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2/8 Bijlage I Probleemanalyse 

Vooronderzoek Participerend Observeren 

Als voorbereiding op het afstuderen is het project Participerend Observeren uitgevoerd van november 201 1 
tlm januari 2012. De persoonlijke doelstelling van dit project is, behalve het leerproces, om een geschikt 
afstudeer- onderwerp te vinden. lnhoudelijk gaat het niet alleen over de uitvoering van een verduurzaming , 
maar juist ook over het voortraject: wanneer is een gebouw geschikt voor bepaalde duurzame maatregelen, 
hoe ontwerpen we een verduurzaming? Dit onderzoek richt zich op de utiliteitsbouw; daarmee valt woning
bouw buiten het onderzoek. De doelstelling van het onderzoek is: 

Het in kaart brengen van het proces 'verduurzamen bestaand vastgoed' vanaf het eerst klantcontact tot 
en met de op/evering, en het benoemen van de knelpunten in dit proces. 

De onderzoeksvraag luidt: 

Wat zijn de kne/punten bij het verduurzamen van bestaand vastgoed? 

De resultaten van dit beschrijvend empirisch onderzoek zijn verkregen door middel participerend observe
ren : de onderzoeker heeft een plaats gekregen bij het gastbedrijf BAM, en hier op verschillende afdelingen 
meegedraaid. Door in verschillende projecten een bescheiden bijdrage te leveren, is er brede kennis 
opgedaan over de werkwijze van het bedrijf en het studieonderwerp. Door middel van een logboek is alle 
opgedane kennis vastgelegd . 

Het bestudeerde proces neemt in zijn geheel veel tijd in beslag . Van de eerste afspraak tot de start van de 
bouw kan maanden beslaan, en de bouw zelf ook nog eens een zelfde periode. De looptijd van dit onder
zoek is helaas te kort om van een project het hele traject mee te lopen. Daarom is er meegewerkt aan 
verschillende projecten om zo alle fasen mee te maken. Ook is er documentatie van BAM gebruikt om 
bepaalde delen te verhelderen. Het proces is schematisch weergegeven in figuur 1.1 . 

Knelpunten 

Naar aanleiding van het vooronderzoek is er een kernknelpunt: er komen niet genoeg projecten tot uitvoe
ring. Uit het vooronderzoek is al een aantal oorzaken hiervoor gevonden, er is aanvullend onderzoek gedaan 
om hier tot de fundamentele oorzaken te komen. 

Met de Stream Analysis Methode van J. Porras wordt een Stream Diagnosis Chart gemaakt, te vinden in 
figuur 2.12. Hiervoor worden de knelpunten onderverdeeld in vier categorieen: 

( Gebruiker/ opdrachtgever J ( Organisatorisch ) ( Uitvoeringstechnisch J ( Sociaal J 

Vervolgens worden de knelpunten aan elkaar gekoppeld, er worden pijlen getrokken van de onderkant van 
het oorzakelijke knelpunt naar de bovenkant van het knelpunt dat hier het gevolg van is. ~ 

Degele boxen zijn oorzaken. Deze hebben geen inkomende pijlen. De oranje boxen zijn symptomen . Dit 
zijn knelpunten die zich in het midden van de keten bevinden: zij hebben zowel oorzaken als gevolgen. De 
rode boxen zijn de uiteindelijke gevolgen. 

(Vissers, 2010) 
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Hieronder worden de knelpunten beschreven. De rode kopjes worden niet meegenomen in het onderzoek. N. Bouwpersoneel is niet Dit is de tweede oorzaak dat afspraken die op een hoger niveau gemaakt zijn 

A. Werkwijzen bestaan De uitvoeringstechnieken die een kortere bouwtijd van verduurzaming zouden 
nag niet kunnen bewerkstelligen, moeten nag ontwikkeld warden. 

op de hoogte van de over de bouw, niet warden uitgevoerd door het personeel (T). Net als het niet 
afspraken inzien van het nut van de afspraken (P), is oak dit een gevolg van miscommuni-

catie tussen de verschillende betrokken partijen (M). 
8. Kennis over werkwij- De tweede mogelijke oorzaak is, dat de werkwijzen wel bestaan en zelfs al op 
zen wordt niet of projectbasis zijn toegepast, maar dat de kennis over deze werkwijzen niet word! 
onvolledig g edocumen- gedocumenteerd buiten de projectdocumenten. Hieronder valt oak dat werkwij-
teerd zen zelf wel bekend zijn, maar aanvullende kennis en evaluaties van de uitvoe-

0 . Er warden g een Men put uit zijn eigen ervaring en van zijn directe omgeving, er word! niet verder 
alternatieve werkwijzen gezocht naar eventuele betere werkwijzen om een project uit le voeren. Oil leidt 
afgewogen ertoe dat een plan niet zo efficiEint is als het had kunnen zijn (R). 

rende teams niet meegenomen zijn. P. Bouwpersonee/ z iet Oil is Mn van de twee oorzaken dat afspraken die op een hoger niveau gemaakt 

C. Kennis over werkwij- De kennis bestaat wel , maar word! niet landelijk gedeeld of is moeilijk le vinden 
zen is niet toegankelijk voor de betrokkenen. 

het nut niet van de zijn over de bouw, niet warden uitgevoerd door het personeel (T). Degene die de 
afspraken afspraak maakt, moet ervoor zorgen dat niet alleen de afspraken , maar oak 

achterliggende redenen erbij warden gecommuniceerd. 
D. Geen kennis over Er is tijdens het ontwerpen van (de uitvoering van) de verduurzaming niet 
bouwproces beschikbaar voldoende informatie/ kennis beschikbaar is betreft de beschikbare werkwijzen 

voor verduurzamen. Met kennis word! hier bedoeld: Beoordeling en beschrijving 
van methoden om de duur en de ernst van de veroorzaakte overlast te minimali-
seren. Oat deze kennis niet beschikbaar is, kan onderverdeeld warden in drie 
fundamentele oorzaken (A.S&C) 

Q. Bouwkundige Als er begonnen is met de uitvoering en het gebouw word! gestript, kan er 
verassingen bijvoorbeeld ontdekt warden dat de constructie het nieuwe ontwerpgewicht niet 

kan dragen, of verborgen bouwdelen die in zo'n slechte staat zijn dat ze vervan-
gen moeten warden. Dit soar! ontdekkingen kan leiden tot vertraging, extra 
kosten en/ of een gedwongen aanpassing van het ontwerp. 

