutieve uitvoering relatief hoog ligt.

Onder de visualisatie van de werkzaamheden bevinden zich vensters waarin aanvullende informatie, de taakgebonden
risico’s en de van toepassing zijnde documenten worden ingevuld. Het toevoegen van materieel en materiaal is
gekoppeld aan het ingevoerde benodigde materieel en materiaal bij de startvoorwaarden. Door middel van een
keuzelijst kan de gebruiker het bij die stap van toepassing zijnde materieel en materiaal kiezen. Figuur 3.34 weergeeft
een draaiboekblad van de hoofdactiviteit in het hulpmiddel.

Figuur 3.34: Weergave van het hulpmiddel bij het opstellen van een draaiboekblad
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Invoeren gegevens overdrachtsformulier

Gedurende de onderzoeksfase is door betrokkenen kenbaar gemaakt dat een overdrachtsformulier de overgang van de
dienstwisseling ten goede komt betreffende de kans op tijdverlies. Hierin kan men overzien wie wat heeft gedaan. Men
kan opmerkingen/advies toevoegen/geven betreffende de werkzaamheden. Contactgegevens van de uitvoerende ploegen
kunnen vermeld worden zodat er bij vragen of onzekerheden voor controle gebeld kan worden naar het personeel dat
het voorgaande werk ook daadwerkelijk heeft uitgevoerd. Dit ‘overdrachtsformulier’ bevat de volgende aspecten:
Betreffende werkzaamheden; voortgang; betreffende data; werk afstaande ploeg; werk overnemende ploeg;
communicatieplan nieuwe dienst.

Een overdrachtsformulier (OF) was in eerste instantie bedoeld bij werkzaamheden die uit meerdere personeelsdiensten
bestaan zonder dat de werkzaamheden hierbij worden onderbroken. Bij het stationsproject Tilburg kan dit voorkomen
gedurende buitendienststellingen van bepaalde sporen.
Vanuit het opstellen van de werkinstructie voor de hulpconstructie op de wand as H is gebleken dat het
overdrachtsformulier ook toepasbaar is bij werkzaamheden die voor een bepaalde tijd onderbroken worden. Een
overdrachtsformulier kan dan, indien dit nodig geacht wordt, als tussenblad in de werkinstructie toegevoegd worden.
Het aantal overdrachtsformulieren en de positie in de werkinstructie worden op het voorblad bepaald. De uitvoerder
dient voorafgaande aan de hervatting van de werkzaamheden een nieuwe startinstructie te geven en de startvoorwaarden
dienen hierbij opnieuw doorgenomen te worden. Figuur 3.35 weergeeft het overdrachtsformulier in het hulpmiddel.
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WERKINSTRUCTIE HULPCONSTRUCTIE WAND AS H

Actielijst

Communicatielijst

Urenverantwoording

/ OVERDRACHTSFORMULIER

Documentenlijst

Lijsten

UP

Opties opstellen werkinstructie

voorblad

voorblad.2

Werkinstructie - Naam betreffende werkinstructie

OVERDRACHTSFORMULIER

Overdracht #

Blad 5 /X

Tijdstip:

Datum:

ploeg #

Voorman /
contactpersoon

Tel.nr.

Dienst #

ploeg #

Voorman /
contactpersoon

Tel.nr.

Dienst #

Werkoverdragende ploeg:
Opmerkingen

Werkovernemende ploeg:

Communicatie dienst #
Functie
hoofduitvoerder
uitvoerder

plg #

Naam

Bedrijf

Nummer

Portofoonkanaal
Contactpers. disfunctioneren bijzonder materieel benodigd?

Alarmnummer
Politie algemeen Tilburg

Voortgang werkzaamheden

n.n.b.

