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LEESWIJZER  
HANDLEIDING

Deze handleiding voor de ‘Resultaatsmeter Handboek Bomen’ (hierna: 
Resultaatsmeter) heeft als doel de gebruiker te informeren over de 
toepassingsmogelijkheden van de Resultaatsmeter. In deze handleiding zijn 
verschillende ‘print-screen’ weergaven opgenomen, die gezamenlijk een 
goed beeld geven van de opbouw van het programma.

Deze handleiding bevat twee gedeelten. In het 
eerste gedeelte treft u de handleiding ‘Algemeen’ 
aan, met informatie die voor alle gebruikers van 
de  Resultaatsmeter relevant is. Het tweede deel 
bevat de handleiding ‘Stap voor Stap’, met de 
meer  speci fieke informatie over de, binnen het 
 programma beschikbare, autorisaties en rollen.  
In het tweede deel vindt u tevens een overzicht van 
alle functio naliteiten van het programma en de wijze 
waarop een specifieke gebruiker de verschillende 
functies kan instellen en gebruiken.

Naast de handleiding zijn er tevens via de login 
(www.norminstituutbomen.nl) demonstratie
projecten van de Resultaatsmeter beschikbaar. Deze 
geven een goed beeld van de functionaliteiten en de 
gebruikersschermen van het programma. Zo wordt 

zichtbaar gemaakt hoe het programma er op het 
scherm uitziet en werkt. Binnen de demonstratie
projecten hebben bezoekers toegang als ‘viewer’.  
Dit betekent dat een bezoeker het project wel kan 
bekijken en ook toegang heeft tot de verschillende 
actieve functionaliteiten van het programma, maar 
dat hij/zij geen data kan muteren.

Nadere informatie over deze handleiding of het 
 gebruik van de Resultaatsmeter via: 

Norminstituut Bomen 
Postbus 175 
2900 AD Capelle aan den IJssel 
010 – 45 88 531 
info@norminstituutbomen.nl
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DEEL 1
ALGEMENE  
GEBRUIKER
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DOELSTELLING 
& GEBRUIK 

De Resultaatsmeter is een online instrument waarmee de resultaten van 
een werk of leverantie met behulp van een steekproef objectief kunnen 
worden gemeten. 

Het primaire doel van de Resultaatsmeter is het een
duidig beoordelen (meten) van de kwaliteit van een 
werk of leverantie op basis van de, in de uitvraag ge
stelde, kwaliteitseisen. Uitgangspunt hierbij is dat elke 
meting bestaat uit twee afzonderlijke deel metingen, 
waarbij de opdrachtnemer tussentijds gelegenheid 
heeft om eventuele fouten binnen het werk of de leve
rantie te herstellen. 

De Resultaatsmeter meet de kwaliteit (resultaten) 
van het werk of de leverantie op basis van een vooraf 
standaard gedefinieerde steekproef. De omvang 
van de steekproef is afgestemd op de omvang van 
het werk of, meer specifiek, op de omvang van een 
deelmeting. Een (deel)meting binnen de Resultaats
meter is opgebouwd uit meetelementen die door het 
programma (bij een standaardinstelling) binnen de 
steekproef aselect worden gekozen. Hiermee borgt 
het programma een objectieve keuze van de meet
elementen binnen de meting. 

Elk meetelement binnen de steekproef wordt door de 
controleur op basis van gestandaardiseerde beoor
delingscriteria (vragen) beoordeeld. De controleur 
voorziet alle beoordelingscriteria binnen de meting 
van een waarderingscijfer volgens een gestandaar
diseerde waarderingsreeks (zie nevenstaand 
 overzicht Standaard waarderingsreeks). Wanneer op 
een beoordelingscriterium een onvoldoende wordt 
gescoord, wordt het betreffende meetelement auto
matisch geregistreerd als een foutscore. De percentage 
foutscores binnen het programma zijn gerelateerd 
aan de omvang van de steekproef. 

De Resultaatsmeter kan zowel door een opdracht
gever als door een aannemer of leverancier als 
 instrument worden ingezet, telkens met het doel om 

te beoordelen of de in de uitvraag gestelde kwaliteits
eisen voldoende worden geborgd. De beoordelings
criteria, de uitgevoerde metingen en de meet
resultaten van de Resultaatsmeter zijn steeds binnen 
een (meet)project voor alle betrokken partijen 
 beschikbaar en waarborgen op deze wijze de trans
parantie van de meetmethode en het meetproces.
 

OVERZICHT: STANDAARD WAARDERINGSREEKS

De Resultaatsmeter is gebaseerd op standaard beoor-
delingscriteria (vragen) die door de controleur binnen de 
meting van een waarderingscijfer worden voorzien.  
De standaard waarderingsreeks (waarderingscijfers:  
0 t/m 7) is als volgt gedefinieerd.
 
Waarderingscijfers: 0 | 1 | 2 = GEEN FOUTSCORE 
0  =  NVT (beoordelingscriteria zijn niet van toepassing 

voor dit meetelement)
1  =   GOED uitgevoerd conform uitvraag of afwijkend 

volgens afspraak (vermeld in logboek)
2  =   MATIG maar geen reden tot foutscore (geen fout-

score; coulance)

Waarderingscijfers: 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = FOUTSCORE 
3  = ONVOLDOENDE (foutscore; direct herstelbaar) 
4  = SLECHT (foutscore; niet direct herstelbaar) 
5  = ONHERSTELBAAR (foutscore; onherstelbaar) 
6  = NIET UITGEVOERD (foutscore; alsnog uit te voeren) 
7  =  (?) = NIET EENDUIDIG TE BEOORDELEN (voor-

lopige foutscore: nader af te stemmen) 
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BESCHIKBAARHEID 
RESULTAATSMETER

De binnen de Resultaatsmeter gebruikte standaard beoordelingscriteria 
zijn afgestemd op de kwaliteitseisen uit het Handboek Bomen. Bij 
de toepassing van de Resultaatsmeter geldt het Handboek Bomen 
2014 dus altijd als ‘uitvraag’. Voor het gebruik en de toepassing van de 
Resultaatsmeter gelden de licentievoorwaarden van het  
Handboek Bomen.

Binnen de Resultaatsmeter zullen alle hoofdstukken 
van het Handboek Bomen, via beoordelingscriteria 
per hoofdstuk, gefaseerd beschikbaar komen. In de 
huidige versie (2017 v0.1) zijn binnen de Resultaats

meter de beoordelingscriteria van hoofdstukken 8, 
9 en 10 beschikbaar. De beoordelingscriteria zijn als 
pdf beschikbaar via de loginpagina op  
www.norminstituutbomen.nl.  

HANDBOEK BOMEN 2014

ONTWERP & REALISATIE
1 Bomenontwerp
2 Werken rond bomen
3 Leveren bodemsubstraten voor bomen
4 Aanleg groeiplaatsen voor bomen
5 Leveren (laan)bomen
6 Planten bomen
7 Nazorg en plantgarantie bomen

BEHEER & ZORGPLICHTEN 
8   Snoeien bomen beoordelingscriteria versie 2017 v0.1
9   Specifieke (vorm)snoei bomen beoordelingscriteria versie 2017 v0.1
10 Visuele boomveiligheidscontrole (BVC) beoordelingscriteria versie 2017 v0.1
11 Boomveiligheidsonderzoek
12 Vellen bomen en rooien stobben
13 Verplanten bomen

INVENTARISATIE, TAXATIE & ONDERZOEK
14 Bomeninventarisatie 
15 Boomtaxatie
16 Bomen Effect Analyse (BEA)
17 Verplantbaarheidsonderzoek

Hoofdstukindeling Handboek Bomen 2014
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PROJECTBORGING: 
TRANSPARANT & EENDUIDIG

Naast de primaire doelstelling van de Resultaatsmeter, namelijk het 
eenduidig beoordelen (meten) van de kwaliteit van een werk of leverantie, 
voorziet de Resultaatsmeter ook in een gedegen projectborging.

In het startdocument van de Resultaatsmeter 
 worden de uitvraag (opdracht), de op de uitvraag 
van toepassing zijnde beoordelingscriteria en de 
eventuele aanvullende afspraken bij de start van een 
project vastgelegd. Het startdocument wordt door 
de opdrachtgever met de opdrachtnemer besproken 
en geaccordeerd, zodat een gedegen afstemming en 
borging van de uitvraag en bijbehorende afspraken 
plaatsvindt (1e bouw vergadering).

In het online logboek van de Resultaatsmeter 
 worden tijdens een project vorderingen en relevante 
noemens waardigheden over (het verloop van) het 
project vastgelegd. Bij het aanmaken van een project 
kan in het logboek ook relevante data (via een  Excel 
import) voor de uitvoering of leverantie worden 
klaargezet, zodat deze informatie beschikbaar is bij 
de uit voering van het project.

Zowel in het startdocument als in het logboek en de 
meting wordt de input van betrokken deelnemers 

steeds automatisch door het programma (onuit
wisbaar) vastgelegd met een vermelding van de 
 autori satie, naam, datum en tijd. Hierdoor worden 
alle relevant geachte afspraken en opmerkingen 
 binnen het project chronologisch vastgelegd en 
 geborgd  binnen de Resultaatsmeter.

Bij de uitvoering van een resultaatsmeting zijn 
 genoemde afspraken en alle logboekgegevens recht
streeks beschikbaar voor de controleur die de meting 
uitvoert. Hierdoor worden alle relevant  geachte 
afspraken en opmerkingen binnen het  project 
 chronologisch vastgelegd en geborgd binnen de 
 Resultaatsmeter.

De permanent online toegankelijke procedure van de 
Resultaatsmeter maakt projectafspraken en de meet
procedure voor alle projectdeelnemers transparant 
en eenduidig.
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CONTRACTUELE 
VERPLICHTINGEN

De toepassing van de Resultaatsmeter binnen een project vraagt geen 
specifieke aanduiding binnen een aanbestedingsprocedure of uitvraag. 
Wanneer de resultaten uit de resultaatsmeting echter worden gekoppeld 
aan contractuele verplichtingen, dienen deze geborgd te worden binnen 
de uitvraag.

De resultaatsmeting is ontwikkeld voor het meten 
van de kwaliteit van werkzaamheden of leveranties 
op basis van de, in het Handboek Bomen, voor
geschreven kwaliteitseisen. Het inzetten van de 
Resultaatsmeter als instrument voor het meten van 
de in de uitvraag gestelde kwaliteitseisen is uitslui
tend mogelijk wanneer (een verwijzing naar) het 
Handboek Bomen 2014 in de uitvraag specifiek is 
opgenomen.

