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Voorwoord
In dit rapport staat het onderzoek beschreven met als titel; “Het verbeterde aannemersbedrijf vs.
Het gespecialiseerde afbouwbedrijf. Dit onderzoek is gericht op het ontwikkelen van een
keuzehulpmiddel voor het bouwbedrijf om bij een tactische overweging de keuze te kunnen maken
de montage van de metal stud wand in eigen beheer uit te voeren of deze uit te besteden en om bij
het inbesteed montageproces van de metal stud wand de bouwtijd met behulp van een eigen
arbeidsnorm te bepalen en het werk veilig en gezond door de werknemers uit te voeren.
Dit onderzoek is uitgevoerd bij aannemersbedrijf P. van Leeuwen te Meerkerk. Het vooronderzoek
bij het nieuwbouwproject ‘Het woonzorgcomplex “De Wulverhorst” te Oudewater’ heeft geleid tot
het hierboven beschreven afstudeeronderwerp. Tijdens het participerend observeren bij dit project
zijn problemen geconstateerd binnen het inbesteed montageproces van de metal stud wand. Deze
problemen vormen de basis voor het afstudeeronderzoek.
Dit onderzoek had ik niet kunnen verrichten zonder medewerking van een aantal personen. Deze wil
ik, via deze weg, graag bedanken voor hun medewerking en bijdrage. Allereerst wil ik mijn collega’s
bij Aannemersbedrijf P. van Leeuwen b.v. bedanken voor de ontzettend leerzame periode en
prettige samenwerking, waarbij een speciale dank uitgaat naar de heer Frank den Otter voor de
begeleiding bij het onderzoek.
Een special dank gaat uit naar de heer Cor de Bruijn, de mij begeleidt heeft vanuit de Technische
Universiteit Eindhoven tijdens het uitvoeren van het onderzoek. Wanneer ik, als onderzoeker,
vragen of problemen tegenkwam wist Cor de Bruijn de ondersteuning te bieden die ik nodig had.
Daarbij wil ik ook de heer Eric Vastert, mijn medebegeleider, bedanken voor zijn bijdrage aan het
eindproduct.
Als laatste vindt ik dit ook de plek om mijn familie / gezin te bedanken voor de praktische ervaring
binnen de bouwkunde die ik bij hen heb opgedaan en het geven van de ruimte die ik nodig had om
mijn afstudeeronderzoek te voltooien. Wanneer ik, als mens, toerusting nodig had konden zij mij die
bieden.
Dan rest mij alleen nog om u veel plezier toe te wensen bij het lezen van dit afstudeerrapport.

Bergambacht, 1 april 2015
Wim de Jong
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Samenvatting
Het bouwbedrijf is een organisatie die functioneert als opdrachtnemer of als opdrachtgever, door
respectievelijk werk in of uit te besteden. Het besluit om werk in- of uit te besteden is afhankelijk
van verschillende factoren. Deze overwegingsfactoren zijn echter vaak niet inzichtelijk als dit besluit
moet worden genomen. Bij de inbesteden montage van de metal stud wand, door aannemersbedrijf
P. van Leeuwen, leidde dit besluit ertoe dat de bouwtijd, en daardoor de bouwkosten, ruim zijn
overschreden en de werkzaamheden niet veilig en gezond zijn uitgevoerd.
Om de problematiek rondom de besluitvorming, om een activiteit in of uit te besteden, aan te
pakken is er een keuzehulpmiddel ontwikkeld. Dit keuzehulpmiddel biedt inzicht in de
overwegingsfactoren welke betrekking hebben op de besluitvorming. Om daarbij ook het inbesteed
montageproces van de metal stud wand te verbeteren gaat het keuzehulpmiddel verdiept in op het
bepalen van de bouwtijd (en bouwkosten) en het veilig en gezond uitvoeren van de montage.
Om de besluitvorming in kaart te brengen is onderzoek gedaan naar de overwegingsfactoren en de
prioriteitenstelling tussen deze factoren. Vanuit het bouwbedrijf zijn de overwegingsfactoren
afkomstig uit het strategische- en het tactische niveau. In het strategische niveau bepaalt het
bouwbedrijf voor op de lange termijn welke activiteiten ze willen in- of uitbesteden. Vanuit deze
bedrijfsvoering zijn vier strategische overwegingsfactoren te onderscheiden, te weten; ‘kerntaak van
het bouwbedrijf’, ‘mate van flexibiliteit’, ‘bedrijfsorganisatie’ en ‘risicobeheersing’. Het strategische
niveau bepaalt tevens de richting voor het tactische niveau van het bouwbedrijf. Dit tactische niveau
van het bouwbedrijf wordt in de besluitvorming gekenmerkt door de factoren ‘kennis, ervaring en
capaciteit van het bouwbedrijf’, ‘bedrijfsorganisatie’ en ‘uitbestedingsbeleid’. Het
uitbestedingsbeleid vormt een aanvulling op de voorwaarden, welke vanuit het strategische niveau
worden bepaald. De factoren ‘kennis, ervaring en capaciteit van het bouwbedrijf’ en
‘bedrijfsorganisatie’ staan voor wat het bouwbedrijf kan presteren. Wat het bouwbedrijf moet gaan
presteren wordt bepaald door het bouwproject. Deze gegevens krijgt het bouwbedrijf middels het
bestek, de bestekstekeningen en de nota van wijzigingen en van inlichtingen. Omtrent de
besluitvorming worden deze projectomstandigheden gekenmerkt door de factoren ‘tijd’, ‘geld’,
‘kwaliteit’ en ‘invloed op het bouwproces’. De derde invalshoek binnen het tactische niveau zijn de
marktomstandigheden. Wat de marktpartijen kunnen aanbieden staat beschreven in de offerte en
wordt in de besluitvorming gekenmerkt door de overwegingsfactor ‘kennis, ervaring en capaciteit in
de markt’.
De calculatietijdnorm, behorende bij een inbesteed montageproces van de metal stud wand, is
bepaald door tijdstudies uit te voeren. De norm is opgebouwd uit de netto- bewerkingstijd, de
toeslagfactoren en de bouwplaatscoëfficiënten. Door het toepassen van de netto- bewerkingstijd
wordt berekend hoelang de werknemer direct productief bezig is. Door deze waarde met de
toeslagfactoren te vermenigvuldigen wordt de richttijd bepaald. Om vervolgens een project
specifieke calculatietijdnorm te verkrijgen wordt deze richttijd vermenigvuldigd met de
bouwplaatscoëfficiënten.
Naast het bepalen van de bouwtijd waren er ook problemen met het veilig en gezond werken. Om
het werk veilig en gezond uit te voeren moet er worden geïnvesteerd in hulpmiddelen en in het
aanleren van een werkmethode. Voor het aanleren van de werkmethode moeten de werknemers de
drie fases, ‘bewust worden’, ‘leren’ en ‘oefenen’, doorlopen. De bewustwording gebeurt middels de
wet- en regelgeving (de arbeidsomstandighedenwet). Nadat de werknemers bewust gemaakt zijn
van de mogelijke risico’s, moeten de risico’s van het werk worden geïnventariseerd en geëvalueerd.
Het laatste onderdeel is het ontwikkelingstraject welke nodig is om de werknemers de veilige en
gezonde werkhouding aan te leren. Om de veiligheid en gezondheid daadwerkelijke te verbeteren
zijn effectief leiderschap en werknemersparticipatie de bepalende begrippen.
Pagina 9 van 135

Deze informatie is verwerkt tot een keuzehulpmiddel, welke het bouwbedrijf zal ondersteunen bij de
besluitvorming omtrent het in- of uitbesteden van de montage van de metal stud wand. De eerste
stap van het keuzehulpmiddel is het selecteren van de strategie, waarmee de voorwaarden worden
bepaald voor het in- of uitbesteden. Na de strategische overwegingen worden de tactische
overwegingen in kaart gebracht. Om de bedrijfsomstandigheden goed in kaart te kunnen brengen
wordt in een verdiepend onderdeel de bouwtijd en de bouwkosten en het gespecificeerd V&G- plan
bepaald. De bouwtijd en de bouwkosten worden gegenereerd nadat de juiste hoeveelheden en
instellingen zijn ingevoerd. Het V&G plan wordt opgesteld middels een checklist, waarin alle
maatregelen zijn opgenomen om het werk veilig en gezond te kunnen uitvoeren. Na de twee
verdiepende onderdelen worden de project- de bedrijfs- en de marktomstandigheden inzichtelijk
gemaakt middels de factoren ‘tijd’, ‘kwaliteit, ‘geld’ en ‘invloed op het bouwproces’. De laatste stap
binnen het keuzehulpmiddel is het nemen van een besluit aan de hand van twee overzichten, waarin
de strategische- en de tactische overwegingen staan weergegeven.
Uit toetsing blijkt het keuzehulpmiddel een waardevolle toevoeging omtrent de besluitvorming,
doordat deze de benodigde invalshoeken belicht. Het onderdeel bouwtijd & bouwkosten wordt
uitgebreid behandeld in het keuzehulpmiddel en bied het bouwbedrijf daardoor de benodigde
gegevens om de factoren tijd & geld te bepalen en tevens te beheersen. Om het werk vervolgens
veilig en gezond te laten uitvoeren bevat het hulpmiddel een geschikt V & G plan.
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Summary
The construction company is an organization which functions either as client of as contractor, by
insourcing or outsourcing respectively. The decision to either in- or outsource the work is dependent
on multiple factors. These considerations are nog insightful at the time of decision making. The
decision to insource the assembly of the metal stud wall by construction company P. van Leeuwen,
made that the construction time exceeded the scheduled time and as a result also the budgeted
construction costs have been exceeded. Furthermore the work has been performed in an unsafe and
unhealthy manner.
A selection tool has been developed to reduce the problems with the decision making regarding inand outsourcing. This tool gives insight in the considerations which relate to the process of decision
making. The selection tool focusses on determining the construction time (and costs) and the safe
and healthy assembly of the metal stud wall, for improving the insourcing of this wall.
Research has been performed into the considerations and the priorities of these considerations to
gain insight in the process of decision making. The construction company provides the
considerations on a strategic and tactical level. The company defines which activities the want to inor outsource at the strategic level. Four different considerations can be distinguished: “core business
of the construction company”, “flexibility”, “business organization” and “risk management”. The
strategic level determines also the direction of the tactic level. The tactical level is characterized by
the following factors: “knowledge, experience and capacity of the company”, “organization of the
company”, “outsourcing policy”. The outsourching policy is an addition to the conditions from the
strategic level. Knowledge, experience and capacity of the company” and “organization of the
company” represent what the construction can achieve. What the company has to achieve is
determined by the project. This data is provided to the company by means of the specifications,
engineering drawing and the record of changes. These circumstances are characterized by the
factors “time”, “money”, “quality” and “influence of the building process”. The third perspective
within the tactical level are the market conditions. What a market player can offer is stated in the
business proposal and is characterized in the decision making with the factors “knowledge,
experience and capacity in the market”.
The calculation norm belonging to the insourching of the assembly of the metal stud wall, is
determined by doing a time study. This norm consists of the processing time, the bonus factors and
the building site coefficients. By applying the processing time the actual time which an employee is
effectively working is calculated. The target time is determined by multiplying this value with the
bonus factors. This same is multiplied by the building site coefficients to get a project specific
calculation norm.
There were also problems, next to the determination of the building time, with working safe and
healthy. Money needs to be invested in resources and people need to be trained to work with a
certain working method to be able to work safely and healthy. The workers need to undergo the
three stages “awareness”, “learning”, and “practicing” to learn the working method. The awareness
comes from laws and regulations (the safety legislation). The risks of the work need to be
investigated and evaluated after the workers are aware. The final part is the development process
which is necessary for the worker learn a safe and healthy working attitude. Effective leadership and
participation of the employees is required to improve the safety and health of the worker.
This information is incorporated in a selection tool which will assist the construction company in
determining whether the assembly of a metal stud wall should be in- or outsourced. The first step in
the selection tool is selecting the strategy, with which the conditions for in- or outsourcing are
determined. The tactical considerations are drafted after the strategic considerations are
determined. An in depth study in the building time, the building costs and the specified safety and
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health plan is conducted, to get a clear view on the operation conditions. The building time and
building costs are generated after the right quantities and settings are set. The safety and health
plan is prepared using a checklist, in which all measures to perform the work safely and healthy are
listed. After these two in depth studies insight is gained in the project-, company- and market
circumstances by using the factors “time”, “quality”, “money” and “influence on the building
process”. The final step within the selection tool is taking a decision based on the two overviews in
which the strategic and tactical considerations are listed.
After reviewing it is proven that the selection tool is a valuable addition to the decision making
because the different perspectives are shown. The part with the building time and building costs is
extensively treated in the selection tool and gives the construction company the required data to
determine and constrain the required factors, time and money. Finally to perform the work safe and
healthy the tool includes a suitable safety and health plan.
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1. Inleiding
In het kader van het afstuderen aan de capaciteitsgroep Building Technology, Faculteit Bouwkunde
aan de Technische Universiteit Eindhoven, dient er een afstudeerproject gedaan te worden. In de
eerste fase van dit afstudeerproject is er een participerend observeren uitgevoerd welke staat
beschreven in het rapport “De montage van de metal stud wand in eigen beheer uitvoeren (2014)”.
Deze is uitgevoerd bij het gastbedrijf aannemersbedrijf P. van Leeuwen b.v. te Meerkerk. Het
gastbedrijf heeft het bouwproject “Het woonzorgcomplex; De Wulverhorst” beschikbaar gesteld om
het participerend observeren uit te voeren. Op dit bouwproject is het inbesteed montageproces van
de metal stud wand onderzocht. Om een beeld te schetsen van het gastbedrijf, het gastproject en
het inbesteed montageproces van de metal stud wand worden deze in dit eerste hoofdstuk
beschreven.

1.1.Gastbedrijf; Aannemersbedrijf P. van Leeuwen b.v.
Het participerend observeren is uitgevoerd bij aannemersbedrijf P. van Leeuwen b.v. Het
familiebedrijf is opgericht op 1 april 1979 en is een bouwbedrijf met inmiddels 35 jaar ervaring in de
woning- en utiliteitsbouw. Naast seriematige en particuliere woningbouw realiseren zij ook scholen,
bedrijfspanden, kantoorpanden, kerken, multifunctionele accommodaties en woon- zorg projecten.
Een team van circa 60 vaste medewerkers vormt de spil van een gezond bedrijf wat een omzet haalt
van tussen de 22 en 24 miljoen per jaar. Het bedrijf streeft ernaar om volgens een goede planning,
degelijk vakwerk te leveren met een constante kwaliteit. Daarbij beschikt het bouwbedrijf over een
grote, geoutilleerde werkplaats, waarin vrijwel alles geproduceerd en geprefabriceerd kan worden.
Aannemersbedrijf P. van Leeuwen kent een platte organisatiestructuur. Elke werknemer wil hierin
een bijdrage leveren aan het gezamenlijke doel om de diversiteit aan projecten te kunnen realiseren.
(www.pvanleeuwen.nl)

Afb. 1.1: Bedrijfsorganisatie aannemersbedrijf P. van Leeuwen b.v.

Pagina 15 van 135

In onderstaand overzicht staan een aantal bouwprojecten welke door aannemersbedrijf P. van
Leeuwen b.v. zijn gerealiseerd. Deze bouwprojecten zijn geselecteerd vanwege de betrokkenheid
met dit onderzoek. Het woon- zorg en verpleeghuis ’t Slot te Gameren en het Lyceum Schravenlant
te Schiedam dienen als referentie voor een uitbesteed montageproces van de metal stud wand. Het
bedrijfsgebouw Kraaijeveld te Maasland en het woon- en zorgcomplex ‘De Wulverhorst’ te
Oudewater zijn vanwege het inbesteed montageproces van de metal stud bij dit onderzoek
betrokken.

Woon- zorg en verpleeghuis ’t Slot te
Gameren
Opdrachtgever: Habion ontwikkeling
Bruto vloeroppervlak: 10.038 m2
Oplevering: Mei 2009
Nieuwbouw Lyceum Schravenlant te
Schiedam
Opdrachtgever: Stichting Openbare
Scholengroep Vlaardingen Schiedam
Bruto vloeroppervlak: 6.000 m2
Oplevering: Juli 2013
Verbouwing bedrijfsgebouw Kraayeveld
te Maasland
Opdrachtgever: Firma Kraayeveld Groente
en Fruit
Bruto vloeroppervlak -- m2
Oplevering: December 2014
Nieuwbouw woon- en zorgcomplex ‘De
Wulverhorst’ te Oudewater (fase 1)
Opdrachtgever: Habion ontwikkeling
Bruto vloeroppervlak: 13. 015 m2
Oplevering: Juni 2014
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1.2.Bouwproject; Woon- en zorgcomplex “De Wulverhorst”.
Het gastbedrijf heeft voor het vooronderzoek het project de nieuwbouw van het woon- en
zorgcomplex “de Wulverhorst” aan de Prins Bernardstraat in Oudewater beschikbaar gesteld. Zoals
op de website van de opdrachtgever staat beschreven maakt de nieuwbouw van “de Wulverhorst”
een eigentijdse woonzorglocatie waar ouderen met plezier kunnen wonen met een breed aanbod
aan service, zorg en verpleging.

Afb. 1.2 en 1.3: Impressie bouwproject
Bron; Habion. opgehaald van: http://www.habion.nl/2/Welkom/Projecten/In-uitvoering/Oudewater,-De-Wulverhorst.html

De nieuwbouw van het woon- en zorgcomplex
“De Wulverhorst” is in twee fases opgedeeld, te
weten; het zorgdeel (fase 1) en het woondeel
(fase 2). In de eerste bouwfase, welke is gestart in
december 2012, wordt een gedeelte van het
bestaande zorgcentrum gesloopt.
Daardoor
wordt de ruimte gecreëerd om het nieuwe
woonzorgcomplex op te bouwen. Het zorgdeel,
fase 1, is in juni 2013 opgeleverd, waarna gestart
is met de tweede bouwfase. Het laatste deel van
het bestaande pand is gesloopt en inmiddels is
begonnen met de opbouw van de 42
huurappartementen. De oplevering van het
woongedeelte staat gepland voor december
2015. Bij de realisatie van de eerste fase, het
zorgdeel, is de inbesteden montage van de ruim
4.200 m2 metal stud wand geobserveerd.

Afb. 1.4 Fasering bouw

Afb. 1.5 en 1.6: Foto’s van de grote zaal en de hal bij oplevering
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1.3.Het inbesteed montageproces van de metal stud wand
Tijdens de eerste fase van de nieuwbouw van het woon- en zorgcomplex “De Wulverhorst’’ diende
er ruim 4.200 m2 niet dragende binnenwanden te worden gemonteerd, met als doel om ruimtes te
scheiden. Voor de niet- dragende binnenwand moet, zoals deze in het bestek is omschreven, de
metal stud wand worden toegepast. Het bouwbedrijf heeft tijdens de afbouwfase de keuze gemaakt
om de montage van deze wand in te besteden. Omdat de montage van de metal stud wand en het
inbesteed montageproces de kernbegrippen zijn binnen dit onderzoek, worden beide thema’s extra
toegelicht.
1.3.1. De metal stud wand
De metal stud wand wordt opgebouwd uit metal stud profielen, isolatiemateriaal en gipsplaten. Om
een grote variatie aan wanden te kunnen creëren is er een grote verscheidenheid aan materialen
aanwezig op de markt. Een overzicht van de belangrijkste basismaterialen en de montage van de
wand staan hier bondig beschreven. In bijlage 1.D en 1.E is respectievelijk een SADT- diagram en een
beschrijving van de montage van de metal stud wand toegevoegd.
De metal stud profielen worden uit verzinkt, dunwandig staal koudgewalst. Er zijn vier verschillende
metal stud profielen aanwezig in de markt, namelijk de C- wandprofiel, de U- wandprofiel, de Lbinnenhoekprofiel en de U- verstijvingsprofiel. Het frame wordt opgebouwd door een U- profiel op
de vloer en het plafond te bevestigen. Tussen deze onder- en bovenregel worden de stijlen, de Cwandprofielen, op een h.o.h. afstand van 400 of 600 mm aangebracht. Afhankelijk van de toepassing
kunnen deze profielen worden toegepast in verschillende afmetingen. De breedte van de profielen is
hierbij bepalend voor de dikte van de wand. In tabel 1.1 staan de breedtes van de metal stud
profielen weergegeven.
Breedte metal stud profielen
40 mm
70 mm
125 mm
45 mm
75 mm
150 mm
50 mm
100 mm
Tabel 1.1; Metal stud profiel

Afb. 1.7 & 1.8: Metal stud profielen en gipskartonplaten

Op het metalen frame worden vervolgens de gipsplaten aangebracht. Deze gipskartonplaten
bestaan uit een kern van gips die door een speciaal daarvoor vervaardigd karton, welke ervoor dient
om de trekspanningen op te nemen, wordt ommanteld. Aan het gips kunnen allerlei toeslagstoffen
worden toegediend om de prestaties te verbeteren. Tabel 1.2 toont de verschillende type gipsplaten
zoals deze in de markt aanwezig zijn. Ten behoeve van de afwerking zijn verschillende
kantuitvoeringen mogelijk. Deze kantuitvoeringen kunnen afhankelijk van het type in het zicht
blijven of met voegvuller worden gevuld zodat één vlak ontstaat. Omdat het afwerken niet door de
aannemer gebeurt wordt dit, in dit onderzoek, buiten beschouwing gelaten.
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Type

Omschrijving

A
D
F
H1, H2 of H3
FH
I
P
R

Standaard
Met minimaal vastgelegd gewicht
Extra brandwerend
Met vertraagde wateropname
Met vertraagde wateropname en extra brandwerendheid
Met verhoogde oppervlak hardheid
Geschikt om te worden afgewerkt met pleistergipsen
Met hogere breuksterkte

Tabel 1.2: De verschillende typen gipsplaten

Om de thermische, de geluidsisolerende of de brandwerende
prestaties te verbeteren wordt isolatie in de wanden
aangebracht. In de meeste gevallen wordt hiervoor glas- of
steenwol toegepast. In de metal stud wand worden
isolatieplaten toegepast met een dikte van 40, 50, 60 of 75
mm.

Afb. 1.9: Isolatieplaten (glaswol)

Het monteren van de metal stud wand is onder te verdelen in zeven activiteiten zoals het SADTdiagram (afb. 1.10) weergeeft. Dit diagram toont de opbouw van een metal stud wand en is van
kracht voor elk type wand. Om elke type wand te creëren kan er verschil zitten in de invulling van de
activiteit. Sommige wanden worden niet geopend (voorzetwanden), niet ingevuld met een installatie
of niet geïsoleerd.

Afb. 1.10: SADT- diagram: de montage metal stud wand

De eerste stap van het montageproces
is het prepareren van de werkplek, door deze op te ruimen, het materieel te bevoorraden en de
tekeningen te bekijken. Als de werkplek is voorbereid kan het materiaal, de gipsplaten, de profielen
en de isolatie, worden bevoorraad. De daadwerkelijke montage kan beginnen door de posities van
de wand te bepalen en deze in het werk uit te zetten. Op de afgeschreven positie wordt de onderen bovenregel bevestigd aan de bouwkundige constructie, waarna de stijlen kunnen worden
aangebracht. De wand wordt geopend, door aan één zijde gipsplaten aan te brengen. Wanneer de
wand is geopend kunnen de installaties worden aangebracht. Door de opzichter, de uitvoerder en de
overige partijen worden de wanden gecontroleerd waarna de sluitbrief door de betrokkenen wordt
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getekend. Na het tekenen van de sluitbrief wordt de wand gesloten door isolatie in de wand aan te
brengen en vervolgens de andere zijde met gipsplaten te bekleden. Voor een uitgebreidere en
specifiekere beschrijving van de montage van de metal stud wand wordt verwezen naar de bijlage.
In de bijlage is namelijk een uitgebreid SADT- diagram(bijlage 1.D) toegevoegd met daarbij een
uitgebreide werkomschrijving (bijlage 1.E).

Afb. 1.11 & 1.12: Monteren van het frame en de gipsplaten

1.3.2. Het inbesteed montageproces
In dit onderzoek wordt het in- of uitbesteden benaderd vanuit het bouwbedrijf. Het bouwbedrijf is
daarmee bij inbesteden de opdracht nemende- en bij uitbesteden de opdracht gevende partij. Dit
onderscheid staat schematische weergegeven in afbeelding 1.13.

Afb. 1.13: Schema in- of uitbesteden

De werkvoorbereiding start na de prijs- en contractvormingsfase, welke wordt afgesloten doordat
het bouwbedrijf de opdracht krijgt om het project te mogen realiseren. Het bouwproject wordt
opgedeeld in verschillende bouwdelen, zoals bijvoorbeeld de montage van de metal stud wanden.
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Tijdens de werkvoorbereiding worden allereerst de beschikbare gegevens geïnventariseerd. Als de
gegevens betreffende dit bouwdeel in kaart zijn gebracht, moet het bouwbedrijf de keuze maken om
de realisatie van dit bouwdeel in- of uit te besteden.
Wanneer de activiteit wordt uitbesteed, verstrekt het bouwbedrijf, nadat deze een offerte heeft
ontvangen en de onderhandelingsprocedure heeft doorlopen, een opdracht aan de onderaannemer.
Tijdens het proces, welke door de onderaannemer wordt uitgevoerd, heeft de opdrachtgever een
begeleidende taak. Nadat de opdracht is uitgevoerd wordt het resultaat getoetst, waarmee de
uitbesteden activiteit wordt afgerond.
Wanneer de activiteit wordt inbesteed vindt de opdrachtformulering op een andere wijze plaats. Op
de werkvoorbereiding wordt een plan geformuleerd hoe het werk moet worden gerealiseerd.
Vervolgens wordt het plan voorbereid zodat de uitvoering het werk kan gaan realiseren. Naast het
voorbereiden en het uitvoeren van het te realiseren werk dient het bouwbedrijf het proces te
beheersen. Deze procesbeheersing kan in zes factoren worden onderscheiden te weten; kwaliteit,
geld, tijd, informatie, organisatie en communicatie. Als het werk is gerealiseerd en het proces is
beheerst wordt het werk opgeleverd en getoetst.
Zoals in afbeelding 1.13 is aangegeven middels de gele en rode omkadering, zijn op het gastproject
twee processen geobserveerd, te weten het besluitvormingsproces en het inbesteed montage
proces. Uit deze observatie zijn verscheidenen knelpunten waargenomen die de activiteit, de
montage van de metal stud wand, hebben verstoord. Deze verstoring wordt zichtbaar gemaakt door
de gevolgen van de inbesteden montage van de metal stud wand op het bouwproject het woonzorgcomplex “de wulverhorst”.
1.3.3. De gevolgen van de inbesteden montage van de metal stud wand
In het rapport ‘De montage van de metal stud wand in eigen beheer uitvoeren’(2014) zijn de
gevolgen naar aanleiding van de inbesteden montage, aan de hand van de beheersfactoren tijd, geld
en kwaliteit, in kaart gebracht. Ter verantwoording van een aantal essentiële gegevens is een
samenvatting van deze beschrijving aan de hand van de drie dezelfde beheersaspecten
weergegeven.

- Tijd;
Ter verantwoording van de factor ‘tijd’ is als bijlage 1.B de planning en de ‘gereconstrueerde’
planning van de inbesteden montage toegevoegd. Deze planning toont aan dat de montage van de
metal stud wand, in plaats van de geplande zeventien weken, vijfentwintig weken heeft geduurd.
Door deze vertraging van acht weken is de bouwtijd met zevenenveertig procent overschreden
((8/17)*100%). Een activiteit die vertraagd is een probleem, maar dat probleem krijgt nog grotere
gevolgen wanneer andere activiteiten of bouwpartners afhankelijk zijn van deze activiteit. In de
wanden dienen elektrische- en werktuigbouwkundige installaties te worden opgenomen. Deze
partijen lopen daarom, net als het bouwbedrijf, vertraging op. Daarnaast toont het SADT- diagram
aan, welke als afbeelding 1.14 is toegevoegd, dat vijf activiteiten behorende bij de afbouwfase pas
kunnen plaatsvinden nadat de wanden zijn gemonteerd. Op de afbouwplanning is de montage van
de metal stud wand daarom één van de activiteiten die zich op het kritieke pad bevind.

Afbeelding 1.14: SADT- diagram de montage van de metal stud wand.
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- Geld;
Om de vraag van het aannemersbedrijf te respecteren staan er geen exacte prijzen vermeld in deze paragraaf. Alle
prijzen zijn daarom omgerekend naar een percentage waarbij de inschrijfbegroting 100 % bedraagt. Tabel 1.3 laat de
berekening zien waarmee de percentages zijn berekend.
Bedrag (€)
A. (Bedrag inschrijfbegroting (€))
B. (Bedrag (€))

Percentage (%)
100 %
(B./A.) * 100 %

Tabel 1.3

In het kostenoverzicht (tabel 1.4) staan de totale kosten beschreven die de aannemer heeft gemaakt
om de wanden te kunnen realiseren. De kostprijs is berekend door de post directe arbeid, directe
materialen en bouwplaatskosten bij elkaar op te tellen.

Kosten bij inbesteden
Omschrijving

Tabel 1.4
Kosten
(t.o.v. inschrijfbegroting)

Directe arbeid (= uren gereconstrueerde planning * calculatiebasisloon)
Directe materialen (= hoeveelheden * materiaalprijzen)
Bouwplaatskosten (0,6 * 25 weken)
Totale kosten

63,1 %
35,8 %
15,1 %
114,0 %

De post directe arbeid is bepaald door de
benodigde uren, welke van de
gereconstrueerde planning zijn afgeleid,
te
vermenigvuldigen
met
de
calculatiebasisloon, welke in de begroting
is vastgelegd. De post directe arbeid is
bepaald aan de hand van de materialen
staat. Een verantwoording van deze
gegevens staat vermeld in het rapport
“De montage van de metal stud wand in
eigen beheer uitvoeren” (2014). De
bouwplaatskosten zijn bepaald in tabel
1.5. Omdat deze bouwplaatskosten per
week zijn bepaald dient deze met 25
weken te worden vermenigvuldigd.
Wanneer deze kosten worden opgeteld
blijkt dat de inschrijfbegroting met 14% is
overschreden.

-Kwaliteit;
De kwaliteit van de wanden is niet specifiek beoordeeld, maar zowel de opdrachtgever, de opzichter,
het uitvoeringsteam en het afwerkingsbedrijf waren hier goed over te spreken. Dit is op geen enkele
wetenschappelijke wijze bepaalt/ vastgelegd, vanwege het ontbreken van de behoefte hieraan.
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2. Probleemanalyse
De gevolgen, zoals deze in paragraaf 1.3.3. staan omschreven, zijn ontstaan door knelpunten in het
besluitvormings- en het inbesteed montageproces (paragraaf 1.3). Deze knelpunten staan uitgebreid
beschreven in het rapport “De montage van de metal stud wand in eigen beheer uitvoeren”(2014),
waarin de verslaglegging is gedaan van het participerend observeren. Deze knelpunten zijn de input
voor het stroomanalysediagram (Porras J.L., 1987), welke inzicht biedt in de relaties tussen de
knelpunten waardoor kernproblemen, problemen en symptomen kunnen worden onderscheiden.
De kernproblemen, welke door het stroomanalysediagram inzichtelijk zijn gemaakt, staan
beschreven in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk. Naar aanleiding van de geformuleerde
kernproblemen kan de probleemstelling worden geformuleerd. Deze probleemstelling wordt
vervolgens in de derde paragraaf omgezet naar de doelstelling voor dit onderzoek. Als vervolg op
deze doelstelling wordt in de vierde paragraaf de onderzoeksmethodiek beschreven om het
onderzoek te kunnen uitvoeren en daarmee de doelstelling te kunnen behalen.

2.1.Kernproblemen bij het inbesteden van de metal stud wand
Het stroomanalysediagram (Porras J.L., 1987) is de basis van deze paragraaf en is afgebeeld op 25
van dit rapport. Door deze analyse zijn de knelpunten onderverdeeld in kernproblemen, problemen
en symptomen. De kernproblemen zijn de knelpunten die alleen maar knelpunten als gevolg
hebben, de problemen zijn de knelpunten die zowel knelpunten als oorzaak en als gevolg hebben en
de symptomen zijn de knelpunten die alleen maar oorzaken hebben en verder geen gevolgen (zie
afbeelding 2.1). Vanuit het stroomanalysediagram zijn de volgende kernproblemen te
onderscheiden;
•

De bouwproductie is in het jaar 2013 weer afgenomen waardoor er op korte termijn
onvoldoende werkvoorraad was en er voor zesendertig manweken geen werk kon worden
ingepland.

•

Inzicht in de gevolgen voor de essentiële beheersfactoren bij een tactische overweging
ontbrak waardoor er geen onderbouwde keuze kon worden gemaakt.

•

Binnen het uitvoeringsteam ontbreekt de specialistische kennis waardoor het proces
onvoldoende wordt begeleidt.

•

Er wordt regelmatig te zwaar getild door de metal stud ploeg omdat een deel van de
materialen veelal te zwaar zijn om door één persoon te worden getild/gemonteerd, terwijl
deze toch regelmatig door één persoon getild/gemonteerd worden.

Deze vier kernproblemen zijn afkomstig uit het besluitvormings- en het
inbesteed montageproces. Naar aanleiding van deze vier
kernproblemen worden de knelpunten en het stroomanalysediagram
beschreven. Het stroomanalysediagram staat op pagina 25
weergegeven en deze wordt vanaf pagina 27 toegelicht.

Afb. 2.1; Onderverdeling
stroomanalyse diagram
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Stroomanalysediagram (methode Porras J.I.)
De geobserveerde knelpunten bij, het in eigen beheer, monteren van de metal stud wand.
3.a. Inzicht in de gevolgen voor de essentiële
beheersfactoren bij een strategische
overweging ontbrak waardoor er geen
onderbouwde keuze kon worden gemaakt.

Besluitvorming in- of uitbesteden

3.b. De bouwproductie is in het jaar 2013 weer
afgenomen waardoor er op korte termijn
onvoldoende werkvoorraad was en er voor
zesendertig manweken geen werk kon worden
ingepland.

Sluitbrief

Besluitvormingsproces

Bouwtijd (norm/planning)

3.e. Het aannemersbedrijf heeft de montage van
de metal stud wanden inbesteedt, om het te hoge
personeelsbestand te behouden door tijdelijk werk
te genereren, waardoor de wanden worden
gemonteerd door een onervaren en een niet
gespecialiseerd bedrijf met als gevolg dat het
proces niet optimaal verloopt.

Veiligheid en gezondheid
3.d. Het personeelsbestand is momenteel te groot
maar omdat het een familiebedrij is en er een
tekort aan vaklieden wordt verwacht in de
komende jaren dient het personeelsbestand
ongewijzigd te blijven
(oorzaak- en gevolgdiagram).

1.a. Het uitvoerende bouwbedrijf is te onervaren/
niet gespecialiseerd in de montage van de metal
stud wand. Waardoor er in het bouwteam geen
specialistische kennis aanwezig is

2.b. Er wordt regelmatig te zwaar getild door de
metal stud ploeg omdat een deel van de
materialen veelal te zwaar zijn om door één
persoon te worden getild/gemonteerd, terwijl
deze toch regelmatig door één persoon worden
getild/gemonteerd.

Inbesteed montage proces

1.b. Binnen het uitvoeringsteam ontbreekt de
specialistische kennis waardoor het proces
onvoldoende wordt begeleidt.

1.h. Het uitvoeringsteam heeft onvoldoende
ervaring in het werken met een sluitbrief, waardoor
deze onvoldoende in het proces is
geïmplementeerd.

1.c. In de werkvoorbereiding en in de uitvoering is
er een onjuiste norm toegepast, waardoor een niet
realistische planning ontstaat.

2.a. De aannemer plant de afbouw
werkzaamheden en in het bijzonder de metal stud
werkzaamheden te grof en dus onvoldoende
gedetailleerd met als gevolg het ontstaat van
wachttijden, uitloop van werkzaamheden, onbenut
laten van werkruimte die klaar staan voor de
volgende activiteit in de planning, etc.

1.j. Door miscommunicatie en onduidelijkheid
ontstaan terugloopwerk en vertraging.

1.d. Om de normering te kunnen verbeteren
(inleereffect) heeft het bouwbedrijf de keuze
gemaakt de wanden door één vaste ploeg van zes
medewerkers te monteren waardoor het
ongewenst is deze personeelsleden te vervangen
of extra personeelsleden in te zetten en er
daardoor niet geanticipeert kan worden op een
mogelijke vertraging.

1.e. Een realistische planning ontbreekt waardoor
het bouwteam het proces accepteerd en daardoor
het proces minimaal wordt bijgestuurd.

1.f. De normering is niet behaald waardoor meer
manuren nodig waren om de werkzaamheden te
verrichten.

1.g. De monteurs doen twintig procent meer dan
alleen het takenpakket; metal stud wanden.

De bouwkosten van de inbesteden activiteit
zijn met ruim tien procent overschreden.

De bouwtijd van de inbesteden activiteit is met
ruim vijfenveertig procent overschreden.

Het inbesteden montageproces van de metal stud wand
heeft geleid tot een overschrijding van de bouwtijd en de
bouwkosten met respectievelijk zevenenveertig en
veertien procent en het verrichten van werkzaamheden
onder een te hoge fysieke belasting.

1.k. Het personeel heeft ondanks dat het bij hen
bekend was, langdurig fysiek te zwaar werk
verricht, waardoor ze gedurende een te lange tijd
onder een te hoge fysieke belasting
werkzaamheden hebben verricht, wat mogelijk
heeft geleid tot een hoger ziekteverzuim en uitval

De werknemers hebben onder een te hoge
fysieke belasting de inbesteden activiteit
uitgevoerd.

