
Als timmerman, uitvoerder of werkvoorbereider in de bouw zet je 
traditioneel bouwtekeningen met twee of drie collega’s uit. Met 
waterpastoestellen, draden en jalons bepaal je de positie van 
verschillende punten op de bouwtekening en maak je een houten 
bouwraam. Maar binnenkort zal die werkwijze veranderen. 

Opdrachtgevers – zoals gemeenten- leveren steeds vaker enkel 
nog coördinaten aan en verwachten dat bouwpartijen zelf de 
bouwplaats inmeten en de tekeningen uitzetten. Bovendien is 
door de toename aan prefab elementen de geaccepteerde fout-
marge vele malen kleiner geworden. De winstmarges in de bouw 
zijn de laatste jaren al zo gering, dat er überhaupt geen ruimte 
meer is voor fouten en faalkosten. Neem daarbij het enorme te-
kort aan goed personeel en elke eigenaar van een bouwbedrijf 
voelt aan zijn ondernemerswater: ik móet digitaliseren. Maar wat 
wordt dan jouw rol als maatvoerder? 

Van bouwraam naar (3D-)laser en tablet:

Hoe werkt de digitale maatvoerder? 
Bouwbedrijven, ook de middelgrote en kleine, zullen moeten digitaliseren. Geringe winstmarges,  faalkosten, 

geringe mankracht: digitalisering is noodzaak. Beginnen kan het beste bij het begin van elk project: bij de 

maatvoering in het veld. Wat wordt er als digitale maatvoerder van je verwacht?

Hoe doet een maatvoerder  
digitaal zijn werk?

Ad van Gils, trainer in Digital Construction is daar heel duidelijk 
over. “Digitaliseren in de bouw begint wat ons betreft bij de men-
sen in het veld. De maatvoerders. Jij zal met de nieuwe appara-
tuur moeten leren werken.” Die ‘digitale’ timmerman of uitvoerder 
werkt allereerst veel nauwer samen met de werkvoorbereider dan 
voorheen. Sterker nog, in heel veel bedrijven zijn het de werk-
voorbereiders die voortijdig de bouwtekeningen controleren en 
indien noodzakelijk aanpassen.

Stap 1 

Het inmeten van de bouwplaats ter 
controle van de bouwtekeningen
Ad: “Idealiter is het hele bouwterrein al volledig 3D-digitaal inge-
meten en vastgelegd voordat de architect überhaupt is begonnen 
met het ontwerp, maar helaas is dat vaak niet het geval. Je mag 
er niet vanuit gaan dat de architect of aannemer de juiste gege-
vens als uitgangspunt heeft genomen. Dus meet je eerst met de 
digitale meetapparatuur eenvoudig en snel de hele bouwplaats 
op. Met een Total Station kan de timmerman of uitvoerder dat 
met één collega, met een 3D-laser of Robotic Total Station kan 

Tip voor eigenaren:
Start je met digitaal werken? Begin bij het inmeten en 
uitzetten; bij je mensen in het veld. Geef hun bruikbare ap-
paratuur en pas je softwaresystemen daarop aan, in plaats 
van andersom. Als zij er niet mee kunnen werken, gaat het 
namelijk niet werken. 



hij dat zelfs in zijn eentje. Binnen een fractie van de tijd. De maat-
voerder stuurt zijn metingen de Cloud in en op kantoor vergelijkt 
de werkvoorbereider de digitale meting met de aangeleverde, 
digitaal gemaakte bouwtekeningen. Matchen bouwplaats en 
tekeningen niet, dan moet de architect terug naar de tekentafel 
en zijn hoge faalkosten voorkomen. Kloppen de tekeningen wel, 
dan kan je met zekerheid door.”

Stap 2 

Uitzetten met laser en tablet

De volgende stap is dat de werkvoorbereider zorgt dat de uit-
voerder de geverifieerde bouwtekeningen beschikbaar heeft op 
zijn tablet. Nu kan hij met 3D-laserapparatuur exact de juiste 
elementen en punten uitzetten op de bouwplaats, tot op de mm 
nauwkeurig. 

De digitale maatvoerder doet hetzelfde werk,  
alleen met hulpmiddelen om accurater en sneller  

te kunnen werken.

Apparaat leren bedienen en vertrouwen 
Traditionele maatvoerders hebben in de regel niet veel moeite 
om te leren hun werk digitaal te doen, vertelt Van Gils, die dage-
lijks professionals begeleid in het zich eigen maken van nieuwe 
apparatuur. “Werkvoorbereiders zijn door hun ervaring met CAD- 
en BIM-systemen gewend om te werken met veel complexere 
software dan die van Topcon, die eenvoudig te bedienen en 
gebruiksvriendelijk is. Hun huidige skills voldoen in mijn ervaring 
altijd ruimschoots. Timmerlieden en uitvoerders hoeven enkel het 
apparaat te leren kennen en vertrouwen. Het is nu eenmaal een 
soort computer en dit zijn mensen die graag met hun handen 
werken en vertrouwen op hun eigen berekeningen. Daarom ko-
men we ook altijd langs om op de bouwplaats een uitgebreide 
demonstratie te geven aan gebruikers en eigenaren van nieuwe 
apparatuur. Ook bespreken we wat de eigenaar verder nodig 
heeft om zijn mensen prettig te laten werken met de instrumen-
ten en om de nieuwe werkwijze en processen voor iedereen 
goed in te richten.”