112
0900-8844

Overige opmerking

Gekoppeld met het voorblad 'Werkschema'

Handtekening werkoverdrager

Datum

Handtekening werkovernemer

Datum

Figuur 3.35: Weergave in het hulpmiddel van het (werk)overdrachtsformulier

Zodra de werkvoorbereider de werkinstructie gereed heeft, dient deze nog doorgenomen te worden met de
(hoofd)uitvoerder en aangepast te worden indien dit verlangd wordt alvorens deze verstrekt wordt aan het uitvoerende
personeel. Het uitprinten van de complete werkinstructie dient als onderdeel bij de software geprogrammeerd te
worden.
Op de volgende pagina’s zijn in figuur 3.36 t/m 3.39 ingevulde weergaven getoond van alle vier de onderdelen van de
werkinstructie in het hulpmiddel (van de hulpconstructie op as H) op de linkerzijde van de pagina. Op de rechterzijde
zijn de bladen weergegeven zoals deze verstrekt worden aan het uitvoerende personeel. Bij het overdrachtsformulier
wordt enkel de uitdraai zoals deze verstrekt wordt gegeven in figuur 3.39.
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Figuur 3.36: Weergave van het ingevulde eerste ‘Voorblad’ van de werkinstructie in het hulpmiddel (links) met aan de rechterzijde een
uitdraai van de werkinstructie
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Figuur 3.37: Weergave van het ingevulde ‘Voorblad.2’ van de werkinstructie in het hulpmiddel (links) met aan de rechterzijde een
uitdraai van het blad
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Figuur 3.38: Weergave van een ingevuld blad van het ‘draaiboek hoofdactiviteit’ van de werkinstructie in het hulpmiddel (links) met aan
de rechterzijde een uitdraai van het blad
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Hoofdstuk 4

4.

Evaluatie van het hulpmiddel

EVALUATIE VAN HET HULPMIDDEL

De aanleiding, het onderzoek en vervolgens de opzet, werking en ontwerp van het hulpmiddel is zojuist behandeld. In
dit hoofdstuk wordt het hulpmiddel getoetst aan het programma van eisen. Na de theoretische toetsing wordt het
hulpmiddel onderworpen aan de praktijk. Hieruit komen aanbevelingen voor een mogelijk vervolgonderzoek en worden
eventuele aanpassingen in het hulpmiddel doorgevoerd.

4.1

Theoretische toetsing van het hulpmiddel

De ontwerpeisen zijn verwerkt in een programma van eisen (PvE). Onderstaand wordt elke eis apart behandeld en
wordt o.a. door middel van de vastgestelde functies aangeduid of dat deze behaald zijn. Het overzicht van functies is
weergegeven in paragraaf 3.1.3. Vooraf kan alvast gesteld worden dat alle functies in het hulpmiddel verwerkt zitten en
ook omschreven zijn gedurende de verslaglegging van het hulpmiddel in paragraaf 3.2.

Eis 1

Het hulpmiddel moet de werkvoorbereider aansturen op de volledigheid van het uitvoeringsplan van de
werkzaamheden op en rondom as H van het stationsproject Tilburg.

In het onderzoek is bepaald wanneer een uitvoeringsplan als volledig wordt beschouwd door BESIX. Een van deze
onderdelen (van een volledig uitvoeringsplan) betreft raakvlakken, in het onderzoek is onderzocht welke raakvlakken
van invloed zijn op de uitvoering van de werkzaamheden op en rondom as H van het stationsproject Tilburg. Bij de
volledigheid van de inhoud behoort ook de onderlinge afstemming tussen de onderdelen. Onderstaande functies tonen
aan dat het aannemelijk is dat aan deze eis voldaan is.

Functie a.1: Aansturing op de volledigheid van een werkplan.
Bij het opstellen van een werkplan in het hulpmiddel wordt er een checklist van al deze onderdelen in het werkplan
weergegeven. Door alle onderdelen in de checklist standaard op ‘van toepassing’ te zetten krijgt de werkvoorbereider in
eerste instantie een werkplan met alle onderdelen. Dus ook de onderdelen die niet van toepassing zijn. De
werkvoorbereider dient bij elk onderdeel na te gaan of dit van toepassing is in het op te stellen werkplan.
Elk onderdeel in het werkplan heeft een eigen tabel met ‘aandachtspunten’ die de werkvoorbereider ‘herinnert’ aan
bepaalde aspecten en uit te voeren taken ten behoeve van een volledig en onderling afgestemd werkplan.

