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VASTSTELLINGEN

o De fout is een uitvoeringsfout van de aanneming, 

maar de situatie is niet zo duidelijk en keert zich tegen 

de architect 

o De fout ligt bij de architect en moet worden 

gecorrigeerd

o De problemen die zich op de bouwwerf voordoen, 

herhalen zich en lijken op elkaar ...

o Er is sprake van een terugkerende fout die echter bij 

elke nieuwe bouwwerf blijft verrassen 



DOELSTELLINGEN VAN DE PRESENTATIE

● Verwateren van de kennis op het niveau van een 

KMO 

● Pistes om de uitwisseling van ervaringen te 

verbeteren 



I. DE BOUWWERF IS EEN PERMANENT 

LABORATORIUM!

II. REPRODUCTIE EN OVERDRACHT VAN ONZE 

KENNIS  

III. UITWISSELINGSPLAATSEN OM AAN HET 

INFORMATIE-ISOLEMENT TE ONTSNAPPEN 

IV. HET VRIJDAGRITUEEL IN ONS BEDRIJF

PLAN VAN DE PRESENTATIE



I. DE BOUWWERF IS EEN PERMANENT 

LABORATORIUM!

Elke bouwwerf brengt nieuwe ervaringen en ontdekkingen met 

zich mee!

AAC CHAZAL EN OTIS

● Een bouwwerf is vaak als een examen:

- Hoe is het mogelijk dat ik die nieuwe norm niet ken?

- Dit product wordt niet verdeeld in België!

- Dit is de eerste keer dat men me dit vraagt!

- Dit kan onmogelijk worden gerealiseerd, gemonteerd, 

gedemonteerd,...

- Hoe moet het onderhoud worden uitgevoerd?

- Oeps! De trap is niet conform TV ...

- ...



Maar fouten worden herhaald ...

AAC CHAZAL

● De fout wordt op de bouwwerf gecorrigeerd maar er wordt geen 

feedback gegeven aan het bureau

● Het gaat om een fout in de studies!

● Er ontbrak een post in de opmeting!

● Het bestek is verouderd!

● De opvolging van de werken is ontoereikend!

● De architect is te ‘vriendelijk’ t.o.v. de aannemer!

I. DE BOUWWERF IS EEN PERMANENT 

LABORATORIUM!



Deze terugkerende fouten kunnen tot klachten leiden

BRON AAC ARCHITECTURE

● Is er een klacht?

● Celine zorgt voor de opvolging van de klacht!

● Marc bevestigt dat de corrigerende maatregelen worden toegepast!

I. DE BOUWWERF IS EEN PERMANENT 

LABORATORIUM!



Hoe uitwisselingen bevorderen om de kwaliteit te verbeteren?

BRON AAC ARCHITECTURE

● Hoe vrije uitwisselingsmomenten organiseren?

● Wanneer kan ik met mijn collega’s praten?

● Hoe kan ik mijn ervaringen delen?

● => implementatie van een regelmatig ritueel

● => implementatie van een kwaliteitscontrole

I. DE BOUWWERF IS EEN PERMANENT 

LABORATORIUM!



BRON AAC ARCHITECTURE

● De procedure verbetert wat niet vanzelfsprekend is

● De nieuwe procedures verbeteren onze kwaliteit!

● Hoe de bestaande procedures verbeteren?

● De certificering helpt onze kwaliteitsdoelstellingen: COQUAL, ISO 9001, …

II. REPRODUCTIE EN OVERDRACHT VAN ONZE KENNIS

Implementatie van een kwaliteitscontroleproces



Uit z’n eigen wereldje komen en met de anderen praten

BRON AAC ARCHITECTURE

● Computers en het internet even ‘achterlaten’ om mentaal beschikbaar te zijn

● De anderen niet storen maar zich even aan een praattafel zetten

● Debriefingvergaderingen houden na belangrijke momenten

III. UITWISSELINGSPLAATSEN OM AAN HET 

INFORMATIE-ISOLEMENT TE ONTSNAPPEN



Een gezamenlijke maaltijd om iedereen samen te brengen

BRON AAC ARCHITECTURE

● Dit ritueel biedt de mogelijkheid stressvrij samen 

te zijn

● De organisatie van de maaltijd door het bureau 

maakt tijd vrij!