R. De planning en Oil is een symptoom dat vele verschillende oorzaken heeft, en op zijn beurt kan 
E. Men ziet geen Oil is geen onwil, maar kan gebeuren uit praktische overwegingen of dat de on twerp z ijn niet leiden tot verschillende problemen . Het behelst alle beslissingen die leiden tot 
noodz aak onderaan- ontwerpers zich niet bewust zijn van de kennis die de onderaannemer kan optimaa/ overlast voor de gebouwgebruiker, een langere of duurdere uitvoering dan met 
nem ers te betrekken brengen en de andere voordelen. een ander ontwerp. 

F. Geen concrete In checklists voor duurzame bouwplaatsen warden geen concrete voorbeelden S. Duurzaam bouw- Er zijn vele checklists waarmee de bouwplaats duurzamer kan warden gemaakt, 
voorbeelden hoe een gegeven van werkwijzen hoe dit le doen. Er word! bijvoorbeeld gesteld dat plaatsplan wordt niet zoals de Bewuste Bouwens of BREEAM Checklist A2. Elke checklist geeft zijn 
bouwplaats duurzaam lichten niet vervuilend moeten zijn (BREEAM-NL), maar niet wanneer dit het gevolgd eigen invulling aan de definitie van een duurzame bouwplaats, maar over het 
te ma ken geval is, wat voor armaturen er dan het best gebruikt kunnen warden en waar algemeen warden hiermee zaken als goede afvalscheiding en recycling , veilig-

deze verlichting het best verkregen kan warden. heid en een goede buur zijn. Er zijn verschillende oorzaken waarom deze 

G. Onderaannemers Hoe eerder onderaannemers in het voorbereidingsproces, hoe beter. Zij kunnen 
richtlijnen niet of slechts gedeeltelijk warden toegepast. 

warden niet betrokken dan hun ervaringen op tafel leggen met betrekking tot mogelijke risico's tijdens 
de uitvoering en alternatieve werkwijzen. Als zij pas laat betrokken warden en T. Bouwpersoneel volgt Het betreft hier afspraken die op een hoger niveau gemaakt zijn betreffende 
slechts een definitief plan en planning ontvangen, kan hun kennis niet meer de afspraak niet aspecten zoals afvalscheid ing, opslag en planning. Oil kan ervoor zorgen dat 
meegenomen warden. bouwdelen niet op tijd af zijn of niet uitgevoerd zijn volgens afspraak. Het 

H. Constructie ligt Dit is de tweede oorzaak dat een analyse nooit volledig zal zijn (J). Het is 
corrigeren hiervan zorgt dat het project achier op de planning raakt (AA). 

verborgen onmogelijk om van te voren de precieze staat van alle bouw- en constructiedelen U. Ad-hoc oplossingen Als er tijdens de bouw problemen zijn met de uitvoering, bijvoorbeeld dat er een 
te analyseren. toepassen onvoorzien mankement aan het gebouw ontdekt word!, word! dit door de 

I. Analyse niet toege- De opdrachtgever geeft in veel gevallen geen toestemming aan de aannemer 
staan om delen van zijn gebouw te slopen om de achterliggende constructie te 

analyseren. Helaas ligt dit knelpunt buiten het bereik van een uitvoeringstech-
nisch afstudeeronderzoek. 

uitvoerder ad-hoc opgelost. In veel gevallen gaat dit gepaard met extra tijd en 
kosten. Omdat deze vaak nag wel acceptabel zijn en er niet word! teruggekop-
peld naar de ontwerpende partijen, is er geen stimulans om deze situaties te 
voorkomen. 

}. Geen vol/edige analyse Dit betreft de analyse die het team doet voor het ontwerp en de uitvoering. Het 
mogelijk heeft een tweetal oorzaken (l&H). 

V. Er is g eluidsoverlast Als het gebouw in gebruik blijft kan de gebouwgebruiker overlast ondervinden 
t ijdens de bouw van luidruchtige werkzaamheden, bijvoorbeeld hakken of boren. Dit kan wel 

warden ondervangen door afspraken te maken dat er alleen voor kantooruren 
K. Extra maatregelen Met extra warden de maatregelen bedoeld die niet direct betrekking hebben op geboord mag worden. Dit vergt wel een strakke planning, er moet immers een 
kosten de project/eiding het project, zoals faciliteiten om afval le scheiden. Men ziet het directe voordeel dag gewacht warden als de werkzaamheden niet voor 9 uur 's ochtends klaar 
tijd en g eld er niet van in en het kost moeite om uit te zoeken hoe de maatregelen uitge- zijn. 

voerd moeten worden (F). W. Er is stofoverlast Door zagen, boren etc. komt er ene hoop stof in de lucht, dat bij de gebouwge-
L. Men zietgeen De ontwerpers van het uitvoeringsplan zien geen noodzaak om ver te zoeken tijdens de bouw bruiker of omwonenden terecht kan komen. 
noodzaak alternatieven naar alternatieve werkwijzen. Oil punt ligt buiten het bereik van een uitvoerings-
te zoeken technisch afstudeeronderzoek. Wellicht kan het indirect verbeterd warden door 

de alternatieven toegankelijker te maken en de positieve resultaten van het 
onderzoeken van meerdere alternatieven onder de aandacht te brengen. 

X. Er is overlast van het Het moet voorkomen worden dat gebouwgebruiker op de bouwplaats rondlopen 
bouwplaatspersoneel (veiligheidsrisico) of dat bouwpersoneel een gebruikt deel bevuild of sloop!. 
tijdens de bouw Bovendien kunnen eigendommen zo niet beschermd warden. 