Functie b.1: Controleren op volledigheid van het werkplan.
Controlefuncties zijn op twee punten ingevoerd. Een achter elk onderdeel (en aandachtspunt) in de checklist en een
zodra de werkvoorbereider in het hulpmiddel wil aangeven dat een werkplan indieningsgereed is. Indien niet alle
controles zijn uitgevoerd geeft het hulpmiddel een melding hiervan. Indien de werkvoorbereider alsnog het werkplan
gereed maakt voor indiening en dit werkplan wordt geaccepteerd, dan worden de openstaande aandachtspunten
doorgezet naar een pop-over die weergegeven staat op het voorblad van de werkinstructie behorende bij dit werkplan.
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Functie d.3: Aansturen op het uitzoeken van raakvlakken.
In een apart scherm zijn alle raakvlakken in een checklist verwerkt. In dit scherm zit de volledige inventarisatie en
analyse van de raakvlakken die van invloed zijn op de uitvoering van de werkzaamheden op en rondom as H van het
stationsproject Tilburg. Bij selectie van een van deze onderdelen opent het hulpmiddel de analyse van dat betreffende
onderdeel op de rechterhelft in het scherm. Hier kan de werkvoorbereider zijn werkzaamheden, waarvan deze een
werkplan opstelt, naast de raakvlakken zetten. De raakvlakkenlijst is uit te breiden door de gebruiker indien deze
raakvlakken constateert die nog niet vermeld waren in het hulpmiddel.

Functie b.6: Inhoudsomschrijving bij de uit te werken onderdelen.
Met deze functie kan de gebruiker omschrijven wat het betreffende onderdeel inhoud en welke aspecten hierin horen
terug te komen.

Eis 2

Het hulpmiddel moet gebruikersvriendelijk zijn en de werkvoorbereider moet zijn uitvoeringsplannen en taken
met het hulpmiddel kunnen beheren.

Gebruiksvriendelijkheid heeft betrekking op de gebruikers van het hulpmiddel, oftewel gebruikersvriendelijkheid. Alles
is ondergeschikt aan wat de gebruiker wil. Tijdens het opstellen van de hulpconstructie en de daarbij behorende
uitvoeringswijze zijn alle handelingen geregistreerd die gedurende het opstellen worden verricht door de gebruiker. Ook
de handelingen van de werkvoorbereiders van BESIX (doelgroep gebruiker) op de werkvloer zijn geregistreerd door
middel van observaties en interviews. Door deze handelingen te vertalen naar functies (c.1 t/m c.7) in het hulpmiddel is
het mogelijk gebleken om een gebruikersgericht hulpmiddel te ontwerpen. Ook alle functies afgeleid vanuit wensen van
de doelgroep (functies d.1 t/m d.7) zijn verwerkt in het hulpmiddel. Deze functies zullen getoetst worden tijdens de
praktijktoetsing waarbij de gebruikers het hulpmiddel zullen doorlopen. De gebruikersvriendelijkheid wordt mede
positief getoetst in de praktijktoetsing, zie paragraaf 4.2.

Functie a.2: Begeleiden bij het beheren en opstellen van werkplannen van de werkzaamheden op en rondom as H.
In het startoverzicht kunnen alle benodigde werkplannen beheerd worden met statusvermelding, benodigde data en de
mogelijkheid om de herinneringen te koppelen aan deze data. Door toevoeging van een navigatiebalk met de
bijbehorende navigatiefuncties kan de werkvoorbereider eenvoudig vanuit elk punt naar andere punten in het
hulpmiddel springen. Onderdelen zoals de actielijst, communicatielijst, urenverantwoording, documentlijst en database
dragen allen bij aan het begeleiden en beheer gedurende het opstellen van werkplannen.