A. De bouwproductie is in het jaar 2013 weer afgenomen waardoor er op korte termijn
onvoldoende werkvoorraad was en er voor zesendertig manweken geen werk kon worden
ingepland.
De bouwproductie is in het jaar
2013 met vijf procent afgenomen
tot vijftig miljard euro. Het EIB
verwacht dat de bouwproductie in
het jaar 2014 verder zal afnemen.
Dit was ook merkbaar bij de
werkvoorraad
van
het
bouwbedrijf. Voor het laatste
kwartaal van 2013 kon er voor zes
medewerkers, zes weken geen
werk worden ingepland. Het
bouwbedrijf is een familiebedrijf
met het streven om het
personeelsbestand te behouden.
Omdat het personeelsbestand
Afb. 2.2: Orderportefeuille bouwnijverheid
Bron: EIB Conjunctuurmeting (stand: maart 2013)
tijdelijk te groot was (er worden
immers betere tijden verwacht)
heeft het aannemersbedrijf werk willen generen door de montage van de metal stud wanden in te
besteden. In het rapport “Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 20141 wordt er voor
de periode van 2015- 2019 een krachtig herstel verwacht, waarbij de bouw gemiddeld met vier
procent zal groeien. In hetzelfde rapport wordt gesproken over een dreigend tekort van vaklieden in
de komende jaren. Wat in het artikel “crisisoverzicht bouw: dreigend tekort vaklieden.” van FNV
Bouw wordt bevestigt2. Over de toekomst kan daarom worden gesproken over een hele andere
verhouding, namelijk een te laag personeelsbestand tegenover een te hoge werkvoorraad.
B. Inzicht in de gevolgen voor de essentiële beheersfactoren bij een tactische overweging
ontbrak waardoor er geen onderbouwde keuze kon worden gemaakt.
Om als bouwbedrijf klaar te staan voor die toekomst zullen er maatregelen moeten worden
getroffen om een crisis periode, zoals hiervoor is beschreven, te overbruggen. Door klaar te staan
voor de toekomst kunnen de bouwbedrijven profiteren wanneer er betere tijden aanbreken. Om de
periode te overbruggen hebben bouwbedrijven de mogelijkheid om het personeelsbestand te
verkleinen of de werkvoorraad te vergroten. Uit onderzoek, welke door USP Marketing Consultancy
is uitgevoerd, geeft de helft van alle aannemers aan nu meer werkzaamheden zelf uit te voeren
tegenover slechts zestien procent die aangeeft nu juist meer uit te besteden.3 Aannemersbedrijf P.
van Leeuwen b.v. te Meerkerk heeft daarmee dezelfde keuze gemaakt als vijftig procent van de
bouwbedrijven door werk, de realisatie van de metal stud wand, bij de nieuwbouw van het
woonzorgcomplex “De Wulverhorst” te Oudewater, in te besteden. Het is te eenvoudig om met deze

1 Hoek, T. van (2014). Persbericht; Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2014.
Opgehaald van http://www.eib.nl/pdf/persbericht_verwachtingen_2014.pdf op 17- 04- 2014
2 Onb. (2012). Crisisoverzicht bouw: Dreigend tekort vaklieden. Opgehaald van
http://www.fnvbouw.nl/actueel/nieuws/Paginas/Crisisoverzicht_bouw_dreigend_tekort_vaklieden_
448.aspx op 14- 04- 2014
3 Rhee, J. v.d. (2013). Recessie dwingt aannemer meer werkzaamheden zelf uit te voeren.
Opgehaald
van
http://www.usp-mc.nl/nieuws/afbouw/recessie-dwingt-aannemermeerwerkzaamheden-zelf-uit-te-voeren/ op 14- 04- 2014
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redenatie de ruime overschrijding van de bouwtijd en de bouwkosten en de fysieke overbelasting
van de werknemers bij de montage van de metal stud wanden te accepteren. Dat deze gevolgen zijn
ontstaan komt mede doordat inzicht in de mogelijke gevolgen ten tijde van de keuze ontbrak. Bij de
keuze voor een tijdelijke maatregel zijn meerdere situaties ter overweging geweest welke in het
overzicht staan weergegeven.

Afb. 2.3: Overweging bij een te lage werkvoorraad

De beginsituatie is zoals eerder vermeld een te hoog personeelsbestand voor een te lage
werkvoorraad. Voor deze situatie zijn drie scenario’s denkbaar, namelijk het verlagen van het
personeelsbestand, het verhogen van de werkvoorraad of het scenario accepteren. Deze overweging
is complex doordat de gevolgen van de scenario’s niet met zekerheid zijn te bepalen. De
onzekerheden bij deze scenario’s zijn in het overzicht weergegeven met vraagtekens. In de
overweging was er geen duidelijke verwachting van wat het inbesteden uiteindelijk zou opleveren.
Dit ontbreken van concrete waarden voor de essentiële beheersfactoren, bij een tactische
overweging om een activiteit in of uit te besteden, is een knelpunt omdat hierdoor geen
onderbouwde keuze kon worden gemaakt door het bouwbedrijf. Het bouwbedrijf heeft uiteindelijk
besloten om de montage van de metal stud wanden in te besteden, om het te hoge
personeelsbestand te behouden door tijdelijk werk te genereren, waardoor de wanden worden
gemonteerd door een onervaren en een niet gespecialiseerd bedrijf met als gevolg dat het proces
niet optimaal verloopt.
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C. Binnen het uitvoeringsteam ontbreekt de specialistische kennis waardoor het proces
onvoldoende wordt begeleid.
Het bouwbedrijf heeft de montage van de metal stud wanden inbesteed. Hierdoor ontbrak in het
uitvoeringsteam de specialistische kennis voor het begeleiden van het montage proces. Allereerst is
hierdoor in de werkvoorbereiding en de uitvoering een onjuiste norm toegepast. Dit staat uitgebreid
toegelicht in het rapport; “De montage van de metal stud wand in eigen beheer uitvoeren (2014)”.
Aan de hand van de norm wordt de planning en de begroting opgesteld. Door een onjuiste norm zijn
deze documenten dus ook niet realistisch, terwijl deze documenten de basis zijn voor de
projectbeheersing. Daarbij bleek uit aanvullend onderzoek dat de aannemer, wanneer deze het werk
uitbesteedt, de afbouwwerkzaamheden en in het bijzonder de montage van de metal stud
werkzaamheden onvoldoende gedetailleerd en zonder afstemming tussen de overige partijen plant
met als gevolg het ontstaan van wachttijden, uitloop van werkzaamheden, onbenut laten van
werkruimte die al klaar staan voor de volgende activiteiten in de planning, etc… In het interview met
de algemeen directeur van MAT Holding b.v. (bijlage 1.C) liet hij meerdere malen weten dat
aannemers niet kunnen plannen. Zijn toelichting hierop was dat op de planning van de aannemer de
montage van de metal stud wand met ongeveer één of twee taakbalken wordt weergegeven, dit
wordt vervolgens door de werkvoorbereiding van het gespecialiseerde afbouwbedrijf in twintig
taken onderverdeeld. Deze redenatie geeft aan dat de aannemer wel plant, maar dat dit op een te
grove manier gebeurt. Globaal staat alleen de start en einddatum van de montage van de wanden
aangegeven. Wanneer de planning gedetailleerder uitgevoerd zou worden, kunnen de partijen beter
op elkaar worden afgestemd, waardoor de in het knelpunt benoemde gevolgen voorkomen hadden
kunnen worden. Dat een onderaannemer een specifiekere planning maakt dan de aannemer is
verklaarbaar en in de bouw ook heel gebruikelijk. Maar omdat de montage van de metal stud wand
de leidraad vormt voor het afbouwproces zou het voor alle partijen gewenst zijn wanneer dit op een
degelijkere wijze zou worden uitgevoerd.
Omdat het uitvoeringsteam onzeker was over de validiteit van de arbeidsnorm, en daardoor de
planning, bleef het bijsturen naar aanleiding van die planning regelmatig uit. Het verloop van de
planning werd daardoor min of meer geaccepteerd door minimaal in het proces bij te sturen. Terwijl
het bijsturen in het proces, met als doel het trachten te behalen van de planning, mogelijk was
geweest zoals blijkt uit het feit dat de werknemers twintig procent van de manuren niet hebben
besteed aan hun kerntaak. Dit is mogelijk doordat de werknemers van het bouwbedrijf in allerlei
bouwkundige zaken bedreven zijn maar niet zijn gespecialiseerd in één specifieke activiteit zoals de
montage van metal stud wand. Door hun brede opleiding en uitgebreide vakkennis hebben ze naast
het monteren van de wanden allerlei extra taken uitgevoerd. Zoals het afsnijden van de randisolatie,
het aanbrengen van diverse veiligheidsvoorzieningen, het verrichten van diverse werkzaamheden op
en rondom de bouwplaats, het afwerken van aangrenzende constructies, het aanbrengen van
brandwerende constructies, e.d. Dit heeft er onder andere toe geleid dat maar tachtig procent van
de manweken effectief aan de kerntaak is besteed. (Tabel 2.1)
Berekening; Manuren effectief besteed aan metal stud wanden
Totaal verbruikte manweken;
Totaal aantal manuren;
Verbruikte manuren;
Effectief besteedden manuren;

112,0 Manweken
4.480,0 Manuren
3.619,0 Manuren
81 %

Zie gereconstrueerde planning
112 manweken* 40 uren
Zie gereconstrueerde planning
3.619,0 / 4.480,0 = 0,808

Tabel 2.1 Effectief besteden manuren

Doordat ervaring in het monteren van de metal stud wanden ontbrak is de normering niet behaald,
zoals blijkt uit de overschrijding van de manuren. Dit kan worden geconcludeerd doordat deze
manuren zeer nauwkeurig zijn bijgehouden zoals in de ‘gereconstrueerde’ planning (bijlage 1.B) is te
zien. Grafiek 2.1 is uit deze planning voorgebracht. In deze grafiek zijn per bouwdeel twee of drie
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balken weergegeven. Welke per fase aangeeft hoeveel manuren gepland waren
(begroting/planning), hoeveel manuren nodig zijn geweest om het te realiseren (werkelijke uren) en
hoeveel manuren nodig zouden zijn geweest bij het uitbesteden, bepaalt aan de hand van
calculatietijdnormen4.
Om
de
normering te verbeteren heeft het
uitvoeringsteam de keuze gemaakt
de wanden door één vaste ploeg van
zes medewerkers te monteren,
waardoor het niet gewenst was deze
personeelsleden te vervangen of
extra personeelsleden erbij te
zetten. Dat dit negatieve gevolgen
heeft blijkt uit het grote verschil
tussen de geplande en werkelijke
uren bij fase ‘beg. grond deel A’
Gedurende deze fase moest er
vanwege ziekteverzuim in de vaste
ploeg extra (onervaren) werknemers
Grafiek 2.1: Overzicht manuren per fase
worden ingezet.
Binnen het proces van de montage van de wanden
is de sluitbrief een essentieel onderdeel. Door het
tekenen van deze sluitbrief laat iedere
betrokkenen, door middel van een paraaf en een
datum, weten dat zijn of haar werkzaamheden
gereed zijn en de wand, wat hun betreft, kan
worden gesloten5. Omdat het onoverkomelijk is dat
er een wand later moet worden gesloten is deze
brief nodig als extra middel op de planning. Zoals
afbeelding 2.4 laat zien is de sluitbrief onvoldoende
in dit proces geïmplementeerd. De wanden zijn
gesloten en het tegelwerk is aangebracht zonder
dat de sluitbrief is getekend. Hierdoor bestaat het
risico dat de wand weer moet worden heropend.
Dit levert extra terugloopwerk op en daardoor kost
het extra onnodige manuren.

Afb 2.4: Ongetekende sluitbrief

D. Er wordt regelmatig te zwaar getild door de metal stud ploeg omdat een deel van de
materialen veelal te zwaar zijn om door één persoon te worden getild/ gemonteerd,
terwijl deze toch regelmatig door één persoon worden getild/ gemonteerd.
Bij de observaties van de werknemers is er ook speciaal gelet op de wetgeving rondom de veiligheid
voor en de gezondheid van de werknemers. De kwaliteit van de bedrijfsvoering is verankerd in een
kwaliteitshandboek volgens de principes van ISO 9001. Daarnaast zijn alle medewerkers van
Aannemersbedrijf Van Leeuwen VCA- gecertificeerd. Ondanks de aandacht vanuit het bedrijf
hiervoor heeft het personeel langdurig fysiek te zwaar werk verricht, waardoor ze gedurende een te

4

Bedrijfschap afbouw (2010). Calculatietijdnormen voor het monteren van lichte voorzet- en
scheidingswanden. Bedrijfschap afbouw, afdeling techniek te Veenendaal.
5
Controleplannen. (2005). Controleplan 44.41 metal stud wanden. Opgehaald van controleplanen:
file:///D:/Downloads/Controleplan%2044.41%30(3).pdf
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lange tijd onder een te hoge fysieke belasting werkzaamheden hebben verricht, wat mogelijk heeft
geleid tot een hoger ziekteverzuim en uitval.
Werken in de bouw brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Verantwoording voor een veilige
werkomgeving maar ook voor de lichamelijke veiligheid. In Nederland dienen bedrijven zich daarom
te houden aan de Arbowet,
deze wet geeft richting aan
beleid
en
arbeidsomstandigheden
die
Tabel 2.2: Gewicht gipsplaten (bron: Gyproc)
daaraan voldoen. Werkgever en
werknemer zijn hier beiden verantwoordelijk voor die gezonde en veilige werkplek. De werkgever
moet zorgen voor die gezonden arbeidsomstandigheden. Van de werknemer wordt verwacht dat hij
meewerkt aan het op een veilige manier benutten van deze omstandigheden en op een veilige
manier zijn werkzaamheden verricht.6 In de praktijk is meerdere malen geconstateerd dat de
werknemers zichzelf nog steeds overbelasten. Doordat er meerdere malen is waargenomen dat de
te zware gipsplaten door één persoon zijn verwerkt. De gewichten van de gipsplaten, welke staan
opgesomd in tabel 2.2, overschrijden ruim het maximale tilgewicht. Het maximale tilgewicht is
vastgesteld op 25 kg mits het voorwerp goed te hanteren is en niet te laag of te hoog is opgesteld.
Wanneer de werknemer continue tilt moet het maximale tilgewicht worden verlaagd naar 18 kg. Om
te bepalen hoeveel kilogram je in een specifieke situatie mag tillen, zonder daarbij
gezondheidsrisico’s op te lopen geld de NIOSH- methode als ‘stand der techniek’. In de markt is het
knelpunt rondom de tilnorm ook een punt van aandacht. In de praktijk wordt nog regelmatig te
zwaar getild door de werknemers van de metal stud wanden doordat een deel van de materialen
veelal te zwaar zijn om door één persoon te worden getild, terwijl dit toch door één persoon getild
wordt (tilnorm). In de praktijk is meerdere malen waargenomen dat de werknemers zichzelf
onbewust overbelasten. In het onderzoeksrapport “Blokken op blokken” van Lenard Brokelman staat
hierover het volgende beschreven; “In tal van onderzoeken wordt de houding (= attitude, mindset)
aangewezen als belangrijke oorzaak van het niet of beperkt gebruiken van hulpmiddelen. Men wijt
dit aan te weinig besef en acceptatie van de lange termijn consequenties van een hoge fysieke
belasting. De gevolgen van langdurig zwaar belasten van het lichaam worden immers pas op lange
termijn duidelijk. Dit in tegenstellig tot veiligheid waarbij de relatie tussen ongeval en oorzaak
meestal wel direct duidelijk is.” 7 Omdat de werknemers niet bewust lijken te zijn van de noodzaak
van het samen monteren zou een werkwijze het samen monteren moeten afdwingen. Dit kwam ook
in het interview met ing. Marco W.M. Mooren naar voren. Tijdens het proces zijn enkele
werknemers uitgevallen door ziekte. Het is niet met zekerheid te zeggen dat de fysieke overbelasting
de oorzaak van het ziekteverzuim is geweest. Omdat het op een langer termijn deze gevolgen wel
kan hebben dient dit ook als knelpunt meegenomen te worden.

6

http://www.arboportaal.nl/onderwerpen/arbowet--en--regelgevings- 23-06-2014, n.b., Arboweten- regelgeving, Arboportaal.nl, Alles over arbeidsomstandigheden.
7
Brokelman, L. (2008). Blokken op blokken.
Pagina 31 van 135

2.2.Probleemstelling
Uit het stroomanalysediagram (Porras J.L., 1987) blijkt dat er vier kernproblemen zijn die aan de
basis liggen van de waargenomen problemen, te weten de overschrijding van de bouwtijd en
daardoor de bouwkosten en de fysieke overbelasting van de werknemers bij de montage van de
metal stud wand. Afbeelding 2.5 geeft aan welke kernproblemen in het afstudeeronderzoek worden
meegenomen en in welke fase van het bouwproces dit knelpunt een rol speelt. Kernprobleem A, het
verder afnemen van de bouwproductie in het jaar 2013 waardoor er op korte termijn onvoldoende
werkvoorraad was en er voor zesendertig manweken geen werk kon worden ingepland, is een
knelpunt waar te veel factoren aan bijdragen waar het bouwbedrijf geen invloed op uit kan oefenen.
Dit kernprobleem wordt beschouwd als een gegeven waar het bouwbedrijf op dient te anticiperen.
De overige drie knelpunten worden meegenomen in dit onderzoek en vormen hiermee de basis voor
de probleemstelling.

Afb. 2.5: Onderzoeksveld.

Het eerste kernprobleem binnen het proces ontstaat bij de tactische overweging om het werk in of
uit te besteden. Deze overweging wordt gemaakt in de werkvoorbereidingsfase, bij het wekelijkse
interne overleg tussen de projectleiders, de werkvoorbereiders en enkele directieleden. Bij de
tactische overweging ontbrak het inzicht in de gevolgen voor de essentiële beheersfactoren. De
activiteit is inbesteed en in combinatie met de overige twee kernproblemen leidde dit tot een
overschrijding van de bouwtijd en daardoor de bouwkosten met respectievelijk zevenenveertig en
veertien procent en een overbelasting van de werknemers doordat deze de werkzaamheden hebben
verricht onder een te hoge fysieke belasting. Deze kernproblemen leiden tot de onderstaande
probleemstelling;

Probleemstelling:
“Omdat het bouwbedrijf uit tactische overwegingen heeft gekozen de montage van de metal stud
wanden zelf uit te voeren (inbesteden) in plaats van deze uit te besteden zijn de bouwtijd, ten
gevolgen van het toepassen van een niet geldende norm, en daardoor de bouwkosten van dit
onderdeel met respectievelijk zevenenveertig en veertien procent overschreden en hebben de eigen
werknemers onder een te hoge fysieke belasting deze werkzaamheden verricht.”
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2.3.Doelstelling
Om een oplossing te bieden voor de probleemstelling moet er een hulpmiddel worden ontwikkeld
waarmee in een vroeg stadium, namelijk tijdens de werkvoorbereiding van de metal stud wanden,
een onderbouwde keuze kan worden gemaakt om de activiteit in of uit te besteden. Mocht het
bouwbedrijf naar aanleiding van het keuzehulpmiddel besluiten dat de activiteit moet worden
inbesteed moet dit proces zo optimaal mogelijk verlopen. Uit de praktijk blijkt dat het bepalen van
de bouwtijd en het veilig en gezond werken hierbij het belangrijkste risico vormen. Het te
ontwerpen hulpmiddel zal vanwege deze redenen ook ondersteuning moeten bieden bij het
inbesteed montageproces om de bouwtijd, met behulp van de eigen arbeidsnorm, te bepalen en het
werk veilig en gezond door de werknemers te laten uitvoeren.

Doelstelling:
“Het ontwikkelen van een keuzehulpmiddel voor het bouwbedrijf om bij een tactische overweging
de keuze te kunnen maken de montage van de metal stud wand in te besteden of deze uit te
besteden en om bij het inbesteed montageproces van de metal stud wand de bouwtijd met behulp
van een eigen arbeidsnorm te bepalen en het werk veilig en gezond door de werknemers uit te
voeren.”

In de doelstelling zijn een aantal termen gebruikt die enige toelichting verdienen, deze termen
worden hieronder toegelicht:
Keuzehulpmiddel: Dit keuzehulpmiddel is een digitaal programma waarmee de doelstelling wordt
bereikt.
Tactische overweging: De tactische overwegingen worden op projectniveau gemaakt en leiden direct
tot een keuze voor in- of uitbesteden
Inbesteden: Het in eigen beheer maken of bewerken van delen van het eindproduct.
Uitbesteden: Het laten maken of het laten bewerken van delen van het eindproduct en/ of het door
derden laten verrichten van diensten ten behoeve van het eigen productieproces.
Bouwtijd: De bouwtijd van de montage van de metal stud wand geeft aan hoelang het bouwbedrijf
bezig zal zijn met de uitvoering. Deze wordt bepaald middels de calculatietijd en de fasering.
Arbeidsnorm: De arbeidsnorm is de calculatietijdnorm welke wordt bepaald middels de nettobewerkingstijd, de richttijd en de bouwplaatscoëfficiënten. Deze arbeidsnorm geeft aan hoeveel tijd
de eigen werknemers nodig hebben om het werk te realiseren.
Veilig en gezond: De grens voor veilig en gezond werken wordt bepaald door het
Arbeidsomstandighedenbesluit. Dit besluit is via de volgende link te bereiken:
 http://wetten.overheid.nl/BWBR0008498 (geldigheidsdatum 15-01-2015)
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2.4. Onderzoeksmethodiek
Het keuzehulpmiddel, zoals deze in de doelstelling wordt genoemd, zal ondersteuning bieden aan
het strategische, het tactische en het operationele niveau, van de bedrijfsorganisatie. Het onderdeel
“besluitvormingsproces” biedt ondersteuning aan het strategische en tactische niveau doordat deze
met het keuzehulpmiddel op een gegronde wijze een keuze kan maken om de montage van de metal
stud wanden in of uit te besteden. Het onderdeel “Inbesteed montageproces” biedt ondersteuning
aan het tactische en operationele niveau doordat deze middels het keuzehulpmiddel de uitvoering
kan verbeteren wanneer het proces daadwerkelijk wordt inbesteed. Het keuzehulpmiddel biedt zo
ondersteuning op alle drie de gebieden van de bedrijfsorganisatie.

Afb. 2.6: Doel keuzehulpmiddel.

Om het keuzehulpmiddel te kunnen maken is allereerst inzicht
nodig in de overwegingen die een rol spelen bij de
besluitvorming.
In
dit
onderzoek
worden
deze
1.
Besluitvormingsproces
overwegingsfactoren inzichtelijk gemaakt door een
literatuurstudie. Naderhand wordt bepaald hoe deze factoren
Het gegrond besluiten om
de besluitvorming in het bouwbedrijf bepalen. Aan de hand
een activiteit
van die resultaten wordt inzichtelijk hoe het keuzehulpmiddel
In- of uit te besteden
het bouwbedrijf dient te ondersteunen.
Om het inbesteed montageproces vervolgens te verbeteren
2.
Inbesteedt montage proces
wordt dieper ingegaan op het bepalen van de bouwtijd en het
veilig en gezond uitvoeren van de montage van de wanden.
De bouwtijd bepalen van de
Het eerste aspect, het bepalen van de bouwtijd aan de hand
inbesteden montage van de
metal stud wand.
van de eigen arbeidsnorm, wordt onderzocht middels
tijdstudies bij een inbesteed montageproces van de metal stud
wand. Door de netto- bewerkingstijd, de toeslagfactoren en de
3.
Inbesteedt montage proces
bouwplaatscoëfficiënten te bepalen kan het bouwbedrijf in de
Het veilig en gezond
toekomst nauwkeurig de bouwtijd berekenen. Om deze norm
uitvoeren van de inbesteden
nauwkeurig te bepalen zijn een aantal referentieprojecten
montage van de metal stud
nodig waarbij de montage van de metal stud wand is
wand.
inbesteed. Omdat ten tijd van dit onderzoek alleen bij de
verbouwing van het bedrijfsgebouw Kraaijeveld te Maasland
Afb. 2.7: Aandachtsvelden
een inbesteden montage werd uitgevoerd, komt dit ten
ongunste van de betrouwbaarheid.
Het tweede aspect is het veilig en gezond uitvoeren van de activiteit. De werknemers moeten niet
worden overbelast door het uitvoeren van de werkzaamheden. Het is van belang dat de risico’s
worden ingeschat en hiervoor maatregelen worden getroffen. Momenteel gebeurt dit voor elke
activiteit door de zogenoemde Risico Inventarisatie en Evaluatie toe te passen. Naast het opstellen

Keuzehulpmiddel
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van een RI&E voor de montage van de metal stud wand zal in het hulpmiddel het verbeteren van de
arbeidsveiligheid worden meegenomen. Dit is extra toegevoegd omdat uit observaties bleek dat de
werknemers het veilig werken nog niet afdoende beheersen.
Om het onderzoek nauwkeurig uit te kunnen voeren wordt er specifiek ingegaan op het in- of
uitbesteden van de montage van metal stud wanden. Het aannemersbedrijf had ook de keuze
kunnen maken om een andere activiteit in te besteden. Zoals in tabel 2.3 is weergegeven. Deze tabel
is gemaakt in overeenstemming met één van de directieleden. Deze tabel geeft aan welke
werkzaamheden in het algemeen worden in- of uitbesteed. Met de laatste categorie uit de tabel
worden werkzaamheden aangeduid die meestal worden uitbesteed, maar vanwege bijzondere
situaties inbesteed kunnen worden.

In-/ Uitbesteden

< 1 miljoen euro

Uitbesteden

In-/ Uitbesteden

Uitbesteden

Inbesteden

Het in- of uitbesteden van bouwkundige
werkzaamheden bij bouwprojecten aan de hand van > 1 miljoen euro
de stabu- codering

Kleine /
Middelgrote
bouwprojecten

Inbesteden

Grote Projecten

Bouwplaats voorzieningen
Stut en sloopwerk
Grondwerk
Buitenriolering en drainage
Terreinverharding
Terreininrichting
Betonwerk
Metselwerk
Vooraf vervaardigde steenachtige elementen
Ruwbouwtimmerwerk
Metaalconstructiewerk
Kozijnen, ramen en deuren
Trappen en balustraden
Dakbedekkingen
Beglazing
Natuur en kunststeen
Voegvulling
Stukadoorwerk
Tegelwerk
Dekvloeren en vloersystemen
Metaal- en kunststofwerk
Plafond en wandsystemen
Afbouwtimmerwerk
Schilderwerk
Binneninrichting
Pagina 35 van 135

Behangwerk, vloerbedekking en stoffering
Dakgoten en hemelwaterafvoeren
Waterinstallaties
Sanitair
Gasinstallaties
Verwarmingsinstallaties
Ventilatie en luchtbehandelingsinstallaties
Regelinstallaties
Elektrotechnische installaties
Communicatie- en beveiligingsinstallaties
Tabel 2.3 Overzicht activiteiten in- of uitbesteden.

In het kader van dit onderzoek zullen deze gevallen niet specifiek worden behandeld. Wel zullen er
handreikingen worden geboden om ook bij deze activiteiten een keuze te kunnen maken om het
werk in- of uit te besteden en om daarvan vervolgens het proces goed te laten verlopen. Deze
handreikingen blijven beperkt tot het vastleggen van de structuur. Door het keuzehulpmiddel van de
juiste input te voorzien kan deze worden toegespitst op bovenstaande werkzaamheden. Deze
handreikingen zijn alleen van toepassing op activiteiten die doorgaans altijd worden uitbesteed maar
bij uitzondering, vanwege bijzondere omstandigheden, wordt inbesteed. Een voorbeeld hiervan is
het aanbrengen van de systeemplafonds. Voor een activiteit die de aannemer inbesteed, maar vaak
uitbesteed vanwege een te laag personeelsbestand voor de te hoge werkvoorraad zijn deze
handreikingen niet van toepassingen. Voorbeelden hiervan zijn het aanbrengen van plinten, trespa,
aftimmeringen, etc.

Afb. 2.8: Afbakening keuzehulpmiddel

Wanneer het hulpmiddel wordt ingezet wordt schetsmatig weergegeven in afbeelding 2.8. In beide
gevallen, bij in- of uitbesteden, is het inventariseren van de werkzaamheden nodig, ook wel de
“basis” werkvoorbereiding genoemd. Deze “basis” werkvoorbereiding bestaat uit de benodigde
input voor het keuzehulpmiddel. Wanneer het bouwbedrijf besluit de montage in te besteden dient
de gereedschapskist als hulpmiddel om het proces zonder overschrijding van de bouwtijd, en
daardoor zonder overschrijding van de bouwkosten, en om het werk veilig en gezond uit te voeren.
Om het bouwbedrijf, tijdens de besluitvorming, bewust te maken van de gereedschapskist dient
deze onderdeel te zijn van het keuzehulpmiddel.
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2.5.Leeswijzer.
Dit rapport bestaat uit negen hoofdstukken. Hoofdstuk 1 vormt de inleiding van het rapport door de
aanleiding tot het onderzoek te beschrijven. Dit is bereikt door het gastbedrijf, het gastproject en
het inbesteden montageproces van de metal stud wand toe te lichten. Deze informatie is veelal
afkomstig uit het rapport “De montage van de metal stud wand in eigen beheer uitvoeren”(2014).
Tijdens het vooronderzoek zijn meerdere knelpunten waargenomen. Deze knelpunten vormen de
input voor hoofdstuk 2, waarin de probleemanalyse staat weergegeven. Door de knelpunten te
analyseren zijn de kernproblemen inzichtelijk gemaakt. Aan de hand van deze kernproblemen is de
probleemstelling gedefinieerd. Vanuit deze probleemstelling is vervolgens de doelstelling voor het
onderzoek afgeleid. In het derde, vierde en vijfde hoofdstuk vind men een verantwoording van dit
onderzoek. Het onderzoek aangaande het besluitvormingsproces staat beschreven in hoofdstuk 3. In
dit hoofdstuk worden de overwegingen uiteengezet, waarna de prioriteitenstelling inzichtelijk wordt
gemaakt. In de twee hoofdstukken die daarop volgen wordt dieper ingegaan op de twee
aandachtsvelden van een inbesteed montageproces. Hoofdstuk 4 beschrijft het bepalen van de
eigen arbeidsnorm voor het inbesteed montageproces. Inzichten hiervoor worden met name
verkregen door het uitvoeren van tijdstudies. Hoofdstuk 5 gaat vervolgens in op de veilige en
gezonde uitvoering van het inbesteden montageproces. Naast het behandelen van de Risico
Inventarisatie en Evaluatie wordt het verbeteren van de arbeidsveiligheid als aandachtsveld
meegenomen. Vanuit de drie hoofdstukken wordt in hoofdstuk 6 het programma van eisen
opgesteld aangaande het keuzehulpmiddel. Naar aanleiding van dit programma van eisen wordt
vervolgens het keuzehulpmiddel ontworpen. In hoofdstuk 7 wordt de toetsing van het
keuzehulpmiddel beschreven. Dit hoofdstuk wordt afgesloten door het formuleren van de conclusie
en enkele aanbevelingen/ suggesties. In hoofdstuk 8 en 9 worden respectievelijk de literatuurlijst en
het bijlagenoverzicht weergegeven.

Afb. 2.9: Leeswijzer
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3. Besluitvorming om de metal stud wanden in- of uit te besteden
Een besluit om een activiteit in of uit te besteden wordt genomen aan de hand van overwegingen
welke een negatieve, positieve of neutrale inbreng hebben. In de eerste paragraaf wordt een brede
uiteenzetting gegeven over de overwegingen die betrekking hebben op de besluitvorming. De
prioriteitenstelling van het bouwbedrijf tussen deze overwegingen, welke in de tweede paragraaf
staan beschreven, is vervolgens middels een enquête gemeten. Tevens wordt in deze paragraaf
omschreven hoe de overwegingen zichtbaar worden gemaakt in de besluitvorming. Dit hoofdstuk
wordt afgesloten met een deelconclusie waarin overzicht wordt gecreëerd in de besluitvorming,
middels de overwegingsfactoren.

3.1.Overwegingsfactoren
De overwegingen waarop het besluit, om een activiteit in of te besteden wordt genomen, zijn
middels een literatuuranalyse verkregen. In het kader van deze literatuuranalyse is
wetenschappelijke informatie verzameld door het gebruik van de volgende keywords: inbesteden, in
eigen beheer, uitbesteden, insourcing, outsourcing, bouwbedrijf en onderaanneming. Deze literatuur
is verwerkt in een classifiseringstabel (bijlage 3.A), waarin de literatuur is geclassificeerd op basis van
het doel, de benoemde overwegingen en de kerninformatie. Deze classifiseringstabel is vervolgens
verwerkt tot een overzicht, welke als pagina 41 aan dit rapport is toegevoegd. In dit overzicht
worden vijftig verschillende overwegingen benoemd en toegelicht. Tevens zijn in dit overzicht de
bronnen opgenomen die deze overwegingen bevestigen. De omschreven werkwijze staat
schematisch weergegeven in afbeelding 3.1.

Afb. 3.1: Literatuurstudie

Door deze literatuuranalyse zijn er vijftig overwegingen
inzichtelijk geworden. Deze factoren worden in drie
invalshoeken onderverdeeld, te weten; het bouwbedrijf,
de marktpartijen en het bouwproject. (afbeelding 3.2) Het
bouwproject geeft hierbij aan ‘wat’ er moet worden
gerealiseerd. Deze realisatie kan zowel door het
bouwbedrijf als door de marktpartijen worden uitgevoerd.
Belangrijk om hierbij te vermelden is dat alle
overwegingsfactoren door het bouwbedrijf worden
beoordeeld en daardoor vanuit het bouwbedrijf worden
benaderd. Het tweede onderscheid dat wordt gemaakt is
die tussen de strategische- en de tactische overwegingen.
Dit onderscheid leid, vanwege de benadering vanuit het
bouwbedrijf, tot splitsing van het bouwbedrijf in de
bedrijfsvoering en de bedrijfsomstandigheden.

Afb. 3.2: De drie invalshoeken
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Dit staat schematische weergegeven in afbeelding 3.3. In dit schema staan de drie invalshoeken, met
daarbij de onderverdeling in de strategische- en de tactische overwegingen. Tevens staat in deze
afbeelding weergegeven in welke paragraaf de betreffende invalshoek staat uitgewerkt.

Par. 3.1.1
Het bouwproject

Par. 3.1.2
Het bouwbedrijf

Par. 3.1.3
De marktpartijen

STRATEGISCHE OVERWEGINGEN

Bedrijfsvoering
TACTISCHE OVERWEGINGEN

Project omstandigheden

Bedrijfsomstandigheden

Marktomstandigheden

Afb. 3.3: Categorisering van de overwegingsfactoren.

Voordat deze invalshoeken uitgewerkt kunnen worden, dient er overzicht te worden gecreëerd in de
overwegingen. Dit overzicht ontstaat door de overwegingen te clusteren. Deze clustering is
uitgevoerd middels een mindmap welke als pagina 43 aan dit rapport is toegevoegd. Door deze
clustering zijn de overwegingen onderverdeeld in overwegingsfactoren en overwegingsaspecten.
Een overwegingsfactor heeft daarbij direct invloed op de besluitvorming en kan bestaan uit
meerdere overwegingsaspecten (zie afbeelding 3.4). Door deze clustering zijn de vijftig
overwegingen gecomprimeerd tot vijftien overwegingsfactoren. Deze overwegingsfactoren zullen in
het verdere onderzoek zichtbaar blijven.
Overwegingsaspect

Overwegingsaspect

Overwegingsfactor
Overwegingsaspect
Overwegingsaspect
Overwegingsaspect

Afb. 3.4: Clustering van de overwegingen.
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Overwegingen

Algemene toelichting

Bron*

Nummer.

Overzicht; Overwegingsfactoren
Data afkomstig uit: Literatuuranalyse factoren in-/ uitbesteden en interview's

Strategische overwegingen
1 Kerncompetentie

2 Kennis

Als een organisatie niet tot de top behort voor een bepaalde activiteit, creërt het voor zichzelf een concurrentienadeel door 1, 2, 3, 4,
deze activiteit zelf te blijven doen. Als blijkt dat zij de concurrentieslag met deze specialisten niet volhouden, dan lijkt
6, 8, 9
overschakeling op uitbesteden logisch.
Bedrijven kunnen er door uitbesteden voor kiezen om de specialistische kennis te laten ontwikkelen door andere bedrijven. 1, 2, 4, 6,
Nadelen hiervan zijn dat de kennis niet meer in de organisatie aanwezig is, het controleren van de toeleveranciers moeilijker 8, 9
wordt en het concurentievoordeel t.o.v. de concurrenten bedreigd wordt.

3 Kostenbesparing

Door uit te besteden aan een leverancier kan geprofiteerd worden van de ervaring en grootschaligheid waardoor het
product met dezelfde kwaliteit tegen lagere kosten kan worden geproduceerd. Men moet hierbij de extra kosten niet
vergeten die worden gemaakt bij de opdrachtverlening en het controleren en aansturen van de leverancier.

4 Kwaliteit

Bij de overweging is de prijs- kwaliteitverhouding essentieel. Het is belangrijk dat de kwaliteit op de juiste wijze wordt
2, 3, 4, 9
gedefinieerd. Bij uitbesteding is het voordeel dat de toets op de geleverde kwaliteit in de regel harder is dan bij uitvoering
van taken in de eigen organisatie.
Elk bedrijf heeft te maken met fluctuaties in de vraag naar zijn producten of diensten. Door uitbesteding kunnen de piek- en 2, 4, 8
dalmomenten beter opgevangen worden. Wanneer capaciteit op de markt ruim genoeg is vervalt dit voordeel.