Het mooie is dat maatvoerders van zichzelf goed ruimtelijk inzicht 
hebben en gevoel voor maatvoering en nauwkeurigheid, weet 
Ad uit ervaring. Eigenlijk doen ze digitaal precies hetzelfde werk, 
alleen hebben ze betere hulpmiddelen om accurater en sneller te 
kunnen werken. “De maatvoerders die ik train hebben doorgaans 
een halve tot een hele dag nodig om het inmeten met een nieuw 
apparaat in de vingers krijgen. Mijn tip aan zowel eigenaren als 
medewerkers van bouwbedrijven is dan ook: neem die tijd. Res-
pecteer de leercurve. Gun je je mensen of jezelf die tijd niet, dan 
krijg je niet het vertrouwen in een apparaat dat je juist heel veel 
zekerheid kan geven. De training is een hele kleine tijdsinvestering 
waar je als ondernemer heel veel snelheid en rendement voor 
terugkrijgt.”

Minder mankracht en fouten, meer werkplezier en 
rendement
In zijn werk ziet Ad dat de maatvoerders die digitaal gaan werken, 
meer plezier hebben in hun werk. Ze kunnen veel efficiënter wer-
ken en hebben minder tijd en collega’s nodig voor het inmeten en 
uitzetten, wat een positief effect heeft op de ervaren werkdruk. 
Digitaal meten is bovendien fysiek minder zwaar en het geeft veel 
meer zekerheid over de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van 
de metingen. “Wij leren onze gebruikers hoe ze geregeld automa-
tisch controlemomenten kunnen invoeren in hun werkwijze zodat 
ze continu in het proces zeker weten dat alles gaat volgens plan. 
Door alle stappen vast te leggen kan je aantonen wat je exact 
hebt gedaan. Maatvoering is helaas nog altijd een ondergescho-
ven kindje; voor veel collega’s op de bouwplaats is dat werk een 
onbekend, grijs gebied. Zodra er iets fout gaat, wordt er al gauw 
naar de maatvoerder gekeken. Dan is het goed dat je zonder 
twijfel kan aantonen dat je je werk goed gedaan hebt en in het 
systeem kan aantonen waar de fout is gemaakt.” 

Tip:
Gun jezelf – of je medewerkers - de tijd voor een korte training 
met het nieuwe apparaat. Je zal de tijd snel terugverdienen!



Voor eigenaren zijn de voordelen van digitaal inmeten, uitzetten 
en verifiëren - plat gezegd - noodzakelijk. De bouw heeft qua 
digitalisering een grote inhaalslag te maken en bedrijven die niet 
binnen een paar jaar digitaal werken, zullen simpelweg hun be-
staansrecht verliezen. Ad: “Daarmee wil ik niet zeggen dat vak-
manschap in de bouw overbodig wordt: het tegenovergestelde 
is het geval. Maar als je dat vakmanschap niet weet uit te nutten 
met accurate, snelle en digitale workflows, kan je straks niet meer 
meewerken aan mooie, rendabele projecten. Grote projecten,  
architecturale hoogstandjes: met de oude houtje-touwtje  
techniek leg je het altijd af tegen een collega vakman die digitale 
meetapparatuur gebruikt. Zo simpel is het.” 

Hoe waardevol wil je jezelf maken?
Ad ziet het gelukkig bij bijna elk bedrijf: maatvoerders die na het 
nemen van de eerste drempels, zich de digitale werkwijze snel 
eigen maken. “Het enige wat je moet doen, is openstaan voor 
iets nieuws en aangeven als je iets niet begrijpt. Wie bereid is te 
leren, wordt in dit vak enorm gewaardeerd. In de bouw is een 
groot tekort aan ervaren maatvoerders die digitaal kunnen wer-
ken. Maatvoerders als deze geven het bedrijf een kans om aan te 
sluiten bij de BIM-revolutie.” De BIM-werkwijze waarin projecten 
van fundering tot afwerking volgens dezelfde digitale methodiek 
worden vastgelegd, zal binnen afzienbare tijd de norm zijn.

Heb je als maatvoerder de drive, dan is het vrij gemakkelijk leren, 
aldus Ad. “De meeste beginnen 2D, waarbij ze de hoogte nog 
uitzetten met een waterpastoestel of roterende laser. Maar met 
hetzelfde apparaat en een korte cursus van Topcon, kan je ook 
de hoogtes digitaal en nauwkeurig uitzetten. Je meet dus digitaal 
in 3D. De volgende stappen zijn scannen en GPS-meten, waarna 
je eventueel kan opschalen naar een groter bedrijf of veel meer 
klussen kan doen voor je werkgever.” Conclusie: digitale maat-
voerders kunnen zich zo waardevol maken als hun ambitie groot is.

Benieuwd hoe je de eerste stap kunt  
zetten in het digitaliseren van je  
maatvoering? 
Download dan nu de whitepaper:  
Hoe maak je van een 2D-tekening een 3D-model?

Tip:
Loop je vast met je digitale apparatuur? Blijf niet zelf hannesen 
maar geef het aan bij je werkgever. De leverancier helpt je 
graag en snel op weg. 

Tip:
Meet jouw bouwbedrijf nog niet digitaal? Geef je werkgever te 
kennen dat je bereid bent je te verdiepen in een nieuwe manier 
van werken. Het zal de beslissing gemakkelijker maken.

2D-tekening

3D-model

www.topconpositioning.nl