M. Miscommunicatie Het betreft hier voornamelijk gemaakte afspraken, maar kan oak intenties 
tussen hoofd- en behelzen. Het betreft zowel miscommunicatie op een gelijk niveau als tussen 
onderaannemers verschillende werkniveaus. 

Y. Werkzaamh eden De werkzaamheden die tijdens een verduurzaming plaatsvinden, gaan vaak 
belemmeren bedrijfs- gepaard met veel stat (W) en geluid (V). Daarnaast is er bouwpersoneel aanwe-
processen zig op plaatsen waar oak gebouwgebruikers zijn (X). Al deze factoren kunnen de 

gebouwgebruikers belemmeren hun functie uit le voeren. 

8ulagen bD 13ouw,~d bU het Verduur Lamen van 8esia<md Vastgoed Mayella van Vhei 0'>8/3', I 8ulacien IJU 8ouwl1Jd van het VerdtJurLamen van 8estaand Vastgoed Mayella van Vliet O'JB/3', I 
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Z. Er warden weinig Omdat het verduurzamen neg niet zo ver ontwikkeld is als de nieuwbouw, zijn er 
innovatieve methoden neg weinig innovatieve methoden beschikbaar en getoetst om het proces te 
toegepast optimaliseren. Nieuwe methoden kunnen niet alleen lei den tot kosten- en 

tijdsbesparing , maar ook positieve aandacht van opdrachtgevers aantrekken. 

AA. De planning /oopt Door een scala aan oorzaken kan het voorkomen dat de vooraf opgestelde 
uit planning van de bouw uitloopt. Hierdoor heeft de gebouwgebruiker langer 

overtast (FF). 

BB. Gebruiker moet Als de werkplek van de gebouwgebruiker verduurzaamd word!, zal de gebouw-
(vaak) verhuizen gebruiker tijdelijk deze plek moeten verlaten. Er kan met alle gebouwgebruikers 

tijdelijk een nieuw pand gebruikt worden om de werkzaamheden voort te zetten, 
of er kan naar manieren gezocht worden om intern in het gebouw een plek te 
vinden. Deze interne verhuizingen moeten vaak meerdere keren plaatsvinden , 
omdat ook de tijdelijk betrokken plaats in een latere fase verduurzaamd word!. 

CC. Opdrachtgever geeft Zeals aangestipt bij MM kan het voorkomen dat een ontwerp niet in de gegeven 
weinig tijd voor het tijd beschikbaar is, omdat de opdrachtgever er te weinig tijd voor beschikbaar 
on twerp stelt. Helaas ligt dit knelpunt buiten het bereik van een uitvoeringstechnisch 

afstudeeronderzoek. 

DD. Opdrachtgever is Verduurzamen staat neg in de kinderschoenen, net als de reputatie die het bij 
zich niet bewust van de potentiele opdrachtgevers heeft. Aspecten als het verbeteren van het comfort en 
voordelen de gezondheid van het binnenklimaat worden niet op hun waarde geschat door 

de opdrachtgever. Ook de financiele voordelen van deze punten en een voordeel 
op het gebied van life cycle costs (LCC) dringen niet door tot de meeste op-
drachtgevers. Helaas ligt dit knelpunt buiten het bereik van een uitvoeringstech-
nisch afstudeeronderzoek. 

EE. Financiiile overwe- De belangrijkste oorzaak voor het niet tot uitvoering komen van een verduurza-
gingen opdrachtgever ming, is het ontbreken van budget ervoor. De verhuurder en/ of huurder kunnen 

geen geld vrijmaken, of een alternatief is financieel voordeliger. Helaas ligt dit 
knelpunt buiten het bereik van een uitvoeringstechnisch afstudeeronderzoek. 

FF. De bedrijfsprocessen De andere oorzaak van LL is de duur van de overlast: een gebouwgebruiker kan 
opdrachtgever warden misschien een maand in een minder prettige werkomgeving werken, maar geen 
voor lange tijd gehin- zes maanden . Verkorting van de bouwtijd ZOU hier significant de overlast 
derd verminderen. 

CG. De bedrijfsprocessen Dit leidt tot punt LL: het houdt in dat de overlast tijdens de bouw zo ernstig is, dat 
opdrachtgever warden het gebouw zijn functie (tijdelijk) niet meer kan vervullen. 
ernst(q .Qehinderd 
HH. De kosten van Zeals bij punt NN aangegeven, kan de opdrachtgever tegemoetgekomen worden 
verduurzamen zijn hoog door le trachten het project voor minder geld uit te voeren. De oorzaken hiervan 

vallen ender faalkosten of begrote kosten . 

JI. Verduurzaamd pand Dit knelpunt betreft vooral de architectonische vrijheid bij een nieuwbouwproject: 
heeft geen nieuwbouw- hier zijn oneindige mogelijkheden voor de indeling en het uiterlijk van het 
kwaliteit gebouw. Oil zijn zaken dit voor een opdrachtgever zwaar meetellen. 

}}. De locatie en/ of de Een reden dat de opdrachtgever niet verder wil met zijn huidige pand (KK), is dat 
status van het gebouw is de locatie niet aan de wensen voldoet of de huidige (constructieve) status van 
niet /anger geschikt het gebouw zo slecht is dat het redelijkerwijs niet meer met een verduurzaming 

gered kan worden. Deze oorzaak ligt buiten het bereik van een uitvoeringstech-
nisch afstudeeronderzoek. 