5 Operationele flexibiliteit

6 Financiele flexibiliteit en beheersing

7 Organisatorisce complexiteit

8 Risicobeheersing
9 Afnemende beheersbaarheid

10 Toenemende afhankelijkheid
11 Afnemende strategische flexibiliteit
12 Taakverandering

13 Onomkeerbaarheid

2, 3, 4, 6,
8, 9

Wanneer een activiteit wordt inbesteedt wordt er geinvesteert in productiemiddelen waardoor het kapitaal voor langere
3, 4, 8
tijd wordt vastgelegd. Bij uitbesteden is de beheersbaarheid van de kosten beter doordat de vaste kosten variabel worden
gemaakt.
Door het afstoten van activiteiten wordt de organisatie minder complex. Taken verdwijnen niet, maar veranderen omdat de 3, 4
opdrachtgever de eindverantwoordelijkheid behoudt over de kwaliteit en functionaliteit.
Bij uitbesteden worden de risico's overgedragen naar de leveranciers. Hiervoor wordt door de opdrachtgever wel een prijs
betaald.
Wanneer een activiteit wordt inbesteedt is de beheersing van het proces maximaal. Bij uitbesteden kan de opdrachtgever
alleen ingrijpen wanneer niet wordt voldoen aan de gemaakte afspraken. Omdat de opdrachtgever er vaak moeite mee
heeft de procesbeheersing helemaal over te laten, worden taken dubbel uitgevoerd met een verminderde kostenbesparing
tot gevolg.
Bij uitbesteden wordt de opdrachtgever nog meer afhankelijk van de toeleverancier. Dit wordt groter wanneer deze taak
door relatief weinig partijen kan worden uitgevoerd.
Inbesteden vermindert de flexibiliteit op korte termijn, maar levert flexibiliteit op voor de lange termijn. Door vaardigheden
in de organisatie te houden kan het bedrijf innovatief en flexibel blijven in de toekomst.
De organisatie doet bij inbesteden de uitvoerende werkzaamheden. Bij uitbesteden verschuiven deze taken naar de
opdrachtverlening en het controleren en aansturen van de leverancier. Door deze taakverandering kan sociale weerstand
ontstaan bij het personeel.
Het verliezen van kennis en vaardigheden, het opnieuw vormgeven van de taken van medewerkers en management en de
vertrouwensband die is opgebouwd met de leverancier maken het nagenoeg onmogelijk een taak, nadat hij eenmaal is
uitbesteed, weer zelf te gaan doen.

3, 4, 6
3, 4

2, 3, 4
3, 4, 8
2, 3, 4, 8,
9
1, 2, 4, 8,
9

Tactische overwegingen
Organisatie

Financiën

14 Organisatiestructuur

3, 4

15

3, 4

16

Interne context

17
Beleid

18
19

20
Kennis, Ervaring
& Capaciteit

21

22

Markt

De organisatiestructuur is de verzameling van afdelingen waaruit de organisatie bestaat en de relaties tussen deze
afdelingen.
Organisatiecultuur
De organisatiecultuur is het geheel van collectieve waarden en normen die organisaties van elkaar onderscheidt. Deze
cultuur kan bepalen hoe werknemers omgaan met veranderingen en vernieuwingen
Wenselijkheid private financiering
Als de opdrachtgever het benodigde kapitaal niet beschikbaar heeft kan het project middels private financiering toch
worden uitgevoerd. Wanneer dit gewenst is kan voor een uitbestedingsvorm met een financieringscomponent worden
gekozen.
Toegepaste begrotingssystematiek binnen Bij de keuze van de begrotingssystematiek kan worden gekozen de investering in één keer of verspreid af te schrijven.
de organisatie
(kasverplichtingenstelsel/ baten- lastenstelsel)
Uitbestedingsbeleid
Vanuit strategische overwegingen kan een organisatie een uitbestedingsbeleid hebben ontwikkeld.
Behoefte tot stimulering innovatie in de
Vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid kan een opdrachtgever de behoefte hebben om de innovatie op de markt
markt
te stimuleren. De wijze van uitbesteden heeft invloed op de mate waarin het innoverend vermogen van de markt gebruikt
wordt.
Voorgeschreven producten, leveranciers of Mogelijk zijn er binnen de organisatie voorkeuren voor bepaalde producten, leveranciers of adviseurs waardoor de keuze
adviseurs
van uitbesteden wordt beïnvloed
Kennis, ervaring en capaciteit binnen de
Om de werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren moet het personeel in staat zijn deze taken/ handelingen uit te
organisatie om de werkzaamheden zelf uit voeren. Wanneer dit niet het geval is, kan de keuze worden gemaakt de werkzaamheden uit te besteden.
te voeren
Kennis, ervaring en capaciteit binnen de
Wanneer de werkzaamheden worden uitbesteed moet de opdrachtgever voldoende personeel in dienst hebben die de
organisatie om de uit te besteden
vernieuwde taken (opdrachtverlening en het controleren en aansturen van de leverancier) aan kunnen.
werkzaamheden te controleren en te
sturen

externe context

4
1, 3, 4

4, 8
1, 2, 3, 4,
5, 6 , 9
2, 3, 4, 6,
9

Wanneer er veel kennis en ervaring in de markt aanwezig is kan dit de opdrachtgever stimuleren om de activiteit uit te
besteden. Wanneer deze kennis en ervaring ontbreekt is het aannemelijk het werk in eigen beheer uit te voeren.

24 Capaciteit in de markt

Wanneer de capaciteit i n de markt minimaal is moet de opdrachtgever zichzelf afvragen of deze partijen het werk wel
3, 4, 6
willen en kunnen uitvoeren en of er voldoende concurrentie is. Hoe meer concurrentie hoe aantrekkelijker uitbesteden
wordt.
Vertrouwen in de markt is van belang hoe het contract wordt geïnterpreteerd. Bij goed vertrouwen tussen opdrachtgever 1, 4, 8
en - nemer kan er een pragmatische samenwerking worden ontwikkeld.
In het verlengen van vertrouwen kan ook de bouwcultuur worden genoemd. Bij een redelijke opstelling van beide kanten
1, 2, 4, 8
bevordert oplossingsgericht denken in plaats van gevolggericht denken, waarmee ergernissen, frustraties en onnodig werk
wordt voorkomen.

26 Bouwcultuur

27 Politiek en maatschappelijke draagvlak
28 Besluitvormingtraject

Wet- en
Regelgeving

4

23 Kennis en ervaring in de markt

25 Vertrouwen in de markt

Politiek en
Maatschappij

4

2, 3, 4, 5,
6

Bij de besluitvorming dient er rekening te worden gehouden met de belangen en doelstellingen van de betrokken partijen in 2, 4
de omgeving.
Bij uitbesteden verschuiven deze taken naar de opdrachtverlening en het controleren en aansturen van de leverancier.
4

29 Politieke dynamiek
30 Ruimtelijke ordeningsprocedures

Een project wordt beïnvloed door de karakteristieken van het politieke systeem
Om de ruimtelijke beslaglegging en vormgeving van een project vast te leggen, dienen ruimtelijke ordeningsprocedures
doorlopen te worden (zoals tracéwet-, MER- en bestemmingsplanprocedures). De uitkomst van de procedures heeft grote
invloed op het project, zowel op het uiteindelijke product als het proces.

4
4

31 Aanbestedingsregelgeving

Om een opdrachtnemer te selecteren voor de uitvoering van een project van een publieke
opdrachtgever moet een aanbesteding worden georganiseerd volgens voorwaarden die worden
gesteld in de (Europese) aanbestedingsregelgeving.

4

Prijs

32 Gewenste beloningssystematiek
33 Beste prijs/kwaliteit verhouding

34 Gewenste betalingsritme

Tijd

Project context

4, 6
4, 6

36 Transactiekosten in verhouding tot de
levenscyclus kosten
37 Fasering van het project

Bij de afweging tussen in- en uitbesteden moeten de transactiekosten ook in kaart worden gebracht.

4, 6

41 Gewenste contractduur
Kwaliteit

42 Kwaliteitsgarantie

Invloed van de
opdrachtgever

43 Detailniveau van de vraagspecificatie
44 Invloed op het project
45 Bevoegdheid van de projectorganisatie
binnen de eigen organisatie
46 Productcomplexiteit
47 Procescomplexiteit
48 (Gewenste) scope van het project

49 Optimalisatiepotentieel

**

4, 6

Afhankelijk van het risicoprofiel en de risicoverdeling tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer ontstaat er een
bepaalde prijszekerheid. Hoe meer risico's worden aangenomen des te meer zekerheid er ontstaat over de prijs

39 Gewenste tijdzekerheid
40 Fase waarin project zich bevindt

Risico's

4, 6

35 Gewenste prijszekerheid

38 Doorlooptijd tot aan oplevering

Complexiteit

vast bedrag, eenheidsprijzen, kostprijs zijn manieren waarop de verrekening plaatsvindt tussen de opdrachtgever en
opdrachtnemer.
Gewoonlijk gebeurt dit door verhoging van kwaliteit tegen gelijke prijs, of verlaging prijs tegen gelijke kwaliteit. Wanneer
men voor de keuzes staat om een lagere kwaliteit tegen een lagere prijs of een hogere kwaliteit tegen een hogere prijs te
leveren ontstaat er meer discussie.
Het betalingsritme geeft aan op welke wijze de betalingsmomenten over het project verdeeld zijn.

50 Risicobeheersing

4, 6, 9
Bij onzekerheid over de fasering houdt de opdrachtgever de coördinatie en afstamming bij voorkeur in eigen hand.
Wanneer het ontwerp en de uitvoering vanwege de beschikbare tijd gelijktijdig dienen te verlopen lukt dit alleen bij
inbesteden of geïntegreerde uitbestedingsvormen.
Hoe groter het risicoprofiel en de complexiteit des te lager is de tijdzekerheid.
Hoe eerder in het traject hoe meer partijen kunnen meedenken. Meestal is bij de keuze tussen in en uitbesteden het
ontwerpproces grotendeels doorlopen
Vanwege de veranderede behoefte willen opdrachtgevers zich niet voor een langere periode aan een partij binden. De
gewenste contractduur wordt daarom afgesproken en vastgelegd.
De kwaliteit van het product wordt vastgelegd door middel van eisen in het bestek en de bestekstekeningen.
De vraagspecificatie kan gebaseerd worden op technische of functionele eisen. Bij functionele eisen ontstaat er meer
ontwerpvrijheid voor de opdrachtnemer.
Mogelijkheid voor de opdrachtgever tot inbrengen van ontwerpwijzigingen

4, 6, 9
4, 6, 9
4, 6, 9
4, 6, 9
3, 4, 6, 8,
9
4
3, 4
3, 4

De projectorganisatie van de opdrachtnemer moet binnen de projectorganisatie van de opdrachtgever worden geplaatst.
Verder moet de beslissingsbevoegdheid, het mandaat, van de projectorganisatie worden vastgelegd.
De mate waarin het project technologisch vooruitstrevend en/ of het aantal onderdelen waaruit het project bestaat bepaalt 4, 8
de productcomplexiteit.
De procescomplexiteit wordt o.a. groter naar mate het project meer raakvlakken heeft met andere projecter, er veel
4, 8
omgevingsonzekerheden bestaan en er veel actoren bij het project betrokken zijn
Bij bepaling van de juiste scope moet er eerst gekeken worden naar mogelijke schaalvoordelen. Schaalvoordelen kunnen
3, 4
worden bereikt door gelijksoortige opdrachten samen te voegen, projectfases te integreren of meerdere aspecten te
betrekken
3, 4
Het project kan ook van dien aard zijn dat er mogelijkheden zijn voor opdrachtnemer om vanuit zijn specifieke kennis het
ontwerp te optimaliseren en daarmee de prijs/ kwaliteit verhouding van het project te doen stijgen.
De verdeling van risico's gebeurt vaak op basis van het principe dat risico's toegedeeld moeten worden aan de partij die
3, 4, 6
deze het meest kostenefficient kan beheersen.
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Risicobeheersing
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Organisatiestructuur

Uitbestedingsbeleid

Buiten het onderzoeksveld

Uitbestedingsbeleid

Clustering van overwegingen
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binnen de organisatie

Aanbestedingsregelgeving

Politieke dynamiek

Besluitvormingstraject
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Wenselijkheid private financiering

Gewenste contractduur

Behoefte tot stimulering
van de markt
Voorgeschreven producten,
leveranciers of adviseurs

Overwegingsaspect
Overwegingsaspect

Overwegingsfactor
Overwegingsaspect
Overwegingsaspect
Overwegingsaspect

3.1.1. Het bouwproject
De invalshoek, het bouwproject, wordt ingevuld door de projectomstandigheden. Vanuit de
literatuur worden de projectomstandigheden onderverdeeld in achttien aspecten, welke tot zes
overwegingsfactoren kunnen worden geclusterd, te weten; ‘tijd’, ‘geld’, ‘kwaliteit’, ‘invloed van het
bouwbedrijf op het proces’, ‘complexiteit’ en ‘optimalisatie van het product’. Deze clustering of
onderverdeling van de projectomstandigheden is gebasseerd op de literatuur. In afbeelding 3.5 is
het fragment uit de mindmap getoond, die de clustering van de aspecten weergeeft. Het kernbegrip
bij deze invalshoek is “wat” moet er worden geproduceerd en “wat” zijn de omstandigheden
waaronder dit moet gebeuren.

Afb. 3.5: Projectomstandigheden

Tijd;
Het opstellen en beheersen van de planning moet zorgen voor een bepaalde tijdzekerheid
(bouwtijd) voor het project. De opdrachtgever bepaalt wanneer het werk kan starten, maar nog
belangrijker wanneer het moet worden opgeleverd. Wanneer de complexiteit van het project
toeneemt neemt de tijdzekerheid van het project af. Bij de keuze tussen in- of uitbesteden is het
belangrijk om na te gaan wie dit risico het beste kan beheersen. Om het risico van
bouwtijdoverschrijding te beperken is het gewenst om de uitvoerende partij vroegtijdig in het proces
mee te laten denken, zodat de aanwezig kennis kan worden gebruikt om het product te verbeteren.
De fase waarin het project zicht bevindt bij contratering wordt hiermee een belangrijk aspect. Bij de
referentieprojecten was de ontwerpfase afgerond ruim voordat het besluit werd genomen om het
werk in- of uit te besteden. Naast de ruimte vooraf op de planning om mee te denken in het proces
is ook de doorlooptijd tot aan de oplevering een belangrijk aspect. Wanneer het vanwege de
beschikbare tijd onvermijdelijk is dat het ontwerp en de uitvoering gelijktijdig verlopen, lukt dit over
het algemeen alleen bij inbesteden of geïntegreerde uitbestedingsvormen. Dit aspect bood bij de
referentieprojecten geen problemen omdat er voldoende doorlooptijd tot aan de oplevering was om
de ontwerp- en uitvoeringsfase na elkaar te laten plaatsvinden. Het laatste aspect is de fasering van
het project. Bij onzekerheid over deze fasering houd het bouwbedrijf de coördinatie en afstamming
bij voorkeur in eigen hand. Wanneer er een samenwerking is met het afbouwbedrijf, blijft schakelen
in de fasering mogelijk. Het feit blijft dat bij een inbesteden montage de lijnen korter zijn en
wijzigingen eenvoudiger zijn door te voeren.
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Geld;
Het opstellen en beheersen van de begroting moet zorgen voor de gewenste prijszekerheid. Omdat
het bouwbedrijf doorgaans de montage van de wanden bij zo’n omvang (+/- 4.200 m2) uitbesteed
ontbreekt het inzicht in deze resultaten. Wanneer de montage wordt uitbesteed neemt deze
prijszekerheid toe. Naast de prijszekerheid wil men de goede prijs/kwaliteitverhouding voor het
product. Gewoonlijk gebeurt dit door verhoging van kwaliteit tegen gelijke prijs, of verlaging prijs
tegen gelijke kwaliteit. Bij het referentieproject is de kwaliteit vermoedelijk gelijk gebleven, maar
hier is wel aantoonbaar een hogere prijs voor betaald. Het aspect transactiekosten in verhouding tot
de levenscyclus kosten speelt vooral een belangrijk rol bij geïntegreerde uitbestedingsvormen. Bij de
wijze van uitbesteden waar in dit onderzoek op in wordt gegaan kan men dit vergelijken met de
transactiekosten in het onderhoudstermijn. Door de onervarenheid van het bouwbedrijf kan deze te
laag worden gewaardeerd. De financiële afhandeling, zoals de gewenste beloningssystematiek en
betalingsritme, spelen binnen deze overwegingsfactor ook een rol. Een vast bedrag, een
eenheidsprijs of een kostprijs zijn manieren waarop de verrekening plaats vind tussen de
opdrachtgever en de opdrachtnemer. Het betalingsritme bij uitbesteden wordt in van te voren
vastgestelde termijnen afgerekend. Verspreid over het project vinden de betalingen plaats, wat
vergelijkbaar is met wanneer het wordt inbesteed. Het voordeel bij inbesteden is dat manuren meer
geleidelijke worden verrekend. Het nadeel van inbesteden is dat er vooraf moet worden
geïnvesteerd terwijl bij uitbesteden achteraf wordt betaald.
Kwaliteit
De kwaliteit van het product wordt vastgelegd door middel van eisen in het bestek en de
bestekstekeningen. Om de kwaliteit van het geleverde werk te kunnen weergeven, kan de
opdrachtgever gebruik maken van kwaliteitsverklaringen. Deze verklaringen kunnen in Nederland
door een aantal onafhankelijke certificerende instituten worden afgegeven, ten aanzien van
bouwproducten en –processen. De volgende zes kwaliteitsverklaringen kunnen worden geëist.
Attest:
Productcertificaat:
Attest met productcertificaat:
Procescertificaat:
Kwaliteitssysteemcertificaat:
Beoordelingsrichtlijn:

Beoordeling van het ontwerp van het product of de samenstelling
van producten.
Verklaring dat het product voldoet aan de technische
specificaties.
Combinatie van het attest en het productcertificaat.
Verklaring dat het uitvoerend bedrijf de in de kwaliteitsverklaring
gespecificeerde verwerkingsmethoden beheerst.
Kwaliteitsverklaring over het kwaliteitssysteem van het bedrijf
Richtlijnen die aangeven hoe de eisen, welke middels attesten en
certificaten zijn vastgelegd, te controleren zijn.

Invloed van het bouwbedrijf op het proces
Het hebben van invloed begint bij het detailniveau van de vraagspecificatie. Deze vraagspecificatie
kan gebaseerd worden op technische- of functionele eisen. Bij functionele eisen ontstaat er meer
ontwerpvrijheid voor de opdrachtnemer. Door als bouwbedrijf tijdens het proces invloed in het
project te hebben kunnen eventuele wijzigingen eenvoudig in het proces worden meegenomen. Bij
inbesteden behoud het bouwbedrijf zijn invloed op het project, bij uitbesteden is dit afhankelijk van
de organisatie van de opdrachtnemer. Deze organisatie heeft binnen het project ook weer zijn
bevoegdheid. De projectorganisatie van de opdrachtnemer moet binnen de projectorganisatie van
de opdrachtgever worden geplaatst. Verder moet de beslissingsbevoegdheid, het mandaat, van de
projectorganisatie worden vastgelegd. Wanneer een activiteit wordt uitbesteed wordt de
projectorganisatie complexer. Vanwege de vertrouwensband tussen de aannemer en de afbouwer
levert dit meestal geen problemen op. Het feit blijft dat bij inbesteden de lijnen kort blijven en de
aannemer direct invloed kan blijven uitoefenen op het proces.
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Complexiteit
De mate waarin het product technologisch vooruitstrevend en/ of het aantal onderdelen waaruit het
product bestaat bepaalt de productcomplexiteit. Zoals eerder omschreven waren de wanden en de
situatie van het gastproject waarin de wanden moesten worden gemonteerd redelijk standaard. De
procescomplexiteit wordt o.a. groter naar mate het project meer raakvlakken heeft met andere
projecten, er veel omgevingsonzekerheden bestaan en er veel actoren bij het project betrokken zijn.
De complexiteit van het gastproject nam toe doordat de activiteit een redelijke omvang heeft, op
het kritieke pad ligt van de afbouwfase en er veel partijen betrokken / afhankelijk zijn de montage
van de wanden. Aan de hand van deze factoren moet het aannemersbedrijf de afweging maken of
het deze complexiteit aan kan.
Optimalisatie van het product
Het optimalisatiepotentieël duidt op het verbeteren van het product. Bij een bouwproject kan de
uitvoerende partij vanuit zijn specifieke kennis het ontwerp optimaliseren en daarmee de prijs/
kwaliteit verhouding van het project te doen stijgen. Bij de montage van de metal stud wand kan
zowel het aannemers- als het afbouwbedrijf het product optimaliseren. Het aannemersbedrijf kan
met zijn kennis van het bouwproject de aansluitingen optimaliseren tussen het product en de
context, met zijn kennis van het bouwproces kan tevens het montageproces hierin worden
geoptimaliseerd. Met de kennis die het afbouwbedrijf heeft kan deze het product weer
optimaliseren in het project. Naast het verbeteren van de kwaliteit kan ook de prijs worden
verbeterd door de gewenste scope van het project. Bij bepaling van de juiste scope moet er eerst
gekeken worden naar mogelijke schaalvoordelen. Schaalvoordelen kunnen worden bereikt door
gelijksoortige opdrachten samen te voegen, projectfases te integreren of meerdere aspecten te
betrekken. Bij het referentieproject bleek dat de werknemers negentien procent van de vijfentwintig
werkweken besteed heeft aan andere activiteiten dan aan de kerntaak, de montage van de metal
stud wanden.
Deze zes overwegingsfactoren, vanuit de invalshoek projectomstandigheden, weerspiegelen in de
besluitvorming de vraag vanuit het bouwproject en staan beschreven in het bestek, de
bestekstekeningen en de nota van wijzigingen en van inlichtingen. Welke invloed deze
overwegingsfactoren hebben in de besluitvorming en hoe deze tijdens de overweging meetbaar
gemaakt worden, staat omschreven in paragraaf 3.2. De projectvraag, welke in deze paragraaf is
omschreven, kan worden uitgevoerd door het bouwbedrijf en de marktpartijen. De factoren die
vanuit deze beide partijen bepalend zijn, worden in paragraaf 3.1.2 (het bouwbedrijf) en 3.1.3 (de
marktpartijen) toegelicht.
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3.1.2. Het bouwbedrijf
Zoals elke bedrijfsorganisatie is het bouwbedrijf in drie verschillende niveaus te onderscheiden, te
weten; het strategisch, het tactisch en het operationeel niveau. Deze onderverdeling en hun taken
staan weergegeven in afbeelding 3.6. Zoals eerder al is aangegeven hebben het strategische en het
tactische niveau een rol in het besluitvormingsproces. Het strategische niveau bepaalt en bewaakt
de bedrijfsvoering (visie, missie, doelen, strategie en beleid). En het tactische niveau vertaald deze
bedrijfsvoering vervolgens naar afdelingsplannen en doelen. Het bouwbedrijf bepaalt in het
strategisch niveau voor op de lange- en in het tactisch niveau voor op de korte termijn welke
werkzaamheden worden in- of uitbesteed.

Afb. 3.6: Strategisch, tactisch en operationeel niveau

3.1.2.1.
De bedrijfsvoering
Deze strategische overwegingen worden gevormd uit de missie (waar staan we voor) en de visie
(waar gaan we voor) van het bouwbedrijf. In deze begrippen is vastgelegd wat het bouwbedrijf voor
een organisatie is en wat ze voor de markt willen betekenen. Vanuit de literatuur zijn deze
strategische overwegingen in dertien aspecten te onderscheiden. Deze zijn middels de mindmap, op
pagina 43, geclusterd tot vier overwegingsfactoren. Deze factoren spelen een rol bij het op de lange
termijn in- of uitbesteden van activiteiten en staan hieronder benoemd en beschreven.

Afb. 3.7: Bedrijfsvoering
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Afb. 3.7: Bedrijfsvoering

Kerntaken van het bedrijf bepalen
Elk bedrijf bepaalt middels de strategische overwegingen welke producten of diensten zij willen
bieden aan de markt. Vanuit de kerntaken volgen de kerncompetenties van het bouwbedrijf. De
kerncompetentie van het bouwbedrijf is het realiseren van bouwprojecten. Zoals in het rapport
“Uitbesteden en innovatie in de bouw” (2005)8 staat beschreven verschuiven de taken van het
bouwbedrijf steeds meer naar een handels- en regiefunctie. Door de aanwezigheid van veel
specialistische bedrijven, in het monteren van metal stud wanden, wordt deze activiteit in veel
gevallen uitbesteed. Hierdoor behoort het aannemersbedrijf niet meer tot de top en wordt het
moeilijk, of zelfs onmogelijk, om deze concurrentieslag met deze specialisten vol te houden. Door
het bepalen van de kerntaken maakt het bedrijf indirect de keuze waarin ze zelf kennis willen
ontwikkelen. Uit het feit dat het aannemersbedrijf er doorgaans voor kiest deze activiteit uit te
besteden blijkt dat ze de specifieke kennis willen laten ontwikkelen door de gespecialiseerde
bedrijven. Door het uitbesteden krijgt het aannemersbedrijf op een relatief goedkope manier
toegang tot deze hoogwaardige en specialistische kennis. Het nadeel hiervan is dat de specifieke
kennis niet of in “beperkte mate” aanwezig is in het bedrijf. Naast de theoretische kennis speelt de
praktische ervaring ook een belangrijke rol. Elk bedrijf kan een bepaalde kwaliteit leveren tegen een
bepaalde prijs. Maar door een activiteit aan de kerntaken toe te voegen is het mogelijk de kwaliteit
te verhogen en de prijs te verlagen. De montage van de metal stud wand behoort niet tot de
kerntaken van het bouwbedrijf waardoor bij het referentieproject blijkt dat de bouwkosten met
veertien procent is overschreden. Omdat de kwaliteit vermoedelijk is gelijk gebleven kan worden
geconcludeerd dat de prijs- kwaliteitverhouding negatief is beïnvloed. Het op de juiste wijze
definiëren van de kwaliteit blijft hierin nog steeds een valkuil.
Kostenoverzicht van bouwproject “De Wulverhorst” te Oudewater
Kosten bij inbestedena
Kosten bij uitbestedena

114,0 %
102,1 %
a

Kosten bepaalt t.o.v. inschrijfbegroting

Mate van flexibiliteit in de bedrijfsvoering
Het continue in- of uitbesteden van een activiteit heeft invloed op de flexibiliteit van de
bedrijfsorganisatie. De mate van flexibiliteit kan vanuit de volgende drie invalshoeken worden
benaderd.
Strategische flexibiliteit: Het inbesteden van een activiteit vermindert de flexibiliteit op de korte
termijn, maar biedt flexibiliteit voor op de lange termijn. Wanneer een bedrijf taken afstoot door
deze uit te besteden verliest het zijn kennis en vaardigheden, waardoor de strategische flexibiliteit
afneemt en het bedrijf afhankelijk wordt van de marktpartijen. De beslissing om over te gaan tot
uitbesteding kan ingrijpend zijn voor een organisatie. Er zijn zelfs auteurs die wijzen op de
onomkeerbaarheid van uitbestedingsbeslissingen. Het verliezen van kennis en vaardigheden, het
opnieuw vormgeven van de taken van medewerkers en management en de vertrouwensband die is
opgebouwd met de leverancier maken het nagenoeg onmogelijk een taak, nadat hij eenmaal is
uitbesteed, weer zelf te gaan doen. Hierbij moet vooral gelet worden op het verlies van
kerntechnologieën of multifunctionele vaardigheden. Het verlies van leervermogen op een vlak waar
mogelijk concurrentievoordeel uit te behalen was, is niet meer te herstellen. Dit maakt een besluit tot
uitbesteden een onomkeerbaar besluit.9
Operationele flexibiliteit: Het is een gegeven dat de verhouding; personeelsbestand : werkvoorraad
continue wisselt. Door werkzaamheden in of uit te besteden zijn de piek- en dal momenten in deze

8 Butter, F.A.G. den. Megcelen, O.K. van. (2005). Uitbesteden en innovatie in de bouw
9 Wit, B. de, M.Mol, E. van Drunen, Uitbesteden en toeleveren, Motieven, trends en effecten.
Lemma b.v., Utrecht, 1998.
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verhouding goed te beheersen. Ten tijde van de uitvoering van de wanden was de werkvoorraad te
laag waardoor extra werk moest worden gegenereerd. Door de activiteit in te besteden is de
verhouding weer hersteld.
Financiële flexibiliteit en beheersing: Wanneer een activiteit wordt inbesteed moet er worden
geïnvesteerd in productiemiddelen waardoor het kapitaal voor langere tijd wordt vastgelegd. Bij
uitbesteden is de beheersbaarheid van de kosten beter doordat de vaste kosten variabel worden
gemaakt. Om de doorgaans uitbesteden activiteit, de montage van de metal stud wand, in te
besteden dient er geïnvesteerd te worden in productiemiddelen. Een deel van deze middelen zijn al
in het bezit vanwege het gebruik bij andere activiteiten (handgereedschap, accutol, platenkar, e.d.)
Andere middelen dienen wel te worden aangeschaft om de werkzaamheden uit te kunnen voeren
(Speciaal handgereedschap, platenhevel, Gipsbokken, e.d.). In plaats van de variabele kosten bij
uitbesteden, moeten er beslag worden gelegd op de financiële middelen waardoor deze niet in de
kerncompetentie kunnen worden geïnvesteerd. Doordat deze activiteit meestal wordt uitbesteed
worden de productiemiddelen waarschijnlijk niet optimaal gebruikt.
Risicobeheersing
Het uitvoeren van activiteiten brengt altijd kleine of grote risico’s met zich mee. Doorgaans heeft het
de voorkeur deze risico’s onder te brengen bij een partij die deze het beste kan beheersen. Het
gespecialiseerde afbouwbedrijf kent de risico’s en weet hoe ze deze dienen te beheersen. Doordat
bij inbesteden het aannemersbedrijf de onzekerheid voor hun rekening neemt, behoud het
aannemersbedrijf de kosten die hiervoor doorgaans in rekening worden gebracht.
Bedrijfsorganisatie
Het uitbesteden of het inbesteden van een activiteit brengt taakveranderingen met zich mee. Bij het
uitbesteden van de montage van de metal stud wand houd het bouwbedrijf zich bezig met de
opdrachtformulering, het begeleiden van de opdrachtnemer en de toetsing van het resultaat.
Wanneer de activiteit wordt inbesteed doet het bouwbedrijf ook de uitvoering en de
procesbeheersing, een verandering die wel door het personeel moet worden geaccepteerd. Deze
taakverandering heeft ook gevolgen voor de complexiteit van de organisatie. Één van de
voorbeelden hiervan is het troebel worden van het onderscheid tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer wanneer een activiteit wordt inbesteed.
3.1.2.2.
De bedrijfsomstandigheden
De bedrijfsomstandigheden (tactische overwegingen van het bouwbedrijf) zijn een afgeleiden van de
bedrijfsvoering (strategische overwegingen van het bouwbedrijf). De bedrijfsomstandigheden
worden daardoor direct bepaald door de bedrijfsvoering. De bedrijfsomstandigheden hebben
vervolgens op de korte termijn invloed op het in- of uitbesteden van een activiteit. Vanuit de
literatuur zijn deze bedrijfsomstandigheden in zeven aspecten te onderscheiden, welke zijn
geclusterd tot drie overwegingsfactoren.
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Afb. 3.8: Bedrijfsomstandigheden

Kennis, ervaring en capaciteit van het bouwbedrijf
Het in- of uitbesteden van een activiteit vraagt om een bepaalde kennis, ervaring en capaciteit. Bij
inbesteden moet het personeel in staat zijn de handelingen uit te kunnen voeren. De montage van
de metal stud wand past wel binnen de bestaande afdelingen, maar behoren niet tot de kerntaken
van het bedrijf waardoor de specifieke kennis en ervaring voor de montage van het product
ontbreekt. Bij het uitbesteden moet de opdrachtgever voldoende personeel in dienst hebben die de
vernieuwde taken (opdrachtverlening en het controleren en aansturen van de opdrachtnemer) aan
kunnen. Omdat het bedrijf in de meeste gevallen de montage van de metal stud wand uitbesteed,
heeft het bouwbedrijf kennis en ervaring voldoende om de uit te besteden werkzaamheden te
controleren en te sturen. Afhankelijk van de verhouding personeelsbestand en werkvoorraad is de
capaciteit te bepalen.
Bedrijfsorganisatie
De organisatiecultuur is het geheel van collectieve waarden en normen die organisaties van elkaar
onderscheidt. Deze cultuur bepaalt hoe werknemers omgaan met veranderingen en vernieuwingen.
De organisatiestructuur is de verzameling van afdelingen waaruit de organisatie bestaat en de
relaties tussen deze afdelingen. Het aannemersbedrijf kent, net als het gespecialiseerde
afbouwbedrijf, ook de afdelingen Calculatie, Werkvoorbereiding en Uitvoering.
Uitbestedingsbeleid
Vanuit de strategische overwegingen kan het bouwbedrijf een uitbestedingsbeleid hebben
ontwikkeld. Door het bepalen van deze strategische overwegingen wordt vastgelegd welke
activiteiten worden in- of uitbesteed. Aspecten die een toevoeging zijn op het uitbestedingsbeleid
zijn de behoefte tot stimulering van de markt en de voorgeschreven producten, leveranciers of
adviseurs. Vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid kan het bouwbedrijf de behoefte
hebben om de innovatie op de markt te stimuleren. Wanneer het aannemersbedrijf een activiteit
uitbesteedt aan de markt, geven zij de markt de ruimte om hun product te innoveren. Deze
innovatie zal de aannemer vervolgens weer gebruiken om hun product te verbeteren. Binnen het
bouwbedrijf is het mogelijk dat er voorkeuren zijn voor bepaalde producten, leveranciers of
adviseurs waardoor de keuze van uitbesteden wordt beïnvloed.
Samenvattend bepaalt het bouwbedrijf in de bedrijfsvoering hun strategie. In deze strategie is voor
op de lange termijn vastgelegd hoe het bedrijf wil omgaan met de activiteit, de montage van de
metal stud wand. In het strategische niveau wordt vastgelegd of deze activiteit behoort tot de
kerntaken van het bouwbedrijf. Hierdoor wordt vastgesteld in welke activiteiten ze zich willen gaan
specialiseren. Een factor die hiermee samenhangt is de risicobeheersing. Vanuit de kernactiviteit
bepalen ze welke risico’s ze volledig willen gaan beheersen, maar tevens bepalen ze middels deze
factor welke extra risico’s ze, mocht het nodig zijn, willen en kunnen nemen aangaande activiteiten
die niet tot hun kerntaken behoren. Deze twee factoren hangen samen met de bedrijfsorganisatie.
Enerzijds leidt de keuze voor de kernactiviteit(en) en de risicobeheersing tot een invulling van de
bedrijfsorganisatie. Anderzijds is de bedrijfsorganisatie mede bepalend voor de kernactiviteit en de
risicobeheersing. Als laatste wordt in de strategische overwegingen de mate van flexibiliteit in de
bedrijfsvoering vastgelegd wat aangeeft hoe ze met veranderende omstandigheden in de toekomst
willen om gaan. Vanuit de bedrijfsomstandigheden bepaalt de kennis, ervaring en capaciteit van het
bouwbedrijf en de bedrijfsorganisatie wat het bouwbedrijf kan presteren. Ofwel welke aanbieding zij
kunnen doen op de vraag vanuit het project. In het uitbestedingsbeleid staat weergegeven wat het
bouwbedrijf bepalend vindt omtrent het in- of uitbesteden. De aanbieding vanuit de markt wordt
beschreven in de volgende paragraaf.
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3.1.3. De marktpartijen
Zoals eerder vermeld kan naast het bouwbedrijf ook de markt een aanbieding doen op de vraag
vanuit het bouwproject. Het is belangrijk om te realiseren dat in dit onderzoek de weg van vraag en
aanbod loopt via het bouwbedrijf. Op aanvraag van het bouwbedrijf leveren de marktpartijen een
aanbieding (offerte). Het aanbod van de marktpartijen geeft, middels de offerte, invulling aan de
overwegingsfactoren vanuit de marktomstandigheden. Vanuit de literatuur zijn deze
bedrijfsomstandigheden in vier aspecten te onderscheiden, welke zijn geclusterd tot twee
overwegingsfactoren.

Afb. 3.9: Marktomstandigheden

Kennis, ervaring en capaciteit in de markt
Wanneer er veel kennis en ervaring in de markt aanwezig is kan dit de opdrachtgever stimuleren om
de activiteit uit te besteden. De gespecialiseerde afbouwbedrijven, waar het bouwbedrijf de
montage van de metal stud wand doorgaans aan uitbesteedt, bezitten een uitgebreide kennis en
ervaring. (zie interview met MAT afbouw (bijlage 1.C)) De capaciteit van de markt is hierbij ook een
belangrijk aspect. Een grote capaciteit maakt het uitbesteden aantrekkelijker. Bij een minimale
markt moet de opdrachtgever zichzelf afvragen of deze partijen het werk wel kunnen uitvoeren en
of er voldoende concurrentie aanwezig is.
Cultuur van de markt
Het vertrouwen in de markt is van belang voor hoe het contract wordt geïnterpreteerd. Bij goed
vertrouwen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan er een pragmatische samenwerking
worden ontwikkeld. In de paper “Bouwen op vertrouwen: het helder houden van belangen als
basis”10 wordt gesteld dat vertrouwen wordt gegeneerd door het transparant maken van belangen.
Het transparant maken van de belangen blijft beperkt bij een traditionele aanbesteding maar zal in
de toekomst door bijv. lean bouwen steeds meer worden gestimuleerd. In het verlengde van het
vertrouwen kan ook de bouwcultuur worden genoemd. Een redelijke opstelling van beide kanten
bevordert oplossingsgericht in plaats van gevolggericht denken, waarmee ergernissen, frustraties en
onnodig werk wordt voorkomen.
Vanuit de marktomstandigheden is het allereerst belangrijk wat de marktpartij te bieden heeft. Dit
geven zij, op aanvraag van het bouwbedrijf, aan middels een offerte. Deze offerte is gebasseerd op
de kennis, ervaring en de capaciteit van de marktpartij. Naast deze factor speelt de cultuur van de
markt ook een rol. Wanneer partijen in een goede verhouding met elkaar werken kunnen de harde
eisen vanuit de offerte met enige nuance worden bekeken.