Binnen de Resultaatsmeter is het mogelijk een maxi
male foutscore en malusfactor in te stellen. Deze 
kunnen worden gebruikt voor het berekenen van 
een korting (malus) op een (termijn)betaling van 
een werk of leverantie. Als uitgangspunt geldt dat de 
gemeten foutscore (percentage) uit de resultaatsme
ting wordt vermenigvuldigd met een vooraf in de 
uitvraag vastgestelde malusfactor om zo de korting 
te berekenen. De maximale foutscore kan worden 
gebruikt om aan te duiden tot welke foutscore de 
standaard malusfactor van toepassing is. Bij een 
overschrijding van de maximale foutscore geldt als 
uitgangspunt een (vooraf vastgestelde) verhoogde 
malusfactor, de zogenoemde Xmalusfactor, de fout
score (percentage) wordt dan vermenigvuldigd met 
de Xmalusfactor. De maximale foutscore kan ook 
worden ingezet voor het vaststellen van de fouttole
rantie die door de opdrachtgever wordt gehanteerd, 
op basis waarvan (bij overschrijding) herstelwerk
zaamheden op kosten van de opdrachtnemer (in 
opdracht van de opdrachtgever) door een derde par
tij worden uitgevoerd. 

De maximale foutscore en de malusfactoren kunnen 
binnen de Resultaatsmeter per meting, op basis van 
vooraf in de uitvraag vastgestelde contractuele ver
plichtingen, worden ingesteld (zie overzicht instel
lingsmogelijkheden: Malus en maximale foutscore).

Belangrijk: Wanneer gekozen wordt voor contrac
tuele verplichting op basis van de resultaten van een 
resultaats meting, bijvoorbeeld middels de toepas
sing van de maximale foutscore of een malusfactor, 
dan dient in de uitvraag de toepassing daarvan 
expliciet te worden uitgewerkt. Hierbij zijn verschil
lende aspecten van belang. Bijvoorbeeld op welk deel 
van de meting de foutscore van toepassing is (zie ook 
paragraaf Meetselectie en metingstype) en op welke 
(termijn)betaling de korting in rekening gebracht of 
ver rekend wordt.

Conclusie: Wanneer er aan de resultaten (lees: 
foutscores) van een resultaatsmeting contractuele 
 verplichtingen worden verbonden, dienen deze 
contractuele  verplichtingen (als regel) vooraf in de 
uitvraag te worden geborgd middels contractueel 
bindende  afspraken tussen de opdrachtgever en de 
opdracht nemer. Het vooraf in de uitvraag borgen 
van  dergelijke contractuele verplichtingen is maat
werk en vraagt om specifieke kennis binnen het aan
bestedingstraject.
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OVERZICHT INSTELLINGSMOGELIJKHEDEN MALUS & MAXIMALE FOUTSCORE
Toepasbaar op basis van vooraf in de uitvraag vastgestelde contractuele verplichtingen

Maximale foutscore:   0% | 5% | 10% | 15% (of vrije invoer) 
Malusfactor:   x 1,0 | x 1,1 | x 1,2 | x 1,3 | x 1,4 | x 1,5 (of vrije invoer) 
X-malusfactor:   x 1,5 | x 2,0 | x 2,5 (of vrije invoer)

Voorbeeld:  
Contractuele verplichting: 
Maximale foutscore  = 5% 
Malusfactor   = x 1,0 
X-malusfactor   = x 1,5

Rekenvoorbeeld A (Malusfactor): 
Gemeten foutscore   = 4% (maximale foutscore wordt niet overschreden) 
Berekende malus (korting)  = 1,0 x 4 = -4% 

Rekenvoorbeeld B (X-malusfactor):  
Gemeten foutscore   = 7% (maximale foutscore wordt overschreden) 
Berekende malus (korting)  = 1,5 x 7 = -10,5% 

CONTRACTUELE 
VERPLICHTINGEN (VERVOLG)

HANDLEIDING RESULTAATSMETER (versie 2017 V0.1)
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MEETSELECTIE & 
METINGTYPE

Binnen de Resultaatsmeter kan bij het aanmaken van een meting 
gekozen worden voor verschillende instellingen van de meetselectie en 
het type meting. Binnen de standaardinstellingen wordt de keuze van 
de meetelementen aselect door het programma gekozen en wordt de 
omvang van de steekproef automatisch afgestemd op de omvang van de 
(deel)meting. Een objectieve keuze van de door het programma aselect 
gekozen meetelementen wordt daarmee automatisch geborgd.

Als instellingen voor de meetselectie en het type 
meting kan worden gekozen voor de volgende keuze
opties:

MEETSELECTIE 

Gehele project
 er wordt voor de meting een selectie gemaakt 
 binnen alle elementen binnen het gehele project.

Deel van het project: alle elementen die gereed 
 gemeld zijn
 er wordt voor de meting een selectie gemaakt 
 binnen alle elementen die tot op dat moment gereed 
gemeld zijn in het logboek.

Deel van het project: alle elementen die binnen een 
tijdsperiode gereed gemeld zijn
 er wordt voor de meting een selectie gemaakt 
 binnen alle elementen die binnen een specifieke 
tijdsperiode (termijn) gereed gemeld zijn.

Bovenstaande meetselecties borgen een objectieve 
keuze van de door het programma gekozen meet
elementen, maar omvatten wel de functionaliteit om 
de meetselectie toepassingsgericht in te stellen. Zo 
kan een meting gericht worden uitgevoerd over het 
werk dat gereed is of gericht op werkzaamheden die 
binnen een bepaalde periode (betalingstermijn) zijn 
uitgevoerd. Binnen de keuzeoptie van de meetselec
tie is het ook mogelijk om afwijkende meetelementen 
zelf gericht te kiezen, de objectieve keuze van de 
meetelementen is dan echter niet langer geborgd!

METINGTYPE (STANDAARD KEUZE-INSTELLING)

Steekproef
De Resultaatsmeter werkt standaard met een vooraf 
gedefinieerde steekproef en een aselecte keuze van 
de meetelementen. De omvang van de steekproef is 
automatisch afgestemd op de omvang van het werk 
of meetselectie (bijvoorbeeld termijnmeting). 

 

METINGTYPE STANDAARD: VOORGEDEFINIEERDE 

Steekproef

Omvang werk of meetselectie: Omvang steekproef: 
0 t/m 20 100% 

21 t/m 50 60% (min. 20) 
51 t/m 100 40% (min. 30) 
101 t/m 250 30% (min. 40) 
251 t/m 500 20% (min. 75) 
501 t/m 1.500 10% (min. 100)

1.501 t/m 5.000 5% (min. 150) 
5.001 t/m 10.000 3% (min. 250) 
10.001 t/m 25.000 1,5% (min. 300) 
> 25.000 1% (min. 375) 

HANDLEIDING RESULTAATSMETER (versie 2017 V0.1)
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Naast de standaard keuze van de steekproef als 
meting type zijn ook drie afwijkende metingtypes 
mogelijk namelijk:

100 PROCENT CONTROLE
 het aantal meetelementen binnen de gekozen 
meetselectie wordt niet langer bepaald door de 
steekproef, maar alle elementen binnen de gekozen 
meetselectie worden gecontroleerd. 
Een 100 procent controle maakt de meting extra 
 betrouwbaar, immers alle binnen de meetselectie 
gekozen elementen worden beoordeeld, maar de om
vang van de meting is doorgaans  disproportioneel 
groot. Ook de steekproef gaat tot 20 elementen 
 standaard uit van een 100 procent controle.

AANTAL, SELECTE STEEKPROEF
 het aantal meetelementen binnen de gekozen meet
selectie wordt niet langer automatisch bepaald door 
de steekproef, maar op basis van het zelf gekozen 
aantal meet elementen.
Deze optie maakt het mogelijk zelf het aantal 
meet elementen binnen een meting in te stellen 
en  daarmee (gemotiveerd) af te wijken van de 
 standaard steekproef. De objectieve aselecte  selectie 
van de meetelementen blijft in deze optie  geborgd.

DIRECTE METING
 er is geen sprake meer van een objectieve voor
selectie van de meetelementen. Deze optie maakt het 
gericht mogelijk specifiek gekozen meetelementen op 
te nemen in de meting. Meetelementen worden ter 
plaatse in het veld gekozen en beoordeeld, van een 
 aselectieve keuze van de meetelementen is in deze 
optie geen sprake! 

MEETSELECTIE & 
METINGTYPE (VERVOLG)
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TOEGANG TOT  
RESULTAATSMETER

De Resultaatsmeter is autorisatie-gestuurd en daarmee niet voor 
iedereen toegankelijk. De autorisaties binnen een project worden 
door de projecteigenaar aan de hand van specifieke autorisaties of 
autorisatierollen ingesteld. Zij die geen autorisatie hebben binnen een 
project, hebben ook geen toegang tot dat project.

De verschillende autorisatierollen binnen de Resultaats-
meter zijn als volgt gedefinieerd:

Projecteigenaar 
Geautoriseerd tot het instellen van alle functionaliteiten 
en autorisaties binnen het project.

Opdrachtgever
Geautoriseerd tot het aanmaken en bewerken van het 
startdocument, het klaarzetten (aanmaken) van een 
 meting en het controleren van het logboek en de metingen.

Opdrachtnemer 
Geautoriseerd voor het invullen van het logboek en het 
controleren (meekijken) van de uitgevoerde metingen.

Controleur 
Geautoriseerd voor het klaarzetten (aanmaken) en het 
uitvoeren van een meting.

Viewer 
Uitsluitend geautoriseerd om een project in te zien.

Voor ieder nieuw project zal de projecteigenaar 
deelnemers moeten autoriseren om gebruik te 
 kunnen maken van de Resultaatsmeter. Deelnemers 
 ontvangen na autorisatie eenmalig (via email) 
automatisch een PERSOONLIJKE inlogcode 
(gebruikersnaam en wachtwoord) die van toepassing 
is op alle projecten waarbinnen de deelnemer een 
autorisatie heeft. 

PROJECTEN AANMAKEN
Voor het aanmaken van projecten is een specifieke 
autorisatie vanuit het  Norminstituut Bomen nodig. 
Alleen licentiehouders met deze specifieke autori
satie kunnen (binnen hun eigen licentie) projecten 
aanmaken. 

Het uitvoeren van een meting binnen een project 
kan alleen door gecertificeerde controleurs plaats
vinden. In deel 2 van deze handleiding zijn de 
 functionaliteiten per autorisatie nader uitgewerkt. 
Autorisatie en bijbehorende persoonlijke inlogcodes 
zijn dus niet hetzelfde als de algemene inlogcode van 
een licentiehouder.