KK Opdrachtgever Als laatste directe symptoom van het kernknelpunt 00 kan de opdrachtgever 
prefereert een nieuw- een alternatief zeals nieuwbouw prefereren boven verduurzaming. 
bouw kantoor 
LL. Bedrijfsprocessen He! gebouw vervult een functie voor de opdrachtgever, zowel voor, tijdens als na 
opdrachtgever warden de verduurzaming. De opdrachtgever wil dat deze functie vervuld kan bl ijven 
gehinderd worden lijdens de verduurzaming, bijvoorbeeld doordat het gebouw voor lange 

tijd leeggeruimd meet worden en er andere huisvesting gezocht meet worden. 
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MM. Er is te weinig tijd Een project kan door de opdrachtgever gestopt worden in de voorbereidingsfase, 
voor het uitwerken van omdat het ontwerp niet snel genoeg beschikbaar is. Net als bij de kosten kan de 
een ontwerp oorzaak gezocht worden bij de tijd die beschikbaar is gesteld (CC), maar ook bij 

de duur van het ontwerpproces. Bij een bestaand gebouw is er in vergelijking tot 
nieuwbouw meer tijd nodig om allereerst boven water te krijgen hoe het gebouw 
in elkaar zit (HH) voordat er Oberhaupt aan een ontwerp gedacht kan worden. 

N N. Er is geen geld voor De oorzaak van het niet tot uitvoering komen van een verduurzaming die het 
het project vaakst voorkomt is geldgebrek. Vaak ligt dit aan het niet beschikbaar stellen van 

budget door huurder/ verhuurder of andere investeerder (EE), maar de oorzaak 
kan ook gezocht worden in de kosten van het project (HH). 

00. Er zijn te weinig Dit is het kernprobleem . Zowel bij de opdrachtgevers als bij de aannemers leeft 
verduurzamingprojecten het verduurzamen genoeg om af en toe onderzoek te doen naar de mogelijkhe-
die tot uitvoering komen den van een verduurzaming, maar deze onderzoeken en soms zelfs ontwerpen 

leiden niet vaak tot een daadwerkelijke uitvoering. 

De knelpunten die niet binnen het vakgebied Uitvoeringstechniek zijn op te lessen, vallen af. Knelpunt LL 
word! als uitgangspunt genomen: 

Bedrijfsprocessen opdrachtgever worden gehinderd 

De knelpunten die hiermee verbonden zijn staan in figuur 1.2 

Probleemstelling 

In het afstuderen staat het oplossen van een probleem 
centraal, door middel van zowel onderzoeken als ontwerpen . 
Een onderzoek lost geen probleem op, maar resulteert in 
informatie. Met deze informatie word! vervolgens een oplos
sing ontworpen. Na het formuleren van de doelstelling en het 
beschrijven van het eindproduct van het afstuderen, worden 
de gebruikte begrippen gedefinieerd, maar ook afgebakend in 
hoeverre deze in het afstuderen mee worden genomen. 

In het vooronderzoek is al gebleken welke knelpunten 
opgelost moeten worden. Voor er een doelstelling geformu
leerd word!, word! de probleemstelling uit de knelpunten 
verhelderd . Een probleem word! gedefinieerd als een verschil 
tussen de feitelijke situatie en de wenselijke situatie. 
(Verschuren, 2007) 

De probleemstelling bestaat uit knelpunten A,B, C en daar
mee 0, en word! als volgt geformuleerd: 

De ontwerpers van het uitvoeringsplan beschikken niet 
over de benodigde middelen om de bouwtijd van een ver
duurzaming, en hiermee de duur van de overlast voor de 
gebouwgebruiker, te minima/iseren 

13Ulagen bij 13ot twtljd van het VerduurLamen van 13estaand Vastgoed 
...... 

W (wenselijk) 

}--+ ',,,,., ... , 
F (feitelijk) 

figuur 1.3 Probleemstelling, schematisch 
(Verschuren , 2007) 

figuur 1.4 Op le lossen knelpunten 
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2/ 4 BDlage II Selectieprocedure casestudies 

Onderzoeksplan 

Bij het vervullen van taakstelling a is er veel aandacht besteed aan de correcte selectie van de cases, omdat 
dit het toepassingsgebied van het eindproduct bepaalt. Er is veel informatie verzameld over veel cases, en 
een gewogen beslissing gemaakt. 

De selectiecriteria voor een project zijn : 

•!• Het betreft een verduurzaming van een kantoorpand 
•!• De case moet opgeleverd zijn na 1 april 2011 ; 
•!• Er is projectinformatie zoals tijdbesteding beschikbaar 
•!• De gebouwgebruiker heeft minimaal een keer moeten verhuizen, intern of extern 
•!• Het is een typerende case voor veel andere verduurzamingen, geen extreem geval 

Van de projecten die geschikt zijn als case, worden er vier gekozen, waarvan de context (alle gegevens over 
het project die niet opnieuw ontworpen worden, zoals gebouwspecificaties en eisen van de opdrachtgever) 
maximaal gevarieerd is, maar die samen typerend zijn voor de meerderheid van Nederlandse kantoorge
bouwen . 

Selectieprocedure 

Er is binnen BAM een lijst opgesteld van 165 projecten uit de interne database waarin gegevens opgenomen 
worden van projecten in een initiatieffase tot uitgevoerde projecten. In de database was zeer beperkte 
informatie beschikbaar. Ook zijn er projecten verzameld via de nieuwsbrieven van de regio's, interviews met 
regiomanagers en via-via van BAM medewerkers uit verschillende kantoren. 

Al deze projecten zijn onderzocht, projecten vielen af die niet uitgevoerd zijn (in het afgelopen jaar), geen 
kantoorgebouw waren of geen verduurzaming betroffen of die te oud waren. De lijst is tot 25 projecten 
geslonken . 

Tegelijkertijd is er een studie geweest naar verduurzamingen die buiten BAM zijn uitgevoerd, door middel 
van vakbladen en het internet. Dit leverde nogmaals 12 projecten op. 

Na verder onderzoek zijn er 9 projecten geselecteerd , waarvan een analyse is gedaan van de toegepaste 
werkzaamheden. Deze lijst is te vinden in figuur 1.1 op de volgende pagina. 

Het opvallende is dat er veel dezelfde activiteiten plaatsvinden : helaas weinig ingrijpende activiteiten zoals 
gebouwschilvernieuwing, erg veel interieur en installaties. Een case waarbij deze activiteiten wel plaatsvin
den heeft hierdoor de voorkeur. 