10

10 Bouwen op vertrouwen: het helder houden van belangen als basis. Opgehaald van
http://www.bk.tudelft.nl/fileadmin/Faculteit/BK/Over_de_faculteit/Afdelingen/Real_Estate_and_H
ousing/Organisatie/Medewerkers_RE_H/doc/Lousberg,_Bouwen_op_vertrouwen_helder_houden_v
an_belangen_2008.pdf Opgehaald op 05-09-2014
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In afbeelding 3.10 staan de overwegingsfactoren welke in het verdere onderzoek worden
meegenomen. De overwegingsfactoren vanuit het bouwproject staan in het bestek, de
bestekstekeningen en de nota van wijzigingen en van inlichtingen beschreven. Vanuit de
marktpartijen worden de overwegingsfactoren voor het bouwbedrijf inzichtelijk door de ontvangen
offerte. De invulling van de overwegingsfactoren vanuit het bouwbedrijf komen later in dit
onderzoek aan de orde. Eerst wordt in paragraaf 3.2 dieper onderzoek gedaan naar de rangschikking
tussen de factoren zodat bekend wordt op welke overwegingsfactoren het bouwbedrijf de
besluitvorming baseert.
Het bouwproject

Het bouwbedrijf

De marktpartijen

STRATEGISCHE OVERWEGINGEN

Bedrijfsvoering
Kerntaken van
het bedrijf bepalen
Mate van flexibiliteit
in de bedrijfsvoering
Risicobeheersing
Bedrijfsorganisatie
TACTISCHE OVERWEGINGEN

Projectomstandigheden
Tijd

Geld
Invloed van het
bouwbedrijf op
het proces

Kwaliteit

Complexiteit

Optimalisatie
van het proces

Projectvraag!

Bedrijfsomstandigheden

Marktomstandigheden

Uitbestedingsbeleid
Kennis, ervaring en
capaciteit van
het bouwbedrijf

Kennis, ervaring en
capaciteit in de markt

Cultuur van de markt

Bedrijfsorganisatie

Zelf doen?

Uitbesteden?

In- of uitbesteden van de montage van metal stud wanden
Afb. 3.10: Overzicht overwegingsfactoren
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3.2.De besluitvorming bij het bouwbedrijf
Naast het in kaart brengen van de verschillende factoren moet de prioriteitenstelling in kaart
worden gebracht zoals deze bij het bouwbedrijf, welke in dit onderzoek wordt vertegenwoordigt
door aannemersbedrijf P. van Leeuwen, aanwezig is. Deze informatie is, door ervaring, aanwezig bij
een aantal respondenten, te weten; de directie, de projectleiders en de hoofduitvoerders van het
bouwbedrijf. Om te voorkomen dat er onduidelijkheid optreedt betreffende de verschillende
overwegingsfactoren, dienen deze over de benodigde informatie te beschikken. Om de
respondenten niet met informatie te overspoelen is de keuze gemaakt om gebruik te maken van een
enquête. Hierdoor kan de respondent geleidelijk worden voorgelicht door de benodigde informatie
per vraag te verstrekken.
3.2.1. Opstellen van de enquête
Doordat de overwegingsfactoren afkomstig zijn uit de literatuur kan de validiteit hiervan worden
aangenomen. De validiteit van de enquête is gecontroleerd door deze samen met één testpersoon
te bespreken. Om daarbij de betrouwbaarheid te vergroten is het van belang dat meerdere
werknemers, die betrokken zijn bij de besluitvorming, worden geënquêteerd. Het is belangrijk dat
deze personen aan verschillende bouwprojecten hebben meegewerkt om uit eigen ervaring een
beeld te kunnen schetsen van de besluitvorming omtrent het in- of uitbesteden. De dertien
respondenten, welke in tabel 3.1 staan weergegeven, zijn benaderd vanwege hun betrokkenheid bij
de besluitvorming door de functie die ze binnen aannemersbedrijf P. van Leeuwen b.v. bekleden.
Respondenten
Dhr. C.J. den Otter
Dhr. A. van Leeuwen
Dhr. G. van Leeuwen
Dhr. P. van Leeuwen
Dhr. J. van Leeuwen
Dhr. C.O. Bakhuizen
Dhr. G.G. van Dijk

Functie
Directie
Directie
Directie
Directie
Directie
Projectleider
Projectleider

Respondenten
Dhr. A.C. hamoen
Dhr. J.L. de Keizer
Dhr. K.J. van der Louw
Dhr. J.M.E de Raad
Dhr. A.G. van Straten
Dhr. T.F. den Otter

Functie
Projectleider
Werkvoorbereider
Projectleider
Projectleider
Projectleider
Hoofduitvoerder

Tabel 3.1: Overzicht respondenten

De enquête, welke als bijlage 3.B is toegevoegd, is opgebouwd uit open, half- open en gesloten
vragen. Bij de open vragen worden, in tegenstelling tot de gesloten vragen, geen alternatieven
geboden. Bij de half- open vragen staat een reeks antwoordalternatieven, maar wordt ook de ruimte
gegeven om dit antwoord aan te vullen. Deze vragen worden toegepast om achter de
beweegredenen te komen van de respondenten. Voor de gesloten/ half open vragen worden de
volgende vier typen vragen toegepast.
Dichotome vraag
Multiple choice vraag
Rangschikking

Dimensie vragen
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Deze vraag biedt slecht twee antwoordmogelijkheden.
Deze vraag biedt meerdere antwoordmogelijkheden waaruit men er één
mag kiezen.
Bij deze vraag moeten de antwoordmogelijkheden worden gerangschikt,
door aan elk antwoord een waarde toe te kennen van bijvoorbeeld 1
(belangrijk) tot en met 5 (onbelangrijk). Hierdoor ontstaat inzicht aan wat
boven- of ondergeschikt is aan elkaar.
Bij deze vraag moet de respondent op een puntenschaal aangeven waar
men zicht bevindt tussen de twee geboden uiterste. In het onderzoek
wordt gebruik gemaakt van een 10- puntenschaal. Door deze even schaal
moet de respondent een keuze maken tussen of positief of negatief.

De enquête is uit vier onderdelen opgebouwd waardoor de respondenten stapsgewijs door de
enquête worden geleid. De volgende vier onderdelen worden onderscheiden waarvan tevens de
inhoud wordt toegelicht.
- De inleiding; De enquête start met een voorblad waarop het doel van het onderzoek en een
introductie op de enquête staat omschreven. Op het voorblad staat het aantal vragen en de
tijdsduur van de enquête vermeld. Als laatste worden de respondenten alvast bedankt voor hun
waardevolle informatie. De inleiding gaat verder met een aantal eenvoudige vragen. Deze vragen
hebben betrekking op hun functie, de huidige besluitvorming en de resultaten van een inbesteed
montageproces zoals zij deze in het verleden eens hebben uitgevoerd.
- De strategische overwegingen; Dit onderdeel begint met een inleiding waarin het afwegingskader
wordt getoond. De vier strategische overwegingen worden benoemd en toegelicht waarna hier
enkele vragen over worden gesteld. Deze vragen hebben als doel om te achterhalen of zij betrokken
zijn bij en welke rangschikking ze zouden geven aan de strategische overweging.
- De tactische overwegingen; Dit onderdeel kent weer drie subonderdelen, te weten; de project-,
de bedrijfs- en de marktomstandigheden. Allereerst worden de drie subonderdelen geïntroduceerd.
Deze introductie wordt vervolgt door een aantal vragen om te ontdekken welke rangschikking
tussen de invalshoeken aanwezig is. De drie subonderdelen worden aansluiten geënquêteerd nadat
de overwegingen per subonderdeel zijn benoemd en toegelicht in een introductie.
- De afsluiting; In de afsluiting volgen nog wat aanvullende vragen ten behoeve van het
keuzehulpmiddel. De enquête wordt vervolgens afgesloten door de respondenten nogmaals voor
hun medewerking te bedanken.
De enquête (3.B), de resultaten op de enquête (3.C & 3.D) en de uitwerking van de enquête (3.F) zijn
in de bijlage opgenomen. Deze gegevens zijn zeer waardevol om de prioriteitenstelling tussen de
overwegingsfactoren op te stellen. Naast het weergeven van deze prioriteitenstelling wordt in deze
paragraaf aangegeven hoe de betreffende overwegingsfactor in het keuzehulpmiddel wordt
opgenomen. Deze overwegingsfactoren worden benaderd vanuit het oogpunt van het bouwbedrijf.
3.2.2. Strategische overwegingsfactoren
Door het bouwbedrijf wordt de mate van flexibiliteit in de bedrijfsvoering en de bedrijfsorganisatie
als de twee belangrijkste strategische overwegingen beoordeelt. Dit is een bevestiging op de
toegevoegde motivaties omtrent de belangrijke rol van de personeelsplanning bij de besluitvorming.
Wanneer de bedrijfsorganisatie toereikend is kan door de flexibiliteit in de bedrijfsvoering ten alle
tijden geschakeld worden naar wat op dat moment het beste uitkomt voor het bouwbedrijf. Men
geeft aan dat de kerntaken vastliggen, maar in die zin niet bepalend hoeven te zijn. Om de strategie
voor het bouwbedrijf inzichtelijk te maken worden alle vier de strategische overwegingen in het
keuzehulpmiddel opgenomen.
De mate van flexibiliteit in de bedrijfsvoering
De mate van flexibiliteit in de bedrijfsvoering wordt hierbij bepaald door de flexibiliteit op de langeen op de korte termijn. Wanneer het bouwbedrijf afhankelijk is van de markt, is deze op de lange
termijn minder flexibel. Dit in tegenstelling tot als wanneer zij zelfstandig kan functioneren. Een
tweede maatstaf voor de flexibiliteit wordt inzichtelijk door de invloed van de personeelsbezetting
op de besluitvorming. Wanneer de personeelsplanning een grote invloed heeft in de besluitvorming,
neemt de (operationele) flexibiliteit toe. Beide maatstaven worden in de enquête bevestigd.
Factor:
Toelichting:
Afhankelijkheid t.o.v. markt
Strategische flexibiliteit
Invloed
van
de Operationele flexibiliteit
personeelsplanning

Bron:
Enquête/Literatuur
Enquête/Literatuur
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Bedrijfsorganisatie
De factor bedrijfsorganisatie is weer afhankelijk van de mate van flexibiliteit in de bedrijfsvoering en
kerntaken van het bouwbedrijf. Een bedrijfsorganisatie kan worden gekenmerkt als een
uitvoerende- of een uitbestedende organisatie. Een uitvoerende organisatie is een specialist in zijn
vakgebied en onafhankelijk van de makt. Dit in tegenstelling tot de uitbestedende organisatie die
afhankelijk is van de markt en als een generalist te kenmerken is. Wanneer het bouwbedrijf wordt
gekenmerkt als de uitvoerende organisatie kan de activiteit worden inbesteed, dit in tegenstelling
tot wanneer het bouwbedrijf een meer uitbestedende organisatie blijkt te zijn.
Factor:
Kerntaak van het bouwbedrijf
Afhankelijkheid t.o.v. de markt

Toelichting:
Specialist- Generalist
Zelfstandig of afhankelijk

Bron:
Literatuur
Literatuur

Kerntaak van het bouwbedrijf
Of een bouwbedrijf op de markt als specialist of als generalist functioneert wordt inzichtelijk door de
kerntaak van het bouwbedrijf. De prijs/kwaliteit verhouding bepaalt of de activiteit behoort tot de
kerntaak van het bouwbedrijf. Wanneer een activiteit tot de kerntaken behoort kan deze een goede
kwaliteit leveren tegen een lage prijs. Bij de generalist ontbreekt de specifieke kennis en ervaring,
waardoor er een andere verhouding ontstaat.
Factor:
Prijs

Kwaliteit

Toelichting:
Bron:
De
prijs
waarvoor
het Enquête/Literatuur
bouwbedrijf de montage kan
uitvoeren
De
kwaliteit
die
het Enquête/Literatuur
bouwbedrijf kan leveren

Risicobeheersing
De risicobeheersing wordt bepaald door de kans op- en de gevolgen van het risico te overwegen. Het
beheersen van risico’s is een overweging welke indirect verbonden is aan de kerntaak van het
bouwbedrijf. Mogelijk dat deze daarom ondergeschikt is aan de overige drie factoren.
Factor:
Kans op het risico
Gevolg van het risico

Toelichting:
Bron:
De kans dat het risico zal Literatuur
optreden
Het gevolg dat door het risico Literatuur
ontstaat

Grafiek 3.1. Prioriteitenstelling strategische overwegingen
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De grafische weergaven in grafiek 3.1 geeft aan hoe de respondenten de strategische
overwegingsfactoren waarderen. Dit overzicht is ontstaan door de resultaten uit tabel 3.2, waarin de
prioriteitenstelling inzichtelijk wordt gemaakt. (zie verantwoording in bijlage 3.E)
Omschrijving

Bijlage
3.D.

Berekening*

Strategische overwegingen
Bedrijfsvoering
- Mate van flexibiliteit in de bedrijfsvoering
6,00
- Bedrijfsorganisatie
6,00
- Kerntaken van het bedrijf bepalen
5,18
- Risicobeheersing
4,36
Tactische overwegingen
Bedrijfsomstandigheden
7,77
- Kennis, ervaring en capaciteit van het bouwbedrijf
6,14
(√(6,14*7,77))
- Bedrijfsorganisatie
4,91
(√(4,91*7,77))
- Uitbestedingsbeleid
3,86
(√(3,86*7,77))
Projectomstandigheden
4,91
- Tijd
6,22
(√(6,22*4,91))
- Kwaliteit
6,22
(√(6,22*4,91))
- Geld
5,89
(√(5,89*4,91))
- Invloed van het bouwbedrijf op het proces
5,40
(√(5,40*4,91))
- Complexiteit
4,75
(√(4,75*4,91))
- Optimalisatie van het product
3,27
(√(3,27*4,91))
Marktomstandigheden
2,86
- Kennis, ervaring en capaciteit in de markt
8,18
(√(8,18*2,86))
- Cultuur van de markt
0,82
(√(0,82*2,86))
*Om de tactische overwegingsfactoren met elkaar te vergelijken wordt de waarde
overwegingsfactor is toegekend vermenigvuldigt met de waarde welke aan de
toegekend. (Waarde Overwegingsfactor * Waarde Invalshoek )

Vergelijkingswaarde

6,9
6,2
5,5
5,5
5,5
5,4
5,1
4,8
4,0
4,8
1,5
welke aan de
invalshoek is

Tabel 3.2. Prioriteitenstelling overwegingsfactoren

3.2.3. Tactische overwegingsfactoren
Vanuit de eerder beschreven strategische overwegingen bepaalt het bouwbedrijf voor op de lange
termijn welke activiteiten zij gaan in- of uitbesteden. In de besluitvorming om een activiteit op de
korte termijn in- of uit te besteden vormen deze strategische overwegingsfactoren een voorwaarden
voor het nemen van dat besluit. Daarnaast zijn deze overwegingen mede bepalend voor de tactische
overwegingen binnen het bouwbedrijf, eerder aangeduid als de bedrijfsomstandigheden.
Door de enquête hebben de respondenten te kennen gegeven welke invalshoek men belangrijk
vindt. Tevens hebben zij aan de verschillende overwegingsfactoren een waarde toegekend. Door de
waarde welke is toegekend aan de overwegingsfactor te vermenigvuldigen met de waarde welke
aan de invalshoek is toegekend, ontstaat de prioriteitenstelling tussen de verschillende tactische
overwegingsfactoren (zie grafiek 3.2).
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Grafiek 3.2. Prioriteitenstelling tactische overwegingen

1. Bedrijfsomstandigheden
Vanuit de verschillende invalshoeken worden de bedrijfsomstandigheden als de belangrijkste
gewaardeerd door de respondenten. Vanuit deze bedrijfsomstandigheden wordt de factor ‘kennis,
ervaring en capaciteit van het bouwbedrijf’ als de belangrijkste benoemd. De gegeven motivaties
bevestigen dit doordat men aangeeft dat, als de kennis en ervaring betreffende het werk aanwezig is
en het bedrijf over voldoende capaciteit beschikt, het werk kan worden inbesteed.
Kennis, ervaring en capaciteit van het bouwbedrijf
Deze factor wordt inzichtelijk gemaakt door te bepalen wat het bouwbedrijf kan leveren. Zoals bij de
projectomstandigheden wordt toegelicht, moet dus inzichtelijk worden gemaakt welke prestaties
het bouwbedrijf, ten aanzien van de factoren tijd, kwaliteit, geld en invloed op het bouwproces, kan
bieden.
Factor:
Tijd

Kwaliteit
Geld

Invloed op het bouwproces
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Toelichting:
De bouwtijd waarin het
bouwbedrijf het werk kan
realiseren.
De kwaliteitsverklaringen die
het bouwbedrijf kan bieden
De kostprijs waarvoor het
bouwbedrijf het werk kan
realiseren
Bouwproces
afhankelijke
overwegingen om het werk inof uit te besteden.

Bron:
Enquête / Literatuur

Enquête / Literatuur
Enquête / Literatuur

Enquête / Literatuur

Bedrijfsorganisatie
De factor ‘bedrijfsorganisatie’ wordt met name bepaald door de strategische overwegingen en kan
in het keuzehulpmiddel worden afgeleid van de strategische overwegingen. Daarbij is deze factor
medebepalend in wat het bouwbedrijf, met zijn afdelingen/structuur, kan verwerken. Gemiddeld
genomen wordt aannemersbedrijf P. van Leeuwen b.v. omschreven als een bedrijf waarbij de balans
ligt tussen het uitbesteden en het zelf uitvoeren van de werkzaamheden.
Factor:
Toelichting:
Bron:
Zie; Kennis, ervaring en Deze factoren maken zichtbaar Enquête / Literatuur
capaciteit van het bouwbedrijf
wat het bouwbedrijf vanuit de
kennis, ervaring, capaciteit en
bedrijfsorganisatie kan leveren.
Uitbestedingsbeleid
Het uitbestedingsbeleid kan als volgt worden samengevat; Wanneer de capaciteit, kennis en
ervaring aanwezig is kan het werk worden inbesteed, maar de voorkeur ligt bij het uitbesteden van
werk. De respondenten geven hierbij aan dat de financiële zijde bij deze overweging altijd een rol
blijft spelen. Deze factor wordt inzichtelijk door de verschillende invalshoeken en factoren te
rangschikken.
Factor:
Invalshoeken

Factoren

Toelichting:
Bron:
Door de invalshoeken te Enquête / Literatuur
waarderen, wordt zichtbaar of
het bouwbedrijf de bedrijfs-, de
projectof
de
marktomstandigheden
bepalend vindt.
Door de invalshoeken te Enquête / Literatuur
waarderen, wordt zichtbaar
wat het bouwbedrijf bepalend
vindt.

2. Projectomstandigheden
Na de bedrijfsomstandigheden worden de projectomstandigheden als het belangrijkste
gewaardeerd. Vanuit de projectomstandigheden zijn de belangrijkste vier overwegingsfactoren ‘tijd’,
‘kwaliteit’, ‘geld’ en ‘invloed op het proces’. De overwegingsfactoren ‘complexiteit’ en ‘optimalisatie’
van het product worden daardoor minder
belangrijk geacht. De toelichting op de
overwegingsfactoren en de motivaties
vanuit de enquête geven hiervoor een
mogelijke verklaring. Ondanks dat beide
factoren apart in de literatuur worden
omschreven zijn deze te omschrijven als
combinatie van de factoren ‘tijd’, ‘geld’,
‘kwaliteit’ en ‘invloed van het bouwbedrijf
op het proces’, zoals in afbeelding 3.11
schematisch wordt weergegeven. Als de
factor ‘complexiteit’ of ‘optimalisatie’
toeneemt, zullen de overwegingsfactoren
respectievelijk negatief of positief worden
beïnvloed. Als het bouwbedrijf een
Afb. 3.11. Effect van complexiteit /
optimalisatie kan uitvoeren op het
optimalisatie op de vier factoren
product door bijvoorbeeld een specifiek
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en repeterend onderdeel prefab te maken zal dit een positief effect hebben op de factor tijd en
indirect op de factor geld. Een tweede voorbeeld is een verhoogde complexiteit doordat er veel
onzekerheden zijn binnen het proces. Het is dan belangrijk dat het bouwbedrijf een grote invloed zal
behouden op het bouwproces. Vanwege deze afhankelijkheid zullen alleen de factoren ‘tijd’,
‘kwaliteit’, ‘geld’ en ‘invloed op het bouwproces’ worden meegenomen.
Tijd
De factor ‘tijd’ wordt vooral bepaald door de planning van de werkzaamheden. Omdat uit
vooronderzoek bleek dat deze factor niet juist bepaald kon worden, gaat hoofdstuk vier van dit
rapport daar dieper op in. In dit hoofdstuk wordt de norm bepaald, waardoor het bouwbedrijf exact
het benodigd aantal manuren kan berekenen. Naast het weergeven van de benodigde bouwtijd
dient binnen deze factor ook aandacht te worden gegeven aan de fasering gedurende het
bouwproject. De informatie over de fasering is een belangrijk gegeven om de kans op wijzigingen in
kaart te brengen.
Factor:
Bouwtijd

Fasering van het project

Fase bij contracteren

Toelichting:
Deze factoren maken zichtbaar
wat het bouwbedrijf vanuit de
kennis, ervaring, capaciteit en
bedrijfsorganisatie kan leveren.
Als fasering onbekend is, zal het
bouwbedrijf de coördinatie in
eigen hand willen houden.
Geeft aan hoe de ontwerp- en
de uitvoeringsfase zich tot
elkaar verhouden.

Bron:
Enquête / Literatuur

Literatuur

Literatuur

Kwaliteit
De ‘kwaliteit’ van het product is volgens de respondenten een belangrijke overweging. Omdat uit
vooronderzoek blijkt dat deze factor in de praktijk geen knelpunt is, wordt deze factor inzichtelijk
door de aanwezigheid van kwaliteitsverklaringen. Deze verklaringen bieden informatie over het te
leveren bouwproduct en het te doorlopen bouwproces. In het keuzehulpmiddel zal de factor
kwaliteit aan de hand van de volgende kwaliteitsgegevens inzichtelijk worden gemaakt, te weten;
het attest, de productcertificaat, het attest met productcertificaat, het procescertificaat, het
kwaliteitssysteemcertificaat en de beoordelingsrichtlijn. Wanneer de kwaliteitsverklaringen in het
bezit zijn van de uitvoerende partij, is de kwaliteit van het te leveren product gewaarborgd.
Wanneer een kwaliteitsverklaring ontbreekt zal de uitvoerende partij dit met de opdrachtgever
moeten overleggen.
Factor:
Attest
Productcertificaat
Procescertificaat
Kwaliteitssysteemcertificaat
Beoordelingsrichtlijn
Voldoen aan kwaliteitseisen

Toelichting:
Zie pagina 46
Zie pagina 46
Zie pagina 46
Zie pagina 46
Zie pagina 46
Voldoet het product aan de
eerder gestelde eisen

Bron:
Literatuur
Literatuur
Literatuur
Literatuur
Literatuur
Literatuur

Geld
De factor ‘geld’ wordt bepaald door de bouwkosten aan de hand van directe arbeid en directe
materialen te berekenen. Daarnaast dient de toeslag Algemene Bouwplaats Kosten te worden
meegenomen in de berekening. In deze Algemene Bouwplaats Kosten dient extra aandacht te zijn
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voor de kosten t.g.v. de werkvoorbereiding, de uitvoering en veiligheid & gezondheid. Dit is
belangrijk omdat deze kosten namelijk wijzigen als een werk wordt in- of uitbesteed. Vanuit de
enquête wordt daarbij meerdere malen aangegeven dat de kosten ten gevolgen van meerwerk ook
in de overweging dienen te worden meegenomen.
Factor:
Bouwkosten
Algemene bouwplaatskosten

- Werkvoorbereiding
- Uitvoering
- Veiligheid & Gezondheid
Meerwerk

Toelichting:
Kosten t.g.v. directe arbeid en
directe materialen
Extra kosten veroorzaakt door
bouwplaats
inrichting,
werkvoorbereiding & uitvoering
Kosten t.g.v. werkvoorbereiding
Kosten t.g.v. uitvoering
Kosten t.g.v. veilig en gezond
werken
Welke kosten zijn er extra te
verwachten

Bron:
Enquête / Literatuur
Literatuur

Literatuur
Literatuur
Literatuur
Enquête

Invloed op het bouwproces
Om de laatste factor te bepalen is inzicht nodig in vijf aspecten. Deze aspecten, welke afkomstig zijn
uit de literatuur en de enquête, geven aan of het gewenst is dat het bouwbedrijf het werk in of
uitbesteed.
Allereerst moet worden bepaald wat het detailniveau van de vraagspecificatie is. Wanneer de
vraagspecificatie in functionele eisen is omschreven dient de uitvoerende partij veel kennis van het
product te hebben. Dit in tegenstelling tot wanneer de vraagspecificatie in concrete technische eisen
is omschreven. Als de vraagspecificatie in concrete technische eisen is omschreven, behoort
inbesteden tot de mogelijkheden.
Hoeveel invloed van het bouwbedrijf gewenst is in de uitvoering, wordt mede bepaald door de te
verwachten hoeveelheid wijzigingen. Indicaties hiervoor zijn; informatiestukken van onvoldoende
kwaliteit, een ontwerpfase welke tegelijk verloopt met de uitvoeringsfase of een nog niet
vastgelegde fasering voor de afbouwfase. Wanneer veel wijzigingen zijn te verwachten ontstaat de
voorkeur om het werk in te besteden.
Uit het interview met de algemeen directeur van MAT Afbouw blijkt hoe belangrijk een goede
samenwerking is tussen bouwbedrijf en de marktpartijen. Het is een gegeven dat de
projectorganisatie van de opdrachtnemer moet worden geplaatst in de projectorganisatie van de
opdrachtgever. Bij een complexe samenwerking zou het inbesteden van de werkzaamheden,
mogelijk de voorkeur krijgen.
Vanuit de enquête blijken ook de volgende twee aspecten belangrijk voor de besluitvorming te zijn.
De positie van de montage van de metal stud wand op de afbouwplanning bepaalt of dit een hoofdof een deelactiviteit is. Wanneer het een hoofdactiviteit betreft is er een continue aanwezigheid
gewenst van montageploegen. Bij een deelactiviteit is het monteren van de wanden één van de
activiteiten welke moeten worden verricht. Wanneer het werk een hoofdactiviteit is, krijgt
uitbesteden de voorkeur.
In het laatst aspect geeft de gebruiker aan of het werk moet worden inbesteed om continue
aanwezigheid op het werk rendabel te maken. Wanneer er bijvoorbeeld op een project een
beperkte hoeveelheid werk hoeft te worden geleverd kan het bouwbedrijf het werk inbesteden,
zodat aanwezigheid op het project rendabel wordt.
Factor:
Vraagspecificatie
Wijzigingen
uitvoering

tijdens

Toelichting:
Bron:
Functionele- of technische Literatuur
productomschrijving
de De te verwachten wijzigingen Literatuur
tijdens de uitvoering
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Samenwerking

Hoofd-/Deelactiviteit

Rendabiliteit

De complexiteit om een extra Enquête / Literatuur
organisatie
in
de
projectorganisatie op te nemen
Metal stud wand is een Enquête
bepalende activiteit of is één
van de werkzaamheden
Om aanwezig te kunnen zijn op Enquête
het werk is inbesteden wel of
niet van toepassing.

3. Marktomstandigheden
De marktomstandigheden zijn zichtbaar ondergeschikt aan de overige twee invalshoeken. Deze
invalshoek wordt bepaald door de factor ‘kennis, ervaring en capaciteit in de markt’. Inzicht in deze
omstandigheden wordt verkregen door de aangeboden offerte van de onderaannemer.
Kennis, ervaring en capaciteit in de markt
De factor ‘kennis, ervaring en capaciteit in de markt’ wordt inzichtelijk door de afgegeven offerte. In
deze offerte wordt een passende aanbieding gedaan op de projectvraag. Door te bepalen wat de
markt ten aanzien van de projectomstandigheden kan leveren, wordt deze factor inzichtelijk.
Factor:
Tijd

Kwaliteit
Geld

Invloed op het bouwproces

Toelichting:
De bouwtijd waarin het
bouwbedrijf het werk kan
realiseren.
De kwaliteitsverklaringen die
het bouwbedrijf kan bieden
De kostprijs waarvoor het
bouwbedrijf het werk kan
realiseren
Bouwproces
afhankelijke
overwegingen op het werk inof uit te besteden.

Bron:
Enquête / Literatuur

Enquête / Literauur
Enquête / Literauur

Enquête / Literauur

Cultuur van de markt.
De overwegingsfactor ‘cultuur van de markt’ is zeer ondergeschikt en deze zal daarom buiten
beschouwing worden gelaten.
Factor:
n.v.t.

Toelichting:
n.v.t.

Bron:
Enquête

Deze inzichten zijn verwerkt in de deelconclusie van dit hoofdstuk, welke als paragraaf 3.3 is
toegevoegd aan dit rapport. Deze deelconclusie geeft een helder overzicht van de
overwegingsfactoren welke in het keuzehulpmiddel dienen te worden opgenomen.
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3.3.Deelconclusie

Strategische
overwegingen

Door hoofdstuk 3 is inzicht verkregen in de besluitvorming om een activiteit in of uit te besteden. In
de eerste paragraaf staan de overwegingsfactoren vermeld zoals deze in de literatuur staan
beschreven. In de tweede paragraaf zijn deze factoren toegepast op het bouwbedrijf met betrekking
tot het in- of uitbesteden van de montage van de metal stud wand. Deze inzichten zijn verwerkt tot
een schema, zie afbeelding 3.12, waarin de besluitvorming aan de hand van de factoren wordt
weergegeven.

De bedrijfsvoering
Mate van flexibiliteit
in de bedrijfsvoering

Risicobeheersing

Bedrijfsorganisatie

Kerntaken van het
bouwbedrijf bepalen

Bestek, Bestekstekeningen
en Nota van wijzigingen
en van inlichtingen

Invloed van het
bouwbedrijf op het
proces (4,8)

Kennis, ervaring en capaciteit in de markt (4,8)

Geld (5,4)

Marktomstandigheden

Het uitbestedingsbeleid (5,5)

Kwaliteit (5,5)

Bedrijfsorganisatie (6,2)

Tijd (5,5)

Bedrijfsomstandigheden
Kennis, ervaring en capaciteit van het bouwbedrijf. (6,9)

Tactische overwegingen

Projectomstandigheden

Offerte

Waargenomen problemen bij een inbesteed montage proces
De bouwtijd bepalen van de inbesteden activiteit
Het veilig en gezond uitvoeren van de inbesteden activiteit

Hoofdstuk 4.
Hoofdstuk 5.

Afb. 3.12. Overzicht besluitvorming

In het strategische niveau van het bouwbedrijf wordt de strategie van de bedrijfsorganisatie
bepaald. In deze strategie is vastgelegd hoe de activiteit, de montage van de metal stud wand, past
binnen het bouwbedrijf. Dit wordt bepaald aan de hand van de vier weergegeven factoren. Vanuit
de bedrijfsvoering kunnen de bedrijfsomstandigheden worden afgeleid. Via deze factoren wordt
bepaald welke prestatie kan worden geleverd aan de hand van de kennis, ervaring en capaciteit van
het bouwbedrijf en de bedrijfsorganisatie. Wanneer een activiteit wordt in- of uitbesteed is
daarnaast afhankelijk van het uitbestedingdsbeleid. Dit beleid is binnen het bouwbedrijf bekend.
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Wat het bouwbedrijf moet gaan leveren staat omschreven in het bestek, de bestekstekeningen en
de nota van wijzigingen en van inlichtingen. Deze projectomstandigheden worden omschreven aan
de hand van vier factoren, te weten; ‘tijd’, ‘kwaliteit’, ‘geld’ en ‘invloed op het bouwproces’. Wat de
marktpartijen kunnen bieden vormt de marktomstandigheden en wordt middels een offerte
inzichtelijk. Aan de hand van de bepaalde strategie en de prestaties die het bouwbedrijf en de
marktpartij kan leveren wordt de besluitvorming genomen. Om de juiste aanbieding vanuit het
bouwbedrijf te kunnen doen is er, zoals vooronderzoek uitwees, extra inzicht nodig in het bepalen
van de bouwtijd en het veilig en gezond werken. Deze thema’s worden in respectievelijk hoofdstuk
vier en vijf behandeld.
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4. Bouwtijd bepalen van de inbesteden montage van de metal stud
wand.
Vanuit het participerend observeren bij het bouwproject “De Wulverhorst” te Oudewater is
gebleken dat, naast de veiligheid en gezondheid van de werknemers, het beheersen van de
bouwtijd een probleem is bij een inbesteed montageproces. Zoals blijkt uit het
stroomanalysediagram welke in paragraaf 2.1.2. wordt beschreven speelt het bepalen van de
normering hierbij een prominente rol. Dit wordt aangetoond in afbeelding 4.1 waarin de factor tijd
binnen de uitvoering van een bouwproject schematische wordt weergegeven. Wanneer de
normering onjuist is bepaald, heeft dit invloed op de overige vier handelingen.

Afb. 4.1: Factor tijd

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de calculatietijdnorm wordt bepaald voor de inbesteden
montage van de metal stud wand. Om concrete en betrouwbare waarden te verkrijgen zullen deze
middels tijdstudies worden bepaald. Om tevens een
vergelijking te trekken met het gespecialiseerde
afbouwbedrijf zal elke berekende waarde worden
vergeleken met een norm uit de literatuur (zie afbeelding
4.2). Deze norm/vergelijkingswaarde is afkomstig uit het
rapport “Lichte scheidingswanden en plafonds” (2010)11
van Ing. L. Brokelman. In dit rapport staat het onderzoek
beschreven naar de opbouw en samenstelling van
calculatietijdnormen voor het monteren van lichte
scheidingswanden en plafonds door het gespecialiseerde
afbouwbedrijf. Om een vergelijking te kunnen maken
tussen de prestaties van het aannemersbedrijf en het
Afb. 4.2: In- of uitbesteden
gespecialiseerde afbouwbedrijf is dit onderzoek op een
vergelijkbare wijze uitgevoerd.
De opbouw van de calculatietijdnorm staat schematische weergegeven in afbeelding 4.3 De
continue tijdstudie analyseert de gehele of een deel van de aan de bewerking bestede tijd, de nettobewerkingstijd, zodat standaardtijden voor herhaalde (deel)bewerkingen kunnen worden bepaald.
De Multi Moment Opname analyseert de werktijd en maakt een systematische rangschikking van
taken, waar wordt nagegaan hoeveel tijd per taak wordt besteed, de richttijd. Naderhand wordt
ingezoomd op de calculatietijdnorm waarvoor de bouwplaatscoëfficiënten worden beschreven.

11

Brokelman, L & Balk, W.J. (2010) Lichte scheidingswanden en plafonds. Bodegraven
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Richttijd
4.2.

Bouwplaatscoëfficiënten

Aan- en afloop

Rust en persoonlijke verzorging

Indirecte handelingen en deelbewerkingen

Netto- bewerkingstijd
4.1.

Extra werkzaamheden

Calculatietijdnorm
4.3.

Directe (productieve montage)
handelingen en deelbewerkingen

Afb. 4.3: Opbouw calculatietijdnorm
Bron: Rapport lichte scheidingswanden en plafonds (2010)

4.1. Netto- bewerkingstijd
De netto- bewerkingstijd wordt bepaald middels een continue tijdstudie. De continue tijdstudie
techniek is een methode waarmee door het continu waarnemen van een medewerker de tijd
besteed, aan waarde toevoegende activiteiten, nauwkeurig wordt gemeten. Om de nettobewerkingstijd te bepalen wordt er eerst een handelingsanalyse uitgevoerd. In deze
handelingsanalyse wordt zover ingezoomd dat elementen kunnen worden opgesplitst. Zo kan het
voorkomen dat een element in één bewerking vaker voorkomt, niet in iedere bewerking voorkomt
of ook in ander werk voorkomt. Als deze elementen duidelijk zijn worden de frequenties bepaald. De
volgende stap is het meten van de grondtijden van deze elementen waarna middels een berekening
de netto- bewerkingstijd kan worden bepaald. Belangrijk hierbij is het schatten van het tempo
waarmee de bewerking wordt uitgevoerd, deze kan lager, gelijk of hoger zijn dan hun normale
werktempo. Het opnameblad welke is gebruikt om de, met de stopwatch, gemeten tijden te noteren
is als bijlage 4.A toegevoegd. De exacte resultaten zijn als bijlage 4.C toegevoegd, waarbij extra
informatie is toegevoegd met betrekking tot de betrouwbaarheid van de waarden.

Afb. 4.4: Continue tijdstudie

Om de netto- bewerkingstijd te bepalen zijn de exacte grondtijden gemeten van de handelingen
welke nodig zijn om de montage van de metal stud wand te realiseren. Aan de hand van
onderstaand voorbeeld wordt toegelicht hoe de resultaten in dit rapport staan beschreven. De
handelingen behorende bij een activiteit worden inzichtelijk door een SADT- diagram. Dit diagram is
afgeleid uit het SADT- diagram; de montage van de metal stud wand, welke als bijlage 1.D is
toegevoegd. Het SADT- diagram toont hoe de verschillende handelingen samen de activiteit vormen.
Omdat in bijlage 1.E de montage al zeer uitvoerig staat beschreven wordt hier niet dieper op in
gegaan. Wel is er steeds een korte toelichting over hoe deze handelingen in de praktijk zijn gemeten.
Na het beschrijven van de activiteit worden de resultaten van de Continue Tijdstudies getoond
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middels een tabel welke vergelijkbaar is met tabel 4.1 Deze tabel is een samenvatting van de in
bijlage 4.B getoonde meetresultaten.

Ploeg-grootte
aantal werkn.

Frequentie

Grondtijd in
cmin

Totaaltijd in
manmin.

Handeling 1.

A1

B1

C1

D1

-Handeling N.