Functie b.2: Beheren van de door de werkvoorbereider uit te voeren taken.
Met de actielijst en het startoverzicht van lopende zaken kan de werkvoorbereider al zijn uit te voeren taken eenvoudig
beheren.

74

Hoofdstuk 4

Evaluatie van het hulpmiddel

Eis 3

Middels het hulpmiddel moet een werkinstructie opgesteld kunnen worden.

Eis 4

In de werkinstructie dient opgenomen te zijn: Overzicht werkomgeving, procesweergave uitvoering,
startvoorwaarden, communicatieplan, draaiboek hoofdactiviteit en overdrachtscoördinatie.

Eis 5

Per hoofdactiviteit van het draaiboek moet de weergavecombinatie die van belang is samengesteld
kunnen worden.

In het hulpmiddel is de werkinstructie als sjabloon/template ontworpen. Bij elk werkplan kan de werkvoorbereider een
werkinstructie behorende bij dat plan opstellen. De werkinstructie bestaat uit drie onderdelen waarin alle onderdelen
verwerkt zijn, namelijk:


Voorbladen

Procesweergave uitvoering
Overzicht werkomgeving
Startvoorwaarden
Communicatieplan



Draaiboek van de hoofdactiviteit



Overdrachtsformulier.

Overdrachtscoördinatie

Functie b.3: Onderdelen van de werkinstructie vormen.
De twee voorbladen zijn bij elke werkinstructie direct aanwezig. Het aantal draaiboekbladen en een eventueel
overdrachtsformulier kan de werkvoorbereider eenvoudig handmatig invoeren in de daarvoor bestemde locatie. Deze
onderdelen worden na invoering automatisch toegevoegd aan de werkinstructie.

De keuze van vormgeving van de werkinstructie en bepaalde indelingen zijn door middel van het gebruiken/testen
verbeterd en geoptimaliseerd aan de hand van het uitwerken van de case ‘hulpconstructie op wand as H’ en de
resultaten uit de onderzoeksfase.
Een standaardindeling van de hoeveelheid illustraties (voor de weergavecombinatie van belang) per blad in de
werkinstructie leek in eerste instantie niet mogelijk. Doordat bepaalde activiteiten meer/minder handelingen en andere
informatie vragen. Door de toevoeging van het keuzemenu ‘Indeling visualisatie’ heeft de werkvoorbereider meer
vrijheid bij het toepassen van de juiste weergavecombinatie. Met een aanpasbare indeling kan de werkvoorbereider
bijvoorbeeld zelf de keuze maken of hij/zij ook een goed/fout visualisatie wil toevoegen indien de kans op een foutieve
uitvoering relatief hoog ligt.
Door het toevoegen van een 3D-SketchUp model van het stationsproject Tilburg kan de gebruiker eenvoudig
3D weergaven van bepaalde onderdelen bekijken en opslaan voor gebruik in de werkinstructie.

Eis 6

Het hulpmiddel moet aanwijzingen voor het gebruik van het hulpmiddel bevatten indien nodig.

Het gebruik van het hulpmiddel is relatief eenvoudig te begrijpen na het doornamen van het hulpmiddel aan de hand
van de handleiding. Tevens zitten er op bepaalde punten aanwijzingen in het hulpmiddel verwerkt. Een introductie voor
de werkvoorbereider waarin het hulpmiddel doorlopen en uitgelegd wordt blijkt genoeg te zijn om het hulpmiddel in
gebruik te nemen. Dit zal ook blijken uit de praktijktoetsing.
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Het hulpmiddel dient zoveel mogelijk flexibel ontworpen te worden zodat deze beter aan- en toepasbaar is voor
toekomstige projecten