Nu de globale analyse af is, wordt er een definitieve keuze voor de projecten gemaakt. Op pagina 4 in Figuur 
1.2 zijn de cases beoordeeld aan de hand van drie criteria : 

•!• lnhoudelijke maatregelen - diversiteit 
•!• Complexiteit omgang met gebruiker/ uitvoeringstechnische bijzonderheden 
•!• Kwaliteit en beschikbaarheid data 

De cases in rood zijn naar aanleiding van deze beoordelingen afgevallen. De vier cases waarvan een nieuw 
uitvoeringsplan wordt ontworpen zijn : 

•!• BAM Civiel kantoor te Gouda 
•!• DHV kantoor te Amersfoort 
•!• Rabobank New Dealingroom te Utrecht 

Bijlagen van Bouwtijd bij het Verduurzamen van Bestaand Vastgoed Mayella van Vliet 0587351 
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Bouwtijd 10 maanden 

Bouwsom €7,5 mi lioen 

BVO (m2) 11.808 

FTE 300 

Origineel bouwjaar 1974 

Tijden waarop het gebouw in gebruik l kantoortii den 

Gebruiker is verhu isd, intern of externlextern verhuisd 

Maatregelen 

Bljzonclerfleden/ ultdaglngen 

(extree m) krappe bouwplaats 

asbest 

huidige status gebouw 

overig 

Bouwplaats lnrlchten 

Steigers opbouwen 

Ontrulmen/ slopen 

Sloopwerk 

Condltioneren bestaande sltuatie 

na isolatie 

nieuwe kozijnen/ glas 

ingepakt bij 

geveldelen, verwljderd 

bij kozljnpulen 

helemaal 

kozijnp uien, 

installaties 

opnleuw geplaatst 

vanult blnnenzllde 

nieuwe kozljn-pulen 

11 maanden 

C 1,4 miljoen 

11.915 

900 

? 

kantoortijden 

intern pervloer 

2 gebouwen, loopt nog 

14 maanden 

€7,5 miljoen 

26.00J 

kantoortijden? 

opgesplitst en tiidel 

locatie (?) 

wanden, kasten, 

lafonds 

5 maanden 

€8miljoen 

10.00J 

LEED certificaat 

12 maanden 12 maanden? 

( 2,4 m il joen 

kantoortijden 

zat op de vloer erboven(zijn doorgeschoven 

ja 

ja, volgens planning 
r.85 

veiligheld 

platformpie 

dakdeel, sparingen 

verschillende fasen 

parkeergarage 

BREEAM 

tpv luifel 

alles interieur 

aangepast anti inbraak l zuidgevel? 

? 

nieuwe gevel (of additie zoals tweede I- I- I- I- I· l gevelwas-installatie 

huid 

zonwering lvaste zonwering ln 

koziinoui +coatin 

groene gevel 

energie opwekking zon 

nieuwe (k leur) dakbedekking 

groen dak 

dakdoorbreking tbv lichttoetreding 

optoppen {niet waarschijnlijk bij 

herQ:ebruik 

energie opwekking zon 

energie opwekking wind 

Klimaatinstallatie vervangen 

ventilatiesysteem aanpassen 

ventilatiesysteem vervangen 

Nieuwe armaturen plaatsen 

Aanwezigheidssensoren plaatsen 

herindeling wanden 

nleuw plafond 

nieuwe vloer{bedekking) 

datakabels 

Brandvoorzieningen 

externe voorzieningen overig 

sanitair 

Afwerldng 

Bouwplaats Ontmantelen 

Gebrulcer verhuben 

Dakreinlging en 

aanhelen 

dakbedekkln 

CV-ketel en radlatoren 

LBK, luchtkanalen 

Ja 

lwel nieuw, ze lfde 
indeling 

Ii• 

vloerbedekking 

standaard 

logo op gevel 

stelger afbreken 

exteme locatie 

ja doorderden 

ja denk lk 

lja, en vaste wanden 
geverfd 

laanpassen 

vloerbedekking 

i• 

nw meubulair 

bitumen 

llchtkoepel gemaakt 

klimaatplafond 

LBK 's aanpassen 

kllmaatplafond 

ja Unfca ja denk ik 

1i• r· 12e tm 20e en vaste i• ja, ook nwe kozijnen 

wanden geverfd etc 

IJa faangepast ja, klimaat ja, met akoustische 

panelen 

i• computervloer, verhoogde vloer tbv Ii• 
vloerbedekkin• kabels 

ja, Unica heel veel 11· 

sprinkler en watermlst?I En branddeuren 

compartimen-tering sprinkler 

llchtreclame? nieuwe ingang 

all es wordt aanpassingen i• i• 
12erenoveerd 

exteme locatle zatop de3e 

6 maanden 18 maanden 

1,2, meerwerk is meer 1€10 miljoen 

dan beor. 
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vi de 

er komt ook een fase 
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steiger en lift, 
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900 

1970 
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I nee 
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Beperkt budget, alleen 
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Cases: 

1. BAM Civiel 
te Gouda 

2.DWI Triade, 
Amsterdam 

3.SVB, 
Amsterdam 

4. RBS 

(royal Bank Of 
Scotland) 

5.Rabobank 
Dealing room, 
Utrecht 

6. De Lage 
Landen A,B en 
c 

7. VGZ 
Kantoor, 
Elndhoven 

8. DHV 
kantoor, 
Amersfoort 

Diversiteit en kwaliteit van de 
toegepaste maatregelen 

Zeer divers, zowel (gedeeltellj· 
ke) gevelvemleuwing als 
lnterleur als lnstallaties 

Alleen interieur en een beetje 
installaties, misschien nog wel 
een leuk iets met de demontage 
van de binnenkozijnen 

Alleen interieur en aanpassing 
installaties. Niet de gehele twee 
gebouwen worden aangepakt. 

Alleen interieur en sprinklers. 
Unica heeft installaties gedaan. 
lets met lichtreclame. 