Nadere informatie over autorisaties voor het aan
maken van projecten en gecertificeerde controleurs 
op www.norminstituutbomen.nl.
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RESULTAATSMETER  
IN ONDERDELEN

De Resultaatsmeter kan op hoofdlijnen (vogelvlucht) worden onderverdeeld  
in de hieronder beschreven onderdelen (tabbladen). Welke onderdelen 
voor een deelnemer beschikbaar zijn, is afhankelijk van de autorisatie 
van de deelnemer binnen een project. Per project kunnen de autorisaties 
per deelnemer verschillen.

INLOG
Bij het inloggen in de Resultaatsmeter is er sprake 
van een PERSOONLIJKE inlogcode, deze is dus 
niet hetzelfde als de algemene inlogcode van de 
 licentiehouder. De persoonlijke inlogcode ontvangen 
deelnemers zodra zij (voor de eerste keer) een auto
risatie binnen een project krijgen. Het programma 
herkent na de inlogprocedure welke autorisaties de 
deelnemer binnen de diverse projecten heeft. Elke 
deelnemer ontvangt slechts eenmalig een persoon
lijke inlogcode die van toepassing is op alle projecten 
waarvoor een autorisatie geldt. In loggen kan ook 
zonder persoonlijke inlogcode met de gebruikers
naam “0000” en het wachtwoord “0000”. Er geldt 
dan uitsluitend toegang tot de demonstratieprojecten 
met de autorisatie als viewer (alleen inzien).

AANMAKEN PROJECTEN & AUTORISATIES
Alleen deelnemers die voor het aanmaken van 
 projecten zijn geautoriseerd door het Norminstituut 
Bomen kunnen binnen hun licentie (nieuwe) projecten 
aanmaken. Bij het aanmaken van projecten worden 
tevens de autorisaties voor het project in gesteld, 
waarmee de toegankelijkheid en de rollen van 
deelnemers binnen het project worden vastgelegd. 
Standaard wordt degene die het project aanmaakt 
door het programma ingesteld als projecteigenaar. 
Na het aanmaken van een project zijn de autorisatie
instellingen zichtbaar voor alle deelnemers van het 
project. Deze kunnen worden in gezien via het tab
blad OVERZICHT AUTORISATIE.  
De contactgegevens van alle deelnemers in het 
 autorisatieoverzicht worden zichtbaar als op de 
naam van een deelnemer wordt geklikt.

Bij het toekennen van de autorisaties binnen een 
project kunnen alleen gecertificeerde controleurs 
als rol van controleur worden ingesteld (zie Register 
GECERTIFICEERD CONTROLEUR).

INSTELLINGEN & ELEMENTEN INVOER
De projecteigenaar kan binnen een project  allerlei 
zaken instellen en aansturen. Via het tabblad 
 INVOER ELEMENTEN worden de elementen die 
deel uitmaken van het project ingelezen, bijvoor
beeld het invoeren van 1.800 te snoeien bomen 
waaruit een snoeiproject bestaat. Dit kan door een 
numerieke invoer van de boomnummers plaats
vinden (bijvoorbeeld 1  1.800) maar ook via een 
Excelbestand. 

In het Excelbestand  kunnen naast boomnummers 
ook gegevens zoals de boomsoort, onderhoudsstaat 
(boombeelden) en andere voor het project relevant 
geachte informatie worden  opgenomen en ingelezen. 
Om binnen de Resultaats meter gebruik te kunnen 
maken van de beschikbare kaartkoppeling moeten 
de elementen bij de invoer via het Excelbestand 
zijn voorzien van  coördinaten. Hiervoor geldt een 
dwingende indeling van de A, B en Ckolommen, 
namelijk in kolom B het X of  LONGcoördinaat, in 
kolom C het Y of  LATcoördinaat. In kolom A het 
unieke nummer van het element (element ID). Het 
programma leest  zowel X/Ycoördinaten van het 
RDMstelsel als LAT/LONG coördinaten.

De overige kolommen (D, E etc.) kunnen  willekeurig 
worden voorzien van voor het project relevant 
 geachte informatie, zoals boomsoort, boombeeld 
et cetera. De via het Excelbestand ingevoerde data 
wordt na het aanmaken van het project automatisch 
weergeven in het logboek.

De 1e regel van he Excelbestand wordt bij de invoer 
niet ingelezen en wordt geacht gebruikt te worden 
voor kopteksten.

HANDLEIDING RESULTAATSMETER (versie 2017 V0.1)
© Norminstituut Bomen 2017



N
O

R
M

IN
S

TITU
U

T B
O

M
EN

 H
A

N
D

LEID
IN

G
 R

ESU
LTA

ATSM
ETER

14

LOGBOEK
Alle in het project ingevoerde elementen worden 
 automatisch door het programma geplaatst in het 
online LOGBOEK. De opdrachtnemer meldt via dit 
logboek onder andere elementen ‘gereed’ die zijn 
uitgevoerd. In het logboek meldt de opdrachtnemer 
tevens (per element) noemenswaardigheden die rele
vant zijn voor de kwaliteitsborging van het project, 
bijvoorbeeld de vermelding van een boom met een 
gebroken top of een boom met een afwijkend boom
beeld. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen via 
het logboek online informatie uitwisselen. Alle input 
in het logboek wordt door het programma onuitwis
baar vastgelegd met vermelding van autorisatie, naam, 
datum en tijd. Hierdoor ontstaat een digitaal en chro
nologisch dossier. Informatie of opmerkingen kunnen 
indien gewenst realtime worden voorzien van fotoma
teriaal of afbeeldingen. Alle informatie uit het logboek 
is bij een meting automatisch ook voor de controleur 
beschikbaar.

STARTDOCUMENT
Binnen het startdocument worden als uitgangspunt 
alle voor het project relevante afspraken en  ge gevens 
vastgelegd. Zo is bijvoorbeeld vastgelegd op welke 
hoofdstukken de resultaatsmeting binnen het  project 
betrekking heeft (bijvoorbeeld Hoofdstuk 8 Snoeien 
bomen, Handboek Bomen 2014) en welke standaard 
beoordelingscriteria voor de betreffen de hoofdstuk
ken van toepassing zijn. Eventuele contractuele ver
plichtingen die van toepassing zijn worden eveneens 
in het startdocument vermeld. Betrokken partijen 
tekenen het startdocument voor akkoord zodat 
wordt geborgd dat afstemming over de inhoud van 
de uitvraag en toepassing van de  Resultaatsmeter 
heeft plaatsgevonden (1e bouwvergadering).

METINGEN & MEETOVERZICHT 
De uitvoering van een meting kan uitsluitend plaats
vinden door een gecertificeerd controleur. Via het 
REGISTER “GECERTIFICEERD CONTROLEUR” 
kan worden ingezien welke controleurs beschikbaar 
zijn. Wanneer u gebruik wilt maken van de diensten 
van een van de (externe) controleurs, kunt u met 
behulp van zijn of haar contactgegevens (klik op 
naam) met hem of haar hierover contact opnemen 
en  nadere afspraken maken. Een gecertificeerd 
 controleur (landelijk examen) is bekwaam in het 
aanmaken en uitvoeren van projectmetingen. 
 Wanneer een meting eenmaal is gestart, kan via 
METINGEN en MEETOVERZICHT een beeld  
worden verkregen van het verloop van de meting.

RESULTATEN
Via het tabblad RESULTATEN kunnen de resul
taten van (deel)metingen worden ingezien en is de 
voortgang en de foutscore per meting weergegeven. 
 Wanneer contractueel ook een maximale foutscore 
of een malusfactor van toepassing is, kan deze door 
de projecteigenaar binnen de resultaten geactiveerd 
en daarmee inzichtelijk gemaakt worden.

RAPPORT (PDF)
In het RAPPORT worden de resultaten en 
 instellingen van het project via een standaard 
PDF samengevat en weergegeven. Via het tabblad 
 RAPPORT (PDF) kan de gewenste inhoud van het 
rapport (meer of minder gedetailleerd) worden 
 gedefinieerd. Het rapport kan als PDF worden 
 ingezien, opgeslagen of digitaal verstuurd worden.

EXCEL IM- / EXPORT
Data die relevant is voor het project kan vooraf, bij 
de invoer van de elementen, via een Excelbestand 
worden ingelezen (dataimport). Data die binnen 
de Resultaatsmeter wordt gegenereerd kan ook 
via een Excelbestand worden geëxporteerd via de 
knop [DATA EXPORT (EXCEL)]. Via deze optie is 
het mogelijk om data die relevant is voor het project 
selectief in  uit te voeren via een Excelbestand.

RESULTAATSMETER  
IN ONDERDELEN (VERVOLG)

HANDLEIDING RESULTAATSMETER (versie 2017 V0.1)
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SNELSTART 
RESULTAATSMETER

De Resultaatsmeter is een online programma en vraagt geen 
specialistische computerkennis van de gebruiker. Een computer of ander 
device (smartphone of tablet) dient naast internet of Wifi voor een goede 
werking van het programma wel voorzien te zijn van de Google Chrome 
browser (gratis te downloaden via www.google.nl/chrome). Door een 
andere browser worden mogelijk niet alle functionaliteiten optimaal 
ondersteund.

INLOGGEN EN STARTEN RESULTAATSMETER
Op de website www.norminstituutbomen.nl dient u 
rechts bovenaan te klikken op de loginbutton op de 
startpagina en aansluitend standaard in te loggen 
met de algemene gebruikersnaam en het wacht
woord van uw organisatie. Aansluitend dient u via de 
button Resultaatsmeter en START  PROGRAMMA 
in te loggen met een PERSOONLIJKE gebruikers
naam en wachtwoord, deze zijn dus niet gelijk 
aan de  algemene inlogcode van de licentiehouder. 
Bij het inloggen in de Resultaatsmeter met een 
 PERSOONLIJKE inlogcode herkent het programma 
de deel nemer en de autorisaties die aan de deel
nemer in verschillende projecten zijn toegekend. 

Deelnemers ontvangen eenmalig automatisch (via 
een email) een persoonlijke inlogcode voor de 
toegang tot de Resultaatsmeter wanneer zij voor 
de  eerste maal binnen de Resultaatsmeter als deel
nemer worden aangemaakt. Wanneer een deelnemer 
inlogt via deze persoonlijke inlogcode wordt zicht
baar bij welke  projecten de deelnemer is betrokken. 
Wanneer een bestaande deelnemer in een nieuw 
project wordt geautoriseerd ontvangt hij/zij dus geen 
nieuwe  inlogcode. Het programma herkent door 
middel van de persoonlijke inlogcode automatisch 
tot welke projecten de deelnemer toegang heeft en 
toont deze projecten in het projectenoverzicht direct 
na het inloggen.

