
 DE UITVOERDER 
 

 

inhoudsopgave 

 Inleiding 

 Wat is een uitvoerder? 

 Wat doet een uitvoerder? 

 KBK bouw, het werk van mijn vader 

 Meeloopdag op het werk van mijn vader 

 Nawoord 

 Bronvermelding 

Inleiding 

Ik maak dit werkstuk over de uitvoerder (het werk van mijn vader). 

Ik wil graag weten wat hij doet en of dat leuk werk is.  

Ik wil het omdat ik bouwen ook leuk vind en ik wil weten hoe een huis wordt 

gemaakt. 



Wat is een uitvoerder? 

Een uitvoerder is iemand die elke dag de baas is op het bouwproject. 

Hij is het aanspreekpunt voor de mensen op het bouwproject. 

Voor de timmerlieden, de stukadoors, de schilders, de opzichter, elektricien, de 

ewo ers….. iederee .  
Je moet je altijd als eerste bij de uitvoerder melden. 

Papa Fabian is ook uitvoerder en opa Berend ook. 

Ik ben heel benieuwd wat ze doen, misschien vind ik het ook wel leuk! 

Wat doet een uitvoerder? 

De uitvoerder loopt iedere dag over de bouwplaats en zorgt dat het project 

goed loopt en op tijd klaar is en dat het niet teveel geld kost. 

Voor het begint controleert hij de bouwtekeningen. Hij kijkt goed naar de 

bouwtekeningen hoe moet het gebouw eruit zien. Tijdens het werk controleert 

hij de tekeningen steeds. 

Hij zorgt ook voor de planning van de werkzaamheden.  

Verder zorgt hij dat de materialen besteld worden en op tijd worden geleverd. 

Hij zorgt voor de juiste mensen op het juiste moment.  

Hij zorgt er ook voor dat iedereen veilig werkt en de bouwplaats netjes blijft 

iedereen moet een helm op en werkschoenen aan. 

De uitvoerder loopt over de 

bouwplaats en praat met de 

mensen over wat ze moeten 

doen en vraagt of alles goed 

gaat met hun werk. Of dat ze 

met problemen zitten. Er zijn 

iedere keer dingen aan de 

hand. 

Als er problemen zijn 

probeert eerst de uitvoerder 

dit op te lossen. Als dat niet lukt gaat hij naar de projectleider. De 

projectleider is de baas van de uitvoerder, en zorgt er ook voor dat er 

betaald worden, zodat de onderaannemers en het materiaal blijft 

komen.  



De uitvoerder vergadert heel veel. Met allerlei mensen. Dat ligt aan de 

fase van het werk. De projectleider en de opzichter zijn er ook meestal 

bij. De uitvoerder moet ook administratie doen. Hij houdt de uren bij 

van de mensen die er werken en hij moet de bonnen aftekenen van het 

materiaal wat is gekocht en geleverd.  

  

Papa Fabian, uitvoerder 

Maurice van der Lee, projectleider 

 

  

 

 

 

 

De volgorde van een bouwproject: 

 Eerst worden er tekeningen gemaakt 

 Dan plan maken wat er nodig is en wat alles kost 

 bepalen wie er gaat bouwen en wie de leiding heeft 

 Daarna wordt de bouwplaats ingericht et kete  e  w ’s e  
materiaal keten. 

 Dan wordt de bouwput gemaakt (nieuwbouw) of gaat er gesloopt 

worden bij renovatie. 

 Kozijnen stellen, muren metselen, verdiepingen maken, dak 

maken, ramen en deuren plaatsen. 

 Elektrawerk en verwarming en water 

 Douche maken, wc en keuken maken. 

 Alles aftimmeren en netjes schilderen en behangen 

 Als alles klaar is wordt er gecontroleerd en een oplevering gedaan. 

 



     

 

 

KBK bouwgroep, het werk van mijn vader 

Mijn vader werkt sinds 2012 bij KBK bouwgroep uit Volendam. Hij is daar 

uitvoerder. Hij heeft al verschillende projecten gedaan. Nu werkt hij in 

de Noostraat in IJmuiden waar hij een hele straat renoveert.  

 

Meeloopdag op project De Noostraat – IJ uide  

Ik moest om 5 uur opstaan. Toen gingen papa en ik opa ophalen, omdat 

opa daar ook werkt. 

Toen we aankwamen was het half 7 en gingen ze koffie drinken. Ik had 

gewoon een flesje water. Uitvoerders drinken veel koffie de hele dag 

Het was -6 graden en nog donker toen we op het bouwterrein gingen 

kijken. Papa ging tegen een vrachtwagenchauffeur vertellen dat hij aan 

de andere kant van het bouwterrein moest zijn om dichter bij de poeren 

van de galerij te staan om te lossen. Toen ging ik praten met iemand die 

vertelde over alles wat hij deed op het werk een timmerman. We gingen 

weer naar de keet en hadden om 11 uur bouwvergadering over hoe het 

gaat op het werk en wat iedereen nog moet regelen.  



Daarna gingen we broodje eten en kwam de opzichter. Met hem ging ik 

over de bouw. (hij is net als ik voor Feyenoord dus gingen we vertellen 

wat we van Feyenoord hadden). 

We waren op het balkon toen daar was er een soort dekbed van de 

dakpannen onder de zonnepanelen die was los geraakt dus die moest 

vast worden gemaakt. Hij vertelde dat als het project klaar is de 

uitvoerder naar de opzichter gaat en dan gaan ze samen kijken naar de 

details of alles goed is. Van de fouten wordt een lijstje gemaakt en dan 

gaat de uitvoerder bijvoorbeeld naar de timmerman om regelen dat het 

weer goed komt. Toen gingen we naar het dak en kijken naar de 

dakpannen. Daarna ging ik met papa en iemand anders in het 

trappenhuis kijken. In de keet heb ik mensen geïnterviewd wie ze waren 

en wat ze deden. Aan het eind van de dag gingen we alles afsluiten en 

weer naar huis.  

 

 

  

  

 

 

         De drie generaties ZUIDEMA                                              De stukadoor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nawoord 

Ik vond het heel leuk want op papa zijn werk is het interessant. 

Veel te doen en nu weet ik dat papa het heel druk heeft en heel 

belangrijk is op het werk. 

En je moet goed uitkijken wat je doet en ik heb dat allemaal geleerd in 1 

dag en dat het is gewoon heel leuk is op papa zijn werk.Ik vond het 

makkelijk want ik hat hulp van mama, en papa en opa praatten heel veel 

over werk en ik luister daar naar. 

 

Bronvermelding 

Ik heb op internet gezocht naar een omschrijving van een uitvoerder 

op Wikipedia. 

Ik heb op internet site van KBK bouwgroep gekeken en opgezocht wat 

het bedrijf is en doet. 

Tijdens de meeloopdag heb ik mensen geïnterviewd wie ze zijn en wat 

ze doen. Zij hebben mij ook verteld wat een uitvoerder allemaal doet. 