Het hulpmiddel is gebaseerd op het opstellen van uitvoeringsplannen van werkzaamheden op en rondom as H van het
stationsproject Tilburg door de werkvoorbereiders van BESIX. Om het hulpmiddel van projectgebonden naar
ongebonden te maken dient het hulpmiddel aanpasbaar te zijn zodat in de toekomst, bij een nieuw (soortgelijk) project,
eveneens het hulpmiddel toegepast kan worden.
Het hulpmiddel beschikt over het scherm ‘Database’ waarin de gebruiker onderdelen en gegevens kan
uitbreiden en toevoegen die voorheen onbekend of niet van toepassing waren. Op deze manier kan de gebruiker een
soort van database opzetten met alle mogelijke (reeds voorgekomen) aspecten omtrent het opstellen, uitbreiden en
aanpassen van werkplannen. De projectongebondenheid is getoetst in de praktijk en wordt in paragraaf 4.2 behandeld.

Wens

Werkinstructies in het hulpmiddel zoveel mogelijk automatisch genereren.

In het hulpmiddel is getracht zoveel mogelijk te koppelen en onderdelen automatisch te laten invullen. In het
werkinstructiegedeelte van het hulpmiddel zijn door middel van keuzelijsten bepaalde onderdelen snel in te vullen.
Door de actieknoppen naar het betreffende onderdeel in het werkplan kan de gebruiker de gerelateerde informatie direct
aflezen en overnemen in de werkinstructie. Ook kan de gebruiker het aantal bladen van het draaiboek eenvoudig
bepalen.

Het is mogelijk om in het werkplan (in Microsoft Word) vaste punten/regels te plaatsen waarvan het ingevoerde
overgenomen wordt op een toegewezen punt in de werkinstructie in Microsoft Excel. Dit is echter een ingewikkelde
opgave gebleken doordat onderdelen van een werkinstructie (in de praktijk) niet allemaal uit het opgestelde werkplan
komen en geen enkele werkinstructie exact hetzelfde is. Bepaalde activiteiten betreffen meer/minder handelingen en
andere informatie en ook de werkplannen verschillen qua inhoud (en volgorde). Tevens komt het voor dat er meerdere
werkinstructies uit één werkplan gehaald worden omdat de beschreven werkzaamheden door verschillende partijen
uitgevoerd worden. Vanwege al deze factoren en variabelen heeft het daarom geen zin om aan de hand van één
werkplan een automatisch genererende werkinstructie te ontwerpen.

In de toekomst kan men onderzoek doen naar het standaardiseren en categoriseren van alle mogelijke soorten
werkplannen in een aantal ‘templates’. Indien er een standaard komt in opbouw van een n aantal typen werkplannen
kunnen er daarbij mogelijke typen werkinstructie-‘templates’ opgesteld worden. Hierbij kan een software ontwikkeld
worden puur gericht op dit aspect. De werkplannen kunnen mogelijk tevens in de software opgesteld worden, hierbij
kan een functie inbegrepen worden waarmee de gebruiker bepaalde koppelpunten kan markeren, waarna de
werkinstructie deze gemarkeerde punten kan overnemen. Op het gebied van standaardisering en automatisering is nog
veel onderzoek mogelijk.
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Praktijktoetsing van het hulpmiddel

Het hulpmiddel is op verschillende vlakken en eisen getest in de praktijk. Het eerste vlak is het gebruik van het
hulpmiddel en de functies die erin verwerkt zitten. Hierin wordt tevens de gebruikersvriendelijkheidseis getoetst. Het
tweede vlak betreft het toetsen door middel van een ander dan in dit onderzoek toegepast werkplan. Hiermee wordt de
projectongebondenheid getoetst. Het hulpmiddel dient zoveel mogelijk flexibel ontworpen te worden zodat deze beter
aan- en toepasbaar is voor toekomstige projecten.

Het hulpmiddel is doorlopen met een werkvoorbereider van BESIX actief op het stationsproject Tilburg, waarbij elk
aspect en onderdeel in het hulpmiddel aan de hand van het stroomschema met een kritische blik behandeld is. Hierbij
zijn steeds (ongeveer bij elk scherm) de volgende vragen gesteld:


Begrijpt u waarom deze stap gemaakt wordt?



