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Voorwoord
Voor u ligt het hoofdverslag van het afstudeeronderzoek genaamd Optimaliseren keuringsprocessen
realisatiefase binnen Van Boekel Bouw & Infra. Dit onderzoek is uitgevoerd voor en binnen Van Boekel Bouw &
Infra (VB B&I). Dit verslag maakt onderdeel uit van het afstudeeronderzoek van student Joris Vos en dient als
afronding van de opleiding Civiele Techniek Deeltijd Project Management Infra (PMI) aan de hogeschool van
Arnhem en Nijmegen (HAN).
Nadat ik op 6 juni 2018 bij van VB B&I ben begonnen als uitvoerder (gedetacheerd via Voort), ben ik gestart op
het project Gemaal Bergweg te Bergschenhoek voor de opdrachtgever Hoogheemraadschap van Schieland en
Krimpenerwaard (HHSK). Nadat ik wat meer gewend was binnen VB B&I aan de bedrijfscultuur en werkprocessen
heb ik mijn onderzoeksonderwerp voorgelegd aan Raymond Hengeveld (operationeel directeur binnen VB B&I).
Ik wilde het onderwerp graag dicht bij mijzelf houden, dus uitvoering-gerelateerd. Het onderdeel dat ik gekozen
heb heeft betrekking op het project in Bergschenhoek, aangezien daar veel problemen waren omtrent
kwaliteitsbewaking en dit in mijn optiek veel efficiënter en professioneler zou (moeten) kunnen.
Het uitvoeren van het onderzoek heeft me nieuwe inzichten gegeven in zowel het uitvoeren van onderzoek zelf
als in het onderwerp, dit heb ik zeker als positief ervaren. Daarnaast vindt ik het ook interessant dat ik naar een
goede oplossing heb kunnen werken voor iets waar ik zelf regelmatig mee te maken heb. Dit is zeker een goede
stimulans geweest om het onderzoek uit te voeren en tot een goed einde te brengen.
Tot slot wil ik iedereen bedanken die mee heeft gewerkt aan het onderzoek vanuit Van Boekel, klanten van Van
Boekel, andere aannemers die geïnterviewd zijn en uiteraard de begeleiding vanuit de Hogeschool van Arnhem
en Nijmegen en Van Boekel.

Ik wens u veel leesplezier.
Joris Vos
Augustus, 2019, Zeeland (NB),
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Samenvatting
Van Boekel Bouw & Infra heeft steeds vaker te maken met meerdere soorten contractvormen. Waar voorheen alles
RAW of STABU was wordt dit steeds vaker UAV-GC. In deze contractvorm veranderd de rolverdeling tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer. Een urgent onderdeel hiervan is de kwaliteitsborging binnen projecten. Binnen
projecten zijn er eisen gesteld die ON dient aan te tonen. Dat proces is binnen VB B&I al deels geïntegreerd, echter nog
niet alle interne processen en methodes zijn goed ingericht. Dat heeft negatieve gevolgen voor VB zelf en leidt ook tot
ontevredenheid bij opdrachtgevers. Hieruit is de volgende probleemstelling ontstaan:

De huidige keuringsprocessen op projecten van Van Boekel Bouw & Infra zijn foutgevoelig en omslachtig. Doordat
deze keuringen niet op correcte wijze uitgevoerd worden kan de kwaliteit van producten niet altijd aangetoond
worden, wat tot ontevredenheid en wantrouwen van klanten kan leiden. Dit neemt ook onnodige (faal)kosten
met zich mee terwijl er geen reëel inzicht is in deze (faal)kosten.
Uit deze probleemstelling is de volgende onderzoeksvraag gevormd:

Op welke wijze kan Van Boekel Bouw & Infra efficiënte keuringsprocessen creëren binnen de realisatie van
projecten om hiermee de kwaliteit van de eindproducten te verbeteren, (faal)kosten te reduceren en te zorgen
voor een hogere klanttevredenheid?
Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zijn zes deelvragen opgesteld die ieder een deel van de hoofdvraag
helpen beantwoorden (deze zijn te vinden in hoofdstuk 1.6 van dit hoofdverslag).
Voorafgaand aan het praktijkgerichte onderzoek is een literatuurstudie gedaan. Hierin zijn drie onderwerpen
onderzocht: kwaliteit, de verschillende contractvormen in de bouw en procesverbetermethodieken.
Nadat de literatuurstudie was afgerond en kennis over de onderwerpen was vergaard, is het huidige
kwaliteitsborgingssysteem doorgrond. Dit is gedaan door de processen uit het processenhuis van VB te bestuderen
(technischprocesrealisatie) en het uitvoeren van interviews onder het personeel (uitvoerders, projectcoördinatoren) en
opdrachtgevers van VB (vier verschillende vanuit recente UAV-GC-projecten > één miljoen). In deze interviews kwam al
snel naar voren dat het personeel de keuringsmethodiek omslachtig vindt en dat er op deze wijze veel tijd verloren
gaat en keuringen vaak niet goed uitgevoerd worden. In de interviews kwam duidelijk naar voren dat de wens er is om
te digitaliseren. De helft van de geïnterviewde opdrachtgevers gaf aan dat ze niet tevreden zijn met de keuringen die
uitgevoerd worden en daardoor niet altijd overtuigd zijn van de kwaliteit die Van Boekel levert. Aan de hand van deze
uitkomsten is een interview gehouden met de directie van VB om te achterhalen of deze zich bewust was van dit feit.
Dit bleek maar deels het geval doordat het probleem door werknemers VB niet gecommuniceerd werd met directie.
In de zoektocht naar een nieuwe keuringsmethode zijn drie verschillende aannemers bezocht om te achterhalen wat
voor keuringsmethode zij gebruiken (BAM, Boskalis, Muller Bouw). Zij bleken drie verschillende tools te gebruiken:
BIM360Field, Relatics en STA Software. Na een uitgebreid onderzoek zijn er nog een aantal tools naar voren gekomen
welke gebruikt zouden kunnen worden door VB. Om een keuze te kunnen maken welke tool het beste toepasbaar is
binnen VB, is een enquête gehouden onder de uitvoerders en projectcoördinatoren om te achterhalen welke aspecten
belangrijk zijn volgens de toekomstige gebruikers (dit heeft plaatsgevonden na de interviews). Nadat aan de hand van
deze enquête de beoordelingscriteria opgesteld zijn en de wegingsfactoren zijn toegekend, hebben drie uitvoerders
van verschillende niveaus alle varianten eigenhandig getest en beoordeeld. Ook is het financiële aspect meegenomen
in de vergelijking. Deze beoordelingen zijn vervolgens in een TOM (Trade off matrix) gezet. Uit deze TOM bleek STA
Software de beste tool om te implementeren binnen VB.
Na deze conclusie is gesproken met STA Software en is een advies uitgebracht omtrent de implementatie van de tool.
Dit advies is de laatste stap van het onderzoek waarna de conclusies en aanbevelingen zijn uitgeschreven.
Conclusies die na afloop van dit onderzoek getrokken kunnen worden zijn:
1. door de implementatie van de tool STA Software creëert VB een efficiënter keuringsproces binnen de realisatie van
projecten waarmee kwaliteit geborgd kan worden,
2. na implementatie kan er gestuurd worden op vergaarde data uit eerdere projecten om faalkosten te reduceren en
waar mogelijk te voorkomen, deze data kan ook gebruikt worden als stuurmiddel bij het inkoop proces van
projecten.
3. en bovenal creëert VB met STA Software rapportages om aan te tonen dat er aan de eisen wordt voldaan om zo
meer vertrouwen op het gebied van kwaliteit en professionaliteit in Van Boekel door opdrachtgevers te creëren
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Summary
Van Boekel Construction & Infrastructure must deal with changing contract forms. Whereas before everything
used to be either RAW or STABU, now gradually this is becoming UAV-GC. In this contract form, the division of
roles between the client and the contractor changes. Quality assurance within projects is an urgent part of this.
Within projects, the contractor is responsible for demonstrating the achieved requirements. That process is
already partially integrated within VB B&I, however not all internal processes and methods have been properly
set up, which has negative consequences for VB and leads to dissatisfaction among clients. The following
problem definition has arisen from this:
‘The current inspection processes from Van Boekel Construction & Infrastructure are error-prone and
cumbersome. Because these inspections are not carried out correctly, the quality of products cannot always be
guaranteed, which could ultimately lead to customer dissatisfaction and mistrust. This also involves
unnecessary (failure) costs whereby there are no real insights into these (failure) costs’
Because of this issue, the following main question has been formed.
‘How can Van Boekel Bouw & Infra create efficient inspection processes within the realization of projects to
improve the quality of end products, reduce (failure) costs and ensure higher customer satisfaction?’
To help answer the research question, there are six sub-questions which have been formed, each of which helps
answer a part of the main question (these can be found in chapter 1.6 of this main report).
A literature study was performed prior to the practical orientated research. Three subjects were investigated;
quality, the different contract forms in construction, and process improvement methods.
After the literature study was completed and information had been collected about the subject, the current
quality assurance system was fully understood. This was done by studying the procedures from the process
documents of VB (technical process realization) and conducting interviews with staff (implementers and project
coordinators) and VB customers (4 different from recent UAV-GC projects> 1 million). During these interviews, it
was clearly discovered that the staff thought the inspection method to be cumbersome, that a lot of time was
lost, and inspections were often not carried out appropriately. The interviews undoubtedly indicated that the
wish is to digitize. Half of the clients interviewed indicated that they are not satisfied with the inspections that
are carried out and therefore are not always convinced of the quality that Van Boekel delivers. Based on these
results, an additional interview was held with the VB management to learn if they were aware of this fact. This
turned out to be only partly the case because the problem was not communicated.
In the search for a new inspection method, three different contractors were visited to find which inspection
method they use (BAM, Boskalis, Muller Bouw). These turned out to be three different tools, BIM360Field,
Relatics and STA Software. After an extensive investigation, several tools emerged which could be used by VB. To
be able to make a choice as to which tool is most relevant within VB, a survey was conducted among the
implementers and project coordinators to discover which aspects are most important with regards to future
users. Based on this survey, the assessment criteria have been drawn up and the weighting factors assigned.
Three different types of implementers have tested and assessed all variants themselves. The financial aspect has
also been included in the comparison. These assessments were then placed in a TOM. From this TOM, STA
Software turned out to be the best tool to implement within VB.
After this conclusion, conversations were held with STA Software and advice was given regarding the
implementation of the tool. This advice is the last step in the research, after which the conclusions and
recommendations have been written.
Conclusions that can be drawn after the end of this study are;
1. by implementing the STA software tool VB creates a more efficient inspection process within the realization of
projects with which quality can be guaranteed,
2. after implementation gathered data from finished projects can be used to reduce and, if possible, prevent failure
costs and for optimization of the purchase process,
3. above all, de STA software tool gives VB the ability to create reports to demonstrate that the project requirements
are met and thereby give the clients more confidence in the quality and professionality of VB.
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1. Inleiding
Deze inleiding omschrijft de context van het onderzoek, het doel van het onderzoek, de doelgroep en bevat een
leeswijzer.

1.1 Context
In de laatste fase van de bacheloropleiding Civiele Techniek aan de HAN doet de student een
afstudeeronderzoek. Met deze afsluitende opdracht toont de student aan te voldoen aan de gestelde
competenties uit de handleiding van de opleiding.
De bedrijfstak waar de student actief is binnen de Van Boekel Groep is Van Boekel Bouw & Infra (VB B&I), hier is
het onderzoek ook uitgevoerd.
Sinds 2017 is VB B&I zich steeds meer op verschillende contractvormen gaan focussen. Waar dit voorheen
beperkt bleef tot RAW- en STABU-contracten zijn het er sinds die tijd steeds meer geworden. Deze ‘nieuwe’
contractvormen worden ook wel geïntegreerde contracten genoemd ofwel UAV-GC.
In deze nieuwe contractvorm veranderden de rollen tussen opdrachtgever (OG) en opdrachtnemer (ON) op een
aantal vlakken, zoals ontwerp en het aantonen van eisen; hierin komt de ON meer in de lead. Waar er voorheen
een bestek geschreven werd, waarin letterlijk omschreven staat wat door de aannemer gerealiseerd moet
worden aan de hand van specificaties, wordt dit nu gedaan door middel van het aantonen van eisen. Voorbeeld
van een eis voor leiding werk kan zijn dat deze waterdicht moet zijn. Het is dan aan de ON om aan te tonen dat
dit ook daadwerkelijk het geval is. Dit kan gedaan worden door de leiding onder een bepaalde druk te zetten met
water. De meting die dan uitgevoerd word is dan bewijslast waarmee aangetoond kan worden dat er aan de eis
is voldaan. Van Boekel is echter nog niet helemaal thuis in deze nieuwe contracten. Kijkend naar de processen
dient er nog veel verbeterd te worden.
Waar dit onderzoek zich vooral op toelegt is kwaliteitsborging omdat dit aspect het dichtst bij de werkomgeving
van de student ligt en bovendien een zeer belangrijk aspect is, omdat het niet kunnen aantonen van eisen grote
(financiële) gevolgen kan hebben.

1.2 Aanleiding
Het onderwerp van dit onderzoek is gekozen op basis van ervaringen op het project Gemaal Bergweg te
Bergschenhoek. Op dit project verliep het keuringsproces uiterst rommelig en het werd pijnlijk zichtbaar dat dit
aspect van kwaliteitsboring binnen geïntegreerde contracten niet altijd onder controle is. Buiten het feit dat
keuringsformulieren uit andere (oude) projectmappen gekopieerd werden en er meerdere varianten in omloop
waren, ontbrak er een overzicht met welke onderdelen gekeurd dienden te worden en aan welke eisen de
producten moesten voldoen. Ook werd een blanco keuringsformulier gebruikt dat is toegepast op alle
onderdelen, waarvan de uitvoerder dacht “misschien dat de opdrachtgever wil zien dat we het toetsen”. Deze
gang van zaken is uiteraard niet wenselijk in een professionele organisatie.
Daarnaast is de wijze waarop de keuringen uitgevoerd worden omslachtig en foutgevoelig. Dit gevoel leeft niet
alleen bij de eigen werknemers maar ook bij de opdrachtgever. De keuringen worden bovendien vaak te laat
uitgevoerd. Voorbeeld hiervan zijn de stortvrijgave formulieren (dit is een checklist die gebruikt wordt bij insitubetonwerk). Dit kan grote gevolgen hebben, mochten er gebreken zijn die niet getoetst zijn, denk daarbij aan
dekking op de wapening, in te storten onderdelen, laslengtes van wapening etc. Dan zouden er in het slechtste
geval dingen afgebroken of vrijgegraven moeten worden, omdat er getwijfeld wordt. Ook is het maken van foto’s
geen vereiste in het keuringssysteem van Van Boekel. Dit gebeurt daarom niet altijd wat het soms lastig maakt
om eisen aan te kunnen tonen. Dit zijn voorbeelden van zaken die grote financiële gevolgen kunnen hebben.
Bovenstaande is slechts de ervaring op één project, maar ook op ander projecten van Van Boekel komt dit voor.
Hier valt voor Van Boekel dus nog een hoop winst te behalen.
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Figuur 1. Gemaal Bergweg te Bergschenhoek

1.3 Doelgroep
Er zijn bij dit onderzoek drie belanghebbende partijen: de onderzoeker/student Joris Vos, het bedrijf waar het
onderzoek wordt uitgevoerd Van Boekel Bouw & Infra en de beoordelende, tevens begeleidende partij
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, in de personen van Marwin Jurjus, Jan Pieter van Dalen en Ruud de Boer.

1.4 Probleemstelling
De huidige keuringsprocessen op projecten van Van Boekel Bouw & Infra zijn foutgevoelig en omslachtig. Doordat
deze keuringen niet op correcte wijze uitgevoerd worden kan de kwaliteit van producten niet altijd aangetoond
worden wat tot ontevredenheid en wantrouwen van klanten kan leiden. Dit neemt ook onnodige (faal)kosten met
zich mee terwijl er is geen reëel inzicht is in deze (faal)kosten.

1.5 Doelstelling
Het onderzoeken van de manier waarop Van Boekel Bouw & Infra efficiënte keuringsprocessen binnen projecten
kan creëren om hiermee de kwaliteit van projecten te verbeteren. Dit zou moeten leiden tot reducering van
(faal)kosten voor Van Boekel en tevens een hogere klanttevredenheid.
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1.6 Vraagstelling
Aan de hand van de probleem- en doelstelling is de vraagstelling geformuleerd. De vraagstelling is opgebouwd
uit een hoofdvraag en zes deelvragen. Door het onderzoeken en beantwoorden van de deelvragen kunnen
conclusies worden getrokken en kan de hoofdvraag worden beantwoord.
Hoofdvraag
Op welke wijze kan Van Boekel Bouw & Infra efficiënte keuringsprocessen creëren binnen de realisatie van
projecten om hiermee de kwaliteit van de eindproducten te verbeteren, (faal)kosten te reduceren en te zorgen
voor een hogere klanttevredenheid?
Deelvragen

1.

Hoe ziet het huidige kwaliteitsborgingsysteem eruit bij Van Boekel Bouw & Infra-projecten?

2.

Op welke wijze zou Van Boekel Bouw & Infra kwaliteitskeuringen uit willen voeren binnen projecten?

3.

Wat zijn de verschillen tussen de antwoorden uit deelvraag 1 en 2 en wat is ervoor nodig om aan de
uitkomst van deelvraag 2 te voldoen?

4.

Op welke wijze voeren andere aannemers uit de bouwsector kwaliteitskeuringen uit bij projecten?

5.

Welke tool is het beste toepasbaar bij Van Boekel?

6.

Op welke wijze kan dit geïmplementeerd worden bij Van Boekel Bouw & Infra?

1.7 Afbakening
Het onderzoek spitst zich toe op één concreet doel, namelijk het inrichten van een efficiënter keuringsproces
voor de realisatiefase van projecten. Hierbij zijn een aantal doelstellingen benoemd die behaald kunnen worden
door de implementatie van een nieuw keuringsproces (kwaliteit verhogen, faalkosten reduceren, verhogen
klanttevredenheid). Dit onderzoek heeft dus enkel betrekking op de realisatie en niet op andere deelprocessen
als calculatie, werkvoorbereiding of onderhoud.
Binnen het onderzoek worden drie externe aannemers benaderd, andere aannemers worden buiten
beschouwing gelaten. Voor de interviews binnen Van Boekel zal er alleen gebruikt gemaakt worden van
personen die direct te maken hebben met het proces (uitvoerders, projectcoördinatoren, directie). Alle andere
functies beschikken niet over genoeg kennis van dit proces en zijn om deze reden buiten beschouwing gelaten.

1.8 Relevantie
Dit onderzoek is praktisch relevant voor zowel student als Van Boekel. Het onderwerp heeft een technisch aspect
in de zin dat het gaat om keuren van civieltechnische of infrastructurele onderdelen die gerealiseerd worden
door Van Boekel. Daarnaast heeft het onderwerp ook te maken met het voorkomen van faalkosten wat binnen
de aannemerij altijd een ‘hot item’ is geweest en ook zal blijven. Het volledige onderzoek is dus in het kader van
een proces waar student meerdere malen per week mee te maken heeft in zijn werkomgeving. Hiermee kan
student veel voldoening halen uit het onderzoek. Daarnaast is kwaliteit van bouwwerken erg belangrijk,
aangezien fouten die gemaakt worden en onopgemerkt blijven grote gevolgen kunnen hebben.

1.9 Leeswijzer
De leeswijzer geeft inzicht in welke onderdelen er per hoofdstuk behandeld worden.
Hoofdstuk 1 is inleidend en bevat tevens de probleemstelling, de doelstelling en de vraagstelling. De vraagstelling
is opgebouwd uit een hoofdvraag en zes deelvragen.
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In het tweede hoofdstuk wordt het theoretisch kader weergegeven, hier wordt de literatuurstudie toegelicht en
de leringen en uitgangspunten vanuit de literatuurstudie weergegeven.
Het derde hoofdstuk gaat over de onderzoeksmethodiek die is toegepast bij het onderzoek.
Hoofdstuk vier is de kern, hierin staan alle resultaten die bereikt zijn tijdens het onderzoek. In elke paragraaf
wordt één van de deelvragen behandeld en beantwoord.
Aan de hand van de resultaten van het onderzoek uit hoofdstuk vier worden de conclusies uitgewerkt en
toegelicht in hoofdstuk vijf. De literatuurlijst staat in hoofdstuk zes en het zevende en tevens laatste hoofdstuk
omvat alle bijlages van het onderzoek.

2. Theoretisch kader
Voorafgaand aan het praktijkonderzoek is een literatuurstudie uitgevoerd. Hierin zijn een aantal onderwerpen
onder de loep genomen. Allereerst het begrip kwaliteit en de borging daarvan binnen de bouwsector. Vervolgens
is er studie gedaan naar de verschillende contractvormen die er momenteel zijn, hoe de rolverdeling hierin is en
wat dat betekent voor een aannemer. De verplichtingen die aannemers hebben vanuit de wet en regelgeving zijn
beschouwd. Om richtlijnen te creëren voor een verbetering van het kwaliteitsborgingssysteem is er studie
gedaan naar welke strategie het beste gebruikt kan worden voor het verbeteren van een proces of oplossen van
een probleem. De belangrijkste bevindingen uit deze literatuurstudie zijn in dit hoofdstuk kort toegelicht, de
volledige literatuurstudie is te vinden in bijlage 4.
De keuze om juist deze onderwerpen te onderzoeken is gemaakt om eerst helder te hebben wat de kern van het
onderzoek inhoud en betekent, namelijk kwaliteit en de borging er van. Daarnaast is het goed om te weten
welke verplichtingen een aannemer hier in heeft vanuit oogpunt van wetgeving en de verschillende
contractvormen. Verder is keuze gemaakt om voor verbetermethodieken te kiezen omdat dit exact is wat er in
het onderzoek gebeurd is namelijk het verbeteren van een bestaand proces wat niet goed loopt. Door het proces
van verbetering te bestuderen en toe te passen neemt de kans op slagen van een nieuw proces toe.
De twee overige begrippen die wel in de hoofdvraag maar niet in de literatuurstudie terugkomen
(klanttevredenheid en faalkosten) zijn niet onbelangrijk maar wat de klanten van Van Boekel onder
klanttevredenheid verstaan komt in interviews naar voren en met de kennis uit deze interviews kan hier op
geanticipeerd worden. Faalkosten is uiteraard ook een erg breed onderwerp maar de kern is helder, kosten die
onnodig gemaakt worden.
‘Faalkosten zijn alle kosten die onnodig ten behoeve van het eindproduct zijn gemaakt. In elke branche bestaan
faalkosten en faalkosten zijn nooit volledig te vermijden’
(joostdevree, sd)
De definitie die aan het begrip kwaliteit toegekend is in dit onderzoek is voldoen aan verwachtingen van de klant.
Dit wordt door Adburdias goed omschreven en onderbouwd door de definitie die aan het woord is gegeven door
Joseph Juran, Phil Crosby en ook de NEN en ISO.
(Burdias, 2015)
ISO-kwaliteitssystemen moeten de kwaliteit borgen van de processen waarmee uiteindelijk aan de eisen en
verwachtingen van de klant wordt voldaan.
(Markensteijn, 2019)
Naast onderzoek naar de theorie over kwaliteit is onderzoek gedaan naar de verschillende contractvormen die in
de bouw, de GWW en de civiele tak van de techniek gebruikt worden. Hierin worden niet alleen de
contractvormen zelf doorgrond, maar met name de verantwoordelijkheden omtrent kwaliteit. Waar in de RAWen STABU-bestekken vooral de opdrachtgever aanwezig is om de te controleren of de uitvoerende partij
kwalitatief goede producten maakt, is de aannemer in de ‘nieuwe’ contractvormen verantwoordelijk. Een
opdrachtgever omschrijft slechts de eisen waaraan een object moet voldoen en de aannemer is vrij om dit te
doen maar moet wel de kwaliteit van alle eisen aantonen. Deze geïntegreerde contractvormen zoals ze ook wel
genoemd worden, komen steeds meer aan bod binnen de gehele bouwsector en dus ook voor VB. Hiermee is dit
onderwerp enorm interessant en toepasselijk voor het onderzoek.
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Er is nog een derde onderdeel in de literatuurstudie meegenomen: de verbetermethodieken. Er zijn verschillende
methodieken en theorieën in beschouwing genomen die de kern van dit onderzoek vormen. De eerste stappen
uit de Kaizen- of Lean-six-sigma-methode komen rechtstreeks overeen met de methode waarop dit onderzoek is
uitgevoerd:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

beschrijf het probleem;
verzamel de feiten;
analyseer de feiten;
genereer een oplossing;
realiseer en implementeer;
zorg voor borging.

De eerste vijf stappen uit deze methode worden gebruikt in het onderzoek en geven er structuur en houvast aan.

3. Onderzoeksmethodologie
Binnen dit onderzoek zijn zowel kwalitatieve als kwantitatieve (een combinatie) onderzoeksmethodes toegepast.
In de beginfase van het onderzoek (fase 1 uit stroomschema) kwantitatief in de vorm van interviews die
semigestructureerd gehouden zijn en een enquête die is gehouden onder de relevante medewerkers van VB.
Ook in de 2e fase zijn eveneens semigestructureerde interviews toegepast, in dit geval onder de verschillende
aannemers die benaderd zijn binnen het onderzoek. In de 3 e en 4e fase spitst het onderzoek zich meer toe op een
kwalitatief onderzoek. De onderzochte tools worden in deze fase daadwerkelijk toegepast in de praktijk op
projecten bij Van Boekel. In fase 4 wordt door uitvoerders van VB ook een beoordeling van de tools gegeven
a.d.h.v. beoordelingsformulieren die opgesteld zijn op basis van de eerder gehouden interviews en enquêtes.
In de 5e en laatste fase is er d.m.v. een advies vanuit de leverancier van de best toepasbare tool een advies
uitgebracht richting van Boekel hoe de implementatie het beste ingestoken kan worden. Hiermee wordt het
onderzoek afgesloten.
De keuze om deze methoden te gebruiken is mede voortgekomen uit de literatuurstudie. In de Kaizen methode
en de six-sigma methodes komen de stappen die in dit onderzoek gebuikt zijn naar voren. Enkel kan de laatste
fase uit deze methodes nog niet worden toegepast. In deze fase moet namelijk de tool al geïmplementeerd zijn
wat nog niet het geval is.
Dit onderzoek is, zoals in hoofdstuk 1 omschreven, opgebouwd uit zes deelvragen en om deze te kunnen
beantwoorden dienen een aantal stappen doorlopen te worden. Deze stappen zijn in dit hoofdstuk omschreven
en worden ondersteund door stroomschema’s.
•Onderzoek huidige proces

Fase 1 •Onderzoek gewenste situatie

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

•Onderzoek keuringsmethodieken externe partijen

•Onderzoek naar tools op de markt

•Beoordelen en vergelijken tools

•Implementatieadvies tool
Figuur 2. Onderzoeksfasen
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Fase 1
In de eerste fase van het onderzoek zijn twee verschillende onderzoeksmethodieken toegepast. Allereerst is
binnen het processenhuis van VB de technisch proces realisatie bestudeerd (Technische processen/TP02-PR
Realiseren).
Hierin staat weergegeven hoe kwaliteitskeuringen binnen VB uitgevoerd zouden moeten worden, denk hierbij
aan de rolverdeling, de verantwoordelijken en stapsgewijs het proces. De keuze om dit proces te bestuderen is
gemaakt, omdat hierin theoretisch weergegeven wordt hoe VB zegt de kwaliteit binnen projecten te borgen.
Tevens staan hier de functies beschreven die gekoppeld zijn aan het keuringsproces. Met deze informatie kan de
volgende stap gezet worden, namelijk het interviewen van de sleutelfiguren binnen het keuringsproces
(semigestructureerd). Dit is gedaan om twee redenen, namelijk om te achterhalen of het proces daadwerkelijk zo
uitgevoerd wordt als is beschreven in de processen van VB, en daarnaast worden de interviews gebruikt om
inzicht te krijgen in de ervaringen binnen het huidige proces en het advies van de werknemers. De werknemers
die hiervoor geïnterviewd zijn hebben allen een functie die ook in TP02-PR terugkomt. De keuze om dit
semigestructureerd te doen, is dat het waardevol is om trends te herkennen. Echter, niet alle vragen zijn relevant
voor alle geïnterviewden, om deze reden is er niet voor de gestructureerde methode gekozen.
Uitvoerders en projectcoördinatoren zijn de hoofdpersonen als het gaat om de realisatie van projecten en de
daarbij horende kwaliteitsborging. Aangezien er binnen VB drie verschillende soorten uitvoerders werkzaam zijn
is ervoor gekozen om al deze verschillende soorten uitvoerders te benaderen. VB B&I beschikt over één (eigen)
hoofduitvoerder, drie uitvoerders en één assistent-uitvoerder. Er zijn meerdere projectcoördinatoren bij B&I
waarvan de twee projectcoördinatoren geïnterviewd zijn die het meeste met UAV-GC-contracten te maken
hebben. In deze semigestructureerde interviews is onder andere gevraagd hoe zij het huidige proces ervaren,
wat goed gaat, wat er beter kan en hoe zij het proces zouden aanvliegen als dit door de werknemers zelf
ingericht zou mogen worden. Door deze eerste interviews ontstonden er eerste wensen waaraan een tool moet
voldoen, gezien vanuit de toekomstige gebruikers.
Uit de interviews is gebleken dat alle geïnterviewden vinden dat digitalisatie nodig is, dit roept vanzelfsprekend
de vraag op waarom dat dan nog niet is gebeurd. Daarom is de directie van VB geïnterviewd. Niet om erachter te
komen wat de directie graag zou zien, maar om te achterhalen waarom het op de huidige wijze gedaan wordt, en
of de directie beseft dat het eigen personeel het liever op een andere wijze zou doen.
Naast de interne interviews binnen VB vormden de opdrachtgevers van VB een andere belangrijke partij.
Door de visie van opdrachtgevers op het huidige systeem mee te nemen in het onderzoek, zouden mogelijk
nieuwe inzichten ontstaan die binnen de organisatie van VB (nog) niet leven. Door deze mee te nemen in de
oplossingsrichting van het onderzoek, ontstaat er mogelijk een meerwaarde voor de klant. Aangezien binnen
RAW- en STABU-bestekken veel minder aangetoond hoeft te worden door de opdrachtnemers, was het
relevanter om de opdrachtgevers van UAV-projecten mee te nemen in het onderzoek. Actualiteit en omvang zijn
echter ook belangrijke aspecten om op te selecteren. De projecten die meegenomen zijn in het onderzoek,
mochten niet langer dan twee jaar geleden zijn afgerond en moesten minimaal een aanneemsom hebben van
meer dan één miljoen euro. De reden hiervoor was dat kleinere projecten meestal minder complex zijn en
daarop ook minder keuringen uitgevoerd worden. De personen die vanuit de opdrachtgever geïnterviewd zijn,
moesten betrokken zijn bij de kwaliteit en het uitvoeringsproces. Met de resultaten van de interviews worden de
eerste drie deelvragen van het onderzoek beantwoord.
Fase 2
Nadat de interne interviews en de interviews met relevante opdrachtgevers van VB gehouden waren, werd de
volgende stap gezet: het zoeken naar relevante tools. Om het onderzoek naar de verschillende tools op de markt
niet compleet blanco te doen, zijn drie externe partijen benaderd om het kwaliteitssysteem dat zij hanteren te
onderzoeken. Dit is gedaan door middel van een interview op locatie bij de desbetreffende partijen. Het doel
hiervan was te achterhalen welke tools gebruikt worden, wat belangrijk wordt gevonden door deze andere
partijen, waarom de keuze gemaakt is voor de tool die zij gebruiken, hoe zij de tools ervaren en om advies in te
winnen voor verder onderzoek. Er zijn twee partijen benaderd die in dezelfde sector als VB werkzaam zijn.
Omdat zij dezelfde processen doorlopen en voor vergelijkbare opdrachtgevers werken, zijn dit goede indicatoren
voor de wijze waarop VB keuringen zou kunnen uitvoeren. Daarnaast is een woningbouwer uit de regio van VB
bezocht. Binnen deze markt staat kwaliteitsborging momenteel in de belangstelling, omdat de Wet
kwaliteitsborging voor het bouwen op 19 mei 2019 is aangenomen door de Eerste Kamer. Hiermee is er in deze
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sector het een en ander veranderd. Dat maakte het interessant om hier ook een kijkje in de keuken te nemen.
Deze interviews zijn ook semigestructureerd gehouden. Hierbij zijn ook de tools die zij gebruiken toegelicht en
heeft de onderzoeker kunnen zien hoe deze werken en wat de waarde ervan is.
Fase 3
De tools die in fase 2 zijn bestudeerd door de onderzoeker en gedemonstreerd door de gebruikers zijn uiteraard
niet alle op de markt beschikbare tools. Door te zoeken op diverse opties in Google en Google Scholar, zoals
‘digitaal kwaliteit keuren’, ‘digitale inspecties bouw’, ‘kwaliteitsborging bouw’ zijn meerdere tools naar voren
gekomen. Daarnaast is vanzelfsprekend gezocht naar tools die eerder in de interviews naar voren zijn gekomen.
Door deze verschillende tools te onderzoeken en te bestuderen op hun mogelijkheden, is er een beeld ontstaan
van hoe dit er binnen VB uit zou kunnen zien. Nadat de kennis was vergaard over de verschillende tools, is een
enquête gebruikt om een goed beeld te krijgen van waar een tool aan moet voldoen volgens de toekomstige
gebruikers (uitvoerders en projectcoördinatoren). In deze enquête zijn niet alleen vragen gesteld als ‘Wat vind je
belangrijk in een tool?’, maar ze zijn ook specifiek gemaakt, doordat de respondenten waardes hebben kunnen
toekennen aan onderdelen. De onderdelen die belangrijk gevonden werden zijn vervolgens gebruikt om
beoordelingsformulieren voor de tools in te richten (fase 4).
Fase 4
Deze fase is de concretiseringsfase van het onderzoek. Hierin is de keuze gemaakt welke tool geadviseerd wordt
aan VB. Dit is gedaan door de diverse tools uit te testen (de tools die niet zonder kosten uitgetest konden
worden, zijn buiten het onderzoek gelaten, omdat hier niet de financiële middelen voor waren in het onderzoek).
De tools zijn uitgetest op het project WPB (Water Productie Bedrijf) te Schijf door drie verschillende uitvoerders.
De keuze voor dit project is gemaakt omdat de hoofduitvoerder, die heeft meegewerkt aan de beoordelingen,
werkzaam is op dit project en de uitvoerder en assistent-uitvoerder wat flexibeler zijn (makkelijker een dag naar
een ander project kunnen). Tevens is dit een project waar verschillende werkzaamheden worden uitgevoerd die
bruikbaar zijn om kwaliteitskeuringen uit te voeren. De keuze voor deze verschillende soorten uitvoerders is
gemaakt, omdat deze op verschillende niveaus zitten en dit zorgt voor voldoende spreiding.
Dezelfde soorten onderdelen zijn getoetst, namelijk nieuwbouwbetonwerk. Dit is gedaan op tablets omdat alle
tools op tablets functioneren. Direct nadat de tools zijn uitgeprobeerd, zijn deze beoordeeld door de uitvoerders
op basis van het beoordelingsformulier (dit is samengesteld uit de punten die in de enquête naar voren zijn
gekomen). Omdat de cijfers dicht bij elkaar lagen, is nog een extra middel gebruikt, er kan echter maar één tool
geadviseerd worden. Op de belangrijkste aspecten van de tools is een rangschikking gemaakt, waardoor de kans
op gelijke scores verkleind is. Hierin komt ook het gevoel van de gebruikers nog duidelijker naar voren; dit is
uiteindelijk doorslaggevend.
Het financiële aspect is ook in beschouwing genomen. Hiervoor is een aparte vergelijking opgesteld. Omdat de
kwaliteit vele malen belangrijker is dan het financiële aspect, is ervoor gekozen tachtig procent van de
totaalbeoordeling af te laten hangen van de kwaliteit en slechts twintig procent op basis van de kosten.
Hier is uiteindelijk een totaalbeoordeling uitgekomen, waarmee de beste tool voor VB is bepaald en tevens
deelvraag 5 beantwoord is.
Fase 5
Nadat in fase 4 de beste tool naar voren is gekomen, is een advies opgesteld voor hoe deze tool
geïmplementeerd kan worden binnen VB. Dit is gedaan om handvatten te bieden aan VB en een beeld te
scheppen van hoe deze tool normaliter werkt. Om dit te bewerkstellen is de eigenaar van de tool benaderd door
de onderzoeker om advies in te winnen en een plan op te stellen voor de implementatie. Hiermee wordt de
laatste deelvraag van het onderzoek beantwoord en wordt het mogelijk de hoofdvraag te beantwoorden.

4. Resultaten
In dit hoofdstuk wordt het gehele onderzoeksproces geanalyseerd, vanaf de huidige situatie tot de uiteindelijke
oplossing die voor het probleem is gevonden. In elke paragraaf van dit hoofdstuk wordt één deelvraag
beantwoord. De informatie uit dit hoofdstuk wordt vervolgens gebruikt om antwoord te kunnen geven op de
hoofdvraag.
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4.1 Huidig kwaliteitssysteem
In deze paragraaf wordt deelvraag 1 Hoe ziet de huidige situatie er uit binnen Van Boekel omtrent de
kwaliteitsbewaking? beantwoord. Dit is gedaan door eerst te onderzoeken wat voor projecten er gerealiseerd
worden en hoe deze zich de laatste jaren hebben ontwikkeld (contractvormen en verantwoordelijkheden uit de
literatuurstudie). Daarnaast zijn er interviews (semi-structureel) gehouden met sleutelfiguren bij Van Boekel en
externe partijen uit de branche. Verder worden de ervaringen van opdrachtgevers hier ook in meegenomen. Dit
alles is gedaan aan de hand van de interviewgids (hoofdstuk 3.10 uit het PVA).
Uit de ISO-audit van 2018 is naar voren gekomen dat de processen van VB om verbetering vragen. Dit geldt voor
het gehele systeem, waar het realisatieproces onderdeel van uitmaakt. Daarom is de KAM van VB aan de gang
gegaan met alle processen en is a.d.h.v. de aangepaste processen een nieuw processenhuis gerealiseerd. De
nieuwe processen zijn in de eerste maanden van 2019 in gebruik genomen. Echter, de processen zijn niet op een
zodanig detailniveau dat de kwaliteitskeuringen buiten daadwerkelijk identiek uitgevoerd kunnen worden.
De figuur hieronder is een deel van het nieuwe technische proces project realisatie, maar is nog steeds erg
abstract. Het proces klopt maar als een werknemer dit leest weet hij of zij nog steeds niet wat er nu precies
verwacht wordt.

Figuur 3. Stappen uitvoeren keuring volgens TP02-PR-B03

Het volledige proces met de stappen die doorlopen zijn, is hieronder kort weergegeven.
De eerste stappen die doorlopen zijn, waren voor de projectcoördinator. Binnen de UAV-projecten is door de
projectcoördinator de eisenanalyse uitgevoerd. Hierin zijn de eisen in ‘Relatics’ gezet en als de eisen onduidelijk
waren, dan zijn deze in overleg met de OG gewijzigd. Toen VB het eens was met de OG over de eisen zijn de
objectenboom en de WBS (work breakdown structure) ingericht. Vervolgens werden hier activiteiten aan
gehangen om de eisen te realiseren. Hiervoor werd een verificatieplan geschreven. Ook werden de
keuringsplannen opgesteld door de projectcoördinator. Toen deze plannen gereed waren, moesten deze
geaccordeerd worden door de OG.
Volgens de theoretische benadering van het proces binnen Van Boekel (zoals het in de bedrijfsprocessen is
beschreven), is de volgende stap dat er werkplannen opgesteld worden door de projectcoördinator met daarbij
de desbetreffende keuringsplannen, zodat de uitvoerder hiermee aan de slag kan. De uitvoerder start op het
project de realisatie aan de hand van de tekeningen en werkplannen. Hiermee wordt de kern van het onderzoek
bereikt: het borgen van de kwaliteit. De uitvoerder keurt de gebouwde onderdelen met behulp van de
keuringsformulieren. Als de keuring goed bevonden is, oftewel de kwaliteit van de producten voldoet aan de
eisen, dan stuurt de uitvoerder het keuringsrapport naar de projectcoördinator die dit vervolgens verwerkt in het
opleverdossier en Relatics.
Om ook een goed beeld van de praktijk te krijgen is Stef Hendriks benaderd. Hendriks (projectcoördinator) houdt
zich met name bezig met UAV-GC-projecten aan de voorzijde en met de laatste fase van projecten (het
opleverdossier). Hij zorgt ervoor dat alle eisen in het SE-programma (system engineering) Relatics terechtkomen
en dat de eisen uiteindelijk allemaal aangetoond kunnen worden. Met Hendriks is gesproken over het huidige
keuringsproces, hij zegt hierover het volgende:
‘Bij de start van een nieuw UAV-GC-project begin ik met het inrichten van Relatics, hier komen alle eisen vanuit de
basisovereenkomst en annexen te staan. Vervolgens worden er werkplannen geschreven door meestal andere
projectcoördinatoren, maar soms ook door mij. Bij deze werkplannen hoort ook een
keuringsplan/keuringsformulier te zitten. Dit wordt vaak uit eerder uitgevoerde projecten gehaald (wat er nog
wel eens voor wil zorgen dat er verschillende formulieren in omloop zijn). De uitvoerder gaat met het werkplan als
basis en uiteraard de tekeningen aan de gang. Vervolgens voert de uitvoerder buiten de keuringen uit en vult de
bijbehorende formulieren in. Daarnaast wordt er vaak een foto verlangd bij het aantonen van de eisen, dus deze
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neemt de uitvoerder ook. De volgende stap voor de uitvoerder is om ervoor te zorgen dat de keuringen en foto’s
bij mij terechtkomen om te kunnen verwerken in het opleverdossier. Dit doet hij door het keuringsformulier in te
scannen en de foto’s te uploaden. Echter, in de praktijk ontbreken nog wel eens foto’s of worden
keuringsformulieren pas ingevuld als er niets meer aan te veranderen is, wat het soms een uitdaging maakt om
alle eisen aan te tonen.’
(Hendriks, 2019)
4.1.1

Antwoord deelvraag 1

Hoe ziet het huidige kwaliteitsborgingsysteem eruit bij Van Boekel Bouw & Infra-projecten?
Binnen Van Boekel wordt kwaliteit aangetoond door middel van kwaliteitskeuringen. Deze keuringen zijn
onderdeel van de werkplannen die worden opgesteld door de projectcoördinatoren van het project. Aan het
eind van deze werkplannen zit een formulier waarop de keuring daadwerkelijk ingevuld wordt door de
uitvoerder, een zogeheten keuringsformulier (echter, er zijn meerdere versies van deze formulieren in omloop
wat fouten in hand werkt). De uitvoerder heeft de taak de keuring daadwerkelijk uit te voeren. Dit huidige proces
in de uitvoering bestaat uit een zestal stappen.







Uitvoerder: afdrukken van keuringsformulier.
Uitvoerder: uitvoeren keuring (invullen van het keuringsformulier).
Uitvoerder: foto’s maken als bewijslast naast keuring.
Uitvoerder: inscannen keuringsformulier en verzenden naar projectcoördinator.
Uitvoerder: foto’s doorsturen naar projectcoördinator.
Projectcoördinator: verwerken keuringsformulier en foto’s in opleverdossier.

1. afdrukken
keuringsformulier

6. vullen
opleverdossier

2. uitvoeren
keuring

5. uploaden
foto's

3. maken
foto's
4. inscannen
formulieren

Figuur 4. Stappen huidige keuringsproces binnen Van Boekel-projecten

4.2 Visie Van Boekel
In deze paragraaf wordt deelvraag 2 Op welke wijze zou van Boekel Bouw & Infra keuringen uit willen voeren?
beantwoord. Dit is gedaan door met medewerkers van Van Boekel in gesprek te gaan over het huidige proces.
Daarnaast is gesproken met directie om te achterhalen waarom de kwaliteitskeuringen op de huidige wijze
worden uitgevoerd.
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4.2.1

Interviews Intern

Om een goed beeld te krijgen van hoe werknemers van VB B&I het huidige kwaliteitsborgingsysteem ervaren,
zijn interviews gehouden met de zogeheten ‘sleutelfiguren’. Deze personen vervullen rollen die te maken hebben
met de realisatie van projecten (alleen UTA, uitvoerders en projectcoördinatoren). De interviews
(semigestructureerd) zijn in de bijlage toegevoegd. In de interviews komen verschillende onderwerpen aan bod.
Echter, de kern is hoe het huidige keuringsproces ervaren wordt en hoe de werknemers het liefste zelf zouden
keuren. De uitkomst van de interviews is hieronder samengevat aan de hand van vragen en antwoorden uit de
interviews
Mening medewerkers Van Boekel
De belangrijkste vragen zijn hieronder weergegeven en daarbij worden de antwoorden uit de interviews
samengevat.
Vraag 4
Hoe is de kwaliteitsborging geregeld op dit project (het project is bij voorgaande vraag in interview omschreven).
Wie doet de keuringen en op welke wijze en bent u daar tevreden over? Hoe gaat dit in zijn werk?
Positief is dat op enkel projecten met STABU-contracten waarbij VB onderaannemer is keuringen worden
uitgevoerd (VB is hier dus proactief in). Dit wordt ook gedaan op de wijze die omschreven is in het processenhuis
van VB. Dus aan de hand van werkplannen en keuringsformulieren. Bas van de Kerkhof (uitvoerder) gaf een
uitgebreide beschrijving die overeenkomt met de stappen uit figuur 3.
Vraag 5
Hoe zijn de reacties van opdrachtgevers op uw project(en) met betrekking tot kwaliteitsborging? Wat ervaren zij
van ons proces?
Opmerkelijk genoeg geven de uitvoerders aan hier niet veel over mee te krijgen. De projectcoördinatoren
daarentegen wel. Zij geven aan dat de opdrachtgevers niet altijd positief zijn over de wijze waarop VB de
keuringen aanlevert. Stef Hendriks (projectcoördinator) geeft aan dat de opdrachtgevers de wijze waarop de
keuringen uitgevoerd en aangeleverd worden, als slordig ervaren en dat de OG er ‘onnodig’ veel werk mee heeft.
Thomas Verhagen (projectcoördinator) geeft aan dat het consequent uitvoeren van de keuringen niet altijd
gebeurt, waardoor hij hierover wel eens minder positieve berichten heeft gekregen vanuit OG.
Vraag 6
Ervaart u het proces kwaliteitsborging (het uitvoeren van kwaliteitskeuringen) als een hulpmiddel om te zorgen
dat onze projectonderdelen voldoen aan de gestelde eisen? Of ervaart u dit als belastend en misschien zelfs
overbodig? Waarom?
Alle geïnterviewden geven aan dat dit echt een hulpmiddel is om de kwaliteit te garanderen. Dit is goed om te
weten. De werknemers zijn hier dus serieus mee bezig en dit verhoogt ook de slagingskans van het
implementeren van een nieuw systeem.
Vraag 7a
Bent u tevreden over de huidige wijze waarop we kwaliteitskeuringen uitvoeren binnen Van Boekel-projecten?
De antwoorden op deze vraag wisselen een beetje. Dit heeft te maken met het feit dat de KAM bezig is om de
verschillende keuringsforumlieren te harmoniseren. Hiermee verbetert het proces al wel iets, maar de
meerderheid is ontevreden. Het proces wordt als te lang en omslachtig beschouwd, ook de term digitaliseren
wordt hier al bij twee interviews genoemd.
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Vraag 7b
Wat is er wel goed en wat kan er beter? Waarom?
Het feit dat er gekeurd wordt, wordt als positief gezien en de punten waarop gekeurd wordt zijn ook goed. Wat
minder positief is, blijft de doorlooptijd en het verwerken van foto’s. Ook het printen en scannen moet
verdwijnen aldus Randy Aben (hoofduitvoerder).
Vraag 8
Als u het proces zelf in zou mogen richten, zou u het dan op dezelfde wijze doen? Zo niet, hoe zou u het dan wel
doen?
Wat bij elk interview naar voren is gekomen, is het woord ‘digitaliseren’. Daarbij wordt ook aangegeven dat
gebruiksvriendelijkheid belangrijk is en foto’s toevoegen wordt genoemd. Belangrijke items voor het vervolg van
het onderzoek.
Concreet geven uitvoerders en projectcoördinatoren aan dat ze zich bewust zijn van het belang van
kwaliteitskeuringen. Daarbij wordt ook aangegeven dat de huidige wijze niet efficiënt genoeg is en dat er
gedigitaliseerd moet worden. Gebruiksvriendelijkheid is daarbij een belangrijk punt.
4.2.2 Visie directie
De ervaringen uit de interviews met medewerkers zijn gebruikt als basis voor gesprek met directie. Ook zijn de
veranderende markt en contractvormen besproken. Daarnaast ook de ervaringen van de directie met
kwaliteitsborging en is er naar extra aanknopingspunten gezocht om het onderzoek nog verder te verdiepen.
In het interview met de operationeel directeur komt naar voren dat de wildgroei aan keuringsformulieren
bekend is (aan het licht gekomen door ISO audit in 2018) en dat er momenteel door de KAM aan gewerkt wordt
om dit te uniformeren. Dit is al een goede eerste stap, aldus Hengeveld.
De reden waardoor de huidige situatie is ontstaan, is dat er veel wisselingen van personeel zijn en dat er veel
nieuw personeel is met relatief weinig ervaring op het gebied van kwaliteitsborging.
Wat opmerkelijk is, is het feit dat medewerkers het niet melden bij directie als de processen niet soepel
verlopen. VB werkt momenteel al wel aan een verbeterslag, maar het proces verandert er niet door. Opvallend
feit is dat Hengeveld het woord digitalisering niet één keer gebruikt heeft. Dit geeft inzicht in het ontstaan van de
situatie.
4.2.3 Interviews met bestaande opdrachtgevers
De mening van de OG kan uiteraard niet genegeerd worden. Sterker nog, een tevreden opdrachtgever is erg
belangrijk voor het imago van het bedrijf en voor het verwerven van nieuwe opdrachten. Daarom zijn bestaande
opdrachtgevers benaderd om hun mening te geven over de wijze waarop VB tot op heden de kwaliteitskeuringen
uitvoert en hoe de ervaringen zijn met andere opdrachtnemers, om er op deze manier achter te komen wat een
opdrachtgever nu echt wil en belangrijk vindt. Evenals bij 4.2.1. is ervoor gekozen de belangrijkste vragen
uitgebreid te behandelen in dit hoofdrapport.
Vraag 5b
Hoe was de samenwerking en hoe is uw algemene indruk van Van Boekel en kunt u deze onderbouwen?
Alle partijen hebben de samenwerking met VB op de verschillende projecten als positief ervaren. Hierin wordt al
wel aangegeven door verschillende opdrachtgevers dat VB erg gericht is op de praktijk en niet altijd op het
contract.
Vraag 5c
Hoe heeft u het kwaliteitssysteem van Van Boekel beleefd en hoe kwam dit op u over? Welke aspecten waren
positief en wat had er in uw ogen echt beter gekund of misschien wel gemoeten? Waarom?
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De antwoorden gaan alle kanten op. Ton Piepers (gemeente Leiden) en Niels Franken (gemeente Amsterdam)
zijn hier vrij positief over. Zoals Piepers zegt: ‘Ik heb geen klachten. Er wordt voldaan aan de eisen die gesteld zijn
in het contract.’
Marcel de Jong (Hoogheemraadschap van Delftland) en Rien de Munck (Sweco) zijn echter zeer negatief. De Jong
zegt:
‘De keuringen hebben niet of nauwelijks plaatsgevonden, niet in de ontwerpfase en niet in de uitvoeringsfase; De
uitvoering moest met matige informatie gaan bouwen en pas achteraf werden de detailtekeningen als ‘as-built’
opgesteld. Ook waren de eisen niet of nauwelijks voorafgaand aan het ontwerpproces besproken en gecheckt of
de OG en de ON deze op dezelfde wijze bedoeld en begrepen hadden. De resultaten van de keuringen betroffen in
enkele gevallen wat foto’s, die in sommige gevallen nietszeggend waren. We hadden verwacht dat met een
verificatie-en-validatie-matrix zou worden beschreven, hoe de eisen en met welke bewijsstukken de eisen zouden
worden aangetoond.’
(Jong, 2019)
Vraag 6
Hoe ervaart u de kwaliteitssystemen van aannemers uit deze branche in het algemeen. En hoe doet Van Boekel
het, kijkend naar de andere aannemers?
De verhouding is hier hetzelfde als bij de vorige vraag. De Munck en De Jong zijn negatief en geven aan dat dit bij
andere aannemers beter is geregeld dan bij VB. Piepers en Franken zijn iets genuanceerder. Zij geven aan dat VB
op een normaal niveau zit. Verbetering is de wel gewenst vanuit de opdrachtgevers.
Vraag 8a
Los van de wijze waarop het nu gedaan is of wordt, hoe zou voor u het ideale keuringproces eruit zien? En hoe
zou u hierin meegenomen willen worden als opdrachtgever?
De conclusie die uit de antwoorden op deze vraag getrokken kan worden, is dat de OG meer aan de voorkant
meegenomen wil worden in hoe VB dingen aan gaat tonen. Maar het belangrijkste is dat de OG overtuigd is van
de kwaliteit die VB levert. De wijze waarop wordt niet gedefinieerd.