Voor het inzien (autorisatie viewer) van bestaande 
demonstratieprojecten zonder een PERSOONLIJKE 
inlogcode:
 
Gebruikersnaam  0000 
Wachtwoord  0000

Binnen een (demonstratie)project kan een deel
nemer als viewer (vrijwel) alle functionaliteiten 
 bekijken, maar gelden er geen rechten (autorisatie) 
om  wijzigingen in het project aan te brengen. Zonder 
een gerichte autorisatie is er geen toegang tot een 
project en zijn projecten waarvoor geen  autorisatie 
geldt ook niet of slechts in beperkte mate in het 
projecten overzicht zichtbaar.

Door in het inlogscherm van de Resultaatsmeter 
niet in te loggen maar gebruik te maken van de knop 
[OVERZICHT PROJECTEN] wordt een overzicht 
van alle projecten binnen de licentie zichtbaar. 
 Toegang tot projecten (in het overzicht) is alleen 
mogelijk met een PERSOONLIJKE inlogcode.

Klik voor meer informatie over een project op de 
naam van de projecteigenaar. Hierna worden de 
contactge gevens van de projecteigenaar automatisch 
zichtbaar.

HANDLEIDING RESULTAATSMETER (versie 2017 V0.1)
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RESULTAATSMETER IN VOGELVLUCHT

INLOGPAGINA

De Resultaatsmeter is autorisatiegestuurd. Via 
een persoonlijke inlogcode herkent het programma 
de afzonderlijke deelnemers en herkent vervolgens 
 binnen welke projecten welke autorisaties van toe
passing zijn.

In het REGISTER “GECERTIFICEERD 
 CONTROLEUR” is een overzicht opgenomen van 
de gecertificeerde controleurs die bevoegd zijn voor 
het opstellen en uitvoeren van metingen binnen de 
 Resultaatsmeter.

Via de algemene gebruikersnaam ‘0000’ en het 
wachtwoord ‘0000’ is toegang mogelijk tot de 
 demonstratieprojecten met de autorisatie ‘Viewer’ 
(alleen inzien).

HANDLEIDING RESULTAATSMETER (versie 2017 V0.1)
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RESULTAATSMETER IN VOGELVLUCHT

OVERZICHT PROJECTEN

Na het inloggen ziet de deelnemer uitsluitend die 
projecten in het overzicht waarvoor de deelnemer 
een gerichte autorisatie heeft.

Het aanmaken van een nieuw project kan alleen 
door deelnemers worden uitgevoerd die daarvoor 
een gerichte autorisatie via het Norminstituut 
 Bomen hebben ontvangen.

Voor meer informatie over een project:  
klik op de naam van de projecteigenaar en de 
contact gegevens worden zichtbaar.
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RESULTAATSMETER IN VOGELVLUCHT

TABBLADEN

Afhankelijk van de autorisatie van de deelnemer 
zijn binnen een project meer of minder tabbladen en 
functieknoppen zichtbaar en beschikbaar.

Door de tabbladen of functieknoppen aan te klik
ken wordt een toegang ontsloten die steeds anders 
ingesteld kan zijn, afhankelijk van de autorisatie per 
project en deelnemer. 

Het tabblad AUTORISATIE OVERZICHT geeft een 
overzicht van welke deel nemers met welke autorisa
tie bij het project betrokken zijn.

Klik in het autorisatieoverzicht op de naam van een 
deelnemer voor nadere contactgegevens.
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RESULTAATSMETER IN VOGELVLUCHT

STARTDOCUMENT

In het startdocument worden de uitvraag en de van 
toepassing zijnde beoordelingscriteria en start
afspraken binnen het project (voor zover relevant 
voor de Resultaatsmeter) weergegeven.

In het hoofdstuk ‘Resultaatsmeter algemeen’ is 
een beknopte uitleg van de Resultaatsmeter en de 
 belangrijkste instellingsmogelijkheden opgenomen. 
In het hoofdstuk ‘Uitvraag en afspraken’ zijn de uit
vraag van het project en de aanvullende (relevante) 

afspraken opgenomen. In de vakgerelateerde hoofd
stukken zijn de standaard beoordelingscriteria op
genomen die van toepassing zijn op het beoordelen 
van het werk of de leverantie binnen het project.

Bij de start van een project is het doorlopen en 
accor deren (opdrachtgever en opdrachtnemer) van 
het startdocument een standaard onderdeel binnen 
de Resultaatsmeter (1e bouwvergadering).

HANDLEIDING RESULTAATSMETER (versie 2017 V0.1)
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RESULTAATSMETER IN VOGELVLUCHT

LOGBOEK

In het logboek meldt de opdrachtnemer tijdens 
het werk of de leverantie de uitgevoerde elementen 
online gereed. In het logboek worden tevens (per 
element) noemenswaardigheden gemeld, eventueel 
onderbouwd met foto’s, die relevant zijn voor de bor
ging van de kwaliteit. Opdrachtgever en opdracht

nemer kunnen via het logboek online informatie 
uitwisselen. Alle input wordt automatisch door het 
programma voorzien van naam, autorisatie, datum 
en tijd. Alle in het logboek opgenomen informatie 
is bij de uitvoering van een resultaatsmeting ten 
 behoeve van de meting zichtbaar voor de controleur.
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RESULTAATSMETER IN VOGELVLUCHT

METINGEN

Met behulp van standaard beoordelingscriteria 
( vragen) meet c.q. beoordeelt de controleur de kwali
teit van de uitgevoerde werkzaamheden of  leverantie. 
Elke beoordelingsvraag wordt door de controleur 
voorzien van een waarderingscijfer (0 t/m 7).  

Alleen gecertificeerde controleurs hebben toegang 
tot het uitvoeren van een meting. De Resultaats meter 
registreert standaard de foutscores aan de hand van 
een vooraf gedefinieerde steekproef, waarbinnen de 
meet elementen aselect worden gekozen.
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RESULTAATSMETER IN VOGELVLUCHT

OVERZICHT METING

In het overzicht van de meting (via tabblad 
 METINGEN) kan de voortgang van een meting 
worden bekeken. Elk gecontroleerd meetelement 
is voorzien van een kleurcode die refereert aan de 
waardering die door de controleur aan het element is 
toegekend. 

De resultaten van de meting kunnen in het overzicht 
worden geselecteerd en als geheel of als selectie 
worden weergeven. Het metingenoverzicht of de 
gekozen selectie kunnen, evenals de gegevens van 
het logboek, via de knop [DATA EXPORT] naar een 
separaat Excelbestand geëxporteerd worden.
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RESULTAATSMETER IN VOGELVLUCHT

ACTIELIJST (MAATREGELEN)

Binnen het overzicht van een meting kan worden ge
kozen voor de knop [ACTIELIJST  MAATREGELEN]. 
Maatregelen die van toepassing zijn op basis van 

de uitgevoerde beoordeling kunnen aansluitend 
worden geselecteerd en, indien gewenst, worden 
 geëxporteerd via een Excelbestand.
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RESULTAATSMETER IN VOGELVLUCHT

TOON SELECTIE OP KAART

Wanneer de elementen in een project bij de 
‘ Elementen invoer’ via invoer vanuit een 
 Excel bestand voorzien zijn van coördinaten, 

 kunnen de elementen in het logboek en  binnen 
de meting ook op kaart worden getoond en 
 geselecteerd.
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RESULTAATSMETER IN VOGELVLUCHT

RESULTATEN

De (eind)resultaten van de meting worden zowel per 
deelmeting als voor het totaalresultaat weergegeven 
achter het tabblad RESULTATEN. 
 

Wanneer door de projecteigenaar ook een maximale 
foutscore en/of malusfactor is ingesteld, dan worden 
deze in het overzicht van de resultaten getoond en 
automatisch doorgerekend.
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RESULTAATSMETER IN VOGELVLUCHT

RAPPORT (PDF)

Via het tabblad Rapport (PDF) kan een selectie 
 worden gemaakt voor de gewenste opbouw van het 
overzichtsrapport van de Resultaatsmeter.

Afhankelijk van de gekozen selectie geeft het rap
port (via een standaard PDFindeling) een meer of 
minder gedetailleerd overzicht van de instellingen en 
meetresultaten van de resultaatsmeting. Het rapport 
is als digitaal bestand in PDFformaat beschikbaar 
en kan als zodanig worden uitgeprint, opgeslagen of 
worden verzonden.
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RESULTAATSMETER IN VOGELVLUCHT 
RAPPORT (PDF) (VERVOLG)
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DEEL 2
SPECIFIEKE  
GEBRUIKER
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PROJECTEN  
AANMAKEN

PROJECT AANMAKEN

Project aanmaken via… [START EEN NIEUW PROJECT]

Aandachtspunten:
-   Projecten aanmaken [START EEN NIEUW PROJECT] 

is alleen beschikbaar voor deelnemers die hiervoor 
specifiek door het Norminstituut Bomen zijn geauto-
riseerd. 

  Indien een persoon hiervoor niet is geautoriseerd, 
dan is de knop [START EEN NIEUW PROJECT] ook niet 
zichtbaar!

-   Ingevoerde projectnaam, omschrijving en opmerking 
komen in het project boven aan elke pagina te staan. 
Kies bij voorkeur een duidelijke en beknopte om-
schrijving.

-   Bij keuze [ANNULEREN] gaan reeds ingevoerde 
 gegevens verloren.

INSTELLEN PROJECTGEGEVENS  
STAP 1 VAN 3

-  Projectnaam … (vrije invoer tekst)
-  Omschrijving … (vrije invoer tekst)
-  Opmerking … (vrije invoer tekst)
-  Projectdatum (wordt automatisch aangemaakt)

▶ GA DOOR NAAR STAP 2 via … [VOLGENDE]
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INSTELLEN PROJECTAUTORISATIES 
STAP 2 VAN 3

-   Autorisatie projecteigenaar (automatisch toegekend 
aan degene die project heeft aangemaakt)

-   Instellen nieuwe rollen of autorisaties (keuze uit 
weergegeven, getoonde deelnemers)

-   Potentiële deelnemers zoeken via … (zoek op achter-
naam,  minimaal 3 letters in landelijke database)

-   Gecertificeerde controleur zoeken via … [REGISTER 
GECERTIFICEERD CONTROLEUR]

-   Nieuwe deelnemer toevoegen via … [NIEUWE 
DEELNEMER TOEVOEGEN]: uitsluitend indien niet 
reeds  beschikbaar in landelijke database of binnen 
 REGISTER GECERTIFICEERD CONTROLEUR

▶ GA DOOR NAAR STAP 3 via … [VOLGENDE]

Aandachtspunten:
-   Elke deelnemer mag slechts eenmalig voorkomen 

in de landelijke database. Elke (reeds bestaande) 
deelnemer is opgenomen in de landelijke database 
(zoeknaam achternaam minimaal 3 letters). 