Zijn alle functies duidelijk en werken deze naar verwachting?



Is de juiste inhoud weergegeven?



Is de indeling en vormgeving van dit scherm overzichtelijk?



Overige (functionele) opmerkingen betreffende het gebruik, vormgeving, inhoud o.i.d.?

Uit de toetsing blijkt dat het hulpmiddel er veelbelovend uit ziet en zeker een toegevoegde waarde heeft aan het huidige
proces bij het opstellen van werkplannen en de daaruit voortkomende werkinstructie indien het hulpmiddel volledig (!)
functioneel geprogrammeerd is. Het idee achter de database is goed, op deze manier kunnen de werkplannen en
bijbehorende informatie steeds meer documenterend worden uitgebreid in één overzicht. Gemaakte (persoonlijke)
fouten kunnen gedocumenteerd en de volgende keer voorkomen worden.

Een belangrijk punt waar het hulpmiddel goed onderscheid in maakt is de scheiding tussen werkplannen en
werkinstructies. Het zijn twee verschillende documenten met een totaal andere doelgroep als bestemming.
De lijst ‘Urenverantwoording’ in combinatie met de actielijst wordt als een zeer handige toevoeging
beschouwd. Op de dag van de toetsing met de werkvoorbereider was deze toevallig net bezig met het achterhalen van
zijn werkzaamheden, bevindingen e.d. voor de jaarlijkse evaluatie.

Uit het gesprek zijn ook een aantal punten naar voren gekomen betreffende verbeteringen/toevoegingen aan het
functionele ontwerp. Bij de onderdelen van het werkplan is de ‘Afstemming met onderaannemers/leveranciers’ bij de
‘Afstemming met derden’ geplaatst, deze dienen gescheiden te worden in twee onderdelen (zoals zojuist genoemd).
Als toevoeging in het hulpmiddel is een lijst met een overzicht van alle projecteisen uit het contract gewenst. In
deze lijst kan de werkvoorbereider met een vermelding/verwijzing/omschrijving aangeven of er aan de eis voldaan is en
waar en in welk werkplan dit verwerkt staat. Figuur 4.1 weergeeft een voorbeeld van hoe een dergelijke eis uit zo’n
eisenlijst vormgegeven is.

Figuur 4.1: voorbeeld uit het eisendeel van de vraagspecificatie van een werk
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De eisenlijst waar het voorbeeld van gegeven is beslaat in totaal 14 pagina’s en bevat meer dan 110 eisen met elk een
eigen ID-code. Om een dergelijke lijst handmatig in het hulpmiddel te plaatsen kost veel tijd en er is op het moment
geen manier voorhanden om dit op een bepaalde manier functioneel in het hulpmiddel te realiseren. Deze toevoeging
kan bij de aanbevelingen betreffende uitbreidingen in het hulpmiddel geplaatst worden. Men kan in de toekomst
onderzoeken in hoeverre dit hulpmiddel gekoppeld kan worden door System Engineering met andere software van het
betreffende bedrijf. Hier kunnen dan koppelingen gemaakt worden tussen het Platform van Eisen,
Documentenuitwisselingen e.d.