4.2.4 Antwoord op deelvraag 2
Op welke wijze zou Van Boekel Bouw & Infra kwaliteitskeuringen uit willen voeren binnen projecten?
De directie van Van Boekel wil een proces dat binnen heel Van Boekel geüniformeerd is en wat up-to-date blijft.
De uitvoerders en de projectcoördinatoren geven aan dat er voorheen veel verschillende versies in omloop zijn
geweest. De KAM Van VB is momenteel bezig hier meer lijn in te krijgen. Daarnaast omschrijft bijna de gehele
UTA-tak het keuringsproces (uitvoeringsmethode van de keuringen) als omslachtig. Digitaliseren is dan ook een
woord dat in het merendeel van de interviews naar voren komt. Bij het digitaliseren staat vooral
gebruiksvriendelijkheid voorop. Werknemers willen een eenvoudige tool waar keuringen snel in gedaan kunnen
worden, juiste tekeningen gebruikt worden, eenvoudig foto’s toegevoegd kunnen worden en met name dat er
minder handelingen zijn oftewel tijdbesparing.
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4.3 Verschillen tussen de huidige situatie en de visie bij Van Boekel
In deze paragraaf wordt deelvraag 3 Wat zijn de verschillen tussen de antwoorden uit deelvraag 1 en 2 en wat is
ervoor nodig om aan de uitkomst van deelvraag 2 te voldoen? beantwoord.
4.3.1 Antwoord deelvraag 3
Zoals in 4.1 beschreven, bestaat het huidige proces uit:
•
•
•
•
•
•
•

Projectcoördinator: opstellen keuringsplannen.
Uitvoerder: afdrukken van keuringsformulier.
Uitvoerder: uitvoeren keuring (invullen van het keuringsformulier).
Uitvoerder: foto’s maken als bewijslast naast keuring.
Uitvoerder: inscannen keuringsformulier en verzenden naar projectcoördinator.
Uitvoerder: foto’s doorsturen naar projectcoördinator.
Projectcoördinator: verwerken keuringsformulier en foto’s in opleverdossier.

In 4.2 komen de volgende belangen naar voren in de interviews.
•
•
•
•

Digitaliseren
Uniformeren
Gebruiksvriendelijker maken
Tijdbesparing is gewenst

Om er in detail achter te komen wat echt de wensen zijn voor de medewerkers van VB en wat het belangrijkste is
in een tool, dient verdiepend onderzoek te worden gedaan. Dit is gedaan door middel van enquêtes. Hiermee is
een vollediger beeld ontstaan wat verlangd wordt van een tool. Als dit goed gedaan wordt, kan hiermee getoetst
worden welke tools het best toepasbaar zijn bij VB.

4.4 Kwaliteitsborging bij andere aannemers bouwsector
Van Boekel is uiteraard niet de enige aannemer die met de veranderende markt en contractvormen te maken
heeft. Het ene bouwbedrijf is hier verder mee dan het andere. Het is interessant om te kijken hoe andere
aannemers dit doen en hoe ze tot de inrichting van het proces gekomen zijn. Daarom zijn een drietal partijen
benaderd. Hierbij hoort deelvraag 4 Op welke wijze voeren andere aannemers uit de bouwsector
kwaliteitskeuringen uit binnen projecten?
Keuze van externe aannemers
Het is logisch dat niet elk bedrijf staat te popelen om werkmethodes met concurrenten te delen. Zonder
connecties binnen een bedrijf is het haast onmogelijk om deze werkmethodes in te mogen zien, zeker bij wat
grotere bedrijven. De onderzoeker heeft bij een eerdere opleiding stage gelopen bij MNO-Vervat dat nu onder
Boskalis Nederland valt, dus hier heeft hij een aanknopingspunt. Om nog een grote bouwer in het onderzoek te
kunnen betrekken, heeft de onderzoeker een oud-collega benaderd die voorheen werkte voor Van Boekel.
Wiemer Vos is per juli 2018 bij de BAM gaan werken als hoofduitvoerder en mocht meewerken aan dit
onderzoek. Aangezien Van Boekel ook steeds meer projecten krijgt die utiliteitsgericht zijn of die
woningbouwaspecten in zich hebben – denk hierbij aan de datacenters, bovenbouw van gemalen en de
fietsparkeergarage te Amsterdam – is er ook een woningbouwer uit de zelfde regio als Van Boekel benaderd. Zij
zeggen al vrij ver te zijn met het ontwikkelen het digitale keuringsproces (dit is te lezen op de website). Dat heeft
de onderzoeker getriggerd om juist deze partij, Muller Bouw uit Oss, te benaderen.
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?
Figuur 5. Overzicht bouwers en tools die gebuikt worden

4.4.1

BAM ↔ Autodesk BIM360 Field

BAM is een bekende en grote speler in de bouw dus toen de mogelijkheid zich voordeed om inzage in het proces
te krijgen, heeft de onderzoeker hier direct gebruik van gemaakt. Op het project Nieuwbouw 150 kV, gebouw te
Velsen, is de onderzoeker meegenomen in het werkproces van BAM Civiel door de hoofduitvoerder van het
project. Hier wordt niet meer gewerkt met pen en papier maar digitaal met tablet en laptop in een tool
(autodesk programma). Autodesk BIM 360 Field is de officiële benaming van de module waarin gewerkt wordt.
Zoals de naam al doet vermoeden kan met deze tool gewerkt worden in BIM-modellen (BIM- Modellen zijn Bouw
informatie modellen, dus niet alleen tekeningen maar vaak één groot 3d model waar het complete bouwwerk in
staat). Er kan ook op projecten gewerkt worden die alleen in 2D uitgewerkt zijn. Dit was ook het geval op het
project in Velsen.
Werkmethodiek
De werkvoorbereider (bij Van Boekel wordt deze functie als projectcoördinator omschreven) richt de
werkomgeving van het project in de tool in. Hierin staan de verschillende werkpakketten en eisen die
aangetoond dienen te worden. Er wordt een bibliotheek aangelegd met alle keuringsformulieren en tekeningen
die voor het project van toepassing zijn. Binnen een project worden rechten aan personen toegekend om iets te
kunnen zien en uitvoeren in het project. Zo wordt bijvoorbeeld een uitvoerder gemachtigd om
kwaliteitskeuringen uit te voeren.
Een keuring werkt op de volgende wijze:
Allereerst synchroniseert de persoon die de keuring gaat uitvoeren zijn iPad met het systeem. Als dit niet gedaan
wordt, bestaat de kans dat met oude tekeningen gewerkt wordt, waardoor fouten kunnen ontstaan. Vervolgens
wordt het keuringsformulier dat van toepassing is in de specifieke situatie, geselecteerd uit de bibliotheek van
het project en worden de tekeningen die hierbij van toepassing zijn geopend. Nu kan de keuring daadwerkelijk
uitgevoerd worden. Bij elk punt op het keuringsformulier kunnen foto’s worden toegevoegd met eventueel een
opmerking. Het meest interessante deel van de tool zijn de incidenten. Achter elk onderdeel dat gekeurd moet
worden, staat het kopje incident. Op het moment dat deze aangevinkt wordt volgt altijd een actie. Bijvoorbeeld,
herstellen schade, toevoegen van, verwijderen van, enzovoort. Hier worden ook meteen de actie houdende
partij en de persoon gekoppeld. Er kan eventueel ook een tijdslimiet aangegeven worden (handmatig).
Op deze wijze is de betreffende partij direct op de hoogte van een incident en heeft de mogelijkheid te handelen
om het incident te verhelpen. Als het incident opgelost is, kan een foto gemaakt worden met een opmerking en
kan de keuring afgerond worden als alles akkoord is. Ook kan er een afwijking worden aangemaakt. Nadat een
keuring is afgerond, moet de iPad weer gesynchroniseerd worden. Als dit voltooid is, staat er een uitgewerkte
rapportage inclusief foto’s in het systeem dat direct gebruikt kan worden in het opleverdossier. Er is een
koppeling om de keuringen meteen door te zetten naar Relatics. Bij RAW- en STABU-bestekken is dit niet nodig,
omdat daarbij niet met Relatics gewerkt wordt.
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Keuze voor de tool
Om de reden te achterhalen waarom juist voor deze tool gekozen is bij de BAM, is gesproken (op advies van
Wiemer Vos) met Hellen van Dijk. Van Dijk is werkvoorbereider en tevens BIM-ambassadeur bij de BAM. Zij geeft
de volgende redenen op:






er wordt binnen de BAM al veel gewerkt met autodesk programma’s;
is te koppelen aan Relatics, maar kan er ook los van gebruikt worden;
heeft de optie om met 3D-modellen te werken;
heeft extra opties zoals dagrapporten;
alle incidenten komen in een overzicht waardoor in één oogopslag duidelijk wat er allemaal nog open
staat;
geeft inzicht in trends van incidenten (wat voor soort, hoe snel ze opgelost zijn, wie verantwoordelijk is,
et cetera;
trends kunnen als stuurmiddel worden gebruikt.




Boskalis ↔ Relatics

4.4.2

Boskalis is in veel verschillende disciplines actief over de hele wereld. Het zit veel in en rondom het water. Denk
daarbij aan het aanleggen van havens en waterwegen. Ook staat het bekend om het wegzuigen en opspuiten van
zand. Het doet ook steeds meer in de infrastructuur en de civiele tak. Boskalis Nederland heeft rond de 1200
medewerkers. Boskalis is nog niet zo lang begonnen met digitaliseren van het keuringssysteem, wat het erg
interessant maakt voor dit onderzoek om de ervaringen binnen dit bedrijf te doorgronden.
Werkmethodiek
De werkmethodiek lijkt in de basis veel op het proces dat ook bij BAM doorlopen wordt. De projectcoördinator
moet een projectomgeving inrichten (dit werd voorheen ook al in Relatics gedaan). Het inrichten van Relatics
bestaat uit een aantal stappen. Deze worden niet allemaal inhoudelijk behandeld in dit onderzoek.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Project organiseren
Contractdocumenten analyseren
Eisen invoeren en analyseren
Bepalen objectenboom
Bepalen werkpakketten
Koppelen eisen
Bepalen verificatieplan
Uitvoeren verificatie
Keuren
Opleveren

Inrichten Relatics stap 1
t/m 8
•Actiehouder:
werkvoorbereider

Uitvoeren keuring
stap 9
•Actiehouder:
uitvoerder

Verwerken keuring in
opleverdossier stap 10
•Actiehouder:
werkvoorbereider

Figuur 6. Weergave stappen Relatics

Het gedeelte waarop is ingezoomd in dit onderzoek, is stap 9 uit de Relatics-methode, het keuren. Dit gedeelte
moet ingericht worden in Relatics en vereist de nodige aandacht, zeker bij de eerste projecten. Er dient een
bibliotheek aangelegd te worden met daarin standaardkeuringsformulieren. Deze kunnen voor meerdere
projecten gebruikt worden en de bibliotheek vult zich na verloop van tijd na de uitvoering van verschillende
werkzaamheden in projecten. De keuringsformulieren worden gekoppeld aan eisen waarmee deze direct
aangetoond kunnen worden.
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Binnen een project worden rollen toebedeeld aan personen. Deze worden weer gekoppeld aan de
keuringsformulieren en de keuringsformulieren zijn weer gekoppeld aan de eisen. De uitgevoerde keuringen
komen automatisch in een overzicht te staan, dat vervolgens door een werkvoorbereider in het opleverdossier
verwerkt wordt.
Keuringsproces
Nadat de uitvoerder is gekoppeld aan een keuring voert hij deze uit. De uitvoerder heeft een iPad met daarop de
applicatie van Relatics. Nadat hij het project geopend heeft met het juiste keuringsformulier en de juiste
tekening gaat hij naar buiten. De keuring bestaat uit een checklist van onderdelen die goedgekeurd of afgekeurd
kunnen worden. Op het formulier staat ook hoe er gekeurd moet worden, bijvoorbeeld meten, aantallen
controleren of een verdichtingsmeting uitvoeren met een handsondeerapparaat. Ook kan de verplichting van
een foto worden toegevoegd. Zo wordt voorkomen dat urgente onderdelen niet fotografisch vastgelegd worden.
Door de uitvoerder kan ook een opmerking toegevoegd worden, als iets bijvoorbeeld nog aangepast moet
worden of er andere bijzondere zaken zijn. Als de keuring akkoord is, slaat de uitvoerder hem op en hiermee
komt de keuring in een overzicht met alle keuringen te staan en kan de werkvoorbereider zien dat de keuring
akkoord is. De laatste stap is aan de werkvoorbereider. Hij voegt de keuring toe op de juiste plaats in het
opleverdossier.
“Het is een mooie tool, als je weet hoe hij werkt”
(Zeventer, 2019)
Keuze voor de tool
De keuze voor deze tool was eigenlijk vrij eenvoudig voor Boskalis, omdat er al met Relatics gewerkt werd in
UAV-GC-projecten is ervoor gekozen om alles onder hetzelfde dak te houden. Bovendien brengt dat weinig extra
kosten met zich mee. De medewerkers zijn de tool gaan uitproberen in een project, dit is goed bevallen en
daarom wordt hij nu nog steeds gebruikt. Trends herkennen gaat niet met deze tool, maar het feit dat er tools
zijn waar dit wel mee kan, leek niet bekend te zijn in de organisatie.
4.4.3

Muller Bouw ↔ STA Software

Muller Bouw is actief op meerdere vlakken in de bouwnijverheid, met name in de woningbouw en utiliteitsbouw,
nieuwbouw en renovatie, voornamelijk in de regio rond Oss, waar ook het kantoor van Muller Bouw staat. De
tool die door Muller Bouw gebruikt wordt, is STA-software. Muller Bouw gebruikt deze tool niet alleen voor het
uitvoeren van kwaliteitskeuringen, maar ook voor veiligheidsinspecties en opleveringen. Dat zijn aparte modules
die separaat aangeschaft kunnen worden.
STA heeft dezelfde basis als de tool die bij de BAM word gebruikt. STA heeft een bibliotheek. Het verschil ten
opzichte van de andere tools is wel dat STA al een grote basisbibliotheek heeft die zelf aangevuld of aangepast
kan worden en waarin keuringsaspecten staan van waaruit de keuringen worden uitgevoerd.
Keuringsproces
Als een project opgestart wordt, doorloopt de werkvoorbereiding een aantal stappen. Er zijn een aantal
standaardbibliotheken binnen STA. Hierin wordt een keuze gemaakt welke bibliotheek gebruikt wordt binnen het
project. Er kan ook een eigen bibliotheek ingericht worden, maar dat vergt wel de nodige energie aan de
voorkant.
Nadat de bibliotheek is gekozen, volgen de algemene gegevens van het project, betrokken partijen en personen,
hier wordt tevens het voorblad van de keuringen voor het project ingericht, meestal voorzien van een ontwerpof impressietekening van de architect. De volgende stap is het inrichten van het projectteam. Hierbij worden
functies en rechten gekoppeld aan personen uit de organisatie. Ook worden alle onderaannemers toegevoegd,
bijvoorbeeld ijzervlechters, schilders, metselaars enzovoort. Deze stap is van belang voor het optimaal
functioneren van de tool.
In de bibliotheek staan alle onderdelen waarop getoetst zou kunnen worden. De gebruiker is vrij om een
onderdeel te keuren. Als een optie niet van toepassing is kan die geselecteerd worden. Mocht een onderdeel
gebreken hebben, dan wordt dat op de tekening door middel van een pijltje of een rondje aangegeven, waardoor
voor alle partijen duidelijk is waar de tekortkoming zich voordoet. Hiervan wordt dan een foto gemaakt. Foto’s
worden ook gemaakt als het wel goed is. Bij de foto komt een opmerking te staan en er wordt direct op basis van
de link van het onderdeel en de onderaannemer die eraan gekoppeld is, een actie aangemaakt. Hieraan wordt
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ook meteen de datum gekoppeld wanneer de actie uitgevoerd moet zijn. In dit voorbeeld is slechts één
onderdeel genoemd, maar het kan zijn dat meerdere partijen tekortkomingen hebben. In dat geval kan ook de
keuze gemaakt worden om enkel het deel uit de keuring dat voor de betreffende partijen van toepassing is, te
versturen. Als alle tekortkomingen verholpen zijn, wordt de keuring nogmaals uitgevoerd en worden foto’s
gemaakt van de nieuwe situatie. Deze worden toegevoegd aan de keuring waardoor er één nieuw
keuringsdocument ontstaat, met daarin ook het proces met de tekortkomingen uit het eerdere stadium. De data
uit alle keuringen en afwijkingen worden gebundeld door het programma en hier komt een overzicht uit met
diverse tabellen en grafieken, die vervolgens als stuurmiddel kunnen worden gebuikt in het project en bij
toekomstige projecten (bij inkoop kunnen fouten uit eerdere projecten gebruikt worden om fouten te
voorkomen in het nieuwe project of door bijv. met boetes te werken).
Keuze voor de tool
De keuze voor STA op het gebied van de kwaliteit lag erg voor de hand bij Muller Bouw, nadat in een eerder
stadium al gewerkt was met deze tool gericht op opleveringen. De medewerkers waren al gewend aan dit
systeem en deze module gericht op keuren werkt bijna hetzelfde als de module voor opleveringen. De keuze
voor STA is beïnvloed doordat STA zelf met de directie in gesprek is gegaan. Na een testfase is ervoor gekozen
het systeem aan te schaffen, omdat het gebruik als positief werd ervaren.
4.4.4

Antwoord deelvraag 4

Op welke wijze voeren andere aannemers uit de bouwsector kwaliteitskeuringen uit binnen projecten?
Alle onderzochte partijen hebben een ander kwaliteitssysteem. Ondanks dat de basis van de tools hetzelfde is
(digitaal uitvoeren van keuringen) en de volgorde ook vrijwel identiek is. Er dient een bibliotheek opgebouwd te
worden van keuringsformulieren, er kunnen gemakkelijk foto’s toegevoegd worden en het hele pakket kan direct
in het opleverdossier geplaatst worden. Toch zijn de keuzes niet hetzelfde. Dat heeft vanzelfsprekend een reden.
Concreet zijn de toegepaste tools bij de bezochte bedrijven BIM360Field, Relatics en STA Software.

4.5 Varianten en vergelijking van de tools
In deze paragraaf wordt deelvraag 5 Welke tool is het beste toepasbaar binnen Van Boekel? beantwoord.
4.5.1

Varianten

Naast BIM360Field, Relatics en STA worden er nog meer tools op de markt toegepast. Hier is onderzoek naar
gedaan op internet. Hierbij zijn nog vier extra varianten gevonden die mogelijk toepasbaar zijn bij Van Boekel.
BRIS InspectDirect
Zoals de video op de site laat zien, is dit een tool om alleen inspecties uit te voeren op basis van sjablonen die al
opgesteld zijn door InspectDirect. Er komt wel een rapportage uit, maar verdere informatie over trends (fouten
die vaker voorkomen) valt niet te achterhalen en daarnaast staat het helemaal los van Relatics, waar de keuring
toch weer in moet komen te staan.
Ed Controls
Ed Controls is toegelicht door Arne Koopman op het kantoor van Van Boekel te Zeeland. Ed Controls is een
onderdeel van Dutchview. Er zijn nog twee andere modules NoRisq en Flexwhere. NoRisq is gericht op de
veiligheid op de bouwplaats en Flexwhere is gericht op waar de werknemers zich exact bevinden om op die
manier zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van de tijd.
Ed Controls bestaat zelf weer uit twee modules, namelijk de ticketmodule en de auditmodule. De ticketmodule is
de standaardmodule. Hierin kunnen constateringen, afwijkingen of instructies worden vastgelegd, gekoppeld aan
de locatie en/of de tekening. De auditmodule is gericht op het uitvoeren van keuringen (audits). Deze formats
kunnen door de aannemers zelf ingericht worden.
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HomeDNA
HomeDNA is een bedrijf dat met meerdere modules werkt met betrekking tot digitalisering, verkoop,
kopersbegeleiding, service en onderhoud, renovaties en groot onderhoud. Daarnaast is de module Bouwkwaliteit
voor Van Boekel interessant. Deze module is gericht op controleren, bewaken en evalueren. Dit wordt gedaan
met zoals HomeDNA zelf zegt, slimme gebruiksvriendelijke software en apps waarmee je prettig en efficiënt
werkt. De onderlinge communicatie en samenwerking zou ook bevorderd worden. Susan van Beek is de
contactpersoon waarmee gesproken is. Zij heeft op een project van Van Boekel een demonstratie gegeven.
Snagstream
Snagstream is een module van Pro4all. Dit bedrijf beschikt over in totaal vijf modules: Docstream, Tenderstream,
Bimstream, Leanstream en Snagstream.
Docstream is een systeem waarin versies van documenten worden beheerd op document-, map- en
projectniveau. Tenderstream staat nog wel op de site, maar wordt niet meer gebruikt. Pro4all heeft ervoor
gekozen om dit samen met een andere partij te doen, maar het is nog niet in bedrijf. Bimstream is een
hulpmiddel om de communicatie in BIM-projecten te verbeteren. Leanstream is een tool waarin leanplanningen
digitaal bijgehouden kunnen worden. Hiermee kan in detail gepland worden, met name de klassen tussen
verschillende onderdelen in een project komen hierbij naar voren, waardoor daarop gestuurd kan worden door
de hoofdaannemer.
Snagstream is de tool die gebruikt wordt bij kwaliteitsborging in de uitvoering van projecten. Dit gebeurt digitaal
en er volgt direct een rapportage als de keuring is uitgevoerd. Offline werken is ook mogelijk met deze tool. Het
is echter wel teleurstellend dat de testversie die ter beschikking is gesteld, niet zo volledig is als de echte tool
maar aan de volledige versie zijn direct kosten verbonden dus deze versie kan niet gebruikt worden tijdens het
onderzoek
Eigen tool bouwen
Naast de bovenstaande programma’s zijn er ook grote bouwbedrijven die een eigen tool hebben laten
ontwikkelen, onder andere KWS en Heijmans.
Er is gesproken met Bram van der Pluijm, oud-medewerker van Label A (een bedrijf gespecialiseerd in het
bouwen van applicaties en websites), om een indicatie te krijgen van wat een eigen programma bouwen zou
kosten. Dit heeft wel wat voeten in aarde. De kosten liggen rond de 100.000 euro. Dit is wel een erg grote
kostenpost. Om deze reden is deze optie niet verder in beschouwing genomen.
De kostenonderbouwing is meegenomen in bijlage 8.
4.5.2

Demo’s van varianten

De onderzoeker heeft met alle partijen die een demo ter beschikking hebben gesteld, gesproken. In deze
gesprekken is over de werking van de tools en het financiële aspect gesproken. Dit is gedaan om erachter te
komen hoe de tools werken, zodat de uitvoerders voorzien kunnen worden van informatie waarmee ze buiten
kunnen keuren. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over wat ter beschikking werd gesteld.
Er zijn alleen demo’s gebruikt van tools die zonder kosten getest mochten worden
Helaas was niet van elke tool het volledige pakket beschikbaar gesteld om te gebruiken in de testfase.
BIM360field (autodesk) mocht niet kosteloos gebruikt worden. Daarom is deze tool buiten het onderzoek
gevallen.
Bris InspectDirect heeft een aparte werkomgeving gecreëerd voor de test. Het is echter helaas niet mogelijk om
de rapportages uit te laten werken in deze omgeving en daardoor op dit vlak moeilijk te beoordelen door de
uitvoerders.
Ed Controls heeft zijn volledige tool beschikbaar gesteld en heeft een keuringsformulier van VB verwerkt in de
app om gedurende een maand te kunnen gebruiken.
HomeDNA heeft een speciale demo-omgeving die gebruikt wordt door potentiële klanten. Hierin is ook een
keuringsformulier van VB geïntegreerd, zodat hiermee gewerkt kon worden.
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Relatics heeft voor deze gelegenheid één keuringsformulier ingericht voor VB waarmee geëxperimenteerd kon
worden.
Snagstream heeft wel toegezegd dat de tool kosteloos getest mocht worden, maar er kan geen kwaliteitskeuring
uitgevoerd worden, enkel een werkplekinspectie. Daarom was het lastig te beoordelen voor de uitvoerders hoe
de tool daadwerkelijk gebruikt kan worden.
STA Software heeft de volledige kwaliteitsborgingsmodule ingericht voor het project in Schijf. Deze tool kon
volledig getest worden. Er is zelfs een iPad ter beschikking gesteld voor de test.
4.5.3

Beoordelaars en beoordelingsmethodiek

Beoordelaars
Er is voor gekozen om de tests alleen door de uitvoering te laten doen, omdat het uiteindelijk om het gebruik
buiten gaat. Het inrichten of aanpassen van de tools vindt alleen in de beginfase bij de implementatie plaats en
de tijd die daaraan gespendeerd wordt, is vele malen minder dan het werkelijke gebruik buiten.
De tools zijn getest door een ervaren hoofduitvoerder, een uitvoerder en een assistent-uitvoerder (ook wel
junior uitvoerder genoemd). Hier is voor gekozen omdat ze ieder op een ander niveau naar de tools kijken en
deze ervaren.
Vanzelfsprekend zijn beoordelingscriteria nodig om te kunnen beoordelen. Deze zijn opgesteld op basis van de
interviews en enquêtes. In de enquêtes is ervoor gekozen om vier opties te hebben in de beoordeling, omdat de
respondenten op die manier geen neutraal antwoord kunnen geven. Hiermee werden de respondenten
gedwongen echt over de vraag na te denken – of iets positief of negatief is. De opties waaruit een keuze gemaakt
kon worden, staan hieronder vermeld:





vereist;
grote meerwaarde;
kleine meerwaarde;
geen meerwaarde.

Het gemiddelde uit de antwoorden van de respondenten is de waarde die aan een onderdeel wordt toegekend.
Wanneer een bepaalde eigenschap van een tool vereist is en de tool blijkt daar op
voorhand al niet aan te voldoen, of tijdens het gebruik van de demo blijkt de tool er
Voorbeeldberekening;
niet aan te voldoen, dan viel deze tool direct af.
De onderdelen die geen meerwaarde blijken te hebben, zijn niet in het
Beoordelaar 1 geeft een 7
beoordelingsformulier meegenomen. Extra opties die uit de open vragen van de
Beoordelaar 2 geeft een 9
enquête gekomen zijn, zijn wel meegenomen en door de beoordelaars van de demo’s
Beoordelaar 3 geeft een 8
is hier een waarde aan toegekend.
Het onderdeel dat gekeurd
Voor het beoordelen van de tools zijn de cijfers 1 tot 10 gebruikt (10 is de hoogst
en beoordeeld is, heeft een
mogelijke score en 1 is de laagst mogelijke score). Hier is voor gekozen omdat de tools
grote meerwaarde (een
op elkaar lijken en er op deze wijze waarschijnlijk eerder verschillen zichtbaar worden.
vermenigvuldigingsfactor
van 2)
Om een totale vergelijking op te zetten, worden de cijfers vermenigvuldigd met een
factor van 0 tot en met 3:
Gemiddelde beoordeling x
Vereist (3); Grote meerwaarde (2); Kleine meerwaarde (1); Geen meerwaarde (0)
factor = beoordeling
(7+9+8)/3*2=16 punten
4.5.4

Beoordeling tools na gebruik

Op de volgende pagina’s worden de tools kort toegelicht en zijn screenshots weergegeven van de tools, zodat de
tools en de verschillen ertussen wat duidelijker worden.
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De afbeelding hiernaast is een keuze-overzicht met
de verschillende soorten sjablonen die er binnen
InspectDirect zijn. Deze sjablonen zijn de soorten
inspecties die uitgevoerd kunnen worden. Het was
niet mogelijk rapportages te maken na de keuring.
Dat was echt een gemis.
De afbeelding rechtsonder geeft weer wat de
verschillende onderdelen binnen één onderwerp
van het keuringsformulier zijn
De afbeelding linksonder geeft weer hoe het
toetsen van één specifiek onderdeel eruit ziet. Er
kunnen foto’s toegevoegd worden, opmerkingen
geplaatst worden en er kan aangegeven worden
wie verantwoordelijk is.
Alle uitvoerders zijn het erover eens dat de tool
overzichtelijk is, maar onvolledig. Daarom is dit
niet de tool die geadviseerd wordt aan Van Boekel.
Er wordt geen data verzameld op basis van
uitgevoerde keuringen en de keuring kan niet
gekoppeld worden aan tekeningen.

Figuur 7. Weergave keuring Bris InspectDirect
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Ed Controls is een van de best scorende tools, omdat deze net
als STA en HomeDNA data verzamelt op basis van eerder
uitgevoerde keuringen en opmerkingen of, zoals deze in Ed
Controls genoemd worden, tickets. Er kan op de tekening
exact aangegeven worden waar een ticket is en als er geen
tekening beschikbaar is, kan er ook een satellietkaart gebruikt
worden om toch aan te geven waar het probleem zich
voordoet. De tool werk op zichzelf prima zonder netwerk, het
ging echter meerdere malen niet goed bij het toevoegen van
foto’s zonder netwerk. Daarom hebben de uitvoerders later
met wifi de foto’s pas toegevoegd. Dit was wel omslachtig. Dit
is als een minpunt beoordeeld. Op de afbeelding links staat
een gedeelte uit het keuringsrapport. De afbeelding hieronder
geeft een indicatie van hoe een ticket eruit ziet.
Omschrijving→foto→locatie Een bestaande ticket kan
toegevoegd worden aan een keuring, het ticket kan gemaakt
worden tijdens een keuring, maar ook los van een keuring. In
de afbeelding onder aan de pagina staat een voorbeeld van de
dataverzameling die gemaakt kan worden binnen Ed Controls.
In de weergave staat een voorbeeld.

Figuur 8. Weergave keuring Ed Controls
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HomeDNA is een zeer complete tool en wordt dan ook goed
beoordeeld door de uitvoerders. De afbeelding links is een
gedeelte uit een rapportage. Checklists kunnen zelf worden
ingericht en foto’s kunnen eenvoudig worden toegevoegd en
bewerkt. Meldingen (acties na gebreken) kunnen worden
gekoppeld aan de tekening (zie afbeelding rechtsonder). Er
wordt ook een erg uitgebreide dataverzameling aangelegd (zie
afbeelding linksonder). Wat een echte meerwaarde zou
kunnen zijn, is dat de keuringen ook gekoppeld zijn aan de
planning. Echter, dit is niet het systeem waar VB momenteel
een planning maakt maar wel een kans. Daarnaast is de
handleiding zeer uitgebreid, elk stapje dat doorlopen kan
worden is uitgeschreven. Zoals op de foto met de wapening te
zien is, kunnen foto’s ook eenvoudig bewerkt worden om
zaken te verduidelijken.

Figuur 10. Weergave keuring Home DNA
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Relatics is een eenvoudige doelmatige tool.
Keuringen kunnen ingevuld worden en foto’s,
opmerkingen, gemeten resultaten en gpslocatie kunnen eenvoudig toegevoegd worden.
Binnen een project kan goed bijgehouden
worden hoeveel keuringen er nog uitgevoerd
moeten worden (zie cirkeldiagram links). Wat
ook een voordeel is, is dat Relatics al een
programma is dat VB voor SE gebruikt. Hiermee
hoeft er dus niet een extra tool aangeschaft te
worden alleen de bestaande uitgebreid (een
weergave van het keuren op de tablet staat
onder aan deze pagina). Naast deze positieve
punten mist er ten opzichte van de andere tools
nog wel het een en ander, namelijk koppeling
aan tekening is niet mogelijk en er wordt geen
data verzameld om lering uit te kunnen trekken.
Een ander klein minpunt is dat foto’s niet
bewerkt kunnen worden.

Figuur 11. Weergave keuring Relatics
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Snagstream was helaas niet volledig bruikbaar in het onderzoek.
Er is alleen gebruikgemaakt van een werkplekinspectie. Op de
afbeelding linksboven staat een stuk van deze
werkplekinspectie weergegeven. Zoals op de afbeelding te zien,
is het mogelijk om foto’s toe te voegen en er kan op
verschillende onderdelen getoetst worden. Dit is echter nooit
het doel geweest van het onderzoek. Daarmee is Snagstream al
snel als mindere tool beoordeeld. Op de afbeelding hieronder
staan de verschillende kopjes die gebuikt kunnen worden als de
tool volledig is ingericht. De zogeheten snags zijn opmerkingen
die op een tekening gezet kunnen worden. Hetzelfde principe
als bij Ed Controls, echter dit is niet getest, omdat het niet
mogelijk was. Op de afbeelding linksonder is te zien welke drie
hoofdgroepen er binnen Snagstream zijn, namelijk oplevering,
keuring en opname.
Het is binnen deze tool ook niet mogelijk automatisch data te
verzamelen om als stuurmiddel te gebruiken. Dus zelfs als de
tool volledig bruikbaar was, zou hij hier waarschijnlijk op zijn
afgewezen.
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STA is erg volledig en gebruiksvriendelijk. Er bestaat binnen
STA al een grote bibliotheek met verschillende soorten
keuringsformulieren, maar zelf samenstellen van een
bibliotheek gaat erg eenvoudig. De bestaande
keuringsforumlieren van VB kunnen ingelezen worden in het
programma, waardoor dit voor VB weinig moeite kost. De
rapportage (afbeelding linksboven) is erg gedetailleerd, hierin
staan ook de verantwoordelijken benoemd. De tijd en datum
worden automatisch toegevoegd bij de foto’s die op diverse
manieren bewerkt kunnen worden. Daarnaast kan de
rapportage ook in stukjes verstuurd worden naar
onderaannemers of de OG, indien gewenst. Hiermee wordt
voorkomen dat onderaannemers overbodige informatie
krijgen. De keuringslijst zelf ziet eruit als de afbeelding
rechtsonder. Als een regel gecontroleerd wordt komt de
gebruiker met één tik op het beeldscherm op het
‘keuringsscherm’ (afbeelding linksonder). Hierin wordt
aangegeven wat er wel of niet goed is en foto’s kunnen
toegevoegd worden en opmerkingen geplaatst. Ook wordt de
persoon die verantwoordelijk is gekoppeld. Ook kan
aangegeven worden op de tekening, waar de opname is
gemaakt en eventuele opmerkingen worden gekoppeld aan de
tekening. Hiermee worden zeer specifieke data verzameld om
modellen mee te maken, zie afbeelding onderaan de pagina.

Figuur 13. Weergave keuring STA Software
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Tool

Kwalitatieve beoordeling

BRIS InspectDirect

6,92

ED Controls

7,56

HomeDNA

7,64

Relatics

4,27

Snagstream

6,06

STA

8,81

Tabel 1.
Kwalitatieve beoordeling
Omdat deze verschillen nog niet heel groot zijn, is ervoor gekozen een extra middel in te zetten. Hierbij gaat het
niet om individuele beoordeling, maar om beoordeling ten opzichte van de andere tools. Hierin zijn de
verschillende aspecten teruggebracht tot twee onderdelen. Er is voor gekozen om dit te beperken tot twee
beoordelingscriteria, omdat deze allesomvattend zijn en om het niet te complex te maken. Wel wordt een
toelichting gegeven door de verschillende uitvoerders met de keuzes die zij gemaakt hebben.
Gebruiksvriendelijkheid en opties (snelheid, overzichtelijkheid, logische indeling, foto’s kunnen maken,
synchronisatie, helpdesk, benodigd netwerk, onderscheidende opties)
Rapportage en output (uiterlijk van de rapportage, opties in het versturen en koppelen van personen, verwerken
naar opleverdossier, welke data worden verzameld, wat kan VB hiermee, kan de output gebruikt worden om te
sturen op kwaliteit)
De onderstaande tabel is gebruikt als beoordelingsgraad (laagste score is beste beoordeling)

score

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

beoordeling

10

9,1

8,2

7,3

6,4

5,5

4,6

3,7

2,8

1,9

1,0

Tabel 2.
Beoordelingsschaal vergelijk gebruiksvriendelijkheid, opties, rapportage en output

Bris Inspect
Direct

Edcontrols

Home DNA

Relatics

Snagstream

STA

Gebruiksvriendelijkheid en opties

5

3

2

6

4

1

Rapportage en output

3

2

4

6

5

1

Totaalscore (optelling per kolom)

8

5

6

12

9

2

4,6

7,3

6,4

1,0

3,7

10,0

Beoordelingscriteria

Beoordeling

Tabel 3.
Beoordeling vergelijk gebruiksvriendelijkheid, opties, rapportage en output
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Tool

Beoordeling aan de hand van
scores door uitvoerders
(50%)

Beoordeling aan de
hand van score rang
(50%)

Totaal beoordeling
kwaliteit
(100%)

BRIS InspectDirect

6,92

4,6

5,76

ED Controls

7,56

7,3

7,43

HomeDNA

7,64

6,4

7,02

Relatics

4,27

1,0

2,64

Snagstream

6,06

3,7

4,88

STA

8,81

10,0

9,41

Tabel 4.
Totale kwalitatieve beoordeling
De basis van de beoordelingen gegeven door de uitvoerders. Dat wil nog niet zeggen dat deze dan ook de tool is
die het best toegepast zou kunnen worden op basis van de kosten. Als een tool maar op één vlak iets beter
scoort maar drie maal zo duur is, zou het niet reëel zijn om hierin te investeren. Er moeten echt grotere
verschillen zijn. Wel heeft de kwaliteit van de tool meer waarde dan de kosten, daarom is er in overleg met de
uitvoerders voor gekozen om de verhouding aan te houden tachtig procent op basis van kwaliteit en twintig
procent op basis van kosten. De formule die hiervoor toegepast wordt, is:
(score kwaliteit *0,80) + (score kosten*0,20) = waarde tool

tool

kosten ingebruikname

jaarlijkse kosten

kosten na 1e jaar

kosten na 5 jaar

Bris Inspect Direct

€

1.000,00

€

3.168,00

€

4.168,00

€

16.840,00

ED controls

€

600,00

€

5.880,00

€

6.480,00

€

30.000,00

Home DNA

€

750,00

€

6.000,00

€

6.750,00

€

30.750,00

Relatics

€

800,00

€

-

€

800,00

€

800,00

Snagstream

€

1.900,00

€

5.000,00

€

6.900,00

€

26.900,00

STA

€

-

€

2.750,00

€

2.750,00

€

13.750,00

Tabel 5.
Kosten van tools
Voor de beoordeling op kosten is de volgende tabel aan gehouden
Kosten na 5 jaar in euro’s
score
0,tot 5.000,10
5.000,- tot 10.000,9
10.001,- tot 15.000,8
15.001,- tot 20.000,7
20.001,- tot 25.000,6
25.001,- tot 30.000,5
30.001,- tot 35.000,4
35.001,- tot 40.000,3
40.001,- tot 45.000,2
Alles duurder dan 45.001,1
Tabel 6.
Beoordelingsschaal op kosten na 5 jaar
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Tool
BRIS InspectDirect

Kosten in euro’s na 5 jaar
16.840,00

score
7

30.000,00
30.750,00
800,00
26.900,00
13.750,00

5
4
10
5
7

ED Controls
HomeDNA
Relatics
Snagstream
STA

Tabel 7.
Beoordeling kosten na 5 jaar
4.5.5

Antwoord deelvraag 5

Welke tool is het beste toepasbaar bij Van Boekel?
Op basis van de interviews en enquêtes die de onderzoeker gehouden heeft, is een beoordelingslijst opgesteld.
Hierbij is rekening gehouden met de waardes die toegekend zijn aan de verschillende aspecten van de
beoordelingscriteria. Na het gebruik zijn door de uitvoerders in verschillende categorieën beoordelingen gegeven
aan de tools. Tools die niet kosteloos gebruikt konden worden zijn niet meegenomen, omdat hiervoor niet de
middelen voorhanden zijn geweest.
Door de verschillende beoordelingen samen te voegen, is de volgende rangorde ontstaan:

Rang

Naam van tool

1
2
3
4
5
6

STA Software
ED Controls
HomeDNA
BRIS InspectDirect
Snagstream
Relatics

Score kwaliteit
(80%)
9,41
7,43
7,02
5,76
4,88
2,64

Score kosten
(20%)
7,00
5,00
4,00
7,00
5,00
10,00

Totaal beoordeling
(100%)
8,93
6,94
6,42
6,01
4,90
4,11

Tabel 8.
Totale beoordeling tool

4.6 Implementatie
In deze paragraaf wordt deelvraag 6 Op welke wijze kan dit worden geïmplementeerd worden binnen van Boekel
Bouw & Infra? beantwoord. Dit heeft de onderzoeker gedaan door zich nog meer te verdiepen in de beste
variant. Hij is in gesprek gegaan met de partij die de dienst levert, om te beschouwen wat er allemaal komt kijken
bij een implementatie.
4.6.1

Advies en plan vanuit de tool met de hoogste waarde

De onderzoeker heeft met Hermie Vos contact gehad per e-mail. Hij is eigenaar van STA Software. Met Thomas
Muller is telefonisch contact geweest, hij is system-engineer van STA Software. In dit telefoongesprek is
aangegeven dat dit normaliter gedaan wordt door een introductie te geven op locatie (vaak een lopend project)
daarin wordt een select groepje mensen meegenomen in de werking van de tool. Dit kunnen bijvoorbeeld twee
uitvoerders en twee projectcoördinatoren zijn. Voor deze gebruikers worden een account en een proefproject
aangemaakt. Dit wordt gedaan omdat er binnen dat project normaal al een andere wijze bestaat, waarop
kwaliteit wordt aangetoond en overstappen soms lastig is in een lopend project. In de testomgeving kunnen de
gebruikers experimenteren en ervaren hoe de tool werkt.
Na een testperiode (meestal een aantal maanden) wordt een beheerder aangewezen binnen het bedrijf en
wordt het project uitgebreid naar meerdere uitvoerders, vaak ook alle uitvoerders in combinatie met een
uitvoerdersoverleg. Hier wordt ook door een expert van STA gedemonstreerd hoe alles werkt en worden de
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toekomstige gebruikers begeleid in het zelf uitvoeren van keuringen in het bestaande testproject. Het doel
hiervan is om iedereen mee te nemen in het programma, zodat alle gebruikers weten hoe het werkt.
Het verschilt per bedrijf of ze in lopende projecten beginnen met de nieuwe tool of dat de keuze gemaakt wordt
dit alleen bij opstartende projecten te doen. Dit is net wat de klant het meest prettig vindt. Hiermee wordt dus
bedoelt wanneer de tool daadwerkelijk buiten in bedrijf genomen word. Hierin is van Boekel vrij.
Voor het management kan eventueel nog een (korte) instructie gegeven worden voor het live managementview
onderdeel.
4.6.2 Implementatie binnen Van Boekel
Binnen VB is STA Software inmiddels al kort getest door drie uitvoerders en zij hebben al redelijk inzicht in hoe de
tool in elkaar steekt, maar ze hebben nog geen echte introductie door een expert van STA gekregen. Met zo een
introductie wordt het nog eenvoudiger voor de uitvoerders om te tool te gebruiken. Het proefproject waar Vos
en Muller over spraken is al ingericht voor Van Boekel in de vorm van het project “DEMO Van Boekel”, ingericht
op het project WPB te Schijf. De directie van VB zal de keuze moeten maken wie de beheerder van STA wordt
binnen Van Boekel. Als dit is gedaan, gaat de proefperiode van start. Hierna wordt het proces, zoals omschreven
in 4.6.1, verder opgepakt.
4.6.3 Antwoord deelvraag 6
Op welke wijze kan dit geïmplementeerd worden binnen van Boekel Bouw & Infra?
Het antwoord op deze vraag is gefaseerd. De eerste stap is aanschaffen van het juiste materieel (iPads) en het
programma zelf, STA Software moet worden aangekocht. Als de voorbereiding afgerond is (inclusief de
installaties van de iPads et cetera), dan moet eerst nog uitgebreider getest worden door bij voorkeur personen
die in dit onderzoek ook al betrokken zijn geweest. Voorafgaand moet een expert van STA een introductie en
toelichting geven over het gebruik van de tool.
Stap twee is het daadwerkelijk gebruiken van de tool in de demo-omgeving om ervaring op te doen en de tool te
kunnen bijschaven als bepaalde dingen niet helemaal naar wens werken. Als de gebruikers het met elkaar eens
zijn dat de tool goed werkt, dat er geen tekortkomingen of andere mankementen zijn, kan de tool ook
geïntroduceerd worden bij de andere uitvoerders en projectcoördinatoren. Hiervoor komt nogmaals een expert
van STA Software naar Van Boekel om de tool toe te lichten en te helpen met opstarten. Dit gebeurt
waarschijnlijk op het hoofdkantoor van Van Boekel, gecombineerd met een uitvoerdersoverleg.
Vanaf dit moment kan de tool bedrijsfbreed in gebruik worden genomen. STA adviseert om ook de nieuwe
gebruikers eerst een periode te laten experimenteren binnen een bestaand project en na een periode van
minimaal een maand te evalueren met alle gebruikers. Vanaf het moment dat geconcludeerd wordt dat iedereen
de tool voldoende beheerst, kan ervoor gekozen worden alle uitgevoerde keuringen te verwijderen, zodat
aangevangen kan worden met het verzamelen van data uit ‘echte’ kwaliteitskeuringen. Na een periode van
minimaal vier maanden kunnen de eerste lessen getrokken worden uit de tekortkomingen die zijn geconstateerd
op de verschillende projecten en hoe hiermee is omgegaan. Vanaf dat moment wordt de tool optimaal gebruikt.
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5. Conclusies
In dit hoofdstuk worden de conclusies van het onderzoek toegelicht. Hierin wordt teruggeblikt op de hoofdvraag
en de deelvragen, het onderzoek en de uitkomsten daarvan. Ook wordt hier de hoofdvraag beantwoord.
De hoofdvraag luidt als volgt:
Op welke wijze kan Van Boekel Bouw & Infra efficiënte keuringsprocessen creëren binnen de realisatie van
projecten om hiermee de kwaliteit van de eindproducten te verbeteren, (faal)kosten te reduceren en te zorgen
voor een hogere klanttevredenheid?
Het kwaliteitskeuringssysteem dat Van Boekel heeft opgesteld in het bedrijfsproces realisatie en wordt
gehanteerd in de realisatie van projecten is tijdrovend, inefficiënt, foutgevoelig en geeft de opdrachtgevers vaak
niet het gevoel dat Van Boekel de kwaliteit bij projecten voldoende beheerst, omdat deze niet altijd (volledig)
aangetoond kan worden. Dit is gebleken uit interviews met uitvoerders, projectcoördinatoren, directie en
opdrachtgevers van Van Boekel.
Onder het uitvoeringspersoneel (uitvoerders en projectcoördinatoren) van Van Boekel leeft ook het gevoel dat
het keuringsproces efficiënter zou moeten kunnen, bij voorkeur digitaal en gebruiksvriendelijk. Dit is echter nooit
gecommuniceerd met de directie, waardoor op deze wens niet is geanticipeerd. Uit een tussentijdse ISO-audit in
2018 is al wel naar voren gekomen dat er een wildgroei is ontstaan aan processen en formulieren. Van Boekel is
dan ook bezig om te uniformeren, maar hiermee is nog geen digitaal systeem om keuringen uit te voeren
geïmplementeerd in het bedrijf. Hiervoor moet een geschikte tool geselecteerd worden. Aangezien de kosten
van een eigen tool bouwen ca. € 100.000,- zijn, is die optie niet verder onderzocht.
De hoofduitvoerder, uitvoerder en assistent uitvoerder die de verschillende beschikbare tools getest hebben op
projectlocatie waren het unaniem eens over welke van de 6 tools het beste toepasbaar is binnen VB B&I. De tool
van STA Software voldoet aan alle gestelde eisen door het personeel zelf (deze eisen zijn naar voren gekomen in
de interviews en enquêtes). Hierbij is ook rekening gehouden met het financiële aspect. Zo telt de kwaliteit van
de tool voor 80% mee en de kosten voor 20%.
Door STA Software te implementeren binnen Van Boekel ontstaan de volgende voordelen:
Keuringen kunnen digitaal worden uitgevoerd, dat wil zeggen dat uitvoerders geen keuringsformulieren meer
hoeven af te drukken en in te scannen, ook hoeven de uitvoerder foto’s niet meer separaat up te loaden. Dit
reduceert het aantal handelingen die de uitvoerder moet verrichten om tot een volledige keuring te komen.
Naast de reducering van een aantal stappen levert de tool ook meer op. Er wordt namelijk direct na uitvoeren
van de keuring automatisch een complete rapportage gecreëerd. De uitvoerder is vrij in de keuze naar welke
personen hij de rapportage opstuurt door deze personen te selecteren. Bij gebreken die naar voren komen in het
keuringsproces bestaat de optie om alleen het specifieke deel waarin de tekortkoming staat, door te sturen aan
de belanghebbenden. Hiermee is een onderaannemer dus direct op de hoogte bij een tekortkoming en kan deze
actie ondernemen.
Deze professionele rapportage kan ook direct doorgezet worden naar de opdrachtgever. Dit moet leiden tot een
hogere klanttevredenheid.
Een andere grote meerwaarde die de tool met zich meebrengt, is de mogelijkheid tot verzamelen van data. Alle
keuringen worden verzameld en zo is er altijd een overzicht met openstaande acties per bedrijf, project of
persoon en ook hoe snel deze afgerond worden. Daarnaast kunnen ook trends gehaald worden uit de data die
weer gebruikt kunnen worden om inzicht te krijgen in faalkosten, waar vervolgens weer op bijgestuurd kan
worden. Ook kan deze informatie gebruikt worden bij de inkoop van nieuwe projecten. Bestaande leveranciers of
onderaannemers kunnen gewezen worden op producten of diensten die tekortkomingen vertonen. Dit kan
worden gebruikt als stuurmiddel om afspraken te maken bij nieuwe contracten met onderaannemers of
leveranciers.
Doordat de tool erg gebruiksvriendelijk is, is er niet veel energie nodig om STA te implementeren in de processen
van VB. Er moet door Van Boekel wel geïnvesteerd worden in iPads, zodat de uitvoerders daarmee
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kwaliteitskeuringen kunnen uitvoeren. De overige kosten bedragen slechts € 2.750,- euro op jaarbasis, een
fractie van de waarde die het Van Boekel oplevert.
Resumerend creëert Van Boekel door implementatie van STA Software een efficiënt keuringsproces in de
realisatie van projecten waarmee kwaliteit geborgd kan worden, gestuurd kan worden op data uit eerdere
projecten om faalkosten te voorkomen en bij inkoop voordeel te behalen. Bovenal creëert Van Boekel met STA
Software rapportages om aan te tonen dat aan de eisen wordt voldaan en meer vertrouwen op het gebied van
kwaliteit en professionaliteit in Van Boekel door opdrachtgevers.

6. Aanbevelingen
In dit hoofdstuk worden aanbevelingen gedaan om de implementatie van STA te versnellen en de kansen die de
tool met zich meebrengt, toe te lichten.
1

Na inkoop van de iPads, deze laten voorbereiden door de ICT afdeling van Van Boekel. De iPads ter
beschikking stellen van gebruikers (uitvoerders) om hen te laten wennen aan het gebruik, bijvoorbeeld met
Outlook.

2

Laat de persoon die de interne beheerder wordt bij VB eerst één op één met de expert van STA Software
communiceren om het proces te doorgronden, zodat hij met de tool kan experimenteren. Hiermee heeft hij
direct ook een voorsprong bij de volgende stap en kan hij de eigen medewerkers hier ook bij helpen.

3

Zorg dat bij de introductie door de expert van STA Software op locatie voor iedere gebruiker de opzet helder
is en laat alle gebruikers ook zelf de tool direct gebruiken. Hierdoor blijft de informatie beter behouden.

4

Evalueer het gebruik en de ervaringen en bespreek deze tijdens een uitvoerders- en of
projectcoördinatorenoverleg. Hiermee komt er zeswekelijkse feedback waarmee, indien nodig, bijgestuurd
kan worden in de tool.

5

Evalueer na afronding van het eerste project met STA met de opdrachtgever hoe de ervaring is. Mogelijk kan
met een kleine aanpassing nog meer waarde gecreëerd worden. Het is vanzelfsprekend ook verstandig dit
aan de voorzijde en tussentijds te doen.