Vooral lnstallaties. Leuk dat 
het een extreme opgave van 
een veel voorkomend lets is: 
enorm veel datakabels en 
aandacht voor beveillging. 

Ook de enige opgave met een 
dakdoorbreking. 

Vooral interieur, maar ook een 
nieuwe dakbedekking! En de 
luifel is een mooi voorbeeld van 
het toekomstbestendig maken. 
Binnenkozijnen ook vervangen 

Vooral interieur. Er komt ook 
een constructieve vloer, maar 
pas in fase 2. 

Niet spectaculair, maar dit 
komt wel het meest voor, 
daarom representatief. 

Volledlg nieuwe gevell En geen 
lnterteur, behelve revttallnrlng 
van plafonds en aanpassingen 
lnstallaties 

Figuur 11.2 Beoordeling van de cases voor definitieve keuze 

Bijlage II Selectieprocedure casestudies 

Complexiteit uitvoering: 
omgang met de gebruiker en 
uitvoeringstechnische 
bijzonderheden 

De gebouwgebruikers 
extern verhulsd, is 
ultdaglng. 

zijn 
een 

Gebruiker verhuist per verdie
ping. Op foto's en satelliet lijkt 
bouwplaats ruim genoeg te zijn. 
Loopt nog. 

Twee gebouwen, gebruiker 
verhuist zowel intern als extern. 
Vertraging op de planning, 
onbekend waarom. 

Niet gehele gebouw maar 12e tm 
20510 verdieping. Onderaan
nemer. Verhuizingen moesten op 
gestelde tijden plaatsvinden. 
LEED certificering. 

Postzegellocatle, problemen 
met transport zljn lnteressant. 
Bovenste verdieplng bleef in 
gebrulk. Onbekend of project· 
rulmte al leeg stond. Is een 
vleugel van groter gebouw. 

Parkeergarage maakt het moeilijk 
om kranen etc te plaatsen. Dit 
omhelst maar de helft van het 
gebouw, BREEAM. BAM was 
volgens mij niet de hoofdaan
nemer. 

Per verdieping uitgevoerd, 
maar geen elnd·start relatle 
volgens planning. Er Is een 
stelger en llft maar onbekend 
hoe/ wat precies. Ook nog een 
blnnentuln. 

Kwaliteit en beschikbaarheid 
data 

Project is al in 2008 opgeleverd 
waardoor er al informatie 
verloren is. A&E heeft hier veel 
voorbereiding voor gedaan, 
zijn veel gegevens aanwezig. 
Bij BAM Rotterdam is de 
projectleider met pensioen. 

Data is redelijk, contact met 
projectleider goed. 

Er is ook een referentiesheet. 

Nog niet met direct betrokkenen 
besproken, maar actueel genoeg 
om te achterhalen. 

Onduidelijk wat de rol is, hoeveel 
BAM doet. Complexe opgave om 
dit uit te zoeken. 

BAM T was bouwdirectie, daar 
nog geen contact mee. Er zijn 
daar veel verschillende PL's 
geweest wat het niet makkelij
ker maakte. Alles wel beschik
baar bij Utrecht. 

Nog veel onbekend, maar wel 
dicht bij huis en de contacten 
liggen er al. 

Goed contact met BAM Ehv, 
maar gegevens moeten nog 
concreter. Op dit moment fase 
2 waardoor alles nog vers is. 

Constructleve restrlctles zljn Niet door BAM maar door Dura 
lnterHHnt. Omgang met uitgevoerd, a;u deu stel 
asbest. Budgetbeperklng en 1informat~ 6esc il<6aar. Krant
integrale aanpak zljn plussen. is ook eigenaar en ontwikke
Qua ultvoerlng is de vlde een laar, geeft brede visie. 
ultdaging mbt de faserlng. 
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)/'> IJyl;;ge Il l lndeling elementenclusters 

Om projecten vergelijkbaar met elkaar le maken, wordt informatie betreft de te nemen maatregelen in een 
standaard indeling geplaatst. Er wordt gezocht naar indelingen die al gebruikt worden in de praktijk. Uit deze 
bestaande indelingen word! een keuze gemaakt, en aangepast aan de activiteiten die bij een verduurzaming 
een rol spelen. 

Bestaande methode als basis 

Het indelen van bouwactiviteiten op basis van een bestaande indeling heeft de voorkeur boven een nieuwe 
indeling om drie redenen: 

•:• De indeling is in de praktijk beproefd en geschikt gebleken 
•:• De gebruikers zijn al bekend met deze indeling en codering, waardoor het handboek meer gebruiks

vriendelijk wordt. 
•:• Door middel van een bestaande indeling kan het beheersen van bouwtijd eenzelfde plaats in het 

bouwproces krijgen als het beheersen van bouwkosten. 

Er zijn verschillende bestaande methoden die in aanmerking komen de basis te vormen voor de indeling bij 
het verduurzamen: Stabu, de Elementenmethode '91 en NEN 2634. 

Sta bu 
Deze methode wordt gebruikt om bestekken op te stellen . De methode wordt in de praktijk weinig gebruikt 
tijdens voorbereidende fasen, terwijl het handboek juist tijdens deze fasen opereert. De Stabu methode is 
niet geschikt. 