-   Het programma herkent automatisch per project de 
deelnemer en toegekende autorisatie. 

-   In REGISTER GECERTIFICEERD CONTROLEUR zijn 
de landelijk beschikbare gecertificeerde controleurs 
vermeld. 

-   Stuur deelnemers bij autorisatie een uitnodiging 
( verzoek tot deelname) voor het project en maak 
daarover goede deelname-afspraken.

INVOER PROJECTELEMENTEN 
STAP 3 VAN 3

-   Keuze elementen invoer (opties: Excel-bestand | 
 Numeriek | Geen invoer, type directe meting)

-   Excel.xls: invoer via EXCEL-bestand met verplicht 
format voor de kolommen A, B en C:

 •  kolom A: elementcode ID
 •  kolom B: X-coördinaat (LONG)
 •  kolom C: Y-coördinaat (LAT)
 •   kolom D en volgende velden:  vrij beschikbaar, 

bijvoorbeeld: boomsoort | boombeeld | et cetera
-   Numeriek: invoer notatie numeriek, bijvoorbeeld 

1-1800, 2500-3000, 3050
 •   numerieke invoer wordt door programma 

 gelezen als elementcode ID
-  Geen invoer (type directe meting)
 •   bij directe meting wordt ID code individueel per 

meetelement ingevoerd tijdens meting

▶ AFRONDEN STAP 3 via … [OPSLAAN]

Aandachtspunt:
Programma herkent zowel X/Y-coördinaten uit RDM als 
coördinaten LAT/LONG. Let bij invoer op verplicht format. 
Eerste regel van het Excel-bestand wordt niet ingelezen 
(koptekstregel).

PROJECTEN  
AANMAKEN (VERVOLG)

HANDLEIDING RESULTAATSMETER (versie 2017 V0.1)
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PROJECTEIGENAAR,  
OPDRACHTGEVER,  
OPDRACHTNEMER
STARTDOCUMENT (A)

STARTDOCUMENT AANMAKEN

Open startdocument via … [STARTDOCUMENT]  
of via … [BEKIJK]

STARTDOCUMENT INVULLEN

-   Keuze deelnemers startdocument (selecteer uit 
beschikbare namen), kies de namen van degene(n) 
die de opdrachtgever of opdrachtnemer feitelijk ver-
tegenwoordigen

-   Opmerking startdocument algemeen (vrije invoer 
tekstblok), eventueel ruimte voor aanvullende namen 
van deelnemers aan startdocument of vrije tekst

-   Selecteer de van toepassing zijnde hoofdstukken 
(aanvinken … Controlevragen ‘Startdocument’)

-   Activeer geselecteerde hoofdstukken via … [HOOFD-
STUKKEN INLADEN]

-   Bespreek en accordeer (opdrachtgever en opdracht-
nemer) ingeladen hoofdstukken

 (+)   Resultaatsmeter algemeen (algemene info over 
Resultaatsmeter)

 (+)   Uitvraag en afspraak (specifiek projectgebonden 
uitvraag en nadere afspraken)

 (+)   Vakhoofdstukken: (overzicht beoordelingscriteria 
vakhoofdstuk, bijvoorbeeld Hoofdstuk 8 Snoeien 
bomen)

-   Accordeer startdocument (aanvinken … ‘Akkoord 
opdrachtgever’ | ‘Akkoord opdrachtnemer’)

-   Onderteken startdocument (‘Opdrachtgever’ | ‘Op-
drachtnemer’)

-  Sla inhoud startdocument op via… [OPSLAAN]

Aandachtspunten:
-   In het startdocument dienen alle controlevragen van 

de geselecteerde hoofdstukken besproken en geac-
cordeerd te worden op eenduidigheid. Startdocument 
en controlevragen zijn vooraf voor alle deelnemers in 
te zien zodat in het startoverleg (1e bouwvergadering) 
alleen de onderdelen die niet eenduidig zijn bespro-
ken hoeven te worden. Controlevragen kunnen even-
tueel worden voorzien van opmerkingen met foto’s, 
afbeeldingen of digitale bestanden.

-   Wanneer in het startdocument ook contractuele 
verplichtingen zijn opgenomen, is het essentieel dat 
deze contractuele verplichtingen ook elders binnen 
het  bestek of de opdracht zijn geborgd. Het start-
document is uitsluitend bedoeld om bestaande 
afspraken samen te voegen en overzichtelijk te 
 bundelen en te borgen. 
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PROJECTEIGENAAR,  
OPDRACHTGEVER,  
OPDRACHTNEMER
LOGBOEK (B)

LOGBOEK OPENEN
Open logboek via … [LOGBOEK]

Logboek wordt automatisch door het programma op 
basis van INVOER ELEMENTEN samengesteld
-   invoer numeriek: dan weergave logboek uitsluitend 

middels ingevoerde elementcodes (ID)
-   invoer Excel-bestand met ID en X en Y-coördinaten en 

aanvullende info: dan ID, coördinaten en info automa-
tisch opgenomen in logboek

INVULLEN LOGBOEK

-   Gereed melden van elementen (indien element is 
uitgevoerd of geleverd)

 •   individueel gereed melden (klik per element op … 
‘Gereed melden’)

 •   selectie gereed melden (selecteer en meld reeks 
gereed) via … [REEKS GEREEDMELDEN]

-   Plaats opmerking (indien relevante opmerking aan de 
orde is)

 •   klik bij element op tekstveld ‘Opmerkingen’ en 
plaats opmerking (vrije tekst invoer)

 •   plaats eventueel (real-time) foto of afbeelding (via 
… tekstveld, bladeren en … [OPSLAAN])

-   Toon overzicht via Nummer (record) | Code (ID) | LIJST 
(weergave) … (vink keuzeweergave aan)

-   [Toon (selectie) op kaart] (alleen beschikbaar indien 
element bij Excel-invoer is voorzien van coördinaten)

 •   elementen van geselecteerde reeks of status 
worden op kaart getoond

-  [(selectie) Data export (Excel)] [openen of opslaan]
 •   geselecteerde elementen (aangevinkte status) 

worden via Excel-bestand geëxporteerd

Aandachtspunten: 
-   Projecteigenaar kan gereedmelding elementen in 

logboek ongedaan maken (corrigeren), opdrachtnemer 
kan alleen binnen 5 minuten gereedmelding corrigeren

-   Alleen projecteigenaar kan elementen verwijderen 
(prullenbak) uit logboek, let op: verwijderen is niet 
herstelbaar, dus definitief verwijderd uit project!

-   Indien reeds een resultaatsmeting (beoordeling) heeft 
plaatsgevonden kleuren elementen in logboek naar 
actuele beoordelingsstatus, bij aanklikken nummer 
wordt beoordeling getoond.

CONTROLE LOGBOEK (C) 
Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen opmerkingen 
plaatsen en aansluitend elkaars opmerkingen beargu-
menteren (input is permanent en wordt automatisch 
voorzien van autorisatie, naam, datum en tijd).
Deze functie maakt het mogelijk communicatie (tussen 
opdrachtgever en opdrachtnemer) over het werk in het 
logboek vast te leggen. Binnen de meting is deze infor-
matie beschikbaar voor de controleur zodat eventuele 
afspraken in het logboek kunnen worden meegenomen in 
de resultaatsmeting.
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PROJECTEIGENAAR,  
OPDRACHTGEVER,  
CONTROLEUR
KLAARZETTEN (AANMAKEN) METING (D)

AANMAKEN METING

-   Aanmaken nieuwe meting via … [NIEUWE METING 
AANMAKEN]

-  Naam (deel)meting … (vrije invoer tekst)
-   Beoordelingsvragen selecteren (aanvinken hoofd-

stukken) die worden opgenomen in deze meting

Aandachtspunt:
Bij selectiekeuze meerdere hoofdstukken moeten alle 
beoordelingsvragen van geselecteerde hoofdstukken 
binnen deze meting gelijktijdig worden uitgevoerd. Bij een 
niet uniform opleveringsmoment heeft invoer van afzon-
derlijke hoofdstukken de voorkeur!

OMVANG METING (keuze [aanvinken]: selectieomvang)
□   Gehele project (er wordt een selectie gemaakt van 

alle elementen uit het actuele logboek).
□   Deel van het project, deelselectie (specifieke elemen-

ten in het actuele logboek):
 □   alle elementen die in het (actuele) logboek gereed 

zijn gemeld.
 □   alle elementen in het (actuele) logboek binnen aan 

te geven tijdsperiode (werktermijn).
 □   alle elementen in het (actuele) logboek binnen in 

te voeren numerieke reeks.

Aandachtspunt: 
Bij keuze invoer numerieke reeks worden  meetelementen 
specifiek gekozen en wordt objectieve en aselecte keuze 
mogelijk niet langer geborgd!

METING 1 (keuze [aanvinken]: type meting 1)
STANDAARD METING
□   Steekproef met aselecte keuze meetelementen 

volgens vooraf gedefinieerde steekproefomvang 
 gerelateerd aan ingestelde selectieomvang.

AFWIJKENDE METING
□  100% controle van alle elementen binnen geselec-

teerde selectieomvang.
□  Meting van een (zelf) aan te geven aantal elementen 

binnen geselecteerde selectieomvang.
□  Directe meting, bij start van meting wordt ieder nieuw 

meetelement steeds handmatig ingevoerd.

Aandachtspunt: 
Bij een directe meting is er geen sprake van een aselecte 
keuze en bepaalt de controleur (ter plaatse) gericht welke 
meetelementen er worden opgenomen in de meting.

Opmerkingen meting 1 … (vrije tekstinvoer, zichtbaar voor 
controleur bij start van meting)

METING 2 (keuze [aanvinken]: type meting 2)
-  Idem meting 1
-  Metingtype 2 kan afwijken van metingtype 1, echter:
 •  meting 2 omvat altijd automatisch (minimaal) de 

foutscore(s) uit meting 1
 •  meting 2 omvat nieuwe elementen uit selectie-

omvang (niet opgenomen in meting 1)
 •  meting 1 en meting 2 hebben altijd dezelfde 

selectie omvang
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PROJECTEIGENAAR,   
OPDRACHTGEVER,   
OPDRACHTNEMER
CONTROLE METING (F)

CONTROLE METING

-   Ga naar meting overzicht via tabblad METINGEN en 
via … [OVERZICHT]

-  Selectie (klik aan) te controleren element

De functie “Controle meting” is bedoeld om relevante 
opmerkingen te plaatsen bij de door de controleur uit-
gevoerde beoordeling. De opdrachtnemer kan bijvoor-
beeld de beoordeling van de controleur (gemotiveerd) ter 
discussie stellen omdat hij het niet met zijn beoordeling 
eens is.