6

De laatste aanbeveling staat los van het gebruik van de kwaliteitsborgingsmodule. STA Software beschikt
ook over een module om de werkplekinspecties te doen en de veiligheid op de bouwplaats te kunnen
monitoren en verbeteren. Hierin kunnen ook meldingen gedaan worden bij gevaarlijke situaties. Het is ten
zeerste aan te bevelen dat de KAM-afdeling van Van Boekel onderzoekt of dit hiervoor ook de tool is die
binnen de organisatie van Van Boekel toegepast kan worden. Bijkomstig is dat bij aanschaf van deze module
tien procent korting gegeven wordt op de kwaliteitsmodule.
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7. Discussie
In dit hoofdstuk wordt een kritische beschouwing gegeven op het onderzoek.
De doelstelling van het onderzoek is bereikt. Er ligt een onderbouwd plan om een tool te gaan gebruiken die het
realisatieproces van Van Boekel Bouw & Infra verbeterd. Echter zijn er in het proces wel een aantal zaken die bij
het opnieuw uitvoeren van het onderzoek anders/beter gedaan zouden kunnen worden. Allereerst zijn er, door
het feit dat Van Boekel geen budget vrij wilde maken voor dit onderzoek, een aantal tools die niet aangepast
konden worden naar de wensen van de uitvoerders van Van Boekel. Relatics, Bris inspectdirect, Relatics en
Snagstream zouden kunnen worden uitgebreid waardoor ze beter zouden scoren en beter zouden werken voor
Van Boekel. BIM360Field is helemaal niet uitgetest omdat hier kosten aan verbonden waren. Van Boekel heeft
zeker een hele sterke tool met STA maar mogelijk waren de andere tools dichter in de buurt gekomen als er geld
aan gespendeerd had mogen worden. Mocht dit onderzoek nogmaals uitgevoerd worden of binnen een andere
organisatie is dit zeker aan te raden.
Er zijn twee onderdelen in het onderzoek die gecombineerd hadden kunnen worden, namelijk het houden van
interviews en de enquêtes. Mocht dit onderzoek opnieuw uitgevoerd worden is het aan te raden om de vragen
die in de enquête gesteld zijn tijdens het interview te houden. Op deze manier wordt tijd bespaard doordat het
één actie wordt en nodigt het ook meer uit bij de respondenten om een uitgebreider antwoord te geven
aangezien de respondenten het antwoord niet zelf uit hoeven te typen.
Wat een bewuste keuze is geweest is het onderzoek toespitsen op Van Boekel Bouw & Infra. Bouw en Infra heeft
met name te maken met UAV-GC contracten en bij de regionale afdeling binnen Van Boekel is dit voornamelijk
RAW. Uitvoerders die bij deze bedrijfstakken van Van Boekel werken zullen hier veel minder het nut van inzien
omdat de urgentie er minder is. Mocht een vergelijkbaar onderzoek bij een van deze regiobedrijven uitgevoerd
worden zal de uitkomst hoogstwaarschijnlijk niet identiek zijn aan de uitkomst in dit onderzoek.
De spreiding in het onderzoek onder de verschillende uitvoerders en de verschillende leeftijden die deze
personen hebben zorgt wel voor meer betrouwbaarheid van het onderzoek. Mochten er alleen uitvoerders die
net van school af komen gevraagd worden om met een tablet te werken zal dit minder energie vergen van
werknemers dan wanneer dit enkel oudere werknemers betreft. Ook de verschillende niveaus uitvoerder zorgt
hier voor, dit zijn zeker sterke eigenschappen van de wijze waarop dit onderzoek is ingestoken. Eveneens geldt
dit voor de hoeveelheid tools die getest zijn, er is veel energie gestoken in meerdere varianten om de kans op
een goed toepasbare tool te verhogen wat ook zijn vruchten afgeworpen heeft in de keuze voor STA Software.
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Voorwoord
Voor u ligt de literatuurstudie van het afstudeeronderzoek met onderwerp ‘optimaliseren keuringsprocessen’
van Van Boekel Bouw & Infra en maakt onderdeel uit van het afstudeeronderzoek van student Joris Vos (student
nr. 574088).
De literatuurstudie belicht diverse onderdelen op het gebied van kwaliteit. De contractvormen die voor van
Boekel relevant zijn worden doorgrond, wat kwaliteit is hoe het geborgd kan worden en waarom dit zo
belangrijk is, het huidige proces binnen Van Boekel en haar visie, mogelijk interessante varianten waarmee Van
Boekel haar proces mee kan optimaliseren. Uiteindelijk worden aan de hand van de uitkomende resultaten
deelconclusies gedaan, deze kunnen bijdragen aan het afstudeeronderzoek van de student
Opgesteld door
Joris Vos
Zeeland (NB),
Mei 2019
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5.

Inleiding

5.1 Doel
Het doel van de literatuurstudie is inzicht krijgen in wat kwaliteit inhoud, hoe het geborgd kan worden, wat
processen inhouden, welke contractvormen er op de makt zijn en wat de verantwoordelijkheden binnen deze
contractvormen zijn voor de opdrachtgever en opdrachtnemer, ook is een doel om inzicht te krijgen welke
verbetermethodieken er zijn om een procesverbetering te realiseren.
Het doel van deze literatuurstudie is inzicht krijgen in de verschillende contractvormen waar Van Boekel mee te
maken heeft en waarom kwaliteit hier een steeds belangrijkere rol in speelt. Daarnaast door binnen en buiten
van Boekel via interviews om nieuwe inzichten te krijgen op het gebied van kwaliteit. Daarnaast varianten
waarop de kwaltiet beter beheerst zou kunnen worden en mogelijke hulpmiddelen onderzoeken welke mogelijk
verder in het onderzoek gebruikt kunnen worden.

5.2 Doelgroep
De literatuurstudie heeft drie doelgroepen namelijk de HAN, Van Boekel en de student zelf.
De HAN kan de literatuurstudie gebruiken om meer inzicht in het onderwerp en het daadwerkelijke doel van het
onderzoek te krijgen. Daarnaast geeft het inzicht in wat de student verder uit wil gaan werken aan de hand van
de deelconclusies. Voor Van Boekel is het vooral een spiegel voor de huidige werkwijzen en inzicht in de kansen
die er zijn om het proces te verbeteren. Voor de student geeft dit richtingen, kennis en opties voor het vervolg
van het onderzoek.

1.3 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 word kwaliteitsborging aan zich onder de loep genomen. In hoofdstuk 3 worden de verschillende
en veranderende contractvormen waar Van Boekel mee te maken heeft beschreven en vergeleken met elkaar,
ook de verplichtingen die bij de verschillende contractvormen komen kijken worden er in benoemd. Hoofdstuk 4
gaat over de kwaliteitsbewaking binnen Van Boekel en dan met name waar voldoen we aan Hoofdstuk 5 gaat
over de verschillende verbetermethodieken/technieken die toegepast worden op de markt. In hoofdstuk 6
worden de deelconclusies omschreven die als fundatie fungeren voor het onderzoek. Hoofdstuk 7 bevat de
bibliografie.
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2 Kwaliteitsborging
2.1 Definitie Kwaliteit
Om de juiste definitie aan het begrip kwaliteit te bepalen voor het onderzoek zijn er verschillende bronnen
geraadpleegd o.a. ISO en Nederlands woordenboek Van Dale.
Latijns
Het woord kwaliteit stamt van het Latijnse ‘qualitas’ dat eigenschap, karakter of hoedanigheid betekent.
ISO
Definitie kwaliteit
Kwaliteit is: leveren wat de klant eist en verwacht.
ISO-kwaliteitssystemen moeten de kwaliteit borgen van de processen waarmee uiteindelijk aan de eisen en
verwachtingen van de klant wordt voldaan.
(Markensteijn, 2019)

Classofoods
Bij het verrichten van een aankoop heeft een klant een perceptie van de kwaliteit van het product. Denk maar
aan jezelf wanneer je op het punt staat van iets te kopen dat je niet echt kent. Dan gaan er een aantal vragen
door je hoofd zoals:
het zal toch wel goed zijn
ik ga toch niet bedrogen uitkomen
zou er alles wel inzitten
enz
En zo kunnen we nog wel een aantal vragen bedenken. Je vormt je onbewust een idee van de kwaliteit van het
product dat je koopt. Die perceptie van de kwaliteit is de som van:
product + dienstverlening + imago
Men mag het belang van het imago niet onderschatten. Het is heel belangrijk, denk maar eens aan Duitse auto
(i.p.v. Italiaanse), aan Franse wijnen, aan boter ten opzichte van margarine.
Men creëert bij zichzelf bepaalde verwachtingen in verband met de kwaliteit. Er worden ook bepaalde
verwachtingen opgewekt door middel bijvoorbeeld van de verpakking. In deze context spreekt men over
positieve kwaliteit (+Q) en over negatieve kwaliteit (-Q). Is men aangenaam verrast bij het gebruik van het
product (bijvoorbeeld omdat de doos gemakkelijk kan open gemaakt worden of omdat men meer vulling krijgt
dan verhoopt) dan spreekt men over +Q. Is de klant daarentegen ontgoocheld – en een typisch voorbeeld
hiervan zijn de mooie foto’s van rijklijk belegde diepvries pizza‘s, die in de praktijk meestal een grote
ontgoocheling zijn – dan spreekt men over –Q.
De kunst bestaat er dus in de –Q te minimaliseren, te reduceren tot nul indien mogelijk, en de +Q te
maximaliseren. Terwijl er aan de –Q een limiet vastzit, nl. “zero defects”, zit er aan de +Q helemaal geen limiet
vast. Men kan altijd wel iets bedenken waardoor of het product, of de dienstverlening of het imago er op vooruit
gaat.
Daarenboven mag men niet uit het oog verliezen dat een negatief kwaliteitskenmerk helemaal niet en nooit
wordt gecompenseerd door veel positieve kwaliteitskenmerken. Denk maar eens aan die super luxueuze Jaguar
waarvan het handschoenenkastje toevallig niet altijd goed sluit.
Hieruit blijkt duidelijk dat het niet eenvoudig is om het begrip kwaliteit te definiëren. Het is in ieder geval iets
persoonlijk. Vandaar ook dat de beste definitie van kwaliteit de volgende is:
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Kwaliteit is datgene wat de klant verwacht.
(Haegens, sd)

Het woord ‘kwaliteit’ ligt tegenwoordig op ieders lip. Al dan niet gevolgd door ‘zorg’, ‘systeem’, ‘beheersing’,
enzovoort. En hoewel iedereen hetzelfde woord ‘kwaliteit’ gebruikt, is het maar de vraag of ook iedereen er
hetzelfde mee bedoelt.
Er zijn, in de loop van de jaren, heel veel definities van het begrip ‘kwaliteit’ gegeven. Een greep daaruit:
Fitness for use (geschiktheid voor gebruik) – Joseph Juran
Conformance to requirements (voldoen aan specificaties) – Phil Crosby
I know it when I see it
Geheel van kenmerken van een entiteit dat betrekking heeft op het vermogen van die entiteit om kenbaar
gemaakte en vanzelfsprekende behoeften te bevredigen – NEN EN ISO 8402
Al die definities bevatten een kern van waarheid, maar elk heeft ook z’n beperkingen in het gebruik. Een definitie
van kwaliteit die in veel gevallen bruikbaar is gebleken (maar uiteindelijk natuurlijk dezelfde makkes heeft als de
bovengenoemde) is deze:
Voldoen aan de verwachtingen van de klant
Met deze definitie kan het begrip kwaliteit goed uitgewerkt worden.
De definitie geldt voor de gehele organisatie. Kwaliteit is dus niet voorbehouden aan de afdelingen of personen
die direct contact hebben met de klant. Het is wel zo dat deze personen of afdelingen de kwaliteit uiteindelijk
waar zullen moeten maken. Dat kunnen zij echter niet als zij hun werk niet goed kunnen doen, bijvoorbeeld
doordat ze verkeerde materialen of verkeerde informatie aangeleverd krijgen, of dat dat te laat gebeurt. Om dus
aan de verwachtingen van de externe klant (= van buiten de organisatie) te kunnen voldoen, moeten hun interne
leveranciers (= van binnen de organisatie) de juiste producten of diensten leveren. Zij zijn dus de (interne) klant
van die interne leverancier! Ditzelfde geldt uiteraard ook weer voor die interne leverancier, enzovoort. Het
begrip ‘klant’ heeft dus niet alleen betrekking op de externe klant (de man met de geldbuidel), maar ook op de
interne klant. De definitie van kwaliteit moet dus gelezen worden als:
Voldoen aan de verwachtingen van de interne en de externe klant
De klant (zowel intern als extern) zal heel expliciet zijn in het uitspreken van een aantal van zijn verwachtingen.
Bijvoorbeeld: de kleur en het model van de auto, de wijze waarop de arbodienst verzuimbegeleiding doet. Een
aantal andere verwachtingen vindt hij zó vanzelfsprekend, dat hij er zelf niet eens aan denkt om ze te noemen, of
omdat hij denkt dat de leverancier ze toch wel snapt. Bijvoorbeeld: dat de auto een reservewiel heeft en een
werkende stuurinrichting, of dat de arbodienst met goed opgeleide verpleegkundigen en doktersassistenten
werkt en op een heldere wijze communiceert.
De verwachtingen die een klant uitspreekt zijn ‘makkelijk’, juist doordat ze expliciet gemaakt worden. Er hoeft
‘alleen maar’ gezorgd te worden dat het produkt of de dienst daaraan voldoet. De verwachtingen die de klant
níet uitspreekt zijn veel lastiger. Zolang er aan voldaan wordt zal de klant zich niet laten horen. Wordt er echter
niet aan voldaan, dan is Leiden in last. Excuses van de leverancier: ‘wij wisten niet dat u dat wilde’, worden
verworpen: ‘het is toch logisch dat ik dat erbij verwacht!’. De leverancier van een interne of externe klant moet
dus steeds attent zijn op deze vanzelfsprekende verwachtingen. Het kan daarbij zinvol zijn de vanzelfsprekende
verwachtingen expliciet te maken, en er dus uitgesproken verwachtingen van te maken.
De definitie van kwaliteit kan dus nogmaals worden verduidelijkt:
Voldoen aan de uitgesproken en vanzelfsprekende verwachtingen van de interne en de externe klant
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Het niet voldoen aan de verwachtingen van de klant resulteert dus in een ontevreden klant. Er is dus geen
kwaliteit geleverd. En de klant komt niet terug. Wordt aan alle verwachtingen voldaan, dan is de klant echter
nauwelijks meer dan ‘neutraal tevreden’. Hij zal in principe wel terugkomen, maar is ook relatief makkelijk te
paaien door een concurrent. Ook zal hij niet direct van de daken lopen roepen dat hij zo’n goede leverancier
heeft.
Wordt er echter méér geleverd dan de klant verwacht had, dan ontstaat er een heel andere situatie. Vooral als
dit consequent gebeurt. Dit meer leveren zit overigens bijna altijd in zaken die niet direct het gevraagde product
of de gevraagde dienst betreffen: door twee reservewielen bij een auto te leveren, of er ongevraagd een
aanhanger bij cadeau te doen, levert eerder het gevoel bij de klant op dat hij een inferieure auto heeft gekocht,
of teveel heeft betaald, dan dat hij nu extra tevreden is. Hij is wel extra tevreden als hij bij zijn nieuwe auto een
10-rittenkaart krijgt voor een goede autowasstraat, of als de postbode zijn post in een plastic zakje doet omdat
het regent en de brievenbus al helemaal volzit. In dat soort gevallen is de klant in meerdere of mindere mate
geneigd reclame voor het bedrijf te maken. En hij is minder snel geneigd naar de concurrent te lopen.
Het lastige is echter weer dat de klant aan de extraatjes went. Bij de derde auto die hij koopt verwacht hij
eigenlijk die 10-rittenkaart. Het is een vanzelfsprekende verwachting geworden. Dat betekent dat er wijs
omgegaan moet worden met de extra’s. Ze zijn wel hard nodig, maar er moet voorkómen worden dat het
willekeurig gebeurt. En er moet steeds iets nieuws bijbedacht worden, om die klant maar steeds opnieuw het
(terechte) gevoel te geven dat er iets meer voor hem gedaan wordt dan strikt noodzakelijk. (Dit vergt een
systematische aanpak; er is een kwaliteitssysteem nodig). Voor de laatste maal kan de definitie van kwaliteit
uitgebreid worden:
Net iets meer dan voldoen aan de steeds toenemende uitgesproken en vanzelfsprekende verwachtingen van
de interne en de externe klant
Uit het bovenstaande moge duidelijk zijn dat kwaliteit dus niet het ‘gouden randje’ is. Een Rolls Royce is niet per
definitie een auto met een hogere kwaliteit dan een Lada. Een Mont Blanc is niet per definitie een pen met een
hogere kwaliteit dan een BIC. Wat een kwaliteitsauto, -pen, enz. is, is volledig afhankelijk van de klant. De
definitie van kwaliteit houdt dus ook in dat kwaliteit in ieders dagelijks werk niet iets extra’s is, iets dat bovenop
het ‘normale werk’ komt. Nee, kwaliteit is ieders werk.
(Burdias, 2015)
Van Dalen (Nederlands woordenboek)
Geeft de volgende definitie een kwaliteit
kwa·li·teit (de ~ (v.), ~en)
1 bepaalde gesteldheid, hoedanigheid, mate waarin iets geschikt is om voor een bepaald doel gebruikt te worden
=> soort
2 goede eigenschap
3 hoedanigheid, functie
4 [spel] het verschil in waarde tussen bv. een toren en een paard of loper [in het schaakspel]
(Dale, 2019)
Conclusie:
De definitie die op basis van de bestudeerde bronnen aan ‘kwaliteit’ gegeven wordt in het onderzoek is:
‘Voldoen aan (aan kunnen tonen van) eisen en verwachtingen die gesteld zijn aan processen en of producten’
Bij het definiëren van het begrip is rekening gehouden met het feit dat het hier gaat om kwaliteit binnen de
realisatie van projecten.
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2.2 Kwaliteitsmanagement
In de vorige paragraaf is het begrip ‘kwaliteit’ toegelicht. Kwaliteitsmanagement is ook een term die veelvuldig
terug komt in de literatuur. Ik ben tijdens mijn onderzoek op een eerder onderzoek tegen gekomen. ‘Kwaliteit en
kwaliteitsmanagement in de gemeentelijke organisatie’ opgesteld door Coppens, J.J.M. Dit onderzoek gaat heel
veer door over geschiedenis van kwaliteitsmanagement en hoe verschillende mensen dit beschreven hebben in
boeken ect. Hier erg bruikbare onderdelen in om deze reden heb ik er voor gekozen onderdelen uit dit
onderzoek te gebruiken voor mijn eigen literatuurstudie
Volgens Van der Bij e.a. (2008), doet begin jaren 80 het begrip TQM in Nederland zijn intrede en is gericht op
verschillende doelstellingen: Verhogen van de klanttevredenheid, verhogen van de kwaliteit van goederen en
diensten, verminderen van uitval en verlagen van voorraden: dus kostenverlaging, verhogen van de
productiviteit, verkorten van de ontwikkeltijd van een product, verminderen van het onderhanden zijnde werk,
vergroten van de flexibiliteit in het tegemoet komen van de marktvraag, verbeteren van de service aan klanten
en betere benutting van het menselijk potentieel. (p. 61) De genoemde doelstellingen kunnen worden
gerealiseerd door middel van drie concepten waarmee TQM wordt gekarakteriseerd: klanttevredenheid,
teamwork en participatie en als derde continue verbetering. Daarbij beargumenteren Van der Bij e.a. (2008), dat
de doelstellingen van TQM in de praktijk moeilijk realiseerbaar blijken. Een reden hiervoor is dat TQM veeleer
een filosofie is dan een uitgewerkte methode.
(Van der Bij, 2008)
T. Wentink omschrijft het begrip als volgt:
Omschrijvingen van kwaliteitsmanagement en TQM Auteur/ontleend/aangepast aan
Management van kwaliteit van een organisatie; intern van haar
systemen, processen en activiteiten; extern van de ketens en
netwerken waarmee zij is verbonden en van haar producten
(goederen en diensten) die zij aan klanten aanbiedt en waaraan zij
waarde ontleent. Kwaliteitsmanagement is onlosmakelijk
verbonden met efficiënte en effectieve bedrijfsvoering.
(Wentink, sd)
Kwaliteitsmanagement is voornamelijk het zodanig inrichten van
organisaties dat er sprake is van voortdurende verbetering op een
manier dat er minstens één stakeholder is die dat ook als zodanig
erkent en bereid is er de ‘prijs’ voor te betalen.
(Hardjono, 2006)
Kwaliteitsmanagement is de tak van het management die zich bezig
houdt met het optimaliseren van de kwaliteit van een product,
productieproces, dienst of organisatie. Het vakgebied
kwaliteitsmanagement is geen afgebakend vakgebied maar het
komt terug in alle delen van het management van een onderneming.
(Wikipedia, sd)
A “philosophy or an approach to management” made up of a “set of
mutually reinforcing principles, each of which is supported by a set
of practices and techniques”.
(Dean, 1994)
Total Quality Management (TQM) is een managementstroming die
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gericht is op een voortdurende verbetering van algemene
bedrijfsprestaties en een focus legt op het voldoen aan klanteisen en
de bedrijfsstrategie.
(Wikipedia, sd)

Conclusie
De conclusie die ik uit deze literatuur trek is dat de begrippen kwaliteitsmanagement en TQM op
verschillende manieren zijn omschreven en op verschillende wijze kunnen worden
geïnterpreteerd. Daarom is de keuze gemaakt om in dit onderzoek aan te sluiten bij de
omschrijving van Wentink, omdat daarin kwaliteitsmanagement in ‘ruime zin’ van de
betekenis is geformuleerd en relevant is voor dit onderzoek.

2.3 Kwaliteitsborging
Kwaliteitsborging is de kern van het onderzoek (keuringsprocessen zijn uiteindelijk bedoelt om de kwaliteit te
waarborgen) Om dit onderwerp toch ook in het voortraject te bekijken en de definitie hiervan scherp te hebben
ben ik opzoek gegaan.
kwaliteitsborging (quality assurance: QA):
Het geheel aan alle geplande en systematische acties nodig om in
voldoende mate het vertrouwen te geven dat een product of dienst
voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.
(angelfire, sd)
Je kunt eisen stellen en later controleren of aan die eisen voldaan is. Maar hoe zorg je er nu voor dat ook in de
toekomst steeds aan die eisen voldaan wordt? Dat kan door kwaliteitsborging.
Kwaliteitsborging is: Een garantie dat aan de kwaliteitseisen voldaan wordt Voor een organisatie is het
belangrijk dat er kwaliteitsborging is.
Zo krijgt de directie de garantie dat medewerkers zullen voldoen aan de kwaliteitseisen. Daarom is regelmatige
controle belangrijk en rapporteren leidinggevenden geregeld aan de directie. Productiebedrijven werken met
keurmerken. Als je een product koopt met zo’n keurmerk, weet je als consument dat het een veilig en goed
product is. Koop je een elektrisch apparaat met een KEMA-keur dan weet je dat het apparaat veilig is. Het
keurmerk is een garantie voor een goed en veilig product.
(Content, sd)
Conclusie
Er zijn meerdere wijze waarop waar op dit begrip kan uitleggen maar de kern blijft :
Aantonen dat er voldaan wordt aan de kwaliteit die gevraag wordt.

2.4 EKB (externe kwaliteitsborging)
De term Externe Kwaliteitsborging (EKB) komt voort uit de visie van de opdrachtgever, waarin hij de aannemer
meer verantwoordelijkheden geeft voor de productkwaliteit. De (product) kwaliteitsborging vindt voor de
opdrachtgever extern plaats. EKB is een middel om invulling te geven aan projectmanagement binnen de
contractuele kaders.
Oorsprong
De basis van EKB ligt in het document ‘Samenwerkingsmodel in de bouw’ * van de RegieRaad Bouw in
samenwerking met opdrachtgevende organisaties (NS RIB en RWS). In dit stuk staat beschreven hoe de
aannemer documenten op moet stellen om de opdrachtgever het vertrouwen te geven dat hij in staat is de
productkwaliteit te beheersen en aan te tonen. Voor opdrachtgevende organisaties is het Samenwerkingsmodel
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uitgebreid met interne procedures. Het contractteam en de toezichthoudende organisatie worden daarin
aangespoord om planmatig te werken. Het complete systeem (voor aannemer én opdrachtgever) heeft de term
Externe Kwaliteitsborging gekregen.
Toepassing
EKB wordt gebruikt voor projecten waarvan de opdrachtgever wil dat de aannemer de volledige
verantwoordelijkheid voor de productkwaliteit draagt en hij zelf meer afstand kan nemen. Vaak wordt dit
systeem toegepast op innovatieve contracten (Design & Construct, DBFM, etc.) maar EKB kan ook toegepast
worden op bestaande RAW- of Bouwsteen-bestekken.

(Betuweroute, 2007)
Conclusie
Door de veranderende contractvormen (D&C) waarin de aannemer de eisen aan moet tonen veranderd de rol
van opdrachtgever en aannemer, vanuit de opdrachtgever wordt de kwaliteit nu door een externe geborgd waar
dit voorheen door de opdrachtgever zelf gedaan werd in de traditionele contractvormen.

2.5 Processen
Om kwaliteit te kunnen leveren en borgen zal er procesmatig werkt moeten worden. Dit proces wordt ook wel
een werkproces genoemd. Het is dus goed om te weten hoe een werkproces er uit ziet en hoe deze opgesteld
worden. Door dit te onderzoeken tijdens de literatuurstudie kan er in het uiteindelijke onderzoek bestudeerd
worden hoe het proces van Van Boekel er uit ziet en of dit proces daadwerkelijk goed is ingericht.
2.5.1

Soorten processen

Er bestaan binnen en bedrijf verschillende soorten processen deze zijn hier onder gespecifieerd.
Kernprocessen
Kernprocessen (ook wel primaire processen): processen die betrekking hebben op het voortbrengen van een
dienst en/of product van een organisatie voor een externe klant. Het resultaat van een kernproces voegt direct
waarde toe voor een externe klant. Kernprocessen zijn te onderscheiden in processen die direct, bijvoorbeeld de
levering van producten en diensten, of indirect, bijvoorbeeld innovatie en het ontwikkelen van nieuwe
producten, gericht zijn op de externe klant.
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Ondersteunende processen
Ondersteunende processen (ook wel secundaire processen): processen die de randvoorwaarden leveren om alle
overige processen effectief te laten uitvoeren. Ondersteunende processen hebben een interne afnemer.
Besturende processen
Besturende processen (ook wel tertaire processen): processen die zich richten op het plannen, controleren,
rapporteren, evalueren en bijsturen van een organisatorische eenheid. Verbeterprocessen vormen een
onderdeel van besturende processen. Een onderscheid kan worden gemaakt in strategische en tactische
besturing (operationele besturing is onderdeel van de uitvoering van een proces).

(Wit, 2018)
De kernprocessen zoals hier boven beschreven is dus het soort proces waar de keuringsprocessen binnen de
realisatie ook onder valt. Deze primaire processen worden binnen de realisatie van projecten ook wel
werkprocessen genoemd. In de volgende paragraaf wordt dit specifieke proces ‘werkproces’ verder onderzocht.
2.5.2 Definitie van werkprocessen
Woorddefinitie volgens ensie;
werkproces - Zelfstandignaamwoord
1. het proces van het werken
Woordherkomst
samenstelling van werk en proces
(ensie, sd)
Volgens Rienk Joker kunnen de volgende definities toegekend worden dit begrip.
‘Samenhangend geheel van stappen en procedures in het kader van de voering van een taak’
‘Een logisch samenhangend geheel van stappen of transacties en procedures, waarmee een taak wordt
uitgevoerd’
(Jonker, sd)
Conclusie
30-08-2019

Afstudeeronderzoek: Hoofdverslag

13

De definitie die ik op basis van de bovenstaande bronnen aan het begrip toegekend heb is; ‘samenhangend
geheel van stappen en procedures waarmee acties uitgevoerd kunnen worden’
2.5.3 Opstellen/inrichten van werkprocessen
Zoals de definitie van het begrip werkproces zoals onderbouwd in de bovenstaande subparagraven. weergeven is
het doel en nut van een werkproces een stappenplan waarmee handelingen uitgevoerd kunnen worden. Dit
wordt vaak gedaan aan de hand van een stroomschema. Dit is iets wat tot nu niet concreet gedaan wordt binnen
van Boekel.

Om te onderzoeken hoe een vergelijkbaar processchema er uit zou kunnen zien heb ik diverse werkprocessen
bestudeerd. Het proces zoals hier onder weergegeven geeft een goede indicatie van hoe een werkproces er uit
zou kunnen komen te zien. Het enige wat ik toe zou voegen is de verantwoordelijke van de actie maar de basis is
helder.
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(BV, 2013)

3 Contractvormen
Na een aantal verschillende onderdelen belicht te hebben in het vorige hoofdstuk over kwaliteit en de bewaking
er van,(keurings)processen. Worden in dit hoofdstuk verschillende contractvormen binnen de bouw omschreven
en toegelicht. Dit wordt gedaan om de reden dat we veel verschillende contractvormen hebben in de uitvoering
van Van Boekel en dat er binnen deze contracten verschillende rollen zijn weggelegd voor de aannemer op het
gebied van kwaliteit en bewaking er van.

Om dit te onderzoeken zijn de handboeken van de verschillende contractvormen opengeslagen. Tevens is er
informatie ingewonnen bij diverse partijen zoals het CROW en PIANOo
Dit sluit aan op de volgende deel en subdeelvragen.
D1: Hoe ziet de huidige situatie er uit binnen van Boekel omtrent kwaliteitsbewaking?

3.1 Verschillen contractvormen
Om zeker te zijn van de volledigheid en correctheid van de contractvormen heb ik contact gezocht met het
CROW. Ik heb hier contact gehad met Mark Hofstede zijn antwoord vond ik zelf verhelderend en bruikbaar en
heb daarom besloten zijn complete antwoord in mijn literatuurstudie op te nemen.
“Een contract ontstaat in de grond-, water- en wegenbouw vaak vanuit een aanbesteding. In zo’n aanbesteding is
een aanbestedende dienst opzoek naar organisaties die goederen kunnen leveren, diensten of werken uit kunnen
voeren. Die aanbestedende dienst moet namelijk beheren, realiseren en vervangen. Door aan te besteden kunnen
aanbestedende diensten aantonen dat ze belastinggeld op een juiste manier spenderen. Door aan te besteden
ontstaat een overeenkomst, het contract.
Het juridisch kader bij aanbestedingen bestaat uit de aanbestedingswet en de gids proportionaliteit. Bij nationale
aanbestedingen voor werken wordt ook vaak het ARW van toepassing verklaard (bij nationale aanbestedingen is
deel 2 van de aanbestedingswet niet van toepassing). In de gids proportionaliteit staat een belangrijke bepaling
onder 3.9c. Daar staat zoiets in als: als je informatie, formats, documenten kunt gebruiken waar de hele sector
bekend mee is; gebruik die dan. In de gww zijn er twee belangrijke sets van voorwaarden. Die voorwaarden vallen
onder bepaling 3.9c. Het gaat om de UAV en de UAV-GC.
De UAV kent een hele lange geschiedenis. Al in de jaren ’30 van de vorige eeuw waren er bepalingen die als
voorloper worden gezien van de huidige UAV (2012). Bij de UAV schrijft de opdrachtgever voor wat hij/zij willen
hebben. In de gww is er voor het uitvoeren van werken een belangrijke contractsystematiek bij de UAV ontstaan;
de RAW systematiek. In de praktijk heeft men het inderdaad vaak over een traditioneel contract wanneer de RAW
systematiek (en dus de UAV) worden toegepast.
De UAV-GC is minder lang geleden ontstaan. De eerste initiatieven ontstonden in 1999. In 2005 is de eerste
officiële versie van deze voorwaarden uitgebracht. In de UAV-GC is er meer ruimte voor de opdrachtnemer om
zich met het ontwerp te mogen bemoeien. De opdrachtgever heeft daarmee de mogelijkheid om meer gebruikt te
maken van de expertise van marktpartijen. Bij de UAV-GC is er geen standaard contractsystematiek. Elke
opdrachtgever (vaak uitvoerig ondersteund door een ingenieurs-/adviesbureau) heeft daarmee de vrijheid om
een ‘eigen’ format te hebben voor een geïntegreerd contract op basis van de UAV-GC. Inmiddels ontvangen wij
veel signalen dat meer uniformiteit in geïntegreerde contracten een wens is van de sector. Inmiddels is er al een
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groot initiatief, met de Provincies als motor achter de ontwikkeling, voor meer uniformiteit in geïntegreerde
contracten; het PCB. Het Provinciaal Contractenbuffet dat later uit zal groeien tot een Professioneel
Contractenbuffet.
Naast de UAV en de UAV-GC zijn er geen voorwaarden voor het contracteren van werken in de gww. Er zijn echter
wel veel initiatieven, pilots en bijzondere contractvormen buiten de voorwaarden ontstaan. Sommige gebruiken
delen van de UAV en de UAV-GC, andere verzinnen zelf het contract inclusief de voorwaarden die daarin/daarbij
horen. Zo kennen we integrale contracten (bijvoorbeeld DBFM), het ‘project doen’ van RWS en allerlei andere
verschijningsvormen waarbij de UAV en de UAV-GC niet van toepassing worden verklaard. PIANOo heeft veel
informatie op haar site staan over verschillende aanbesteding- en contractvormen.
Als laatste is er nog een categorie die zeker in de kleine werken nog belangrijk blijft. Dat is de één-op-één
gunning. Vaak zijn dat (i.v.m. de drempelbedragen in de gids proportionaliteit) kleinere werken. Die komen vaak
tot stand vanuit een gesprek, e-mail, offerte, opdracht. In de één-op-één gunning worden de algemene
voorwaarden ook lang niet altijd van toepassing verklaard. Zeker de UAV-GC niet.
(Hofman, 2019)
PIANOo
Op de website van PIANOo heb ik de onderstaande afbeelding gevonden. Deze geeft overzichtelijk verschillende
soorten contractvormen weer.
(Bremer, 2005)

(Bremer, 2005)
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Naast dit overzicht was ik van mening dat de geïntegreerde contracten nog iets verder gespecificeerd mochten
worden. Dit heb ik ook kunnen vinden op de site van PIANOo deze staan op de volgende pagina weergegeven.
 Design, Build, Finance & Maintain
De opdrachtnemer is niet alleen verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw van het project, maar
ook voor de financiering en het totale onderhoud.


Design, Build, Maintain
De opdrachtnemer is niet alleen verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw van het project, maar
ook voor het totale onderhoud.



Design & Construct
De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het ontwerp van infrastructuur en de uitvoering van de
aanleg daarvan.



Engineering & Construct
De opdrachtnemer voert werk uit met een minimaal aandeel detail-engineering (voornamelijk variabel
onderhoud en aanleg met een kleine ontwerpcomponent)



Prestatiecontracten
De opdrachtnemer is gedurende enkele jaren verantwoordelijk voor het vaste onderhoud van een deel
van het netwerk.



Hybride Contracten
Dit is in de GWW doorgaans een combinatie van een RAW-bestek, voor de gedetailleerde uitvraag, met
een aantal functionele eisen. Het is eigenlijk een RAW onder de bepalingen van UAV-GC (Uniforme
Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen).



Raamovereenkomsten ingenieursdiensten
Veel grotere opdrachtgevers sluiten raamovereenkomsten/samenwerkingsovereenkomsten af met (een
groep van) ingenieursbureaus. Met de raamovereenkomstpartners kunnen nadere overeenkomsten
worden afgesloten. Overeenkomsten met ingenieursbureaus komen voor in zowel de ontwerp,
engineering als contractmangementfase (o.a. toetsen).
(PIANOo, sd)

3.2 Verantwoordelijkheden kwaliteitsborging in verschillende contracten
3.2.1

UAV-GC

Om verder in te gaan op kwaliteitsboring op basis van de UAV-GC heb ik de UAG-GC2005 open geslagen. Onder
hoofdstuk 9 Kwaliteitsborging § 19,20,21,22 en 23 komt dit onderdeel ter spraken. De meest relevante
onderdelen uit deze paragraven heb ik kort samen gevat. (de UAV-GC bestaat uit twee delen model basis
overeenkomst en de toelichting deze heb ik beide gebruikt)
Daarnaast heb ik afgelopen februari een Cursus gevolgd omtrent UAV-GC ik heb de presentaties die daar bij
horen opgevraagd en bruikbare sheets toegevoegd in mijn literatuurstudie. Deze presentatie is gemaakt door
Chantal Schrijver (senior adviseur contracten, aanbesteden en risicomanagement bij TAUW) en Rob Raaijmakers
(Engineer bij TAUW)
§ 19 Kwaliteitsbeheersing en kwaliteitsplan
In deze paragraaf is vastgesteld dat de opdrachtnemer (ON) verantwoordelijk is voor zowel de
kwaliteitsbeheersing van alle werkzaamheden als voor de kwaliteit van de resultaten van werkzaamheden en
documenten.
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Normaliter eist de opdrachtgever (OG) dat het kwaliteitssysteem van ON voldoet aan NEN en ISO norm. Deze eis
is echter niet opgenomen in de UAV-GC 2005.
Voor aanvang van de werkzaamheden dient ON een kwaliteitsplan (met eventuele deel-kwaliteitsplannen) ter
acceptatie in bij (OG).

Er is echter hebben de begrippen ‘toetsing’ en ‘acceptatie’ beide een andere definitie. Deze staan hieronder
omschreven in de dia van TAUW

§ 20 Toetsing van Ontwerpwerkzaamheden
In deze paragraaf worden de rechten van met name OG weergegeven. Kort samengevat heeft OG het recht te
toetsen op basis van het geen wat in het kwaliteitsplan is opgenomen. Als ze van dit recht gebruik maken moet
het echter wel door een deskundigen uitgevoerd worden.
§ 21 Toetsing van Uitvoeringswerkzaamheden en onderhoudswerkzaamheden
in deze paragraaf wordt omschreven dat de OG het keuringsplan van ON geaccepteerd dient te hebben alvorens
er aangevangen word met de realisatie. Ook worden hier een aantal aspecten benoemd waaraan een keuring
minimaal moet voldoen.





Welk onderdeel van de uitvoerigs- of onderhoudswerkzaamheden de keuring betrekking heeft, onder
verwijzing naar het relevante keuringsplan.
Wie de keuring heeft uitgevoerd.
De datum en het tijdstip waarop de keuring is uitgevoerd.
Of het resultaat van de uitgevoerde keuring beantwoordt aan de eisen die krachtens de Overeenkomst
aan de uitvoerings- of onderhoudswerkzaamheden zijn gesteld.

Verder komt de rechten en plichten van OG hier aan bod in deze paragraaf maar deze zijn niet relevant voor mijn
onderzoek.
§ 22 en 23 Acceptatieprocedure
Deze paragraven hebben meer betrekking op de rechten en plichten van ON en OG omtrent het accepteren van
bepaalde onderdelen in een project (opname of oplevering) dit heeft nog steeds wel betrekking op kwaliteit
maar de waarde is minder groot dus heb ik besloten deze niet mee te nemen in de uitwerking van mijn
literatuurstudie.
30-08-2019
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(CROW, 2005)

3.2.2

RAW-Systematiek

Naast de UAV-GC contracten heeft van Boekel ook te maken met RAW bestekken hier ligt een ander boek met
regels aan ten grondslag de standaard RAW bepalingen 2015 van het CROW.
Onder hoofdstuk 01 paragraaf 13 kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn.
Komen de onderstaande onderdelen naar voren die betrekking hebben op mijn onderzoek.
01.13.01 Kwaliteitsborging
Het bepaalde in hierna volgende artikelen 01.13.02 t/m 01.13.05 is uitsluitend van toepassing, indien in deze
Standaard, in het bestek dan wel in de aanbestedingstukken wordt verlangd dat de aannemer beschikt over een
kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op het werk. (hierbij wordt niet specifiek verwezen naar de NEN en ISO
normen)
01.13.02 kwaliteitsplan
in dit artikel wordt beschreven waar ON rekening mee dient te houden met het opstellen van een kwaliteitsplan.
Voor de inhoud wordt verwezen naar 01.20 kwaliteitsborging deze wordt later beschreven.
ON legt het door hem gedateerde en ondertekende kwaliteitsplan in tweevoud aan OG ter acceptatie op uiterlijk
de 15e werkdag waarop het werk is opgedragen.
Deelwerkplannen dienen 10 dagen voor aanvang van de werkzaamheden ingediend te worden.
01.13.03 Acceptatie kwaliteitsplan
OG dient z.s.m. beslissing te nemen omtrent de acceptatie van (deel)kwaliteitsplan, uiterlijk op de tiende
werkdag na ontvangst. In geval van acceptatie worden het plan gedateerd en ondertekend door OG. Mocht het
plan niet geaccepteerd worden dient ON binnen tien werkdagen een nieuw plan in te dienen.
01.13.04 Verplichtingen aannemer bij acceptatie kwaliteitsplan
Uiteraard dient ON zich te conformeren aan het goedgekeurde kwaliteitsplan. Dit betekent niet dat ON zich
hiermee ontdoet van zijn verplichtingen om het werk uit de overeenkomst voortvloeiende eisen uit te voeren en
tijdig te voltooien.
01.20 kwaliteitsborging
01.20.02 inhoud kwaliteitsplan
In dit artikel komen de verschillende aspecten die een kwaliteitsplan minimaal in zicht moet hebben naar voren.
a.





Organisatie en personeel
Organogram van der project organisatie;
Verantwoordelijk heden en bevoegdheden van functies die betrekking hebben op kwaliteitsboring;
Lijst van personen die deze functies vervullen;
Interne en externe overlegstructuren;
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b.




c.

Procesbeheersing
Projectplanning;
Processchema’s;
Identificatie van bouwstoffen;
Documentatie;
Keuringsplan
In het keuringsplan alle keuringen met betrekking tot bouwstoffen,(tussen)producten en
(tussen)resultaten waarvoor in het bestek de normen beschreven zijn. Aangeven hoe wordt vastgesteld
dat aan de bestekseisen wordt voldaan.
Per keuring of proef specificeren:






Bestekseis (norm en tolerantie);
De in het bestek voorgeschreven keuringsmethode (verwijzing of beschrijving)
Te gebruiken instrumenten (vermelding type/model en meetonnauwkeurigheid);
Tijdstip en/of frequentie van de keuring;

d. Kwaliteitsregistratie
 aangeven hoe de kwaliteitsregistratie als bedoeld in artikel 01.20.03 lid 01 wordt uitgevoerd
(vastleggen, verzamelen en indexeren), gearchiveerd en gedistribueerd. De te gebruiken formulieren als
bijlage aan het kwaliteitsplan toevoegen;
e.




Procedures en werkinstructies
Voor de op het bestek van toepassing zijnde procedures en werkinstructies die standaard deel uit
maken van het kwaliteitssysteem van de aannemer, minimaal een verwijzing daarnaar opnemen in
kwaliteitsplan;
De op het bestek van toepassing zijnde procedures en werkinstructies die niet standaard deel uitmaken
van het kwaliteitssysteem van de aannemer volledig opnemen en kwaliteitsplan.

01.20.03 kwaliteitsregistratie
ON dient de aan de OG te overleggen kwaliteitsregistraties te voorzien van paraaf en datum. En dient gekopieerd
en gearchiveerd te worden. Alle kwaliteitsregistraties dienen aan het einde van het project overgedragen te
worden aan OG.
(CROW, 2014)

3.2.3

STABU

Naast de UAV-GC en RAW contracten heeft van Boekel ook te maken met STABU bestekken hier ligt een
ander boek met regels aan ten grondslag de standaard STABU-Standaard 2012 van het CROW.
De STABU is anders ingestoken dan de RAW de aannemer hoeft mist dit niet gevraagd word in het bestek
geen werkplannen te schrijven. Vanuit de opdrachtgever is er een opzichter op het werk die de keuringen
uitvoert om de kwaliteit te waarborgen. Voor alle werkzaamheden die binnen de utiliteitsbouw en
woningbouw vallen zijn standaard bepalingen opgesteld in hoofdstukken. Deze hoofstukken van standaard
bepalingen zijn de basis van de STABU bestekken. Voor alle hoofdstukken staat compleet uitgekauwd waar
aan voldaan moet worden. Echter kan er wel project specifiek verwezen worden naar berekeningen van een
constructeur. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor wat voor type wapening er toegepast moet worden. Verder is
de U.A.V. evenals bij RAW werken van toepassing.
(CROW, 2012)
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3.2.4

FIDIC (International Federation of Consulting Engineers)

https://www.youtube.com/watch?v=I3Nng9dHFLw

Momenteel is Van Boekel ook bezig op een project genaamd AMS 8 en 9. Hier hebben we een contractvorm
waar ik eerder zelf nog nooit van gehoord had. Deze contractvorm oorspronkelijk uit België, Frankrijk en
Zwitserland maar wordt vandaag de dag ook in landen als Amerika, Canada en Australië gebruikt. In de
bovenstaande link wordt dit verder toegelicht.
Toen ik bezig was met mijn inventarisatie sprak ik Clemens een uitvoerder van Van Boekel. Ik vroeg hem wat
voor contractvorm er nu eigenlijk gebruikt wordt op AMS 8 en 9.
“We hebben hier geen echte contract vorm, maar het is het beste te vergelijken met Fidic Red. Als je je
hierin verdiept / inleest, krijg je al veel antwoorden.
Kwaliteit moeten wij aantonen, zowel via ons eigen kwaliteitssysteem alsmede a.d.h.v. een
kwaliteitsborging opgelegd door de opdrachtgever. Opdrachtgever controleert zelf ook. Hebben ook
trade to trade handovers, waarbij kwaliteit een onderdeel van uitmaakt.”
‘Clemens Römer 29-04-2019(uitvoerder AMS 8 en 9)’
Ik heb me ingelezen en letterlijk vertaald wat er in ‘Book Red’ staat. met betrekking tot kwaliteit.
De aannemer dient een kwaliteitsborgingssysteem te gebruiken waarmee aantoont wordt dat er aan de eisen
van het contract voldaan wordt. De opdrachtgever heeft het recht om elk aspect van het systeem te controleren.
Details van alle procedures en conformiteitsdocumenten moeten vóór elke ontwerp- en uitvoeringsfase aan de
opdrachtgever ter informatie worden voorgelegd. Wanneer een document van technische aard is moet deze aan
de opdrachtgever worden verstrekt. Het bewijs van de voorafgaande goedkeuring door de opdrachtnemer zelf
moet duidelijk op de documenten vermeld zijn als deze aan de opdrachtgever worden verstrekt.

3.2.5

Conclusies

Van Boekel heeft met veel verschillende soorten te maken welke ieder anders aangevlogen dienen te worden. In
de basis verlangt een geïntegreerd contract het meeste van de aannemer het is dus van belang dat in deze
contractvormen alle eisen structureel goed aangetoond worden. A.d.h.v. een goed proces. Als dit proces onder
controle is zouden de ‘standaard projecten’ (RAW en STABU) geen probleem meer mogen zijn. Dit proces zou
wat compacter worden aangezien er bij deze contractvormen minder handelingen uitgevoerd hoeven te worden.

5.3 Nieuwe contractvormen nieuwe belangen
Het is een feit dat de laatste jaren er steeds meer geïntegreerde contracten op de markt zijn gekomen. Ook VB
B&I heeft hier op ingespeeld en krijgt dus ook steeds meer met deze contractvorm te maken. In deze
contractvormen veranderen de rollen tussen opdrachtgever (OG) en opdrachtnemer (ON) zie afbeelding
hieronder.
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Figuur 3: Contracteren: regelgeving voor de uitvoering van (bodemsanerings)projecten

Zoals figuur 3 laat zien neemt de verantwoordelijkheid van de aannemer aanzienlijk toe. Waar voorheen op basis
van een bestek en tekeningen van OG projecten gerealiseerd (uitgevoerd) werden, zijn er nu enkel eisen
omschreven waar de aannemer zelf een ontwerp voor dient te maken en aan dient te tonen aan deze eisen
vanuit het contract voldaan te hebben. Dit is tevens de link naar het onderwerp van het onderzoek.
Om deze eisen aan te tonen moeten kwaliteitskeuring uitgevoerd worden om de kwaliteit te borgen. Het
aantonen van deze eisen is ook nog urgenter geworden dan in de traditionele contractvormen, kan er een eis
niet aangetoond worden heeft de aannemer geen recht op betaling van het pakket waar deze eis onder valt. Een
grote verandering voor de gehele bouwsector dus waar goed over nagedacht dient te worden.

4

Kwaliteitsborging binnen Van Boekel Bouw & Infra

In dit hoofdstuk word het huidige kwaliteitskeuringsproces binnen Van Boekel onder de loep genomen. Wat gaat
er wel goed en wat gaat er minder. Daarnaast ook de toekomst plannen met betrekking op kwaliteit komen in de
hoofdstuk aan bod. Dit sluit aan op de volgende deel en subdeelvragen.
D1: Hoe ziet de huidige situatie er uit binnen van Boekel omtrent kwaliteitsbewaking?
Sd1c: Voor welke onderdelen worden kwaliteitskeuring uitgevoerd en door wie?
Sd1d: Hoe ziet het huidige keuringproces er uit?
Sd1e: Wat is het doel van de kwaliteitskeuringen die uitgevoerd worden?
Sd1f: Wat zijn de positieve en negatieve van het huidige proces?
D2: Op welke wijze zou Van Boekel Bouw & Infra keuringen uit willen voeren?
Sd2a: Welke doelen heeft Van Boekel met het uitvoeren van kwaliteitskeuringen?
Sd2b: Wat zou Van Boekel allemaal willen doen met de uitkomsten van kwaliteitskeuringen?
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4.1 Welke certificaten heeft Van Boekel met relatie tot kwaliteit
4.1 ISO 9001
ISO 9001 is een term die overal naar voren komt. Klanten eisen het, leveranciers sturen hun ISO 9001 certificaat
toe. Maar wat is ISO 9001 eigenlijk?
Kwaliteitsmanagementsysteem
Op de vraag: “wat is ISO 9001” kan als kort antwoord worden gegeven: De wereldwijd meest ingezette norm
gericht op kwaliteitsbeheersing. Het doel van het kwaliteitsmanagementsysteem is om de organisatie gericht
bezig te laten zijn met continue verbeteren om zo de tevredenheid van klanten te verhogen.
Daarbij is ISO 9001 op een dusdanige wijze ingericht dat het
aandacht besteed aan het gehele proces van vertalen van
klanteisen (input) tot aan het geleverde product of dienst.
Hierbij komt het gehele werkproces van de organisatie aan de
orde, gezamenlijk met enkele secundaire processen. Deze
secundaire processen ondersteunen de organisatie richting
continue verbetering.
De afbeelding hiernaast laat de samenhang van hoofdstukken
en onderdelen van de ISO 9001 norm zien. Hier is ook duidelijk
dat alles is gericht op het vertalen van de input naar de output,
van klanteis naar klanttevredenheid. Daarbij moet de
organisatie aandacht besteden aan het beheersen en borgen
van de werkzaamheden binnen de organisatie. Hoe uitgebreid
dit ingevuld dient te worden is afhankelijk van de grootte en
complexiteit van de organisatie.
Praktische inrichting
Belangrijk is dat ISO 9001 niet voorschrijft hoe de organisatie bepaalde zaken moet invullen. De organisatie heeft
hierin de vrijheid om de onderdelen op een eigen wijze invulling te geven. Dit geeft direct de kracht weer van de
huidige ISO 9001:2008 weer, organisaties hebben veel meer vrijheid om het managementsysteem op een
praktische manier in te richten. Hierbij is de papieren tijger van het verleden niet meer benodigd.
Kwaliteitshandboek
Op de vraag wat is ISO 9001 zal vaak een antwoord worden gegeven waarbij het kwaliteitshandboek centraal
staat. Dit is een belangrijk onderdeel binnen ISO 9001. Bij het opzetten van een kwaliteitshandboek omschrijft de
organisatie hoe men aan de verschillende onderdelen van de norm voldoet. Zo hoeft voor lang niet ieder proces
een procedure aanwezig te zijn, een korte omschrijving in het kwaliteitshandboek volstaat voor veel onderdelen.
Norminterpretatie
Een belangrijk onderdeel van het opzetten van een ISO 9001 managementsysteem is het interpreteren van de
norm. De norm omschrijft iedere paragraaf erg summier, in een paar kernzinnen. Zeker voor medewerkers die
nog niet bekend zijn met de norm kan het interpreteren ervan een behoorlijke kluif zijn. Wil de organisatie de
gehele opzet en implementatie door medewerkers laten invoeren dan kan een cursus ISO 9001 een goede stap
zijn om dit mogelijk te maken.
(kam-consulent, sd)

Met het behalen van een ISO 9001 certificaat, verbindt u een internationaal erkend kwaliteitscertificaat aan uw
organisatie, welke door een onafhankelijke, onpartijdige en deskundige instelling wordt afgegeven. Met
certificering van ISO 9001 toont u aan dat uw organisatie aan eisen van uw opdrachtgevers of toezichthouders
voldoet en verhoogt u de betrouwbaarheid van uw product of dienst.
(tuv, sd)
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5 Verbetermethodieken
Naast de onderwerpen kwaliteit en contractvormen wil ik nog één ander onderwerp doorgronden als
voorbereiding op mijn onderzoek. Dit onderwerp is verbetermethodieken, ik heb voor dit onderwerp gekozen
omdat ik in mijn onderzoek op zoek ga naar een wijze waarop ik het keuringssysteem binnen de uitvoering van
Van Boekel wil gaan verbeteren.