Elementenmethode '91 
De Elementenmethode '91 wordt ook wel de NL-Sfb methode genoemd en is gespitst op bouwelementen bij 
nieuwbouw. Hierdoor is deze methode niet geschikt voor bestaande bouw: belangrijke activiteiten als 
sloopwerkzaamheden en het verhuizen van de gebruiker vinden geen plaats. De methode is de basis voor 
een andere indeling: die van NEN 2634. (8NA, 2005) 

NEN 2634: overdragen kosten- en kwaliteitsgegevens 
Deze methode wordt gebruikt om gegevens over kosten gedurende het bouwproces over te dragen, en gaat 
uit van het werken van grof naar fijn . Dit door middel van vier niveaus, waarbij elk niveau een uitsplitsing van 
de vorige is. (Nederlands Normalisatie-instituut, 2002) 

Niveau Niveaubenaming Niveaukenmerk 
Kosten Kwaliteit 

1 geheel bouwwerk of kostenkengetallen per aan kwaliteitsgegevens op gebouw-
ruimtelijke delen het gebruik gerelateerde niveau 

eenheid 
2 Elementenclusters kostenkengetallen per kwaliteitsgegevens op het niveau 

elementencluster van ruimtelijke delen van het 
Qebouw 

3 Elementen kostenkengetallen per kwaliteitsgegevens op het niveau 
element van een ruimte of element 

4 Technische oplos- prijzen per technische kwaliteitsgegevens op het niveau 
singen oplossing van de technische oplossing 

figuur 111.1 lndeling van de vier niveaus volgens NEN 2634 (Nederlands Normalisatie-instituut, 2002) 

Tijdens de bouwfasen worden de gegevens steeds een niveau lager gespecificeerd . Deze methode is erg 
geschikt, omdat de meeste beschreven aspecten overeenkomen. lets dat geld kost, kost in de meeste 
gevallen ook tijd. 

Aanpassing van de indeling 

Een niveau 
De normindeling wordt niet letterlijk overgenomen. Ten eerste zal de indeling die voor de verduurzamingen 
wordt gebruikt op Mn niveau werken in plaats van vier, dat voor alle bouwfasen gebruikt wordt. Dit niveau 
komt grotendeels overeen met niveau 2 van de NEN norm. De indeling blijft 'elementenclusters' heten. 

j Een elementencluster is bijvoorbeeld 'Gevel' of 'W-installaties' 

IJylagen van IJouwt~d by hel Verduurzamen van IJestaand Vastgoed Mayella van Vliet OSB/3'> I 

IJrJlage Ill lndelrng elementencluslers 3/., 

1. ruimteli ike delen 2. elementen-clusters 3. elementen 

1 Grond . 1.A Verwervina 
1.8 infrastructurele voorzieninaen 

1.C bouwriio maken I 
(1 .D slopen) 

2 bouwkundige 2A fundering 2.A(11) bodemvoorzieningen 
werken 

2.A(13l vloeren op arondslaa 
2.A(16l funderinasconstructies 
2.A(17) paalfunderingen 

2.AUAUK 
28 skelet 2.8(21) draaende buitenwanden 

2.8122) draaende binnenwanden 
2.8(23) dragende vloeren 
2.8(27) draaende daken 

2.8(28) hoofddraaaconstructies 
2.8U AUK 

2C daken 2. C(27l dakafbouwconstructie 

2.C(37) dakooeninQen 
2.C(47l dakafwerkinaen 

2.CUAUK 

2D Qevel 2.D(21 l buitenwandafbouwconstructie 

2.0131 l buitenwandooeningen 

2.D(41 l buitenwandafwerkinQen 
2.DU AUK 

2E binnenwanden 2.E(22) binnenwandafbouwconstructie 

2.E(32l binnenwandooeninaen 
2.El42l binnenwandafwerkingen 

2.EUAUK 

2F vloeren 2.F(23l vloerafbouwconstructie 

2.F(33l vloerooeninaen 
2.F(43l vloerafwerkinaen 

2.FUAUK 

2G traooen en hellinaen 2.G(24) trap- en hellingconstructie 

2.G(34) ballustrades en leuningen 
2.G(44) trap- en hellingafwerkingen 

2.GU AUK 

2H plafonds 2.H(45) plafondafwerkingen 

2.HU AUK 

3 installaties 3A werktuigbouwkundige 3.A(Sl) warmte-opwekking 
installaties 

3.A(52) afvoeren 

3.A(53) water 

3.A(54) gassen 

3.A(SS) koude-opwekking en distributie 

3.A(56) warmtedistributie 
3.A(57) luchtbehandeling 

3" A(S!!l_ regeli.ng klirnaat_en sanitair .. 

3 .AUAUK 

38 electrotechnische 3.8(61) centrale elektrotechnische voorzieningen 
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installaties 

3.B(62) krachtstroom 

3.B(63) verlichting 

3.B(64) communicatie 

3.B(65) beveiliging 

3.B(67) gebouwbeheervoorzieningen 

3.BU AUK 

3C lift en transport 3.C(66) lift en transport 

3.CU AUK 

4 vaste Sanitaire inrichtingen 4.A(71) vaste verkeersvoorzieningen 
inrichtinaen 

4.A(72) vaste gebruikersvoorzieningen 

4.A(73) vaste keukenvoorzieningen 

4.A(74) vaste sanitaire voorzieningen 

4.A(75) vaste onderhoudsvoorzieningen 

4.A(76) vaste opslagvoorzieningen 

4.AU 

5 terrein " 5.A(90) terrein, bouwkundig 

5.B(90) terrein, werktuigbouwkundige installaties 

5.C(90) terrein, elektrotechnische installaties 

5.AU AUK 

6AUK 6.U1 AUK aeheel aebouw 

6.U2 AUK oroiect I bouwolaatsinrichtina 

6.U3 AUK project I werkvoorbereidinq en uitvoerinq 

71osse 7.A totaal losse inrichtingen 
inrichtingen en 
bedriifsinstallaties 

7 .B bedriifsinstallaties 

8 bijkomende 
kosten 

figuur 111.2 lndeling volgens NEN 2634, met dik omkaderd de elementenciusters die geselecteerd warden voor de indeling in 
het handboek. 

Elementenclusters wijzingen 
Ten tweede warden er elementenclusters weggelaten en toegevoegd om de indeling op bestaande bouw toe 
te spitsen. Ondanks verwijderde clusters word! de nummering gelijk gehouden aan die van NEN 2634 om 
verwarring te voorkomen. 

Project als geheel 
Aan de elementenclusters word! de categorie project als geheel word! toegevoegd . Hier warden alle gege
vens verzameld die betrekking hebben op algemene aspecten van de bouw of relaties tussen elementen
clusters. 

In totaal warden er 14 elementenclusters onderscheiden, zie figuur 111.3. 