Wanneer de resultaatsmeting is uitgevoerd door 
de  aannemer zelf kan de opdrachtgever deze optie 
 gebruiken om gemotiveerd metingen van de aannemer 
ter discussie te stellen. Ter discussie gestelde meet-
elementen worden voorzien van een uitroepteken (!).

TER DISCUSSIE STELLEN BEOORDELING

-   Selectie (klik aan) uitroepteken (!) bij ter discussie te 
stellen beoordelingsvraag

-  Motivatie terdiscussiestelling … (vrije tekstinvoer)
-  Bevestiging motivatie via … [TER DISCUSSIE !]

Aandachtspunten:
-   Ter discussie gesteld element wordt als zodanig in 

metingoverzicht weergeven (status!)
-   Terdiscussiestelling wordt gemotiveerd en geregis-

treerd met naam, autorisatie, datum en tijd
-   Ter discussie gesteld element wordt als (voorlopige) 

foutscore geregistreerd
-   Terdiscussiestelling moet (als uitgangspunt) door 

controleur worden herbeoordeeld
-   Herbeoordeling wordt opnieuw gemotiveerd en ge-

registreerd met naam, autorisatie, datum en tijd
-   Herbeoordeling kan (indien van toepassing) opnieuw 

ter discussie gesteld worden 
-   Uitgangspunt is dat ter discussie gesteld element 

voorafgaand aan de oplevering van de meting wordt 
herbeoordeeld, zodat ongewenste (voorlopige) fout-
score wordt voorkomen.
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CONTROLEUR 

UITVOERING METING (E)

START METING

Start of continueer meting via tabblad METINGEN en 
 tussenblad via … [DOORGAAN] of [STARTEN]

SELECTEER & BEOORDEEL  MEETELEMENT

SELECTEER (VOLGEND) MEETELEMENT
-   Selectie keuze meetelement via … [NUMERIEK VIA 

PULL-DOWNMENU] of [VIA DIGITALE KAART]
 •   keuze numeriek (… vrije keuze aanklikken meet-

element via selectie pull-downmenu)
 •   keuze digitale kaart (… vrije keuze aanklikken 

meetelement via selectie op digitale kaart)

Aandachtspunt:
Selectie via digitale kaart alleen beschikbaar indien 
 meetelementen zijn voorzien van coördinaten.

BEOORDEEL MEETELEMENT
 Waardeer beoordelingsvraag met waarderingscijfer  
0 t/m 6 of ? (klik op waarderingscijfer):

Geen foutscore
0 =   NVT (beoordelingscriterium is niet van toepassing 

voor dit meetelement)
1 =   GOED conform uitvraag of afwijkend volgens 

 afspraak (vermeld in logboek)
2 =   MATIG maar geen reden tot foutscore (geen fout-

score; coulance)

Foutscore
3 =  ONVOLDOENDE (foutscore; direct herstelbaar)
4 =  SLECHT (foutscore; niet direct herstelbaar)
5 =  ONHERSTELBAAR (foutscore; onherstelbaar)
6 =  NIET UITGEVOERD (foutscore; alsnog uit te voeren)
? =   NIET EENDUIDIG (voorlopige foutscore; nader af te 

stemmen)

Aandachtspunten:
-   Waarderingscijfers gemarkeerd met * = verplichte 

motivering van beoordeling
-   Waarderingscijfer gemarkeerd met – (waarderings-

cijfer is geblokkeerd)
-   Na keuze (aanklikken) waarderingscijfer volgt auto-

matisch de volgende beoordelingsvraag
-   Na laatste beoordelingsvraag volgt keuze  

[SELECTEER (VOLGEND) MEETELEMENT]
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UITVOERING METING (E)

FUNCTIONALITEITEN

GA NAAR MEETELEMENT OF BEKIJK ELEMENT OP 
KAART
□   keuze meetelement via numeriek [PULL-DOWN MENU]
□   keuze meetelement op digitale kaart (indien voorzien 

van coördinaten)

NUMMER  =   recordnummer binnen invoerbestand
CODE  =   elementcode ID
HOOFDSTUK  =    weergave hoofdstuk waarop beoor-

delingsvraag betrekking heeft 
VRAAG =    nummering huidige beoordelingsvraag, 

met toelichting via (?)
VOORTGANG =    actuele en totaal aantal beoordelings-

vragen van huidig meetelement
ELEMENT =    actuele en totaal aantal meetelementen 

binnen huidige meting

[MEETELEMENT ANNULEREN] … bedoeld voor contro-
leur om (bij calamiteiten) meetelement (gemotiveerd) uit 
meting te weren. Bijvoorbeeld als te beoordelen meet-
element niet wordt aangetroffen. Meetelement wordt bij 
annuleren door programma geregistreerd als NVT en 
kan aansluitend (indien gewenst) door projecteigenaar uit 
de meting worden verwijderd.

Aandachtspunt:
Bij het verwijderen van een meetelement uit de meting 
blijft het element in het project behouden maar wordt het 
buiten de meting geplaatst. Let op: bij verwijderen van 
een element via het logboek (prullenbak) wordt dat ele-
ment definitief verwijderd uit het project!

[NAAR METING OVERZICHT] … programma gaat naar 
‘METINGOVERZICHT’.

[METING ONDERBREKEN] … bestaande meting wordt 
onderbroken. Bij latere herstart (doorgaan) van de meting 
start het programma automatisch weer op die plaats 
(meetelement en beoordelingsvraag) waar de meting is 
afgebroken.

[BEOORDELING WIJZIGEN] … de controleur kan via deze 
optie het toegekende waarderingscijfer (gemotiveerd) 
wijzigen.

CONTROLEUR 
(VERVOLG)
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UITVOERING METING (E)

METINGOVERZICHT 

FUNCTIONALITEITEN:
-   WEERGAVE MEETELEMENTEN (recordnummer 

 numeriek of op basis van elementcode ID)
-   STATUS MEETELEMENTEN (getoond via kleurcode 

van element)
-   PERCENTAGE MEETELEMENTEN (getoond via per-

centage bij afzonderlijke status)
-   OPEN MEETELEMENT (klik op een individueel meet-

element binnen weergegeven reeks)
-   MAAK SELECTIE(S) (vink gewenste selectie(s) aan bij 

status)

[TOON (SELECTIE) OP KAART] … toont actuele selectie op 
digitale kaart (alleen indien elementen bij invoer voorzien 
van coördinaten)

[(SELECTIE) DATA EXPORT (EXCEL)] … exporteert alle 
data van actuele selectie naar EXCEL-BESTAND (geschikt 
voor nadere bewerking of verwerking via EXCEL)

BEOORDELING WIJZIGEN

[BEOORDELING WIJZIGEN] … opent actueel meetelement
-   na aanklikken bestaand waarderingscijfer opent het 

mutatiescherm voor aanpassen beoordeling
-   mutatie van waarderingscijfer moet worden 

 ge motiveerd waarbij naam, autorisatie, datum 
en tijdstip door programma automatisch wordt 
 geregistreerd

Aandachtspunt:
indien mutatie van een beoordeling plaatsvindt binnen  
5 minuten na startbeoordeling is motivatie van de  mutatie 
niet nodig en kan het waarderingscijfer direct worden 
gemuteerd. Na 5 minuten (tijdslot) is motivatie van de 
mutatie verplicht.

Bij beoordelingsvragen die zijn voorzien van een * is 
een motivering van de keuze altijd noodzakelijk dus ook 
 wanneer deze  binnen 5 minuten worden gemuteerd.

CONTROLEUR 
(VERVOLG)
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VIEWER  
ALLE DEELNEMERS

VIEWER

Iedere deelnemer aan een project heeft als viewer 
 automatisch toegang tot dat project en kan daarmee de 
meest gangbare schermen en functionaliteiten inzien. 
De mogelijkheid om binnen een project ook data te 
 kunnen invoeren en muteren is afhankelijk van feitelijke 
 autorisatie. Heeft een deelnemer alleen de autorisatie van 
VIEWER dan is alleen inzage in het project mogelijk.

Aandachtspunten:
-   Heeft iemand geen autorisatie (ook niet als VIEWER) 

dan is er ook geen toegang tot een project en zijn die 
projecten in het projectenoverzicht ook niet zichtbaar. 
Zonder een autorisatie zijn projecten dus niet toegan-
kelijk en niet zichtbaar.

-   Het verkrijgen van een overzicht van alle projecten 
binnen een bestaande licentie is wel mogelijk via de 
knop [OVERZICHT PROJECTEN] op de inlogpagina van 
de Resultaatsmeter. Alle projecten van de betreffende 
licentiehouder worden dan (zonder in te loggen) zicht-
baar in het overzicht, maar zijn alleen toegankelijk 
via een juiste persoonlijke inlogcode. Toegang tot 
projecten is dus alleen mogelijk via een persoonlijke 
gebruikersnaam en wachtwoord op de inlogpagina 
van de Resultaatsmeter.

-   Via de inlogcodes 0000 | 0000 zijn voor alle bezoekers 
demonstratieprojecten met de autorisatie viewer 
beschikbaar.
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RESULTATEN  
RAPPORT (PDF)

RESULTATEN 
VIA TABBLAD … ‘ RESULTATEN’

-  overzicht resultaten via … [RESULTAAT]
-   keuze resultaten per vakonderdeel of samengestelde 

resultaten, via keuze ...[+]
-   automatische weergave resultaten Meting 1 |  

Meting 2 | Totaal

Aandachtspunt: 
Activeren [AAN] en instellen maximale foutscore, malus-
factor en extra X-malusfactor op pagina van resultaten 
alleen mogelijk door projecteigenaar. Maximale  foutscore 
en malus uitsluitend van toepassing wanneer deze 
 expliciet geborgd zijn via contractuele verplichtingen in de 
uitvraag!

RAPPORTAGE (PDF) 
VIA TABBLAD … ‘RAPPORT (PDF)’

Aanvinken (selecteer) gewenste opbouw van rapport:

Administratief
□  Algemeen (algemeen administratief overzicht)
□   Element invoer (overzicht binnen project ingevoerde 

elementen)
□   Startdocument overzicht (samenvatting en 

 accordering startdocument)
□   Autorisatie overzicht (overzicht autorisaties binnen 

het project)

Resultaten
□  Resultaten (samengestelde hoofdstukken)
□  Metingen & resultaten (per hoofdstuk)
□  Waarderingscijfers (per hoofdstuk)

Metingen
□  Beschikbare hoofdstukken
□  …

Aandachtspunten:
-   Alle instellingen, resultaten en overzichten zijn 

 gebaseerd op de actuele gegevens van het project 
op het moment dat het rapport wordt aangemaakt. 
 Betreffende rapportdatum staat vermeld onderaan 
elke pagina van het rapport.