5.1 LEAN SIX SIGMA
Lean Six Sigma heeft zich al wereldwijd bewezen. Deze breed toegepaste methodiek richt zich op het bereiken en
behouden van operational excellence. Daarbij ligt de nadruk op wat jouw klant echt belangrijk vindt. Vanuit het
perspectief van de klant verwijderen we elke vorm van verspilling en overbodigheid uit het proces. En natuurlijk
vergeten we niet de fouten aan te pakken. Dit doen we op basis van de DMAIC-cyclus:






Define: definieer het vraagstuk & het probleem, toets het aan je bedrijfsstrategie
Measure: maak de meest essentiële parameters daarvan meetbaar jouw KPI’s (key performance indicators)
Analyse: analyseer de data met BI-tools, denk aan eenvoudige analyses of datamining
Improve: los het probleem op en verbeter het proces
Control: controleer of de gewenste verbetering werkt, houdt die vast en blijf verbeteren.
In de praktijk ontbreekt deze laatste stap vaak. Je moet de resultaten echt inbedden van het stuk dat je
verbeterd hebt. Zo voorkom je herhaling van fouten. Door de cirkel steeds te sluiten ontstaat een robuuste,
datagedreven leeromgeving. Uiteraard betrekken we het management actief in dit Lean Six Sigma-proces.
De DMAIC cyclus vormt een eenvoudige leidraad om processen datagedreven te verbeteren. Ze is sterk verwant
aan de PDCA cyclus. Het is een iteratief proces dat je structuur en richting geeft. Projectmanagers en Lean-Six
Sigma practitioners passen binnen de DMAIC stappen de juiste tools toe. Daarmee analyseren ze de datasets en
KPI’s om de potentiële verbeteringen inzichtelijk te maken.
We zetten metingen op, bestuderen de variatie en reduceren die. Dan gaan je processenverbeteren. Het
resultaat: verbeterde prestaties, minder fouten en een grotere efficiëntie en productiviteit.
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Figuur: De DMAIC cyclus vormt de ruggegraat van elke procesverbetering.
De stappen zijn logisch en goed te begrijpen. Projecten voor procesverbetering zijn tegenwoordig de norm
binnen veel organisaties. Elke (project-)manager zal vroeg of laat geconfronteerd worden met het moeten
verbeteren van KPI’s. Dus elke manager moet bedreven zijn in het toepassen van de DMAIC cyclus.
(Group, sd)

5.2 KAIZEN Methodiek
Het realiseren van een verbetersuggestie vindt in teamverband plaats. Hier is diversiteit belangrijk, zodat vanuit
meerdere invalshoeken gekeken wordt.Hierdoor ontstaat er niet alleen een beter zicht op het probleem, maar
ook een betere oplossing en tevens neemt de acceptatie toe. Effectiviteit is het product van Kwaliteit en
Acceptatie (Wet van Maier).
Afhankelijk van de inhoud van de verbetersuggestie is het verbeterteam klein of groot; bestaat het uit
medewerkers van de eigen afdeling of ook andere afdelingen of ook leveranciers en klanten.
De duur is ook afhankelijk van de moeilijkheid en de urgentie. Indien gewenst kan een speciaal “Kaizen-event”
plaatsvinden dat bijvoorbeeld 5 volle dagen duurt. Deze aanpak is bedoeld om direct wijzigingen in de
procesgang en fysieke opstelling uit te testen en door te voeren.
Maar onafhankelijk van de aard en de doorlooptijd van een verbetering, de Kaizen aanpak bestaat altijd uit
dezelfde 6 stappen:

30-08-2019

Afstudeeronderzoek: Hoofdverslag

25

Op het eerste gezicht zijn de 6 stappen logisch en eenvoudig. Het moeilijke zit in de eerste 3 stappen daar de
meeste mensen al snel in oplossingen en in acties willen denken. De tijd nemen voor een goede analyse om zo te
komen tot de kern (rootcause) is voor veel teams best lastig. Het grote voordeel om in de eerste 3 stappen de
tijd te nemen is dat er een juiste oplossing komt en niet een oplossing die achteraf of na verloop van tijd toch
niet afdoende blijkt. De 6 Kaizen stappen in iets meer detail:
1.

Beschrijf het probleem
1. Benoem wat het probleem is en waarom dit een probleem is. Dit lijkt vaak makkelijk maar een
goede probleem-beschrijving kan best lastig zijn.
2. Formeer het team om het probleem nader te verkennen en op te lossen
3. Bedenk goed wat de klant verwacht en waarom het in de ogen van de klant een probleem is.

2.

Verzamel de feiten
1. Ga op de werkvloer kijken en meten wat het probleem is. Maak een schets van het proces (in
Lean heet dat een Value Stream Map) en voorzie dat proces van kengetallen.
2. Het moeilijkste is in deze stap om nog niet in oplossingen te denken!

3.

Analyseer de feiten
1. Analyseer de feiten en hierbij kan je gebruik maken van een zogenaamd visgraat-diagram,
doorvragen (6xWaarom) of andere Lean-tools zoals genoemd in Hoofdstuk 6.
2.
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4.

Genereer oplossingen
1. Bedenk als team wat mogelijke oplossingen zijn en kies de oplossing(en).
2. Denk hierbij ook weer aan wat de klant wil/verwacht.

5.

Realiseer en implementeer
1. Maak een plan en planning (Wie doet wat en wanneer), denk ook training en opleiding en
communicatie over de voortgang. En aan het opstellen van werkinstructies.
2. Vraag akkoord voor de uitvoering.
3. Zorg dat de oplossing(en) gerealiseerd worden en in gebruik genomen worden.

6.

Borging
1. Controleer of het probleem weggenomen is en zorg dat het niet meer terugkomt. Controleer
niet alleen kort nadat probleem is verholpen maar controleer ook bv 3 maanden later. Stel bij
indien nodig.
2. Evalueer de aanpak en samenwerking en leer voor de volgende verbetering.

Met de voorgaande stappen doorloop je de zogenaamde PDCA-cyclus: Plan-Do-Check-Act.
(comibee, sd)

5.3 Basis van verbeteringen en onderzoek
Er zijn op internet veel van deze verschillende verbetermethodieken te vinden zoals





TOC
QRM
TMP
Agile

En nog veel meer echter is de basis van al deze verbetermethodes het zelfde. Deze ga ik ook gebruiken voor mijn
afstudeeronderzoek.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Definieer probleem
Verzamelen en analyseren feiten
Onderzoeken varianten om probleem op te lossen.
Vergelijken varianten
Implementeren beste variant
Controle en sturen waar nodig(deze stap valt buiten mijn onderzoek)

6 Deelconclusies
6.1 Contractvormen en kwaliteit
Van Boekel heeft met veel verschillende contractvormen deze contracten zijn erg verschillend en het is van
belang goed de verschillen te weten en wat er van je verlangt word bij een bepaalde contractvorm. Ook de rol
die je hier in hebt verschilt per contractvorm. Waar je binnen geïntegreerde contracten alles zelf aan moet tonen
kan het zo maar het geval zijn dat je in een STABU contract zelf maar heel weinig hoeft aan te tonen en dat er
namens OG een opzichter loopt die deze acties op zich neemt.

6.2 Onderzoeksmethodieken
Er zijn veel verschillende onderzoeksmethodieken op de markt echter is de basis het zelfde en deze zal ik dan ook
hanteren in mijn onderzoek.
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De basis van de onderzoeksmethodiek die ik ga hanteren in mijn onderzoek is als volgt;
1. Definieer probleem
2. Verzamelen en analyseren feiten
3. Onderzoeken varianten om probleem op te lossen.
4. Vergelijken varianten
5. Implementeren beste variant
6. Controle en sturen waar nodig(deze stap valt buiten mijn onderzoek)
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Bijlage 5a

Interviews binnen Van Boekel + overzicht

Aanwezig: Joris Vos
Bas van de Kerkhof

Van Boekel Bouw & Infra
Van Boekel Bouw & infra

Uitvoerder
Uitvoerder

Locatie: Voederheil 3, Zeeland(telefonisch)
Datum: 21-05-2019
Tijd: 11:30
Vraag 1 en 2 gaan over uzelf en u rol binnen Van Boekel(inleidend)
Vraag 3 t/m 10 gaan over kwaliteitsborging binnen projecten (kern)
Vraag 11 en 12 gaan over hoe u het gesprek ervaren heeft (afsluiting)
Vraag 1: Wat is uw functie binnen Van Boekel?
Antwoord: Ik vervul binnen Van Boekel de rol als uitvoerder
Vraag 2: Hoelang werkt u al bij van Boekel, en hoe ervaart u dat?
Antwoord: nu 2 jaar en bevalt goed.
Vraag 3a: Op welk(e) project(en) bent u momenteel werkzaam en kunt u daar iets over vertellen?(OG,
contractvorm, inhoud en omvang van het project)
Antwoord: Momenteel ben ik werkzaam op AMS 10 in Rozenburg, ik hou me hier met name bezig met
het de coördinatie van prefab onderdelen. Bizoton en Xella, de opdrachtgever waar wij voor werken is
Mercury zoals je weet.
Vraag 3b: Guus heeft me over de contractvorm en kwaliteitsborging al van alles verteld wat betreft
AMS10. Zou je wat kunnen vertellen over je vorige project ‘De vijfhoek’ in Amsterdam?
De Contractvorm op dit project is UAV-GC. En we hebben deze opdracht gekregen nadat we op de
zelfde locatie onder de grond al een fietsparkeergarage gerealiseerd hebben voor de Gemeente
Amsterdam. De parkeergarage was dus voornamelijk betonwerk en dit meer op de GWW gericht dat
maakt het een mooie combinatie samen voor Van Boekel
Vraag 4: Hoe is de kwaliteitsborging geregeld op dit project? (wie doet de keuringen en op welke wijze)
Bent u daar tevreden over?
Antwoord: We voerden hier keuringen door opgestelde keuringsformulieren uit onze werkplannen. Ik
en Randy voerde deze keuringen uit.
Hoe ging dit in zijn werk?
Allereerst drukte we de keuringsformulieren uit de keuringsplannen af. In deze plannen stond de wijze
van aantonen ook bijv. adhv meting of foto. Als de keuring uitgevoerd was en er een handtekening
onder stond stuurde scande ik hem en stuurde ik deze en de foto’s door naar Mark Houterman de
projectcoördinator. Hij voegde de foto’s en keuringsformulier samen tot 1 bestand welke in het
opleverdossier geplaatst werd.
Vraag 5: Hoe zijn de reacties van opdrachtgevers op uw project(en) met betrekking tot
kwaliteitsborging? Wat ervaren zij van ons proces?
Antwoord: Die heb ik niet echt ervaren. Om het beste antwoord te krijgen lijkt het me handig dat je
contact opneemt met Niels Franken van de gemeente Amsterdam. Hij is hier samen met Mark bij
betrokken geweest.
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Vraag 6: Ervaart u het proces kwaliteitsboring (het uitvoeren van kwaliteitskeuringen) als een
hulpmiddel om te zorgen dat onze project onderdelen voldoen aan de gestelde eisen?
Of ervaart u dit als belastend en misschien zelfs overbodig? Waarom?
Antwoord: Nee, kwaliteitsborging vind ik belangrijk of het een hulpmiddel is weet ik niet het is in mijn
ogen meer een proces, dat proces opzich is niet belastend het is een deel van ons werk. Alleen de
manier waarop kan wat minder omslachtig denk ik.
Vraag 7a: Bent u tevreden over het huidige wijze waarop we kwaliteitskeuringen uitvoeren binnen Van
Boekel projecten?
Antwoord: Ja, we borgen het redelijk denk ik dus in dat opzicht kan ik niet echt ontevreden zijn maar
op deze wijze heeft de werkvoorbereiding en de uitvoering er wel een hoop werk aan. Digitaliseren
lijkt me geen overbodige luxe.
Vraag 7b: Wat is er wel goed en wat kan er beter, waarom?
Antwoord: Digitaliseren, kost minder tijd en ziet er professioneler uit.
Vraag 8: Als u het proces zelf in zou mogen richten, zou u het dan op de zelfde wijze doen? zo niet, hoe
zou u het dan wel doen?
Antwoord: Ik zou het met een tablet doen hier zijn vast verschillende tools voor.
Vraag 9: Heeft u bij een vorige werkgever wel eens keuringen op een andere wijze uitgevoerd(of
uitgevoerd zien worden)? Bijv. met een digitaal programma?
Welke tools waren dit en hoe heeft u dit toen ervaren?
Antwoord: geen eerdere ervaringen.
Vraag 10: Kent u partijen die in uw ogen op een andere (betere)wijze kwaliteit borgen binnen een
project? Zo ja, welke partij(en) zijn dit hoe pakken zij dit aan? Heeft u eventueel contactgegevens van
deze partij(en)?
Antwoord: ik neem aan dat de grote bouwers zoals Heijmans, BAM, KWS hier mee werken. Misschien
willen zij informatie met je delen?
Vraag 11: Heeft u nog toevoegingen, adviezen, of opmerkingen?
Antwoord: Nee
Vraag 12: Hoe heeft u deze vragen ervaren? Vind het onderwerp interessant?
Antwoord: Het is zeker een item waar van Boekel iets mee zou moeten doen. verbeteren van
processen is altijd een goede zaak.
Ik wil u bedanken voor het meewerken aan mijn onderzoek en verzeker u dat de inhoud van dit
interview enkel en alleen gebruikt zal worden binnen dit onderzoek en niet daarbuiten
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Aanwezig: Joris Vos
Guus Verhoeven

Van Boekel Bouw & Infra
Van Boekel Bouw & infra

Uitvoerder
Ass. Uitvoerder

Locatie: Voederheil 3, Zeeland (telefonisch)
Datum: 14-05-2019
Tijd: 09:45-10:30
Vraag 1 en 2 gaan over uzelf en u rol binnen Van Boekel(inleidend)
Vraag 3 t/m 10 gaan over kwaliteitsborging binnen projecten (kern)
Vraag 11 en 12 gaan over hoe u het gesprek ervaren heeft (afsluiting)
Vraag 1: Kunt u wat over u zelf vertellen en wat uw functie binnen Van Boekel?
Antwoord:
Assistent uitvoerder, ik doe een niveau 4 opleiding deeltijd gespecifieerd is betonbouw. Ik heb de
eerste twee jaar afgerond en ben nu op papier timmerman. Ik zit nu in mijn opleidingstraject voor
uitvoerder. Dit duurt nog 1 jaar. Ondertussen werk ik 5 dagen in de week en ga ik eens per periode
naar school.
Vraag 2: Hoelang werkt u al bij van Boekel, en hoe ervaart u dat?
Antwoord:
Via Civilion ben ik werkzaam bij Van Boekel, dit doe ik nu al 3 jaar hiervoor heb ik 1 jaar bij Dura
Vermeer gewerkt. Het sluit goed aan bij mijn opleiding aangezien ik buiten in de betonbouw werk
echter zijn de verschillen in de projecten vrij groot en vind ik niet alle onderdelen even leuk.
Vraag 3: Op welk(e) project(en) bent u momenteel werkzaam en kunt u daar iets over vertellen?(OG,
contractvorm, inhoud en omvang van het project)
Antwoord:
Ams10 dit is een datacenter gelegen in Rozenburg nabij Schiphol. Dit doen wij voor Mercury (een Ierse
opdrachtgever(hoofd aannemer)) het is eigenlijk een utiliteitsproject je kunt het zien als een grote hal
die wij maken het betonwerk (staal en installaties horen daar niet bij) we maken hier dus voornamelijk
funderingen en vloeren en we hebben ook een aantal prefab onderdelen die wij plaatsen, namelijk
wand en dak elementen. Dit is een project van in totaal 167miljoen erg groot dus, Ons deel hiervan is
ongeveer 9,5 miljoen.
Vraag 4: Hoe is de kwaliteitsborging geregeld op dit project? (wie doet de keuringen en op welke wijze)
Bent u daar tevreden over?
Antwoord:
Van Boekel gebruikt keuringsformulieren die voor dit project opgesteld zijn. Deze gebruiken wij enkel
en alleen voor ons eigen kwaliteitssysteem, echter word de opdrachtgever hier niet in meegenomen
(Mercury doet zelf ook keuringen)
Vraag 5: Hoe zijn de reacties van opdrachtgevers op uw project(en) met betrekking tot
kwaliteitsborging? Wat vinden zij van ons proces?
Antwoord:
Op dit project ben niet heel erg betrokken bij de keuringen omdat de OG dit voornamelijk zelf doet. Op
mijn vorige project ben ik hier meer mee bezig geweest. OG was daar niet erg enthousiast over het
proces. Maar de inhoud was zeker bij het betonwerk wel correct, dit komt met name opdat er naast de
uitvoerder een extra controle op de wapening was door eigen constructeur. Ook werd dit door OG
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gecontroleerd waardoor er op 3 vlakken gekeurd werd de kans op fouten is hierdoor nihil. Je kunt je
wel afvragen of het nodig is om hier met drie partijen na te kijken op locatie.
Vraag 6: Ervaart u het proces kwaliteitsboring (het doen van kwaliteitskeuringen) als een hulpmiddel
om te zorgen dat onze project onderdelen voldoen aan de gestelde eisen?
Of ervaar je dit als belastend en misschien zelfs overbodig? Waarom?
Antwoord:
Het is een nuttig proces omdat je een controle hebt op het gene wat je realiseert. Ik zie het dus niet als
overbodig. Het kan alleen wel op een handigere manier denk ik.
Vraag 7a: Bent u tevreden over het huidige wijze waarop we kwaliteitskeuringen uitvoeren binnen Van
Boekel projecten?
Antwoord:
Nee, aangezien het veel handelingen zijn, je dingen met de hand schrijft, foto’s moet je apart maakt en
toe moet voegen, je hebt je keuring ook niet direct digitaal dus heb je nog een handeling namelijk
inscannen.
Vraag 7b: Wat is er wel goed en wat kan er beter, waarom?
Antwoord:
Dat we de kwaliteit controleren door een keuring bewust uit t voeren is positief. Echter het proces van
keuren is inefficiënt
Vraag 8: Als u het proces zelf in zou mogen richten, zou u het dan op de zelfde wijze doen? zo niet, hoe
zou u het dan wel doen?
Antwoord: Ik zou het in ieder geval niet op de zelfde wijze doen. ik zou zo veel mogelijk willen
digitaliseren, dit om meer overzicht te krijgen, kansen op fouten in de keuring en het ontbreken van
foto’s te minimaliseren de tijdsdoorloop te verkorten voor de uitvoering.
Vraag 9: Heeft u bij een vorige werkgever wel eens keuringen op een andere wijze gedaan? Bijv. met
een digitaal programma?Welke tools waren dit en hoe heeft u dit toen ervaren ?
Antwoord: Ik heb het zelf niet uitgevoerd bij mijn vorige werkgever echter weet ik wel dat ze het met
een I-pad deden. Dit werd gedaan door de werkvoorbereider en de uitvoerder op die projecten. In
samenwerking met de voorman van de ijzervlechter.
Vraag 10: Kent u partijen die het in uw ogen op een andere (betere wijze) kwaliteit borgen binnen een
project? Zo ja, welke partij(en) zijn dit hoe doen zij dit en heeft u eventueel contactgegevens van deze
partij(en)?
Antwoord: Interaction doet dit met BIM360 (dit is wel alleen van toepassing indien er een bim model is
gemaakt op een project) alle afwijkingen worden hier direct gekoppeld aan het bimmodel (dit is
uiteindelijk gelijk je as-built) verder weet ik er weinig van naast gene verteld bij de vorige vraag.
Vraag 11: Heeft u nog toevoegingen, adviezen, of opmerkingen?
Antwoord: zoals uit mijn antwoorden naar voren is gekomen wordt het tijd dat van Boekel zijn
keuringsproces op nieuw ingaat richten d.m.v. digitalisering.
Vraag 12: Hoe heeft u dit gesprek ervaren? Vind het onderwerp interessant?
Antwoord: Het is een urgent onderwerp, en het is goed om hier in dit stadium nu al na te denken
gezien de veranderen contractvormen. Ook is het een goede zet om bij andere bedrijven te kijken
zodat je zelf niet het wiel opnieuw uit hoeft te vinden. ‘tijd is geld’.
Ik heb het gesprek als positief ervaren
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Ik wil u bedanken voor het meewerken aan mijn onderzoek en verzeker u dat de inhoud van dit
interview enkel en alleen gebruikt zal worden binnen dit onderzoek en niet daarbuiten.
Aanwezig: Joris Vos
Van Boekel Bouw & Infra
Uitvoerder
Marvin Derks
Van Boekel Bouw & infra
Uitvoerder
Locatie: Voederheil 3, Zeeland
Datum: 16-05-2019
Tijd: 13:00
Vraag 1 en 2 gaan over uzelf en u rol binnen Van Boekel(inleidend)
Vraag 3 t/m 10 gaan over kwaliteitsborging binnen projecten (kern)
Vraag 11 en 12 gaan over hoe u het gesprek ervaren heeft (afsluiting)
Vraag 1: Wat is uw functie binnen Van Boekel?
Antwoord:
uitvoerder
Vraag 2: Hoelang werkt u al bij van Boekel, en hoe ervaart u dat?
Antwoord:
8 maanden, ik heb het er goed naar mijn zin. Een klein bedrijf met grote uitdagende projecten.
Vraag 3: Op welk(e) project(en) bent u momenteel werkzaam en kunt u daar iets over vertellen?(OG,
contractvorm, inhoud en omvang van het project)
Antwoord:
AMS 10 in Rozenburg, hier maken we een datacenter voor de Ierse opdrachtgever Mercury. Hier
werken we aan de hand van een STABU bestek. De omvang van dit project bevat ongeveer 8 milj.
Vraag 4: Hoe is de kwaliteitsborging geregeld op dit project? (wie doet de keuringen en op welke wijze)
Bent u daar tevreden over?
Antwoord:
De keuringen worden via een zelf gemaakt formulier ingevuld door mij of een andere uitvoerder. Dit
schiet er soms wel eens bij in door de drukte op het werk. Hier zou wat mij betreft meer tijd en
aandacht aan mogen worden besteedt.
Vraag 5: Hoe zijn de reacties van opdrachtgevers op uw project(en) met betrekking tot
kwaliteitsborging? Wat ervaren zij van ons proces?
Antwoord:
Nog geen ervaring mee.
Vraag 6: Ervaart u het proces kwaliteitsboring (het uitvoeren van kwaliteitskeuringen) als een
hulpmiddel om te zorgen dat onze project onderdelen voldoen aan de gestelde eisen?
Of ervaart u dit als belastend en misschien zelfs overbodig? Waarom?
Antwoord:
Het is een laatste controle voor de stort, dus wat dat betreft is het een hulpmiddel om te voldoen aan
de gestelde eisen. Echter op dit project is dit soms belastend omdat er weinig tijd is om de formulieren
correct in te vullen en vast te leggen.
Vraag 7a: Bent u tevreden over het huidige wijze waarop we kwaliteitskeuringen uitvoeren binnen Van
Boekel projecten?
Antwoord:
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Kan ik nog weinig over zeggen.
Vraag 7b: Wat is er wel goed en wat kan er beter, waarom?
Antwoord:
De controle punten zijn goed, er zou wel iets bedacht kunnen worden waardoor het maken van
keuringen minder tijd kost.
Vraag 8: Als u het proces zelf in zou mogen richten, zou u het dan op de zelfde wijze doen? zo niet, hoe
zou u het dan wel doen?
Antwoord:
Digitaliseren.
Vraag 9: Heeft u bij een vorige werkgever wel eens keuringen op een andere wijze uitgevoerd(of
uitgevoerd zien worden)? Bijv. met een digitaal programma?
Welke tools waren dit en hoe heeft u dit toen ervaren?
Antwoord:
Digitaal, met Relatics. Dit was een eenvoudiger systeem, tevens werden de keuringen gelijk
opgeslagen.
Vraag 10: Kent u partijen die in uw ogen op een andere (betere)wijze kwaliteit borgen binnen een
project? Zo ja, welke partij(en) zijn dit hoe pakken zij dit aan? Heeft u eventueel contactgegevens van
deze partij(en)?
Antwoord:
BAM
Vraag 11: Heeft u nog toevoegingen, adviezen, of opmerkingen?
Antwoord:
Het systeem vereenvoudigen.
Vraag 12: Hoe heeft u deze vragen ervaren? Vind het onderwerp interessant?
Antwoord:
Interessant onderwerp waar nog veel in te verbeteren valt.
Ik wil u bedanken voor het meewerken aan mijn onderzoek en verzeker u dat de inhoud van dit
interview enkel en alleen gebruikt zal worden binnen dit onderzoek en niet daarbuiten.
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Aanwezig: Joris Vos
Randy Aben

Van Boekel Bouw & Infra
Van Boekel Bouw & infra

Uitvoerder
Hoofd-uitvoerder

Locatie: Roosendaalsebaan te Schijf
Datum: 24-05-2019
Tijd: 10:00
Vraag 1 en 2 gaan over uzelf en u rol binnen Van Boekel(inleidend)
Vraag 3 t/m 10 gaan over kwaliteitsborging binnen projecten (kern)
Vraag 11 en 12 gaan over hoe u het gesprek ervaren heeft (afsluiting)
Vraag 1: Wat is uw functie binnen Van Boekel?
Antwoord: Hoofd-Uitvoerder
Vraag 2: Hoelang werkt u al bij van Boekel, en hoe ervaart u dat?
Antwoord: Ruim 5 jaar en bevalt nog steeds goed.
Vraag 3: Op welk(e) project(en) bent u momenteel werkzaam en kunt u daar iets over vertellen?(OG,
contractvorm, inhoud en omvang van het project)
Antwoord: Momenteel ben ik bezig voor Brabant water op ons project in Schijf (vlak bij Rozendaal)
hier zijn we een nieuwe waterzuivering aan het realiseren.
Vraag 4: Hoe is de kwaliteitsborging geregeld op dit project? (wie doet de keuringen en op welke wijze)
Bent u daar tevreden over?
Antwoord: Dat is op dit project vrij makkelijk geregeld aangezien dit een STABU project is en de
opdrachtgever zelf de keuringen uitvoert. Uiteraard doen wij zelf ook wel keuringen (de standaard
forumlieren) dit is puur voor ons zelf want de opdrachtgever vraagt er niet om.
Vraag 5: Hoe zijn de reacties van opdrachtgevers op uw project(en) met betrekking tot
kwaliteitsborging? Wat ervaren zij van ons proces?
Antwoord: Zoals eerder gezegd hechten ze er niet erg veel waarde aan want zelf keuren ze ook. Het is
echter wel zo dat ze positief zijn dat we hiermee laten zijn dat we graag kwaliteit leveren.
Vraag 6: Ervaart u het proces kwaliteitsboring (het uitvoeren van kwaliteitskeuringen) als een
hulpmiddel om te zorgen dat onze project onderdelen voldoen aan de gestelde eisen?
Of ervaart u dit als belastend en misschien zelfs overbodig? Waarom?
Antwoord: ik zie het wel echt als een controle middel wat zeker niet overbodig is. Ik maak liever iets in
één keer goed dan dat ik het twee keer moet doen.
Vraag 7a: Bent u tevreden over het huidige wijze waarop we kwaliteitskeuringen uitvoeren binnen Van
Boekel projecten?
Antwoord: Binnen dit project vindt ik het wel makkelijk omdat we niet echt iets aan hoeven te leveren.
Als dat wel het geval is (bij alle voorgaande werken die ik voor van Boekel heb mogen doen was dat
het geval) maar in andere projecten heb ik ook wel eens foto’s moeten aanleveren en het is nu wel erg
omslachtig om deze apart toe te voegen.
Vraag 7b: Wat is er wel goed en wat kan er beter, waarom?
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Antwoord: de boring van kwaliteit is een must je moet voor je product kunnen staan. Dit vind ik dus
goed. Echter zou een digitaal systeem veel mooier zijn dan al het geprint en gescan wat we nu nog
doen.
Vraag 8: Als u het proces zelf in zou mogen richten, zou u het dan op de zelfde wijze doen? zo niet, hoe
zou u het dan wel doen?
Antwoord: Digitaal lijkt me meer van deze tijd. Gebruiksvriendelijkheid is wel een must anders kost het
meer dan dat het oplevert.
Vraag 9: Heeft u bij een vorige werkgever wel eens keuringen op een andere wijze uitgevoerd(of
uitgevoerd zien worden)? Bijv. met een digitaal programma?
Welke tools waren dit en hoe heeft u dit toen ervaren?
Antwoord: Nee dat heb ik niet.
Vraag 10: Kent u partijen die in uw ogen op een andere (betere)wijze kwaliteit borgen binnen een
project? Zo ja, welke partij(en) zijn dit hoe pakken zij dit aan? Heeft u eventueel contactgegevens van
deze partij(en)?
Antwoord:
Vraag 11: Heeft u nog toevoegingen, adviezen, of opmerkingen?
Antwoord: Als je een programma gevonden hebt test hem dan zelf en ga niet alleen af op
verkooppraatjes.
Vraag 12: Hoe heeft u deze vragen ervaren? Vind het onderwerp interessant?
Antwoord: Ik denk zeker dat van Boekel hier iets mee kan en moet dus positief en interessant.
Ik wil u bedanken voor het meewerken aan mijn onderzoek en verzeker u dat de inhoud van dit
interview enkel en alleen gebruikt zal worden binnen dit onderzoek en niet daarbuiten.
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Aanwezig: Joris Vos
Stef Hendriks

Van Boekel Bouw & Infra
Van Boekel Bouw & infra

Uitvoerder
Projectcoördinator

Locatie: Voederheil 3, Zeeland
Datum: 21-05-2019
Tijd: 14:00
Vraag 1 en 2 gaan over uzelf en u rol binnen Van Boekel(inleidend)
Vraag 3 t/m 10 gaan over kwaliteitsborging binnen projecten (kern)
Vraag 11 en 12 gaan over hoe u het gesprek ervaren heeft (afsluiting)
Vraag 1: Wat is uw functie binnen Van Boekel?
Antwoord: Projectcoördinator en houd me voornamelijk bezig met SE.
Vraag 2: Hoelang werkt u al bij van Boekel, en hoe ervaart u dat?
Antwoord: bijna 5 jaar alweer en heb het nog altijd na mijn zin.
Vraag 3: Op welk(e) project(en) bent u momenteel werkzaam en kunt u daar iets over vertellen?(OG,
contractvorm, inhoud en omvang van het project)
Antwoord: valkbrug in Leiden en de 4 poldergemalen ook in de buut van Leiden. Beide UAV-GC de valk
zoals de naam al doet vermoeden betreft 1 integrale brug bestaand uit 4 onderdelen welke gefaseerd
aangebracht worden..
Vraag 4: Hoe is de kwaliteitsborging geregeld op dit project? (wie doet de keuringen en op welke wijze)
Bent u daar tevreden over?
Antwoord: Wout en Noud hebben de keuringsplannen geschreven. De keuringen worden uitgevoerd
door Robbin wassenaar (de uitvoerder op locatie). Ik zelf loop ze met de uitvoerder door en dan zet ik
ze op je juiste plaats in het afleverdossier. De keuringen zelf worden aan de hand van het invullen van
afgedrukte formulieren bijgewerkt..
Vraag 5: Hoe zijn de reacties van opdrachtgevers op uw project(en) met betrekking tot
kwaliteitsborging? Wat ervaren zij van ons proces?
Antwoord: OG vindt over het algemeen dat wijze waarop dat de keuring tot heden zijn uitgevoerd
onoverzichtelijk en soms zelf een beetje slordig en zij hebben er op deze wijze ‘onnodig’ veel werk
mee. Dit kan dus een stuk beter.
Vraag 6: Ervaart u het proces kwaliteitsboring (het uitvoeren van kwaliteitskeuringen) als een
hulpmiddel om te zorgen dat onze project onderdelen voldoen aan de gestelde eisen?
Of ervaart u dit als belastend en misschien zelfs overbodig? Waarom?
Antwoord: Ik voer de keuringen zelf niet uit maar dit zou natuurlijk een hulpmiddel moeten zijn.
Vraag 7a: Bent u tevreden over het huidige wijze waarop we kwaliteitskeuringen uitvoeren binnen Van
Boekel projecten?
Antwoord: nee zeker niet, het kost onnodig veel tijd, soms worden keuringen dubbel uitgevoerd maar
anderen worden dan weer vergeten wat vervelende gevolgen kan hebben.
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Vraag 7b: Wat is er wel goed en wat kan er beter, waarom?
Antwoord: het eindresultaat was meestal goed maar de weg er naar toe niet (erg omslachtig)
Vraag 8: Als u het proces zelf in zou mogen richten, zou u het dan op de zelfde wijze doen? zo niet, hoe
zou u het dan wel doen?
Antwoord: Niet op ze zelfde wijze. In ieder geval digitaliseren en zorgen voor minder processtappen,
structuur, eenduidig en gebruiksvriendelijk.
Vraag 9: Heeft u bij een vorige werkgever wel eens keuringen op een andere wijze uitgevoerd(of
uitgevoerd zien worden)? Bijv. met een digitaal programma?
Welke tools waren dit en hoe heeft u dit toen ervaren?
Antwoord: nee, mijn gehele werk carrière zit ik al bij van Boekel. Ik heb hiervoor wel stages gelopen
maar hier ben ik niet echt met de keuringen betrokken geweest.
Vraag 10: Kent u partijen die in uw ogen op een andere (betere)wijze kwaliteit borgen binnen een
project? Zo ja, welke partij(en) zijn dit hoe pakken zij dit aan? Heeft u eventueel contactgegevens van
deze partij(en)?
Antwoord: De grotere bouwers zoals een BAM, Heijmans, KWS, Van Gelder.
Vraag 11: Heeft u nog toevoegingen, adviezen, of opmerkingen?
Antwoord: Er moet structuur komen binnen Van Boekel, wie het doet maakt niet uit maar er moet
eenduidig gewerkt gaan worden en daar valt dit proces ook onder. Het is wel belangrijk dat hiervoor
alle neuzen de zelfde kant op staan want anders word het lastig om de nieuwe processen te
implementeren.
Vraag 12: Hoe heeft u deze vragen ervaren? Vind het onderwerp interessant?
Antwoord: Het onderwerp vind ik interessant en de vragen zijn ook goed.
Ik wil u bedanken voor het meewerken aan mijn onderzoek en verzeker u dat de inhoud van dit
interview enkel en alleen gebruikt zal worden binnen dit onderzoek en niet daarbuiten.
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Aanwezig: Joris Vos
Thomas Verhagen

Van Boekel Bouw & Infra
Van Boekel Bouw & infra

Uitvoerder
Projectcoördinator

Locatie: Voederheil 3, Zeeland
Datum: 03-06-2019
Tijd: 09:45
Vraag 1 en 2 gaan over uzelf en u rol binnen Van Boekel(inleidend)
Vraag 3 t/m 10 gaan over kwaliteitsborging binnen projecten (kern)
Vraag 11 en 12 gaan over hoe u het gesprek ervaren heeft (afsluiting)
Vraag 1: Wat is uw functie binnen Van Boekel?
Antwoord: Projectcoördinator
Vraag 2: Hoelang werkt u al bij van Boekel, en hoe ervaart u dat?
Antwoord: 2 jaar, ervaringen zijn goed.
Vraag 3: Op welk(e) project(en) bent u momenteel werkzaam en kunt u daar iets over vertellen?(OG,
contractvorm, inhoud en omvang van het project)
Antwoord: De Dommel, ophogen van 12 nabezink tanks, de contractvorm UAV in de ontwerpfase
werken we hier in bouwteam dit doen we het waterschap de Dommel. In de realisatiefase zijn zij de
opdrachtgever. De totale omvang van het project is ongeveer 4 miljoen
Vraag 4: Hoe is de kwaliteitsborging geregeld op dit project? (wie doet de keuringen en op welke wijze)
Bent u daar tevreden over?
Antwoord: We zijn buiten nog niet echt bezig maar dit zal aan de hand van Relatics en
keuringsformulieren gaan. De gebruikelijke methode
Vraag 5: Hoe zijn de reacties van opdrachtgevers op uw project(en) met betrekking tot
kwaliteitsborging? Wat ervaren zij van ons proces?
Antwoord: Ik heb wel gemerkt dat dit op voorgaande projecten niet altijd even positief was. Met name
wat we beloven en wat we doen (consequent uitvoeren van de keuringen)
Vraag 6: Ervaart u het proces kwaliteitsboring (het uitvoeren van kwaliteitskeuringen) als een
hulpmiddel om te zorgen dat onze project onderdelen voldoen aan de gestelde eisen?
Of ervaart u dit als belastend en misschien zelfs overbodig? Waarom?
Antwoord: Hulpmiddel, het staat natuurlijk al in de eisen van een project. Maar ook voor ons zelf is het
belangrijk de kwaliteit van onze producten aantoonbaar is,we willen toch professioneel werken?
Vraag 7a: Bent u tevreden over het huidige wijze waarop we kwaliteitskeuringen uitvoeren binnen Van
Boekel projecten?
Antwoord: Opzich denk ik dat we inmiddels een redelijke bibliotheek hebben opgebouwd met
keuringsformulieren. deze verschillen echter nog wel eens qua format. Een standaard layout zou wel
mooier zijn.
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Vraag 7b: Wat is er wel goed en wat kan er beter, waarom?
Antwoord: Tot op heden is het geen vanzelfsprekendheid dat de keuringen worden uitgevoerd door de
uitvoering. Als dit altijd gedaan wordt zou dit moeten leiden tot meer inzicht in gebreken. En als er
een afwijking is dan moet dit op het formulier komen te staan en niet alleen opgelost worden.
Digitaliseren is overigens wel iets wat we in overweging zouden kunnen nemen.
Vraag 8: Als u het proces zelf in zou mogen richten, zou u het dan op de zelfde wijze doen? zo niet, hoe
zou u het dan wel doen?
Antwoord: Ik zou ook bibliotheek aanleggen met gereikte checklists met algemene keuringen en
specifieke die in een project nog toegevoegd kunnen worden. en foto’s direct toevoegen aan de
keuring om deze compleet te maken. Dit alles dan wel het liefst digitaal
Vraag 9: Heeft u bij een vorige werkgever wel eens keuringen op een andere wijze uitgevoerd(of
uitgevoerd zien worden)? Bijv. met een digitaal programma?
Welke tools waren dit en hoe heeft u dit toen ervaren?
Antwoord: nee
Vraag 10: Kent u partijen die in uw ogen op een andere (betere)wijze kwaliteit borgen binnen een
project? Zo ja, welke partij(en) zijn dit hoe pakken zij dit aan? Heeft u eventueel contactgegevens van
deze partij(en)?
Antwoord: nee
Vraag 11: Heeft u nog toevoegingen, adviezen, of opmerkingen?
Antwoord: nee
Vraag 12: Hoe heeft u deze vragen ervaren? Vind het onderwerp interessant?
Antwoord: Goed, het is een proces was we vaak doorlopen als hier winst in te behalen is moeten we
dat zeker niet nalaten.
Ik wil u bedanken voor het meewerken aan mijn onderzoek en verzeker u dat de inhoud van dit
interview enkel en alleen gebruikt zal worden binnen dit onderzoek en niet daarbuiten.
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interne interviews
Naam

Vraag 1
Wat is uw functie binnen Van Boekel?

Vraag 2

Vraag 3a
Op welk(e) project(en) bent u momenteel
werkzaam en kunt u daar iets over
vertellen?(OG, contractvorm, inhoud en
omvang van het project)

Vraag 3b
Guus heeft me over de contractvorm en
kwaliteitsborging al van alles verteld wat
betreft AMS10. Zou je wat kunnen vertellen
over je vorige project ‘De vijfhoek’ in
Amsterdam?

Vraag 4
Hoe is de kwaliteitsborging geregeld op dit
project? (wie doet de keuringen en op welke
wijze) Bent u daar tevreden over? Hoe ging
dit in zijn werk?

Vraag 5
Hoe zijn de reacties van opdrachtgevers op
uw project(en) met betrekking tot
kwaliteitsborging? Wat ervaren zij van ons
proces?

Vraag 6
Ervaart u het proces kwaliteitsboring (het
uitvoeren van kwaliteitskeuringen) als een
hulpmiddel om te zorgen dat onze project
onderdelen voldoen aan de gestelde eisen?
Of ervaart u dit als belastend en misschien
zelfs overbodig? Waarom?

Vraag 7a
Bent u tevreden over het huidige wijze
waarop we kwaliteitskeuringen uitvoeren
binnen Van Boekel projecten?

Uitvoerder

Nu al 2 jaar en bevalt goed.

Momenteel ben ik werkzaam op AMS 10 in
Rozenburg, ik hou me hier met name bezig
met het de coördinatie van prefab
onderdelen. Bizoton en Xella, de
opdrachtgever waar wij voor werken is
Mercury zoals je weet.

De Contractvorm op dit project is UAV-GC. En
we hebben deze opdracht gekregen nadat we
op de zelfde locatie onder de grond al een
fietsparkeergarage gerealiseerd hebben voor
de Gemeente Amsterdam. De parkeergarage
was dus voornamelijk betonwerk en dit meer
op de GWW gericht dat maakt het een mooie
combinatie samen voor Van Boekel.

We voerden hier keuringen door opgestelde
keuringsformulieren uit onze werkplannen.
Ik en Randy voerde deze keuringen uit.
Allereerst drukte we de keuringsformulieren
uit de keuringsplannen af. In deze plannen
stond de wijze van aantonen ook bijv. adhv
meting of foto. Als de keuring uitgevoerd was
en er een handtekening onder stond stuurde
scande ik hem en stuurde ik deze en de foto’s
door naar Mark Houterman de
projectcoördinator. Hij voegde de foto’s en
keuringsformulier samen tot 1 bestand
welke in het opleverdossier geplaatst werd.

Die heb ik niet echt ervaren. Om het beste
antwoord te krijgen lijkt het me handig dat
je contact opneemt met Niels Franken van de
gemeente Amsterdam. Hij is hier samen met
Mark bij betrokken geweest.

Nee, kwaliteitsborging vind ik belangrijk of
het een hulpmiddel is weet ik niet het is in
mijn ogen meer een proces, dat proces
opzich is niet belastend het is een deel van
ons werk. Alleen de manier waarop kan wat
minder omslachtig denk ik.

Ja, we borgen het redelijk denk ik dus in dat
opzicht kan ik niet echt ontevreden zijn maar
op deze wijze heeft de werkvoorbereiding en
de uitvoering er wel een hoop werk aan.
Digitaliseren lijkt me geen overbodige luxe.

Assistent uitvoerder

Via Civilion ben ik werkzaam bij Van
Boekel, dit doe ik nu al 3 jaar hiervoor heb
ik 1 jaar bij Dura Vermeer gewerkt. Het sluit
goed aan bij mijn opleiding aangezien ik
buiten in de betonbouw werk echter zijn de
verschillen in de projecten vrij groot en vind
ik niet alle onderdelen even leuk.

Ams10 dit is een datacenter gelegen in
Rozenburg nabij Schiphol. Dit doen wij voor
Mercury (een Ierse opdrachtgever(hoofd
aannemer)) het is eigenlijk een
utiliteitsproject je kunt het zien als een grote
hal die wij maken het betonwerk (staal en
installaties horen daar niet bij) we maken
hier dus voornamelijk funderingen en
vloeren en we hebben ook een aantal prefab
onderdelen die wij plaatsen, namelijk wand
en dak elementen. Dit is een project van in
totaal 167miljoen erg groot dus, Ons deel
hiervan is ongeveer 9,5 miljoen.

Van Boekel gebruikt keuringsformulieren die
voor dit project opgesteld zijn. Deze
gebruiken wij enkel en alleen voor ons eigen
kwaliteitssysteem, echter word de
opdrachtgever hier niet in meegenomen
(Mercury doet zelf ook keuringen)

Op dit project ben niet heel erg betrokken bij
de keuringen omdat de OG dit voornamelijk
zelf doet. Op mijn vorige project ben ik hier
meer mee bezig geweest. OG was daar niet
erg enthousiast over het proces. Maar de
inhoud was zeker bij het betonwerk wel
correct, dit komt met name opdat er naast de
uitvoerder een extra controle op de
wapening was door eigen constructeur. Ook
werd dit door OG gecontroleerd waardoor er
op 3 vlakken gekeurd werd de kans op fouten
is hierdoor nihil. Je kunt je wel afvragen of
het nodig is om hier met drie partijen na te
kijken op locatie.

Het is een nuttig proces omdat je een
controle hebt op het gene wat je realiseert.
Ik zie het dus niet als overbodig. Het kan
alleen wel op een handigere manier denk ik.

Nee, aangezien het veel handelingen zijn, je
dingen met de hand schrijft, foto’s moet je
apart maakt en toe moet voegen, je hebt je
keuring ook niet direct digitaal dus heb je
nog een handeling namelijk inscannen.

Hoofd-Uitvoerder

Ruim 5 jaar en bevalt nog steeds goed

Momenteel ben ik bezig voor Brabant water
op ons project in Schijf (vlak bij Rozendaal)
hier zijn we een nieuwe waterzuivering aan
het realiseren.

Dat is op dit project vrij makkelijk geregeld
aangezien dit een STABU project is en de
opdrachtgever zelf de keuringen uitvoert.
Uiteraard doen wij zelf ook wel keuringen
(de standaard forumlieren) dit is puur voor
ons zelf want de opdrachtgever vraagt er
niet om.

Zoals eerder gezegd hechten ze er niet erg
veel waarde aan want zelf keuren ze ook. Het
is echter wel zo dat ze positief zijn dat we
hiermee laten zijn dat we graag kwaliteit
leveren.

ik zie het wel echt als een controle middel
wat zeker niet overbodig is. Ik maak liever
iets in één keer goed dan dat ik het twee keer
moet doen.

Binnen dit project vindt ik het wel makkelijk
omdat we niet echt iets aan hoeven te
leveren. Als dat wel het geval is (bij alle
voorgaande werken die ik voor van Boekel
heb mogen doen was dat het geval) maar in
andere projecten heb ik ook wel eens foto’s
moeten aanleveren en het is nu wel erg
omslachtig om deze apart toe te voegen.

Uitvoerder

8 maanden, ik heb het er goed naar mijn zin. AMS 10 in Rozenburg, hier maken we een
Een klein bedrijf met grote uitdagende
datacenter voor de Ierse opdrachtgever
projecten.
Mercury. Hier werken we aan de hand van
een STABU bestek. De omvang van dit project
bevat ongeveer 8 milj.

De keuringen worden via een zelf gemaakt
Nog geen ervaring mee.
formulier ingevuld door mij of een andere
uitvoerder. Dit schiet er soms wel eens bij in
door de drukte op het werk. Hier zou wat mij
betreft meer tijd en aandacht aan mogen
worden besteedt.

bijna 5 jaar alweer en heb het nog altijd na
mijn zin.

valkbrug in Leiden en de 4 poldergemalen
ook in de buut van Leiden. Beide UAV-GC de
valk zoals de naam al doet vermoeden
betreft 1 integrale brug bestaand uit 4
onderdelen welke gefaseerd aangebracht
worden..

Wout en Noud hebben de keuringsplannen
geschreven. De keuringen worden uitgevoerd
door Robbin wassenaar (de uitvoerder op
locatie). Ik zelf loop ze met de uitvoerder
door en dan zet ik ze op je juiste plaats in
het afleverdossier. De keuringen zelf worden
aan de hand van het invullen van afgedrukte
formulieren bijgewerkt..

OG vindt over het algemeen dat wijze
Ik voer de keuringen zelf niet uit maar dit
waarop dat de keuring tot heden zijn
zou natuurlijk een hulpmiddel moeten zijn.
uitgevoerd onoverzichtelijk en soms zelf een
beetje slordig en zij hebben er op deze wijze
‘onnodig’ veel werk mee. Dit kan dus een
stuk beter.

nee zeker niet, het kost onnodig veel tijd,
soms worden keuringen dubbel uitgevoerd
maar anderen worden dan weer vergeten
wat vervelende gevolgen kan hebben.

2 jaar, ervaringen zijn goed.

De Dommel, ophogen van 12 nabezink tanks,
de contractvorm UAV in de ontwerpfase
werken we hier in bouwteam dit doen we
het waterschap de Dommel. In de
realisatiefase zijn zij de opdrachtgever. De
totale omvang van het project is ongeveer 4
miljoen

We zijn buiten nog niet echt bezig maar dit
zal aan de hand van Relatics en
keuringsformulieren gaan. De gebruikelijke
methode

Ik heb wel gemerkt dat dit op voorgaande
projecten niet altijd even positief was. Met
name wat we beloven en wat we doen
(consequent uitvoeren van de keuringen)

Opzich denk ik dat we inmiddels een
redelijke bibliotheek hebben opgebouwd met
keuringsformulieren. deze verschillen echter
nog wel eens qua format. Een standaard
layout zou wel mooier zijn.

Bas van de Kerkhof

Guus Verhoeven

Randy Aben
Het is een laatste controle voor de stort, dus Kan ik nog weinig over zeggen.
wat dat betreft is het een hulpmiddel om te
voldoen aan de gestelde eisen. Echter op dit
project is dit soms belastend omdat er
weinig tijd is om de formulieren correct in te
vullen en vast te leggen.

Marvin Derks

Stef Hendriks

Thomas verhagen

31-08-2019

Projectcoördinator

Projectcoördinator

Afstudeeronderzoek: Hoofdverslag

1

Hulpmiddel, het staat natuurlijk al in de
eisen van een project. Maar ook voor ons
zelf is het belangrijk de kwaliteit van onze
producten aantoonbaar is,we willen toch
professioneel werken?

interne interviews
Naam

Vraag 1
Wat is uw functie binnen Van Boekel?

Vraag 7b
Wat is er wel goed en wat kan er beter,
waarom?

Vraag 8
Als u het proces zelf in zou mogen richten,
zou u het dan op de zelfde wijze doen? zo
niet, hoe zou u het dan wel doen?

Vraag 9
Heeft u bij een vorige werkgever wel eens
keuringen op een andere wijze uitgevoerd(of
uitgevoerd zien worden)? Bijv. met een
digitaal programma?
Welke tools waren dit en hoe heeft u dit toen
ervaren?

Vraag 10
Vraag 11
Kent u partijen die in uw ogen op een
Heeft u nog toevoegingen, adviezen, of
andere (betere)wijze kwaliteit borgen binnen opmerkingen?
een project? Zo ja, welke partij(en) zijn dit
hoe pakken zij dit aan? Heeft u eventueel
contactgegevens van deze partij(en)?

Vraag 12
Hoe heeft u deze vragen ervaren? Vind het
onderwerp interessant?

Uitvoerder

Digitaliseren, kost minder tijd en ziet er
professioneler uit.

Ik zou het met een tablet doen hier zijn vast
verschillende tools voor.

geen eerdere ervaringen.

ik neem aan dat de grote bouwers zoals
Heijmans, BAM, KWS hier mee werken.
Misschien willen zij informatie met je
delen?

Nee

Het is zeker een item waar van Boekel iets
mee zou moeten doen. verbeteren van
processen is altijd een goede zaak.

Assistent uitvoerder

Dat we de kwaliteit controleren door een
keuring bewust uit t voeren is positief.
Echter het proces van keuren is inefficiënt

Ik zou het in ieder geval niet op de zelfde
wijze doen. ik zou zo veel mogelijk willen
digitaliseren, dit om meer overzicht te
krijgen, kansen op fouten in de keuring en
het ontbreken van foto’s te minimaliseren de
tijdsdoorloop te verkorten voor de
uitvoering.

Ik heb het zelf niet uitgevoerd bij mijn vorige
werkgever echter weet ik wel dat ze het met
een I-pad deden. Dit werd gedaan door de
werkvoorbereider en de uitvoerder op die
projecten. In samenwerking met de voorman
van de ijzervlechter.

Interaction doet dit met BIM360 (dit is wel
alleen van toepassing indien er een bim
model is gemaakt op een project) alle
afwijkingen worden hier direct gekoppeld
aan het bimmodel (dit is uiteindelijk gelijk
je as-built) verder weet ik er weinig van
naast gene verteld bij de vorige vraag.

zoals uit mijn antwoorden naar voren is
gekomen wordt het tijd dat van Boekel zijn
keuringsproces op nieuw ingaat richten
d.m.v. digitalisering.

Het is een urgent onderwerp, en het is goed
om hier in dit stadium nu al na te denken
gezien de veranderen contractvormen. Ook
is het een goede zet om bij andere bedrijven
te kijken zodat je zelf niet het wiel opnieuw
uit hoeft te vinden. ‘tijd is geld’.

Hoofd-Uitvoerder

de boring van kwaliteit is een must je moet Digitaal lijkt me meer van deze tijd.
voor je product kunnen staan. Dit vind ik
Gebruiksvriendelijkheid is wel een must
dus goed. Echter zou een digitaal systeem
anders kost het meer dan dat het oplevert.
veel mooier zijn dan al het geprint en gescan
wat we nu nog doen.

Nee dat heb ik niet.

Als je een programma gevonden hebt test
hem dan zelf en ga niet alleen af op
verkooppraatjes.