-An

-Bn

-Cn

-Dn

E1= B1 *C1 *D1
GE1
-En= Bn *Cn *Dn
GEn

Opmerkingen

Aantal waarnemingen

Tabel 4.1

Bewerking /
handeling

Activiteit

------

Totaal:
F=E1 *--*En manmin/ eenheid
Ter vergelijking* G*
Verschil = (F/G)  +/- H
* Is referentie waarde van de gespecialiseerde afbouwer (zie Lichte scheidingswanden en plafonds (2010))

A

B

C

D
E
F
G

H

Staat voor het aantal keer dat de grondtijd voor deze handeling is gemeten. De metingen staan
vermeldt in de bijlage. Uit dit getal kan door de lezer een conclusie worden getrokken over de
betrouwbaarheid.
Geeft aan door hoeveel werknemers deze activiteit dient te worden uitgevoerd. Hiermee wordt
bedoeld hoeveel werknemers er nodig zijn om de handeling uit te kunnen voeren. Veiligheid en
gezondheid spelen hierbij ook een rol
Geeft aan hoe vaak deze handeling dient te worden uitgevoerd binnen deze activiteit. Ter
illustratie moet er bij het monteren van de onderregel zes maal een bevestiging worden
aangebracht.
Is het rekenkundige gemiddelde van de gemeten grondtijden zoals deze staan getoond in de
eerder genoemde bijlage.
De totaaltijd, wordt opgebouwd door grondtijd in cmin te vermenigvuldigen met de frequentie
en de ploeg- grootte.
Deze netto- bewerkingstijd, voor deze activiteit, wordt berekend door de totaaltijden van de
handelingen bij elkaar op te tellen.
Deze waarde is afkomstig uit het rapport “Lichte scheidingswanden en plafonds (2012)” Dit
onderzoek beschrijft een onderzoek naar de calculatietijdnorm van de montage van de metal
stud wand door de gespecialiseerde afbouwer.
De gemeten bewerkingstijd wordt gedeeld door de bewerkingstijd welke wordt behaald door
de gespecialiseerde metal stud bouwers.

De montage van de metal stud wand bestaat uit zeven verschillende activiteiten (zie afbeelding 4.5).
Een uitgebreide toelichting op deze activiteiten is, zoals eerder vermeld, als bijlage 1.E aan dit
rapport toegevoegd.

Afb. 4.5: SADT Diagram - Montage van de metal stud wand.
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4.1.1. Prepareren werklocatie
Het prepareren van de activiteit gebeurt niet zo gestructureerd als het SADT- diagram zou doen
vermoeden. Dit gaf de aanleiding om de activiteit, het prepareren van de werklocatie, als één
handeling te beschouwen om hier vervolgens de netto bewerkingstijd van te meten. De twee
metingen leiden tot het volgende resultaat (tabel 4.2). Een kanttekening die hierbij gemaakt kan
worden is de (te) lage organisatiegraad. De werknemers kregen een minimale aansturing en
specifieke tekeningen waren niet beschikbaar. De situationele omstandigheden bepalen bij deze
activiteit in belangrijke mate het tijdsbeslag. Mede vanwege deze omstandigheden overschrijdt de

bepaalde norm de referentiewaarde met 24 procent.

Totaal:
Ter vergelijking:

18,7 manmin / ruimte
15,0 manmin / ruimte

Opmerkingen

2

Totaaltijd in
manmin.

2

Grondtijd in
cmin

Ploeg-grootte
aantal werkn.

Prepareren
werklocatie

Frequentie

Aantal waarnemingen

Tabel 4.2

Bewerking /
handeling

Prepareren werklocatie

Één ruimte met A
> 5 m2 < 25 m2

933

18,7 manmin
15,0 manmin*

A=oppervlakte
ruimte

Bij 5m2 <A< 25 m2
2
Bij4.6:
5mSADT
<A<Diagram
25 m2* - Prepareren werklocatie
Afb.

Verschil = (18,7/15,0)  + 24%
* Is referentie waarde van de gespecialiseerde afbouwer (zie Lichte scheidingswanden en plafonds (2010))
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4.1.2. Bevoorraden werklocatie
Deze activiteit is tijdens de observaties niet waargenomen doordat deze activiteit al was uitgevoerd
voordat de continue tijdstudie kon plaatsvinden. Bij het tweede referentieproject te Maasland
gebeurde het bevoorraden met de inzet van een heftruck. Dit is een uitzonderlijke situatie die, zoals
in hoofdstuk 5 blijkt, gevolgen heeft voor de veiligheid en gezondheid van de medewerkers. Doordat
deze handeling niet kon worden waargenomen is er geen waarde bekend waarmee de norm kan
worden bepaald en de vergelijkingswaarde kan worden gerefereerd. Om toch een calculatietijdnorm
te verkrijgen zal de norm vanuit het rapport worden toegepast. (zie tabel 4.3 en 4.4). Dat de
vergelijkingswaarde en de berekende waarde naar alle waarschijnlijkheid elkaar zullen benaderen
wordt aangetoond in het rapport “De montage van de metal stud wand in eigen beheer
uitvoeren(2014)” aan.
Plaatsen op
tussenopslag

Vervoer naar
bouwproject
2.1

Transport naar in
het gebouw

2.2

Opslag op bokken

2.4

Prepareren
bevoorrading
2.3

2.7

Transport naar
verwerkingsplek
2.5

Opslag
verzamelruimte
2.6

Afb. 4.7: SADT Diagram - Bevoorraden werklocatie

Profiellengte
(mm.)

2.530
4.000

Netto- deelbewerkingstijden voor het horizontale transport van bundels met 8
profielen over 25 m (enkele afstand)
Transport door 1 monteur
[15+(2,6*25)*1 =80 mancmin/plaat
0,0133 mu / bundel
Overschrijding van de tillimiet

Transport door 2 monteur
[15+(2,6*25)*2 =160 mancmin/plaat
0,0266 mu / bundel
[30+(2,6*25)*1 =190 mancmin/plaat
0,0317 mu / bundel

Tabel 4.3: Bevoorraden van de profielen

Plaatafmeting (mm.)

1.200* 2.600* 12,5
600/900* 2.600* 12,5

Netto- deelbewerkingstijden voor het horizontale transport van platen,
isolatie en folie over 25 m (enkele afstand) (palletwagen)
Transport door 1 monteur
Overschrijding van de tillimiet
Een niet gebruikelijke
toepassing

Transport door 2 monteur
[38+(0,125*25)*2=82,25 mancmin/plaat
0,0137 mu / plaat
[38+(0,125*25)*2=82,25 mancmin/plaat
0,0137 mu / plaat

Tabel 4.4: Bevoorraden van de isolatie- en gipsplaten
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4.1.3. Monteren metalen frame
Het monteren van het frame gebeurd door één vaste ploeg van twee werknemers. Zij hebben op dit
bouwproject de meeste frames opgebouwd, waardoor de medewerkers al een beperkte ervaring
hebben met het uitvoeren van deze activiteit. De eerste deelactiviteit is het maatvoeren van de
wand. Vervolgens worden de onder- en bovenregel gemonteerd, waarna de stijlen worden
aangebracht. In dit rapport zijn de netto- bewerkingstijden van de vier deel activiteiten weergegeven
(tabel 4.6). Voor een specificatie van de netto- bewerkingstijd per handeling, behorende bij de
deelactiviteit, wordt verwezen naar bijlage 4.G. De vier deelactiviteiten worden wel apart toegelicht.

Afb. 4.8: SADT Diagram - Monteren metalen frame

1

Bepaalt per meter

1

Bepaalt per stijl

Totaal:
Ter vergelijking:

Bepaalt per deelactiviteit
Bepaalt per deelactiviteit

Opmerkingen

Bepaalt per meter

Totaaltijd in
manmin.

1

Grondtijd

Frequentie
Bepaalt per wand

Tabel 4.6

Zie bijlage 4.B.

Ploeg-grootte

Aantal

2

Wand
maatvoeren
Onderregel
monteren
Bovenregel
monteren
Stijlen
aanbrengen

Zie bijlage 4.B.

Bewerking /
handeling

Monteren metalen frame (zie bijlage 4.B voor specificatie per deelactiviteit)

2,78 manmin/wand
1,70 manmin/wand*
1,18 manmin/m1
1,19 manmin/m1*
1,45 manmin/m1
1,41 manmin/m1*
1,65 manmin/stijl
0,73 manmin/stijl*

+ 64 %
-1%
+3%
+ 126 %

Verschil = Bepaalt per deelactiviteit
* Is referentie waarde van de gespecialiseerde afbouwer (zie Lichte scheidingswanden en plafonds (2010))

Wand maatvoeren
Voor het aftekenen van de referentiepunten gebruiken
de werknemers een rolmaat. De twee referentiepunten
die nodig zijn om de positie van de wand te bepalen
werden
achtereenvolgens
afgeschreven.
Twee
werknemers zijn hiervoor nodig. Vervolgens pakt één
medewerker de projectielasser en plaats deze op de
gewenste positie. Door de twee werknemers samen
wordt de laser gericht, waarbij één werknemer de laser
beweegt en de tweede werknemer de laserlijn en het
referentiepunt met elkaar vergelijkt. Nadat de onder- en
bovenregel zijn gemonteerd kan de laser worden
opgeborgen.
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Afb. 4.9: Projectielaser

Afb. 4.10: SADT Diagram - Wand maatvoeren

Uit de metingen blijkt dat de werknemers de referentiepunten sneller aftekenen. Dit komt
vermoedelijk doordat uit de omschrijving blijkt dat de werkzaamheden, zoals deze ten tijden van de
observatie zijn uitgevoerd, anders zijn. De omschrijving vanuit de referentiewaarde is: “Loodrecht
onder een vast punt referentiepunt op vloer aftekenen.” Terwijl de werknemers, op het
referentieproject, de referentiepunten met een rolmaat vanuit een aanwezig vast punt bepalen. Het
pakken, wegleggen en richten van de projectielaser gebeurt sneller. De specialisten zijn dit mogelijk
meer gewend en een belangrijk verschil is dat de eigen werknemers de projectielasser samen
richten. De netto- bewerkingstijd, voor het maatvoeren van de wand, overschrijdt de
referentiewaarde met 64 procent.
Onderregel monteren
De U- profielen worden gehaald vanuit de nabij opslag op een afstand van ongeveer 6 meter vanaf
de verwerkingsplek. De profiel wordt afgekort door deze langs de uiteindelijke positie te houden.
Het profiel wordt mechanische op de vloer bevestigd middels slagpluggen. Een alternatieve
werkwijze door schietnagels toe te passen was vanwege de vloerkwaliteit onmogelijk. Het
bevestigen gebeurt zes keer per profiel van vier meter, waardoor de werknemer zichzelf en het
gereedschap vijf keer moet verplaatsen. Al deze werkzaamheden worden door één werknemer
uitgevoerd.

Afb. 4.11: SADT Diagram - Onderregel monteren

Het bevoorraden van de profielen is opgebouwd uit de variabele, afstand, waardoor deze op een
afwijkende wijze moest worden bepaald, zie hiervoor bijlage 4.D Om deze te bepalen zijn de
meetpunten verwerkt in een grafiek en vergeleken met de formule zoals deze zijn bepaald in het
rapport “lichte scheidingswanden en plafonds.” Door de standaard formule de meetpunten te laten
benaderen is de formule bepaald die geldend is voor de verkregen resultaten uit de metingen. De
werknemers wijken met hun werkwijze af van de specialisten. Deze korten het profiel af nadat deze
is gemonteerd terwijl de werknemers dit doen voordat ze hem monteren. Het halen van het profiel
doen de werknemers sneller, in tegenstelling tot het afkorten van het profiel welke de norm bijna
drie keer overschrijd. De overige metingen benaderen elkaar. Dit te samen leidt tot een nettobewerkingstijd, voor het monteren van de onderregel, die de referentiewaarde met 1 procent
beperkt.
Bovenregel monteren
Deze activiteit is vergelijkbaar met het monteren van de onderregel. De factor dynamische en
statische werk, doordat de werknemers boven hun hoofd moeten werken, veroorzaakt dat de norm
beduidend hoger ligt.

Afb. 4.12: SADT Diagram - Bovenregel monteren
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Uit de berekening blijkt dat de werknemers de netto- bewerkingstijd met vier procent verhogen voor
het monteren van de bovenregel. De werknemers hebben meer tijd nodig voor de handelingen
‘regel afkorten met een blikschaar’, ‘verplaatsen van en naar bevestiging’ en ‘regel tegen het
plafond positioneren, boor pakken en door het profiel heen in het plafond gaten boren’.
Stijlen monteren
De regels zijn bevestigd en de C- profielen kunnen worden aangebracht. De profielen worden weer
per twee stuks uit de nabije opslag gehaald. Net als bij de U- profielen wordt de formule, die deze
norm beschrijft, bepaaldt a.d.h.v. metingen. Tegelijk met het bepalen van de lengte worden de
h.o.h. maten afgeschreven. Als de stijlen zijn afgekort kunnen deze tussen de onder- en bovenregel
worden gemonteerd. Vanwege de detaillering worden deze niet bevestigd.

Afb. 4.13: SADT Diagram - Stijlen monteren

Het bepalen en afschrijven van de lengte overschrijdt de norm zes keer. Het afkorten van de stijlen
overschrijdt de norm drie keer. Het tussen de onder- en bovenregel plaatsen van de stijlen
overschrijdt de norm twee keer. Deze activiteiten zorgen ervoor dat de norm ruim wordt
overschreden. De werknemers gaan mogelijk anders om met de werkzaamheden (te precies) en
missen de handigheid van het montage. Deze factoren dragen er aan bij dat de referentiewaarde
met 126 procent wordt overschreden.
4.1.4. Wand isoleren
Doordat isolatiemateriaal (glaswol) gemakkelijk te verwerken is, vinden de verschillende
handelingen minder gestructureerd plaats dan het SADT diagram (afb. 4.15) zou doen vermoeden.
De isolatieplaat wordt op maat gesneden en eventuele sparingen of uitsnijdingen (afb. 4.14) worden
verwijderd. Dit gebeurt nabij de wand zodat maatvoering en snijden moeilijk zijn te onderscheiden.
Vervolgens wordt de plaat in het frame geplaatst.

Afb. 4.14: Isoleren van wand 2 (afbeelding 4.16).

Afb. 4.15: SADT Diagram - wand isoleren
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Vanwege de “ongestructureerde” werkwijze is besloten om de netto- bewerkingstijd te bepalen
middels een multi moment opname. De referentiewaarde is daarmee op dezelfde wijze bepaald als
in het rapport “Lichte scheidingswanden en plafonds (2010)”. De Multi Moment Opname is
uitgevoerd bij het isoleren van twee wanden. Een aanzicht van deze wanden is getoond in
afbeelding 4.16. De multi moment opname is uitgevoerd door om de 15 seconde waar te nemen. In
totaal duurde deze observatie 158 waarnemingen, ofwel 40 manminuten.

MMO, Aanbrengen van isolatiemateriaal

Activiteit

Isolatie aanbrengen
Indirect
Rust en pers. Verz.
Aan- en afloop
Totaal

Aantal
waarnemingen
Abs. in %
A
B
=
(tot van A)
114
25
14
5
158

Tabel

Tijd in
minuten
C
=
B*0,25

72
16
9
3
100 40

29
6
4
1

4.7

Tijd in
Aantal
manwerknemers minuten

Productie
in m2
Norm

D

F

E
=
C*D

G
=
E/F

1
29 17,9
1,59
1
6 158 waarnemingen =
1
4 40 manmin per
1
1 17,9 m2
40 Aanzicht wanden M.M.O.
Afb. 4.17:

De medewerker was 29 manminuten direct productief bezig met het isoleren van 17,9 m2 wand. Dit
resulteert in een norm van 1,59 manmin/m2. Deze norm overschrijdt de referentiewaarde met 2
procent.
Bron
Multi moment opname
Referentierapport

Tijd in manminuten
30 manmin
56 manmin

Productie in m2
17,9 m2
36 m2

Norm (manmin/ m2)
1,59 manmin/ m2
1,56 manmin/ m2

Verschil = (1,59/1,56)  + 2 %
Tabel 4.8: Norm isoleren wand.

Afb. 4.16: Aanzicht wanden MMO
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4.1.5. Beplaten van de wand
Bij het beplaten van de wanden zijn steeds twee mensen betrokken geweest. Één van de
werknemers is bezig met het plaatsen, stellen en vastschroeven van de beplating, terwijl de tweede
werknemer bezig is met de maatvoering en het transport van de platen. Omdat de gipsplaten
zwaarder wegen dan 18- 25 kg, welke in de tilnorm is vastgelegd, dienen ze met twee werknemers
te worden getransporteerd. Deze werkwijze komt terug in hoofdstuk 5, het veilig en gezond
uitvoeren van de montage van de metal stud wand.

Afb. 4.17: SADT Diagram - beplaten van de wand

Om de netto- bewerkingstijd te kunnen bepalen zijn de grondtijden bepaald van de verschillende
handelingen per gipsplaat. In het referentierapport wordt deze werkwijze als volgt toegelicht. “Wat
verwacht kon worden, en tijdens de observaties ook is gebleken, is de grote verscheidenheid van
pasplaten zowel qua patroon als wat de maatvoering betreft. Om die verscheidenheid voor het
samenstellen van de deelbewerkingstijden tot hanteerbare porties terug te brengen zijn vier
basisvormen onderscheiden, te weten;





Hele platen
Pasplaten die over de volle lengte en/of breedte worden pasgemaakt (vaak
toegepast bij het beging of het einde van een wand.
Pasplaten met een hoek ook wel vlag genoemd (vaak toegepast bij kozijn- en/of
deursparingen)
Kopstuk (toegepast als sluitstuk tussen onderliggende platen en de bovenliggende
bouwkundige vloer constructie)”12

Afb. 4.18: Beplaten van de wand

De platen die in de observatie zijn gemeten worden ingedeeld in de juiste categorie, volgens
bovenstaande omschrijving. Per gipsplaat wordt de grondtijd gemeten per handeling (excl. Gipsplaat
bevestigen). Tabel 4.9 geeft aan dat de norm voor het beplaten van de metal stud wand door de
eigen werknemers bij elke handeling ruim wordt overschreden. Ondanks dat alle handeling ook
behoren bij het takenpakket van de eigen werknemers blijken de specialisten hier meer gedreven in
te zijn. Bij het referentieproject “De verbouwing van het bedrijfsgebouw Kraaijeveld te Maasland” is
een deel van het beplaten van de wanden uitgevoerd door metal stud bouwers, zoals blijkt uit de
resultaten een waardevol besluit.

12

Brokelman, L & Balk, W.J. (2010) Lichte scheidingswanden en plafonds. Bodegraven
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Handeling

Hele plaat

mancmin/plaat
Inbest.

Uitbest.

Pasplaat beginen einde wand

Kopplaat

mancmin/ plaat

Pasplaat t.b.v.
kozijn en
deursparingen
mancmin/ plaat

Inbest.

Inbest.

Inbest.

Uitbest.

Uitbest.

mancmin/ plaat
Uitbest.

Gipsplaat maatvoeren
Gipsplaat maatvoeren
0
0
341
135
367
155
146
75
Extra tijd sparing
352 mancmin/ sparing (C.T.) / 100 mancmin/ sparing (Ref.)
Extra tijd uitsnijding
382 mancmin/ sparing (C.T.) / 190 mancmin/ sparing (Ref.)
Gipsplaat transporteren
Belast heen (normaal)
85,6
29,6
42,8
14,8
42,8
14,8
42,8
14,8
Belast heen (Vezel)
85,6
26,6
42,8
14,8
85,6
29,6
42,8
14,8
Onbelast terug (normaal) 26,4
26,4
13,2
13,2
13,2
13,2
13,2
13,2
Onbelast terug (Vezel)
26,4
26,4
13,2
13,2
26,4
26,4
13,2
13,2
Gipsplaat stellen en plaatsen
stellen en plaatsen
83
40
N.W.
40
N.W.
70
69
30
Gipsplaat schroeven
Gipsplaat schroeven
14,40 mancmin/ schroef (C.T.) / 8,18 mancmin/ schroef C.T.)
Tabel 4.9: Netto- bewerkingstijd voor de montage van de metal stud wand.
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4.2. Richttijd
De netto bewerkingstijd, welke in paragraaf 4.1, wordt opgebouwd uit handelingen en hun
frequenties die direct productie tot gevolg hebben. Om de calculatietijdnorm te bepalen worden,
middels de Multi Moment Opname, toeslagen bepaald op die netto bewerkingstijd. Het is namelijk
een vanzelfsprekendheid dat de werknemer niet honderd procent van de tijd direct met de
bewerking bezig is. De Multi Moment Opname analyseert de werktijd en maakt een systematische
rangschikking van taken, waar wordt nagegaan hoeveel tijd per categorie wordt besteed. In de
uitgevoerde Multi Moment Opname zijn de volgende categorieën toegepast.
•
•
•
•

Directe handelingen
Indirecte handelingen
Rust en persoonlijke verzorging
Aan- en afloop

•

Extra werkzaamheden

De directe handelingen komen overeen met de handelingen zoals deze bij de netto- bewerkingstijd
zijn omschreven. Naast de directe handelingen moeten er ook indirecte handelingen worden
verricht zoals het overleggen met de uitvoerder, het repareren van kapot gereedschap, het
bevoorraden van klein materiaal en materieel, het opruimen van de werkplek, etc. Als gevolg van de
directe en indirecte handelingen moet er in de richttijd ook tijd worden meegenomen voor de rust
en persoonlijke verzorging van de werknemer. Elke werknemer zal een aantal maal het toilet
moeten bezoeken, een aantal keer moeten ontspannen na zwaar of cyclisch handwerk, etc. Voor
deze persoonlijke verzorging is het mogelijk dat de werknemer zich van de werkplek naar de
schaftkeet of de toiletunit zal moet verplaatsen. Deze toeslag wordt meegenomen in de categorie
aan- en afloop. Omdat dit onderzoek specifiek gericht is op de montage van metal stud wanden is de
categorie extra werkzaamheden toegevoegd. Wanneer de werknemer de montage van metal stud
wanden onderbrak om andere werkzaamheden te verrichten is dit onder deze categorie
ondergebracht.
Voordat het elementenplan is getest is er kennisgemaakt met het project en de werknemers op 14
oktober. Op 15 en 16 oktober is het elementenplan getest, waarna op 20, 21, 27 en 30 oktober de
daadwerkelijk Multi Moment Opname kon plaatsvinden. Van deze observaties zijn korte
verslagleggingen gemaakt welke als bijlage 4.E zijn toegevoegd. Deze datums zijn in goed overleg
met de uitvoerder en de werknemers bepaald. Doordat elke keer, kort voor het observatie moment,
overeenstemming is geweest over de mogelijkheid om de montage van de metal stud wand te
observeren, kan de representativiteit van de observatiemomenten worden aangenomen. Tijdens de
Multi Moment Opname is er steeds één ploeg van twee werknemers geobserveerd, wat mogelijk
was doordat deze twee werknemers continue bij elkaar aan het werk waren. De Multi Moment
Opname vond plaats door met een interval van 30 seconden waar te nemen waarmee de
werknemers bezig waren. Tijdens de vier geldende observatie dagen zijn er in totaal 7.440
waarneming verricht.
4.2.1. Multi Moment Opname
De werknemers hebben een werkdag van 7:45u doordat ze werken van 7:00u tot 15:45u. Deze
werkdag wordt, in dit onderzoek, opgesplitst in twee delen, te weten;
• De montage van de metal stud wand.
• Extra werkzaamheden.
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Het monteren van de metal stud wand was de taak
van de geobserveerde werknemers. Regelmatig kwam
het voor dat zij van hun werk gehaald werden om
andere werkzaamheden/ taken te verrichten. De
tijdsduur die deze taak in beslag nam duurde van
minimaal 0:05u tot maximaal 6:30u. In onderstaande
tabel staat weergegeven hoe groot aandeel, namelijk
ruim een kwart van de werkdag, niet is besteed aan
de specifieke taak, de montage van de metal stud
wand.

Werkdag indeling

Montage metal
stud wand
Extra
werkzaamheden

Grafiek 4.1: Werkdag indeling

Werkdag indeling

1
2

Montage
metal stud wand
Extra
werkzaamheden

Totaal

Tijdsbesteding van een werknemer
Inbesteden (project: Kraaijeveld te Maasland)
In uren
In % van totaal
5,7 u

72,4 %

2,1 u

27,6 %

7,8 u

100,0 %

Tabel 4.10
“Toeslag berekening”
100 %
(27,6/72,4)

38 %
138,0 %

Een aantal van de waargenomen extra werkzaamheden:
Het monteren van een lat tegen de betonvloer t.b.v. de afwerking
Drukschotten monteren/ wijzigen t.b.v. Qbiq wanden
Met behulp van de heftruck een sparing maken in de beton wand
Het verstevigen van een inbouw toilet
Het bevoorraden van derden met behulp van de hefttruck
Het assisteren van derden (de loodgieter, de opdrachtgever, etc.
Het aansturen/ begeleiden van derden (uitvoerderstaken)
Diverse bouwplaats omstandigheden
Assisteren van collega’s
Kozijnen plaatsen

Afb. 4.19: Het verrichten van extra werkzaamheden
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Het deel van de werkdag dat de
Tijdsbe ste ding va n e e n monte ur
werknemer bezig is met de montage van
de metal stud wand is niet per definitie
waarde toevoegend. Tabel 4.11 geeft aan
Directe handelingen
dat de werknemer gemiddeld 2,9 uur van
Indirecte
de werkdag direct productief bezig is. Van
handelingen
het dagdeel dat specifiek aan de montage
Rust en persoonlijke
van de metal stud wordt besteed is maar
verzorging
50 procent waarde toevoegend. Om deze
Aan- en afloop
waarde toevoegende handelingen
te
verrichten
moeten
indirecte
werkzaamheden worden verricht. Met het
Grafiek 4.2 Tijdbesteding
verrichten van deze handelingen is de
werknemer gemiddeld 1,9 uur per dag bezig, wat neerkomt op 35 procent van het dagdeel dat
specifiek wordt besteed aan de montage van de metal stud wand. Deze indirecte werkzaamheden
zijn in drie categorieën in te delen, namelijk organisatorische, onregelmatige en bijkomende
handelingen. In onderstaand kader staan een aantal waargenomen indirecte werkzaamheden
vermeld.
Een aantal van de waargenomen Indirecte handelingen (100 %):
Organisatorische handelingen (32 %):
Tekening lezen
Werkoverleg uitvoerder
Afroep/ bestelling materiaal voorbereiden
Werkzaamheden plannen / afstemmen
Onregelmatige handelingen (21 %):
Werkzaamheden herstellen
Gebroken gipsplaat vervangen
Vergeten elementen aanbrengen (stijl, elektra, etc.)
Herstellen gebogen gipsplaat
Brug maken t.b.v. aanwezige installaties
Openhakken vloer i.v.m. mogelijk beschadigen van vloerverwarming.
Bijkomende handelingen (47 % ):
Halen en brengen van gereedschap
Het inrichten van de werkplek
Opruimen van de werkplek
Repareren van gereedschap (lamp, boormachine, etc.)
Steiger opbouwen en afbreken

In tabel 4.11 zijn de resultaten van de Multi Moment Opname weergegeven. Eerder zijn al de directe
en indirecte handelingen toegelicht. Door het uitvoeren van deze handelingen worden de
werknemers belast, waardoor ze ongeveer een half uur per dag besteden aan rust en persoonlijke
verzorging. Dit komt neer op ongeveer 9 procent van het dagdeel dat specifiek wordt besteed aan de
montage van de metal stud wand. Ten gevolge van de directe en indirecte handelingen en de rust en
persoonlijke verzorging is de werknemer 4 procent van de 5,7 u bezig met aan- en afloop naar en van
de werkplek.
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Richttijd

A
B
C
D

Directe
handelingen
Indirecte
handelingen
Rust en persoonlijke
verzorging
Aan- en afloop

Tijdsbesteding van een werknemer
Tabel 4.11
Inbesteden
Uitbesteden
In uren
In % van Toeslag
In uren
In % van Toeslagtotaal
berekening
totaal
berekening
2,9 u
52,4 %
100 %
4,9 u
64,0 %
100 %
1,9 u

34,5 %

66 %

1,2 u

16,0 %

van A

0,5

u

9,3 %

11 %

van A

1,0

u

13,0 %

van A+B

0,2 u

3,8 %

4%

Toeslagfactor

5,7 u
A*B*C*D

100,0 %

18 %
van A+B

0,4 u

7,0 %

van A+B+C

Totaal

25 %

5%
van A+B+C

7,5
1,81 A*B*C*D

100,0 %
1,55

In tabel 4.11 is tevens de toeslagberekening toegevoegd van het gespecialiseerde afbouwbedrijf
zoals deze in het referentierapport wordt gepresenteerd. Omdat het een verbouwing van een
bedrijfsgebouw betrof is de toeslagberekening behorende bij een renovatieproject toegepast. De
toeslagfactor bij een inbesteed montageproces ligt beduidend hoger. Dit wordt veroorzaakt doordat
een lager percentage voor de directe handelingen bij een inbesteden montage, namelijk 52 procent
in plaats van 64 procent welke bij een uitbesteed montageproces, wordt behaald. Daarbij is het
percentage indirecte handelingen bij een inbesteed montageproces aanzienlijk groter, te weten 35
procent tegenover 16 procent bij een uitbesteden montage.
In de bijlage zijn de observatie verslagen, waarin per dag staat beschreven welke directe, indirecte of
extra handelingen zijn verricht. Om een correct beeld van de situatie te vormen is dit een zeer
waardevolle toevoeging.
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4.3.Bouwplaatscoëfficiënten
De richttijd, zoals deze is bepaald in paragraaf 4.2. is gebaseerd op normale bouwplaats
omstandigheden. Wanneer deze omstandigheden afwijken van de standaard dient de richttijd te
worden vermenigvuldigt met een bouwplaatscoëfficiënt. Deze coëfficiënt verhoogt of verlaagt de
norm zodat de norm geldend wordt voor de omstandigheden op het betreffende bouwproject.
Omdat in het kader van dit onderzoek maar één referentieproject kon worden bezocht, kunnen geen
nieuwe conclusies worden getrokken betreffende een inbesteed montageproces. Om de bepaalde
richttijd, voor een inbesteden montage, te nuanceren zullen de bouwplaats omstandigheden aan de
hand van de bouwplaatscoëfficiënten worden getoetst. In het rapport “Lichte scheidingswanden en
plafonds (2010)” zijn de volgende vier bouwplaatscoëfficiënten gedefinieerd.
•
•
•
•

BC1 Projectcategorie (nieuwbouw of renovatie)
BC2 Aan- en afloop
BC3 Kwaliteit van de bouwplaatsorganisatie
BC4 Seriematig werk

Calculatietijdnorm
= Netto- bewerkingstijd * BC1* (1+ BC2+ BC3+ BC4)
= Richttijd * (1+ BC2+ BC3+ BC4)
BC1 Projectcategorie (nieuwbouw of renovatie)
Bovenstaande formule toont aan dat deze coëfficiënt een rol speelt om de richttijd te bepalen. Het
bepalen van de richttijd staat beschreven in de vorige paragraaf. In het rapport “Lichte
scheidingswanden en plafonds (2010)” zijn twee project categorieën onderscheiden, namelijk een
toeslagfactor voor nieuwbouw- en renovatieprojecten. In dit onderzoek is er alleen een tijdstudie
uitgevoerd bij één renovatieproject waardoor er betreffende deze coëfficiënt geen harde conclusies
kunnen worden getroffen. De bouwplaatscoëfficiënten voor de projectcategorie renovatie kan
daarom, met een beperkte betrouwbaarheid, worden vastgesteld op 1,81. Terwijl bij een uitbesteed
montageproces de toeslagfactor 1,55 geldend is. Bij een uitbesteed montageproces van een
nieuwbouwproject is deze vastgesteld op 1,42.

Renovatieproject
Nieuwbouwproject

Bij inbesteden

Bij uitbesteden.

Bouwproject Maasland

Literatuur

1,81 (paragraaf. 4.2)
Niet bepaalt.

1,55
1,42

Tabel 4.12: Projectcategorie (nieuwbouw of renovatie)

BC2 Aan- en afloop
In de richttijd is één van de vier
factoren aan- en afloop. Deze factor
blijf beperkt tot de normale
bouwplaats omstandigheden, te
weten; een horizontale verplaatsing
van 150 meter en een verticale
verplaatsing van 10 meter. Het
bouwproject, waarbij de observaties
zijn
uitgevoerd,
betrof
een
bedrijfsgebouw
van
twee
verdiepingen,
een
verticale
verplaatsing van maximaal vier meter.
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Afb. 4.20. Aan- en afloop bij uitbesteden
Bron: rapport “Lichte scheidingswanden en plafonds (2010)”

De schafkeet en de toiletunit stond ongeveer 20 meter vanaf de ingang en ongeveer 40 – 140 meter
vanaf de werkplek. Deze afstanden vallen binnen de normale bouwplaats omstandigheden. De
waardes zoals deze zijn vastgelegd in het rapport “Lichte scheidingswanden en plafonds (2010)”
worden getoond in afbeelding 4.20.
BC3 Organisatietoeslag
Omdat in het kader van dit onderzoek geen vergelijkingsmateriaal kon worden verzameld, is het
onmogelijk om de organisatietoeslag van een inbesteed montageproces te bepalen. Aan de hand
van een aantal waarnemingen op het project zal worden beredeneerd in welke categorie de
organisatietoeslag van toepassing is. In het rapport “Lichte scheidingswanden en plafonds (2010)”
zijn de volgende twee categorieën onderscheiden.
- Lage organisatiegraad
- Hoge organisatiegraad
Op het referentieproject te Maasland was sprake van een lage organisatiegraad, zoals door
onderstaande waarnemingen wordt aangetoond.
“Tijdens de observaties is er meerdere keren waargenomen (3 á 4) dat er een tekort aan materiaal
was. Deze materialen moesten ‘s middags worden gehaald zodat het werk de volgende dag kon
worden afgemaakt.”
“De observatiedagen werden gepland in overleg met de uitvoerder. Meerdere malen is getracht om
het beplaten te kunnen waarnemen. Zoals blijkt uit de metingen is dit maar een enkele keer gelukt.
Kortom het plannen van de werkzaamheden gebeurde tegelijk met de uitvoering.”
“De tekeningen waar vanaf de metal stud wanden moesten worden gerealiseerd, waren zeker niet
specifiek. Hierdoor moest ter plaatse worden bepaald waar de wanden moesten worden gesitueerd.”
“Er is meerdere malen waargenomen dat de werkzaamheden moesten worden verandert omdat er
wijzigingen werden doorgevoerd.”
De lage organisatiegraad is deels te wijten aan het project waarbij een deel van de ontwerp- en
uitvoeringsfase nagenoeg tegelijk verliepen. Daarnaast ontbrak er een aanspreekpunt die de
verantwoording nam of kon nemen om het proces te beheersen. Daarom zou een waardering welke
behoort bij een lage organisatiegraad moeten worden toegepast.

Lage organisatiegraad
Hoge organisatiegraad

Bij inbesteden

Bij uitbesteden.