-   Rapport is beschikbaar als PDF en kan als  digitaal 
 bestand worden opgeslagen en/of worden 
 verzonden, gelezen of geprint.
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ACTIELIJST 
(MAATREGELEN)

OVERZICHT METING 
VIA TABBLAD … ‘ METINGEN’

-  Open overzicht via … [OVERZICHT]
-  Open actielijst via … [ACTIELIJST MAATREGELEN]

ACTIELIJST (MAATREGELEN) 

Aanvinken (selecteer) gewenste actie (maatregel):

Meting
□   Openstaand (welke meetelementen zijn binnen de 

meting nog niet beoordeeld)
□   Niet eenduidig (?) (welke meetelementen zijn nog niet 

eenduidig te beoordelen)
□   Ter discussie (!) (welke meetelementen zijn binnen 

meting ter discussie gesteld)

Maatregel
□  Onvoldoende (foutscore: direct herstelbaar)
□  Slecht (foutscore: niet direct herstelbaar)
□  Onherstelbaar (foutscore: onherstelbaar)
□  Niet uitgevoerd (foutscore: als nog uit te voeren)

Aandachtspunten:
-   De selectie voor de actielijst (maatregelen) vindt 

plaats op basis van alle geregistreerde waarderings-
cijfers. Binnen één meetelement kunnen meerdere 
foutscores voorkomen die ook per element meerdere 
acties vragen. Wanneer een element meerdere actie-
punten heeft, wordt dat element ook meerdere malen 
in het selectieoverzicht weergegeven.

-   De gekozen selectie kan aansluitend op kaart worden 
weergeven [TOON SELECTIE OP KAART] of via een 
Excel-bestand worden geëxporteerd [SELECTIE DATA 
EXPORT EXCEL].
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BIJLAGE
BEOORDELINGSVRAGEN
STARTDOCUMENT H.0 EN H.00
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HOOFDSTUK 0 
RESULTAATSMETER ALGEMEEN

CONTROLEVRAGEN STARTDOCUMENT

S0.1  RESULTAATSMETER HANDBOEK BOMEN
S0.2  STARTDOCUMENT
S0.3  AUTORISATIE RESULTAATSMETER
S0.4  PROJECTEIGENAAR EN GECERTIFICEERD CONTROLEUR
S0.5  BEOORDELINGSCRITERIA RESULTAATSMETER
S0.6  WAARDERINGSCIJFERS
S0.7  STEEKPROEF
S0.8  LOGBOEK
S0.9  METING EN RESULTATEN
S0.10  CONTRACTUELE VERPLICHTINGEN

S0.1  RESULTAATSMETER HANDBOEK BOMEN

De Resultaatsmeter is bedoeld om de kwaliteit van werkzaamheden of leveranties te meten aan de hand van 
de (in de uitvraag gestelde) kwaliteitseisen van het Handboek Bomen.

De meting vindt plaats op basis van een standaard steekproef en aan de hand van standaard beoordelings
criteria (zie S0.5) waardoor er sprake is van een instrument dat eenduidig, proportioneel en transparant is.

Doelstelling Resultaatsmeter in algemene zin besproken en eenduidig?

Ja | Nee | Afwijkend

Toelichting: In de handleiding van de Resultaatsmeter leest u meer over de toepassingsmogelijkheden en 
functionaliteit van de Resultaatsmeter.

De handleiding kan vanuit de Resultaatsmeter als PDF worden gedownload.

HANDLEIDING RESULTAATSMETER (versie 2017 V0.1)
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S0.2  STARTDOCUMENT

In het startdocument is zichtbaar welke hoofdstukken (vakonderdelen) binnen het betreffende project van 
toepassing zijn. Elk geactiveerd hoofdstuk omvat de standaard beoordelingscriteria (met toelichting) die voor 
dat betreffende hoofdstuk voor de uitvoering van een resultaatsmeting van toepassing zijn.

In het hoofdstuk ‘Resultaatsmeter algemeen’ zijn zaken opgenomen die als uitgangspunt altijd standaard 
 binnen de Resultaatsmeter en dus voor elk project van toepassing zijn. Specifieke zaken voor het betreffen
de project vindt u binnen het hoofdstuk ‘Uitvraag en afspraken’.

Alle hoofdstukken binnen het startdocument dienen als geheel door betrokken partijen zorgvuldig te worden 
gelezen en dienen aansluitend op alle punten per hoofdstuk te worden geaccordeerd.

Startdocument besproken en eenduidig?

Ja | Nee | Afwijkend

Toelichting: De doelstelling van het startdocument is het borgen van de onderlinge afspraken en procedures 
binnen de Resultaatsmeter.

De in het startdocument opgenomen opmerkingen kunnen worden voorzien van aanvullende digitale docu
menten of afbeeldingen c.q. foto’s en zijn steeds voorzien van naam, datum en tijdstip waarop deze zijn toe
gevoegd aan het startdocument.

S0.3  AUTORISATIE RESULTAATSMETER

Toegang tot de Resultaatsmeter is uitsluitend mogelijk wanneer deelnemers door een projecteigenaar voor een 
project zijn geautoriseerd. Deze autorisatie kan per project door de projecteigenaar naar keuze worden inge
steld. Deelnemers kunnen binnen verschillende projecten andere autorisaties en daarmee andere rollen hebben.

Binnen een project kunnen, op de pagina (tabblad) AUTORISATIE OVERZICHT, de in dit project ingestelde 
autorisaties worden ingezien.

Autorisatie besproken en eenduidig?

Ja | Nee | Afwijkend

Toelichting: Tijdens het inloggen herkent het programma de deelnemer en de autorisaties die deze persoon 
heeft voor het betreffende project. Een deelnemer heeft geen toegang tot projecten waarvoor hij/zij niet is 
geautoriseerd. Ook binnen een project zijn alleen die functionaliteiten actief en zichtbaar waarvoor de deel
nemer is geautoriseerd.

S0.4  PROJECTEIGENAAR EN GECERTIFICEERD CONTROLEUR

Het binnen de Resultaatsmeter aanmaken van een nieuw (meet)project kan alleen worden uitgevoerd door 
een projecteigenaar die daarvoor is geautoriseerd door het Norminstituut Bomen. Het binnen een project 
uitvoeren van een meting kan uitsluitend plaatsvinden door een gecertificeerd controleur.

Certificering besproken en eenduidig?

Ja | Nee | Afwijkend

Toelichting: Voor een gecertificeerd controleur geldt dat er een gericht opleidings en examentraject doorlopen 
moet worden (zie voor nadere info www.norminstituutbomen.nl).
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S0.5  BEOORDELINGSCRITERIA RESULTAATSMETER

Voor elk hoofdstuk van het Handboek Bomen 2014 zijn ten behoeve van de Resultaatsmeter gestandaar
diseerde beoordelingscriteria (vragen) vastgelegd. Op basis hiervan worden de resultaten van de uitgevoerde 
werkzaamheden of levering door de controleur beoordeeld.

Beoordelingscriteria besproken en eenduidig?

Ja | Nee | Afwijkend

Toelichting: Alle beoordelingscriteria zijn gestandaardiseerd en dus bij de uitvraag van een werk of leverantie 
bekend (transparante procedure).

De standaard beoordelingscriteria zijn in het startdocument per hoofdstuk weergegeven. In de huidige versie 
2017 v0.1 zijn de hoofdstukken 8, 9 en 10 van het Handboek Bomen 2014 beschikbaar. De beoordelings
criteria van de overige hoofdstukken zullen gefaseerd beschikbaar komen.

Eventuele aanvullingen of specifieke afspraken kunnen worden vastgelegd en geaccordeerd binnen het start
document in hoofdstuk: Uitvraag en afspraken.

S0.6  WAARDERINGSCIJFERS

De controleur die metingen binnen de Resultaatsmeter uitvoert, voorziet elke standaard vraag van een 
 standaard antwoord (keuzemenu). Ieder antwoord is gekoppeld aan een standaard waarderingscijfer.

De waarderingscijfers (schaalbalk) binnen de resultaatsmeting lopen van 0 tot 7. Indien de controleur dit 
relevant vindt, dient hij de betreffende vraag te voorzien van een toelichting en eventueel een aanvullende 
foto c.q. afbeelding. Beoordelingscriteria (antwoorden) die binnen de waarderingsreeks zijn voorzien van een 
asterisk (*) moeten verplicht worden voorzien van een toelichting (motivering van het antwoord).

De waarderingscijfers binnen de gehanteerde schaalbalk zijn steeds uniform opgebouwd. Een waarderings
cijfer heeft dus, ongeacht de beoordelingsvraag, altijd dezelfde zwaarte c.q. lading. Bepaalde waarderings
cijfers zijn bij sommige vragen beschikbaar omdat het bijbehorende antwoord voor die vraag bijvoorbeeld 
niet relevant is (gemarkeerd met ‘’). Van de standaard zeven waarderingscijfers zijn er dan binnen de vraag 
bijvoorbeeld slechts vier of vijf beschikbaar.

Van de beschikbare antwoorden moet de controleur er altijd één kiezen. Ieder waarderingscijfer binnen de 
schaalbalk heeft in het programma een herkenbare kleur zodat deze waardering altijd herkenbaar is.

Waarderingscijfers besproken en eenduidig?

Ja | Nee | Afwijkend

Toelichting: S0.6 zie handleiding pagina 45
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Waarderingscijfers (uniforme schaalbalk)

0  =  N.V.T. (niet van toepassing) | Kleurcode: grijs
Betreffende vraag is voor betreffend meetelement niet aan de orde. Benodigde actie: geen!

1  = GOED | Kleurcode: donkergroen
Het gestelde beoordelingscriterium is in het werk of de levering juist uitgevoerd volgens de kwaliteitseisen 
van het Handboek Bomen 2014 (of met toestemming afwijkend uitgevoerd volgens de afspraak in het startdo
cument en logboek). Benodigde actie: geen!

2  =  MATIG | Kleurcode: lichtgroen
Het gestelde beoordelingscriterium is in het werk of de levering niet geheel juist uitgevoerd, maar er wordt 
(uit coulance) geen foutscore toegekend (geen foutscore: coulance). Benodigde actie: geen!

3  =  ONVOLDOENDE | Kleurcode: lichtrood
Het gestelde beoordelingscriterium is in het werk of de levering niet juist uitgevoerd en is aanleiding tot een 
foutscore, maar kan (direct) hersteld worden (foutscore: direct herstelbaar). Benodigde actie: herstel! 