Ik denk zeker dat van Boekel hier iets mee
kan en moet dus positief en interessant.

Uitvoerder

De controle punten zijn goed, er zou wel iets Digitaliseren
bedacht kunnen worden waardoor het
maken van keuringen minder tijd kost.

Digitaal, met Relatics. Dit was een
eenvoudiger systeem, tevens werden de
keuringen gelijk opgeslagen.

BAM

Het systeem vereenvoudigen.

Interessant onderwerp waar nog veel in te
verbeteren valt.

het eindresultaat was meestal goed maar de Niet op ze zelfde wijze. In ieder geval
weg er naar toe niet (erg omslachtig)
digitaliseren en zorgen voor minder
processtappen, structuur, eenduidig en
gebruiksvriendelijk.

nee, mijn gehele werk carrière zit ik al bij
van Boekel. Ik heb hiervoor wel stages
gelopen maar hier ben ik niet echt met de
keuringen betrokken geweest.

De grotere bouwers zoals een BAM,
Heijmans, KWS, Van Gelder.

Er moet structuur komen binnen Van Boekel, Het onderwerp vind ik interessant en de
wie het doet maakt niet uit maar er moet
vragen zijn ook goed.
eenduidig gewerkt gaan worden en daar valt
dit proces ook onder. Het is wel belangrijk
dat hiervoor alle neuzen de zelfde kant op
staan want anders word het lastig om de
nieuwe processen te implementeren.

Tot op heden is het geen
vanzelfsprekendheid dat de keuringen
worden uitgevoerd door de uitvoering. Als
dit altijd gedaan wordt zou dit moeten
leiden tot meer inzicht in gebreken. En als er
een afwijking is dan moet dit op het
formulier komen te staan en niet alleen
opgelost worden.Digitaliseren is overigens
wel iets wat we in overweging zouden
kunnen nemen.

Voordat ik bij Van Boekel ben gaan
begonnen heb ik bij Dura Vermeer gewerkt,
hier werd op sommige projecten gewekt met
Gappless. Een digitale tool waarmee
keuringen uitgevoerd kunnen worden. Zover
ik weet werkte dat vrij eenvoudig en zorgde
dit er voor dat we onze eisen aan konden
tonen.

Dura zoals eerder omschreven, mogelijk kun Nee
je contact opnemen met Ruben Klein Obbink
06-53599423 Ruben was toen ik er werkte
bezig met keuringsprocessen wellicht kan hij
je verder helpen.

Bas van de Kerkhof

Guus Verhoeven

Randy Aben

Marvin Derks

Stef Hendriks

Thomas verhagen

31-08-2019

Projectcoördinator
Ik zou ook bibliotheek aanleggen met
gereikte checklists met algemene keuringen
en specifieke die in een project nog
toegevoegd kunnen worden. en foto’s direct
toevoegen aan de keuring om deze compleet
te maken. Dit alles dan wel het liefst digitaal
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Goed, het is een proces was we vaak
doorlopen als hier winst in te behalen is
moeten we dat zeker niet nalaten.

Bijlage 5b

Interviews met opdrachtgevers + overzicht

Aanwezig: Joris Vos
Marcel de Jong

Van Boekel Bouw & Infra
Hoogheemraadschap van Delfland

Uitvoerder
Contractmanager

Locatie: Voederheil 3, Zeeland
Datum: 14-06-2019
Tijd: 10:00
Vraag 1 en 3b gaan over uzelf en uw organisatie en contractvormen (inleidend)
Vraag 4a t/m 9 gaan over kwaliteitsborging binnen projecten (kern)
Vraag 10 en 11 gaan over hoe u het gesprek ervaren heeft (afsluiting)
Vraag 1: Kunt u iets vertellen over u zelf en de organisatie waar u werkt?
Antwoord: Hoogheemraadschap Delftland heeft net zoals alle andere hoogheemraadschappen de
taken om te zorgen voor voldoende water in alle waterwegen, zorgen voor schoon water (zuiveren) en
het onderhouden van dijken en voorkomen van overstromingen. Delftland heeft deze rechten en
plichten in een gedeelte van Zuid-Holland van Rotterdam tot de kust voorbij Den Haag. Een druk
bewoond gedeelte van Nederland met ook veel bedrijven
Vraag 2: Wat voor rol heeft u binnen dit bedrijf?
Antwoord: Mijn functie is contractmanager
Vraag 3a: Met wat voor contractvormen werkt uw organisatie voornamelijk?
Antwoord: De laatste jaren steeds meer UVA-GC.
Vraag 3b: Hoe ervaart u de veranderende markt en contractvormen? (geïntegreerde contractvorming)
Antwoord: Wij werken al enkele jaren met UAV-GC ik denk wat wijzelf en de aannemers hier steeds
meer aan gewend raken.
Vraag 4a: Wat verstaat u onder kwaliteit binnen de uitvoering van projecten, of wanneer ervaart u
kwaliteit?
Antwoord: leveren van wat door OG verwacht word
Vraag 5a: Op welk(e) project(en) heeft u met Van Boekel samengewerkt?
Antwoord: Gemaal Schieveen Hofweg
Vraag 5b: Hoe was de samenwerking en hoe is uw algemene indruk van Van Boekel en kunt u deze
onderbouwen?
Antwoord: De samenwerking rondom de uitvoering heb ik wel als prettig ervaren echter was de
kwaliteitsborging ver onder de maat.
Vraag 5c: Hoe heeft u het kwaliteitssysteem van Van Boekel beleeft en hoe kwam dit op u over? Welke
aspecten waren positief en wat had er in uw ogen echt beter gekund, (of misschien wel gemoeten)
waarom?
Antwoord: De keuringen hebben niet of nauwelijks plaatsgevonden, niet in de Ontwerpfase en niet in
de Uitvoeringsfase; De uitvoering moest met matige informatie gaan bouwen en de achteraf werden
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de detail tekeningen pas als As-built opgesteld. Ook waren de eisen niet of nauwelijks vooraf aan het
ontwerpproces besproken en gecheckt of OG en ON deze op dezelfde wijze bedoeld en begrepen
hadden. De resultaten van de keuringen betroffen in enkele gevallen wat foto’s, die in sommige
gevallen niets zeggend waren. We hadden verwacht dat met een Verificatie&Validadie-matrix
zou worden beschreven Hoe de eisen en met Welke bewijsstukken de eisen zouden worden
aangetoond.

Vraag 6: Hoe ervaart u de kwaliteitssystemen van aannemers uit deze branche in het algemeen. En
hoe doet van Boekel het kijkend naar de andere aannemers?
Antwoord: Over het algemeen wordt dit door aannemers beter gedaan en is hier meer aandacht voor.
Zoals hierboven ook al omschreven heeft van Boekel in ieder geval op dit vlak niet laten zien wat wij
verwacht en gehoopt hadden.
Vraag 7a: Heeft u ervaringen uit het verleden of heden met andere aannemers die dit op een andere
(betere) wijze uitvoerden waardoor u meer vertrouwen kreeg in de geleverde kwaliteit?
Antwoord: Ja die heb ik zeker.
Vraag 7b: Kunt u aangeven op welke wijze dit werd gedaan en door wie?(deden ze dit met mensen
intern of werd hier een externe voor ingehuurd?)
Antwoord: Verschillende wijzen, soms digitaal, maar ook wel op papier maar hier werd meer
toelichting gegeven waren de foto’s beter en werd dit consequent gedaan.
Vraag 7c: Heeft u hier eventuele naam en of contactgegevens van die ik zou mogen gebruiken?
Antwoord: n.v.t.
Vraag 8a: Los van de wijze waarop het nu gedaan is of word. Hoe zou voor u het ideale keuringproces
er uit zien? En hoe zou u hierin meegenomen willen worden als opdrachtgever?
Antwoord: Ik hoef niet het gehele keurproces te volgen maar ik moet overtuigd zijn dat alles
kwalitatief goed is.
Vraag 8b: Zou dit voor u een grote meerwaarde hebben als dit zo gedaan zou kunnen worden door
aannemers? Kunt u hier een waarde aan toekennen?
Antwoord: Dit is een vereiste
Vraag 8c: Denkt u dat dit ook reëel is om te verlangen van de aannemer en waarom?
Antwoord: ja
Vraag 9: Als u in de rol van aannemer zou zitten, Op welke wijze zou u het keuringsproces dan
aanpakken en waarom?
opmerkingen?
Antwoord: Het is een goede zaak dat dit van Boekel dit serieus op gaat pakken. Kijk goed rond hoe
anderen dit doen.
Vraag 10: Heeft u nog toevoegingen, adviezen of opermkingen?
Antwoord: Ik zou er in ieder geval goed over nadenken ‘hoe’ maar digitaal lijkt me het mooiste.
Vraag 11: Hoe heeft u dit gesprek ervaren? Vind het onderwerp interessant?
Antwoord: Voor van Boekel erg interessant.
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Ik wil u bedanken voor het meewerken aan mijn onderzoek en verzeker u dat de inhoud van dit
interview enkel en alleen gebruikt zal worden binnen dit onderzoek en niet daarbuiten.

Aanwezig: Joris Vos
Niels Franken

Van Boekel Bouw & Infra
Gemeente Amsterdam

Uitvoerder
Contract manager

Locatie: Voederheil 3, Zeeland
Datum: 21-05-2019
Tijd: 09:00
Inhoud interview
Vraag 1 en 3b gaan over uzelf en uw organisatie en contractvormen (inleidend)
Vraag 4a t/m 9 gaan over kwaliteitsborging binnen projecten (kern)
Vraag 10 en 11 gaan over hoe u het gesprek ervaren heeft (afsluiting)
Vraag 1: Kunt u iets vertellen over u zelf en de organisatie waar u werkt?
Antwoord: Ik werk als zelfstandige momenteel binnen de Gemeente Amsterdam
Vraag 2: Wat voor rol heeft u binnen dit bedrijf?
Antwoord: Binnen de gemeente Amsterdam werk ik momenteel als contract Manger
Vraag 3a: Met wat voor contractvormen werkt uw organisatie voornamelijk?
Antwoord: Voornamelijk UAV-GC voor de grotere projecten maar voor kleinschalige projecten wordt
ook RAW nog wel toegepast.
Vraag 3b: Hoe ervaart u de veranderende markt en contractvormen? (geïntegreerde contractvorming)
Antwoord: Ik denk dat het positief is dat aannemers hun creativiteit kunnen gebruiken om verschillen
te creëren onderling. Daarnaast vindt ik het ook van zelf sprekend dat een aannemer zijn kwaliteit
aantoont. Dit miste ik wel een beetje in de traditionele contractvormen.
Vraag 4: Wat verstaat u onder kwaliteit binnen de uitvoering van projecten, of wanneer ervaart u
kwaliteit?
Antwoord: Kwaliteit is een erg breed begrip als je het mij vraagt, maar ik ervaar kwaliteit vooral in het
feit dat wij als opdrachtgever ontzorgd worden en niet overal achteraan hoeven te gaan. Dit kan op
meerdere vlakken zijn uitvoeringstechnisch of financieel. Denk hierbij aan VTW’s en het
opleverdossier.
Vraag 5a: Op welk(e) project(en) heeft u met Van Boekel samengewerkt?
Antwoord: Project de vijfhoek terrein inrichting te Amsterdam. Hier zijn Randy Aben en Bas vd kerkof
betrokken geweest als uitvoerder vanuit van Boekel en Mark Houterman.
Vraag 5b: Hoe was de samenwerking en hoe is uw algemene indruk van Van Boekel en kunt u deze
onderbouwen?
Antwoord: de samenwerking was erg goed binnen het projectteam zoals ik het heb gezien. Ervaren
uitvoerder en gedreven werkvoorbereiding. Ikzelf kon het dan ook goed met ze vinden en we zaten
zaak op één lijn. Recht is recht en krom is krom’
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Vraag 5c: Hoe heeft u het kwaliteitssysteem van Van Boekel beleeft en hoe kwam dit op u over? Welke
aspecten waren positief en wat had er in uw ogen echt beter gekund, (of misschien wel gemoeten)
waarom?
Antwoord: De producten en toetsingsformulieren die ik onder ogen kreeg waren prima. Ik heb dan ook
wel vertrouwen in het geen wat er gerealiseerd is door Van Boekel. Ik heb echter van Bas wel eens
begrepen dat het proces van keuren en foto’s toevoegen wat omslachtig is maar dat is een keuze van
jullie.
Vraag 6: Hoe ervaart u de kwaliteitssystemen van aannemers uit deze branche in het algemeen. En
hoe doet van Boekel het kijkend naar de andere aannemers?
Antwoord: Ik denk dat Van Boekel vrij marktconform is. En heb zelf ook nog niet echt hele slechte
aannemers meegemaakt eerlijk gezegd.
Vraag 7a: Heeft u ervaringen uit het verleden of heden met andere aannemers die dit op een andere
(betere) wijze uitvoerden waardoor u meer vertrouwen kreeg in de geleverde kwaliteit?
Antwoord: Niet zo zeer beter voor ons als opdrachtgever.
Vraag 7b: Kunt u aangeven op welke wijze dit werd gedaan en door wie?(deden ze dit met mensen
intern of werd hier een externe voor ingehuurd?)
Antwoord:Vraag 7c: Heeft u hier eventuele naam en of contactgegevens van die ik zou mogen gebruiken?
Antwoord:Vraag 8a: Los van de wijze waarop het nu gedaan is of word. Hoe zou voor u het ideale keuringproces
er uit zien? En hoe zou u hierin meegenomen willen worden als opdrachtgever?
Antwoord: Ik zou in ieder geval een wijze zoeken waarop de foto’s in één actie in het keuringsformulier
geplaatst worden dat lijkt me voor de aannemer handiger werken. verder heb ik geen opmerkingen op
de huidige wijze.
Vraag 8b: zou dit voor u een grote meerwaarde hebben als dit zo gedaan zou kunnen worden door
aannemers? Kunt u hier een waarde aan toekennen?
Antwoord: Zoals eerder gezegd voor mij heeft het geen meerwaarde het lijkt me voor jullie alleen wel
een stuk prettiger werken.
Vraag 8c: Denkt u dat dit ook reëel is om te verlangen van de aannemer en waarom?
Antwoord: ja
Vraag 9: Als u in de rol van aannemer zou zitten, Op welke wijze zou u het keuringsproces dan
aanpakken en waarom?
Antwoord: zie vraag 8
Vraag 10: Heeft u nog toevoegingen, adviezen, of opmerkingen?
Antwoord: nee
Vraag 11: Hoe heeft u dit gesprek ervaren? Vind het onderwerp interessant?
Antwoord: positief altijd leuk om een jong iemand een proces te zien verbeteren, ik wens je veel
succes.
Ik wil u bedanken voor het meewerken aan mijn onderzoek en verzeker u dat de inhoud van dit
interview enkel en alleen gebruikt zal worden binnen dit onderzoek en niet daarbuiten.
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Aanwezig: Joris Vos
Rien de Munck

Van Boekel Bouw & Infra
Sweco

Uitvoerder
Projectleider

Locatie: Voederheil 3, Zeeland
Datum: 14-05-2019
Tijd: 10:00
Inhoud interview
Vraag 1 en 3b gaan over uzelf en uw organisatie en contractvormen (inleidend)
Vraag 4a t/m 9 gaan over kwaliteitsborging binnen projecten (kern)
Vraag 10 en 11 gaan over hoe u het gesprek ervaren heeft (afsluiting)
Vraag 1: Kunt u iets vertellen over u zelf en de organisatie waar u werkt?
Antwoord: Projectleider werkzaam bij Sweco
Vraag 2: Wat voor rol heeft u binnen dit bedrijf?
Antwoord: Projectleider uitvoerding (directievoerder, TM , CM , OM)
Vraag 3a: Met wat voor contractvormen werkt uw organisatie voornamelijk?
Antwoord: RAW bestekken en UAV-GC contracten
Vraag 3b: Hoe ervaart u de veranderende markt en contractvormen? (geïntegreerde contractvorming)
Antwoord: Verschillend wordt de juiste contractvorm toegepast is nog al een probleem (veel
uitproberen)
Vraag 4a: Wat verstaat u onder kwaliteit binnen de uitvoering van projecten, of wanneer ervaart u
kwaliteit?
Antwoord: Als het product voldoet aan de vooraf gestelde eisen binnen de planning en geld.
Vraag 5a: Op welk(e) project(en) heeft u met Van Boekel samengewerkt?
Antwoord: Gemaal Bergweg Zuid te Bergschenhoek
Vraag 5b: Hoe was de samenwerking en hoe is uw algemene indruk van Van Boekel en kunt u deze
onderbouwen?
Antwoord: Samenwerking was goed in de uitvoering in het projectteam aangaande hoe het wordt het
contract gelezen matig. (dit had ook deels te maken met de contactvorm (hybride). Een voorbeeld
hiervan was de SAT hierin is veel te minimaal door van Boekel doorgrond wat er daadwerkelijk
verlangt werd vanuit het bestek.
Vraag 5c: Hoe heeft u het kwaliteitssysteem van Van Boekel beleeft en hoe kwam dit op u over? Welke
aspecten waren positief en wat had er in uw ogen echt beter gekund, (of misschien wel gemoeten)
waarom?
Antwoord: Het kwam over of dat het net aan het opstarten was. In de werkplannen geen of nagenoeg
geen toets formulieren. Moet beter, kan niet vastgelegd worden/getoetst op geleverde kwaliteit
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Vraag 6: Hoe ervaart u de kwaliteitssystemen van aannemers uit deze branche in het algemeen. En
hoe doet van Boekel het kijkend naar de andere aannemers?
Antwoord: Vanuit de branche is dit goed, Van Boekel doet het matig als ik dit met andere aannemers
vergelijk.
Vraag 7a: Heeft u ervaringen uit het verleden of heden met andere aannemers die dit op een andere
(betere) wijze uitvoerden waardoor u meer vertrouwen kreeg in de geleverde kwaliteit?
Antwoord: ja
Vraag 7b: Kunt u aangeven op welke wijze dit werd gedaan en door wie?(deden ze dit met mensen
intern of werd hier een externe voor ingehuurd?)
Antwoord: Binnen de grotere aannemer is dit een stuk beter geregeld dit wordt vrijwel altijd met
interne mensen gedaan.
Vraag 7c: Heeft u hier eventuele naam en of contactgegevens van die ik zou mogen gebruiken?
Antwoord: Alle grote aannemers, ik geef verder geen namen of telefoonnummers
Vraag 8a: Los van de wijze waarop het nu gedaan is of word. Hoe zou voor u het ideale keuringproces
er uit zien? En hoe zou u hierin meegenomen willen worden als opdrachtgever?
Antwoord: Als de kwaliteit aan de voorkant wordt gewaarborgd op papier. Geeft dit al duidelijkheid
hoe het eind product er uit komt te zien. Er is dan al over nagedacht dit wekt vertrouwen bij OG.
Daarnaast is het uitvoeren en op de hoogte houden van OG ook van belang.
Vraag 8b: zou dit voor u een grote meerwaarde hebben als dit zo gedaan zou kunnen worden door
aannemers? Kunt u hier een waarde aan toekennen?
Antwoord: Waarde toekennen is moeilijk iedereen levert anders aan. Maar het werkt wel prettig als
een aannemer ‘zijn zaken voor elkaar heeft’
Vraag 8c: Denkt u dat dit ook reëel is om te verlangen van de aannemer en waarom?
Antwoord: ja het is reëel, het zijn meestal gewoon contracteisen
Vraag 9: Als u in de rol van aannemer zou zitten, Op welke wijze zou u het keuringsproces dan
aanpakken en waarom?
Antwoord: Aan de voorkant goed nadenken en afstemmen/ meenemen van de opdrachtgever in het
gehele proces
Vraag 10: Heeft u nog toevoegingen, adviezen, of opmerkingen?
Antwoord: neem je opdrachtgever van te voren mee in het keuring en toets proces, weet hij ook wat
er van hem wordt verlangd.
Vraag 11: Hoe heeft u dit gesprek ervaren? Vind het onderwerp interessant?
Antwoord: Goed. als dit onderwerp niet interessant is komt er noot een goed product.
Ik wil u bedanken voor het meewerken aan mijn onderzoek en verzeker u dat de inhoud van dit
interview enkel en alleen gebruikt zal worden binnen dit onderzoek en niet daarbuiten.
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Aanwezig: Joris Vos
Ton Piepers

Van Boekel Bouw & Infra
Gemeente Leiden

Uitvoerder
contractmanager

Locatie: Voederheil 3, Zeeland(telefonisch)
Datum: 22-05-2019
Tijd: 8:30
Inhoud interview
Vraag 1 en 3b gaan over uzelf en uw organisatie en contractvormen (inleidend)
Vraag 4a t/m 9 gaan over kwaliteitsborging binnen projecten (kern)
Vraag 10 en 11 gaan over hoe u het gesprek ervaren heeft (afsluiting)
Vraag 1: Kunt u iets vertellen over u zelf en de organisatie waar u werkt?
Antwoord:
Ik wek als contractmanager bij Stadsingenieurs wat onderdeel is van het projectenbureau van de
Gemeente Leiden. Stadsingenieurs bereidt contracten voor, adviseert in de aanbesteding en borgt de
kwaliteit in de uitvoering.
Vraag 2: Wat voor rol heeft u binnen dit bedrijf?
Antwoord:
Contractmanager UAV-GC projecten en bij de Valkbruggen ben ik technisch manager.
Vraag 3a: Met wat voor contractvormen werkt uw organisatie voornamelijk?
Antwoord:
Voornamelijk RAW contracten. De grotere werken gaan steeds meer als UAV-GC project de markt op.
Vraag 3b: Hoe ervaart u de veranderende markt en contractvormen? (geïntegreerde contractvorming)
Antwoord:
Er is een toenemende vraag naar de UAV-GC wat af en toe doorschiet in de toepassing van UAV-GC op
te kleine afgekaderde projecten.(projecten waar de aannemer nog steeds niet echt veel vrijheid heeft
en OG in ouderwetse methodiek vervalt)
Vraag 4: Wat verstaat u onder kwaliteit binnen de uitvoering van projecten, of wanneer ervaart u
kwaliteit?
Antwoord:
Dat van te voren vastgelegde processen ook daadwerkelijk tijdens de uitvoering van het project
worden gevolgd en wanneer dit niet het geval is, dit ook op de juiste wijzen wordt gecommuniceerd en
vastgelegd naar betrokken partijen toe.
Vraag 5a: Op welk(e) project(en) heeft u met Van Boekel samengewerkt?
Antwoord:
Project Valkbruggen in Leiden. (Dit is de eerste keer dat ik met Van Boekel samenwerk)
Vraag 5b: Hoe was de samenwerking en hoe is uw algemene indruk van Van Boekel en kunt u deze
onderbouwen?
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Antwoord:
Geen klachten, Van Boekel is zeer gericht op de oplossing en niet zozeer op het contract. Dit wil
zeggen dat er niet veel contractdiscussies zijn bij bijv. tegenstrijdigheden in de eisen. Dit ervaar ik als
zeer plezierig.
Vraag 5c: Hoe heeft u het kwaliteitssysteem van Van Boekel beleeft en hoe kwam dit op u over? Welke
aspecten waren positief en wat had er in uw ogen echt beter gekund, (of misschien wel gemoeten)
waarom?
Antwoord:
Ik ben pas later bij het project gekomen in de periode dat het DO en UO grotendeels waren afgerond.
Het is voor mij dan ook lastig om hier een allesomvattend antwoord op te geven. Ik denk dat het
verstandig is om contact op te nemen met Michel Bakker van Witteveen+Bos , hij heeft alle DO en UO
stukken getoetst en kan je dus een beter onderbouwd antwoord geven.
Wat betreft de kwaliteitsborging buiten heb ik geen klachten er word voldaan eisen die gesteld zijn in
het contract.
Vraag 6: Hoe ervaart u de kwaliteitssystemen van aannemers uit deze branche in het algemeen. En
hoe doet van Boekel het kijkend naar de andere aannemers?
Antwoord:
Over het algemeen ervaar ik dat het kwaliteitsniveau van aannemers steeds beter wordt. Wat ik zie en
ervaar is dat op papier het kwaliteitssysteem vaak uitstekend geregeld is,maar dat er op de werkvloer
dit niet altijd opvolgt. Bijvoorbeeld, een slechte controle van eisen die door de hoofdaannemers
worden doorgegeven aan de onderaannemers waardoor de aantoning in gevaar komt. Een
ondergeschoven kindje bij elke aannemer is het afwijkingsmanagement wat niet of nauwelijks wordt
opgevolgd waardoor er geen herleidbare verbetering op treedt in de processen en producten. Dit kan
er toe leiden dat er een beeld op papier ontstaat wat niet overeenkomt met de werkelijkheid buiten.
Vraag 7a: Heeft u ervaringen uit het verleden of heden met andere aannemers die dit op een andere
(betere) wijze uitvoerden waardoor u meer vertrouwen kreeg in de geleverde kwaliteit?
Antwoord:
Nee, niet perse. Ik zie vaak dezelfde problemen terug bij aannemers, de vertaling van papier naar
praktijk.
Vraag 7b: Kunt u aangeven op welke wijze dit werd gedaan en door wie?(deden ze dit met mensen
intern of werd hier een externe voor ingehuurd?)
(Vraag niet gesteld niet van toepassing)
Vraag 7c: Heeft u hier eventuele naam en of contactgegevens van die ik zou mogen gebruiken?
(Vraag niet gesteld niet van toepassing)
Vraag 8a: Los van de wijze waarop het nu gedaan is of word. Hoe zou voor u het ideale keuringproces
er uit zien? En hoe zou u hierin meegenomen willen worden als opdrachtgever?
Antwoord:
Ik heb geen oordeel over de individuele kwaliteitssystemen van de verschillende aannemers. Zij zijn
opgesteld op basis van de ISO 9001 en voldoen hiermee in mijn ogen. Wat wel van belang is, is het
opvolgen van het systeem door het projectteam in de ontwerp- en de uitvoeringsfase. Deze opvolging
moet gecontroleerd en begeleid wordt door een KAM manager die ook audits uitvoert op het
projectteam om de kwaliteit te kunnen borgen. De resultaten van deze audits worden gedeeld met de
opdrachtgever.
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Vraag 8b: zou dit voor u een grote meerwaarde hebben als dit zo gedaan zou kunnen worden door
aannemers? Kunt u hier een waarde aan toekennen?
Antwoord:
Ja, maar een waarde is alleen uit te drukken in het geval van EMVI-criteria
Vraag 8c: Denkt u dat dit ook reëel is om te verlangen van de aannemer en waarom?
Antwoord:
Zie 8a.
Vraag 9: Als u in de rol van aannemer zou zitten, Op welke wijze zou u het keuringsproces dan
aanpakken en waarom?
Antwoord:
Zie 8a. Voor een opdrachtgever is een goede traceerbaarheid van afwijkingen en wijzigingen in
ontwerp en uitvoering zodat de overdracht naar de beheerder, de eindklant, goed verloopt.
Vraag 10: Heeft u nog toevoegingen, adviezen, of opmerkingen?
Antwoord:
Ik kan je alleen veel succes wensen met de rest van je onderzoek, verder geen advies.
Vraag 11: Hoe heeft u dit gesprek ervaren? Vind het onderwerp interessant?
Antwoord:
Positief gesprek en een zeer interessant onderwerp.
Ik wil u bedanken voor het meewerken aan mijn onderzoek en verzeker u dat de inhoud van dit
interview enkel en alleen gebruikt zal worden binnen dit onderzoek en niet daarbuiten.
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Vraag 3a
Vraag 2
Vraag 1
Kunt u iets vertellen over u zelf Wat voor rol heeft u binnen dit Met wat voor contractvormen
werkt uw organisatie
en de organisatie waar u werkt? bedrijf?
voornamelijk?

Interviews met externe aannemers

Naam

funtie

projectleider

RAW bestekken en UAV-GC
Projectleider uitvoerding
(directievoerder, TM , CM , OM) contracten

contractmanger

Niels Franken

contractmanger

contractmanager

Ja

Binnen de grotere aannemer is Alle grote aannemers, ik geef verder geen
dit een stuk beter geregeld dit namen of telefoonnummers
wordt vrijwel altijd met interne
mensen gedaan.

Vraag 5c
Hoe heeft u het kwaliteitssysteem van
Van Boekel beleeft en hoe kwam dit op
u over? Welke aspecten waren positief
en wat had er in uw ogen echt beter
gekund, (of misschien wel gemoeten)
waarom?

Verschillend wordt de juiste
contractvorm toegepast is nog
al een probleem (veel
uitproberen)

Als het product voldoet aan de Gemaal Bergweg Zuid te
vooraf gestelde eisen binnen de Bergschenhoek
planning en geld.

Samenwerking was goed in de
uitvoering in het projectteam
aangaande hoe het wordt het
contract gelezen matig. (dit had
ook deels te maken met de
contactvorm (hybride). Een
voorbeeld hiervan was de SAT
hierin is veel te minimaal door
van Boekel doorgrond wat er
daadwerkelijk verlangt werd
vanuit het bestek.

Vanuit de branche is dit goed, Van
Het kwam over of dat het net aan het
opstarten was. In de werkplannen geen Boekel doet het matig als ik dit met
andere aannemers vergelijk.
of nagenoeg geen toets formulieren.
Moet beter, kan niet vastgelegd
worden/getoetst op geleverde kwaliteit

Er is een toenemende vraag
naar de UAV-GC wat af en toe
doorschiet in de toepassing van
UAV-GC op te kleine
afgekaderde
projecten.(projecten waar de
aannemer nog steeds niet echt
veel vrijheid heeft en OG in
ouderwetse methodiek vervalt)

Project Valkbruggen in Leiden.
Dat van te voren vastgelegde
(Dit is de eerste keer dat ik met
processen ook daadwerkelijk
Van Boekel samenwerk)
tijdens de uitvoering van het
project worden gevolgd en
wanneer dit niet het geval is, dit
ook op de juiste wijzen wordt
gecommuniceerd en vastgelegd
naar betrokken partijen toe.

Geen klachten, Van Boekel is
zeer gericht op de oplossing en
niet zozeer op het contract. Dit
wil zeggen dat er niet veel
contractdiscussies zijn bij bijv.
tegenstrijdigheden in de eisen.
Dit ervaar ik als zeer plezierig.

Ik ben pas later bij het project gekomen
in de periode dat het DO en UO
grotendeels waren afgerond. Het is
voor mij dan ook lastig om hier een
allesomvattend antwoord op te geven.
Ik denk dat het verstandig is om
contact op te nemen met Michel Bakker
van Witteveen+Bos , hij heeft alle DO
en UO stukken getoetst en kan je dus
een beter onderbouwd antwoord
geven.Wat betreft de kwaliteitsborging
buiten heb ik geen klachten er word
voldaan eisen die gesteld zijn in het
contract

Over het algemeen ervaar ik dat het
kwaliteitsniveau van aannemers
steeds beter wordt. Wat ik zie en
ervaar is dat op papier het
kwaliteitssysteem vaak uitstekend
geregeld is,maar dat er op de
werkvloer dit niet altijd opvolgt.
Bijvoorbeeld, een slechte controle van
eisen die door de hoofdaannemers
worden doorgegeven aan de
onderaannemers waardoor de
aantoning in gevaar komt. Een
ondergeschoven kindje bij elke
aannemer is het
afwijkingsmanagement wat niet of
nauwelijks wordt opgevolgd
waardoor er geen herleidbare
verbetering op treedt in de processen
en producten. Dit kan er toe leiden
dat er een beeld op papier ontstaat
wat niet overeenkomt met de
werkelijkheid buiten.

Gemaal Schieveen Hofweg

De samenwerking rondom de
uitvoering heb ik wel als prettig
ervaren echter was de
kwaliteitsborging ver onder de
maat.

De keuringen hebben niet of nauwelijks
plaatsgevonden, niet in de
Ontwerpfase en niet in de
Uitvoeringsfase; De uitvoering moest
met matige informatie gaan bouwen en
de achteraf werden de detail
tekeningen pas als As-built opgesteld.
Ook waren de eisen niet of nauwelijks
vooraf aan het ontwerpproces
besproken en gecheckt of OG en ON
deze op dezelfde wijze bedoeld en
begrepen hadden. De resultaten van de
keuringen betroffen in enkele gevallen
wat foto’s, die in sommige gevallen
niets zeggend waren. We hadden
verwacht dat met een
Verificatie&Validadie-matrix zou
worden beschreven Hoe de eisen en
met Welke bewijsstukken de eisen
zouden worden aangetoond.

Ja die heb ik zeker.
Over het algemeen wordt dit door
aannemers beter gedaan en is hier
meer aandacht voor. Zoals hierboven
ook al omschreven heeft van Boekel in
ieder geval op dit vlak niet laten zien
wat wij verwacht en gehoopt hadden.

Project de vijfhoek terrein
inrichting te Amsterdam.
Hier zijn Randy Aben en Bas
vd kerkof betrokken
geweest als uitvoerder
vanuit van Boekel en Mark
Houterman.

De samenwerking was erg
goed binnen het
projectteam zoals ik het heb
gezien. Ervaren uitvoerder
en gedreven
werkvoorbereiding. Ikzelf
kon het dan ook goed met
ze vinden en we zaten zaak
op één lijn. Recht is recht en
krom is krom’

De producten en
toetsingsformulieren die ik onder
ogen kreeg waren prima. Ik heb
dan ook wel vertrouwen in het
geen wat er gerealiseerd is door
Van Boekel. Ik heb echter van Bas
wel eens begrepen dat het proces
van keuren en foto’s toevoegen
wat omslachtig is maar dat is een
keuze van jullie.

Niet zo zeer beter voor ons
Ik denk dat Van Boekel vrij
marktconform is. En heb zelf ook als opdrachtgever.
nog niet echt hele slechte
aannemers meegemaakt eerlijk
gezegd.

Vraag 8c
Vraag 8b
Vraag 8a
Los van de wijze waarop het nu gedaan is of Zou dit voor u een grote meerwaarde hebben Denkt u dat dit ook reëel is om te verlangen
van de aannemer en waarom?
als dit zo gedaan zou kunnen worden door
word. Hoe zou voor u het ideale
aannemers? Kunt u hier een waarde aan
keuringproces er uit zien? En hoe zou u
toekennen?
hierin meegenomen willen worden als
opdrachtgever?

Vraag 11
Hoe heeft u dit gesprek ervaren? Vind het
onderwerp interessant?

Vraag 9
Als u in de rol van aannemer zou zitten, Op
welke wijze zou u het keuringsproces dan
aanpakken en waarom?

Vraag 10
Heeft u nog toevoegingen, adviezen, of
opmerkingen?

Als de kwaliteit aan de voorkant wordt
gewaarborgd op papier. Geeft dit al
duidelijkheid hoe het eind product er uit
komt te zien. Er is dan al over nagedacht dit
wekt vertrouwen bij OG. Daarnaast is het
uitvoeren en op de hoogte houden van OG
ook van belang.

Waarde toekennen is moeilijk iedereen
levert anders aan. Maar het werkt wel
prettig als een aannemer ‘zijn zaken voor
elkaar heeft’

Ja het is reëel, het zijn meestal gewoon
contracteisen

Aan de voorkant goed nadenken en
afstemmen/ meenemen van de
opdrachtgever in het gehele proces

Neem je opdrachtgever van te voren mee in Goed. als dit onderwerp niet interessant is
het keuring en toets proces, weet hij ook wat komt er noot een goed product.
er van hem wordt verlangd.

Ja, maar een waarde is alleen uit te drukken Zie 8a.
Ik heb geen oordeel over de individuele
in het geval van EMVI-criteria
kwaliteitssystemen van de verschillende
aannemers. Zij zijn opgesteld op basis van
de ISO 9001 en voldoen hiermee in mijn
ogen. Wat wel van belang is, is het opvolgen
van het systeem door het projectteam in de
ontwerp- en de uitvoeringsfase. Deze
opvolging moet gecontroleerd en begeleid
wordt door een KAM manager die ook audits
uitvoert op het projectteam om de kwaliteit
te kunnen borgen. De resultaten van deze
audits worden gedeeld met de
opdrachtgever.

Nee, niet perse. Ik zie vaak
dezelfde problemen terug bij
aannemers, de vertaling van
papier naar praktijk.

Zie 8a. Voor een opdrachtgever is een goede Ik kan je alleen veel succes wensen met de
rest van je onderzoek, verder geen advies.
traceerbaarheid van afwijkingen en
wijzigingen in ontwerp en uitvoering zodat
de overdracht naar de beheerder, de
eindklant, goed verloopt.

Positief gesprek en een zeer interessant
onderwerp.

Gemeente Leiden
Hoogheemraadschap Delftland Mijn functie is
contractmanager
heeft net zoals alle andere
hoogheemraadschappen de
taken om te zorgen voor
voldoende water in alle
waterwegen, zorgen voor
schoon water (zuiveren) en het
onderhouden van dijken en
voorkomen van
overstromingen. Delftland
heeft deze rechten en plichten
in een gedeelte van ZuidHolland van Rotterdam tot de
kust voorbij Den Haag. Een druk
bewoond gedeelte van
Nederland met ook veel
bedrijven

Marcel de Jong

Vraag 7b
Kunt u aangeven op welke wijze
dit werd gedaan en door
wie?(deden ze dit met mensen
intern of werd hier een externe
voor ingehuurd?)

Vraag 5b
Hoe was de samenwerking en
hoe is uw algemene indruk van
Van Boekel en kunt u deze
onderbouwen?

SWECO
Voornamelijk RAW contracten.
Ik wek als contractmanager bij Contractmanager UAV-GC
Stadsingenieurs wat onderdeel projecten en bij de Valkbruggen De grotere werken gaan steeds
meer als UAV-GC project de
is van het projectenbureau van ben ik technisch manager.
markt op.
de Gemeente Leiden.
Stadsingenieurs bereidt
contracten voor, adviseert in de
aanbesteding en borgt de
kwaliteit in de uitvoering.

Ton Piepers

Vraag 7c
Heeft u hier eventuele naam en of
contactgegevens van die ik zou mogen
gebruiken?

Vraag 7a
Heeft u ervaringen uit het
verleden of heden met andere
aannemers die dit op een
andere (betere) wijze
uitvoerden waardoor u meer
vertrouwen kreeg in de
geleverde kwaliteit?

Vraag 5a
Vraag 4
Wat verstaat u onder kwaliteit Op welk(e) project(en) heeft u
met Van Boekel samengewerkt?
binnen de uitvoering van
projecten, of wanneer ervaart u
kwaliteit?

organisatie
Projectleider binnen Sweco

Rien de Munck

Vraag 6
Hoe ervaart u de kwaliteitssystemen
van aannemers uit deze branche in
het algemeen. En hoe doet van Boekel
het kijkend naar de andere
aannemers?

Vraag 3b
Hoe ervaart u de veranderende
markt en contractvormen?
(geïntegreerde contractvorming)

Antwoord: De laatste jaren
steeds meer UVA-GC.

Wij werken al enkele jaren met leveren van wat door OG
UAV-GC ik denk wat wijzelf en verwacht word
de aannemers hier steeds meer
aan gewend raken.

Voornamelijk UAV-GC voor
de grotere projecten maar
voor kleinschalige projecten
wordt ook RAW nog wel
toegepast.

Ik denk dat het positief is
dat aannemers hun
creativiteit kunnen
gebruiken om verschillen te
creëren onderling.
Daarnaast vindt ik het ook
van zelf sprekend dat een
aannemer zijn kwaliteit
aantoont. Dit miste ik wel
een beetje in de
traditionele
contractvormen.

Verschillende wijzen, soms
digitaal, maar ook wel op
papier maar hier werd meer
toelichting gegeven waren de
foto’s beter en werd dit
consequent gedaan.

Ja

Ik hoef niet het gehele keurproces te volgen
maar ik moet overtuigd zijn dat alles
kwalitatief goed is.

Dit is een vereiste

Ik zou in ieder geval een wijze zoeken
waarop de foto’s in één actie in het
keuringsformulier geplaatst worden
dat lijkt me voor de aannemer handiger
werken. verder heb ik geen
opmerkingen op de huidige wijze.

Zoals eerder gezegd voor mij heeft het Ja
geen meerwaarde het lijkt me voor
jullie alleen wel een stuk prettiger
werken.

Ik zou er in ieder geval goed over nadenken
‘hoe’ maar digitaal lijkt me het mooiste.

Het is een goede zaak dat dit van Boekel dit
serieus op gaat pakken. Kijk goed rond hoe
anderen dit doen.

Voor van Boekel erg interessant.

zie vraag 8

nee

positief altijd leuk om een jong iemand
een proces te zien verbeteren, ik wens
je veel succes.

Hoogheemraadschap van
Delftland

Gemeente Amsterdam
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Ik werk als zelfstandige
momenteel binnen de
Gemeente Amsterdam

Binnen de gemeente
Amsterdam werk ik
momenteel als contract
Manger
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Kwaliteit is een erg breed
begrip als je het mij vraagt,
maar ik ervaar kwaliteit
vooral in het feit dat wij als
opdrachtgever ontzorgd
worden en niet overal
achteraan hoeven te gaan.
Dit kan op meerdere
vlakken zijn
uitvoeringstechnisch of
financieel. Denk hierbij aan
VTW’s en het
opleverdossier.
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Bijlage 5c

Interviews met externe + overzicht

Aanwezig: Joris Vos
Wiemer Vos

Van Boekel Bouw & Infra
BAM Infra Nederland

Uitvoerder
Hoofd-uitvoerder

Locatie: Voederheil 3, Zeeland
Datum: 17-05-2019
Tijd: 13:00
Inhoud interview
Vraag 1 en 3 gaan over uzelf en uw organisatie en contractvormen (inleidend)
Vraag 4a t/m 5c gaan over kwaliteitsborging binnen uw eigen organisatie
Vraag 6a t/m 6d gaan over het systeem dat Van Boekel nu hanteert (na toelichting)
Vraag 7a t/m 8 gaan over wat voor systemen er op de markt zijn en wat uw ervaringen er mee zijn.
Vraag 9 en 10 gaan over hoe u het gesprek ervaren heeft (afsluiting)
Vraag 1: Kunt u iets vertellen over u zelf en de organisatie waar u werkt?
Antwoord: Ik werk als ZZPer momenteel voor BAM Infra
Vraag 2: Wat voor rol heeft u binnen dit bedrijf?
Antwoord: Ik vervul hier de rol van Hoofd-uitvoerder
Vraag 3: Met wat voor contractvorm heeft uw organisatie vooral te maken?
En u zelf?
Antwoord: Voornamelijk UAV-GC, STABU en RAW
Vraag 4a: Hoe wordt de kwaliteit binnen uw projecten bewaakt? Wat voor systeem gebuikt u hier
voor?
Antwoord: Binnen de Bam gebruiken we hier het programma BIM360 Field voor. (Dit project is een 2d
project er is geen BIM-model gemaakt voor het bouwwerk echter kan de tool zoals de naam al doet
vermoeden ook op dat soort projecten gebruikt worden. Dit is een tool waarmee keuringen uitgevoerd
kunnen worden. De werkvoorbereider maakt aan het begin van het project een bibliotheek met een
de keuringen die uitgevoerd moeten worden. Hier staan ook de laatste versies van de tekeningen in
om fouten te voorkomen. Om een keuring uit te voeren kan iemand (die gemachtigd is want dat is wel
een vereiste) uit deze bibliotheek een ‘standaard’ formulier pakken voor bijvoorbeeld een prefab
onderdeel. Door buiten met de IPad naar buiten te gaan en foto’s te maken van de onderdelen die
gekeurd moeten worden is er direct visueel wat er gekeurd is en het voldoet. Als er met een bepaald
een onderdeel is wat niet goed is of nog wat extra aandacht verdiend kan hier een “incident”
aangemaakt worden.
Een incident wil zeggen dat er een actie aan gekoppeld zit. Dit kan natuurlijk van alles zijn een
beschadiging die hersteld dient te worden. Of dat er nog iets ontbreekt wat nog toegevoegd moet
worden. Hier kan vervolgens een actiehouder aangekoppeld worden, dit kan zelfs op naam.
Ik laat het je zien…
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(Eigen)Foto plaatsen prefab betonelementen (Locatie Velsen terrein Fattenval(NUON)) 17-05-2019
Na deze introductie op het programma binnen zijn we buiten gegaan met de IPad.
Een onderaannemer was toevallig bezig met het plaatsen van prefab betonelementen bij welke een
keuring vereist is. Op dit element zaten een paar kleine beschadigingen welke we ieder op de foto
hebben gezet. Hier is dan ook een incident van gemaakt en de actie is; Herstellen beschadigingen aan
prefab element. De incidenthouder/actiehouder was in dit geval de leverancier van de elementen. Wat
ook een handig onderdeel van het programma is dat er op de tekeningen en foto’s getekend kan
worden en er kunnen opmerkingen bijgezet worden.
Nadat we weer naar binnen zijn gegaan en de IPad gesynchroniseerd hadden (de keuring dus ook op
de computer staat en anderen vanuit de BAM op bij het document kunnen) vormt BIM360 Field hier
zelf een rapportvorm van. Hierin staat het compleet ingevulde keuringsforumlier en de incidenten
komen nu ook naar voren. Ook de actiehoudende partij en eventueel gekoppelde persoon staat er bij.
Wat ik ook erg interessant vond is dat er op de ‘homepage’ overzichten zijn met verschillende
informatie over alle opstaande en afgeronde incidenten.
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Hieronder overzicht per dag hoeveel
incidenten er open staan

Hierboven Overzicht met hoe snel
incidenten gemiddeld afgrond worden
door de verschillende partijen

Hieronder overzicht
openstaande incidenten per
partij

Hierboven een totaal
overzicht van der
verschillende incidenten

Vraag4b: Wordt deze variant van kwaliteitsbewaking al lang gebruikt?
Antwoord: Ik denk van wel, op dit project in ieder geval vanaf het begin. Zelf zit ik pas een klein jaar bij
de BAM dus ik denk dat je hiervoor bij mijn Collega Hellen van Dijk “onze BIM ambassadeur” zij kan je
vast helpen bij een stukje geschiedenis over de tool.
Vraag 4c: Waarom wordt dit op deze wijze gedaan, hoe is deze keuze tot stand gekomen?
Antwoord: ook voor deze vraag zal je bij Hellen terecht moeten.
Vraag 5a: Heeft u (of uw collega’s) wel eens om feedback gevraagd bij uw opdrachtgevers over de
wijze waarop de kwaliteit door uw organisatie geborgd wordt? Wat was de reactie?
Antwoord: Over het algemeen is de opdrachtgever positief over dit systeem. Als de opdrachtgever
ergens niet tevreden over is dan is dit werk inhoudelijk niet over dit proces aanzich.
Vraag 5b: Staat u achter de wijze waarop uw organisatie de kwaliteit nu borgt?
Antwoord: zeker is vind dit een erg goede tool. Gebruiksvriendelijk voor iedereen, doel gericht en
professioneel
Vraag 5c: Als u het kwaliteitsborgingsysteem binnen uw organisatie opnieuw zou mogen inrichten.
Wat zou u dan anders doen en waarom?
Antwoord: Nee, Ik sta achter deze wijze dus waarom zou ik het anders doen?
Na vraag 5 omschrijft Joris het huidige kwaliteitsborgingsysteem van Van Boekel.
Vraag 6a: Wat is uw eerste reactie op de keuringsmethodiek van Van Boekel?
30-08-2019
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Antwoord: Dit nog klinkt als de ouderwetse manier zoals dit voorheen ook wel gedaan werd. Toen ik
nog bij Van Boekel werkzaam was. Ik heb hier toen der tijd ook met Bert Leenen (projectleider) over
gesproken hierin zij Bert het volgende: ‘van Boekel wil als middelgrote aannemer de kleine werken van
de grote jongens af wilde pakken’ om dit te realiseren en te kunnen concurreren moet er nog veel
veranderen dit is een van die processen die ze op moeten pakken. Maar ik denk dat je daar zelf ook al
achter bent gekomen, na vandaag zeker.
Vraag 6b: Wat vindt u de goede en minder goede onderdelen van het systeem?
Antwoord: De gedachten zijn er wel bij Van Boekel maar op dit vlak lopen ze gewoon nog achter de
feiten aan.
Vraag 6c: Voorziet u problemen als er op deze Van Boekel op deze wijze door gaat (nu al of misschien
in de toekomst) Waarom wel of waarom niet?
Antwoord: Het is net wat ik zeg als Van Boekel mee wil met de concurrentie moeten ze hierin echt
stappen nemen. Als dat niet gebeurd raken ze steeds verder achterop.
Vraag 6d: Welke vervolgstappen adviseert u mij en Van Boekel?
Antwoord: Doorgrond nog bij meerdere aannemers de processen die zij hanteren.
Vraag 7a: Heeft u wel eens met andere kwaliteitssystemen gewerkt of kent u bedrijven die dit op een
andere wijze doen? (bijv. bij een oud werkgever) zo ja, op welke wijze?
Antwoord: Ik heb in het verleden bij KWS gezeten die hadden hier ook een tool voor dit was EDcontrols als ik me niet vergis dit werkt wel enigszins op de zelfde wijze alleen ervaarde ik het wel als
wat omslachtiger. En werd een beetje gek van alle meldingen die ik kreeg omdat andere mij als hoofduitvoerder koppelde aan incidenten (weet niet meer of het daar ook zo hete maar in ieder geval acties)
welke ik weer door moest schuiven naar mijn voormannen en uitvoerders maar dit had ook met de
omvang van het project te maken.
Vraag 7b: Heeft u dit als positief (beter) ervaren, waarom?
Antwoord: Het principe was voor mij toen nieuw en daardoor ervaarde ik het als een positieve
verandering alleen de wijze waarop dit gebeurde kon nog wat nog wat beter ingericht worden. Maar
BIM Field bevalt me nu beter dan ED-controls toen.
Vraag 7c: Adviseert u om deze partij hier over te benaderen? Zo ja, heeft u hier contactgegevens van?
Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Ik adviseer om in ieder geval om een naast de bam nog wat andere aannemers te
interviewen om tools te vergelijken wellicht zijn er nog veel betere dan die de BAM nu gebruikt.
Je zou dus bij KWS op de site kunnen kijken wellicht vind je daar wat. Ook is het misschien slim om
naast de civiele tak ook in de bouwsector te kijken daar zijn ze ook met dit soort programma’s weet ik.
Maar om meer informatie te krijgen over hoe BAM bij deze tool is gekomen kun je Hellen dus
benaderen.
Vraag 8: Heeft u nog toevoegingen, adviezen, of opmerkingen?
Antwoord: niet echt, ik denk we dat het een goede zaak is dat dit proces verbeterd word binnen van
Boekel.
Vraag 9: Hoe heeft u dit gesprek ervaren? Vind het onderwerp interessant?
Antwoord: Positief, vindt altijd leuk om jonge mensen in de bouw helpen als ik dat kan. Bij vragen kun
je me altijd bellen. Ook het onderwerp is zeker actueel en ik denk een mooi proces om nog dieper op
in te gaan.
30-08-2019
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Op 21-05-2019 is Hellen van Dijk telefonisch benaderd om te achterhalen wat de achterliggende
gedacht is geweest om juist deze tool te gebruiken dit is erg belangrijk voor het onderzoek.
Hieronder de samenvatting van de antwoorden van Hellen.
Hellen van dijk:
Ik Ben werkvoorbereider binnen BAM regionaal Civiel. Binnen BAM Civiel is een paar jaar geleden een
BIM team opgericht met werkvoorbereiders. Deze BIM ambassadeurs verzamelen hun eigen kennis en
ervaringen zodat deze gebruikt kunnen worden voor ondersteuning bij andere projecten.
Er zijn verschillende redenen dat we gekozen hebben voor het autodesk pakket waar 360 field ook toe
behoord. Ten eerste gebruiken we ook andere programma’s uit autodesk zoals autoCAD, regio en
Navisworks in de ontwerp en voorbereidingsfase. Daardoor is het makkelijker om bij het zelfde bedrijf
te blijven. Daarnaast heeft 360field als één van de weinige de optie om 3D modellen op de Ipad te
laden waardoor je hem ook mee naar buiten kunt nemen wat wij ook erg belangrijk vinden. Daarnaast
heeft deze app voor de uitvoerder nog veel meer opties zoals bijvoorbeeld een dagrapport waar
automatisch het weer van elke dag in komt te staan. Doordat ze hier vaker en makkelijker mee werken
pakken (ook de oudere) uitvoerders het BIM ver haal beter op. Al met al is dit voor de BAM een
logische keuze geweest.
27-05-2019
Nadat ik verder ben gegaan met mijn onderzoek en ben ik er achter gekomen dat er binnen de BAM
ook met Relatics gewerkt word. Dit riep bij mij de vraag op waarom wordt er daar dan niet met
Relatics gewerkt word om keuringen uit te voeren. Om deze reden heb ik Hellen nogmaals benaderd.
De vraag die ik gesteld heb luide als volgt:
Hoi Hellen, Ik begreep dat jullie ook met Relatics werken binnen de BAM. Waarom werken jullie daar
dan ook niet mee om keuringen uit te voeren?
Daar werken we ook zeker mee, er is zelfs een automatische upload relatie met BIM Field ontwikkeld.
Echter wordt Relatics vooral toegepast bij UAV-GC en geen RAW of STABU bestek. Bij UAV-GC moet je
namelijk al je eisen verifiëren. Iets wat binnen een bestek niet hoeft te doen omdat daar vaak letterlijk
voorschrijven wat te doen. laat het me zo omschrijven, keuringen vastleggen is vooral begonnen om
aan te tonen dat je werkt zoals voorgeschreven tegenwoordig doen we het ook meer om ons eigen
werk te controleren.
BIM Field is een geweldige app daarvoor. Omdat je dan buiten aan het controleren bent i.p.v. achteraf
en papiertje invullen.
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Aanwezig: Joris Vos
Van Boekel Bouw & Infra
Lennart van Zeventer Boskalis Nederland

Uitvoerder
projectcoördinator

Locatie: keet Boskalis, Etten-Leur
Datum: 20-05-2019
Tijd: 13:30-15:30
Inhoud interview
Vraag 1 en 3 gaan over uzelf en uw organisatie en contractvormen (inleidend)
Vraag 4a t/m 5c gaan over kwaliteitsborging binnen uw eigen organisatie
Vraag 6a t/m 6d gaan over het systeem dat Van Boekel nu hanteert (na toelichting)
Vraag 7a t/m 8 gaan over wat voor systemen er op de markt zijn en wat uw ervaringen er mee zijn.
Vraag 9 en 10 gaan over hoe u het gesprek ervaren heeft (afsluiting)
Vraag 1: Kunt u iets vertellen over u zelf en de organisatie waar u werkt?
Antwoord: Boskalis is werkzaam op verschillende vlakken en maar is vooral bekent om zijn
baggerwerken en het opspuiten van zand, daarnaast is Boskalis werkzaam in de GWW en in sinds een
aantal jaar ook in de civiele tak. Dit komt omdat ze MNO Vervat een aantal jaar geleden hebben
overgenomen.
Vraag 2: Wat voor rol heeft u binnen dit bedrijf?
Antwoord: Ik ben projectcoördinator/uitvoerder sinds augustus 2018 nog relatief kort dus.
Dit is mijn tweede project binnen Boskalis.