Bouwproject Maasland

Literatuur

Van toepassing

- 0,05 < BC3< - 0,00
+ 0,00 < BC3 < + 0,02

Tabel 4.13: Organisatietoeslag

BC4 Seriematig werk
Deze coëfficiënt wordt toegelicht door tabel 4.14, welke afkomstig is uit het rapport ‘lichte
scheidingswanden en plafonds’. Aan de hand van de observatie verslagen kan worden
geconcludeerd dat er geen sprake is van seriematig werk. Daarnaast konden de werknemers ook
niet continue presteren doordat ze regelmatig van het werk werden gehaald om extra (lees: andere)
werkzaamheden te verrichten (paragraaf. 4.2).
De te monteren wanden zijn min of meer gelijk
1ste wand
2de wand
3de wand
4de wand
25 %
20 %
15 %
10 %

5de wand
5%

6de wand
0%

Nde wand
0%

Tabel 4.14: Seriematig werk
Bron: Rapport “Lichte scheidingswanden en plafonds (2010)
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4.4.Deelconclusie
In dit hoofdstuk wordt de norm bepaald welke behoort bij het inbesteden van de montage van de
metal stud wand. Aan de hand van een Continue Tijdstudie, waarmee de grondtijd van een
handeling wordt bepaald is de netto bewerkingstijd berekend. Omdat werknemers niet continue
waarde toevoegende handelingen verrichten zijn middels een Multi Moment Opname de
toeslagfactoren bepaald. De laatste stap in het bepalen van de calculatietijd is het vaststellen van de
bouwplaatscoëfficiënten. Omdat er maar op één bouwproces tijdstudies konden worden uitgevoerd
was de mogelijkheid niet aanwezig de bouwplaatscoëfficiënten te bepalen, waardoor deze uit de
literatuur zijn overgenomen. Voor het bepalen van de calculatietijd moeten de netto bewerkingstijd
(4.1), de richttijd (4.2) en de bouwplaatscoëfficiënten(4.3) worden samengevoegd. In dit hoofdstuk is
de bepaalde waarde van een inbesteed proces continue vergeleken met de referentiewaarde, zoals
deze in het rapport “Lichte scheidingswanden en plafonds (2010)” is weergegeven, vanuit een
uitbesteed proces. Deze extra informatie geeft inzicht in de gevolgen van een inbesteden montage.
In het overzicht op pagina 83 en 84 is de opbouw van de calculatietijd weergegeven. In tabel 4.15
zijn de factoren, welke niet bepaald konden worden, overgenomen uit de literatuur waardoor deze
gelijk zijn aan de referentiewaarden. In de tabel zijn deze waarde in rode letters weergegeven. De
verantwoording, over het omzetten van de bepaalde waardes vanuit paragraaf 4,1, 4,2 en 4,3 naar
de waardes in tabel 4.15, is als bijlage 4.F toegevoegd.
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Tabel 4.15; Calculatietijdnormen voor een in- en uitbesteden montage.
A. Voorbereiden van de ruimte waarin de montage plaatsvindt
Omschrijving
Inbesteden
Uitbesteden
Norm Eenheid
Norm Eenheid
Oppervlak ruimte > 25 m2
0,500
mu/ ruimte
0,500
mu/ ruimte
Oppervlak ruimte < 25 m2
0,310
mu/ ruimte
0,250
mu/ ruimte
2
Oppervlak ruimte < 5 m
0,150
mu/ ruimte
0,150
mu/ ruimte
B. Bevoorraden werkplek (vooropperen)
Omschrijving
Inbesteden
Uitbesteden
Norm Eenheid
Norm Eenheid
Profielen
Wandoppervlak < 10 m2 en stijlen h.o.h. 0,40 m
Enkel metalen frame
0,004
mu/ m2 per wand
0,004
mu/ m2 per wand
2
Dubbel metalen frame
0,008
mu/ m per wand
0,008
mu/ m2 per wand
2
2
Wandoppervlak < 10 m en stijlen h.o.h. 0,60 m of Wandoppervlak < 10 m
Enkel metalen frame
0,003
mu/ m2 per wand
0,003
mu/ m2 per wand
2
Dubbel metalen frame
0,006
mu/ m per wand
0,006
mu/ m2 per wand
Platen en isolatie
Enkele beplating
0,010
mu/ m2 per wandzijde 0,010
mu/ m2 per wandzijde
2
Dubbele beplating
0,020
mu/ m per wandzijde 0,020
mu/ m2 per wandzijde
C. Monteren metalen frame
Omschrijving
Inbesteden
Uitbesteden
(hoogte 2,5 m)
Norm Eenheid
Norm Eenheid
2
Enkel frame (h.o.h. 0,6 m)
0,046
mu/ m per wand
0,041
mu/ m2 per wand
2
Enkel frame (h.o.h. 0,4 m)
0,057
mu/ m per wand
0,046
mu/ m2 per wand
2
Dubbel frame (h.o.h. 0,6 m)
0,092
mu/ m per wand
0,082
mu/ m2 per wand
Dubbel frame (h.o.h. 0,4 m)
0,114
mu/ m2 per wand
0,092
mu/ m2 per wand
D. Aanbrengen Isolatie en Folie
Omschrijving
Inbesteden
Uitbesteden
(hoogte 2,5 m)
Norm Eenheid
Norm Eenheid
Scheidingswand
0,027
mu/ m2 per wand
0,026
mu/ m2 per wand
Isolatie aanbrengen
Voorzetwand
0,071
mu/ m2 per wand
0,071
mu/ m2 per wand
Isolatie + folie aanbrengen
E. Beplaten met gipskarton- of vezelplaten
Omschrijving
Inbesteden
Uitbesteden
(hoogte 2,5 m)
Norm Eenheid
Norm Eenheid
Enkel beplaat (h.o.h. 0,6 m)
0,058
mu/ m2 per wandzijde 0,040
mu/ m2 per wandzijde
Plaatbreedte 0,6 m
Enkel beplaat (h.o.h. 0,6 m)
0,044
mu/ m2 per wandzijde 0,030
mu/ m2 per wandzijde
Plaatbreedte 1,2 m
Enkel beplaat (h.o.h. 0,4 m)
0,056
mu/ m2 per wandzijde 0,040
mu/ m2 per wandzijde
Plaatbreedte 1,2 m
Dubbel beplaat (h.o.h.
0,093
mu/ m2 per wandzijde 0,070
mu/ m2 per wandzijde
0,6 m) Plaatbreedte 0,6 m
Dubbel beplaat (h.o.h.
0,076
mu/ m2 per wandzijde 0,050
mu/ m2 per wandzijde
0,6 m) Plaatbreedte 1,2 m
Dubbel beplaat (h.o.h.
0,088
mu/ m2 per wandzijde 0,060
mu/ m2 per wandzijde
0,4 m) Plaatbreedte 1,2 m
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F. Extra voorzieningen
Omschrijving
Inbesteden
Uitbesteden
(hoogte 2,5 m)
Norm Eenheid
Norm Eenheid
Monteren frame
Achterhout
0,026
mu/ stuks
0,026
mu/ stuks
Voorzieningen t.b.v.
0,062
mu/ deurkozijn
0,050
mu/ deurkozijn
deurkozijn
Voorzieningen t.b.v.
0,151
mu/ raamkozijn
0,110
mu/ raamkozijn
raamkozijn
Beplaten wand (* 2 bij dubbele beplating)
Sparing voor leidingdoorvoer 0,059
mu/ doorvoer
0,020
mu/ doorvoer
Uitsnijding van profiel of
0,064
mu/ uitsnijding/
0,030
mu/ uitsnijding/
boren van uitsparing
sparing
sparing
Afwerking van kozijn
0,122
mu/ kozijn
0,052
mu/ kozijn
G. Van calculatienorm naar calculatietijd.
Omschrijving
Inbesteden
Uitbesteden
Norm Eenheid
Norm Eenheid
Stap 2. Bereken de netto bewerkingstijd. Door de manuren van A t/m F bij elkaar op te tellen
Netto bewerkingstijd in mu:
Stap 3. Bereken de richttijd (vermenigvuldig deze met de netto bewerkingstijd(stap 2)
Nieuwbouw
--1,42
* richttijd (mu)
Renovatie
1,81
* richttijd (mu)
1,55
* richttijd (mu)
Richttijd in mu:
Stap 4. Bepaal de invloed van de overige bouwplaatscoëfficiënten
4.1 Aan- en afloop (horizontaal) in mu:
Afstand > 200 m
1%
Van de richttijd (mu)
1%
Van de richttijd (mu)
Afstand > 300 m
4%
Van de richttijd (mu)
4%
Van de richttijd (mu)
Afstand > 400 m
6%
Van de richttijd (mu)
6%
Van de richttijd (mu)
Afstand > 500 m
9%
Van de richttijd (mu)
9%
Van de richttijd (mu)
4.2 Aan- en afloop (verticaal) in mu:
Bij 10 bouwlagen
2%
Van de richttijd (mu)
2%
Van de richttijd (mu)
Bij 15 bouwlagen
4%
Van de richttijd (mu)
4%
Van de richttijd (mu)
Bij 20 bouwlagen
6%
Van de richttijd (mu)
6%
Van de richttijd (mu)
Bij 25 bouwlagen
8%
Van de richttijd (mu)
8%
Van de richttijd (mu)
4.3 Organisatie toeslag in mu:
Hoge organisatie graad
-2 %
Van de richttijd (mu)
-2 %
Van de richttijd (mu)
Lage organisatie graad
+5 %
Van de richttijd (mu)
+5 %
Van de richttijd (mu)
4.4 Seriematig werk in mu:
Bij 1 wand
25 %
Van de richttijd (mu)
25 %
Van de richttijd (mu)
Bij 2 gelijke wanden
20 %
Van de richttijd (mu)
20 %
Van de richttijd (mu)
Bij 3 gelijke wanden
15%
Van de richttijd (mu)
15%
Van de richttijd (mu)
Bij 4 gelijke wanden
10 %
Van de richttijd (mu)
10 %
Van de richttijd (mu)
Bij 5 gelijke wanden
5%
Van de richttijd (mu)
5%
Van de richttijd (mu)
Bij 6 gelijke wanden
0%
Van de richttijd (mu)
0%
Van de richttijd (mu)
Bouwplaatscoëfficiënten in mu:
Stap 5. Bepaal de calculatietijd door de bij stappen 3 (richttijd) en 4 (bouwplaatscoëfficiënten) bij
elkaar op te tellen
Calculatietijd in mu:
Tabel 4.15 Calculatietijdnorm voor een in- en uitbesteden montage
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5. Veilig en gezond uitvoeren van de inbesteden montage van de
metal stud wand.
Vanuit het participerend observeren bij het bouwproject
“De Wulverhorst” te Oudewater is gebleken dat, naast
het beheersen van de bouwtijd, de veiligheid en
gezondheid van de werknemers een probleem is bij een
inbesteed montageproces. Dit is bevestigd door een
observatie welke bij het referentieproject te Maasland is
uitgevoerd betreffende het thema veiligheid en
gezondheid. Tijdens observaties zijn misstanden
waargenomen die de veiligheid en gezondheid in gevaar
brengen. Een aantal waargenomen risico’s welke op foto
zijn vastgelegd staan in onderstaand kader vermeld. Deze
foto’s worden op een uitzondering nagelaten, vanwege de
privacy van het bedrijf en de medewerkers, niet getoond.
Waargenomen risico’s
- Rommelige werkplek
- Struikelgevaar
- Onafgedekte sparing (begane grond vloer- kruipruimte)
- Overlast van stof vanuit omgeving
- Onveilig op hoogte werken (trappen e.d.)
- Verwerken van scherp materiaal
- Onbeschermd werken met gereedschap (> 80 dB)
- Onbeschermd slijpwerkzaamheden uitvoeren
- Onbeschermd verspanende werkzaamheden uitvoeren
- Inademen van schadelijke stoffen
- Werken in een verkeerde werkhouding
- Het ruim overschrijden van de tilnorm

Afb. 5.1: Werknemer transporteert
gipsplaat van 40 kilogram

Foto’s aanwezig

Bovenstaande misstanden geven duidelijk aan dat er bij een inbesteed montageproces risico
voorkomen met betrekking tot de veiligheid en gezondheid van de werknemers. Ondanks dat de
werknemers allemaal VCA gecertificeerd zijn, maandelijks toolbox ontvangen, etc., hebben de
werknemers zich het veilig en gezond monteren van de metal stud wand nog niet eigen gemaakt.
Een citaat uit het V&G- plan, welke op elke bouwplaats aanwezig is, benadrukt veilig en gezond
werken op de bouwplaats met de volgende woorden: “Bedenk; “Veiligheid is voor 80% gezond
verstand””. Of deze uitspraak wetenschappelijk is vastgelegd zal niet verder worden onderzocht,
maar het mag duidelijk zijn dat het gezond verstand van de werknemers, in ieder geval met
betrekking tot deze activiteit, moet worden opgefrist. Omdat deze risico’s ook voorkomen bij andere
bouwkundige omstandigheden is alleen het in kaart brengen van de risico’s en de maatregelen niet
voldoende. In de doelstelling van dit onderzoek staat beschreven dat de montage veilig en gezond
moet worden uitgevoerd. Om dit te bereiken zal in dit onderzoek ook bondig het verbeteren en
stimuleren van een veilige en gezonde werkhouding moeten worden behandeld. Omdat dit
onderzoek specifiek gaat over de (inbesteden) montage van de metal stud wand, moet het veilig en
gezond werken, zoals bedoeld in de doelstelling, ook tot deze specifieke activiteit worden beperkt.
In de eerste paragraaf wordt ingezoomd op de risico inventarisatie en evaluatie van de montage van
de metal stud wand, waarna in paragraaf twee het verbeteren en stimuleren van een veilige en
gezonde werkhouding wordt behandeld.
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5.1.Inventariseren en evalueren van de veiligheids- en
gezondheidsrisico’s bij de montage van de metal stud wand.
Het inventariseren en evalueren van de risico’s gebeurt door alle activiteiten/handelingen, welke bij
de montage van de metal stud wand dienen te gebeuren, te beoordelen. Deze specifiek risico
inventarisatie en evaluatie is als bijlage 5.B toegevoegd aan dit rapport. In dit rapport is een
samenvattend overzicht opgenomen. Vanuit dit samenvattend overzicht wordt bepaald welke extra
investeringen het bouwbedrijf dient te doen, wanneer men besluit het werk in te besteden.
Binnen het aannemersbedrijf is de risico inventarisatie en evaluatie geen onbekend middel. Helaas is
deze, binnen het bouwbedrijf, voor de montage van metal stud wanden zeer compact, waardoor
deze mogelijk niet functioneert op de bouwplaats. Omdat dit onderzoek vanuit aannemersbedrijf P.
van Leeuwen b.v. te Meerkerk wordt uitgevoerd en het keuzehulpmiddel binnen hun organisatie zal
moeten gaan functioneren is de lay-out van de risico inventarisatie en evaluatie overgenomen.
Deze lay- out is niet bijzonder maar wel herkenbaar voor de meeste bouwbedrijven. Volgens
Arboportaal13 blijkt deze risico inventarisatie en evaluatie alleen niet compleet, zij geven namelijk
aan dat de RI&E uit de volgende vier onderdelen dient te bestaan:
1.
2.
3.
4.

Het inventariseren van de aanwezige gevaren.
Het evalueren van de risico’s die aan de gevaren verbonden zijn
De prioritering van de risico’s
Het vast stellen van maatregelen die genomen moeten worden.

Het prioriteren van de risico’s gebeurt op basis van de objectieve kwantitatieve
risicobeoordelingsmethode van Fine Kinney.14 De prioritiet van het risico (R) kan worden berekend
door de waarschijnlijkheid(W) te vermenigvuldigen met het potentieel effect (E). In het op te stellen
RI & E wordt gebruik gemaakt van onderstaand schema. In de RI & E wordt per risico de prioriteit
berekend.

Afb. 5.2: Prioriteit van het risico

13

Rijksoverheid
(onb.)
Risico-inventarisatie
en
–
evaluatie.
Opgehaald
van
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsomstandigheden/arbozorg/risico-inventarisatieen-evaluatie op 20- 12- 2014
14
Arbeidsveiligheid.net (2011) Relatieve classificatie methode (Fine Kinney). Opgehaald van
http://www.arbeidsveiligheid.net/tools/relatieve-classificatie-methode-fine-and-kinney op 20- 122014
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Bovenstaande Risico Inventarisatie en Evaluatie is voor zowel een in- als een uitbesteden montage
van toepassing. Omdat bij een inbesteden montage de wanden worden gemonteerd door onervaren
werknemers wordt hierdoor mogelijk het gebruik van hulpmiddelen belemmert. Vanuit de literatuur
zijn de belemmeringen voor het gebruiken van hulpmiddelen in de volgende vier categorieën in te
delen; markteconomische-, technische-, organisatorische belemmeringen en risicobeleving.
- Markteconomische belemmeringen: Het toepassen van hulpmiddelen wordt belemmert doordat
deze niet financieel aantrekkelijk zijn. Zo moet er in het hulpmiddel worden geïnvesteerd, wat voor
kleine of eenmalige projecten extra kostbaar is. Ook kan men in de veronderstelling zijn dat het
gebruik van hulpmiddelen extra tijd kost.
- Technische belemmeringen: Het hulpmiddel functioneert niet bij de werkzaamheden of in de
omgeving waarvoor deze wordt ingezet.
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- Organisatorische belemmeringen: Deze belemmeringen wortelen in de organisatie van het
bouwproces. Bij de organisatie zijn optimalisatie, innovatie, efficiëntie en veilige en gezonde
werkomstandigheden ondergeschikt.
- Risicobeleving: De werknemers beseffen onvoldoende wat de risico’s voor gevolgen kunnen
hebben. Met name bij het gezond werken is dit een belangrijke oorzaak, voor het beperkt gebruiken
van hulpmiddelen, omdat de gevolgen pas op de langere termijn duidelijk worden.

Wand beplaten

Wand isoleren

Monteren metalen frame

Omdat naar de oorzaak, van het niet toepassen van de hulpmiddelen, geen onderzoek is verricht,
worden hierover ook geen uitspraken gedaan. Om inzicht te krijgen in die risico’s waarbij de kans op
waarschijnlijkheid wordt vergroot bij een inbesteden montage is tabel 5.1 samengesteld. In deze
tabel zijn de risico’s opgenomen die specifiek horen bij de montage van de metal stud wand. Aan de
hand van de eerder geschetste belemmeringen wordt beredeneert waarom de kans hierop groter is.
Tevens wordt er aangegeven welke maatregelen er getroffen moeten worden om dit in het vervolg
te verbeteren.
Risico
Grotere kans op waarschijnlijkheid door …
Maatregel
om
te
verbeteren
Snijden aan de De werknemers zijn het niet gewend te Aanleren werkmethode
scherpe
werken met het scherpe blik.

te
ontwikkelen
profielen
Het hulpmiddel, het toepassen van hulpmiddel
handschoenen, is beschikbaar.
Lawaai
bij De werknemers kennen de bijbehorende Aanleren werkmethode
monteren
activiteit. Het hulpmiddel, het toepassen van 
te
ontwikkelen
profiel
oorkappen, is beschikbaar.
hulpmiddel
Trilling
bij De werknemers kennen de bijbehorende Aanleren werkmethode
monteren
activiteit. Het hulpmiddel, aanpassen van de 
te
ontwikkelen
profiel
werkwijze, moet worden aangeleerd.
hulpmiddel
Inademen van De werknemers kennen de bijbehorende Extra
investering
stof
activiteit maar door een technische (passende
belemmering wordt het hulpmiddel niet afzuigsysteem
toegepast.
beschikbaar)
Inademen van De werknemers kennen de bijbehorende Aanleren werkmethode
vezels
activiteit.

te
ontwikkelen
Het hulpmiddel, het toepassen van een hulpmiddel
stofkap, is beschikbaar.
Huiden De werknemers kennen de bijbehorende Aanleren werkmethode
oogirritaties
activiteit. Het hulpmiddel, het toepassen van 
te
ontwikkelen
beschermende kleding en handschoenen, is hulpmiddel
beschikbaar.
Gewicht van de Het niet willen investeren in de beschikbare Extra
investering
gipsplaten
hulpmiddelen of een andere werkwijze (hulpmiddelen
(smallere gipsplaten).
beschikbaar)
Daarbij ontbreekt de beleving omdat ze de Aanleren werkmethode
platen ook niet samen monteren.

te
ontwikkelen
hulpmiddel
Werken
in Het niet willen investeren in een andere Extra
investering
verkeerde
werkwijze en extra hulpmiddelen
(hulpmiddel
houding
beschikbaar
en
aanpassen organisatie)
Aanleren werkmethode

te
ontwikkelen
hulpmiddel
Tabel 5.1: Vergroot risico’s bij inbesteden
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Zoals tabel 5.1 aantoont beschikt het bouwbedrijf over de meeste hulpmiddelen. Het toepassen van
deze hulpmiddelen moet zoals uit de observaties bleek nog beter worden aangeleerd. Dit aanleren
van de verbeterde werkmethode wordt in paragraaf 5.2 behandeld.
Voor een aantal risico’s is het aanleren van een verbeterde werkmethode onvoldoende en dienen er
extra investeringen te worden gedaan. Om het veilig en gezond werken te verbeteren wordt er
daarom aanbevolen te investeren in de volgende hulpmiddelen.
- Voor het inademen van stof zijn de bouwbedrijven tegenwoordig verplicht een afzuigsysteem te
hebben op de boormachine. Het bouwbedrijf heeft deze aangeschaft, maar omdat het afzuigstuk te
breed is (50 mm) past deze niet in de metal stud profielen waardoor ze niet worden toegepast. De
meeste leveranciers bieden hiervoor ook andere typen afzuigsystemen die wel voldoen.
- Om de gipsplaten te transporteren en te plaatsen kan een platenlift of wandplatentiller worden
toegepast. In plaats van het aanschaffen van hulpmiddel kunnen ook smallere gipsplaten worden
gebruikt (600 mm) welke lichter zijn. Ook het samen verwerken behoort tot de mogelijkheden, maar
deze maatregel blijkt in de praktijk niet te werken. Voor het positioneren van de gipsplaten kan een
platenhevel worden ingezet. Dit hulpmiddel, de platenhevel, wordt in de praktijk al veelvuldig
toegepast.
- In de tabel is bij ‘Maatregel tegen het verwerken in verkeerde houding’ de aanvulling ‘en voor
verticale opslag’ toegevoegd. Dit berust op het artikel “Verticaal transport en opslag gipsplaten is
een must”15 en wordt door het artikel “hoe bokjes helpen”16 van het Nederlandse
Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven bevestigd. Bij referentieproject 2 is geen enkele
hulpmiddel vanuit deze categorie toegepast. Bij referentieproject 1 pasten men de maatregel half
toe waardoor zij hun doel missen. De bokjes werden wel gebruikt maar het bevoorraden en
verwerken gebeurde meestal horizontaal omdat de werknemers dit ‘prettiger’ vonden werken. Dit
komt met name omdat voor het bevoorraden en verwerken niet de juiste hulpmiddelen beschikbaar
waren, zoals de vensterrol en het snijapparaat. In tabel 5.2 staan deze hulpmiddelen nog extra
toegelicht.
Hulpmiddel

Toelichting

Bron

Maatregel tegen inademen van stof
Stofafzuiging (passend)
De meeste leveranciers bieden passende (smaller dan 45
Website
mm) afzuigstukken aan voor op de boormachine.
leveranciers
Maatregel tegen het te zwaar tillen aan gipsplaten
Platenlift
Dit hulpmiddel helpt met het tillen en monteren van de
gipsplaten.
Wandplatentiller
Dit hulpmiddel helpt met het tillen en monteren van de
gipsplaten.
Platenhevel
Dit hulpmiddel helpt alleen bij het positioneren van de
gipsplaat
Maatregel tegen het verwerken in verkeerde houding (en voor verticale opslag)
Bokjes
Dit hulpmiddel wordt toegepast om de gipsplaten verticaal
op te slaan
Smart lift
Deze hulpmiddel plaatst de gipsplaten direct verticaal op
de verdiepingsvloer.
Verreiker + kantelbak + De verreiker in combinatie met de kantelbak maakt het

15

1.
2.
1.

1.
1.
1. / 2.

http://www.hibinnieuws.nl/bestanden/fotos/Verticaal%20transport%20en%20opslag%20
gipsplaten%20is%20een%20must.pdf
16
http://www.noa.nl/media/221208/hoe-bokjes-helpen.pdf
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vensterrol

mogelijk om de gipsplaten verticaal te bevoorraden.
Omdat de werknemers het verticaal bevoorraden niet
prettig vonden vanwege het “uit de bak trekken” van de
platen dient de vensterrol te worden toegepast.

Palletkieper

Dit hulpmiddel maakt het mogelijk op de horizontale
gipsplaten eenvoudig te kantelen zodat ze verticaal kunnen
worden opgeslagen.
Dit hulpmiddel helpt met het draaien en transporteren van
de gipsplaten.
Dit hulpmiddel maakt het mogelijk om de verticaal
opgeslagen bokken eenvoudig te verplaatsen.
Dit hulpmiddel maakt het verticaal bewerken
(maatvoeren) mogelijk.

(Kantelbare) platenkar
Verlengde pompwagen
Snijapparaat

2.

2.
1.
1. / 2.

1 Arbovriendelijk-werken-met-gipsplaten. (stichting Arbouw) opgehaald op 17-02-2014 van
www.arbouw.nl/media/1280/arbovriendelijk-werken-gipsplaten.pdf

2 Arbovriendelijke hulpmiddelen. (stichting Arbouw) Opgehaald op 16-01-2015 van
http://www.arbovriendelijkehulpmiddelen.nl/taken/plafond-en-wandsystemen/fysiekebelasting/

Tabel 5.2: Extra benodigde hulpmiddelen

Afb. 5.3: Arbo powermate versie metal stud wanden
Bron: http://www.arboinventive.nl/arbo

Afb. 5.5: De smartlift
Bron: www.arbouw.nl/media/1280/arbovriendelijk-werken-gipsplaten.pdf

Afb. 5.6: Het snijapparaat
Bron: http://www.arbovriendelijkehulpmiddelen.nl/taken/plafond-en-wandsystemen/fysieke-belasting/
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5.2.Verbeteren van de werkhouding met betrekking tot de veiligheid en
gezondheid.
Het veilig en gezond uitvoeren van de inbesteden montage van de metal stud wand moet op een
effectieve manier in het keuzehulpmiddel worden verwerkt. Het onderdeel moet niet alleen als extra
document aanwezig zijn in de V&G map, maar moet binnen het bouwbedrijf gaan functioneren. De
werknemers moeten het hulpmiddel gebruiken om zich daarmee een veilige en gezonde
werkhouding met betrekking tot de montage van metal stud wanden aan te leren.
Deze paragraaf draagt bij aan dit doel door als eerst het proces van aanleren te beschrijven.
Vervolgens worden er werkwijzen geanalyseerd die het bouwbedrijf helpen om de veiligheid en
gezondheid op het werk te verbeteren.
5.2.1. Aanleren van een werkmethode
Het doel van deze paragraaf binnen het keuzehulpmiddel is het begeleiden van de werknemers bij
het aanleren van een veilige en gezonde werkhouding om de metal stud wand te monteren. Om een
effectieve hulpmiddel te creëren is inzicht nodig in het leerproces. Deze inzichten worden geboden
door onderstaand model, welke door de psycholoog A. H. Maslow in 1954 is gepubliceerd17.

Afb. 5.7:
Vier stadia van leren

(Maslow)
Het model toont de vier stadia waarin men zich bevindt tijdens het aanleren. Dit model is
opgebouwd uit twee begrippen, ‘de mate van bewustheid’ en ‘de mate van bekwaamheid’. De mate
van bewustheid bepaalt of je in een specifieke situatie weloverwogen specifieke vaardigheden
toepast (bewust) of automatisch handelt. (onbewust). En de mate van bekwaamheid bepaalt of
degene bereikt (bekwaam) of niet bereikt (onbekwaam) wat hij van plan was te bereiken. De vier
stadia worden door de volgende omschrijving gedefinieerd:
Onbewust onbekwaam: De lerende handelt uit automatisme maar zijn doel wordt hierdoor niet
bereikt. In deze fase is hij nog onbewust over zijn onbekwaamheid.
Bewust onbekwaam: De lerende is zich bewust geworden van het feit dat hij onbekwaam is. De
lerende realiseert zich in deze fase dat hij iets niet kan en hij bedenkt dat hij het wil gaan leren.
Bewust bekwaam: Wanneer de lerende weloverwogen specifieke vaardigheden toepast lukt het
hem om zijn doel te bereiken.

17

Maslow A.H. (1954). Motivation and personality. New York: Harper & Brothers
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Onbewust bekwaam: De lerende heeft zich de werkmethode eigen gemaakt en kan automatische
effectief handelen.
In het hulpmiddel moeten alle drie de ontwikkelingsfases, het bewust worden, het leren en het
oefenen, worden verwerkt. Elke ontwikkelingsfase vraagt hierbij om zijn eigen werkwijze. Voor het
onderzoeken van deze werkwijzen beperken we ons in dit rapport tot het bestuderen en analyseren
van bestaande hulpmiddelen die zich in de praktijk al hebben bewezen doordat ze de veiligheid en
gezondheid op het werk daadwerkelijk verbeteren.
5.2.2. Hulpmiddelen die helpen om de veiligheid en gezondheid op het werk te
verbeteren.
Het inventariseren van deze hulpmiddelen is uitgevoerd middels het toepassen van de volgende
keywords: veiligheid, gezondheid, bouw, afbouw en verbeteren / stimuleren. Deze informatie is
vervolgens geclassificeerd (Bijlage 5.A) aan de hand van het doel, de omschrijving van de richtlijn
en/of de methode, het nut van het document voor het onderzoek en het kernbegrip waarmee het
document kan worden uitgedrukt.
Het verbeteren van de arbeidsveiligheid is geen onbekend begrip. De stichting Arbouw is continue
bezig met het verbeteren van de arbeidsveiligheid door “het helpen de gezondheid, veiligheid en
duurzame inzetbaarheid in de bouwnijverheid te bevorderen en het ziekteverzuim te
verminderen”18 als doel te stellen. Ook het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt
dit een aandachtspunt door een adviesrapport19 uit te geven die tien tips ter verbetering van de
arbeidsveiligheid op de werkvloer beschrijft.
Veel van deze verbeterpunten komen terug in de tools uit de Samen- Werk- Koffer, een initiatief van
het Nederlands Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk.
Uit dit onderzoek blijkt dat bedrijven met een hoge werknemersparticipatie en effectief leiderschap
vaker een beleid voeren op het gebied van veiligheid en gezondheid en daadwerkelijk ook veiliger en
gezonder zijn. Een aantal van deze tools uit de samen- werk- koffer zijn middels de
classifiseringstabel geanalyseerd en dienen ter inspiratie om de arbeidsomstandigheden bij een
inbesteden montage van de metal stud wand te verbeteren. In dit onderzoek zijn de onderstaande
hulpmiddelen geanalyseerd, waarbij de hulpmiddelen behorende bij de cijfers A en B vanwege hun
omvangrijkheid beknopt zijn gehouden door het doel dat ze nastreven. De hulpmiddelen behorende
bij de getallen één tot en met zes zijn afkomstig uit de samen- werk- koffer.

A. Arbeidsomstandighedenbesluit (Doel)
B. Stichting arbouw (Doel)
C. Tien tips ter verbetering van de arbeidsveiligheid op de werkvloer
1.
2.
3.
4.
5.
6.

18

Alerta
Methodische Veiligheid Bewustwording
Arbo- en Preventiecoach
Sjaak in de bouw
Roadshow ladder en steiger toppers
Werk veilig praktijkbord & RIEsicokaart.

www.arbouw.nl
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. (onb.) Tien tips ter verbetering van de
arbeidsveiligheid.
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Afb. 5.8: Werkwijzen die arbeidsveiligheid verbeteren.

Bij het analyseren van deze hulpmiddelen is de werkwijze van het hulpmiddel beschreven, welke in
afbeelding 5.8 worden weergegeven. Deze werkwijzen hebben bijna allemaal te maken met het
bewust worden, het aanleren en het beoefenen van een veilige en gezonde werkhouding. De
werkwijzen zullen daarom in het te ontwikkelen hulpmiddel worden geïmplementeerd. Naast deze
drie ontwikkelingsfases is er nog een kader nodig welke de juiste omstandigheden moet gaan
creëren voor het veilig en gezond werken.
Dit kader moet worden gezien als advies
naar het strategische en het tactische
niveau van het bouwbedrijf op het beleid
dat ze ten opzichten van de
arbeidsveiligheid
voeren.
Als
het
strategische en tactische niveau dit advies
niet opvolgt, en er dus geen effectief
leiderschap wordt getoond, zal het
hulpmiddel niet effectief kunnen werken.
Het kader moet, zoals afbeelding 5.9
schematische laat zien, spreekwoordelijk
achter de andere onderdelen staan.

Afb. 5.9: Onderdelen voor veilig en gezond werken

In tabel 5.7 zijn de werkwijzen, vanuit afbeelding 5.9, onderverdeeld in het kader en de drie
ontwikkelingsfases. In de derde kolom is aangegeven hoe de vier onderdelen een plek krijgen in het
hulpmiddel. De werknemers worden bewust gemaakt doordat ze voorlichting krijgen over de risico’s
zoals deze in de wetgeving, in deze de arbeidsomstandighedenwet, is verwoord. Aan de hand van
deze voorlichting worden, in samenwerking met de medewerkers, de risico’s geïnventariseerd en
geëvalueerd waardoor de werknemers leren hoe ze veilig en gezond moeten gaan werken. Het
begeleidingstraject staat voor het ontwikkelen van een veilige en gezonde werkhouding van de
werknemers. Een belangrijkere aspect hierbij is het bevorderen van de werknemersparticipatie.
Voor het creëren van het hulpmiddel zijn de verschillende werkwijzen een belangrijke input.
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Tabel 5.7:Criteria voor hulpmiddel betreffende veiligheid en gezondheid

Onderdeel

Kader

Bewust
worden
Leren

Oefenen

Werkwijze
Betrokkenheid management is essentieel.
Norm leidinggevende is norm medewerkers.
Beïnvloed veiligheidsgedrag.
Borg de veiligheidscultuur in een structuur.
Bepaal de risico’s.
Maak medewerkers bewust van de risico’s.
Beheers de risico’s.
Betrek de medewerkers bij het oplossen van de risico’s.
Zoek de weerstanden en los deze op.
Los veiligheidsproblemen op
Geef veiligheidstips aan
Maak medewerkers verantwoordelijk
Maak veilig gedrag bespreekbaar in de organisatie
Beloon medewerkers voor veilig gedrag
Deel goede praktijken op brancheniveau
Het inzichtelijk maken van behaalde verbeteringen
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Hulpmiddel
Advies naar strategische
en tactische niveau, door
het aanbieden van een
plan van aanpak.
Het voorlichten van de
wetgeving
Het inventariseren en
evalueren van de risico’s
Het opzetten van een
begeleidingstraject voor
het bouwbedrijf.

5.3.Deelconclusie
Het doel wat middels dit hoofdstuk moet worden bereikt is het veilig en gezond uitvoeren van de
inbesteden montage van de metal stud wand. Dit doel is tot stand gekomen doordat tijdens de
observaties meerdere malen is waargenomen dat de werknemers veiligheids- en gezondheidsrisico’s
namen bij het uitvoeren van hun werk door het niet beschikbaar hebben of gebruiken van
hulpmiddelen. In de eerste paragraaf van het hoofdstuk wordt daarom ingegaan om het
inventariseren en het evalueren van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s die aanwezig zijn bij het
monteren van een metal stud wand. Omdat een deel van de gesignaleerde veiligheids- en
gezondheidsrisico’s zijn waargenomen terwijl de werknemer bezig was met het uitvoeren van
activiteiten die bij hun takenpakket horen, kan worden geconcludeerd dat de werknemers zichzelf
nog geen veilige en gezonde werkhouding hebben aangeleerd. Om een effectief hulpmiddel te
creëren is dit hoofdstuk uitgebreid door te onderzoeken hoe de werkhouding met betrekking tot de
veiligheid en gezondheid kan worden verbeterd.
In de eerste paragraaf wordt een Risico Inventarisatie en Evaluatie opgesteld van het monteren van
de metal stud wand. Deze RI & E dient te bestaan uit de volgende onderdelen, te weten;
- Het inventariseren van de aanwezige gevaren.
- Het evalueren van de risico’s die aan de gevaren verbonden zijn
- De prioritering van de risico’s
- Het vast stellen van maatregelen die genomen moeten worden.
Deze RI & E is uitgewerkt voor alle risico’s behorende bij de montage van de metal stud wand.
Nieuwe werkzaamheden brengen weer eigen risico’s met zich mee, zoals onderstaand overzicht
weergeeft. Een aantal van de maatregelen die nodig zijn om de risico’s te vermijden is reeds
aanwezig, maar om het inademen van stof, het werken in een verkeerde houding en de fysieke
overbelasting te voorkomen dient er te worden geïnvesteerd. Voor alle maatregel geldt dat ze
moeten worden aangeleerd in de werkmethode.
Monteren Frame
Isolatie aanbrengen
Gipsplaten monteren

Snijden aan de scherpe profielen
Lawaai, trillingen en inademen van stof bij het monteren van de profielen
Het inademen van vezels en huid- en oogirritaties door het verwerken van
de isolatieplaten
Het gewicht van de gipsplaten en het werken in een verkeerde houding
zorgt voor een fysieke overbelasting

Het verbeteren van de werkhouding staat in paragraaf 5.2 bondig beschreven. Dit is onderzocht door
bestaande hulpmiddelen in kaart te brengen die in de praktijk de arbeidsveiligheid aantoonbaar
hebben verbeterd. Belangrijke begrippen hierbij zijn de werknemersparticipatie en effectief
leiderschap. In het keuzehulpmiddel zal een tool worden verwerkt die bijdraagt aan het veilig en
gezond uitvoeren van de inbesteden montage door de werknemers bewust te laten worden van de
risico’s, te leren hoe ze met de risico’s om moeten gaan en te laten oefenen in het ontwikkelen van
een veilige en gezonde werkhouding. Om de veiligheid en gezondheid effectief te verbeteren is
draagkracht van het strategische- en tactische niveau vereist, daarom zal naar dit niveau ook een
advies worden uitgebracht. De werkwijzen die hierbij horen staan weergegeven in tabel 5.7.
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6. Uitwerking hulpmiddel
Vanuit de verkregen informatie wordt in dit hoofdstuk het ontworpen keuzehulpmiddel toegelicht
welke het bouwbedrijf zal ondersteunen bij het maken van de keuze om de montage van de metal
stud wand in of uit te besteden. Deze ondersteuning van het bouwbedrijf, door het
keuzehulpmiddel, staat schematische weergegeven in afbeelding 6.1. De input voor het
keuzehulpmiddel komt vanuit het bouwproject, (afkomstig uit het bestek, de bijbehorende
bestekstekeningen en de nota van wijzigingen en van inlichtingen), het bouwbedrijf
(bedrijfsgegevens) en de marktomstandigheden (afkomstig uit de offerte). Het keuzehulpmiddel
wordt toegepast door de projectleider of de werkvoorbereider van het bouwbedrijf. Aan de hand
van de geïnventariseerde gegevens en de bedrijfsvoering wordt het keuzehulpmiddel ingevuld. Door
de output verkregen uit het keuzehulpmiddel, welke overzicht biedt in de strategische en tactische
overwegingsfactoren, kan het besluit worden genomen om het werk in of uit te besteden. Het
resultaat welke middels het keuzehulpmiddel worden bereikt is een verbeterd inbesteden of een
uitbesteden activiteit.

Afbeelding 6.1: De toepassing van het keuzehulpmiddel

Voorafgaand aan het ontwerpen van het keuzehulpmiddel is een programma van eisen opgesteld.
Dit programma van eisen wordt behandeld in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk. In de tweede
paragraaf wordt vervolgens het ontwerpproces toegelicht. Aansluitend worden de stappen die
worden uitgevoerd middels het keuzehulpmiddel verantwoord. In de derde paragraaf wordt het
keuzehulpmiddel toegelicht. Deze paragraaf is tevens te gebruiken als handleiding voor het
programma. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk wordt het ontworpen keuzehulpmiddel
getoetst aan het eerder beschreven programma van eisen.
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6.1.Programma van eisen voor het keuzehulpmiddel
Om een keuzehulpmiddel te verkregen welke in praktijk zal gaan functioneren, dient er in een
programma van eisen te worden vastgesteld waaraan dit keuzehulpmiddel moet voldoen. Deze
eisen zijn vooraf aan het ontwerpproces opgesteld aan de hand van de gegevens welke via
onderzoek zijn verkregen. Aan de hand van deze eisen kan, in paragraaf 6.4, worden getoetst of het
keuzehulpmiddel voldoet aan de doelstelling. In de derde kolom van de tabel wordt verwezen naar
de paragraaf waaruit de betreffende eis is afgeleid. Het onderdeel waar de eis betrekking op heeft
staat in de vierde kolom vermeld. Door wie de eis uiteindelijk zal worden getoetst staat omschreven
in de vijfde kolom.
Nr:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

Eis:
De strategie van het bouwbedrijf bepaalt het in- of uitbesteden van een
activiteit op de lange termijn.
De projectomstandigheden staan omschreven in het bestek, de
bestekstekeningen en de Nota van wijzigingen en van inlichtingen.
De marktomstandigheden staan omschreven in de offerte.