4  =  SLECHT | Kleurcode: rood
Het gestelde beoordelingscriterium is in het werk of de levering niet juist uitgevoerd en is aanleiding tot een 
foutscore. Direct herstel (in de huidige situatie) is echter niet (meer) mogelijk (foutscore: niet direct herstel
baar). Benodigde actie: geen (eventuele schadeverrekening)!

5  =  ONHERSTELBAAR | Kleurcode: donkerrood
Het gestelde beoordelingscriterium is in het werk of de levering zodanig uitgevoerd dat er sprake is van een 
onherstelbaar stam, kroon of boombeeld (lees: onherstelbare situatie) en is aanleiding tot een foutscore 
(foutscore: onherstelbaar). Benodigde actie: geen (eventueel schadeverrekening)!

6  =  NIET UITGEVOERD | Kleurcode: oranje
Het gestelde beoordelingscriterium is in het werk niet uitgevoerd en is aanleiding tot een foutscore en dient 
alsnog te worden uitgevoerd (foutscore: alsnog uit te voeren). Benodigde actie: alsnog uitvoeren!

7  =  ? | Kleurcode: geel
Het gestelde beoordelingscriterium kan door de controleur niet (direct) eenduidig worden beantwoord en 
is aanleiding tot een (voorlopige) foutscore. Nader overleg of afstemming is (voorafgaand aan de  oplevering 
van de meting) benodigd (voorlopige foutscore). Benodigde actie: herbeoordeling na overleg en nadere 
 afstemming!
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S0.7  STEEKPROEF

Binnen de standaard toepassing van de Resultaatsmeter selecteert het programma aselect op basis van 
een standaard steekproef hoeveel en welke elementen uit het werk of de levering in de meting worden op
genomen. Op die manier is er sprake van een objectieve keuze van de meetelementen die noch door de 
 opdrachtgever, noch door de opdrachtnemer of de controleur kan worden beïnvloed.

Steekproef besproken en eenduidig?  

Ja | Nee | Afwijkend

Toelichting:
Totaal aantal elementen Omvang steekproef
 
0 t/m 20 100%
21 t/m 50 60% (min. 20) 
51 t/m 100 40% (min. 30) 
101 t/m 250 30% (min. 40) 
251 t/m 500 20% (min. 75) 
501 t/m 1.500 10% (min. 100) 
 
1.501 t/m 5.000 5% (min. 150) 
5.001 t/m 10.000 3% (min. 250) 
10.001 t/m 25.000 1,5% (min. 300) 
 
> 25.000 1% (min. 375)

S0.8  LOGBOEK

Binnen het onlinelogboek meldt de opdrachtnemer de uitgevoerde werkzaamheden of leverantie gereed. In 
het logboek vermeldt de opdrachtnemer tevens alle relevante noemenswaardigheden die de kwaliteit van het 
werk of de leverantie kunnen beïnvloeden.

De opdrachtgever of directievoerder kan via het onlinelogboek meekijken en meldingen voorzien van 
 commentaar en eventuele verzoeken accorderen of afwijzen.

Logboek besproken en eenduidig?

Ja | Nee | Afwijkend

Toelichting: In het logboek geplaatste opmerkingen worden door het programma automatisch voorzien van 
naam, datum en tijd en kunnen worden aangevuld met fotomateriaal of afbeeldingen. Alle informatie en 
 opmerkingen uit het logboek zijn voor de controleur bij de uitvoering van een meting beschikbaar. 
Specifieke informatie van de elementen kan bij het aanmaken van een project rechtstreeks via een Excel 
bestand in het logboek worden ingeladen. Gedacht kan worden aan de X en Ycoördinaten (LAT | LONG) 
maar bijvoorbeeld ook het huidige boombeeld in het kader van snoeiwerkzaamheden.
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S0.9 METING EN RESULTATEN

Een meting kan uitsluitend worden uitgevoerd door een gecertificeerd controleur (zie S0.4) die voor het 
 betreffende project door de projecteigenaar voor dit project als controleur is geautoriseerd.

Elke meting kan door alle bij het project betrokken partijen worden ingezien, evenals de resultaten van de 
meting. Via het meetoverzicht kunnen onder andere de voortgang van de meting en de opbouw van de resul
taten worden ingezien.

Metingen besproken en eenduidig?

Ja | Nee | Afwijkend

Toelichting: Meetresultaten evenals gegevens uit het logboek kunnen via de exportfunctie van het programma 
met behulp van een Excelbestand worden uitgelezen.

Indien de elementen in het project zijn voorzien van X en Y coördinaten (LAT | LONG) dan kunnen deze ook 
op de digitale kaart worden weergegeven en geselecteerd.

S0.10  CONTRACTUELE VERPLICHTINGEN

Aan de resultaten van de uitgevoerde metingen kunnen contractuele verplichting zijn verbonden. Deze 
 contractuele verplichtingen zijn als regel vastgelegd (geborgd) in de uitvraag.

Contractuele verplichtingen besproken en eenduidig?

Ja | Nee | Afwijkend

Toelichting: Door de projecteigenaar kunnen in het kader van eventuele contractuele verplichtingen 
 binnen het tabblad ‘resultaten’ per hoofdstuk de MALUSFACTOR, de verhoogde XMALUSFACTOR en de 
 MAXIMALE FOUTSCORE worden ingesteld. Indien ingesteld voert het programma deze instellingen 
 automatisch uit.

Binnen het startdocument zijn specifieke contractuele verplichtingen en nadere afspraken vermeld en 
 toegelicht in het hoofdstuk: ‘Uitvraag en afspraken’.
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HOOFDSTUK 00 
UITVRAAG EN AFSPRAKEN

CONTROLEVRAGEN STARTDOCUMENT

S00.1  UITVRAAG (BESTEK) 
S00.2  BIJLAGEN UITVRAAG 
S00.3  VAKHOOFDSTUKKEN HANDBOEK BOMEN 2014 
S00.4  CONTRACTUELE VERPLICHTINGEN 
S00.5  MAXIMALE FOUTSCORE 
S00.6  MALUSFACTOR 
S00.7  X-MALUSFACTOR 
S00.8  AANVULLENDE AFSPRAKEN

S00.1  UITVRAAG (BESTEK)

Is de uitvraag (bestek) als digitaal document bijgevoegd, besproken en eenduidig?

Ja | Nee | Afwijkend

Toelichting: Indien de uitvraag niet is of kan worden bijgevoegd, vermeld dan waar de uitvraag (bestek) kan 
worden geraadpleegd.

S00.2  BIJLAGEN UITVRAAG 

Zijn de bij de uitvraag (bestek) behorende bijlagen als digitale bestanden bijgevoegd, besproken en eenduidig?

Ja | Nee | Afwijkend

Toelichting: Indien de bijlagen niet zijn of kunnen worden bijgevoegd, vermeld dan waar de bijlagen van de 
uitvraag (bestek) kunnen worden geraadpleegd.

S00.3  VAKHOOFDSTUKKEN HANDBOEK BOMEN 2014

Zijn de van toepassing zijnde vakhoofdstukken (Handboek Bomen 2014) in het startdocument vermeld, 
 besproken en eenduidig?

Ja | Nee | Afwijkend

Toelichting: De opdrachtnemer dient erop toe te zien dat het personeel dat het werk uitvoert, specifiek en 
 inhoudelijk op de hoogte is van de in het Handboek Bomen 2014 gestelde kwaliteitseisen. 
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S00.4  CONTRACTUELE VERPLICHTINGEN

Zijn er contractuele verplichtingen of aanvullende afspraken in het kader van de Resultaatsmeter en zijn deze 
vermeld, besproken en eenduidig?

  Maximale foutscore (zie S00.5) 
  Malusfactor (zie S00.6) 
  Xmalusfactor (zie S00.7) 
  Aanvullende afspraken (zie S00.8)

Ja | Nee | Afwijkend

Toelichting: Nadere uitwerking contractuele verplichtingen zie S00.4 t/m S00.7

S00.5  MAXIMALE FOUTSCORE

Is de maximale foutscore (indien contractueel van toepassing) vermeld, besproken en eenduidig?

Ja | Nee | Afwijkend

Toelichting: Indien de maximale foutscore van toepassing is, geef dan aan welke instelling voor de maximale 
foutscore van toepassing is en welke contractuele verplichtingen er aan de maximale foutscore zijn verbon
den.

De maximale foutscore kan eventueel per hoofdstuk (vakonderdeel) afwijken. Vermeld in dat geval per hoofd
stuk de maximale foutscore die van toepassing is.

S00.6  MALUSFACTOR

Is de malusfactor (indien van toepassing) vermeld, besproken en eenduidig?

Ja | Nee | Afwijkend

Toelichting: Indien de malusfactor van toepassing is, geef dan aan welke instelling voor de malusfactor van 
toepassing is en welke contractuele verplichtingen er aan de malusfactor zijn verbonden.

Standaard (indien van toepassing) vermenigvuldigt de Resultaatsmeter de foutscore met de malusfactor en 
geeft die in de eindresultaten weer als korting.

De malusfactor kan eventueel per hoofdstuk (vakonderdeel) afwijken. Vermeld in dat geval per hoofdstuk 
de malusfactor die van toepassing is.
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S00.7  X-MALUSFACTOR 

Is de Xmalusfactor (indien contractueel van toepassing) vermeld, besproken en eenduidig?

Ja | Nee | Afwijkend

Toelichting: Indien de (verhoogde) Xmalusfactor van toepassing is, geef dan aan welke instelling voor de  
Xmalusfactor van toepassing is en welke contractuele verplichtingen er aan de Xmalusfactor zijn verbonden.

Standaard (indien van toepassing) vermenigvuldigt de Resultaatsmeter de foutscore met de Xmalusfactor 
indien de maximale foutscore is overschreden en geeft die in de eindresultaten weer als korting.

De Xmalusfactor kan eventueel per hoofdstuk (vakonderdeel) afwijken. Vermeld in dat geval per hoofdstuk 
de Xmalusfactor die van toepassing is.

S00.8  AANVULLENDE AFSPRAKEN 

Zijn er aanvullende afspraken (indien van toepassing) vermeld, besproken en eenduidig?

Ja | Nee | Afwijkend

Toelichting: Indien er aanvullende afspraken van toepassing zijn, geef deze dan weer inclusief de status en 
eventuele contractuele verplichtingen van deze afspraken.

De aanvullende afspraken kunnen eventueel per hoofdstuk (vakonderdeel) afwijken. Vermeld in dat geval per 
hoofdstuk de aanvullende afspraken die van toepassing zijn.
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Ligusterbaan 8b
2908 LW Capelle a/d IJssel
Postbus 175
2900 AD Capelle a/d IJssel

T 010 45 88 531
info@norminstituutbomen.nl
www.norminstituutbomen.nl