(Impressie tekening gemaal en sluis)
Vraag 3: Met wat voor contractvorm heeft uw organisatie vooral te maken?
En u zelf?
Antwoord: RAW en UAV-GC de baggerwerken hebben wellicht andere contractvormen maar daar ben
ik niet van op de hoogte. Daar heb ik zelf niet zo veel mee te maken.
30-08-2019
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Vraag 4a: Hoe wordt de kwaliteit binnen uw projecten bewaakt? Wat voor systeem gebuikt u hier
voor?
Antwoord: Wij doen keuringen a.d.h.v. eisen die we uitgewerkt hebben in Relatics. Een
werkvoorbereider maakt werkplannen waarin omschreven wordt hoe wij eisen aantonen. Er zijn
keuringsformulieren gemaakt (standaard bibliotheek die nog word ingericht) deze worden gekoppeld
aan eisen. Binnen projecten zijn er verschillende rollen en personen deze worden aan acties gekoppeld
(zij zijn dan verantwoordelijk voor het aantonen van de eisen) dit gebeurt alles in het zelfde
programma waarin de eisen zijn opgesteld. Dit vormt gelijk de basis van het opleverdossier.
Mooie uitspraak over Relatics (en ik denk alle tools die er zijn)
“het is een mooie tool …als je weet hoe het werkt”
Vraag 4b: Wordt deze variant van kwaliteitsbewaking al lang gebruikt?
Antwoord: dit is pas het tweede project waarin wij dit gebruiken het eerste project was het prises
Amalia viaduct (Maasvlakte) de mensen die hier toen met name bij betrokken zijn geweest zijn. Kevin
Terpstra en Maarten de Fluiter zij kunnen je waarschijnlijk over de ervaringen die zij er mee hebben
vertellen.
Vraag 4c: Waarom wordt dit op deze wijze gedaan, hoe is deze keuze tot stand gekomen?
Antwoord: Ook hiervoor verwijs ik je terug naar Kevin en Maarten voor meer info. Maar ik vermoed
dat dit gedaan in om te digitaliseren en om geen extra tool er bij te halen dit gewoon via Relatics te
doen.
Vraag 5a: Heeft u (of uw collega’s) wel eens om feedback gevraagd bij uw opdrachtgevers over de
wijze waarop de kwaliteit door uw organisatie geborgd wordt? Wat was de reactie?
Antwoord: Dit werk zit nog in de opstart fase dus zoveel is er nog niet gekeurd. Ik heb echter nog geen
negatieve dingen van uit OG gehoord.
Vraag 5b: Staat u achter de wijze waarop uw organisatie de kwaliteit nu borgt?
Antwoord: Het is goed dat we aan het innoveren zijn alleen staat nog een beetje in de kinderschoen.
Vraag 5c: Als u het kwaliteitsborgingsysteem binnen uw organisatie opnieuw zou mogen inrichten.
Wat zou u dan anders doen en waarom?
Antwoord: Het proces is niet verkeerd alleen wij in de uitvoering worden er nog te weinig in betrokken
om echt goed te kunnen oordelen of het beter kan.
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(eigen Foto’s huidige situatie buiten) 20-05-2019
Na vraag 5 omschrijft Joris het huidige kwaliteitsborgingsysteem van Van Boekel.
Vraag 6a: Wat is uw eerste reactie op de keuringsmethodiek van Van Boekel?
Antwoord: Dit is inderdaad ouderwets. Ik zal niet zeggen dat de manier waarop we het nu doen echt
dé manier is echter. Komt dit al een stuk bij een ideaal proces dan dit.
Vraag 6b: Wat vindt u de goede en minder goede onderdelen van het systeem?
Antwoord: De intentie is het zelfde alleen zijn dit veel te veel kleine belastede handelingen voor de
uitvoering.
Vraag 6c: Voorziet u problemen als er op deze Van Boekel op deze wijze door gaat (nu al of misschien
in de toekomst) Waarom wel of waarom niet?
Antwoord: ja, we komen steeds meer in een digitale wereld dus denk ik ook dat Van Boekel dit in de
uitvoering zou moeten doen.
Vraag 6d: Welke vervolgstappen adviseert u mij en Van Boekel?
Antwoord: Wat je nu doet lijkt me een goed plan het kijken bij verschillende aannemers alleen is
Boskalis nog in de beginfase van deze stap dus wellicht dat andere uitvoerende partijen die er iets
verder mee zijn je verder kunnen helpen.
Vraag 7a: Heeft u wel eens met andere kwaliteitssystemen gewerkt of kent u bedrijven die dit op een
andere wijze doen? (bijv. bij een oud werkgever) zo ja, op welke wijze?
Antwoord: Ja, ik heb bij Voklerwessels gesolliciteerd daar ben ik bij KWS terecht gekomen. Daar ben ik
in de uitvoering gekomen van de alliantiemarkermeerdijk. Hier werkte ze ook met Relatics en hebben
ze zover ik weet ook met een andere applicatie hiervoor zou je bij Van Hattum & Blankenvoort terecht
kunnen. Zij kunnen je vast laten zien hoe zij dit doen.
Vraag 7b: Heeft u dit als positief (beter) ervaren, waarom?
Antwoord: zelf niet echt mee gewerkt dus kan ik geen antwoord op geven.
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Vraag 7c: Adviseert u om deze partij hier over te benaderen? Zo ja, heeft u hier contactgegevens van?
Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Ja, Van Hattum is een grote aannemer en zij zullen hier zeker nog verder mee aan het
ontwikkelen zijn. Ik zou ze zeker proberen te benaderen.
Vraag 8: Heeft u nog toevoegingen, adviezen, of opmerkingen?
Antwoord: misschien kun je ook nog direct aankloppen bij Relatics zij weten wat er kan en wat de
kosten zijn voor het ingebruikneming van de Tool.
Vraag 9: Hoe heeft u dit gesprek ervaren? Vind het onderwerp interessant?
Antwoord: het onderwerp is zeker relevant en interessant zoals eerder gezegd zijn we er binnen
Boskalis volop mee bezig en aan het experimenteren.
Ik wil u bedanken voor het meewerken aan mijn onderzoek en verzeker u dat de inhoud van dit
interview enkel en alleen gebruikt zal worden binnen dit onderzoek en niet daarbuiten.

Vervolg onderzoek binnen Boskalis met Maarten de Fluiter (21-05-2019) 13:15 vanuit Zeeland
telefonisch.

Prinses Amalia viaduct gerealiseerd door Boskalis dit is het eerste project waar Relatics is toegepast.
(foto gemaakt door Rob Macor)
Als korte intro heb ik Marcel verteld wat ik aan het doen ben en hoe ik via Lennart bij hem terecht ben
gekomen. En dat ik weet dat ze Relatics gebruiken het doel van dit gesprek is nog meer over de
ervaring met het programma te komen en de waarom deze keuze gemaakt is.
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Vraag 4a: Hoe wordt de kwaliteit binnen uw projecten bewaakt? Wat voor systeem gebuikt u hier
voor?
Antwoord: We doen dit inderdaad met Relatics en aangezien dit het eerste werk was hebben we veel
werk gehad aan de voorkant. De werkzaamheden zijn dus een beetje verschoven de uitvoerder heeft
wat minder werk (niet printen, scannen, foto’s toevoegen) maar de voorbereiding heeft wat meer
werk om alles in het systeem te kloppen.
Vraag4b: Wordt deze variant van kwaliteitsbewaking al lang gebruikt?
Antwoord: Dit was het eerste project wat wij hier mee gedraaid hebben.
Vraag 4c: Waarom wordt dit op deze wijze gedaan, hoe is deze keuze tot stand gekomen?
Antwoord: Het was al langer bekent dat dit proces erg langdradig is omdat met de komst van de UAVGC contracten we onze eisen aan moeten tonen en de keuze is gemaakt om dit met Relatics te doen.
hebben we alles zo veel mogelijk bij 1 partij te doen er zijn inderdaad verschillende tools maar dit is de
gedachtegang geweest .
Vraag 5a: Heeft u (of uw collega’s) wel eens om feedback gevraagd bij uw opdrachtgevers over de
wijze waarop de kwaliteit door uw organisatie geborgd wordt? Wat was de reactie?
Antwoord: Op ons opleverdossier is inhoudelijk wel beoordeeld uiteraard maar er is geen beoordeling
gekomen op de wijze van aanleveren van de keuringen.

Vraag 5b: Staat u achter de wijze waarop uw organisatie de kwaliteit nu borgt?
Antwoord: Jazeker
Vraag 5c: Als u het kwaliteitsborgingsysteem binnen uw organisatie opnieuw zou mogen inrichten.
Wat zou u dan anders doen en waarom?
Antwoord: Nee, ik vind dit een goed systeem en als de bibliotheek straks helemaal ingericht is werkt
het helemaal goed.
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Aanwezig: Joris Vos
Jorrit Welten

Van Boekel Bouw & Infra
Mullerbouw

Uitvoerder

Locatie: Voederheil 3, Zeeland
Datum: 03-06-2019
Tijd: 15:30
Inhoud interview
Vraag 1 en 3 gaan over uzelf en uw organisatie en contractvormen (inleidend)
Vraag 4a t/m 5c gaan over kwaliteitsborging binnen uw eigen organisatie
Vraag 6a t/m 6d gaan over het systeem dat Van Boekel nu hanteert (na toelichting)
Vraag 8 t/m 9 gaan over hoe u het gesprek ervaren heeft (afsluiting)
Vraag 1: Kunt u iets vertellen over u zelf en de organisatie waar u werkt?
Antwoord: Jazeker, Mullerbouw is een aannemer die werkzaam is in nieuwbouw en renovatie in de
woningbouw. We realiseren voornamelijk huizen, kantoorpanden en we hebben ook al een aantal
basisscholen mogen realiseren. We werken in een goede mix van ervaren personeel en jongere
mensen. De meeste leerlingen die hier stage lopen blijven hier plakken waardoor we veel eigen
opgeleid personeel hebben.
Vraag 2: Wat voor rol heeft u binnen dit bedrijf?
Antwoord: Directeur
Vraag 3: Met wat voor contractvorm heeft uw organisatie vooral te maken?
En u zelf?
Antwoord: Wij werken voornamelijk met STABU contracten soms voor particulieren.
Vraag 4a: Hoe wordt de kwaliteit binnen uw projecten bewaakt? Wat voor systeem gebuikt u hier
voor?
Antwoord: De nieuwe wetgeving gaat ons verplichten dit te doen. Echter doen wij dit zelf al met het
programma STA Software, niet omdat het moet maar vooral voor ons zelf.
Vraag4b: Wordt deze variant van kwaliteitsbewaking al lang gebruikt?
Antwoord: Dit doen we al een aantal jaar.
Vraag 4c: Waarom wordt dit op deze wijze gedaan, hoe is deze keuze tot stand gekomen?
Antwoord: Hermie Vos een kennis van me is hier met zijn programma bij ons langsgekomen en we
zegen er direct potentie in. We gebruiken het tot op de dag van vandaag zelf onze oudere uitvoerders
van 55+ gebruiken het.
Vraag 5a: Heeft u (of uw collega’s) wel eens om feedback gevraagd bij uw opdrachtgevers over de
wijze waarop de kwaliteit door uw organisatie geborgd wordt? Wat was de reactie?
Antwoord: Die zijn hier positief over zeker omdat we dit al voor de nieuwe wetgeving deden. Hiermee
liepen we direct voorop in de woningbouw qua kwaliteitsborging.
Na vraag 5 omschrijft Joris het huidige kwaliteitsborgingsysteem van Van Boekel.
Vraag 6a: Wat is uw eerste reactie op de keuringsmethodiek van Van Boekel?
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Antwoord: Van Boekel zit natuurlijk in een iets andere tak van sport dan dat wij zitten maar ik denk
inderdaad dat je een punt hebt en dat dit efficiënter kan. Ook het verzamelen van data wat nu niet
echt gebeurd.
Vraag 6b: Wat vindt u de goede en minder goede onderdelen van het systeem?
Antwoord: Net wat ik bij de vorige vraag ook al aangaf. Van Boekel heeft niet echt een goed inzicht in
wat er wel en niet goed gaat binnen projecten. Hier valt een hoop te winnen. Ook zijn dit wel erg veel
stappen die doorlopen moeten worden om de keuringen uit te voeren.
Vraag 6c: Voorziet u problemen als er op deze Van Boekel op deze wijze door gaat (nu al of misschien
in de toekomst) Waarom wel of waarom niet?
Antwoord: Het kost nu al onnodig veel tijd en ik vermoed dat er te weinig lering word getrokken uit
fouten die gemaakt worden. of dit echt een probleem is weet ik niet maar in ieder geval een gemiste
kans.
Vraag 6d: Welke vervolgstappen adviseert u mij en Van Boekel?
Antwoord: STA testen, het werkt eenvoudig voor iedereen en de kosten zijn niet bijzonder hoog. Het
zal leiden tot nieuwe inzichten.
Vraag 8: Heeft u nog toevoegingen, adviezen, of opmerkingen?
Antwoord: Nee
Vraag 9: Hoe heeft u dit gesprek ervaren? Vind het onderwerp interessant?
Antwoord: Altijd leuk een student te kunnen helpen en te kunnen vertellen over ons bedrijf. Het
onderwerp is zeker relevant en een leuk, interessant onderwerp voor je scriptie.
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Bijlage 5d

Interview met directie Van Boekel

Aanwezig: Joris Vos
Van Boekel Bouw & Infra
Raymond Hengeveld Van Boekel Bouw & infra

Uitvoerder
Operationeel Directeur

Locatie: Voederheil 3, Zeeland
Datum: 04-06-2019
Tijd: 12.00

Vraag 1 t/m 4 gaan over Van Boekel en u zelf(inleidend)
Vraag 5a t/m 6c gaan over kwaliteitsborging binnen projecten (kern)
Vraag 7 en 8 gaan over hoe u het gesprek ervaren heeft (afsluiting)
Vraag 1: Wat is uw functie binnen Van Boekel en hoelang vervult u deze rol al?
Antwoord: Mijn huidige functie is Operationeel Directeur sinds 1 januari 2019. Daarvoor manager bij
Van Boekel Bouw & infra. (bij van Boekel gestart april 2018).
Vraag 2: Welke projecten lopen er momenteel binnen VB B&I, en waar ligt focus op bij nieuwe
tenders?
Antwoord: Op dit moment lopen er veel verschillende soorten projecten, ook buiten de business-unit
B&I. Regionaal: Veelal reconstructieprojecten wegen en BRM / WRM. Momenteel een 4-tal en een
aantal kleine projectjes. GMBH: reconstructieprojecten wegen en wat grotere grondverzet projecten.
Internationaal: Aanleg riolering St. Maarten / appartementencomplex Saba / Kadeversterking St.
Eustatius / Nieuwe vertrekhal en Fiso-toren vliegveld St. Eustatius. B&I: Afronding Valkbrug Leiden /
Drinkwaterpompstation Schijf / Datacenter AMS10 / Datacenter AMS8-9.
Vraag 3a: Wat merkt Van Boekel van de veranderende markt en contractvormen?
Antwoord: De veranderende markt in relatie tot contractvormen is iets wat een paar jaar geleden
meer speelde. Inmiddels zijn we al grotendeels op ingericht deze contractvormen.
Vraag 3b: Hoe speelt van Boekel hier op in en wat veranderd er binnen de organisatie?
Antwoord: We zijn breed georiënteerd qua bedrijfsonderdelen en de projecten die we doen. Dit vergt
een breed kennisgebied en een brede werkprocessen binnen het bedrijf. Op zich is uniformiteit een
doel wat we nastreven, maar gezien de grote verschillen binnen de business-units ontkomen we niet
aan toch een spreiding van werkwijzes / processen e.d.
Vraag 4a: Hoe wil VB B&I zich profileren op de markt, en op welke wijze wil VB B&I onderscheidend
zijn t.o.v. andere aannemers?
Antwoord: Van Boekel denkt in oplossingen en kansen. Daarin zijn we echt proactiever en positiever
dan de markt. Met name op het gebied van gemalen en datacenters zijn we een echte specialist. We
zoeken het liefst de complexere multidisciplinaire projecten. Qua omvang tussen de ca. 1-10 miljoen.
Als projecten kleiner worden is er teveel concurrentie. Als ze groter worden dan wordt het risicoprofiel
te groot. Soms kiezen we dan om een combinatie aan te gaan met een partner.
Vraag 4b: Wat is er nodig om deze doelen te bereiken en hoe merk je nu al dat VB onderscheidend is?
Antwoord: De kansen in de markt veranderen continu, dat betekend ook dat ons bedrijf ook continu
aan verandering onderhevig is. Het is af en toe lastig om ons bedrijf en de processen in dat tempo mee
te krijgen. Wat voor ons belangrijk is om continu nieuwe mensen aan te nemen. Jongere mensen om
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het bedrijf van onderaf aan te vullen en doorgroei mogelijk te maken. Ook blijven we behoefte houden
aan personeel met aantal jaren ervaring het liefst bij de grotere aannemers.
Intro t.b.v. vraag 5:
Op basis van eerder uitgevoerde interviews in dit onderzoek is gebleken dat het
kwaliteitsborgingsysteem en dan met name het proces van VB vaak niet als efficiënt ervaren wordt. Dit
blijkt uit de interviews met eigen personeel en recente opdrachtgevers.
Vraag 5a: Is dit bij u bekent en kunt u zichzelf hier in vinden? Waarom wel of waarom niet?
Antwoord: Is me deels bekend, dat heeft in mijn optiek 2 oorzaken:
1) Onervaren personeel die kwaliteitsborging als systematiek niet kennen.
2) Er is de afgelopen tijd (2 jaar) een wildgroei ontstaan van werkwijze en systematieken. Dit
doordat ons systeem niet meer up-to-date was. Ook door wisselingen in nieuw personeel met
verschillende achtergronden is dit ontstaan.
Vraag 5b: Heeft u wel eens overwogen dit proces opnieuw in te richten? Zo ja, waarom is dit nog niet
gebeurt?
Antwoord: Medio vorig jaar is bij een tussentijdse audit geconstateerd dat we onvoldoende bij waren
qua proces, dat er onduidelijkheden waren en een wildgroei van verschillende processen. Begin van dit
jaar zijn we begonnen om deze en andere processen, aan te passen en te, uniformeren en up-to-date
gemaakt. De truc is om dit ook zo te houden als we alles hebben ingericht.
Vraag 6a: Heeft u wel eens voor of met een bedrijf gewerkt die dit op een andere (betere) wijze dan
ons uitvoerde? (als het antwoord op deze vraag nee is slaan we 6b over)
Antwoord: ja
Vraag 6b: Welke partij(en) zijn dit? Heeft u contactgegevens van deze bedrijven zodat ik deze kan
benaderen voor mijn onderzoek? (als u deze vraag kunt beantwoorden slaan we 6c over)
Antwoord: n.v.t.
Vraag 6C: Ondanks dat u niet met bedrijven heeft gewerkt die dit op een andere wijze doen, kent u
wellicht wel bedrijven uit onze branche die bezig zijn met innovaties(verbeteringen) binnen de
organisatie bezig zijn. Op het gebied van kwaliteitsboring en digitalisering.
Heeft u contactgegevens van deze bedrijven zodat ik deze kan benaderen voor mijn onderzoek?
Antwoord: n.v.t.
Vraag 7: Heeft u nog toevoegingen, adviezen, of opmerkingen?
Antwoord: n.v.t.
Vraag 8: Hoe heeft u deze vragen ervaren?
Antwoord: Soms wat te algemeen. Maar wel interessant dat hier zo over gedacht word maar dat ik
hier niet ze veel over hoor van onze medewerkers.
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Interviews met externe aannemers
Naam

Vraag 1
Kunt u iets vertellen over u zelf en de
organisatie waar u werkt?

funtie

organisatie

Lennart van Zeventer

Uitvoerder,
Projectcoordinator

Boskalis Nederland

Maarten de Fluiter

Uitvoerder

Boskalis Nederland

Jorrit Welten

Directeur

Muller Bouw

Wiemer Vos

Hoofd-uitvoerder

BAM Infra

31-08-2019

Vraag 2
Wat voor rol heeft u binnen dit bedrijf?

Boskalis is werkzaam op verschillende
Ik ben projectcoördinator/uitvoerder sinds
vlakken en maar is vooral bekent om zijn
augustus 2018 nog relatief kort dus. Dit is
baggerwerken en het opspuiten van zand,
mijn tweede project binnen Boskalis
daarnaast is Boskalis werkzaam in de GWW
en in sinds een aantal jaar ook in de civiele
tak. Dit komt omdat ze MNO Vervat een
aantal jaar geleden hebben overgenomen.

Jazeker, Mullerbouw is een aannemer die
Directeur
werkzaam is in nieuwbouw en renovatie in
de woningbouw. We realiseren voornamelijk
huizen, kantoorpanden en we hebben ook al
een aantal basisscholen mogen realiseren.
We werken in een goede mix van ervaren
personeel en jongere mensen. De meeste
leerlingen die hier stage lopen blijven hier
plakken waardoor we veel eigen opgeleid
personeel hebben.
Ik werk als ZZPer momenteel voor BAM Infra Ik vervul hier de rol van Hoofd-uitvoerder
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Vraag 3
Met wat voor contractvorm heeft uw
organisatie vooral te maken? En u zelf?

Vraag 4a
Hoe wordt de kwaliteit binnen uw projecten bewaakt? Wat
voor systeem gebuikt u hier voor?

Vraag 4b
Wordt deze variant van kwaliteitsbewaking
al lang gebruikt?

Vraag 4c
Vraag 5a
Waarom wordt dit op deze wijze gedaan, hoe Heeft u (of uw collega’s) wel eens om
is deze keuze tot stand gekomen?
feedback gevraagd bij uw opdrachtgevers
over de wijze waarop de kwaliteit door uw
organisatie geborgd wordt? Wat was de
reactie?

RAW en UAV-GC de baggerwerken hebben
wellicht andere contractvormen maar daar
ben ik niet van op de hoogte. Daar heb ik zelf
niet zo veel mee te maken.

Wij doen keuringen a.d.h.v. eisen die we uitgewerkt hebben
in Relatics. Een werkvoorbereider maakt werkplannen
waarin omschreven wordt hoe wij eisen aantonen. Er zijn
keuringsformulieren gemaakt (standaard bibliotheek die nog
word ingericht) deze worden gekoppeld aan eisen. Binnen
projecten zijn er verschillende rollen en personen deze
worden aan acties gekoppeld (zij zijn dan verantwoordelijk
voor het aantonen van de eisen) dit gebeurt alles in het
zelfde programma waarin de eisen zijn opgesteld. Dit vormt
gelijk de basis van het opleverdossier.

Dit is pas het tweede project waarin wij dit
gebruiken het eerste project was het prises
Amalia viaduct (Maasvlakte) de mensen die
hier toen met name bij betrokken zijn
geweest zijn. Kevin Terpstra en Maarten de
Fluiter zij kunnen je waarschijnlijk over de
ervaringen die zij er mee hebben vertellen.

Ook hiervoor verwijs ik je terug naar Kevin Dit werk zit nog in de opstart fase dus zoveel
en Maarten voor meer info. Maar ik vermoed is er nog niet gekeurd. Ik heb echter nog geen
dat dit gedaan in om te digitaliseren en om negatieve dingen van uit OG gehoord.
geen extra tool er bij te halen dit gewoon via
Relatics te doen.

Wij werken voornamelijk met STABU
contracten soms voor particulieren.

Voornamelijk UAV-GC, STABU en RAW

We doen dit inderdaad met Relatics en aangezien dit het
eerste werk was hebben we veel werk gehad aan de voorkant.
De werkzaamheden zijn dus een beetje verschoven de
uitvoerder heeft wat minder werk (niet printen, scannen,
foto’s toevoegen) maar de voorbereiding heeft wat meer werk Dit was het eerste project wat wij hier mee
om alles in het systeem te kloppen.
gedraaid hebben.
De nieuwe wetgeving gaat ons verplichten dit te doen. Echter Dit doen we al een aantal jaar.
doen wij dit zelf al met het programma STA Software, niet
omdat het moet maar vooral voor ons zelf.

Binnen de Bam gebruiken we hier het programma BIM360
Field voor. (Dit project is een 2d project er is geen BIM-model
gemaakt voor het bouwwerk echter kan de tool zoals de
naam al doet vermoeden ook op dat soort projecten gebruikt
worden. Dit is een tool waarmee keuringen uitgevoerd
kunnen worden. De werkvoorbereider maakt aan het begin
van het project een bibliotheek met een de keuringen die
uitgevoerd moeten worden. Hier staan ook de laatste versies
van de tekeningen in om fouten te voorkomen. Om een
keuring uit te voeren kan iemand (die gemachtigd is want dat
is wel een vereiste) uit deze bibliotheek een ‘standaard’
formulier pakken voor bijvoorbeeld een prefab onderdeel.
Door buiten met de IPad naar buiten te gaan en foto’s te
maken van de onderdelen die gekeurd moeten worden is er
direct visueel wat er gekeurd is en het voldoet. Als er met een
bepaald een onderdeel is wat niet goed is of nog wat extra
aandacht verdiend kan hier een “incident” aangemaakt
worden. Een incident wil zeggen dat er een actie aan
gekoppeld zit. Dit kan natuurlijk van alles zijn een
beschadiging die hersteld dient te worden. Of dat er nog iets
ontbreekt wat nog toegevoegd moet worden. Hier kan
vervolgens een actiehouder aangekoppeld worden, dit kan
zelfs op naam.

Ik denk van wel, op dit project in ieder geval
vanaf het begin. Zelf zit ik pas een klein jaar
bij de BAM dus ik denk dat je hiervoor bij
mijn Collega Hellen van Dijk “onze BIM
ambassadeur” zij kan je vast helpen bij een
stukje geschiedenis over de tool.

Het was al langer bekent dat dit proces erg
langdradig is omdat met de komst van de
UAV-GC contracten we onze eisen aan
moeten tonen en de keuze is gemaakt om dit
met Relatics te doen. hebben we alles zo veel
mogelijk bij 1 partij te doen er zijn
inderdaad verschillende tools maar dit is de
gedachtegang geweest .
Hermie Vos een kennis van me is hier met
zijn programma bij ons langsgekomen en we
zegen er direct potentie in. We gebruiken het
tot op de dag van vandaag zelf onze oudere
uitvoerders van 55+ gebruiken het.

ook voor deze vraag zal je bij Hellen terecht
moeten.
Hellen van Dijk: Er zijn verschillende redenen
dat we voor het autodesk pakket hebben
gekozen. Ten eerste gebruiken we ook
andere programma's van autodesk in
ontwerp en voorbereiding. Zoals Regio en
Naviworks. De combinatie met field is
daardoor makkelijker dan met programma's
van andere bedrijven. Daarnaast heeft
BIM360Field als één van de weinige de optie
op het 3D model op de Ipad te laden
waardoor je hem ook mee naar buiten kan
nemen. Wat ook belangrijk is, is dat de 360
Field niet alleen een keuringsapp is maar de
uitvoerder er nog meer opties heeft
waardoor ze het vaker gebruiken en het BIM
verhaal beter wordt opgepakt buiten.

Op ons opleverdossier is inhoudelijk wel
beoordeeld uiteraard maar er is geen
beoordeling gekomen op de wijze van
aanleveren van de keuringen.
Die zijn hier positief over zeker omdat we dit
al voor de nieuwe wetgeving deden. Hiermee
liepen we direct voorop in de woningbouw
qua kwaliteitsborging.

Over het algemeen is de opdrachtgever
positief over dit systeem. Als de
opdrachtgever ergens niet tevreden over is
dan is dit werk inhoudelijk niet over dit
proces aanzich.
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funtie

organisatie

Uitvoerder,
Projectcoordinator

Boskalis Nederland

Uitvoerder

Boskalis Nederland

Vraag 5c
Als u het kwaliteitsborgingsysteem binnen
uw organisatie opnieuw zou mogen
inrichten. Wat zou u dan anders doen en
waarom?

Vraag 6a
Wat is uw eerste reactie op de
keuringsmethodiek van Van Boekel?

Het is goed dat we aan het innoveren zijn
alleen staat nog een beetje in de
kinderschoen.

Het proces is niet verkeerd alleen wij in de
uitvoering worden er nog te weinig in
betrokken om echt goed te kunnen oordelen
of het beter kan.

De intentie is het zelfde alleen zijn dit veel te ja, we komen steeds meer in een digitale
Dit is inderdaad ouderwets. Ik zal niet
wereld dus denk ik ook dat Van Boekel dit in
zeggen dat de manier waarop we het nu doen veel kleine belastede handelingen voor de
de uitvoering zou moeten doen.
echt dé manier is echter. Komt dit al een stuk uitvoering.
bij een ideaal proces dan dit.

Jazeker
Directeur

Muller Bouw

Hoofd-uitvoerder

BAM Infra

Vraag 6c
Voorziet u problemen als er op deze Van
Boekel op deze wijze door gaat (nu al of
misschien in de toekomst) Waarom wel of
waarom niet?

Vraag 6b
Wat vindt u de goede en minder goede
onderdelen van het systeem?

Vraag 5b
Staat u achter de wijze waarop uw
organisatie de kwaliteit nu borgt?

31-08-2019

Vraag 7b
Vraag 7a
Heeft u dit als positief (beter) ervaren,
Heeft u wel eens met andere
waarom?
kwaliteitssystemen gewerkt of kent u
bedrijven die dit op een andere wijze doen?
(bijv. bij een oud werkgever) zo ja, op welke
wijze?

Vraag 8
Vraag 7c
Heeft u nog toevoegingen, adviezen, of
Adviseert u om deze partij hier over te
opmerkingen?
benaderen? Zo ja, heeft u hier
contactgegevens van? Zo nee, waarom niet?

Wat je nu doet lijkt me een goed plan het
kijken bij verschillende aannemers alleen is
Boskalis nog in de beginfase van deze stap
dus wellicht dat andere uitvoerende partijen
die er iets verder mee zijn je verder kunnen
helpen.

Zelf niet echt mee gewerkt dus kan ik geen
Ja, ik heb bij Voklerwessels gesolliciteerd
daar ben ik bij KWS terecht gekomen. Daar antwoord op geven.
ben ik in de uitvoering gekomen van de
alliantiemarkermeerdijk. Hier werkte ze ook
met Relatics en hebben ze zover ik weet ook
met een andere applicatie hiervoor zou je bij
Van Hattum & Blankenvoort terecht kunnen.
Zij kunnen je vast laten zien hoe zij dit doen.

Ja, Van Hattum is een grote aannemer en zij
zullen hier zeker nog verder mee aan het
ontwikkelen zijn. Ik zou ze zeker proberen te
benaderen.

Vraag 9
Hoe heeft u dit gesprek ervaren? Vind het
onderwerp interessant?

Misschien kun je ook nog direct aankloppen
bij Relatics zij weten wat er kan en wat de
kosten zijn voor het ingebruikneming van de
Tool.

Het onderwerp is zeker relevant en
interessant zoals eerder gezegd zijn we er
binnen Boskalis volop mee bezig en aan het
experimenteren.

Nee

Altijd leuk een student te kunnen helpen en
te kunnen vertellen over ons bedrijf. Het
onderwerp is zeker relevant en een leuk,
interessant onderwerp voor je scriptie.

Nee, ik vind dit een goed systeem en als de
bibliotheek straks helemaal ingericht is
werkt het helemaal goed.
Van Boekel zit natuurlijk in een iets andere
tak van sport dan dat wij zitten maar ik denk
inderdaad dat je een punt hebt en dat dit
efficiënter kan. Ook het verzamelen van data
wat nu niet echt gebeurd.

zeker ik vind dit een erg goede tool.
Gebruiksvriendelijk voor iedereen, doel
gericht en professioneel

Vraag 6d
Welke vervolgstappen adviseert u mij en
Van Boekel?

Net wat ik bij de vorige vraag ook al aangaf.
Van Boekel heeft niet echt een goed inzicht in
wat er wel en niet goed gaat binnen
projecten. Hier valt een hoop te winnen. Ook
zijn dit wel erg veel stappen die doorlopen
moeten worden om de keuringen uit te
voeren.

Nee, Ik sta achter deze wijze dus waarom zou Dit nog klinkt als de ouderwetse manier
De gedachten zijn er wel bij Van Boekel
zoals dit voorheen ook wel gedaan werd.
ik het anders doen?
maar op dit vlak lopen ze gewoon nog
Toen ik nog bij Van Boekel werkzaam was. Ik
achter de feiten aan.
heb hier toen der tijd ook met Bert Leenen
(projectleider) over gesproken hierin zij Bert
het volgende: ‘van Boekel wil als
middelgrote aannemer de kleine werken van
de grote jongens af wilde pakken’ om dit te
realiseren en te kunnen concurreren moet er
nog veel veranderen dit is een van die
processen die ze op moeten pakken. Maar ik
denk dat je daar zelf ook al achter bent
gekomen, na vandaag zeker.
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STA testen, het werkt eenvoudig voor
Het kost nu al onnodig veel tijd en ik
iedereen en de kosten zijn niet bijzonder
vermoed dat er te weinig lering word
getrokken uit fouten die gemaakt worden. of hoog. Het zal leiden tot nieuwe inzichten.
dit echt een probleem is weet ik niet maar in
ieder geval een gemiste kans.

Het is net wat ik zeg als Van Boekel mee wil
met de concurrentie moeten ze hierin echt
stappen nemen. Als dat niet gebeurd raken
ze steeds verder achterop.

Doorgrond nog bij meerdere aannemers de
processen die zij hanteren.

Ik heb in het verleden bij KWS gezeten die
hadden hier ook een tool voor dit was EDcontrols als ik me niet vergis dit werkt wel
enigszins op de zelfde wijze alleen ervaarde
ik het wel als wat omslachtiger. En werd een
beetje gek van alle meldingen die ik kreeg
omdat andere mij als hoofd-uitvoerder
koppelde aan incidenten (weet niet meer of
het daar ook zo hete maar in ieder geval
acties) welke ik weer door moest schuiven
naar mijn voormannen en uitvoerders maar
dit had ook met de omvang van het project te
maken.

Het principe was voor mij toen nieuw
en daardoor ervaarde ik het als een
positieve verandering alleen de wijze
waarop dit gebeurde kon nog wat nog
wat beter ingericht worden. Maar BIM
Field bevalt me nu beter dan EDcontrols toen.

Ik adviseer om in ieder geval om een naast niet echt, ik denk we dat het een goede zaak
is dat dit proces verbeterd word binnen van
de bam nog wat andere aannemers te
interviewen om tools te vergelijken wellicht Boekel.
zijn er nog veel betere dan die de BAM nu
gebruikt.Je zou dus bij KWS op de site
kunnen kijken wellicht vind je daar wat. Ook
is het misschien slim om naast de civiele tak
ook in de bouwsector te kijken daar zijn ze
ook met dit soort programma’s weet ik.
Maar om meer informatie te krijgen over hoe
BAM bij deze tool is gekomen kun je Hellen
dus benaderen.

Positief, vindt altijd leuk om jonge mensen
in de bouw helpen als ik dat kan. Bij vragen
kun je me altijd bellen. Ook het onderwerp is
zeker actueel en ik denk een mooi proces om
nog dieper op in te gaan.

Bijlage 5e

Overzicht geïnterviewde persoenen

Naam
Raymond Hengeveld
Randy Aben
Marvin Derks
Bas van den Kerkhof
Guus Verhoeven
Stef Herdriks
Thomas Verhagen

Organisatie
Van Boekel Bouw & Infra
Van Boekel Bouw & Infra
Van Boekel Bouw & Infra
Van Boekel Bouw & Infra
Van Boekel Bouw & Infra
Van Boekel Bouw & Infra
Van Boekel Bouw & Infra

Naam
Rien de Munck
Tom Piepers

Project
Gemaal Bergweg, Bergschenhoek
Valkbrug, Leiden

Organisatie
Sweco
Gemeente Leiden

Niels Franken

Vijfhoek, Amsterdam

Marcel de Jong

Gemaal Delftland

Gemeente
Amsterdam
HHSK Delftland

Henk de Groot

Verbeteren Kamperlijn, ZwolleKampen

Naam
Lennart van Zeventer
Marcel de Fluiter
Wiemer Vos
Hellen van Dijk
Jorrit Welten

Bam Rail Infra

Organisatie
Boskalis Nederland
Boskalis Nederland
Bam Infra
Bam Infra
Mullen Bouw

Functie
Operationeel Directeur
Hoofd-Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Assistent Uitvoerder
Projectcoördinator (kwaliteit)
Projectcoördinator
Functie
Projectleider
Contractmanager
Singelparkbruggen/Blekerspark
Contractmanager
Contractmanager GA-VW
Manager Projectbeheersing

Functie
Projectcoördinator
Uitvoerder
Hoofd-uitvoerder
BIM ambassadeur/ Werkvoorereider
Directeur

(Hendriks, 2019)
(Hengeveld, 2019)
(Aben, 2019)
(Kerkhof, 2019)
(Derks, 2019)
(Verhoeven, 2019)
(Verhagen, 2019)
(Munck, 2019)
(Piepers, 2019)
(Franken, 2019)
(Jong, 2019)
(Pluijm, 2019)
(Vos, 2019)
(Welten, 2019)
(Zeventer, 2019)
(Fluiter, 2019)
(Dijk, 2019)
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Demo van Boekel

Ronde Randy
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1

Rondes

Ronde: Ronde Randy
Gemaakt op

09-07-2019

Gemaakt door

van Boekel - Jeroen Vos

30-08-2019
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2

Formulieren/snags

4 - Werkplekinspectie
02. Bouwplaats en terreininrichting algemeen
2.0 Situatiefoto's
Situatiefoto's

2.1 Afrastering, verkeersvoorzieningen en bebording bouwplaatsreglement
Beoordeling

Goed

2.2 Orde en netheid bouwterrein en wegen
Beoordeling

Goed

2.3 Orde en netheid was-, kleed en toiletruimten
Beoordeling

Goed

2.4 Orde en netheid keet en schaftgelegenheid
Beoordeling

Goed

2.5 Materieel en materiaal stabiel opgeslagen
Beoordeling

Goed

2.6 Bouwwegen voldoende vlak en vehard
Beoordeling

Goed

2.7 Voorzieningen tegen opstuiven bouwweg (sector sproeiers of anders)
Beoordeling

Goed

03. Bereikbaarheid werkplek
3.0 Situatiefoto's
Situatiefoto's

3.1 duidelijke looproute aanwezig en zo nodig verplicht

30-08-2019
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Beoordeling

Goed

3.2 Looppaden en trappen vrij van obstakels en opgeruimd
Beoordeling

Goed

3.3. Bij inzet ladders. Ladders geborgd, een meter boven afstap plaats doorstekend en onder een 75
graden hoek geplaatst
Beoordeling

Goed

04. Vloeren en daken
4.1 Compleet leuningwerk aangebracht (kantplank, knie, heupleuning)
Beoordeling

N.v.t./Niet beoordeeld

05. Rolsteigers
5.1 Gebruikersinstructies aanwezig en bekend bij de medewerkers
Beoordeling

Goed

5.2 Rolsteiger opgebouwd conform opbouwvoorschrift (voorloopleuningen)
Beoordeling

Goed

5.3 Werkvloerencompleet dichtgelegd en voorzien van compleet leuningwerk (kantplan, knie en
heupleuning)
Beoordeling

N.v.t./Niet beoordeeld

5.5 Is de rolsteiger in deugdelijke staat en aantoonbaar gekeurd (sticker)
Beoordeling

Goed

07. Bekistingen
7.0 Situatiefoto's
Situatiefoto's

7.2 Kan de bekisting stabiel worden geparkeerd / opgeslagen
Beoordeling

Goed

7.3 Zijn stalen wandbekistingen voorzien van kophekken en twee -zijdige randbeveiligingen
Beoordeling

Goed

7.4 Zijn bekistingsvloeren en /of de stortsteigers voldoende beveiligd
Beoordeling

N.v.t./Niet beoordeeld

7.5 Is de stalen wandbekisting verankerd met minimaal 2 storm verankeringen (tot 27m2)
Beoordeling

30-08-2019

Goed
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7.6 Vindt er een eindcontrole plaats voor stortbelasting
Beoordeling

Goed

08. Hijskranen, heistellingen en / hijsmiddelen
8.0 Situatiefoto's
Situatiefoto's

8.1 Is het kraanboek actueel en aanwezig. Let op dat er ook opstellingskeuringen worden verricht bij
o.a. heistellingen.
Beoordeling

Goed

8.2 Beschikken de machinsiten over een geldig deskdundigheidsbewijs
Beoordeling

Goed

8.3 Beschikken de medewerkers die lasten aanslaan over de benodigde aantoonbare
deskundigheideke inspecties plaats
Beoordeling

Goed

09. Ladders en trappen
9.0 Situatiefoto's
Situatiefoto's

9.1. Ladders en / of trappen aantoonbaar gekeurd en vrij van beschadigingen
Beoordeling

Goed

9.2 Worden ladders en /of trappen alleen incidenteel gebruikt
Beoordeling

Goed

9.3. Voorzieningen tegen wegschuiven aanwezig en ladders onder juiste hoek opgesteld
Beoordeling

Goed

9.3. Voorzieningen tegen wegschuiven aanwezig en ladders onder juiste hoek opgesteld
Beoordeling

30-08-2019
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Functie Beoordelaar
Naam Beoordelaar
Datum:
project:
Tool:

hoofd uitvoerder
Randy Aben
9-7-2019
WPB te Schijf
Edcontrols

Middelen om tool te gebruiken
Kan een tablet gebruikt worden om kwaliteitskeuring uit te voeren?
Kan een smartphone gebruikt worden om kwaliteitskeuring uit te voeren?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Toelichting
prima in gebruik
is mogelijk, maar nog niet geprobeerd

Foto's
Foto's kunnen gebruikt worden in rapportages
Foto's kunnen overal gemaakt worden en gekoppeld aan tekening
Datum en locaties wordt gekoppeld aan foto's
Er kunnen operkingen gezet worden bij foto's
Er kan op de foto's getekend worden

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Rapportage
Gehele keuringsproces wordt weergegeven incl. eventuele afwijkingen
Belanghebbende ontvangen direct rapportage na afronden van de keuring

1

ja, dit gaat vrij eenvoudig
worden automatisch gekoppeld
aan de foto's en rapport
opmerkingen worden tevens gelijk gekoppeld aan de tekening
niet mogelijk
2

3

4

5

6

7

8

9

10
ja
ja

Onderaannemers kunnen (ook) alleen het deel van het rapport krijgen wat voor hen van
toepassing is

ja, in de vorm van een ticket het is echter niet mogelijk een selctie uit het eindrapport te versturen.

Beschikbaarheid tool en hulp bij vragen
Tool werkt snel ook zonder netwerk
Tool synchroniseert automatisch
Tijdens werkdagen is hulpdesk beschikbaar

1

Inrichting van de tool
Personen en onderaannemers kunnen gekoppeld worden aan het programma
Er kan eenvoudig een bibliotheek intgericht worden met standaard keuringsformulieren
Er bestaat een basis bibliotheek waardoor de tool direct bruikbaar is

1

Extra opties in tool
Tool kan gekoppeld worden aan BIM
Tool kan ook gebruikt worden voor WPI
OG kan meekijken in tool

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
nee, ik heb mijn hotspot aan moeten zetten om fatsoenlijk te kunnen werken
dat wordt gedaan bij internet verbinding
ja (niet zelf getest)

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ja
wordt niet gedaan door ed controls zelf maar kan dus wel
nee deze bestaat nog niet zo ver ik heb kunnen ontdekken in de demo omgeving

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ik ben er nog niet achter hoe
ja, zou moeten kunnen dient nog wel ingericht te worden
ja alleen niet kunnen zien hoe

Algemene indruk
makkelijk in het gebruik mits er internetverbindng is. Verder niet heel veel extra opties qua gebruiksvriendelijkheid en overzichtelijkheid had ik het zelf anders gemaakt.

Opmerkingen

31-08-2019
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Functie Beoordelaar
Naam Beoordelaar
Datum:
project:
Tool:

Hoofd Uitvoerder
Randy Aben
9-7-2019
WPB te Schijf
Home DNA (bouwkwaliteit module)

Middelen om tool te gebruiken
Kan een tablet gebruikt worden om kwaliteitskeuring uit te voeren?
Kan een smartphone gebruikt worden om kwaliteitskeuring uit te voeren?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Toelichting
ja
is mogelijk, maar nog niet geprobeerd

Foto's
Foto's kunnen gebruikt worden in rapportages
Foto's kunnen overal gemaakt worden en gekoppeld aan tekening
Datum en locaties wordt gekoppeld aan foto's
Er kunnen operkingen gezet worden bij foto's
Er kan op de foto's getekend worden

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Rapportage
Gehele keuringsproces wordt weergegeven incl. eventuele afwijkingen
Belanghebbende ontvangen direct rapportage na afronden van de keuring

1

werkt niet optimaal zonder verbinding
ja, als de tool verbonden is met het internet
ja dat kan vrij eenvoudig
ja dat kan in verschillende stijlen en kleuren
2

3

4

5

6

7

8

9

10
ja dat wordt gedaan
zelf aan te vinken

Onderaannemers kunnen (ook) alleen het deel van het rapport krijgen wat voor hen van
toepassing is

nee geen deel van de rapprtage maar wel de acties die voor de partijen van toepssing zijn

Beschikbaarheid tool en hulp bij vragen
Tool werkt snel ook zonder netwerk
Tool synchroniseert automatisch
Tijdens werkdagen is hulpdesk beschikbaar

1

Inrichting van de tool
Personen en onderaannemers kunnen gekoppeld worden aan het programma
Er kan eenvoudig een bibliotheek ingericht worden met standaard keuringsformulieren
Er bestaat een basis bibliotheek waardoor de tool direct bruikbaar is

1

Extra opties in tool
Tool kan gekoppeld worden aan BIM
Tool kan ook gebruikt worden voor WPI
OG kan meekijken in tool

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ja, maar het toevoegen van foto's werkt niet goed dit heb ik met hotspot gedaan
alleen als er internetverbinding is
ja

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ja (hiermee worden acties ook gekoppeld aan deze personen)
wordt gedaan door het bedrijf zelf
niet beschikbaar in demo maar helpdesk verwerkt de bilbliotheken wanneer er om gevraagd word.

2

3

4

5

6

7

8

9

10
niet aan bim maar wel per project aan de planning
ja
niet live echter kunnen ze wel direct de rapportage ontvangen dit isook meer dan voldoende

Algemene indruk
vooralsnog lijkt het een prima tool, echter is het wel zo dat er in een demo versie gewerkt is tijdens deze keuring er zijn dus beperkte mogelijheden.

Opmerkingen
echt een van de betere tools
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Functie Beoordelaar
Naam Beoordelaar
Datum:
project:
Tool:

Hoofd uitvoerder
Randy Aben
9-7-2019
WPB te Schijf
Inspect Direct

Middelen om tool te gebruiken
Kan een tablet gebruikt worden om kwaliteitskeuring uit te voeren?
Kan een smartphone gebruikt worden om kwaliteitskeuring uit te voeren?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Toelichting
ja
dit zou mogelijk moeten zijn volgens de website

Foto's
Foto's kunnen gebruikt worden in rapportages
Foto's kunnen overal gemaakt worden en gekoppeld aan tekening
Datum en locaties wordt gekoppeld aan foto's
Er kunnen operkingen gezet worden bij foto's
Er kan op de foto's getekend worden

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Rapportage
Gehele keuringsproces wordt weergegeven incl. eventuele afwijkingen
Belanghebbende ontvangen direct rapportage na afronden van de keuring

1

foto's kunnen eenvoudig gemaakt worden echter kan er nog geen rapportage worden gegereerd
is mij nog niet gelukt
zover ik heb kunnen ontdekken niet
ja
nee, dit is niet mogelijk
2

3

4

5

6

7

8

9

10

Onnderaannemers kunnen (ook) alleen het deel van het rapport krijgen wat voor hen van
toepassing is

er kan geen rapportage worden gegenereerd in de demoversie het zou wel moeten kunnen dus heb ik een 5
toegekend

Beschikbaarheid tool en hulp bij vragen
Tool werkt snel ook zonder netwerk
Tool synchroniseert automatisch
Tijdens werkdagen is hulpdesk beschikbaar

1

Inrichting van de tool
Personen en onderaannemers kunnen gekoppeld worden aan het programma
Er kan eenvoudig een bibliotheek ingericht worden met standaard keuringsformulieren
Er bestaat een basis bibliotheek waardoor de tool direct bruikbaar is

1

Extra opties in tool
Tool kan gekoppeld worden aan BIM
Tool kan ook gebruikt worden voor WPI
OG kan meekijken in tool

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ja
ja
ja
2

3

4

5

6

7

8

9

2

3

4

5

6

7

8

9

10
nee
ja, moet wel zelf het sjabloon op aangepast worden
rapportage kan worden gedeeld met OG

Opmerkingen
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10
ja
word door het bedrijf ingevuld
ja, een duidelijke en overzichtelijke bibliotheek echter wel veel dingen die niet voor ons n.v.t. zijn

Algemene indruk
de tool is erg baisc en in deze demo versie kan ook geen rapportage gemaakt worden dit is erg jammer. Ook het niet kunnen koppelen van
een locatie maakt dit niet de beste tool die ik heb uitgeprobeerd

30-08-2019
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2

Functie Beoordelaar
Naam Beoordelaar
Datum:
project:
Tool:

Hoofd uitvoerder
Randy Aben
9-7-2019
WPB te Schijf
Relatics

Middelen om tool te gebruiken
Kan een tablet gebruikt worden om kwaliteitskeuring uit te voeren?
Kan een smartphone gebruikt worden om kwaliteitskeuring uit te voeren?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Toelichting
in browser
in browser (niet getst want is waarschijnlijk veel te klein)

Foto's
Foto's kunnen gebruikt worden in rapportages
Foto's kunnen overal gemaakt worden en gekoppeld aan tekening
Datum en locaties wordt gekoppeld aan foto's
Er kunnen operkingen gezet worden bij foto's
Er kan op de foto's getekend worden

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Rapportage
Gehele keuringsproces wordt weergegeven incl. eventuele afwijkingen
Belanghebbende ontvangen direct rapportage na afronden van de keuring

1

kan nog niet
kan niet koppelen aan tekening wel aan gps
locatie op gps basis opmerkingen kunnen worden geplaatst
locatie op gps basis opmerkingen kunnen worden geplaatst allen foto's komen nog niet in rapportage
nee
2

3

4

5

6

7

8

9

10
alleen eindresultaat en gemete resulaten
alles moet handmatig worden doorgezet naar belanghebbende

Onnderaannemers kunnen (ook) alleen het deel van het rapport krijgen wat voor hen van toepassing
is
Beschikbaarheid tool en hulp bij vragen
Tool werkt snel ook zonder netwerk
Tool synchroniseert automatisch
Tijdens werkdagen is hulpdesk beschikbaar

1

Inrichting van de tool
Personen en onderaannemers kunnen gekoppeld worden aan het programma
Er kan eenvoudig een bibliotheek ingericht worden met standaard keuringsformulieren
Er bestaat een basis bibliotheek waardoor de tool direct bruikbaar is

1

Extra opties in tool
Tool kan gekoppeld worden aan BIM
Tool kan ook gebruikt worden voor WPI
OG kan meekijken in tool

1

2

3

2

3

6

7

8

9

10

4

5

6

7

8

9

10
niet mogelijk
is mogelijk
er is alleen voor deze test 1 formulier aangemaakt

2

3

4

5

6

7

8

9

10
nee
lijkt me wel alleen moet nog ingericht worden
nee

Opmerkingen

Afstudeeronderzoek: Hoofdverslag

5

werkt in browser dus niet zonder internet er is nog geen app van gemaakt

Algemene indruk
Er moet nog een hoop aan deze tool verbetert worden wil hij concorerend zijn t.o.v. de andere

30-08-2019
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Functie Beoordelaar
Naam Beoordelaar
Datum:
project:
Tool:

Hoofd Uitvoerder
Randy Aben
9-7-2019
WPB te Schijf
snagstream

Middelen om tool te gebruiken
Kan een tablet gebruikt worden om kwaliteitskeuring uit te voeren?
Kan een smartphone gebruikt worden om kwaliteitskeuring uit te voeren?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Toelichting
ja
ja, werkt prima

Foto's
Foto's kunnen gebruikt worden in rapportages
Foto's kunnen overal gemaakt worden en gekoppeld aan tekening
Datum en locaties wordt gekoppeld aan foto's
Er kunnen operkingen gezet worden bij foto's
Er kan op de foto's getekend worden

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Rapportage
Gehele keuringsproces wordt weergegeven incl. eventuele afwijkingen
Belanghebbende ontvangen direct rapportage na afronden van de keuring

1

ja, een nadeel is dat de rapportage hier vrij onoverzichtelijk door wordt
moet wel kunnen maar in de demoversie niet omdat er alleen een WPI mogelijk was
locatie niet
niet bij de foto zelf wel in de tekt van het te controleren onderdeel
nee dit is niet mogelijk
2

3

4

5

6

7

8

9

10
ja, alle bijgevoegde afwijkingen zorgen voor een onoverzichtelijke rapportage
moet je zelf doorsturen

Onderaannemers kunnen (ook) alleen het deel van het rapport krijgen wat voor hen van
toepassing is

nee

Beschikbaarheid tool en hulp bij vragen
Tool werkt snel ook zonder netwerk
Tool synchroniseert automatisch
Tijdens werkdagen is hulpdesk beschikbaar

1

Inrichting van de tool
Personen en onderaannemers kunnen gekoppeld worden aan het programma
Er kan eenvoudig een bibliotheek ingericht worden met standaard keuringsformulieren
Er bestaat een basis bibliotheek waardoor de tool direct bruikbaar is

1

Extra opties in tool
Tool kan gekoppeld worden aan BIM
Tool kan ook gebruikt worden voor WPI
OG kan meekijken in tool

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
hotspot gebruikt
ja dit gebeurt automatisch
ja

2

3

4

5

6

7

8

9

10
in demo niet
ja, dit zou echter wel makkelijker zijn wanneer dit door het bedrijf gedaan werd
ja, echter zijn dit vooral utiliteitsbouw gerelateerde onderwerpen

2

3

4

5

6

7

8

9

10
nee, dit is niet mogelijk
ja, er is een standaard wpi beschikbaar gesteld.
alleen als de rapportage doorg estuurd wordt

Algemene indruk
de tool is 3x niks. Onmogelijk goed te beoorelen als ik er niet eens een kwaliteitkeuring mee kan doen maar alleen een WPI wat ook nog niet eens echt soepel loopt.