Par. 3.1/
3.2
Par. 3.1/
3.4
Par. 3.1/
3.4
Het te verwachten meerwerk is een belangrijke aanvulling op de Par. 3.2
kostprijs.
De gevolgen van een inbesteed montageproces worden inzichtelijk Par. 3.3
middels de bedrijfsomstandigheden.
Het bouwbedrijf neemt uiteindelijk het besluit om werk in of uit te Par. 3.2
besteden.
De bouwtijd wordt bepaald middels eenheidstijden ( manuur per m2 / Par. 4.1
m1 / stuk).
De toeslagfactoren en de bouwplaatscoëfficiënten zijn afhankelijk van Par. 4.2/
het bouwproject.
4.3
De werkbegroting en de planning worden, binnen aannemersbedrijf P. Par. 4.4
van Leeuwen b.v, in een vast format weergegeven.
De veiligheids- en gezondheidsnormen staan omschreven in de Par. 5.1
arbeidsomstandighedenwet.
Om de veiligheids- en gezondheidsrisico’s te beheersen moet er in Par. 5.1
maatregelen worden geïnvesteerd.
Naast het ‘bewust worden’ en het ‘leren’ moeten de werknemers het Par. 5.2
veilig en gezond werken ‘oefenen’ middels een begeleidingstraject.
Het onderdeel veiligheid en gezondheid moet passen binnen de huidige Par. 5.2
werkwijze van aannemersbedrijf P. van Leeuwen b.v.
Het keuzehulpmiddel moet handreikingen bieden voor het bouwbedrijf Par. 2.4
om bij een activiteit, welke het bouwbedrijf meestal uitbesteed maar
vanwege redenen mogelijk wil inbesteden, gegrond een besluit
omtrent in- of uitbesteden te kunnen nemen.
Het keuzehulpmiddel moeten handreikingen bieden voor het Par. 2.4
bouwbedrijf om bij een inbesteden activiteit de bouwtijd te bepalen en
het werk veilig en gezond te laten uitvoeren.
Het kantoorpersoneel en de uitvoerders moeten het hulpmiddel Par. 3.2
kunnen toepassen (toepassen van Microsoft programma’s).

Soort:
Besluitvorming
Besluitvorming
Besluitvorming
Besluitvorming
Besluitvorming
Besluitvorming
Bepalen
bouwtijd
Bepalen
bouwtijd
Bepalen
bouwtijd
Veiligheid &
gezondheid.
Veiligheid &
gezondheid.
Veiligheid &
gezondheid.
Veiligheid &
gezondheid.
Handreikingen

Toetsing :
Directie
/
projectleider
Directie
/
projectleider
Directie
/
projectleider
Directie
/
projectleider
Directie
/
projectleider
Directie
/
projectleider
Projectleider
/ Calculator
Projectleider
/ Calculator
Projectleider
/ Calculator
KAM
coördinator
KAM
coördinator
KAM
coördinator
KAM
coördinator
projectleider

Handreikingen

Projectleider

Werkbaarheid

Tabel 6.1; Programma van Eisen voor het keuzehulpmiddel
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Naast het programma van eisen is er ook een programma van wensen opgesteld. Dit programma van
wensen vormt een aanvulling op het Programma van Eisen en bevat criteria waarmee het
keuzehulpmiddel aanvullende meerwaarde kan leveren. Deze wensen zijn afkomstig van
medewerkers van aannemersbedrijf P. van Leeuwen b.v. welke via de enquête en het gesprek met
de begeleider(s) tot stand zijn gekomen.
Nr:
A.

Wens:
Het bedrijf heeft behoefte aan een directe link tussen de
besluitvorming
omtrent
inof
uitbesteden
en
de
personeelsplanning.
B.
Het integreren van een samenwerkingsvorm in het
keuzehulpmiddel naast het in of uitbesteden.
C.
Vanwege het inleereffect is er de behoefte om iets in het
keuzehulpmiddel op te nemen zodat de planning kan worden
beheerst.
Tabel 6.3: PvW keuzehulpmiddel
D.
Vanwege de steeds vernieuwende gegevens is het gewenst en
directe link te hebben tussen de arbeidsomstandighedenwet en het
keuzehulpmiddel (bepalen van risico’s)
E.
Vanwege de steeds vernieuwende gegevens is het gewenst en
directe link te hebben tussen de stichting Arbouw en het
keuzehulpmiddel (bepalen van maatregelen tegen risico’s)

Soort:
Besluitvorming
Besluitvorming
Bepalen
bouwtijd
Veiligheid &
gezondheid
Veiligheid &
gezondheid

Tabel 6.2; Programma van Wensen voor het keuzehulpmiddel

Naar aanleiding van het bovenstaand programma van eisen (en wensen) kan het keuzehulpmiddel
worden ontwikkeld. Het ontwerpproces wat hieraan ten grondslag ligt staat beschreven in de
volgende paragraaf.
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6.2.Ontwerpproces keuzehulpmiddel
Bij de besluitvorming om een activiteit in of uit te besteden hebben de strategische en tactische
overwegingsfactoren een belangrijke rol. De tactische overwegingsfactoren kunnen daarbij worden
onderverdeeld in drie invalshoeken te weten; de projectomstandigheden, de
bedrijfsomstandigheden en de marktomstandigheden. Vanuit de bedrijfsomstandigheden bleek, bij
een inbesteed montageproces, de bouwtijd (en daardoor de bouwkosten) en de veiligheid en
gezondheid knelpunten te zijn. Dit is samengevat de basis voor het keuzehulpmiddel. De vijf stappen
welke middels het keuzehulpmiddel worden doorlopen staan weergegeven in afbeelding 6.2. In
afbeelding 6.3 wordt dit schema verder uitgewerkt door tevens de benodigde in- en output aan te
geven. Om het keuzehulpmiddel te laten functioneren wordt in de paragraven 6.2.1 t/m 6.2.5
beschreven, hoe de vijf processtappen doorlopen dienen te worden. Een verantwoording van de
verbanden en de formules, welke in het keuzehulpmiddel zijn verwerkt, is als bijlage 6.A toegevoegd.

Stap 4.

Stap 1.

Tactische
overwegingen
opstellen

Strategie bepalen

Stap 2.

Stap 3.

Gevolgen bepalen
voor de bouwtijd

Gevolgen bepalen
voor veilig en
gezond werken

Verdiepend proces

Stap 5.
Besluit nemen

Projectomstandigheden
Bedrijfsomstandigheden
Marktomstandigheden

Afbeelding 6.2: De 5 stappen binnen het keuzehulpmiddel

Deze vijf processtappen vanuit afbeelding 6.2 staan in afbeelding 6.3 meer gedetailleerd uitgewerkt.
De eerste stap in het keuzehulpmiddel is het bepalen van de strategie. De strategie wordt bepaald
aan de hand van het beleid van het bouwbedrijf. Via deze stap moet overzicht worden gecreëerd in
de strategische overwegingen. Om de bouwtijd en tevens de bouwkosten te bepalen dient de
gebruiker een aantal project specifieke gegevens in te vullen. Naar aanleiding van deze gegevens kan
de arbeidsnorm worden bepaald en kunnen de benodigde hoeveelheden worden berekend. Aan de
hand van deze input berekent het programma de bouwtijd en de bouwkosten om de montage van
de metal stud wand uit te voeren. Om de bouwtijd nauwkeurig te bepalen kan de gebruiker middels
het programma een planning genereren. Deze planning is vervolgens in de uitvoering toe te passen.
De volgende stap is het bepalen van de benodigde veiligheids- en gezondheidsmiddelen middels een
checklist, welke in het keuzehulpmiddel is opgenomen. In deze checklist zijn investeringen met
betrekking tot veiligheid en gezondheid opgenomen. Deze investering bevat de aanschaf van
persoonlijke beschermingsmiddelen en hulpmiddelen en een begeleidingstraject ten behoeve van
veilig en gezond werken. Na de twee verdiepende processen wordt een overzicht opgesteld in de
tactische overwegingen. Door de factoren ‘tijd’, ‘kwaliteit’, ‘geld’ en ‘invloed op het bouwproces’ te
bepalen vanuit de drie overwegingsfactoren wordt er een overzicht gecreëerd. Dit overzicht wordt
vervolgens getoetst aan de, in stap 1 bepaalde, strategie. De data welke in het keuzehulpmiddel
moet worden opgenomen wordt stapsgewijs toegelicht in paragraaf 6.2.1 t/m 6.2.5
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Afbeelding 6.3:Stappenplan keuzehulpmiddel
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6.2.1. Strategie bepalen
Het keuzehulpmiddel bepaalt of het bouwbedrijf ten opzichte van de betreffende strategische
overwegingsfactor, welke in hoofdstuk 3 zijn bepaald, de activiteit moet in- of uitbesteden. In dat
hoofdstuk is uiteengezet dat de vier strategische factoren worden bepaald door twee onafhankelijke
overwegingen. Nadat uiteengezet is hoe de onafhankelijke overwegingen de factoren bepalen wordt
toegelicht hoe dit onderdeel in het keuzehulpmiddel is verwerkt. De kerntaak van het bouwbedrijf
wordt inzichtelijk gemaakt door de prijs/kwaliteit verhouding van het te leveren product. Wanneer
een activiteit namelijk behoort tot de kerntaken kan het bedrijf een hoge kwaliteit leveren voor een
respectievelijk lage prijs. De tweede factor heeft betrekking op de mate van flexibiliteit van het
bouwbedrijf op de lange- en de korte termijn. Het bouwbedrijf is op de lange termijn flexibel als
deze onafhankelijk is van de markt. De flexibiliteit op de korte termijn wordt bepaald door de
personeelsplanning. Wanneer de personeelsplanning veel invloed heeft en de werkvoorraad laag is,
zal vanwege de flexibiliteit op de korte termijn de voorkeur ontstaan om het werk in te besteden.
Vanuit de factor kerntaak van het bouwbedrijf en de afhankelijkheid van de markt wordt bepaald of
het bouwbedrijf een uitvoerende of een uitbestedende bedrijfsorganisatie is. Een uitvoerend bedrijf
is een specialist in zijn vakgebied en is onafhankelijk van de markt. Dit in tegenstelling tot de
uitbestedende organisatie. De laatste strategische overwegingsfactor is het bepalen van de
risicobeheersing. Belangrijke aspecten hierbij zijn de kans op- en de gevolgen van een risico.
De score van de vier factoren wordt bepaald via de matrix, welke in afbeelding 6.4 is weergegeven.
In deze matrix vormen de twee onafhankelijke overwegingen de x- en de y- as. De gebruiker zal
worden gevraagd om aan de twee onafhankelijke overwegingen een waarde toe te kennen. Deze
waarde is laag, wanneer de waarde voorkeur voor inbesteden vertegenwoordigt. Dit in tegenstelling
tot de hoge waarde, welke de voorkeur voor uitbesteden vertegenwoordigt. Deze waarde worden
ingevuld in de matrix, waarna deze de score voor de overwegingsfactor aangeeft.

Afbeelding 6.4:Strategie bepalen
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De verantwoording van de waarderingen is toegelicht in het derde hoofdstuk van dit rapport. De
verantwoording van de berekeningen is in bijlage 6.A opgenomen. In afbeelding 6.5 is deze
verantwoording schematische weergegeven. Op de x- en de y-as zijn de onafhankelijke
overwegingen weergegeven. Tevens is hieraan de onderverdeling/ waardering toegevoegd.
Wanneer aan beide overwegingen een hoge waarde is toegekend, versterken zij de voorkeur voor
uitbesteden. Dit in tegenstelling tot wanneer er aan beide overwegingen een lage waarde is
toegekend, welke de voorkeur voor inbesteden versterkt.

Uitbesteden

Inbesteden

Uitbesteden

Inbesteden

Pagina 103 van 135

Uitbesteden

Inbesteden

Uitbesteden

Inbesteden

Afbeelding 6.5a- 6.5d:Strategische factoren beoordelen.

Pagina 104 van 135

6.2.2. Bouwtijd & bouwkosten bepalen
Deze stap is het eerste onderdeel van het verdiepende proces in het keuzehulpmiddel. Een
belangrijk gegeven in deze processtap is de arbeidsnorm, welke in hoofdstuk vier van dit rapport is
vastgesteld. Om deze arbeidsnorm toe te passen dient de gebruiker enkele projectgegevens toe te
voegen, waarmee de bouwplaatscoëfficiënten bepaald kunnen worden. Daarbij dient de gebruiker
een aantal hoeveelheden in te vullen, zodat het keuzehulpmiddel de benodigde hoeveelheden kan
berekenen. Door de arbeidsnorm en de hoeveelheden te combineren wordt het benodigd aantal
manuren inzichtelijk. Vervolgens kan de gebruiker de planning opstellen aan de hand van de fasering
welke zichtbaar is in de overall planning. De bouwtijd wordt weergegeven als planning, welke direct
in de uitvoering kan worden toegepast.
Omdat tijd en kosten met elkaar zijn verweven, worden ook de bouwkosten in deze processtap
bepaald. De bouwkosten zijn een combinatie van de kosten van directe materialen en directe arbeid.
De kosten van directe arbeid wordt bepaald door de manuren te combineren met de arbeidskosten.
De kosten van directe materialen wordt op een vergelijkbare wijze bepaald, namelijk door de
berekende materialen te combineren met de materialenprijzen. Om het benodigd aantal materiaal
te berekenen dienen de benodigde hoeveelheden te worden vermenigvuldigt met de toeslagfactor
‘materiaalverliezen’. Dit bovenstaande staat schematisch weergegeven in afbeelding 6.6.
Om de flexibiliteit van het product in het keuzehulpmiddel te waarborgen wordt de gebruiker geleid
langs de verschillende onderdelen die behoren bij de metal stud wand. De volgende hoeveelheden
dient de gebruiker daarom in te vullen.
- Merknaam
- Aantal van eenzelfde wandtype
- Hoogte van de wand
- Soort isolatie
- Lengte van de gipsplaat
- Aantal stuks achterhout
- Aantal (per type) raamkozijnen
- Aantal (per type) uitsnijdingen
- Aantal meter kit voeg

- Wandopbouw (selecteren in keuzelijst)
- Lengte van de wand
- h.o.h. afstand van de stijlen
- Soort gipsplaat
- Breedte van de gipsplaat
- Aantal (per type) deurkozijnen
- Aantal (per type) sparingen
- Aantal verzwaarde stijlen
- Eventuele correcties

Afbeelding 6.6: Metal stud wand.
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Afbeelding 6.7:Bouwtijd & Bouwkosten
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6.2.3. Veiligheids- & gezondheidsplan formuleren
In hoofdstuk vijf van dit rapport is bepaald dat het bouwbedrijf een aantal investeringen dient te
doen met betrekking tot de veiligheid en gezondheid, wanneer deze een montage van de metal stud
wand inbesteedt. In het keuzehulpmiddel zijn deze gegevens verwerkt tot een checklist, zodat
tijdens de besluitvorming hier al aandacht aan wordt geschonken. Deze checklist bestaat uit de
volgende drie elementen;
- Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM)
- Hulpmiddelen
- Aanleren Veilige- en Gezonde werkhouding
Vanuit de opgestelde Risico Inventarisatie en Evaluatie is vastgesteld welke PBM’s en hulpmiddelen
aanwezig dienen te zijn om het werk veilig en gezond uit te voeren. De investering wordt bepaald
door de stuksprijs (afkomstig van leveranciers) te vermenigvuldigen met de frequentie (zie tabel 6.3)
Investering in PBM’s en hulpmiddelen
Omschrijving
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Gehoorbescherming
Ademhalingsbescherming
Handschoenen
Hulpmiddelen
Stofafzuiging boormachine
B.1.
Smartlift (huurprijs)
B.2.
Mobiele kraanwagen voor
verticaal transport (huurprijs)
Vensterrol
B.3.
Mobiele kraanwagen met
kantelhaak (huurprijs)
Vensterrol
B.4.
Verreiker + Kantelbak (huurprijs)
Vensterrol
Gipsbokken t.b.v. verticale opslag
M.1. Snijapparaat
Gipsplaat door 2 medewerkers
monteren
Platenhevel
M.2. Platenlift
M.3. Snijapparaat
Wandplatentiller

Kosten

Norm

Frequentie
Wordt bepaald
Wordt bepaald
Wordt bepaald

€
€
€

15,0 1 per medewerker
5,0 1 per werkn./dag
4,5 1 per medewerker

€
€
€

160,0 1 per boormachine
1.000,0 Per bevoorrading
850,0 Per bevoorrading

€
€

18,0
850,0 Per bevoorrading

€
€
€
€
€
€

18,0
800,0 Per bevoorrading
Bepaalt gebruiker
18,0
25,0 Per opslagpunt
Wordt bepaald
99,0 Per ploeg
Bepaalt gebruiker
Opgenomen in de arbeidsnorm

€
€
€
€

90,0
1.700,0 Per ploeg
99,0 Per ploeg
7,200.0

Bepaalt gebruiker
Bepaalt gebruiker

Bepaalt gebruiker

Bepaalt gebruiker
Bepaalt gebruiker

Tabel 6.3: Investering ten behoeve van veiligheid en gezondheid

De investering betreffende het aanleren van een veilige en gezonde werkhouding wordt bepaald
met behulp van het plan van aanpak. Dit plan van aanpak is als bijlage 6.C toegevoegd, omdat dit
mogelijk te diep ingaat op het veilig en gezond werken in het kader van de besluitvorming. Om de
werknemers een veilige en gezonde werkhouding aan te leren, bevat dit plan van aanpak informatie
omtrent de volgende onderdelen;
- Wet- en regelgeving (Arbeidsomstandighedenbesluit)
- Risico Inventarisatie & Evaluatie
- Begeleidingstraject.
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6.2.4. Tactische overwegingen opstellen
In het keuzehulpmiddel zijn de twee verdiepende processen doorlopen, waarna de tactische
overwegingen kunnen worden opgesteld. In het derde hoofdstuk van dit rapport is bepaald dat de
tactische overwegingen inzichtelijk gemaakt kunnen worden door vanuit de project-, de bedrijfs- en
de marktomstandigheden de factoren ‘tijd’, ‘kwaliteit’, ‘geld’, en ‘invloed op het bouwproces’ te
bepalen.
De factor ‘tijd’ wordt bepaald door de start- en einddatum van de werkzaamheden in te vullen, voor
zowel de project- als de marktomstandigheden. Deze data wordt vanuit de bedrijfsomstandigheden
bepaald via stap 2 (bouwtijd & bouwkosten) van het keuzehulpmiddel.

Afbeelding 6.8: Vaststellen bouwtijd

Om een indicatie te geven voor de te verwachten wijzigingen in het bouwproces dienen vanuit de
projectomstandigheden de volgende data te worden ingevuld.
- Startdatum van de werkvoorbereiding.
- Datum wanneer de ontwerpfase is afgerond.
- Datum waarop de fasering van de afbouw is vastgesteld.
Wanneer de werkvoorbereiding of de uitvoering begint voordat de ontwerpfase is afgerond, is er
een grote kans op wijzigingen tijdens de uitvoering. Wanneer de fasering wordt vastgesteld nadat de
uitvoering is begonnen, neemt de kans op wijzigingen in de planning toe. Deze gegevens bieden een
indicatie voor de hoeveelheid meerwerk binnen de factor ‘geld’.
De factor ‘kwaliteit’ wordt meetbaar gemaakt middels de zes verschillende kwaliteitsgegevens (zie
onderstaande opsomming). Vanuit de projectomstandigheden dient de gebruiker aan te geven of
deze kwaliteitsverklaringen vanuit het bestek worden geëist. Vervolgens geeft de gebruiker aan of
deze kwaliteitsgegevens vanuit de bedrijfs- en de marktomstandigheden kan worden aangeleverd.
Wanneer vanuit de bedrijfs- of de marktomstandigheden een vereist kwaliteitsgegeven niet kan
worden geleverd, is de factor kwaliteit, betreffende die invalshoek, onvoldoende. In het
keuzehulpmiddel zijn de volgende kwaliteitsgegevens opgenomen.
- Product voldoet aan kwaliteitseisen
- Attest
- Productcertificaat
- Procescertificaat
- Kwaliteitssysteemcertificaat
- Beoordelingsrichtlijn
De factor ‘geld’ wordt inzichtelijke door de kostprijs, vanuit de drie invalshoeken te bepalen. Daarbij
wordt er een indicatie afgegeven voor het te verwachten meerwerk, bij zowel een in- en een
uitbesteden montage. Het bepalen van de factor staat schematische weergeven in afbeelding 6.8.
Omdat bij een uitbesteden montage de kosten voor veiligheid en gezondheid en de materieelkosten
al zijn opgenomen in de bouwkosten wijkt het bepalen van de factor tijd vanuit de project- en de
marktomstandigheden ten delen af van dit schema. De kostprijs wordt bepaald door de
bouwkosten, de algemene bouwplaatskosten en de materieelkosten te sommeren. `
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Afbeelding 6.9: Factor ‘geld’
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Vanuit de bedrijfsomstandigheden zijn de bouwkosten in stap 2 bepaalt. Deze kosten zijn voor de
project- en de marktomstandigheden verkrijgbaar via respectievelijk de inschrijfbegroting of de
offerte. De algemene bouwplaatskosten hebben betrekking op de kosten ten behoeve van de
bouwplaats inrichting, de kosten ten behoeve van de werkvoorbereiding, de uitvoering en de
hulpmiddelen om veilig en gezond te werken. In het keuzehulpmiddel worden deze onderdeel apart
weergegeven zodat het verschil voor een in- en uitbesteden montage zichtbaar wordt. Het
meerwerk wat kan worden verwacht wordt bepaald aan de hand van richtlijnen welke middels
bijlage 6.B zijn bepaald.
Uitbesteden
Functionele eisen
Weinig invloed
Eenvoudig
Hoofdactiviteit
Nee

Omschrijving
Wat is het detailniveau van de vraagspecificatie?
Hoeveel invloed is vanwege te verwachten
wijzigingen gewenst binnen het montageproces?
Hoe verloopt de samenwerking op de bouwplaats
tussen het bouwbedrijf en de marktpartijen?
Welke positie heeft de montage van de metal stud
wand op de planning?
Is inbesteden nodig om aanwezigheid op het
bouwproject rendabel te maken?

Inbesteden
Technische eisen
Veel invloed
Complex
Deelactiviteit
Ja

Tabel 6.4; Invloed in het bouwproces

Om de gewenste ‘invloed in het bouwproces’ in beeld te brengen moet de gebruiker de vragen
vanuit tabel 6.4 beantwoorden. Deze vragen zijn opgesteld in hoofdstuk 3 van dit rapport en zijn
bepaald middels de literatuuranalyse en de enquête. De tabel is opgebouwd door in de middelste
kolom de vijf aspecten weer te geven. Deze aspecten kunnen worden beoordeelt met de waarden
welke zijn weergegeven onder de kolommen in- of uitbesteden. Door een waarde vanuit de kolom
inbesteden te kiezen geeft de gebruiker aan dat, wat betreft dit aspect, de voorkeur ligt bij een
inbesteden montage.
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6.2.5. Nemen besluit
De laatste stap in het keuzehulpmiddel is het generen van de uitvoer voor de gebruiker. De
gebruiker moet in deze stap overzicht krijgen in de score van de verschillende overwegingsfactoren.
Naar aanleiding van beide overzichten kan de gebruiker de keuze maken om de montage van de
metal stud wand in of uit te besteden. De beoordeling van de strategische overwegingsfactoren
wordt bepaald middels de tabellen in afbeelding 6.5, waarvan in afbeelding 6.9 een algemeen
scherm wordt weergegeven. Wanneer de strategische overwegingsfactor de beoordeling geeft om in
of uit te besteden staat weergegeven in tabel 6.5.

Afbeelding 6.10: Basisscherm beoordelen strategische factoren

Strategische overwegingen waarderen.
Factor
Kerntaak van het bouwbedrijf
(zie ook tabel in afb. 6.5)
Bedrijfsorganisatie
(zie ook tabel in afb. 6.5)
Mate van flexibiliteit
(zie ook tabel in afb. 6.5)
Risicobeheersing
(zie ook tabel in afb. 6.5)

Voorwaarde beoordeling
- Inbesteden: K < 5
- Overweging: 4 < K < 15
- Uitbesteden: K > 14
- Inbesteden: B < 5
- Overweging: 4 < B < 15
- Uitbesteden: B > 14
- Inbesteden: F < 5
- Overweging: 4 < F < 15
- Uitbesteden: F > 14
- Inbesteden: R < 5
- Overweging: 4 < R < 15
- Uitbesteden: R > 14

Tabel 6.5; Beoordeling strategische overwegingen
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Om overzicht te creëren in de tactische overwegingen wordt getoond wat het bouwbedrijf en de
marktpartij ten opzichte van het bouwproject kunnen bieden. Hierbij is datgene wat vanuit het
bouwproject wordt gevraagd gelijk gesteld aan nul. In het overzicht staat weergegeven wat de
aanbieding vanuit het bouwbedrijf en de marktpartij hiervan afwijkt.
Tactische overwegingen waarderen
Omschrijving: Weergegeven in overzicht:
Tijd
Bouwproject: 0
Bouwbedrijf: BouwtijdBEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN – BouwtijdPROJECTOMSTANDIGHEDEN
Marktpartij: BouwtijdMARKTOMSTANDIGHEDEN - BouwtijdPROJECTOMSTANDIGHEDEN
Kwaliteit
Bouwproject: 0
Bouwbedrijf: Voldoende als geëiste kwaliteitsverklaringen aanwezig zijn.
Marktpartij: Voldoende als geëiste kwaliteitsverklaringen aanwezig zijn.
Geld
Bouwproject: 0
Bouwbedrijf: -(KostprijsBEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN - KostprijsPROJECTOMSTANDIGHEDEN)
Marktpartij: -(KostprijsMARKTOMSTANDIGHEDEN - KostprijsPROJECTOMSTANDIGHEDEN)
Invloed op
Bouwproject: 0
het
Bouwbedrijf: Voorkeur als meeste invloeden wordt beoordeelt met inbesteden
bouwproces
Marktpartij: Voorkeur als meeste invloeden wordt beoordeelt met uitbesteden
Tabel 6.6; Beoordeling tactische overwegingen

Naast het weer geven van de twee overzichten, waarop het bouwbedrijf zijn keuze kan baseren,
moet inzicht worden gegeven in de aandachtspunten bij in- of uitbesteden. Deze aandachtspunten
hebben betrekking op de tactische overwegingen en fungeren als extra toelichting op het
weergegeven overzicht.
Aandachtspunten:
Tijd:
Geld:
Kwaliteit:
Invloed op het bouwproces:
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Startdatum- Einddatum- Bouwtijd
Budget overschrijding- Te verwachten percentage meerwerk
Ontbrekende kwaliteitsgegevens
De te verwachten knelpunten binnen het bouwproces

6.3.Het keuzehulpmiddel: MetalStud in- of uitbesteden
In Microsoft Excel is aan de hand van de chronologische volgorde, zoals deze in afbeelding 6.4 is
afgebeeld, het keuzehulpmiddel opgezet. Het programma is gemaakt met Microsoft Excel, omdat de
toekomstige gebruikers met dit programma ervaring hebben en dit programma binnen het
bouwbedrijf veelvuldig wordt toegepast. Om het overzicht te bewaren is het keuzehulpmiddel in
drie bestanden opgesplitst, waarbij de twee verdiepende processen in een apart Excel bestand zijn
opgebouwd. Een tweede reden hiervoor is dat die twee onderwerpen, mocht dit wenselijk blijken,
ook buiten het keuzehulpmiddel kunnen worden toegepast (gereedschapskist, zie afbeelding 2.8).
Het keuzehulpmiddel wordt bestuurt vanuit het bestand, Besluitvorming in- of uitbesteden.xls.
Middels knoppen wordt de gebruiker langs de verschillende stappen geleidt. Deze stappen gaan
langs de verschillende tabbladen, welke schematische staan weergegeven in afbeelding 6.10. Om
aan te geven wat de gebruiker in dient te vullen zijn deze velden, in het keuzehulpmiddel, oranje
gekleurd. Mocht het wenselijk zijn is deze paragraaf tevens als handleiding voor het programma te
gebruiken.

Besluitvorming in- of uitbesteden.xls
Beginscherm

Bepalen
strategie

Bouwtijd & Bouwkosten.xls
Bouwtijd &
Bouwkosten

Algemene gegevens
invoeren

Hoeveelheden
bepalen

Manuren
berekenen

Planning bepalen

Bouwkosten
berekenen

Veiligheid & Gezondheid.xls
Veiligheid &
gezondheid

Specifiek Veiligheids- en Gezondheidsplan
Gebasseerd op: Bewust worden – Leren - Oefenen

Tactische
overwegingen

Besluit nemen

Afbeelding 6.11: Opzet keuzehulpmiddel in Excel

6.3.1. Beginscherm
Wanneer het programma wordt geopend komt de gebruiker terecht bij het beginscherm. In dit
scherm moeten een aantal projectgegevens ingevuld worden zodat inzichtelijk blijft, op welk project
de uitkomst van toepassing is. Daarnaast dient er te worden beschreven door wie de gegevens zijn
ingevuld, zodat een volgende gebruiker weet waar hij met vragen, over de ingevulde gegevens
terecht kan. Op het beginscherm staan de vijf verschillende stappen getoond die doorlopen dienen
te worden. In afbeelding 6.11 staat dit beginscherm getoond.
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Afbeelding 6.12: Beginscherm

6.3.2. Bepalen strategie
Om de strategie te bepalen is inzicht nodig in de strategische overwegingen en het
uitbestedingsbeleid, zoals deze binnen het bedrijf aanwezig is. De strategische overwegingen
worden inzichtelijk gemaakt door het beantwoorden van de zeven multiplechoice vragen (afb. 6.12).
Om een beeld van het uitbestedingsbeleid te vormen, dienen de drie invalshoeken (project-,
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Afbeelding 6.13: Bepalen strategie (deel 1)

bedrijfs- en marktomstandigheden) naar belangrijkheid te worden gerangschikt (afb. 6.13). Tevens
moet de gebruiker een rangorde aanbrengen tussen de tactische overwegingsfactoren: ‘tijd’,
‘kwaliteit’, ‘geld’ en ‘invloed op het bouwproces’. Wanneer de rangschikking is gemaakt wordt, met
grijze letters, de waarde weergegeven welke middels onderzoek is bepaald (enquête hoofdstuk 3).
Deze waarde geldt als referentie en fungeert als controlemiddel voor de gebruiker.

Afbeelding 6.14: Bepalen strategie (deel 2)

6.3.3. Bouwtijd & Bouwkosten
In het besturingsbestand wordt bij het scherm ‘Bouwtijd & Bouwkosten’ de handleiding
weergegeven om deze stap uit te voeren. Om deze stap te doorlopen wordt de gebruiker, middels
de gelijknamige knop, omgeleid naar het bestand; Bouwtijd & Bouwkosten.xls. Dit bestand bestaat,
zoals in afbeelding 6.15, wordt getoond uit vijf stappen. Van dit bestand worden niet exact alle
schermweergaven getoond, maar zullen met name de specifieke elementen worden weergegeven.

Afbeelding 6.15: Bouwtijd & Bouwkosten
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Afbeelding 6.16: Beginscherm: Bouwtijd & Bouwkosten.xls

In het beginscherm, van het bestand Bouwtijd & Bouwkosten.xls, staan alle stappen welke middels
dit bestand worden behandeld (afb. 6.15). Allereerst wordt de ruimte geboden om algemene
gegevens in te voeren (Bijlage 6.B). In dit tabblad controleert de gebruiker eerst of de toegepaste
wandopbouw in het wandenoverzicht is opgenomen. Mocht blijken dat de toegepaste wandopbouw
ontbreekt kan de gebruiker deze, middels de keuzelijsten, in de oranje vlakken samenstellen.
Vervolgens controleert de gebruiker de toegepaste materiaalprijzen. De prijzen welke in het
programma zijn opgenomen fungeren als richtprijzen en kunnen eenvoudig worden aangepast door
de geldende prijs in de oranje vlakken in te vullen. Deze waarden worden dan automatische
toegepast in de berekening. Tevens is in dit overzicht de factor materiaalverlies weergegeven. De
laatste handeling binnen de algemene gegevens is het controleren van de arbeidsnorm. Deze
arbeidsnorm is middels tijdstudie bepaald en kan middels de oranje velden worden aangepast aan
het betreffende bouwproject.
Nadat de algemene gegevens zijn ingevoerd dienen de hoeveelheden te worden bepaald. De
hoeveelheden worden per fase (fase A- fase H) ingevuld, welke wordt bereikt middels de
gelijknamige knoppen. Per fase kunnen tien wandtypes worden ingevoerd (wandtype 1.- wandtype
10.), door deze middels de gelijknamige knop te openen. Als de gebruiker een wandtype opent
verschijnt het samenvattend overzicht (afb. 6.16). Door vervolgens op de plus in de linker kantlijn
van het scherm te klikken wordt de uittrekstaat geopend. Deze uittrekstaat wordt per wandopbouw
samengesteld, door de volgende gegevens in de oranje velden in te vullen.
- Merknaam
- Aantal van eenzelfde wandtype
- Hoogte van de wand
- Soort isolatie
- Lengte van de gipsplaat
- Aantal stuks achterhout
- Aantal (per type) raamkozijnen
- Aantal (per type) uitsnijdingen
- Aantal meter kit voeg
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- Wandopbouw (selecteren in keuzelijst)
- Lengte van de wand
- h.o.h. afstand van de stijlen
- Soort gipsplaat
- Breedte van de gipsplaat
- Aantal (per type) deurkozijnen
- Aantal (per type) sparingen
- Aantal verzwaarde stijlen
- Eventuele correcties

Open / sluiten; Uittrekstaat

Afbeelding 6.17: Fase A; Hoeveelheden

Om de manuren te berekenen is, naast de ingevulde uittrekstaten, extra informatie nodig omtrent
het prepareren en het bevoorraden van de werkplek. Per fase dient, in de oranje velden, het aantal
te prepareren ruimtes en de transportafstand te worden ingevuld (afb. 6.17). Dit overzicht toont de
gebruiker hoeveel manuur nodig is om een bepaalde activiteit uit te voeren.

Afbeelding 6.18: Manuren berekenen
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Afbeelding 6.19 Fragment gespecificeerde planning

Wanneer de manuren zijn berekend worden deze automatische opgenomen in de planning.
Wanneer de gebruiker de planning wil specificeren, gebruikt hij de oranje velden in de planning (afb.
6.18). Door de startdatum en de ploeggrootte te bepalen, wordt de planning automatisch ingevuld.
De tijdsduur voor het aanbrengen van de installatie wordt overeengekomen met de installateur.
In het keuzehulpmiddel wordt de bouwtijd per fase en de bouwkosten per wandtypen berekend.
Deze prijs is exclusief de extra voorzieningen, omdat deze als toeslagfactoren worden weergegeven.
Deze werkwijze komt overeen met de werkwijze van de marktpartij. Nadat de gebruiker in het
oranje veld de calculatiebasisloon heeft ingevoerd, worden de kosten automatische gegenereerd
(afb. 6.19).

Afbeelding 6.20: Bouwkosten overzicht

Door deze laatste stap is het bestand; Bouwtijd & Bouwkosten.xls afgerond en wordt teruggekeerd
naar het bestand; Besluitvorming in- of uitbesteden.xls. Dit kan via de gelijknamige knop welke staat
afgebeeld op het beginscherm van dit bestand.
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6.3.4. Veiligheid & Gezondheid
Één van de knelpunt binnen het inbesteden montageproces was het veilig- en gezond monteren van
de metal stud wand. Om de veiligheid en gezondheid van de werknemers te bewaken is in het
keuzehulpmiddel een checklist opgenomen (afb. 6.20). Om het bouwbedrijf bewust te maken van de
specifieke veiligheids- en gezondheidsrisico’s dient per PBM en per hulpmiddel aangegeven te
worden of deze moet worden aangeschaft, reeds aanwezig of niet van toepassing is. Door de
frequentie aan te geven wordt de totale investering bepaald. De kosten met betrekking tot het
hulpmiddel om de gipsplaten te bevoorraden worden apart meegenomen in de kostprijs. De overige
prijzen worden zichtbaar verrekend in de Algemene Bouwplaats Kosten. (zie stap 4.) Naast het
investeren in de PBM’s en de hulpmiddelen blijkt het ook nodig om te investeren in het aanleren van
een veilige en gezonde werkhouding. Voor het aanleren van een veilige en gezonde werkhouding is
een plan van aanpak opgesteld. Deze werkwijze is bereikbaar middels de knop; Veiligheid &
Gezondheid.xls. De investering, qua manuren, welke hiervoor nodig is wordt eveneens in dit bestand
vastgesteld. Omdat dit plan van aanpak, met betrekking tot dit onderzoek, mogelijk te diep op het
veilig- en gezond werken ingaat, is deze als bijlage 6.C toegevoegd.

Afbeelding 6.21: Veiligheid & Gezondheid (deel 1)
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Om het grootste risico, het gewicht van de gipsplaat, te benadrukken is een extra tabel toegevoegd
aan de checklist (afb. 6.21). In dit overzicht wordt het gewicht van één hele gipsplaat berekend.
Wanneer het gewicht van de gipsplaat de 18 kg overschrijdt, wordt de gebruiker hier extra attent op
gemaakt. Tevens wordt in dit overzicht het aantal gipsbokken berekend.

Afbeelding 6.22: Veiligheid & Gezondheid (deel 2)

6.3.5. Tactische overwegingen
Nadat de twee verdiepende processen zijn uitgevoerd kunnen de vier tactische overwegingen
worden opgesteld, te weten; ‘tijd’, ‘kwaliteit’, ‘geld’ en ‘invloed op het bouwproces’. Deze tactische
overwegingen worden opgesteld vanuit de drie invalshoeken, ofwel project- bedrijfs- en
marktomstandigheden (afb.6.22). De factor ‘tijd’ wordt inzichtelijk gemaakt door de start- en
einddatum van de werkzaamheden. Vanuit het bouwproject wordt deze data via de
contractplanning bepaald. Dit geldt tevens, tenzij in de offerte anders is aangegeven, voor de
marktpartijen. Om inzicht te krijgen in de kans op wijzigingen tijdens het proces, dienen de overige
drie datums te worden ingevoerd. De gegevens vanuit het bouwbedrijf zijn bepaald middels stap 2
van het keuzehulpmiddel en worden automatisch verwerkt.