● Zo wordt vermeden dat medewerkers van de 

ene naar de andere vergadering hollen en 

daarbij snel op hun eentje een sandwich eten ...

● Samen eten creëert de gelegenheid om de 

anderen te leren kennen 

● Het is een geschikt moment om wat afstand te 

nemen en de zaken informeel aan te pakken

IV. HET VRIJDAGRITUEEL



Nieuwe producten ontdekken met leveranciers

BRON HERADESIGN

● Tal van leveranciers organiseren promotiepresentaties

● We vragen hen een technische uiteenzetting over de nieuwe ontwikkelingen voor te 

bereiden

● De uiteenzetting wordt gegeven tijdens de maaltijd die door de leveranciers wordt 

aangeboden

● Na de uiteenzetting is er tijd voor vragen en antwoorden 

● We plaatsen de zaken in een duidelijke context om de 

themakeuze toe te lichten

IV. HET VRIJDAGRITUEEL



Zijn bouwwerven en wedstrijden aan de anderen voorstellen 

BRON AAC ARCHITECTURE

● Doel: teambuilding en permanente vorming

● Zijn bouwwerf aan de anderen voorstellen

● De realisaties van collega’s leren kennen

● Het eigen werk valoriseren, dat van de anderen 

waarderen

● De problemen die zich elders voordoen onderzoeken 

om op mogelijke eigen problemen te anticiperen

IV. HET VRIJDAGRITUEEL



Een technische uiteenzetting of een vorming delen

BRON AAC ARCHITECTURE

● Doel:  permanente vorming om leemten te voorkomen

● Elke collega kan voorstellen bouwwerfervaringen, een 

vorming, zijn dissertatiethema te delen

● Het principe bestaat eruit kennis samen te vatten en te 

vulgariseren 

IV. HET VRIJDAGRITUEEL



Een norm, een besluit, een TV uitleggen 

BRON AAC ARCHITECTURE

● Doel: vaak onbekende nieuwe reglementen en normen leren kennen

● De door een collega gegeven uitleg is doeltreffender dan een op het 

internet gevonden breedsprakige en ingewikkelde tekst

● De concrete uitleg laat toe de te volgen gedragslijnen in het 

geheugen te prenten 

IV. HET VRIJDAGRITUEEL



Een procedure herzien

BRON AAC ARCHITECTURE

● De 'vrijdag’ is de gelegenheid om een en 

ander ter discussie te stellen

● Als een procedure slecht werkt, wordt erover 

gesproken!

● De 'vrijdag’ creëert de kans naar eenieders 

mening over de interne werking te luisteren

IV. HET VRIJDAGRITUEEL



Bouwwerven bezoeken

BRON AAC ARCHITECTURE

● De bouwwerf wordt gekozen volgens de gewenste fase 

● De presentatie wordt ter plaatse gegeven

● Een aanvullende diavertoning of een folder voorzien …

IV. HET VRIJDAGRITUEEL



TE ONTHOUDEN VAN DE PRESENTATIE

● Praat over uw problemen.

● Twee hoofden weten meer dan één.

● Wees niet bang uitgelachen te worden!

● Volg opleidingen en deel de verworven kennis!



TOOLS, WEBSITES, BRONNEN: 

● Gids Duurzame Gebouwen

Beheer van het project, de werf, het gebouw > Dossier | Het project goed beheren 

● Certificerings- en kwaliteitscontrole-organisaties

http://constructionquality.be - COQUAL-certificering aangepast aan KMO’s

www.iso.org - ISO 9001-kwaliteitscertificering voor grote structuren

https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/het-project-goed-beheren.html?IDC=23&IDD=8715
http://constructionquality.be/
http://www.iso.org/
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