Opmerkingen

30-08-2019
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Functie Beoordelaar
Naam Beoordelaar
Datum:
project:
Tool:

Hoofd Uitvoerder
Randy Aben
9-7-2019
WPB te Schijf
STA software

Middelen om tool te gebruiken
Kan een tablet gebruikt worden om kwaliteitskeuring uit te voeren?
Kan een smartphone gebruikt worden om kwaliteitskeuring uit te voeren?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Toelichting
de meegeleverde ipad werkte erg goed.
ja, maar alleen op apple ik ben zelf samsung gewend

Foto's
Foto's kunnen gebruikt worden in rapportages
Foto's kunnen overal gemaakt worden en gekoppeld aan tekening
Datum en locaties wordt gekoppeld aan foto's
Er kunnen operkingen gezet worden bij foto's
Er kan op de foto's getekend worden

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Rapportage
Gehele keuringsproces wordt weergegeven incl. eventuele afwijkingen
Belanghebbende ontvangen direct rapportage na afronden van de keuring

1

staan precies goed op de juiste plaats in het rapport
ja je kunt zelf aangeven waar de foto is gemaakt op de tekening
tijd en datum staan automatisch in de foto locatie kun je toewijzen op tekening
ja, erg duidelijke manier van toelichten van de opmerkingen
met één klik op e knop zit je in de tekenfunctie werkt echt top
2

3

4

5

6

7

8

9

10
er word in de rapportage netjes weergegeven wat er niet goed was en hoe het is opgelost
ja, zelf aan te klikken wie welke delen van de rapportage ontvangt

Onderaannemers kunnen (ook) alleen het deel van het rapport krijgen wat voor hen
van toepassing is
Beschikbaarheid tool en hulp bij vragen
Tool werkt snel ook zonder netwerk
Tool synchroniseert automatisch
Tijdens werkdagen is hulpdesk beschikbaar

zie bovenstaand.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
zou ook moeten werken zonder maar heb met netwerk op Ipad getest
zou autmatisch moeten werken maar niet nodig geweest

Inrichting van de tool
1
Personen en onderaannemers kunnen gekoppeld worden aan het programma
Er kan eenvoudig een bibliotheek intericht worden met standaard keuringsformulieren
Er bestaat een basis bibliotheek waardoor de tool direct bruikbaar is

2

Extra opties in tool
Tool kan gekoppeld worden aan BIM
Tool kan ook gebruikt worden voor WPI
OG kan meekijken in tool

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10
erg duidelijk en makkelijk om de acties aan de juiste personen te koppelen echt een grote meerwaarde
de vrijgegeven bibliotheek werkte prima. Wel veel onderdelen die voor ons niet vantoepassing zijn maar die kun je uitzetten
zie bovenstaande

3

4

5

6

7

8

9

10
niet mogelijk.
in deze module niet maar wel in andere module aanschaffen kan dus indien Van Boekel dat wi

Algemene indruk
deze tool beschik over alles wat Van Boekel nodig heeft. BIM was een mooie extra optie geweest maar daar doen we nog niet echt veel mee.

Opmerkingen

30-08-2019
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Bijlage 7b

31-08-2019

Rapportages keuringen en beoordeling door uitvoerder

Afstudeeronderzoek: Hoofdverslag

1

30-08-2019

Afstudeeronderzoek: Hoofdverslag

2

30-08-2019

Afstudeeronderzoek: Hoofdverslag

3

30-08-2019

Afstudeeronderzoek: Hoofdverslag

4

30-08-2019

Afstudeeronderzoek: Hoofdverslag

5

30-08-2019

Afstudeeronderzoek: Hoofdverslag

6

30-08-2019

Afstudeeronderzoek: Hoofdverslag

7

30-08-2019

Afstudeeronderzoek: Hoofdverslag

8

30-08-2019

Afstudeeronderzoek: Hoofdverslag

9

30-08-2019

Afstudeeronderzoek: Hoofdverslag

10

30-08-2019

Afstudeeronderzoek: Hoofdverslag

11

Demo van Boekel

Ronde Marvin

09-08-2019

30-08-2019

Afstudeeronderzoek: Hoofdverslag
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3

Rondes

Ronde: Ronde Marvin
Gemaakt op

25-06-2019

Gemaakt door

van Boekel - Jeroen Vos

30-08-2019
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4

Formulieren/snags

1 - Werkplekinspectie
00. Algemeen
Uitgevoerd door
Naam

van Boekel - Jeroen Vos

Functie

Uitvoering

Vergezeld?

Ja

01. Bedrijfshulpverlening
1.0 Situatiefoto's
Situatiefoto's

1.1 Hangt het BHV bord op een zichtbare locatie en vrij van obstakels
Beoordeling

Goed

1.1 Alarmkaart aanwezig en BHV'ers bekend
Beoordeling

Te verbeteren

1.3 Blusmiddelen aanwezig en geldig gekeurd
Beoordeling

Goed

1.4 Bij werkzaamheden met brandrisico blusmiddelen binnen handbereik
Beoordeling

Goed

1.5 Verzamelplaats en vluchtroutes bekend en begaanbaar
Beoordeling

Goed

02. Bouwplaats en terreininrichting algemeen
2.0 Situatiefoto's
Situatiefoto's

30-08-2019
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2.1 Afrastering, verkeersvoorzieningen en bebording bouwplaatsreglement
Beoordeling

Goed

2.2 Orde en netheid bouwterrein en wegen
Beoordeling

Goed

2.3 Orde en netheid was-, kleed en toiletruimten
Beoordeling

Goed

2.4 Orde en netheid keet en schaftgelegenheid
Beoordeling

Goed

2.5 Materieel en materiaal stabiel opgeslagen
Beoordeling

Goed

2.6 Bouwwegen voldoende vlak en vehard
Beoordeling

Goed

2.7 Voorzieningen tegen opstuiven bouwweg (sector sproeiers of anders)
Beoordeling

N.v.t./Niet beoordeeld

03. Bereikbaarheid werkplek
3.1 duidelijke looproute aanwezig en zo nodig verplicht
Beoordeling

N.v.t./Niet beoordeeld

3.2 Looppaden en trappen vrij van obstakels en opgeruimd
Beoordeling

Goed

3.3. Bij inzet ladders. Ladders geborgd, een meter boven afstap plaats doorstekend en onder een 75
graden hoek geplaatst
Beoordeling

Goed

04. Vloeren en daken
4.1 Compleet leuningwerk aangebracht (kantplank, knie, heupleuning)
Beoordeling

Goed

4.2 Sparingen/schachten draagkrachtig geborgd dicht gelegd of voorzien van leuningwerk
Beoordeling

N.v.t./Niet beoordeeld

4.3 Indien steiger als randbeveiliging, geen grote openingen bij randoverstap
Beoordeling

Goed

4.4 Omloopsteigers sluiten voldoende aan op vloerveld
Beoordeling

Goed

05. Rolsteigers
5.1 Gebruikersinstructies aanwezig en bekend bij de medewerkers
Beoordeling

Goed

5.2 Rolsteiger opgebouwd conform opbouwvoorschrift (voorloopleuningen)

30-08-2019
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Beoordeling

Goed

5.3 Werkvloerencompleet dichtgelegd en voorzien van compleet leuningwerk (kantplan, knie en
heupleuning)
Beoordeling

Goed

5.4 Staat rolsteiger voldoende stabiel. Dus vlakke draagkrachtige ondergrond en stabilisatoren
Beoordeling

Goed

5.5 Is de rolsteiger in deugdelijke staat en aantoonbaar gekeurd (sticker)
Beoordeling

Goed

07. Bekistingen
7.1 Is er een tekening en berekening (bekistingsplan) aanwezig
Beoordeling

Goed

7.2 Kan de bekisting stabiel worden geparkeerd / opgeslagen
Beoordeling

Goed

7.3 Zijn stalen wandbekistingen voorzien van kophekken en twee -zijdige randbeveiligingen
Beoordeling

Goed

7.4 Zijn bekistingsvloeren en /of de stortsteigers voldoende beveiligd
Beoordeling

Goed

7.5 Is de stalen wandbekisting verankerd met minimaal 2 storm verankeringen (tot 27m2)
Beoordeling

Goed

7.6 Vindt er een eindcontrole plaats voor stortbelasting
Beoordeling

Goed

08. Hijskranen, heistellingen en / hijsmiddelen
8.1 Is het kraanboek actueel en aanwezig. Let op dat er ook opstellingskeuringen worden verricht bij o.a.
heistellingen.
Beoordeling

Goed

8.2 Beschikken de machinsiten over een geldig deskdundigheidsbewijs
Beoordeling

Goed

8.3 Beschikken de medewerkers die lasten aanslaan over de benodigde aantoonbare deskundigheideke
inspecties plaats
Beoordeling

Goed

8.4 Zijn de bekeken hijsmiddelen aantoonbaar gekeurd en vrij van beschadigingen
Beoordeling

Goed

09. Ladders en trappen
9.0 Situatiefoto's
Situatiefoto's

30-08-2019
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9.1. Ladders en / of trappen aantoonbaar gekeurd en vrij van beschadigingen
Beoordeling

Goed

9.2 Worden ladders en /of trappen alleen incidenteel gebruikt
Beoordeling

Goed

9.3. Voorzieningen tegen wegschuiven aanwezig en ladders onder juiste hoek opgesteld
Beoordeling

Goed

9.3. Voorzieningen tegen wegschuiven aanwezig en ladders onder juiste hoek opgesteld
Beoordeling

Goed

8.3 Beschikken de medewerkers die lasten aanslaan over de benodigde aantoonbare deskundigheideke
inspecties plaats
Beoordeling

Goed

8.2 Beschikken de machinsiten over een geldig deskdundigheidsbewijs
Beoordeling

Goed

9.1. Ladders en / of trappen aantoonbaar gekeurd en vrij van beschadigingen
Beoordeling

Goed

12. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
12.1. Worden de algemeen gestelde PBM' s toegepast. Helm, veiligheidsschoenen, veiligheidshesje /
kleding
Beoordeling

Goed

12.2 Worden PBM' s bij het vrijkomen van stof, geluid en /of wegspringende materialen gedragen
Beoordeling

Goed

13. Orde en netheid
13.1. Is het op en rond het bouwterrein ordelijk en opgeruimd
Beoordeling

Goed

13.2. Zijn de keten, de toiletten, de containers en is de zaagloods opgeruimd
Beoordeling

30-08-2019
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1

Functie Beoordelaar
Naam Beoordelaar
Datum:
project:
Tool:

Uitvoerder
Marvin Derks
9-7-2019
WPB te Schijf
ED controls

Middelen om tool te gebruiken
Kan een tablet gebruikt worden om kwaliteitskeuring uit te voeren?
Kan een smatphone gebruikt worden om kwaliteitskeuring uit te voeren?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Toelichting

Foto's
Foto's kunnen gebruikt worden in rapportages
Foto's kunnen overal gemaakt worden en gekoppeld aan tekening
Datum en locaties wordt gekoppeld aan foto's
Er kunnen operkingen gezet worden bij foto's
Er kan op de foto's getekend worden

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Rapportage
Gehele keuringsproces wordt weergegeven incl. eventuele afwijkingen
Belanghebbende ontvangen direct rapportage na afronden van de keuring

1

Het koppelen van foto's kan alleen gedaan worden wanneer er verbinding is.
Dit kan tevens ook alleen wanneer er verbinding is.
Ideaal om toelichting op de foto te geven.
Er kan niet op de foto getekend worden.
2

3

4

5

6

7

8

9

10
ziet er goed uit

Onnderaannemers kunnen (ook) alleen het deel van het rapport krijgen wat voor hen
van toepassing is
Beschikbaarheid tool en hulp bij vragen
Tool werkt snel ook zonder netwerk
Tool synchroniseert automatisch
Tijdens werkdagen is hulpdesk beschikbaar

1

2

3

4

5

6

7

2

Extra opties in tool
Tool kan gekoppeld worden aan BIM
Tool kan ook gebruikt worden voor WPI
OG kan meekijken in tool

2

1

3

4

5

6

7

10

8

9

10
Zelf keuringsformulieren opstellen.
Er bestaat nog geen basis bibliotheek

3

4

5

6

7

8

9

10
weet niet of dit kan
Niet in de tool zelf, wel in de rapportage.

Algemene indruk

Een goed programma wat nog wel wat verbeterd kan worden betreft standaardisering.
Opmerkingen
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Werkt zonder netwerk
Wanneer de tool verbinding heeft wordt deze gesynchroniseert.
Behalve in het weekend en feestdagen.

Inrichting van de tool
1
Personen en onderaannemers kunnen gekoppeld worden aan het programma
Er kan eenvoudig een bibliotheek intericht worden met standaard keuringsformulieren
Er bestaat een basis bibliotheek waardoor de tool direct bruikbaar is

30-08-2019
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Functie Beoordelaar
Naam Beoordelaar
Datum:
project:
Tool:

Uitvoerder
Marvin Derks
9-7-2019
WPB te Schijf
Home DNA

Middelen om tool te gebruiken
Kan een tablet gebruikt worden om kwaliteitskeuring uit te voeren?
Kan een smatphone gebruikt worden om kwaliteitskeuring uit te voeren?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Toelichting
Ja, programma is voor alle systemen bruikbaar.
Een tablet vind ik persoonlijk gebruiksvriendelijker.

Foto's
Foto's kunnen gebruikt worden in rapportages
Foto's kunnen overal gemaakt worden en gekoppeld aan tekening
Datum en locaties wordt gekoppeld aan foto's
Er kunnen operkingen gezet worden bij foto's
Er kan op de foto's getekend worden

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Rapportage
Gehele keuringsproces wordt weergegeven incl. eventuele afwijkingen
Belanghebbende ontvangen direct rapportage na afronden van de keuring

1

Het koppelen van foto's kan alleen gedaan worden wanneer er verbinding is.
Dit kan tevens ook alleen wanneer er verbinding is.
Ideaal om toelichting op de foto te geven.
Zo kan er verduidelijkt worden om welk onderdeel het gaat.
2

3

4

5

6

7

8

9

10
Na de keuring kan er aangevinkt worden naar wie de rapportage verzonden moet worden.

Onnderaannemers kunnen (ook) alleen het deel van het rapport krijgen wat voor hen
van toepassing is
Beschikbaarheid tool en hulp bij vragen
Tool werkt snel ook zonder netwerk
Tool synchroniseert automatisch
Tijdens werkdagen is hulpdesk beschikbaar

1

2

3

4

5

6

2

Extra opties in tool
Tool kan gekoppeld worden aan BIM
Tool kan ook gebruikt worden voor WPI
OG kan meekijken in tool

2

1

3

4

5

6

9

10

7

8

9

10

Er bestaat een standaard bibliotheek maar deze is niet volledig.
3

4

5

6

7

8

9

10
Is mogelijk.
niet in tool zelf rapportage kan verl direct verstuurd worden

Algemene indruk
Een duidelijk systeem met nog wel wat verbeterpunten, zoals netwerk en standaardformulieren.

Opmerkingen
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Tool werkt zonder netwerk, alleen kan deze pas gesynchroniseert worden wanneer er verbinding is.
Wanneer de tool verbinding heeft wordt deze gesynchroniseert.
Behalve in het weekend en feestdagen.

Inrichting van de tool
1
Personen en onderaannemers kunnen gekoppeld worden aan het programma
Er kan eenvoudig een bibliotheek intericht worden met standaard keuringsformulieren
Er bestaat een basis bibliotheek waardoor de tool direct bruikbaar is

30-08-2019
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Functie Beoordelaar
Naam Beoordelaar
Datum:
project:
Tool:

Uitvoerder
Marvin Derks
9-7-2019
WPB te Schijf
Inspect direct

Middelen om tool te gebruiken
Kan een tablet gebruikt worden om kwaliteitskeuring uit te voeren?
Kan een smatphone gebruikt worden om kwaliteitskeuring uit te voeren?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Toelichting

Foto's
Foto's kunnen gebruikt worden in rapportages
Foto's kunnen overal gemaakt worden en gekoppeld aan tekening
Datum en locaties wordt gekoppeld aan foto's
Er kunnen operkingen gezet worden bij foto's
Er kan op de foto's getekend worden

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Rapportage
Gehele keuringsproces wordt weergegeven incl. eventuele afwijkingen
Belanghebbende ontvangen direct rapportage na afronden van de keuring

1

Kan niet gekoppeld worden aan de tekening.
Ideaal om toelichting op de foto te geven.
Er kan niet op de foto getekend worden.
2

3

4

5

6

7

8

9

10

Onnderaannemers kunnen (ook) alleen het deel van het rapport krijgen wat voor hen
van toepassing is
Beschikbaarheid tool en hulp bij vragen
Tool werkt snel ook zonder netwerk
Tool synchroniseert automatisch
Tijdens werkdagen is hulpdesk beschikbaar

Alleen gehele rapportages kunnen toegestuurd worden.
1

2

3

4

5

6

2

Extra opties in tool
Tool kan gekoppeld worden aan BIM
Tool kan ook gebruikt worden voor WPI
OG kan meekijken in tool

2

1

3

4

5

6

9

10

7

8

9

10
Dit kan zeker aan de hand van sjablomen.

3

4

5

6

7

8

9

10
Niet mogelijk.
Ja is mogelijk.
Niet in de tool zelf, wel in de rapportage.

Algemene indruk
Een overzichtelijk systeem wat wellicht vereenvoudigd kan worden.

Opmerkingen
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Behalve in het weekend en feestdagen.

Inrichting van de tool
1
Personen en onderaannemers kunnen gekoppeld worden aan het programma
Er kan eenvoudig een bibliotheek intericht worden met standaard keuringsformulieren
Er bestaat een basis bibliotheek waardoor de tool direct bruikbaar is

30-08-2019
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Functie Beoordelaar
Naam Beoordelaar
Datum:
project:
Tool:

Uitvoerder
Marvin Derks
9-7-2019
WPB te Schijf
Snagstream

Middelen om tool te gebruiken
Kan een tablet gebruikt worden om kwaliteitskeuring uit te voeren?
Kan een smatphone gebruikt worden om kwaliteitskeuring uit te voeren?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Toelichting

Foto's
Foto's kunnen gebruikt worden in rapportages
Foto's kunnen overal gemaakt worden en gekoppeld aan tekening
Datum en locaties wordt gekoppeld aan foto's
Er kunnen operkingen gezet worden bij foto's
Er kan op de foto's getekend worden

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Rapportage
Gehele keuringsproces wordt weergegeven incl. eventuele afwijkingen
Belanghebbende ontvangen direct rapportage na afronden van de keuring

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Bij de demo is dit mogelijk, bij het programma nog onbekend.
Ideaal om toelichting op de foto te geven.
Er kan niet op de foto getekend worden.

Onnderaannemers kunnen (ook) alleen het deel van het rapport krijgen wat voor hen
van toepassing is
Beschikbaarheid tool en hulp bij vragen
Tool werkt snel ook zonder netwerk
Tool synchroniseert automatisch
Tijdens werkdagen is hulpdesk beschikbaar

Werkt niet zonder netwerk
Wanneer de tool verbinding heeft wordt deze gesynchroniseert.
Behalve in het weekend en feestdagen.

Inrichting van de tool
1
Personen en onderaannemers kunnen gekoppeld worden aan het programma
Er kan eenvoudig een bibliotheek intericht worden met standaard keuringsformulieren
Er bestaat een basis bibliotheek waardoor de tool direct bruikbaar is

2

Extra opties in tool
Tool kan gekoppeld worden aan BIM
Tool kan ook gebruikt worden voor WPI
OG kan meekijken in tool

2

1

3

4

5

6

7

8

9

Zelf keuringsformulieren opstellen.
Er bestaat een basis bibliotheek, deze is voor Van Boekel n.v.t.
3

4

5

6

7

8

9

Opmerkingen

Afstudeeronderzoek: Hoofdverslag

10
Niet mogelijk.
Ja is mogelijk.
Niet in de tool zelf, wel in de rapportage.

Algemene indruk
Een programma wat aardig in elkaar zit, lastig te beoordelen omdat er alleen WPI's uitgevoerd konden worden in de demo.

30-08-2019
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5

30-08-2019
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Functie Beoordelaar
Naam Beoordelaar
Datum:
project:
Tool:

Uitvoerder
Marvin Derks
9-7-2019
WPB te Schijf
STA

Middelen om tool te gebruiken
Kan een tablet gebruikt worden om kwaliteitskeuring uit te voeren?
Kan een smatphone gebruikt worden om kwaliteitskeuring uit te voeren?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Toelichting
Alleen wanneer deze van Apple is.

Foto's
Foto's kunnen gebruikt worden in rapportages
Foto's kunnen overal gemaakt worden en gekoppeld aan tekening
Datum en locaties wordt gekoppeld aan foto's
Er kunnen operkingen gezet worden bij foto's
Er kan op de foto's getekend worden

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Rapportage
Gehele keuringsproces wordt weergegeven incl. eventuele afwijkingen
Belanghebbende ontvangen direct rapportage na afronden van de keuring

1

Het koppelen van foto's aan bepaalde onderdelen maakt het eenvoudiger om de keuring compleet te maken.
Dit is een meerwaarde, zo is te zien wanneer de keuring en op welke locatie deze is uitgevoerd.
Ideaal om toelichting op de foto te geven.
Zo kan er verduidelijkt worden om welk onderdeel het gaat.
2

3

4

5

6

7

8

9

10
Een duidelijke en overzichtelijke rapportage.
Na de keuring kan er aangevinkt worden naar wie de rapportage verzonden moet worden.

Onnderaannemers kunnen (ook) alleen het deel van het rapport krijgen wat voor hen
van toepassing is
Beschikbaarheid tool en hulp bij vragen
Tool werkt snel ook zonder netwerk
Tool synchroniseert automatisch
Tijdens werkdagen is hulpdesk beschikbaar

Per onderdeel kan er gekozen worden wie de belanghebbende zijn.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Wanneer de tool verbinding heeft wordt deze gesynchroniseert.
Behalve in het weekend en feestdagen.

Inrichting van de tool
1
Personen en onderaannemers kunnen gekoppeld worden aan het programma
Er kan eenvoudig een bibliotheek intericht worden met standaard keuringsformulieren
Er bestaat een basis bibliotheek waardoor de tool direct bruikbaar is

2

Extra opties in tool
Tool kan gekoppeld worden aan BIM
Tool kan ook gebruikt worden voor WPI
OG kan meekijken in tool

2

1

3

4

5

6

7

8

9

Bibliotheek is compleet en kan waar nodig aangepast worden.
3

4

5

6

7

8

9

10
Is mogelijk, tegen betaling.
Opdrachtgever kan meekijken naar het procec en eindrapportage van de keuringen.

Opmerkingen
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10
Dit is een meerwaarde, zo krijgen personen/onderaannemers alleen toegestuurd wat voor hun van belang is.

Algemene indruk
Een duidelijk en overzichtelijk systeem dat door iedereen kan worden gebruikt. Enige nadeel is dat het programma alleen te
gebruiken is via Apple.

30-08-2019
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Bijlage 7c

31-08-2019

Rapportage keuringen en beoordeling door Assistent-uitvoerder
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1

30-08-2019
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2

30-08-2019
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3

30-08-2019
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4

30-08-2019
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5

30-08-2019
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6

30-08-2019

Afstudeeronderzoek: Hoofdverslag

7

30-08-2019

Afstudeeronderzoek: Hoofdverslag

8

30-08-2019

Afstudeeronderzoek: Hoofdverslag

9

30-08-2019

Afstudeeronderzoek: Hoofdverslag

10

30-08-2019

Afstudeeronderzoek: Hoofdverslag

11

30-08-2019
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Demo van Boekel

Ronde guus

09-08-2019

30-08-2019
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5

Rondes

Ronde: Ronde guus
Gemaakt op

28-06-2019

Gemaakt door

van Boekel - Jeroen Vos

30-08-2019
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6

Formulieren/snags

3 - Werkplekinspectie
02. Bouwplaats en terreininrichting algemeen
2.0 Situatiefoto's
Situatiefoto's

2.1 Afrastering, verkeersvoorzieningen en bebording bouwplaatsreglement
Beoordeling

Goed

2.2 Orde en netheid bouwterrein en wegen
Beoordeling

Goed

2.3 Orde en netheid was-, kleed en toiletruimten
Beoordeling

Goed

2.4 Orde en netheid keet en schaftgelegenheid
Beoordeling

Goed

2.5 Materieel en materiaal stabiel opgeslagen
Beoordeling

Goed

2.6 Bouwwegen voldoende vlak en vehard
Beoordeling

Goed

2.7 Voorzieningen tegen opstuiven bouwweg (sector sproeiers of anders)
Beoordeling

30-08-2019
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03. Bereikbaarheid werkplek
3.1 duidelijke looproute aanwezig en zo nodig verplicht
Beoordeling

Goed

3.2 Looppaden en trappen vrij van obstakels en opgeruimd
Beoordeling

Goed

3.3. Bij inzet ladders. Ladders geborgd, een meter boven afstap plaats doorstekend en onder een 75
graden hoek geplaatst
Beoordeling

Te verbeteren

Toelichting

Niet alle ladder zijn geborgd

04. Vloeren en daken
4.1 Compleet leuningwerk aangebracht (kantplank, knie, heupleuning)
Beoordeling

Goed

4.2 Sparingen/schachten draagkrachtig geborgd dicht gelegd of voorzien van leuningwerk
Beoordeling

N.v.t./Niet beoordeeld

4.3 Indien steiger als randbeveiliging, geen grote openingen bij randoverstap
Beoordeling

N.v.t./Niet beoordeeld

4.4 Omloopsteigers sluiten voldoende aan op vloerveld
Beoordeling

N.v.t./Niet beoordeeld

4.5 Bekend met vloerbelastingen
Beoordeling

N.v.t./Niet beoordeeld

05. Rolsteigers
5.1 Gebruikersinstructies aanwezig en bekend bij de medewerkers
Beoordeling

Goed

5.2 Rolsteiger opgebouwd conform opbouwvoorschrift (voorloopleuningen)
Beoordeling

Goed

Toelichting

Kantplanken niet overal aanwezig

5.3 Werkvloerencompleet dichtgelegd en voorzien van compleet leuningwerk (kantplan, knie en
heupleuning)
Beoordeling

Te verbeteren

5.4 Staat rolsteiger voldoende stabiel. Dus vlakke draagkrachtige ondergrond en stabilisatoren
Beoordeling

Te verbeteren

Toelichting

Rolsteigers staan met 2 wielen in het zand

5.5 Is de rolsteiger in deugdelijke staat en aantoonbaar gekeurd (sticker)
Beoordeling

Goed

06. Steigers
30-08-2019
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6.1 Is er een tekening en berekening aanwezig
Beoordeling

N.v.t./Niet beoordeeld

6.2 Is de steiger vrijgegeven met een opleverformulier en vinden periodieke inspecties plaats
Beoordeling

N.v.t./Niet beoordeeld

6.3 Zijn de werkvloeren volledig dicht gelegd en voorzien van compleet leuningwerk (kantplan, knie en
heupleuning). Maximale opening naar gevel structureel 0,15 m en incidenteel 0,3 m.
Beoordeling

N.v.t./Niet beoordeeld

6.4 Diagonaalpatronen van knooppunt naar knooppunt tot bovenste slag
Beoordeling

N.v.t./Niet beoordeeld

6.5 Verankering volgens getekende en berekende configuratie.
Beoordeling

N.v.t./Niet beoordeeld

6.5 Verankering in knooppunten (max. 0,2m)
Beoordeling

N.v.t./Niet beoordeeld

6.6 Staat de steiger nabij een openbaar gebied. Zo, ja zijn er maatregelen getroffen tegen vallende
voorwerpen zoals steigergaas en /of vangschotten
Beoordeling

N.v.t./Niet beoordeeld

07. Bekistingen
7.1 Is er een tekening en berekening (bekistingsplan) aanwezig
Beoordeling

Goed

7.2 Kan de bekisting stabiel worden geparkeerd / opgeslagen
Beoordeling

Goed

7.3 Zijn stalen wandbekistingen voorzien van kophekken en twee -zijdige randbeveiligingen
Beoordeling

Goed

7.4 Zijn bekistingsvloeren en /of de stortsteigers voldoende beveiligd
Beoordeling

Goed

7.5 Is de stalen wandbekisting verankerd met minimaal 2 storm verankeringen (tot 27m2)
Beoordeling

Goed

7.6 Vindt er een eindcontrole plaats voor stortbelasting
Beoordeling

Goed

08. Hijskranen, heistellingen en / hijsmiddelen
8.1 Is het kraanboek actueel en aanwezig. Let op dat er ook opstellingskeuringen worden verricht bij o.a.
heistellingen.
Beoordeling

Goed

8.2 Beschikken de machinsiten over een geldig deskdundigheidsbewijs
Beoordeling

30-08-2019
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8.3 Beschikken de medewerkers die lasten aanslaan over de benodigde aantoonbare deskundigheideke
inspecties plaats
Beoordeling

Goed

8.4 Zijn de bekeken hijsmiddelen aantoonbaar gekeurd en vrij van beschadigingen
Beoordeling

Goed

09. Ladders en trappen
9.1. Ladders en / of trappen aantoonbaar gekeurd en vrij van beschadigingen
Beoordeling

Te verbeteren

Toelichting

Geen keuringssticker aanwezig

9.2 Worden ladders en /of trappen alleen incidenteel gebruikt
Beoordeling

Goed

9.3. Voorzieningen tegen wegschuiven aanwezig en ladders onder juiste hoek opgesteld
Beoordeling

Goed

9.3. Voorzieningen tegen wegschuiven aanwezig en ladders onder juiste hoek opgesteld
Beoordeling

Goed

8.3 Beschikken de medewerkers die lasten aanslaan over de benodigde aantoonbare deskundigheideke
inspecties plaats
Beoordeling

Goed

8.2 Beschikken de machinsiten over een geldig deskdundigheidsbewijs
Beoordeling

Goed

9.1. Ladders en / of trappen aantoonbaar gekeurd en vrij van beschadigingen
Beoordeling

Te verbeteren

Toelichting

Zie 9.1

10. Hoogwerkers, heftruck' s, verreikers
10.1. Is de ondergrond voldoende verhard en draagkrachtig ( zo nodig rijplaten aanwezig)
Beoordeling

Goed

10.2. Is de machine aantoonbaar gekeurd
Beoordeling

Goed

10.3. Zijn de gebruikersinstructies aanwezig en zijn de medewerkers aantoonbaar geinstruuerd en bij
voorkeur opgeleid
Beoordeling

Goed

11. Grondwerk
11.1. heeft er bodemonderzoek plaats gevonden en zijn de uitkomsten bekend
Beoordeling

Goed

11.2. Als er wordt afgegraven wordt er voldoende rekening gehouden met afzettingen, de hoek en hoogte
van het talud en bereikbaarheid

30-08-2019
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Beoordeling

Goed

12. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
12.1. Worden de algemeen gestelde PBM' s toegepast. Helm, veiligheidsschoenen, veiligheidshesje /
kleding
Beoordeling

Goed

12.2 Worden PBM' s bij het vrijkomen van stof, geluid en /of wegspringende materialen gedragen
Beoordeling

Goed

12.3. Wordt er bij werken op hoogte of in een hoogwerker gebruik gemaakt van een valharnas met
veiligheidslijn.
Beoordeling

Goed

13. Orde en netheid
13.1. Is het op en rond het bouwterrein ordelijk en opgeruimd
Beoordeling

Goed

13.2. Zijn de keten, de toiletten, de containers en is de zaagloods opgeruimd
Beoordeling

Goed

14. Bijzondere waarnemingen / onveilige handelen / gevaarlijke situaties
14.01 Wordt er veilig en gezond gewerkt tijdens de inspectie rondgang
Beoordeling

N.v.t./Niet beoordeeld

14.02. Als er niet veilig wordt gewerkt, zijn de medewerkers bekend met de LMRA en de taakopdracht
Beoordeling

N.v.t./Niet beoordeeld

15. Informeren en ondertekenen
15.0. Informeren
Personen

van Boekel - Jeroen Vos, Pro4all Support

15.01. Bedrijfsleider
Paraaf voor gezien

30-08-2019
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Functie Beoordelaar
Naam Beoordelaar
Datum:
project:
Tool:

assistent uitvoerder
Guus Verhoeven
1-7-2019
WPB te Schijf
Edcontrols

Middelen om tool te gebruiken
Kan een tablet gebruikt worden om kwaliteitskeuring uit te voeren?
Kan een smartphone gebruikt worden om kwaliteitskeuring uit te voeren?

1

Foto's
Foto's kunnen gebruikt worden in rapportages
Foto's kunnen overal gemaakt worden en gekoppeld aan tekening
Datum en locaties wordt gekoppeld aan foto's
Er kunnen operkingen gezet worden bij foto's
Er kan op de foto's getekend worden

1

Rapportage
Gehele keuringsproces wordt weergegeven incl. eventuele afwijkingen
Belanghebbende ontvangen direct rapportage na afronden van de keuring

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Toelichting
kan worden gebruikt, tot heden nog niet gedaan.

2

3

4

5

6

7

8

9

10
foto's worden makkelijk gekoppeld aan de tekening
zie bovenstaand
word automatisch gesynchroniseerd
en deze worden ook gekoppeld aan tekeningen
niet mogelijk

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ja
ja

Onderaannemers kunnen (ook) alleen het deel van het rapport krijgen wat voor hen
van toepassing is
Beschikbaarheid tool en hulp bij vragen
Tool werkt snel ook zonder netwerk
Tool synchroniseert automatisch
Tijdens werkdagen is hulpdesk beschikbaar

ja
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
tool moet netwerkverbinding hebben om goed te functioneren
wanneer er verbinding is wel
ja

Inrichting van de tool
1
Personen en onderaannemers kunnen gekoppeld worden aan het programma
Er kan eenvoudig een bibliotheek intericht worden met standaard keuringsformulieren
Er bestaat een basis bibliotheek waardoor de tool direct bruikbaar is

2

Extra opties in tool
Tool kan gekoppeld worden aan BIM
Tool kan ook gebruikt worden voor WPI
OG kan meekijken in tool

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10
ja
bibliotheek moet zelf ingericht worden
nvt

3

4

5

6

7

8

9

10
ja
ja
ja

Algemene indruk
een duidelijke en overzichtelijke tool. Een nadeel is dat de tool niet optimaal werkt zonder netwerkverbinding, ik heb de keuring 2 keer uitgevoerd, de eerste keer werkte de tool goed zonder netwerk maar de tweede keuring was er
netwerkverbinbding nodig. waar dit aan ligt is bij mij niet helemaal duidelijk.

Opmerkingen
ikzelf vind het altijd makkelijk om foto's te kunnen bewerken, dit is bij deze tool voor zover ik weet niet mogelijk.
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Functie Beoordelaar
Naam Beoordelaar
Datum:
project:
Tool:

ass. Uitvoerder
Guus Verhoeven
28-6-2019
WPB te Schijf
Home DNA (bouwkwaliteit module)

Middelen om tool te gebruiken
Kan een tablet gebruikt worden om kwaliteitskeuring uit te voeren?
Kan een smartphone gebruikt worden om kwaliteitskeuring uit te voeren?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Toelichting
ja
ja alleen dit heb ik zelf nog niet geprobeerd

Foto's
Foto's kunnen gebruikt worden in rapportages
Foto's kunnen overal gemaakt worden en gekoppeld aan tekening
Datum en locaties wordt gekoppeld aan foto's
Er kunnen operkingen gezet worden bij foto's
Er kan op de foto's getekend worden

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Rapportage
Gehele keuringsproces wordt weergegeven incl. eventuele afwijkingen
Belanghebbende ontvangen direct rapportage na afronden van de keuring

1

is mogelijk, zonder netwerkverbinding kunnen ze echter lastiog toegevoegd worden.
alleen wanneer er netwerkverbinding is.
doordat de foto's achteraf gekoppeld zijn, klopt de datum en tijd niet met de werkelijkheid.
voor zover mij bekend is niet, het schijnt wel mogelijk te zijn
2

3

4

5

6

7

8

9

10
duidelijk en overzichtelijk
het is mogelijk om zelf te kiezen wie de rapportage ontvangt, echter is het alleen mogelijk om de gehele rapportage te sturen.

Onderaannemers kunnen (ook) alleen het deel van het rapport krijgen wat voor hen
van toepassing is
Beschikbaarheid tool en hulp bij vragen
Tool werkt snel ook zonder netwerk
Tool synchroniseert automatisch
Tijdens werkdagen is hulpdesk beschikbaar

niet mogelijk
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
lastig met het toevoegen van foto's
wanneer er gewerkt word zonder netwerkverbinding, worden de foto's niet automatisch gesynchroniseerd.

Inrichting van de tool
1
Personen en onderaannemers kunnen gekoppeld worden aan het programma
Er kan eenvoudig een bibliotheek intericht worden met standaard keuringsformulieren
Er bestaat een basis bibliotheek waardoor de tool direct bruikbaar is

2

Extra opties in tool
Tool kan gekoppeld worden aan BIM
Tool kan ook gebruikt worden voor WPI
OG kan meekijken in tool

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10
de helpdesk voorziet de tool van bibliotheken wanneer deze aangeleverd worden door het bedrijf.
niet beschikbaar, maar de helpdesk verwerkt de bilbliotheken wanneer er om gevraagd word.

3

4

5

6

7

8

9

10
nee, maar wel aan de planning van een project oid.
moet ingevoerd worden als apparte keuring.
nee, niet mogelijk.

Algemene indruk
de tool lijkt goed te werken echter omdat dit een demo omgeving is, zijn niet alle opties in de tool goed ingericht. (demo versie en niet voldoende tijd gestoken in het inrichten tot dusver, het inzichten zal vanuit de tool ook de nodige tijd kosten waardoor het
niet mogelijk is dit zonder vergoeding te doen)

Opmerkingen
Bij demonstratie was wel de volledige versie beschikbaar en hierin zijn een aantal opties die nu niet buikbaar zijn wel zichtbaar geweest zoals het doorsturen van de rapportage naar de belanghebbende en alleen delen die voor de desbetreffende van toepassing
waren. Omdat ik nu geen netwerp op deze tablet beschikbaar heb werkt waarschijnlijk locatie en tijd niet bij de foto's dit leek in de volledige versie wel het geval te zijn. (deze informatie is verkregen via Joris hij is bij de demonstratie geweest)
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Functie Beoordelaar
Naam Beoordelaar
Datum:
project:
Tool:

Assistent uitvoerder
Guus Verhoeven
9-7-2019
WPB te Schijf
Inspect Direct

Middelen om tool te gebruiken
Kan een tablet gebruikt worden om kwaliteitskeuring uit te voeren?
Kan een smartphone gebruikt worden om kwaliteitskeuring uit te voeren?

1

Foto's
Foto's kunnen gebruikt worden in rapportages
Foto's kunnen overal gemaakt worden en gekoppeld aan tekening
Datum en locaties wordt gekoppeld aan foto's
Er kunnen operkingen gezet worden bij foto's
Er kan op de foto's getekend worden

1

Rapportage
Gehele keuringsproces wordt weergegeven incl. eventuele afwijkingen
Belanghebbende ontvangen direct rapportage na afronden van de keuring

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Toelichting
niet geprobeerd maar ik denk dat de toetsjes in de tool vrij klein zullen zijn voor op de telefoon.

2

3

4

5

6

7

8

9

10
het is makkelijk en overzichtelijk, zowel het maken van foto's als het gebruiken van reeds gemaakte foto's is makkelijk
zover mij bekend is niet
foto's worden automatisch voorzien van een datum en tijd
ja
nee

2

3

4

5

6

7

8

9

10
het is mogelijk mar in de huidige versie is het nog niet beschikbaar.
ja

Onnderaannemers kunnen (ook) alleen het deel van het rapport krijgen wat voor hen
van toepassing is
Beschikbaarheid tool en hulp bij vragen
Tool werkt snel ook zonder netwerk
Tool synchroniseert automatisch
Tijdens werkdagen is hulpdesk beschikbaar

nee
1

2

3

4

5

6

7

8

9

het werkt ook zonder verbinding, echter hebben wij de inspectie vanuit een webbrowser gedaan.
ja
ja

Inrichting van de tool
1
Personen en onderaannemers kunnen gekoppeld worden aan het programma
Er kan eenvoudig een bibliotheek ingericht worden met standaard keuringsformulieren
Er bestaat een basis bibliotheek waardoor de tool direct bruikbaar is

2

Extra opties in tool
Tool kan gekoppeld worden aan BIM
Tool kan ook gebruikt worden voor WPI
OG kan meekijken in tool

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10
ja
dit word voor je gedaan wanner de volledige versie gebruikt wordt, er word dan gebruik gemaakt van een sjabloon welke op verschillende manieren ingevuld kan worden
doordat er gebruik gemaakt word van een sjabloon is er een vaste structuur, dit zorgt voor een duidelijk standaard programma.

3

4

5

6

7

8

9

10
nee
ja, moet wel zelf het sjabloon op aangepast worden
rapportage kan worden gedeeld met OG

Algemene indruk
Tool is erg duidelijk en overzichtelijk, ikzelf vind het makkelijk dat er gebruik word gemaakt van een standaar sjabloon.

Opmerkingen

30-08-2019
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Functie Beoordelaar
Naam Beoordelaar
Datum:
project:
Tool:

Assistent uitvoerder
Guus Verhoeven
9-7-2019
WPB te Schijf
Relatics

Middelen om tool te gebruiken
Kan een tablet gebruikt worden om kwaliteitskeuring uit te voeren?
Kan een smartphone gebruikt worden om kwaliteitskeuring uit te voeren?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Toelichting
kan
kan maar erg klein beeld

Foto's
Foto's kunnen gebruikt worden in rapportages
Foto's kunnen overal gemaakt worden en gekoppeld aan tekening
Datum en locaties wordt gekoppeld aan foto's
Er kunnen operkingen gezet worden bij foto's
Er kan op de foto's getekend worden

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Rapportage
Gehele keuringsproces wordt weergegeven incl. eventuele afwijkingen
Belanghebbende ontvangen direct rapportage na afronden van de keuring

1

komen niet in rapportage geen idee waarom
foto's komen niet in rapportage
nee
wel opmerkingen bij de onderdelen die gekeurd worden
nee
2

3

4

5

6

7

8

9

10
voor zover het kan
handmatig

Onnderaannemers kunnen (ook) alleen het deel van het rapport krijgen wat voor hen
van toepassing is
Beschikbaarheid tool en hulp bij vragen
Tool werkt snel ook zonder netwerk
Tool synchroniseert automatisch
Tijdens werkdagen is hulpdesk beschikbaar

handmatig
1

2

3

4

5

6

2

Extra opties in tool
Tool kan gekoppeld worden aan BIM
Tool kan ook gebruikt worden voor WPI
OG kan meekijken in tool

2

1

3

4

5

6

9

10

7

8

9

10
kunnen we niet zelf volgens mij
er is nu 1 formulier aangemaakt waarmee we keuren

3

4

5

6

7

8

9

10
nee
nee
nee

Algemene indruk
tool is erg beperkt en basic in huidige staat

Opmerkingen

Afstudeeronderzoek: Hoofdverslag

8

zonder netwerk werkt hij totaal niet
moet wel aangezien hij altijd verbonden moet zijn maar doet het dus wel
ja

Inrichting van de tool
1
Personen en onderaannemers kunnen gekoppeld worden aan het programma
Er kan eenvoudig een bibliotheek ingericht worden met standaard keuringsformulieren
Er bestaat een basis bibliotheek waardoor de tool direct bruikbaar is

30-08-2019
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Functie Beoordelaar
Naam Beoordelaar
Datum:
project:
Tool:

Assistent uitvoerder
Guus Verhoeven
9-7-2019
WPB te Schijf
Relatics

Middelen om tool te gebruiken
Kan een tablet gebruikt worden om kwaliteitskeuring uit te voeren?
Kan een smartphone gebruikt worden om kwaliteitskeuring uit te voeren?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Toelichting
kan
kan maar erg klein beeld

Foto's
Foto's kunnen gebruikt worden in rapportages
Foto's kunnen overal gemaakt worden en gekoppeld aan tekening
Datum en locaties wordt gekoppeld aan foto's
Er kunnen operkingen gezet worden bij foto's
Er kan op de foto's getekend worden

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Rapportage
Gehele keuringsproces wordt weergegeven incl. eventuele afwijkingen
Belanghebbende ontvangen direct rapportage na afronden van de keuring

1

komen niet in rapportage geen idee waarom
foto's komen niet in rapportage
nee
wel opmerkingen bij de onderdelen die gekeurd worden
nee
2

3

4

5

6

7

8

9

10
voor zover het kan
handmatig

Onnderaannemers kunnen (ook) alleen het deel van het rapport krijgen wat voor hen
van toepassing is
Beschikbaarheid tool en hulp bij vragen
Tool werkt snel ook zonder netwerk
Tool synchroniseert automatisch
Tijdens werkdagen is hulpdesk beschikbaar

handmatig
1

2

2

Extra opties in tool
Tool kan gekoppeld worden aan BIM
Tool kan ook gebruikt worden voor WPI
OG kan meekijken in tool

2

5

6

7

8

9

10

1

3

4

5

6

7

8

9

10
kunnen we niet zelf volgens mij
er is nu 1 formulier aangemaakt waarmee we keuren

3

4

5

6

7

8

9

10
nee
nee
nee

Algemene indruk
prima tool
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zonder netwerk werkt hij totaal niet
moet wel aangezien hij altijd verbonden moet zijn maar doet het dus wel
ja

Inrichting van de tool
1
Personen en onderaannemers kunnen gekoppeld worden aan het programma
Er kan eenvoudig een bibliotheek ingericht worden met standaard keuringsformulieren
Er bestaat een basis bibliotheek waardoor de tool direct bruikbaar is
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Functie Beoordelaar
Naam Beoordelaar
Datum:
project:
Tool:

ass. Uitvoerder
Guus Verhoeven
28-6-2019
WPB te Schijf
sta software

Middelen om tool te gebruiken
Kan een tablet gebruikt worden om kwaliteitskeuring uit te voeren?
Kan een smartphone gebruikt worden om kwaliteitskeuring uit te voeren?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Toelichting
bij de tool werd een ipad meegeleverd, de tool was uitstekend te gebruiken op de ipad.
het is mogelijk om de app op de telefoon te installeren, maar uitsluitend op iphones.

Foto's
Foto's kunnen gebruikt worden in rapportages
Foto's kunnen overal gemaakt worden en gekoppeld aan tekening
Datum en locaties wordt gekoppeld aan foto's
Er kunnen operkingen gezet worden bij foto's
Er kan op de foto's getekend worden

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Rapportage
Gehele keuringsproces wordt weergegeven incl. eventuele afwijkingen
Belanghebbende ontvangen direct rapportage na afronden van de keuring

1

foto's staan automatisch gekoppeld in het rapport.
foto's worden automatisch gekoppeld.
worden automatisch gekoppeld.
ja, en zeer overzichtelijk bij het teruglezen.
in de tool is een tekenfunctie verwerkt.
2

3

4

5

6

7

8

9

10
makkelijk om verschillende mensen te koppelen aan het volledige of een deel van het rapport.

Onderaannemers kunnen (ook) alleen het deel van het rapport krijgen wat voor hen
van toepassing is
Beschikbaarheid tool en hulp bij vragen
Tool werkt snel ook zonder netwerk
Tool synchroniseert automatisch
Tijdens werkdagen is hulpdesk beschikbaar

zie bovenstaand.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
zover bekend werkt de tool prima, je zult dan wel moeten synchroniseren.
wanneer de gebruiker binne het bereik van de wifi komt zal de tool automatisch synchroniseren.

Inrichting van de tool
1
Personen en onderaannemers kunnen gekoppeld worden aan het programma
Er kan eenvoudig een bibliotheek intericht worden met standaard keuringsformulieren
Er bestaat een basis bibliotheek waardoor de tool direct bruikbaar is

2

Extra opties in tool
Tool kan gekoppeld worden aan BIM
Tool kan ook gebruikt worden voor WPI
OG kan meekijken in tool

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10
met 1 klik op de knop te koppelen aan de actie's.
er is een standaard bibliotheek beschikbaar, tevens is het mogelijk om eigenb bibliotheken toe te voegen aan de tool.

3

4

5

6

7

8

9

10
niet mogelijk.
het is binnen STA mogelijk, echter moet hiervoor wel een apparte module aangeschaft worden.

Algemene indruk
De tool is duidelijk en overzichtelijk ingedeeld waardoor het gebruik ervan eenvoudig is. Een klein nadeel is dat de tool alleen beschikbaar is voor apple.

Opmerkingen
bij het verwijderen van een gemaakte tekening, word in één klik de gehele tekening verwijderd. Voor de WPI moet een apparte module aangeschaft worden dus deze heb ik vandaag niet kunnen doen. .