Afbeelding 6.23: Tactische overwegingen (deel 1)
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Om de factor ‘kwaliteit’ inzichtelijk te maken dient de gebruiker aan te geven welke
kwaliteitsgegevens vanuit het bouwproject worden geëist en of deze door het bouwbedrijf en/of de
marktpartij kan worden geleverd (afb. 6.22). Er verschijnt een arcering wanneer een
kwaliteitsdocument wel wordt geëist, maar niet kan worden geleverd. Deze tekortkoming wordt
vervolgens bij de besluitvorming als aandachtspunt weergegeven.

Afbeelding 6.24: Tactische overwegingen (deel 2)

Door de oranje velden in te vullen ontstaat inzicht in de bouwkosten, de algemene
bouwplaatskosten en de te verwachten kosten t.b.v. meerwerk (afb. 6.23). Ondanks dat de kosten
ten behoeve van de werkvoorbereiding, de uitvoering en de veiligheid en gezondheid onderdeel zijn
van de algemene kosten worden deze apart weergegeven. Door deze weergave wordt de gebruiker
zich bewust van deze indirecte kosten. Het te verwachten meerwerk wordt door de gebruiker
bepaald aan de hand van de geboden richtlijnen (bijlage 6.B).

Afbeelding 6.25: Tactische overwegingen (deel 3)
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Het inzicht in de factor ‘invloed op het bouwproces’ wordt verkregen door de vijf multiplechoice
vragen te beantwoorden (afb. 6.24). Via deze vragen wordt bepaald of de voorkeur, met betrekking
tot de invloed op het bouwproces, ligt bij het in- of uitbesteden van de activiteit.
6.3.6. Besluit nemen
De strategische- en tactische overwegingen worden in het laatste scherm weergegeven (afb. 6.25).
Het bouwbedrijf, de gebruiker, maakt aan de hand van dit overzicht de keuze om het werk in- of uit
te besteden. In dit overzicht wordt inbesteden of uitbesteden met respectievelijk groen of blauw
weergegeven. Om deze keuze te maken worden de volgende criteria toegepast.
Strategische overwegingen:
- Kerntaak van het bouwbedrijf: Past de activiteit binnen de kerntaken van het bouwbedrijf. Oftewel
kan het bouwbedrijf de juiste prijs/kwaliteit verhouding leveren. Bij een lage waarde is de prijs laag
en/of de kwaliteit hoog en behoort inbesteden tot de opties.
- Bedrijfsorganisatie: Is het bouwbedrijf een organisatie die werkzaamheden uitbesteedt of juist zelf
uitvoert. Oftewel is het bouwbedrijf een generalist of een specialist en is het bouwbedrijf zelfstandig
of afhankelijk van de markt. Bij een lage waarde is het bouwbedrijf een specialist en/of onafhankelijk
van de markt en behoort het zelf uitvoeren van de activiteit tot de opties.
- Mate van flexibiliteit: Is het bouwbedrijf flexibel op de lange- en op de korte termijn. Oftewel is het
bouwbedrijf zelfstandig of afhankelijk van de markt en welke rol speelt de personeelsplanning
hierbij. Bij een lage waarde is het bouwbedrijf onafhankelijk van de markt en/of speelt de
personeelsplanning een dominante rol.
- Risicobeheersing: Hoe groot is de kans dat er een risico optreedt en wat zijn hiervan dan de
gevolgen. Bij een lage waarde is de kans en/ of het gevolg (zeer) klein en behoort inbesteden tot de
opties.

Afbeelding 6.26: Nemen besluit

Tactische overwegingen:
- Tijd: Het aantal benodigde bouwweken om het werk te realiseren ten opzichten van de
contractplanning. De kortste bouwtijd krijgt in het hulpmiddel de voorkeur.
- Kwaliteit: Het hulpmiddel geeft aan of de te bieden kwaliteitsverklaringen voldoen aan de eis van
de opdrachtgever.
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- Geld: Het verschil in de kostprijs van het bouwbedrijf en de marktpartij ten opzichte van de
inschrijfbegroting (projectomstandigheden). De laagste prijs krijgt in het hulpmiddel de voorkeur.
- Invloed van het bouwproces: Het hulpmiddel geeft aan of in- of uitbesteden de voorkeur krijgt naar
aanleiding van de eerder gegeven antwoorden.
Middels de knoppen; ‘aandachtspunten: bij inbesteden’ en ‘aandachtspunten: bij uitbesteden’
worden de aandachtspunten weergegeven voor een in- of uitbesteden montageproces. Allereerst
wordt getoond welke invalshoek u het belangrijkste vond, met de vraag of de gemaakte keuze
hieraan voldoet. Ten tweede wordt vanuit de factor ‘tijd’ de start- en einddatum en de totale
bouwtijd onder uw aandacht gebracht. Als derde geeft de factor ‘geld’ aan hoe groot de
overschrijding t.o.v. de inschrijfbegroting is met daarbij het te verwachten percentage meerwerk. Als
vierde worden de ontbrekende kwaliteitsgegevens weergegeven. Waarna als vijfde de mogelijke
knelpunten worden weergegeven binnen de factor ‘invloed op het bouwproces’.
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6.4.Toetsing keuzehulpmiddel
Het in paragraaf 6.3 ontworpen keuzehulpmiddel wordt in deze paragraaf uitgebreid getoetst. Het
keuzehulpmiddel is allereerst getoetst aan het in paragraaf 6.1 weergegeven programma van eisen
en wensen. Vervolgens is het keuzehulpmiddel getoetst middels het uitvoeren van twee
verschillende testen. Allereerst is de werkbaarheid van het programma getest door deze in te laten
vullen door drie testpersonen. Daarnaast is er een extra toets uitgevoerd omtrent het onderdeel
bouwtijd en bouwkosten.
6.4.1. Toetsen aan programma van eisen en wensen
Het programma van eisen is opgebouwd uit de onderdelen; besluitvorming, bepalen bouwtijd en
veiligheid en gezondheid. Daarnaast zijn er nog een aantal algemene eisen opgenomen. De toetsing
wordt uitgevoerd door puntsgewijs aan te geven hoe de betreffende eis in het programma is
verwerkt. Nadat het keuzehulpmiddel is getoetst aan het programma van eisen, wordt inzichtelijk
gemaakt in hoeverre het programma van wensen in het keuzehulpmiddel is opgenomen. Wanneer
aan de eis of wens is voldoen is er een vinkje voor geplaatst en is deze in het groen weergegeven. Dit
in tegenstelling tot wanneer het keuzehulpmiddel niet aan de eis of wens voldoet.
Besluitvorming:
 De strategie van het bouwbedrijf bepaalt het in- of uitbesteden van een activiteit op de
lange termijn.
In het keuzehulpmiddel, stap 1, zijn een aantal vragen opgenomen waardoor de strategie omtrent
in- of uitbesteden inzichtelijk wordt voor het bouwbedrijf. Deze vragen hebben betrekking op de
strategische overwegingen en het uitbestedingsbeleid.
 De projectomstandigheden staan omschreven in het bestek, de bestekstekeningen en de
Nota van wijzigingen en van inlichtingen.
Door stap 4 van het keuzehulpmiddel puntsgewijs te doorlopen, worden de projectomstandigheden
inzichtelijk gemaakt aan de hand factoren ‘tijd’, ‘kwaliteit’, ‘geld’ en ‘invloed op het bouwproces’.
Daarmee bevat het keuzehulpmiddel een werkwijze om de projectomstandigheden af te leiden.
 De marktomstandigheden staan omschreven in de offerte.
In stap 4 van het keuzehulpmiddel dient de gebruiker ook de gegevens betreffende de
marktomstandigheden in te vullen. Dezelfde werkwijze die wordt toegepast om de
projectomstandigheden in kaart te brengen, wordt ingezet voor de marktomstandigheden.
 Het te verwachten meerwerk is een belangrijke aanvulling op de kostprijs.
Naast het onder aandacht brengen van de factor meerwerk, worden hier ook een aantal richtlijnen
voor weergegeven. Deze richtlijnen zijn bepaald vanuit twee referentieprojecten. Om extra aandacht
hierop te vestigen wordt in het keuzehulpmiddel aangegeven wanneer de kans op meerwerk wordt
vergroot.
 De gevolgen van een inbesteed montageproces worden inzichtelijk middels de
bedrijfsomstandigheden.
Om de bedrijfsomstandigheden in kaart te brengen worden dezelfde punten doorlopen als bij het in
kaart brengen van de project- en de marktomstandigheden. Om te bepalen wat het bouwbedrijf qua
bouwtijd en bouwkosten kan presteren, is dit onderdeel dieper uitgewerkt in stap 2. Door deze
verdiepende stap worden de bouwtijd en de bouwkosten zeer nauwkeurig bepaald.
 Het bouwbedrijf neemt uiteindelijk het besluit om het werk in of uit te besteden.
In de laatste stap van het keuzehulpmiddel ontstaat overzicht in de strategische- en de tactische
overwegingen. Op basis van de beide overzichten kan het bouwbedrijf de keuze maken om de
montage van de metal stud wand in of uit te besteden. Naast dit overzicht biedt het
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keuzehulpmiddel een overzicht met aandachtspunten, waarmee het bouwbedrijf rekening dient te
houden.
Bepalen bouwtijd:
 De bouwtijd wordt bepaald middels eenheidstijden (manuur per m2/ m1 / stuk).
Om de bouwtijd (en de bouwkosten) te kunnen bepalen dient de gebruiker de te leveren
hoeveelheden in te voeren. Dit invoeren van hoeveelheden past binnen de huidige werkwijze,
waarbij de vierkantenmeters, de meters of de aantallen worden ingevoerd. Middels het bereken van
de tussenwaarde, kunnen de in hoofdstuk vier bepaalde arbeidsnormen worden toegepast.
 De toeslagfactoren en de bouwplaatscoëfficiënten zijn afhankelijk van het bouwproject.
Voordat de hoeveelheden worden ingevoerd, dient de gebruiker de algemene gegevens te
controleren. Op dit werkblad staat de calculatietijdnorm uitgewerkt. De toeslagfactoren kan de
gebruiker eenvoudig aanpassen, zonder dat de, middels onderzoek, bepaalde norm uit het zicht
verdwijnt. De bouwplaatscoëfficiënten worden bepaald nadat de gebruiker een aantal specifieke
projectgegevens heeft ingevoerd.
 De werkbegroting en de planning worden, binnen aannemersbedrijf P. van Leeuwen b.v, in
een vast format weergegeven.
Om de lay- out van de documenten bouwkosten en planning te bepalen is gebruik gemaakt van het
vaste format. De output, welke uit het keuzehulpmiddel wordt verkregen, kan daardoor direct
binnen aannemersbedrijf P. van Leeuwen b.v. worden gebruikt.
Veiligheid & Gezondheid:
 De
veiligheidsen
gezondheidsrisico’s
staan
omschreven
in
de
arbeidsomstandighedenwet.
In het bestand; Veiligheid & Gezondheid.xls is onder de knop toolbox een inventarisatie
weergegeven van alle veiligheids- en gezondheidsnormen vanuit de arbeidsomstandighedenwet,
welke betrekking hebben op de montage van metal stud wanden. Dit overzicht dient als
ondersteuning bij de toolbox, om de werknemers bewust te maken van de risico’s.
 Om de veiligheids- en gezondheidsrisico’s te beheersen moet er in maatregelen worden
geïnvesteerd.
In het besturingsprogramma is een checklist opgenomen waarin alle maatregelen staan
weergegeven om de veiligheids- en gezondheidsrisico’s te beheersen. Deze checklist zorgt ervoor
dat de veiligheid en gezondheid van de werknemers in de besluitvorming wordt meegenomen.
 Naast het ‘bewust worden’ en het ‘leren’ moeten de werknemers het veilig en gezond
werken ‘oefenen’ middels een begeleidingstraject.
Het bestand; Veiligheid & Gezondheid.xls vormt het begeleidingstraject om het werk veilig en
gezond door de werknemers uit te laten voeren. Naast de uitwerking van het begeleidingstraject
bevat dit bestand ook de documenten die tijdens dit begeleidingstraject nodig zijn.
 Het onderdeel veiligheid en gezondheid moet passen binnen de huidige werkwijze van
aannemersbedrijf P. van Leeuwen b.v.
Het onderdeel veiligheid en gezondheid sluit aan op de huidige werkwijze van aannemersbedrijf P.
van Leeuwen b.v. Het veilig en gezond werken krijgt middels dit onderdeel de aandacht die het
verdient.
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Algemene eisen:
 Het keuzehulpmiddel moet handreikingen bieden voor het bouwbedrijf om bij een
activiteit, welke het bouwbedrijf meestal uitbesteedt maar vanwege redenen mogelijk wil
inbesteden, gegrond een besluit omtrent in- of uitbesteden te kunnen nemen.
De structuur van het keuzehulpmiddel is zodanig opgebouwd dat het bouwbedrijf deze ook toe kan
passen bij de besluitvorming omtrent het in- of uitbesteden van andere activiteiten.
 Het keuzehulpmiddel moet handreikingen bieden voor het bouwbedrijf om bij een
inbesteden activiteit de bouwtijd te bepalen en het werk veilig en gezond te laten
uitvoeren.
De structuur van het keuzehulpmiddel is zodanig opgebouwd dat het bouwbedrijf deze ook toe kan
passen bij het bepalen van de bouwtijd en het veilig en gezond uitvoeren van andere inbesteden
activiteiten. Voordat het keuzehulpmiddel daadwerkelijk voor een andere inbesteden activiteit
toegepast kan worden dient er wel een grote hoeveelheid data verzameld te worden.
 Het kantoorpersoneel en de uitvoerders moeten het hulpmiddel kunnen toepassen
(toepassen van Microsoft programma’s).
Het keuzehulpmiddel is opgebouwd met het programma Microsoft Excel. Zowel de uitvoerders als
de projectleiders werken dagelijks met dit programma.
Programma van Wensen:
Het programma van wensen is een aanvulling op het programma van eisen en bevat criteria
waarmee het keuzehulpmiddel aanvullende meerwaarde kan leveren. Een aantal van deze wensen
zijn in het keuzehulpmiddel verwerkt. De wensen (D en E) waaraan nog niet is voldaan, staan in
paragraaf 7.2 als aanbeveling beschreven.
 Het bedrijf heeft behoefte aan een directe link tussen de besluitvorming omtrent in- of
uitbesteden en de personeelsplanning.
In het keuzehulpmiddel wordt aandacht gegeven aan de flexibiliteit van het bouwbedrijf op de korte
termijn. Om vervolgens dieper op de personeelsplanning in te gaan, dient de gebruiker aan te geven
hoe, op het moment van invullen, de verhouding is tussen het personeelsbestand en de
werkzaamheden. Om direct de link te leggen tussen de personeelsplanning en de besluitvorming kan
de gebruiker de personeelsplanning als leidraad nemen bij het opbouwen van de planning.
 Het integreren van een samenwerkingsvorm in het keuzehulpmiddel naast het in of
uitbesteden.
Het keuzehulpmiddel geeft per activiteit het aantal manuren weer. Naar aanleiding van dit overzicht
is het mogelijk om de resultaten bij een samenwerkingsvorm in kaart te brengen. Deze wens is te
realiseren middels het keuzehulpmiddel, maar vraagt momenteel een bepaalde hoeveelheid
handwerk.
 Vanwege het inleereffect is er de behoefte om iets in het keuzehulpmiddel op te nemen
zodat de planning kan worden beheerst.
Middels het keuzehulpmiddel kan eenvoudig een planning worden opgesteld. Deze planning is
tijdens de uitvoering toe te passen. Mocht blijken dat, vanwege het inleereffect, de norm aangepast
dient te worden, biedt het keuzehulpmiddel hiervoor de middelen.
Vanwege de steeds vernieuwende gegevens is het gewenst en directe link te hebben
tussen de arbeidsomstandighedenwet en het keuzehulpmiddel (bepalen van risico’s)
Dit onderdeel is niet in het keuzehulpmiddel opgenomen, omdat dit in het kader van de
besluitvorming mogelijk te diep op de veiligheid en gezondheid ingaat.
o

Pagina 127 van 135

Vanwege de steeds vernieuwende gegevens is het gewenst en directe link te hebben
tussen de stichting Arbouw en het keuzehulpmiddel (bepalen van maatregelen tegen
risico’s)
Dit onderdeel is niet in het keuzehulpmiddel opgenomen, omdat dit in het kader van de
besluitvorming mogelijk te diep op de veiligheid en gezondheid ingaat.
o

6.4.2. Toetsen op referentieprojecten
Deze toetsing biedt duidelijkheid of het keuzehulpmiddel functioneel is binnen het bouwbedrijf en of
daarmee via het keuzehulpmiddel de doelstelling is behaald. De toetsing is uitgevoerd middels twee
testcases. In testcase 1 word het keuzehulpmiddel ingevuld door testpersonen naar aanleiding van
een recent project. Bij de tweede testcase wordt het onderdeel bouwtijd en bouwkosten uitgebreid
getoetst. In deze paragraaf worden allereerst de opzet en de uitkomsten van beiden toetsen
beschreven. Als aanvulling op die uitkomsten zijn de beoordelingen van de testpersonen
opgenomen. De uitkomsten van deze toetsing dient ter onderbouwing van de conclusie en de
aanbevelingen.
6.4.2.1.
Opzet toets
Testcase 1: Deze toets wordt uitgevoerd door een drietal projectleiders, welke werkzaam zijn bij
aannemersbedrijf P. van Leeuwen b.v. Deze drie projectleiders vullen het keuzehulpmiddel in voor
het bouwproject: ‘Bedrijfsgebouw Kraaijeveld te Maasland’. Dit project is gekozen omdat deze
montage het meest recent heeft plaatsgevonden en de projectleiders in grote lijnen bekend zijn met
de project-, de bedrijfs- en de marktomstandigheden van dit project. Op 6- maart 2015 is, na een
korte introductie, een usb- stick overhandigd aan de drie projectleiders met daarop het
keuzehulpmiddel. Naast de usb- stick ontvingen de projectleiders de volgende documenten om de
toets uit te kunnen voeren. (deze documenten zijn tevens als bijlage 7.A toegevoegd)
- De begeleidende brief; In deze brief staat allereerst het doel weergegeven van deze toets.
Daarnaast staat in deze brief beschreven wat de testpersoon nodig heeft om de toets te kunnen
uitvoeren. Als laatste wordt de testpersoon bedankt voor zijn medewerking.
- De handleiding; Het programma is stapsgewijs opgebouwd zodat een handleiding niet nodig hoeft
te zijn. Om te voorkomen dat belangrijke details worden nagelaten is er een handleiding verstrekt
aan de testpersonen. Deze handleiding biedt overzicht in het omvangrijke keuzehulpmiddel.
- Input; Om het programma in te kunnen vullen hebben de testpersonen inzicht nodig in de projectde bedrijfs- en de marktomstandigheden. Omdat de testpersonen het project niet kunnen is in dit
document de benodigde informatie omschreven. Als bijlage op het document input zijn de
benodigde delen vanuit het bestek, de bestekstekening en de offerte toegevoegd.
- Output; In dit document staat omschreven welke output de testpersonen moeten aanleveren. Deze
output bestaat, naast de opgeslagen bestanden op de usb- stick, uit een aantal geprinte
documenten. Deze opdracht is gegeven zodat middels de toets zichtbaar wordt of de gebruiker de
functies weet toe te passen.
- Beoordelingsformulier; Het beoordelingsformulier is toegevoegd zodat de testpersonen het
keuzehulpmiddel op een aantal specifieke punten kan beoordelen. In dit formulier wordt met name
aandacht gegeven aan de werkbaarheid en de resultaten van het keuzehulpmiddel.
Een van de stappen binnen het bepalen van de bouwtijd en de bouwkosten is het invoeren van de
hoeveelheden. Het bouwproject is in vier verschillende fases opgedeeld. Om werk, voor de
testpersonen, te besparen zijn de hoeveelheden behorende bij fase A, C en D vooraf aan de toetsing,
door de onderzoeker, ingevuld. Het invoeren van de hoeveelheden behorende bij fase B valt binnen
de toetsing en wordt door de testpersonen gedaan.
Testcase 2: Deze toets wordt uitgevoerd door het keuzehulpmiddel in te vullen aan de hand van een
referentieproject, waarvan betrouwbare referentiewaarde beschikbaar zijn. Deze betrouwbare
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referentiewaarden zijn alleen beschikbaar van het project ‘De Wulverhorst’ te Oudewater, waarbij
het participerend observeren is uitgevoerd. Tijdens deze observatie zijn de gebruikte materialen en
manuren zeer nauwkeurig bijgehouden in de materialenstaat (bijlage 7.B) en de planning (bijlage
1.B). Deze referentiewaarden staan nauwkeurig omschreven in het rapport; “De montage van de
metal stud wand in eigen beheer uitvoeren (2014)”. Om het onderdeel bouwtijd en bouwkosten
uitgebreid te toetsen zijn de exacte hoeveelheden van twee verschillende fases in het
keuzehulpmiddel ingevuld.
6.4.2.2.
Uitkomsten
Testcase 1: De uitkomsten welke middels het keuzehulpmiddel zijn gegenereerd staan samengevat
in tabel 6.7. Naar aanleiding van deze resultaten besluiten alle drie de projectleiders om het werk uit
te besteden. De belangrijkste beweegredenen hiervoor zijn de uitkomsten met betrekking tot de
tactische overwegingen en de huidige situatie in de bouw. In het keuzehulpmiddel welke in de
testen is gebruikt was de vraag omtrent de verhouding personeelsbestand/werkvoorraad nog niet
opgenomen. De uitkomst bij de ‘mate van flexibiliteit’ is in tabel 6.7 ‘inbesteden’ terwijl dit, gezien
de huidige situatie in de bouw, ‘overweging’ zou moeten zijn. In het keuzehulpmiddel, zoals deze in
het rapport staat beschreven, is deze wijziging al verwerkt. (afb. 6.13)
Zoals tabel 6.7 weergeeft zijn de uitkomsten niet honderd procent gelijk. Vanuit de kerntaak van het
bouwbedrijf zou testpersoon 1. het werk moeten uitbesteden. Deze afwijking is te verklaren doordat
testpersoon 1 de kwaliteit met een voldoende heeft beoordeeld en testpersonen 2 en 3 hiervoor
goed hebben ingevuld. Ondanks de aangebrachte onderverdeling is het belangrijk dat de aspecten
juist worden beoordeeld. Hieruit wordt de aanbeveling geformuleerd om met name de strategische
overwegingen in het wekelijkse overleg te bespreken (of door de directie vast te laten stellen).
Vanuit de tactische overwegingen zit er een kleine afwijking in de factor ‘geld’. Deze afwijking is te
verklaren doordat twee testpersonen de sparingen verkeerd hadden ingevuld. Deze afwijking is in
het keuzehulpmiddel verbeterd door hier meer duidelijkheid in te creëren. (bijlage 6.B). Tijdens de
testen zijn er geen verkeerde berekeningen waargenomen en de uitkomsten waren volgens de
testpersonen aannemelijk/betrouwbaar.
Testpersoon 1.
Strategische overwegingen
Kerntaak van het
Uitbesteden
bouwbedrijf
Bedrijfsorganisatie
Overweging

Testpersoon 2.

Testpersoon 3.

Overweging

Overweging

Overweging

Overweging

Mate van flexibiliteit

Inbesteden

Inbesteden

Inbesteden

Risicobeheersing

Overweging

Overweging

Overweging

Uitbesteden
0 weken t.o.v. + 0,46
Uitbesteden
Voldoende
t.o.v.
onvoldoende
Uitbesteden
-2256 t.o.v. +257
Uitbesteden
heeft voorkeur

Uitbesteden
0 weken t.o.v. + 0,46
Uitbesteden
Voldoende
t.o.v.
onvoldoende
Uitbesteden
-2256 t.o.v. +125
Uitbesteden
heeft voorkeur

Tactische overwegingen
Tijd
Uitbesteden
0 weken t.o.v. + 0,46
Kwaliteit
Uitbesteden
Voldoende
t.o.v.
onvoldoende
Geld
Uitbesteden
- 2256 t.o.v. + 94
Invloed
op
het Uitbesteden
bouwproces
heeft voorkeur
Tabel 6.7; Uitkomsten keuzehulpmiddelen
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Testcase 2: Om de uitkomsten met betrekking tot bouwtijd & bouwkosten goed te kunnen
beoordelen is de tweede test uitgevoerd. In deze test is van het bouwproject ‘De Wulverhorst’ de
bouwtijd en bouwkosten bepaald van fase 1.A en 1.BC (bijlage 7.B). Omdat in dit rapport alleen de
uitkomst wordt toegelicht is de verantwoording van deze uitkomst als bijlage 7.D toegevoegd. Naar
aanleiding van deze resultaten wordt een verschil aangetoond van 0,2 procent tussen het aantal
manuren welke middels het keuzehulpmiddel is bepaald en de referentiewaarde. Met betrekking tot
de totale bouwkosten is dit verschil 0,3 procent. Hierbij moet de kanttekening gemaakt worden, dat
de richttijd voor een nieuwbouwproject aan de hand van een referentie is bepaald en niet exact is
gemeten. De verantwoording hiervan is eveneens in bijlage 7.D opgenomen.
Referentiewaarde
Manuren
Kosten t.g.v. directe materialen
Kosten t.g.v. directe arbeid

966 manuur
€ 20.498,7
€ 35.742,0

Uitkomst keuzehulpmiddel
964,32 manuur
€ 20.752,8
€ 35.679,8

6.4.2.3.
Beoordelingen
Testcase 1: Naar aanleiding van de beoordelingsformulieren (bijlage 7.C) hebben de testpersonen
hun feedback gegeven op het keuzehulpmiddel. De testpersonen zijn ruim twee uur bezig geweest
met het programma om deze te beoordelen en in te vullen (incl. calculatie). De testpersonen geven
aan dat ze de stappen goed kunnen volgen welke in het programma worden doorlopen. Één van de
testpersonen vond het soms onduidelijk waar hij gegevens in moest vullen. Dit punt is opgelost door
alle velden, welke de gebruiker in moet vullen, oranje te maken. Tevens is op elk tabblad bondig
aangegeven wat de gebruiker dient te doen (zie paragraaf 6.3).
De testpersonen gaven tevens aan dat het opstellen van de planning te ingewikkeld was. Dit
probleem is opgelost door de eerder aangebrachte koppelingen te verwijderen en de projectleiders
zelf alle startdatums te laten invoeren. Deze oplossing is tot stand gekomen middels overleg met de
drie testpersonen, omdat zij, de projectleiders, de planning graag zelf willen bepalen. (afb. 6.19)
Volgens de drie testpersonen bied het keuzehulpmiddel meer dan voldoende informatie om een
besluit te kunnen nemen. Alle invalshoeken worden overzichtelijk weergegeven en de bouwtijd en
de bouwkosten krijgen de diepgang die nodig is. De gegevens die hierdoor worden verkregen zijn
zeer waardevol omtrent de besluitvorming voor in- of uitbesteden.
Het onderdeel veiligheid en gezondheid vinden de testpersonen, met betrekking tot de
besluitvorming om in- of uit te besteden, te uitgebreid. De oorzaak hiervoor vinden we in de
probleemanalyse, waardoor dit onderdeel niet gewijzigd zal worden. De projectleiders zijn het er
over eens dat de veiligheid en gezondheid van de werknemers naar aanleiding van dit onderdeel zal
verbeteren. Tevens past dit onderdeel binnen de werkwijze van aannemersbedrijf P. van Leeuwen.
De testpersonen zijn enthousiast over het keuzehulpmiddel en omtrent de besluitvorming is het een
waardevol hulpmiddel dat de juiste invalshoeken belicht.
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7. Conclusie en aanbevelingen
In het laatste inhoudelijke hoofdstuk van dit rapport staat allereerst de conclusie van dit
afstudeeronderzoek beschreven. In de conclusie staat toegelicht of de doelstelling middels het
afstudeeronderzoek is behaald. In de tweede paragraaf zijn aanbevelingen opgenomen die het
product, het keuzehulpmiddel, kunnen verbeteren. Deze aanbevelingen zijn afkomstig uit de
toetsing welke in paragraaf 6.4 staat toegelicht. In de laatste paragraaf wordt de betrouwbaarheid
en validiteit van het onderzoek beschreven.

7.1.Conclusie
Zoals uit de eerder beschreven toetsing blijkt, voldoet het keuzehulpmiddel aan dit doel. Het
keuzehulpmiddel voldoet aan de gestelde doelstelling, doordat deze de benodigde ondersteuning
biedt met betrekking tot de besluitvorming omtrent in- of uitbesteden. Tevens bevat het hulpmiddel
de voorzieningen om de bouwtijd te bepalen en het werk veilig en gezond te laten uitvoeren.
Volgens de testpersonen geeft het keuzehulpmiddel inzicht in de juiste invalshoeken welke
betrekking hebben op de besluitvorming. De strategische- en de tactische overwegingen worden
overzichtelijk bepaald en weergegeven, waardoor het bouwbedrijf gegrond de keuze kan maken om
de activiteit in- of uit te besteden. In het keuzehulpmiddel worden de strategische overwegingen
gekenmerkt door de factoren; ‘kerntaak van het bouwbedrijf’, ‘mate van flexibiliteit’,
‘bedrijfsorganisatie’ en ‘risicobeheersing’. Vanuit de tactische overwegingen zijn de factoren ‘tijd’,
‘kwaliteit’, ‘geld’ en ‘invloed op het bouwproces’ bepalend. Omdat de bouwtijd en indirect de
bouwkosten een belangrijke rol hebben in die besluitvorming is dit met recht een uitgebreid
onderdeel in het hulpmiddel. Dit onderdeel is uitgebreid opgenomen zodat de flexibiliteit van het
product, de metal stud wand, gewaarborgd blijft. De werkwijze, om de hoeveelheden te bepalen,
leidt de gebruiker langs de verschillende elementen, welke behoren bij de metal stud wand. Naar
aanleiding van de exacte hoeveelheden kan de netto- bewerkingstijd worden bepaald. Door deze
waarden met toeslagfactoren te vermenigvuldigen ontstaat de richttijd. Deze richttijd wordt project
specifiek gemaakt door het toepassen van bouwplaatscoëfficiënten. Naast het bepalen van de
calculatietijdnorm is in dit onderzoek aangetoond dat de norm voor een inbesteed- de norm voor
een uitbesteed montageproces ruim overschrijdt. Door deze werkwijze worden de bouwtijd en de
bouwkosten exact bepaalt. Het tweede onderdeel wat uitgebreid wordt toegelicht is het veilig en
gezond uitvoeren van de montage. Dit onderdeel bestaat uit een checklist en een plan van aanpak.
In de checklist zijn persoonlijke beschermingsmiddelen en hulpmiddelen opgenomen. Het grootste
risico ontstaat door het gewicht van de gipsplaten. In het plan van aanpak is een werkwijze
opgenomen om een veilige en gezonde werkhouding aan te leren middels drie ontwikkelingsfases.
Deze drie ontwikkelingsfases worden gekenmerkt door de begrippen ‘bewust worden’, ‘leren’ en
‘oefenen’. De werknemers moeten bewust gemaakt worden van de risico’s behorende bij het werk.
Vervolgens moeten ze leren welke maatregelen ze moeten treffen tegen de risico’s. De laatste stap
is het oefenen in het veilig en gezond werken, om de werkhouding daadwerkelijk te verbeteren. Het
onderdeel veiligheid en gezondheid is in het kader van de besluitvorming mogelijk te uitgebreid,
maar tijdens de uitvoering zal deze werkwijze bijdragen aan een veilige en gezonde werkmethode.
Belangrijke begrippen bij het veilig en gezond werken zijn; ‘werknemersparticipatie’ en ‘effectief
leiderschap’.

7.2.Aanbevelingen
Zoals in de conclusie staat vermeld voldoet het keuzehulpmiddel aan de eerder gestelde doelstelling.
Ondanks deze positieve resultaten zijn er mogelijkheden om het product te verbeteren. Om het
hulpmiddel te verbeteren kan het op de volgende punten worden uitgebreid.
- Uit de toetsing blijkt dat de strategische overwegingen verschillend kunnen worden beoordeeld.
Om een eenduidig beeld te krijgen dienen deze overwegingen in het wekelijks overleg gezamenlijk te
worden vastgesteld. Ook kan het bouwbedrijf een beoordelaar aanstellen die deze overwegingen
a.d.h.v. referentieprojecten gaat waarderen.
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- Om een juiste calculatietijdnorm te bepalen is het wenselijk om op meerdere projecten tijdstudies
uit te voeren. Tijdens het uitvoeren van de tijdstudie was er maar één project beschikbaar, waarop
een inbesteden montage werd uitgevoerd. Het verdient de aanbeveling om extra tijdstudies uit te
voeren, waardoor de betrouwbaarheid van de norm toeneemt.
- Wanneer het bouwbedrijf beschikt over het nieuwe calculatieprogramma zo het wenselijk zijn om
het keuzehulpmiddel hieraan te koppelen. Deze koppeling kan vanwege het Microsoft Excel bestand
eenvoudig worden gemaakt.
- Om de veiligheid en gezondheid daadwerkelijk te verbeteren dient het bouwbedrijf effectief
leiderschap te tonen. Het tonen van effectief leiderschap gebeurt door de veiligheidscultuur te
borgen in een structuur. Deze structuur wordt middels het keuzehulpmiddel geboden. Naast de
structuur is het belangrijk dat het management betrokkenheid toont aangaande het veilig en gezond
werken. Deze betrokkenheid kan worden getoond, door veiligheidsgedrag van de werknemers te
beïnvloeden. Een gegeven hierbij is dat de norm van de leidinggevende de norm van de
medewerkers bepaalt.
- Om het hulpmiddel up-to-date te houden is het wenselijk om een koppeling te maken met externe
partijen. Om met de juiste materiaalprijzen te rekenen kan er link worden gelegd naar de
leveranciers of naar de groothandels. Om met betrekking tot veiligheid en gezondheid op de hoogte
te blijven kan een link worden gelegd naar het arbeidsomstandighedenbesluit en de website van de
stichting Arbouw.

7.3.Betrouwbaarheid en validiteit
Bij de verschillende onderzoeken, welke in het kader van dit rapport zijn uitgevoerd, is de
betrouwbaarheid en de validiteit in de beschrijving meegenomen. De validiteit van het onderzoek
heeft betrekking op de inhoud en geeft aan of het onderzoek meet wat het zou moeten meten. In dit
rapport is veel onderzoek gedaan door literatuurstudie. Deze conclusies zijn besproken met de
verschillende begeleiders om continue de theorie en de praktijk te vergelijken. Bij het onderzoek
middels de enquête is gebruik gemaakt van één testpersoon. Met behulp van de testpersoon is
gecontroleerd of de vragen duidelijke waren en de enquête meten wat de bedoeling was. Om de
validiteit van de tijdstudies te waarborgen is veel gereflecteerd aan vergelijkbare onderzoeken.
De betrouwbaarheid van een onderzoek geeft aan of de metingen onafhankelijk zijn van toeval. De
informatie welke is verkregen uit literatuurstudies hebben een hoge mate van betrouwbaarheid,
vanwege de achterliggende onderzoeken. Om de betrouwbaarheid van de resultaten, welke
afkomstig zijn uit de enquête, te verhogen is deze verspreid onder alle betrokken personen. Helaas
hebben niet alle respondenten de enquête ingevuld, waardoor de exacte betrouwbaarheid middels
een formule is bepaald (zie bijlage 7.E). Om metingen te kunnen verrichten, betreffende de
arbeidsnorm en veilig en gezond werken, moet het bouwbedrijf over een project beschikken waarbij
de specifieke activiteit is inbesteed. Vanwege deze reden konden de onderzoek maar op één
bouwproject gebeuren, wat een negatieve invloed heeft op de betrouwbaarheid. Om de
betrouwbaarheid van de verrichten onderzoek te waarborgen is er een uitgebreide verslaglegging
gedaan van de uitvoering en de resultaten van het onderzoek. De betrouwbaarheid van de
tijdstudie, is middels een formule bepaald (zie bijlage 7.E). De berekende arbeidsnorm is specifiek
voor de geobserveerde ploeg.
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9. Bijlage
De bijlage van dit rapport verschijnt als een apart boekwerk met als titel het verbeterd inbesteden of
uitbesteden van de montage van de metal stud wand {Bijlage}. De inhoudsopgaven van dit
boekwerk is hieronder weergegeven. De nummering in deze inhoudsopgave is gekoppeld aan de
nummering van de hoofdstukken.
1.A
1.B
1.C
1.D
1.E

Geobserveerde bouwprojecten
Planning montage metal stud wand (De Wulverhorst)
Interview met het gespecialiseerd afbouwbedrijf
SADT- diagram; Montage van de metal stud wand
Werkwijze van de montage van de metal stud wand

3.A
3.B
3.C
3.D
3.E
3.F

Classificeringstabel (Besluitvorming)
Enquête
Resultaten enquête (exact)
Resultaten enquête (samengevat)
Waarderingen betreffende de overwegingsfactoren
Toelichting enquête

4.A
4.B
4.C
4.D
4.E
4.F
4.G

Opnameblad; Continue Tijdstudie
Opnameblad; Multi Moment Opname
Resultaten Continue Tijdstudie
Resultaten Multi Moment Opname
Observatieverslag
Omrekentabel calculatietijdnorm
Specificatie tabellen t.b.v. monteren metalen frame

5.A
5.B

Classifiseringstabel (Veiligheid en gezondheid)
Specificatie Risico Inventarisatie & Evaluatie

6.A
6.B
6.C

Verantwoording keuzehulpmiddel
Uitwerking; Bouwtijd & Bouwkosten
Uitwerking; Veiligheid & Gezondheid

7.A
7.B
7.C
7.D
7.E

Testcase 1.
Testcase 2.
Resultaten testcase 1.
Resultaten testcase 2.
Betrouwbaarheid & Validiteit
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