Een beperking in het hulpmiddel is dat er niet meerdere werkinstructies uit
één werkplan gehaald kunnen worden. Het komt vaak voor dat in één
werkplan meerdere aspecten/werkzaamheden behandeld worden die
uiteindelijk in de praktijk door verschillende partijen uitgevoerd worden. Om
deze reden dient het hulpmiddel de optie te bevatten om meerdere
werkinstructies uit één werkplan te halen. Hiervoor is er een aanpassing
doorgevoerd in het werkplannenoverzicht, zie ook figuur 3.9. Figuur 4.2 geeft
de wijziging weer. Voorheen was het slechts één actieknop om één
werkinstructie op te stellen bij een werkplan (met een rode 1 aangegeven in
figuur 4.2). Deze knop is veranderd naar een kleinere knoppen (met een rode
2 aangegeven in figuur 4.2, w1 = werkinstructie 1, w2 is werkinstructie 2,
etc) waarbij de gebruiker de mogelijkheid heeft om meerdere werkinstructies
op te stellen bij hetzelfde werkplan.
Figuur 4.2: Wijziging actieknop voor het opstellen van een
werkinstructie van ‘werkinstructie opstellen’ (1) naar ‘w1, w2, +..’ (2)
Projectongebonden toetsing
Door het beschikbare tijdsbestek wordt het hulpmiddel niet specifiek projectgebonden getoetst door het opstellen van
een werkplan en een werkinstructie van een van de andere werkzaamheden rondom as H. Het hulpmiddel is in eerste
instantie projectgebonden ontworpen. De gehele inhoud, onderdelen e.d. zijn gebaseerd op- /en afkomstig uit de
werkzaamheden rondom as H. Met het uitvoeringsplan en de werkinstructie van de ‘Hulpconstructie op wand as H’ zou
kortweg gesteld kunnen worden dat het hulpmiddel werkt.

Een interessantere toetsing is het toetsen van de projectongebondenheid van het hulpmiddel. Dit wordt bewerkstelligd
door te bevestigen dat alle onderdelen van een werkplan van een ander project in het hulpmiddel verwerkt zouden
kunnen worden. Ook is onderzocht of een werkplan met een totaal ander toepassingsgebied, dan dat van de
werkzaamheden waarop het hulpmiddel is gebaseerd, met het hulpmiddel opgesteld had kunnen worden. Met een
werkvoorbereider van BESIX zijn twee werkplannen uitgezocht bij deze toetsing:
Werkplan 1 –

Montage Prefab liggers
Project - Overkluizing Maankwartier Heerlen

Werkplan 2 -

Grond- en afvalstromenplan
Project - Reconstructie en uitbreiding Station Tilburg
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De onderdelen van beide werkplannen zijn geïnventariseerd en vervolgens gecontroleerd of deze met het hulpmiddel
opgesteld hadden kunnen worden. Alle onderdelen uit het werkplan ‘Montage Prefab liggers’ zijn terug te vinden in het
hulpmiddel. Enkele onderdelen staan echter in een andere volgorde.
In het hulpmiddel zit de mogelijkheid om de volgorde van het werkplan aan te passen echter is deze functie is
niet gericht op een afzonderlijk werkplan, de aanpassingen worden doorgevoerd in elk op te stellen werkplan in deze
vorm van functioneren. Dit is van zelfsprekend een ongewenste beperking. Om deze beperking op te lossen dient elk
werkplan afzonderlijk aangepast te kunnen worden.
Bij het werkplan ‘Grond- en afstromen’ wordt ook dezelfde indeling qua hoofdstukken toegepast. Echter
verschillen de onderdelen die elk hoofdstuk bevatten op vele vlakken met de onderdelen in het hulpmiddel. Evenals bij
het eerste werkplan ligt het probleem bij het niet afzonderlijk kunnen aanpassen van elk werkplan.

De oplossing van het zojuist beschreven probleem heeft tot een toevoeging geleid in de aanpasbaarheid van het
werkplan behandeld in paragraaf 3.2.5 ‘Aanpasbaarheid onderdelen van het werkplan’. In figuur 4.3 kan de
werkvoorbereider per werkplan het type aangegeven.