30-08-2019
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Bijlage 8

Kosten indicatie zelf tool laten bouwen

Aanwezig: Joris Vos
Bram Vd Pluijm

Van Boekel Bouw & Infra
LabelA

Uitvoerder
Fronted Developer

Locatie: Voederheil 3, Zeeland (telefonisch)
Datum: 05-06-2019
Tijd: 13:00
Met Bram van der Pluijm is gesproken om een globaal inzicht te krijgen wat een ‘eigen Van Boekel
Keuringstool’ zou kosten. Hierbij zijn we gelijk de diepte ingedoken op de onderbouwing van de kosten.
Om software te ontwikkelen heb je natuurlijk mensen nodig. En in de basis bestaat een team voor zo’n soort
project uit 5 mensen. 1 frontend ontwikkelaar die de webapplicatie opzet. 1 backend developer die de logica
bouwt voor zowel de webapplicatie als de mobiele apps. Vaak worden er 2 backend developers ingezet
omdat die het meeste zware werk moeten doen. Dan nog een iOS developer en een Android developer. iOS
developers kosten meer dan Android developers. Dus daar betaal je € 110,- per uur voor meestal. Android
zal rond de € 100,- per uur zitten. Alles bij elkaar heb je dus 5 mensen in een project team.
Het is gebruikelijk in software ontwikkeling dat een klant sprints afneemt. Een sprint is 2 weken (of 3) houdt
eigenlijk in dat een heel project team 2 weken aan het werk is.
Per sprint die je afneemt krijg je een extra bouwsteen in je applicatie.
Dus na iedere 2 weken kun je een stukje functionaliteit in gebruik nemen.
Meestal bepaalt de klant tijdens het ontwikkelen wat de volgende stap qua functionaliteit gaat zijn.
In jouw app kan dat bijvoorbeeld een functionaliteit zijn om een pdf uit te lezen en opmerkingen te plaatsen.
Maar dan ben je er natuurlijk nog niet meteen
Dus voor je app af is koop je ongeveer een sprint of 10-20.
Voor een heel team kost een sprint ongeveer 100*5*8 = €4000,- euro per week en dus € 8.000,- euro per
sprint.8000*10sprints is € 80.000 euro
Design is onderverdeeld in 2 mensen meestal. Een user interface designer en een user experience
designer. De UX en de UI designer afgekort. UX bedenkt hoe de app moet werken. Waar je op kan klikken
en dergelijke. Die maakt een wireframe zoals dat heet. Dat is een raamwerk met knoppen en afbeeldingen.
Eigenlijk een soort bouwtekening. De UI designer kleurt de bouwtekening in tot een ontwerp met kleuren en
een bepaalde stijl.
Die UI en UX'er kosten ongeveer ook €100 per uur en die zitten vooraan in zo’n traject want er moet eerst
natuurlijk een tekening zijn voor we kunnen gaan bouwen. Het duurt meestal rond de twee weken om een
app vorm te geven wat dus ook neerkomt op 160*100= €16.000,Dit alles samen komt dus neer op 80.000 + 16.000 = € 96.000,- globaal dus een TON
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Bijlage 9 Overlegverslagen
ALGEMEEN
Vergadering

Startoverleg

Locatie

HAN

Datum

16-01-2019

Verslagnr.

001

Voorzitter

JoVo

Notulist

JoVo

AANWEZIG

KOPIE AAN

JoVo (Joris Vos)
MaJu (Marwin Jurjus)

AFWEZIG
RuBo (Ruud de Boer)

NOTULEN
1.

Opening/mededelingen
-

2.

MaJu opent met algemene informatie over het afstudeer proces.
MaJu adviseert JoVo module 7 zsm af te ronden.
JoVo laat zijn concept PVA zien en neemt deze door met MaJu. Hieruit volgen een aantal actie punten voor
een beter PVA.
Vorig verslag/actielijst
Er zijn nog geen bestaande acties

3.

Planning
Nog niet van toepassing

4.

Rondvraag
MaJu geeft JoVo het advies om het boek Praktijkgericht onderzoek van Mandy van der Velde te gebruiken
als extra hulpmiddel in het opzetten van het PVA en ook voor de rest van het onderzoek.

-

-

Actielijst
Nr
actie
01
Afronden module 7
02
Uitbreiden PVA, volgorde, diepte van inhoud,
voorgeschiedenis en waarom er voor dit onderwerp
gekozen is, vraagstelling ook mogelijk herzien of
uitbreiden.
03
04
05

31-08-2019
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Actie houder
JoVo
JoVo

Gereed datum
01-03-2019

1

ALGEMEEN
Vergadering

Start/voortgangsoverleg

Locatie

HAN

Datum

07-02-2019

Verslagnr.

002

Voorzitter

JoVo

Notulist

JoVo

AANWEZIG

KOPIE AAN

JoVo (Joris Vos)
RuBo (Ruud de Boer)

AFWEZIG
MaJu (Marwin Jurjus)

NOTULEN
5.

Opening/mededelingen
-

6.

JoVo opent de vergadering en neemt RuBo mee in het voorgaande gesprek met MaJu en laat de voortgang
in het PVA zien. Er word gesproken over het proces en over de inhoud. De belangrijkste dingen die hier in
naar voren komen zijn dat er onder de deelvragen sub deelvragen moeten komen omdat deze het geheel
een stuk duidelijker maken. Naast deze sub deelvragen moet er ook aangegeven worden welke producten
er gemaakt gaan worden op basis van de deelvragen.
Vorig verslag
Vorige verslag niet besproken wel de inhoud van het vorige overleg.

7.

Planning
Nog niet van toepassing

8.

Rondvraag
.

-

Actielijst
Nr
actie
01
Afronden module 7
02
Opnemen subdeelvragen in PVA, opnemen producten in
PVA en hier een productenboom van maken. Ook zo
duidelijk mogelijk aangeven welke onderdelen er wel
meegenomen worden in het onderzoek en welke niet.
03
Opzet planning maken
04
Versturen extra handleiding voor maken PVA

30-08-2019
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Actie houder
JoVo
JoVo

Gereed datum
01-03-2019
01-03-2019

JoVo
RuBo

01-03-2019
08-02-2019

2

ALGEMEEN
Vergadering

Voortgangsoverleg

Locatie

HAN

Datum

28-03-2019

Verslagnr.

003

Voorzitter

JoVo

Notulist

JoVo

AANWEZIG

KOPIE AAN

JoVo (Joris Vos)
MaJu (Marwin Jurjus)
JaDa (Jan Pieter van Dalen)

AFWEZIG
RuBo (Ruud de Boer)

NOTULEN
9.

Opening/mededelingen

RuBo is niet langer begeleider van JoVo. Deze rol zal verder ingevuld worden door JaDa.
Na wat technische problemen ontvangen begeleiders PVA van JoVo.
JoVo neemt JaDa en MaJu mee in de verloop van het gehele proces tot nu toe.
JoVo heeft naast PVA nog weinig concrete stukken dus wordt dit document doorgenomen. Er zijn wel wat
onderdelen die aangepast dienen te worden. MaJu en JaDa hebben duidelijk een andere visie dan RuBo.
10. Vorig verslag
-

Vorige verslag niet besproken direct behalend.

-

11. Planning
12. Rondvraag
-

Actielijst
Nr
01
02
03
04

30-08-2019

actie
Aanpassen en opnieuw indienen Module 7
Opstellen planning
Aanpassen PVA
Opstellen Literatuurstudie
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Actie houder
JoVo
JoVo
JoVo
JoVo

Gereed datum
25-04-2019
03-05-2019
03-05-2019
03-05-2019

3

ALGEMEEN
Vergadering

Voortgangsoverleg

Locatie

HAN

Datum

06-05-2019

Verslagnr.

004

Voorzitter

JoVo

Notulist

JoVo

AANWEZIG

KOPIE AAN

JoVo (Joris Vos)
MaJu (Marwin Jurjus)
JaDa (Jan Pieter van Dalen)

AFWEZIG
RuBo (Ruud de Boer)

NOTULEN
13. Opening/mededelingen
-

-

JoVo opent het overleg.
JoVo verteld dat hij de afgelopen periode op zijn limiet zal qua werk en dat hij weinig tot niet
toegekomen is aan het onderzoek. Hij heeft hier afspraken gemaakt met Van Boekel zodat hij zich
ook tijdens werktijd kan focussen op het onderzoek.
JoVo bespreekt de aanpassingen die hij heeft gedaan aan het PVA en zijn literatuurstudie.
De belangrijkste opmerking die vanuit begeleiding komt is dat JoVo de directie niet moet betrekken
in mijn onderzoek. De wijze waarop dit omschreven is in het PVA is te intensief.
Literatuurstudie heeft als positief punt de contractvormen die erin belicht worden. Echter dient er
meer verdieping te komen op het gebied van kwaliteit en dienen er meer beweringen met elkaar
vergeleken te worden. Daarnaast mag het nog wel wat uitgebreider dus dit vergt nog aandacht van
JoVo.

14. Vorig verslag
-

Vorige verslag niet besproken direct behalend.

15. Planning
-

30-08-2019

De planning van JoVo is besproken en alle aanwezigen zijn het er over eens dat het niet gaat
lukken om 28 mei. De planning is het volgende overleg op 6 juni en de tussentijds beoordeling op
4 Juli 2019. Mits het proces goed verloopt zal voor 28 augustus het totale onderzoek ingediend
worden door JoVo. Half September kan zou de presentatie dan plaats kunnen vinden waardoor
JoVo nog in september af kan studeren.
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16. Rondvraag
-

-

Actielijst
Nr
01
02
03
04
05
06
07
08

30-08-2019

actie
Aanpassen en opnieuw indienen Module 7
Opstellen planning
Aanpassen PVA
Opstellen Literatuurstudie
Aanpassen PVA a.d.h.v. dit overleg en def. maken
Eerste opzet en hoofdstukken van het eindrapport
Uitbreiden literatuurstudie a.d.h.v. dit overleg
Aanpassen planning a.d.h.v. dit overleg

Afstudeeronderzoek: Hoofdverslag

Actie houder
JoVo
JoVo
JoVo
JoVo
JoVo
JoVo
JoVo
Jovo

Gereed datum
25-04-2019
03-05-2019
03-05-2019
03-05-2019
17-05-2019
06-06-2019
06-06-2019
06-06-2019

5

ALGEMEEN
Vergadering

Voortgangsoverleg

Locatie

HAN

Datum

06-06-2019

Verslagnr.

005

Voorzitter

JoVo

Notulist

JoVo

AANWEZIG

KOPIE AAN

JoVo (Joris Vos)
MaJu (Marwin Jurjus)
JaDa (Jan Pieter van Dalen)

AFWEZIG
RuBo (Ruud de Boer)

NOTULEN
17. Opening/mededelingen
-

JoVo opent het overleg.
JoVo heeft concept van hoofdrapport afgedrukt en ingebonden om al bladerend het verslag te
doorlopen.
- De eerste opmerkingen van MaJu en JaDa zijn dat in het voorwoord te veel emotie staat dit moet er
uit.
- De inhoudsopgave is te uitgebreid en de pagina nummering moet aangepast worden. nummering
dient te beginnen bij de inleiding niet bij documenthistorie.
- Van Boekel als bedrijf staat veel te ruim omschreven dit dient ingekort te worden.
- Projectgrenzen en randvoorwaarden die omschreven staan komen uit PVA heeft geen waarde om
deze ook in het hoofdverslag te verwerken.
- Onderzoeksstrategie dient vele malen uitgebreider te worden.
- Varianten dienen verder onderzocht te worden.
- Opzet van TOM is op eigen inzicht opgesteld. Dit is niet de wijze waarop dit gedaan dient te worden.
JoVo dient input voor onderdelen waar op getoetst wordt vanuit onderzoek te verkrijgen. Mogelijk
kunnen er nog enquêtes gehouden worden om hier meer diepgang aan te geven die ook onderbouwd
is.
- JoVo sluit overleg
18. Vorig verslag
-

Geen opmerkingen.

19. Planning
-

Tussentijds beoordeling op 4 Juli 2019. Mits het proces goed verloopt zal voor 28 augustus het totale
onderzoek ingediend worden door JoVo. Half September kan zou de presentatie dan plaats kunnen
vinden waardoor JoVo nog in september af kan studeren.
20. Rondvraag
Geen vragen

30-08-2019
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-

Actielijst
Nr
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

30-08-2019

actie
Aanpassen PVA a.d.h.v. dit overleg en def. maken
Eerste opzet en hoofdstukken van het eindrapport
Uitbreiden literatuurstudie a.d.h.v. dit overleg
Aanpassen planning a.d.h.v. dit overleg
Aanpassen voorwoord hoofdverslag
Aanpassen leeswijzer hoofdverslag
Inkorten info Van Boekel in hoofdverslag
Aanpassen projectgrenzen en randvoorwaarden
Onderbouwing van keuze geïnterviewde
Verder onderzoeken en uitwerken varianten tools
Enquête maken om onderbouwing TOM te creëren

Afstudeeronderzoek: Hoofdverslag

Actie houder
JoVo
JoVo
JoVo
Jovo
JoVo
JoVo
JoVo
JoVo
JoVo
JoVo
JoVo

Gereed datum
17-05-2019
06-06-2019
06-06-2019
06-06-2019
01-07-2019
01-07-2019
01-07-2019
01-07-2019
01-07-2019
01-07-2019
01-07-2019
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ALGEMEEN
Vergadering

Tussentijdse beoordeling

Locatie

HAN

Datum

04-07-2019

Verslagnr.

006

Voorzitter

JoVo

Notulist

JoVo

AANWEZIG

KOPIE AAN

JoVo (Joris Vos)
MaJu (Marwin Jurjus)
JaDa (Jan Pieter van Dalen)

AFWEZIG
RuBo (Ruud de Boer)

NOTULEN
21. Opening/mededelingen
-

JoVo opent het overleg.
JoVo heeft concept van hoofdrapport afgedrukt en ingebonden om al bladerend het verslag te
doorlopen.
- MaJu en JaDa zien vooruitgang in het verslag qua volgorde hoofstukken en opmaak.
- Analyse op interviews mag uitgebreider, kwaliteit van analyses moet beter.
- Onderzoeksstrategie dient herschreven te worden per onderzoeksvraag
- Functies en aantallen en keuzes moeten specifieker gemaakt worden in hoofdstuk 4.2
- Onderzoeksvraag 6 dient verwijderd te worden.
- Er dient een onderbouwing gemaakt te worden de kosten en relevantie tot kwaliteit
- Beoordelingsmethodiek moet beter worden toegelicht. (ook het Excel bestand)
- Onderbouwen keuzes tools
- Tussentijdse beoordeling uitgevoerd conclusie is dat september haalbaar is voor JoVo. Echter dient
de analyse en de inhoudelijkheid van het verslag verbetert te worden om een voldoende te halen.
- JoVo sluit overleg
22. Vorig verslag
-

Geen opmerkingen.

23. Planning
-

Dinsdag 2 september dient JoVo alle stukken aan te leveren. Indien het verslag voldoende is zal 19
september de afstudeerzitting plaatsvinden.
24. Rondvraag
Geen vragen

30-08-2019
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-

Actielijst
Nr
01
02
03
04
05
06
07
08
09

30-08-2019

actie
Aanpassen voorwoord hoofdverslag
Aanpassen leeswijzer hoofdverslag
Inkorten info Van Boekel in hoofdverslag
Aanpassen projectgrenzen en randvoorwaarden
Onderbouwing van keuze geïnterviewde
Verder onderzoeken en uitwerken varianten tools
Enquête maken om onderbouwing TOM te creëren
Aanpassen hoofdverslag zie opmerkingen hst 1.
Schrijven samenvatting, summary, zelfreflectie

Afstudeeronderzoek: Hoofdverslag

Actie houder
JoVo
JoVo
JoVo
JoVo
JoVo
JoVo
JoVo
JoVo
JoVo

Gereed datum
01-07-2019
01-07-2019
01-07-2019
01-07-2019
01-07-2019
01-07-2019
01-07-2019
01-09-2019
01-09-2019
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Bijlage 10 Overige communicatie tussen begeleiders en student
Mateman Dave <Dave.Mateman@han.nl>
Zo 23-9-2018 16:47



Hoi Joris,
Ik heb je voorstel in goede orde ontvangen.
Hierbij alvast een voorlopig akkoord op jouw voorstel.
Ik ga 2 afstudeerbegeleiders voor je zoeken. Binnen enkele weken krijg je bericht.
Met vriendelijke groeten,

Dave Mateman
Opleidingscoördinator Bouwkunde (voltijd- en deeltijdopleidingen)

Ing. D.E. Mateman | Hogeschool van Arnhem en Nijmegen | Faculteit Techniek | Instituut Built
Environment, kamer F1.07 |
Postbus 2217, 6802CE Arnhem | Ruitenberglaan 26, 6826CC Arnhem | aanwezig ma-di-wo-do |
M 06 - 839 962 71 | dave.mateman@han.nl |

From: Joris Vos [mailto:joris.vosje@live.nl]
Sent: Friday, September 21, 2018 7:58 AM
To: Mateman Dave <Dave.Mateman@han.nl>
Subject: Afstudeervoorstel Joris Vos 574088

Goedemorgen Dave,
Bij deze mijn afstudeervoorstel.
Graag hoor ik of het voorstel goed ontvangen is.
Met vriendelijke groet,
Joris Vos

30-08-2019
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U

Jurjus Marwin <Marwin.Jurjus@han.nl>
Ma 7-1-2019 20:52




U;
Boer Ruud de

Joris,
Dat klopt helemaal. Ik zal de eerste begeleider zijn en Ruud de Boer de tweede. Je geeft aan dat jouw
voorkeur uitgaat naar een vrijdag. Dat is voor mij geen probleem, maar dan ben je pas vanaf februari aan
de beurt door allerlei assessments. Dit is mogelijk wat ver in de tijd! Indien je aan het eind van de
(vrijdag)middag kan, kunnen we misschien wat regelen, maar dan wordt het al snel na 16:00/16:30 uur.
Indien je op een andere dag wilt overleggen, kan dat ook.
Laat het maar even weten. Of bel me morgen vroeg even om te kijken of we ergens een afspraak kunnen
prikken.
Groetjes Marwin

Docent Civiele Techniek

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen | Faculteit Techniek | Instituut Built Environment |
Postbus 2217, 6802CE Arnhem | Ruitenberglaan 26, 6826CC Arnhem | aanwezig ma-di-wo-vrij|
T 026 - 369 19 11| marwin.jurjus@han.nl | kamer F2.16 |

Van: Joris Vos [mailto:joris.vosje@live.nl]
Verzonden: donderdag 3 januari 2019 17:20
Aan: Jurjus Marwin <Marwin.Jurjus@han.nl>
Onderwerp: afstuderen

Goedemiddag Marwin,
Allereerst de beste wensen van het nieuwe jaar.
Van Dave heb ik begrepen dat jij en nog iemand mij gaan begeleiden vanuit de HAN binnen mijn
afstuderen.
Ik heb er erg veel zin in en heb al een redelijke opzet van mijn PVA gemaakt. Graag wil ik een keer
samen gaan zitten om het e.e.a. door te nemen, bij voorkeur op een vrijdag.
Ik hoor graag van je.
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Met vriendelijke groet,
Joris Vos
06-20516183/06-10970940
Jurjus Marwin <Marwin.Jurjus@han.nl>
Do 7-2-2019 10:44




U;
Boer Ruud de

Joris,
Ik kan er niet bij zijn. Ik heb al een afspraak staan. Wat mij betreft heb je gewoon het gesprek met Ruud van
middag. Ik laat me wel bijpraten door Ruud.
Groetjes Marwin

Docent Civiele Techniek

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen | Faculteit Techniek | Instituut Built Environment |
Postbus 2217, 6802CE Arnhem | Ruitenberglaan 26, 6826CC Arnhem | aanwezig ma-di-wo-vrij|
T 026 - 369 19 11| marwin.jurjus@han.nl | kamer F2.16 |

Van: Joris Vos [mailto:joris.vosje@live.nl]
Verzonden: donderdag 7 februari 2019 07:44
Aan: Jurjus Marwin <Marwin.Jurjus@han.nl>; Boer Ruud de <Ruud.deBoer@han.nl>
Onderwerp: overleg 07-02

Goedemorgen,
Even ter controle vandaag om 15.00 bij de HAN.
Ik zal mijn PVA hardcopy meenemen dat leest wat handiger.
bij deze ook vast mijn PVA digitaal.
Met vriendelijke groet,
Joris Vos
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Jurjus Marwin <Marwin.Jurjus@han.nl>
Zo 24-2-2019 18:39



Geweigerd: Bespreken PVA
Wo 27-2-2019 15:00 - 16:00
nnb

Jurjus Marwin heeft deze gebeurtenis geweigerd
Joris,

Het gaat mij deze week niet eer lukken. De agenda zit helemaal vol. Je kunt wat mij betreft wel contact
opnemen met de tweede begeleider. Indien je graag met mij erbij wilt afspreken wordt dit pas 18 maart. Ik
kan dan vanaf 9:00 uur.
Ik hoor het wel.
Gr. Marwin.

Joris Vos
Wo 27-2-2019 15:51




Jurjus Marwin;
Boer Ruud de

Goedemiddag Heren,
Vandaag heb ik met Ruud contact gehad omdat Marwin aan mij aangegeven heeft pas vanaf 18
maart beschikbaar te zijn.
Hierin hebben we afgesproken dat ik deze week het PVA incl. notulen van de eerdere overleggen
en een planning voor het afstuderen naar jullie opstuur. Dat ik ondertussen met mijn
literatuurstudie aan de gang ga en we over een week of 3 nog een keer samen gaan zitten om het
PVA definitief te maken. Het lijkt me het meest praktisch dat jullie de agenda's even naast elkaar
leggen om te kijken wanneer het jullie past ik ben relatief flexibel aangezien ik niet vast op een
project zit momenteel.
hoop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Joris
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U

Jurjus Marwin <Marwin.Jurjus@han.nl>
Wo 27-3-2019 15:25



Joris,
Jan Pieter is er bij.
Groetjes Marwin

Docent Civiele Techniek

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen | Faculteit Techniek | Instituut Built Environment |
Postbus 2217, 6802CE Arnhem | Ruitenberglaan 26, 6826CC Arnhem | aanwezig ma-di-wo-vrij|
T 026 - 369 19 11| marwin.jurjus@han.nl | kamer F2.16 |

-----Oorspronkelijke afspraak----Van: Joris Vos [mailto:joris.vosje@live.nl]
Verzonden: woensdag 27 maart 2019 15:05
Aan: Jurjus Marwin
Onderwerp: Geaccepteerd: AFO Joris Vos
Tijd: donderdag 28 maart 2019 14:30-15:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm,
Wenen.
Locatie: Door student zelf te regelen

Akkoord, ik zal er zijn. Wie is Jan Pieter?(bedoel je Ruud)
Goedemorgen Heren,
Korte Update:
Momenteel ben ik druk bezig met de interviews ik ben al bij een aantal externe partijen geweest en heb
vandaag intern nog een aantal interviews.
Komende vrijdag stuur ik mijn 1e opzet van het hoofdrapport met daarbij de eerste uitgewerkte interviews.
In module 7 ontbrak nog een klein onderdeel wat ik voor het weekend aanvul en opnieuw indien. De rest is
op niveau en akkoord.

Met vriendelijke groet,

J. (Joris) Vos
Ass. Uitvoerder

30-08-2019
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Op vrijdag afwezig
0486-459023 / 06-10970940
j.vos@vanboekel.com

Voederheil 3, 5411 RJ Zeeland
+31 (0) 486 45 90 00 / www.vanboekel.com
Denk aan het milieu. Print dit bericht alleen als het niet anders kan.

Van Boekel is trotse partner van KWF Kankerbestrijding.

Joris,
Bedankt voor je update. We spreken elkaar 6 juni 14:00 uur. Kan het ook een half uur eerder? Dus om
13:30 uur? Ik heb nog een afspraak waar ik niet onderuit kan.
Ik zie uit naar je reactie.
Groetjes Marwin

Docent Civiele Techniek

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen | Faculteit Techniek | Instituut Built Environment |
Postbus 2217, 6802CE Arnhem | Ruitenberglaan 26, 6826CC Arnhem | aanwezig ma-di-wo-vrij|
T 026 - 369 19 11| marwin.jurjus@han.nl | kamer F2.16 |

Joris,
We verplaatsen het overleg naar 13:00 uur.
Groetjes Marwin

Docent Civiele Techniek

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen | Faculteit Techniek | Instituut Built Environment |
Postbus 2217, 6802CE Arnhem | Ruitenberglaan 26, 6826CC Arnhem | aanwezig ma-di-wo-vrij|
T 026 - 369 19 11| marwin.jurjus@han.nl | kamer F2.16 |
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Heren,
Zoals besproken bij deze een update in de vorm van de opzet van mijn hoofdrapport.
Daarnaast heb ik enkele interviews toegevoegd om een beeld te geven hoe ik deze uitgevoerd heb.
Prettig weekend alvast.

Met vriendelijke groet,

J. (Joris) Vos
Ass. Uitvoerder
Op vrijdag afwezig
0486-459023 / 06-10970940
j.vos@vanboekel.com

Voederheil 3, 5411 RJ Zeeland
+31 (0) 486 45 90 00 / www.vanboekel.com
Denk aan het milieu. Print dit bericht alleen als het niet anders kan.

Van Boekel is trotse partner van KWF Kankerbestrijding.

Goedemorgen Marwin,
Gisteren hebben Jan-Pieter en ik nog even in de agenda gekeken donderdag 19 september past ons het
beste ergens tussen 14.00 en 17.00. (Nederlandse tijd)
Kun je aangeven wat jou het beste past?
Bianca gaf aan dat de spullen uiterlijk 2 september ingeleverd moeten worden. dit geeft mij nog wat extra
tijd.
Ik heb nog wel een paar vraagjes over de bronvermelding die ik moet gebruiken;
In mijn literatuurstudie heb ik uiteraard een uitgebreide bronvermelding volgens de richtlijnen.
Moet ik in mijn hoofdrapport deze ook meenemen?
Moet ik alle respondenten en overige betrokkenen hier ook in vernoemen?

Met vriendelijke groet,

J. (Joris) Vos
Ass. Uitvoerder

30-08-2019
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Op vrijdag afwezig
0486-459023 / 06-10970940
j.vos@vanboekel.com

Voederheil 3, 5411 RJ Zeeland
+31 (0) 486 45 90 00 / www.vanboekel.com
Denk aan het milieu. Print dit bericht alleen als het niet anders kan.

Van Boekel is trotse partner van KWF Kankerbestrijding.

Goedemiddag Bianca,
Bij deze zoals gisteren besproken de volgende documenten;
1. Procesbeoordeling afstudeerproject
2. Cijferlijst (210 studiepunten)
3. Beoordeling integrale toets afstuderen (B en CT) + bijlage
De afstudeerzitting zal plaats vinden op donderdag 19 september 2019 om 15:00
Met vriendelijke groet,
Joris Vos

30-08-2019

Afstudeeronderzoek: Hoofdverslag
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Bijlage 11 Tussentijdse peiling
Bijlage 4A: Competentielijst Bouwkunde en Civiele Techniek

versie 4 september 2015

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Opleiding: Civiele Techniek (CT), Projectmanagement Infra (PMI)

Faculteit Techniek

Afstudeerrichting : CT PMI

Instituut Built Environment

Datum

: 04-07-2019

BEOORDELING INTEGRALE TOETS AFSTUDEREN (B en CT)
STUDENTGEGEVENS
Studentnummer: 574088

Naam: Joris Vos
ONDERWERP AFSTUDEERPROJECT

Optimaliseren Keuringsprocessen
Behaalde
niveau

1

Initiëren en sturen

3

Beroepsproducten / toelichting

Module 8 (voor toelichting zie bijlage)
Moudles 5 en 6 VE en VDC

2

Ontwerpen

3

Module 8 (voor toelichting zie bijlage)
IPMA-D1 gebiedsherontwikkeling
VDC
In AD opleiding opdrachten uit UTE

3

Specificeren

2

Module 8 (voor toelichting zie bijlage)
IPMA-D1 gebiedsherontwikkeling
VDC

4

Realiseren

3

Module 8 (voor toelichting zie bijlage)
In AD opleiding opdrachten uit UTE
VDC
Realiseren projecten Van Boekel

5

Beheren

3

Module 8 + AD opleiding (voor toelichting zie bijlage)
Asset Management

30-08-2019
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6

Monitoren, toetsen en evalueren

2

Module 8 (voor toelichting zie bijlage)
IPMA-D1 gebiedsherontwikkeling

Op de andere zijde zijn de beoordelingen van competentie 7 t/m 9 weergegeven

Behaalde
niveau

Beroepsproducten / toelichting

7

Onderzoeken

2

Module 8 (voor toelichting zie bijlage)
IPMA-D1 gebiedsherontwikkeling

8

Communiceren en samenwerken

3

Module 8 (voor toelichting zie bijlage)
IPMA-D1 gebiedsherontwikkeling
VDC

9

3

Managen en innoveren

Module 8 (voor toelichting zie bijlage)
IPMA-D1 gebiedsherontwikkeling

Algemene opmerkingen / bijzonderheden:

Alle competenties zijn op het vereiste niveau behaald:

ja / nee

De afstudeeropdracht is met een voldoende afgesloten (eindcijfer en scriptie).
Indien afgestudeerd met een groep, onderstaande groepsgegevens invullen: n.v.t.
1

Naam student:

2

Naam student:

Studentnummer:

3

Naam student:

Studentnummer:
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Studentnummer:
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ONDERTEKENING

Datum:

04-07-2019

Examinator (1e begeleider)

Assessor (2e begeleider)

Naam: Marwin Jurjus

Naam: Jan-Pieter van Dalen

Handtekening:

Handtekening:

De 1e begeleider (examinator) verwerkt het resultaat

30-08-2019

Afstudeeronderzoek: Hoofdverslag

20

31-08-2019

Afstudeeronderzoek: Hoofdverslag

1

31-08-2019

Afstudeeronderzoek: Hoofdverslag

1

30-08-2019

Afstudeeronderzoek: Hoofdverslag

2

Bijlage 12 Urenverantwoording student
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uren verantwoording

Joris Vos

datum
product
6-8-2018 algemeen
periode 6-82018 tot 6-92018
algemeen
7-9-2018 A4 voorstel
14-9-2018 A4 voorstel
21-9-2018 A4 voorstel
23-9-2018 A4 voorstel
28-9-2018 algemeen
28-9-2018 PVA
5-10-2018 PVA
19-10-2018 PVA
26-10-2018 PVA
9-11-2018 PVA
16-11-2018 begeleiders
16-11-2018 PVA
23-11-2018 begeleiders
23-11-2018 PVA
30-11-2018 PVA
7-12-2018 begeleiders
11-12-2018 begeleiders
12-12-2018 begeleiders
12-12-2018 begeleiders
3-1-2019 afspraak
8-1-2019 afspraak
16-1-2019 algemeen
19-1-2019 PVA
25-1-2019 PVA
26-1-2019 PVA
7-2-2019 PVA
8-2-2019 PVA
15-2-2019 PVA
16-2-2019 PVA
22-2-2019 Planning
23-2-2019 Planning
24-2-2019 Planning
1-3-2019 PVA
2-3-2019 literatuur
3-3-2019 literatuur
12-3-2019 literatuur
13-3-2019 literatuur
23-3-2019
24-3-2019
28-3-2019 algemeen
30-3-2019 PVA
31-3-2019 PVA
6-4-2019 literatuur
7-4-2019 literatuur
9-4-2019 onderzoek
22-4-2019 PVA
23-4-2019 PVA
24-4-2019 literatuur
25-4-2019 literatuur
26-4-2019 literatuur
28-4-2019 PVA
29-4-2019 Planning
30-4-2019 Planning
1-5-2019 PVA
2-5-2019 literatuur
3-5-2019 alegemeen
5-5-2019 algemeen
6-5-2019 algemeen
7-5-2019 PVA
8-5-2019 literatuur
9-5-2019 literatuur
10-5-2019 literatuur
11-5-2019 onderzoek
12-5-2019 onderzoek
13-5-2019 onderzoek
14-5-2019 onderzoek
15-5-2019 onderzoek
16-5-2019 onderzoek
17-5-2019 onderzoek
18-5-2019 onderzoek
20-5-2019 onderzoek
21-5-2019 onderzoek
22-5-2019 onderzoek
23-5-2019 onderzoek
24-5-2019 onderzoek
25-5-2019 onderzoek
30-08-2019
27-5-2019 onderzoek
28-5-2019 onderzoek
29-5-2019 onderzoek

actie
Eerste gesprek met Raymond over keuze onderzoek

tijd
3,00

Meerdere gesprekken met collega's, klanten en klasgenoten over onderwerp en of zij het
interessant vinden en hoe dit bij andere bedrijven gedaan word
Start opstellen product
Opstellen A4
Product afgerond en aangeleverd aan Dave Mateman
Is goedgekeurd door Dave en hij gaat op zoek naar begeleiders
Inlezen in statut
Start met maken opzet document
Verdiept in van Boekel hoe het bedrijf is opgebouwd en de visie
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 3 + aanvullen algemenen gegevens
Verdiept in competenties en inzichtelijk gemaakt welke ik aan denk te tonen
Dave per mail benaderd nadat het wel veel tijd kost begeleiders te vinden
Formuleren onderzoeksvraag en deelvraag
Dave nogmaals via mail benaderd nadat er nog steeds geen reactie is
Document doorgelopen en taal gebruik verbeterd
document nogmaals doorgenomen op taalbegruik
Dave via whatsapp benaderd na dat er nog steeds geen reactie is
Dave nogmaals via whatsapp benaderd na dat er nog steeds geen reactie is
Dave nogmaals via whatsapp benaderd na dat er nog steeds geen reactie is
Dave heeft begeleider gevonden
afspraak ingepland voor eerste gesprek begeleiders
afspraak ingepland op 16-1
besproken wat afstuderen inhoud en PVA tot dusver doorgenomen
besproken onderdelen aanpassen in PVA
besproken onderdelen aanpassen in PVA
besproken onderdelen aanpassen in PVA/ urenverantwoording inzichtelijk gemaakt
voor het eerst gesproken met Ruud de Boer PVA besproken en advies gekregen
Eerste deelvragen bedacht en toegevoegd en probleemstelling aangepast
tussen en eind producten toegevoegd
tussen en eind producten toegevoegd
opstellen planning in Project
opstellen planning in Project
opstellen planning in Project, kader van het onderzoek uitgebreid
aanpassen PVA
aanpassen PVA
aanpassen PVA
veramelen literatuur
veramelen literatuur
PVA
PVA
1e overleg met Jan-Pieter er bij over voortgang en PVA
aanpassen PVA
aanpassen PVA

overleg met STA
aanpassen PVA
aanpassen PVA
zoeken literatuur
verwerken literatuur
verwerken literatuur
aanpassen PVA
opnieuw opzetten planning
controle planning + PVA
doorlopen en aanpassen PVA
uitbreiden literatuur
alles doorlezen en taalfouten herstellen
voorbereiden gesprek
2e overleg met Jan-Pieter en Marvin samen betreffende voortgang
aanpassen PVA na overleg
uitbreiden literatuur
uitbreiden literatuur
uitbreiden literatuur
opzet eerste hoofstukken
opzet eerste hoofstukken
opzet eerste hoofstukken
eerste interviews
eerste interviews
eerste interviews
interview op locatie met BAM
uitwerken inverview
interview op locatie met Boskalis
interviews intern, verdiepende interviews met BAM en Boskalis
interviews + schrijven hoofdrapport
interviews + schrijven hoofdrapport
interviews + schrijven hoofdrapport
schrijven hoofdrapport
Afstudeeronderzoek: Hoofdverslag
interviews + schrijven hoofdrapport
1e opzet figuren en tabellen, beoordelingsmethode opstellen
opzet samenvating

2

40,00
3,00
3,00
2,00
0,50
4,00
2,00
8,00
8,00
8,00
8,00
0,50
6,00
0,50
8,00
3,00
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
1,50
4,00
5,00
2,00
2,00
4,00
8,00
4,00
8,00
3,00
3,00
8,00
4,00
2,00
5,00
4,00
4,00
4,00
2,00
4,00
2,00
3,00
3,00
4,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
2,00
8,00
8,00
9,00
8,00
8,00
3,00
8,00
8,00
8,50
8,00
8,00
2,00
3,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
2,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
3,00
8,00
8,00
8,00

23-5-2019
24-5-2019
25-5-2019
27-5-2019
28-5-2019
29-5-2019
3-6-2019
4-6-2019
5-6-2019
6-6-2019
7-6-2019
11-6-2019
12-6-2019
13-6-2019
14-6-2019
17-6-2019
18-6-2019
19-6-2019
20-6-2019
21-6-2019
24-6-2019
25-6-2019
26-6-2019
27-6-2019
28-6-2019
1-7-2019
2-7-2019
3-7-2019
4-7-2019
5-7-2019
8-7-2019
9-7-2019
10-7-2019
11-7-2019
12-7-2019
15-7-2019
16-7-2019
17-7-2019
18-7-2019
19-7-2019
20-7-2019
21-7-2019
5-8-2019
6-8-2019
7-8-2019
8-8-2019
9-8-2019
10-8-2019
15-8-2019
16-8-2019
17-8-2019
18-8-2019
19-8-2019
20-8-2019
23-8-2019
24-8-2019
25-8-2019
26-8-2019
27-8-2019
28-8-2019
29-8-2019
30-8-2019
8-9-2019
9-9-2019
10-9-2019
11-9-2019
12-9-2019
13-9-2019
14-9-2019
15-9-2019
16-9-2019
17-9-2019
18-9-2019
19-9-2019

30-08-2019

onderzoek
onderzoek
onderzoek
onderzoek
onderzoek
onderzoek
onderzoek
onderzoek
onderzoek
onderzoek
onderzoek
onderzoek
onderzoek
onderzoek
onderzoek
onderzoek
onderzoek
onderzoek
onderzoek
onderzoek
onderzoek
onderzoek
onderzoek
onderzoek
onderzoek
onderzoek
onderzoek
onderzoek
onderzoek
onderzoek
onderzoek
onderzoek
onderzoek
onderzoek
onderzoek
onderzoek
onderzoek
onderzoek
onderzoek
onderzoek
onderzoek
onderzoek
onderzoek
onderzoek
onderzoek
onderzoek
onderzoek
onderzoek
onderzoek
onderzoek
onderzoek
onderzoek
onderzoek
onderzoek
onderzoek
onderzoek
onderzoek
onderzoek
onderzoek
onderzoek
onderzoek
presenteren
presenteren
presenteren
presenteren
presenteren
presenteren
presenteren
presenteren
presenteren
presenteren
presenteren
presenteren
presenteren

interviews + schrijven hoofdrapport
interviews + schrijven hoofdrapport
schrijven hoofdrapport
interviews + schrijven hoofdrapport
1e opzet figuren en tabellen, beoordelingsmethode opstellen
opzet samenvating
interview met Mullerbouw en schrijven hoofdrapport
uitwerken inverview + schrijven hoofdrapport
onderzoek naar kosten eigen tool onderzoek naar andere tools uit de markt
voortgangsoverleg met begeleiders + schrijven hoofdrapport
verwerken opmerkingen na overleg
onderzoeksmethodiek bescherven intro ED controls
enquête opgesteld + verslag voortgangsoverleg geschreven
aanpassen verlsag
aanpassen verslag
complete verslag controleren op spelling en herinnering sturen naar respondanten
Introductie + inrichten project in de tool STA
uitwerken beooderlingformulier a.d.h.v. enquetes
opstellen TOM t.b.v. vergeijk
onderbouwen waarom gekozen tools en meer info over tools, aanpassen nummeringen
planning, contact snagstream
inrichten
presantatie Homo DNA + inrichten op tablet
testen tools zelf
testen Tools met Guus
testen Tools met Guus
voorbereiden tussnteijdese beoordeling
voorbereiden tussnteijdese beoordeling
tussentijdse beoordeling
uitwerken verlag tussentijdse beoordeling + aanpassen verslag
aanpassen verslag
testen tools met Guuse en Marvin
uitschrijven onderzoeksmethode in hoofdrapport + verweken tests
testen tools met Randy
uitwerken test tools
uitwerken tools en verschillen
uitwerken rapportage
opzet implementatieplan
opzet conclusies
samenvatting + summary schrijven
toaal verslag doorlopen voor vakantie
aanpssen summary (controle taal)
complete verslag doorlopen
doorlezen complete verslag
toevoegen en verwerken bijlagen
toevoegen en verwerken bijlagen
toevoegen en verwerken bijlagen
toevoegen en verwerken bijlagen
aanpassingen op hoofsverslag na doornemen met collega's
aanpassingen op hoofsverslag na doornemen met collega's
aanpassingen op hoofsverslag na doornemen met collega's
aanpassingen op hoofsverslag na doornemen met collega's
toevoegen discussie
doorlezen en aanpassen verlsag
doorlezen en aanpassen verlsag
doorlezen en aanpassen verlsag
toevoegen laatste bijlagen
toevoegen laatste bijlagen
controle taal op alles
laatste aanpassingen en ephorus verklaring
invoegen laaste bijlagen en definitief inleveren
opstellen presentatie
opstellen presentatie
opstellen presentatie
oefenen presentatie
oefenen presentatie
oefenen presentatie
oefenen presentatie
oefenen presentatie
oefenen presentatie
oefenen presentatie
oefenen presentatie
oefenen presentatie
presenteren op HAN
Totaal aantal uren
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8,00
8,00
3,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
9,00
8,00
9,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
9,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
4,00
3,00
8,00
4,00
8,00
8,00
4,00
4,00
2,00
2,00
6,00
8,00
3,00
2,00
4,00
6,00
6,00
8,00
6,00
6,00
6,00
4,00
4,00
4,00
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
4,00
1,00
1,00
2,00
2,00
857,00

Bijlage 13 Ephorus verklaring
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Bijlage 14 Competentielijst
nr.

Onderdeel

Omschrijving

Bewijsstuk

1

Initiëren en
sturen

Je kunt maatschappelijk belangrijke infrastructurele (project) opgaven signaleren en
inventariseren. Je kunt een Je kunt in een projectdefinitie doelstellingen, randvoorwaarden,
eisen en wensen formuleren. Je kunt technische opgaven in een bredere maatschappelijke
context en marktoriëntatie plaatsen. Je kunt het proces beschrijven, bewaken en bijsturen

Moudles 5 en 6 VE en
VDC

Ontwerpen

Vanuit een projectdefinitie kun je een infrastructurele opgave gefaseerd conceptualiseren,
afwegen, dimensioneren, visualiseren, detailleren en verifiëren. Je kunt een doelmatige
organisatie met aspecten kosten planning, kwaliteit, informatie, en ontwikkelen.

Specificeren

Voor gedefinieerde infrastructurele opgaven kun je de doelstelling vertalen en uitwerken in
vergunnings-, aanbestedings- en contractstukken. Je doet dit vanuit het perspectief van de
belanghebbenden. Dit veronderstelt inzicht in de problematiek, kennis van een procesmatige
benadering en financiële aspecten van mogelijke oplossingen en een visie op
oplossingsrichtingen en haalbaarheid.

scriptie module 8

scriptie module 8

Technische competenties

2

3

scriptie module 8
IPMA-D1
gebiedsherontwikkeling
VDC

scriptie module 8
4

Realiseren

Je kunt op basis van ontwerp en specificatie van een infrastructurele opgave de uitvoering
voorbereiden, handhaven, bewaken en bijsturen. Je bent in staat belangen van betrokken
partijen goed af te stemmen en te leiden.

In het afstudeeronderzoek is geen object ontworpen a.d.h.v. eisen. Er is echter wel een nieuw
proces ontworpen binnen de projectrealisatie van VB. Dit is doelmatig gedaan waarin kosten, tijd
en kwaliteit spreerpunten zijn geweest. Daarnaast is het proces nu zo ingericht dat VB zich als
bedrijf kan ontwikkelen en informatie uit keuringen kan gaan gebruiken voor inkoop en sturing
voor en tijdens realisatie. IPMA-D1 gebiedsherontwikkeling VDC In AD opleiding opdrachten uit UTE

3

Binnen het realisatieproces van VB projecten zijn doelstelling uitgewerkt in de vorm van een
nieuwe keuringsmethodiek. Hierbij is rekening gehouden met de problematiek die ervaren wordt
door personeel van VB, externe en opdrachtgevers. Hierbij is niet alleen gekeken naar kwaliteit
maar ook naar het financiële aspect. dit samen heeft geresulteerd in een tool met de meeste
waarde IPMA-D1 gebiedsherontwikkeling VDC

2

In het afstudeeronderzoek staat het realisatieproces centraal door dit proces juist te bevorderen

AD opleiding opdrachten
binnen VB toont student aan deze competentie beheersen en doorgrond heeft.
UTE VDC
Realiseren projecten Van Realiseren projecten Van Boekel In AD opleiding opdrachten uit UTE
VDC Realiseren projecten Van Boekel
Boekel

In de eindscriptie komt beheer en onderhoud niet echt naar voren. Het is echter wel een feit dat
met de verbeterde kwaliteitsborging (nieuwe proces) er meer grip is op het de kwaliteit in
projecten. Student heeft echter wel zoals weergegeven op pagina 9 van het Opleidingsstatuut
Bachelor Civiele techniek Voltijd studiejaar 2018-2019 met het afronden van de AD-opleiding
voldaan aan de eis van niveau 2 (dit is voor alle competenties van toepassing) dit wordt ook
aangetoond door het afgeronde vak Asset Management

2

Je maakt een infrastructureel beheer- en onderhoudsplan voor het behouden van gerealiseerde
kwaliteit

6

Monitoren,
toetsen en
bewaken

Monitoren, toetsen en bewaken van projectresultaten aan b.v. beoogde functionele doelen,
duurzaamheid, veiligheid en ethisch handelen. Je bent in staat de gekozen oplossingen en
bereikte resultaten zo objectief mogelijk te evalueren, waar mogelijk onderbouwd met
kwantitatieve en kwalitatieve gegevens. Je kunt de effectiviteit en efficiëntie van de gekozen
oplossingen aangeven. Aansluitend hierop kun je aanpassingen en verbetervoorstellen maken
en deze inbrengen.

scriptie module 8
IPMA-D1
gebiedsherontwikkeling

In het onderzoek is gezocht naar een methodiek om kwaliteit binnen projecten beter te kunnen
bewaken, de toetsingsmethode die is toegepast is a.d.h.v. input van sleutelfiguren uit onderzoek.
Hiermee is voorkomen dat student zelf sturend naar de eindresultaten van het onderzoek is. Dit is
ook aangetoond in IPMA-D1 gebiedsherontwikkeling

3

7

Onderzoeken

Je bent in staat een vraagstuk te analyseren en de vraag te identificeren. Je kunt praktijkgericht
onderzoek opzetten en uitvoeren.

scriptie module 8
IPMA-D1
gebiedsherontwikkeling

Heel module 8 is compleet gefocust op onderzoek, student heeft dit gedaan in de vorm van
praktijkgericht onderzoek binnen VB.

2

8

Communiceren
en
samenwerken

Je brengt beroepsgerichte informatie over naar het beroepenveld, collega’s en de vast te stellen
doelgroepen (klanten, opdrachtgevers, betrokkenen). Je bent in staat zowel intern als extern te
communiceren op een, voor de doelgroep, passende wijze. Communiceren bevat het gehele
spectrum waarop informatie ontvangen, gegeven en gedeeld wordt. Je bent gericht op
samenwerken en constructief afstemmen met betrokkenen en de doelgroepen.

scriptie module 8
IPMA-D1
gebiedsherontwikkeling

Communicatie en samenwerking hebben binnen het onderzoek een belangrijke rol gespeeld.
Binnen VB zelf met collega's, opdrachtgevers, begeleiding vanuit de HAN. Zonder goede
communicatie en samen werking is het onmogelijk een praktijk gericht onderzoek uit te voeren.

3

9

Managen en
innoveren

Je geeft richting en sturing aan processen, om de doelen te realiseren. Je bent zelfsturend en
reflectief op het eigen functioneren. Je bent proactief, neemt initiatief en kan buiten kaders
denken en werken.

scriptie module 8
IPMA-D1
gebiedsherontwikkeling

Het gehele onderzoek is door student gezocht naar innovatie binnen kwaliteitsbewaking van
projecten binnen VB. student heeft hierin een leidende/sturende rol gehad heeft gezorgd voor
varianten waar mee geëxperimenteerd is door medewerkers van VB.

3
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AD vooropleiding,
scriptie module 8

3

Beheren

5

Generieke competenties

IPMA-D1
gebiedsherontwikkeling
VDC
In AD opleiding
opdrachten uit UTE

niveau
Toelichting
Met het onderwerp van het onderzoek en de totstandkoming van hiervan toont student aan inzicht
te hebben in de belangrijke onderdelen binnen een infrastructurele projecten. Door het onderwerp
af te kaderen tot kwaliteitskeuringen (aantonen van eisen) wordt in het onderzoek dit proces
doorgrond vanuit meerdere invalshoeken. Door dit te doen ontstaat binnen VB een nieuwe
3
keuringsmethodiek om kwaliteit te bewaken. Daarnaast kan er door data die nu gegenereerd wordt
bijgestuurd worden op eigen personeel en onderaannemers. Dit is ook Moudles 5 en 6 VE en VDC
aangetoond

Bijlage 15 Zelfreflectie

De zelfreflectie is opgebouwd uit vier verschillende onderdelen, de literatuurstudie, onderzoeksmethode, resultaten
en het gehele proces.
Literatuurstudie
Voorafgaande aan mijn literatuurstudie wist ik nog niet goed wat ik er van moest verachten en waar ik het onderzoek
op toe zou moeten spitsen. Ik denk een goede keuze gemaakt te hebben me vooral te richten op kwaliteit omdat dit
een relatief vaag begrip is en denk ook wel dat het een meerwaarde is geweest goed de verschillende contractvormen
te onderzoeken, dit zijn belangrijke onderdelen die zeker in het onderzoek zijn teruggekomen.
Naast deze onderwerpen heeft ook het laatste onderdeel van de literatuurstudie verhelderend gewerkt. Het doel van
het onderzoek is het verbeteren van een proces en het belangrijk te weten welke methodieken hier normaliter voor
worden toegepast. Door dit te doen heb ik direct stapsgewijs handvatten gecreëerd om mijn onderzoek tot een goed
einde te brengen.
Onderzoeksmethode
De onderzoeksmethode die ik heb toegepast binnen het onderzoek met het doel dat ik voor ogen kreeg hebben
gewerkt. Het houden van interviews met werknemers van VB en klanten en externe zijn zeker noodzakelijk geweest
en hebben dan ook zijn vruchten afgeworpen hiermee is erg veel informatie gewonnen binnen het onderzoek. De
vorm van interviews (semigestructureerd) is mijn inziens een goede keuze geweest hierdoor kon ik makkelijk trends
herkennen maar was ik ook vrij om een vraag aan te passen of anders te stellen als de situatie er om vroeg. Wellicht
was het wel slimmer geweest om de vragen die later in de enquête gesteld zijn al mee genomen te hebben in de
interviews met de medewerkers van VB dit heeft me op deze wijze wel wat extra tijd gekost denk ik.
Ik ben blij met de keuze die ik gemaakt heb om me niet te beperken tot 2 of 3 varianten om uit te kiezen het heeft mij
en de uitvoerders van VB zeker meer werk op geleverd maar zo hebben ze beter onderscheid kunnen maken tussen
de tools en heb ik meer vertrouwen in de keuze die is gemaakt. Ook de waarde van een eigenschap uit de tool te laten
bepalen door de toekomstige gebruikers zelf is in mijn ogen echt een middel geweest waardoor de totaalbeoordeling
zo reëel mogelijk is. Het nadeel wat meerdere varianten met zich mee nam is dat er minder tijd per tool beschikbaar
was. In het geval dat er slechts twee varianten onderzocht waren was het wel mogelijk geweest om echt alles uit de
tool te halen door er meerdere keuringen mee te doen op verschillende onderdelen maar dit is een keuze geweest en
in mijn optiek ook de juiste. Wat ook belangrijk is dat financiële aspect wel is meegenomen maar dat de kwaliteit en
gebruiksvriendelijkheid vele malen belangrijker is en dus ook zwaarder mee telt in de eindbeoordeling. Hier sta ik
volledig achter
Resultaten
Zeer tevreden ben ik over de uitkomst van het onderzoek. Er is een tool als beste uit test gekomen die op bijna alle
vlakken goed scoort. Uitvoerders zij er enthousiast oer en de kosten van de tool vallen mee ten opzichte van de
waarde die het oplevert. Tevens door de tool te implementeren is er een volledig passende oplossing gevonden die
voldoet aan de gestelde onderdelen uit de hoofdvraag.
Afstudeerproces
Ik ben met een valse start begonnen aan het afstudeertraject door het wisselen van werkgever nadat er al plannen
gemaakt waren om samen met iemand anders binnen Strukton af te studeren hebben mij een grote vertraging
opgeleverd. Nadat ik bij VB eenmaal een beetje gewend was stond de bouwvak voor de deur en daarna is de keuze
pas gemaakt voor dit onderwerp. Doordat het proces tot afstudeerbegeleiders ook wat op zich heeft laten wachten en
het direct erg druk was bij mijn werkgever was het jaar 2019 al begonnen voor er daadwerkelijk echt wat op papier
kwam. Daarbij heeft ook het wisselen van begeleider ook wel wat extra tijd gekost omdat Ruud er heel anders in
stond dan Jan-Pieter. Nadat het PVA uiteindelijk klaar was en ik vanuit VB ook meer tijd heb gekregen is alles een stuk
beter gaan lopen. Ik weet van mezelf dat ik absoluut geen schrijver ben mede hierom tevreden over het eindresultaat.
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