Figuur 4.3: De toevoeging van de mogelijkheid tot het indelen van specifieke werkplannen
gebaseerd op het algemene werkplan zoals deze is weergegeven in het hulpmiddel.
Onder ‘naam werkplan’ bevindt zich een keuzelijst van alle werkplannen weergegeven op het startoverzicht. De
werkvoorbereider kan een werkplantype toewijzen aan het betreffende werkplan om zo de gewenste indeling te krijgen
in de checklist. In figuur 4.3 is een voorbeeld weergegeven. Indien de werkvoorbereider een nieuw type werkplan wil,
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dan kan dat met de actieknop ‘+ type werkplan toevoegen’. De indeling die in het linker kader staat betreft dan de
‘standaard’ onderdelen van dat type werkplan. In figuur 4.4 is het voorbeeld getoond bij het aanmaken van een gronden afvalstromenplan.

Figuur 4.4: Voorbeeld van het aanmaken van een nieuw standaard werkplantype

Bij elk onderdeel van een werkplan dient de werkvoorbereider nog steeds de mogelijkheid te hebben om
aandachtspunten en inhoudsomschrijvingen toe te voegen. Door tevens een keuzelijst van alle werkplannen op het
startoverzicht en de type werkplannen in het ‘werkplan inhoud en onderdelen-venster’ in het scherm ‘Database’ (figuur
3.18) toe te voegen blijft deze functie intact. Figuur 4.5 geeft deze aanpassing weer. Figuur 4.5 betreft het gedeelte waar
de gebruiker de inhoudsomschrijvingen en aandachtspunten per onderdeel kan aanpassen, zie figuur 3.27. (figuur 4.4 is
het venster dat tevoorschijn komt zodra de gebruiker op de actieknop ‘Indeling aanpassen’ klikt, weergegeven
rechterbovenhoek in figuur 4.5).
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Figuur 4.5: Weergave van de toegevoegde werkplankeuzelijst in het scherm ‘Database’ die voor de toetsing nog niet
aanwezig was

Met de toevoeging van verschillende werkplantypen, zoals het Grond- en afvalstromenplan, heeft het hulpmiddel een
groter bereik en heeft het de mogelijkheid meerdere toepassingsgebieden te beslaan en om deze blijvend uit te breiden.
Vanuit bestaande (werkplan)templates kunnen nieuwe soorten templates opgesteld worden.

De werkinstructie is uitgebreid behandeld met werknemers van BESIX en medestudenten maar niet getoetst op een
ander project. Alle gewenste onderdelen van betrokkenen bevinden zich in het hulpmiddel en de vormgeving hiervan is
dusdanig flexibel in te delen en aanpasbaar dat hier geen problemen voorzien worden. De toegepaste methode voor het
verstrekken van de weergave van informatie is onlangs reeds positief getoetst in de praktijk.

4.3

Behalen van de doelstelling

In het afstudeeronderzoek en de ontwerpfase is een hulpmiddel ontworpen dat de werkvoorbereider begeleidt bij het
beheren en opstellen van volledige uitvoeringsplannen. Vervolgens wordt er een werkinstructie voor het uitvoerend
personeel opgesteld die de benodigde informatie bevat zodat de werkzaamheden zonder vertraging kunnen verlopen.
Aan de hand van de toetsing gegeven in paragraaf 4.1 kan gesteld worden dat de doelstelling behaald is.
Alle opgestelde functies vanuit de hoofdfunctie (het voldoen aan de doelstelling) zijn vervuld in het hulpmiddel en
positief getoetst. Hierdoor is het mogelijk om een werkinstructie op te stellen die alle benodigde informatie richting het
uitvoerende personeel kan verstrekken waardoor de risico’s op vertraging tijdens de uitvoering van de werkzaamheden
ten gevolge van onvolledige en onduidelijke informatie verdwijnen.

Het ontwikkelde hulpmiddel betreft een betaversie, het is een in ontwikkeling zijnde software die niet stabiel genoeg is
om in productie genomen te worden. Bepaalde onderdelen/functies zijn in het hulpmiddel automatisch gekoppeld,
geopend e.d. zoals omschreven is bij het betreffende deel. Echter blijft de daadwerkelijke werking op de meeste punten
achterwege doordat de deskundigheid van de ontwerper op het gebied van programmeren niet voldoende is.
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