Elementcluster 

Project als geheel 

1.C Bouwrijp maken 

1.D Sloopwerkzaamheden 
algemeen 

Omschrljvlng lngrepen 

Geen activiteiten, maar werkwijzen bij dit elementencluster 
hebben betrekking op verbanden tussen elementenclusters. 

Gebruiker verhuizen en Losse/ vaste inrichtingen verhuizen 

Sloopwerkzaamheden die niet onder een elementencluster 
vallen 

13~ 1agen van 13ouwt~d b~ hel Verduur Lamen van 13estaand Vas1goed Mayella van Vliet 0~8 /3~ I 

._ 13ij la~ll lnd!l!lfig ele~ntencll'!!'ers - - - - - - - - -r;s -

2.B Skelet Doorbraken in constructieve vloeren (bv voor een vide), 

(verandering draagconstructie) Doorbraken in de dakconstructie 

2.C Daken Vervangen dakbedekking en isolatie 

Nieuwe dakbedekking/ isolatie op bestaande aanbrengen 

2.D Gevel Vervangen gehele gevelconstructie 

Vervangen gevel gedeeltelijk (bv alleen raampartijen) 

Na-isoleren gevel binnenzijde 

Nieuwe gevel/ isolatie tegen bestaande aanbrengen 

2.E Blnnenwanden Verwijderen/ toevoegen van binnenwanden 

2.F Vloeren Verwijderen/ vernieuwen vloerbedekking 

2.G Trappen en hellingen Vervangen/ verwijderen/ toevoegen van trappen en hellingen 

2.H Plafonds Vervangen/ verwijderen/ toevoegen/ restaureren (systeem) 
plafonds 

3.A W-lnstallaties Alie aanpassingen aan werktuigbouwkundige installaties, 
betreffend warmte/ koude-opwekking en distributie, aan- en 
afvoer van water en gassen, luchtbehandeling, regeling klimaat 
en sanitair 

3.8 E-lnstallaties Alie aanpassingen aan elektrotechnische installaties, betref-
fend kracht- en zwakstroom, verlichting, communicatie, 
beveiliging (incl. brand), transport (lift etc.) 

4. Vaste inrichtingen (afwer- Alie afwerkingen en inrichtingen, zoals schilderwerk en 
king) bekleding binnen, plaatsen meubulair 

6. AUK (Bouwplaatsinrichting) Alie activite iten niet gerelateerd aan een elementencluster 
betreffend het inrichten van de bouwplaats: transportvoorzie-
ningen, opslagvoorzieningen, afschermingsvoorzieningen 
(voor gebouwgebruiker), overig materieel. 

figuur 111.3 lndeling activiteiten verduurzaming in elementenclusters , op basis van NEN 2634 (NEN 2634, 2002) 
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Bouwtijd bij het verduurzamen van bestaand vastgoed 

Een methode om werkwijzen te selecteren die de duur van de overlast 
optimaliseren bij een utiliteitsgebouw in functie 

Bijlage IV Casestudies: 
analyseplan en -uitvoering 

lnhoud 

Analyseplan 
Uitgevoerde analysen: 
Casestudy BAM Civiel te Gouda 
Casestudy DHV kantoor te Amersfoort 
Casestudy Rabobank New Dealingroom te Utrecht 

Bijlagen van Bouwtijd bij het Verduurzamen van Bestaand Vastgoed 

2 
5 
5 
8 

JO 

Maye/la van Vliet 0587351 
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Analyseplan 

Onderzoeksgegevens 
Elementcluster Gevraagde gegevens 

Primaire gegevens project 

Gegevens van uitvoering 
project 

Bronn en 

Gegevensbeheer 

Opdrachtgever 

Adres gebouw 

Contactgegevens actoren 

Mijlpalen 
start bouw en oplevering, dit is de bouwtijd die gehalveerd moet warden 

Betrokken partijen en hun rollen 
Knelpunten in organisatie van project 

Digitaal & op papier: Tekeningen, planningen, evaluaties, foto 's. structu
rering hiervan 

Interviews 

Aantekeningen logboek (observaties) 

Waar zijn de relevante documenten te vinden, t.b.v. eigen gebruik. 

Ontwerp (toegepaste maatregelen) 
Elementcluster BAM Civiel kantoor, Gouda 

1.C Bouwrijp maken (gebruiker verhuizen) Welke delen warden verwijderd? 

1.D Sloopwerkzaamheden algemeen Welke delen blijven staan? 

2.B Skelet (verandering draagconstructie) Wat voor nieuwe delen komen erbij? 

2.C Daken 

2.D Gevel 

2.E Binnenwanden 

2.F Vloeren 

2.G Trappen en hellingen 

2.H Plafonds 

3.A W-lnstallaties 

3.B E-lnstallaties (+ 3.C Lift) 

6. AUK (Bouwplaatsinrichting) 

7. Losse inrichtingen 

Vaste gegevens: GOL analyse 
Gebouw 

Subcategorie 

Gebouwcontext 

Beperkende factor 

Aantal verdiepingen 
BVO (bruto vloeroppervlak) 
bouwjaar 
grate aanpassingen verleden, 
FTE (Full Time Empoyment) om de impact van een verhuizing in te 
schatten 

lJylagen van lJouwtyd by het Verduurzamen van lJestaand Vas1goed Mayella van Vliet 0'>813'> I 
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Status van het gebouw 

Organisatie 
Subcategorie 

Betrokkenheid uitvoeren
de partij 

Hierarchie beslissingen 

Eisen van de opdracht
gever 

lnformatievoorziening 

Situatie 
Subcategorie 

Algemene informatie 

Beperkende factoren 

Uitvoeringsproces 

Gebruikstijden gebouw, om vereisten overlast te bepalen 

Hoe is de staat van de constructie en van de andere delen die blijven 
staan zoals installaties? 

Zijn er delen die geconditioneerd moeten blijven, zoals afwerkingen aan 
vloeren of trappen? 

Beperkende factor 

In welke fase word! de bouwer betrokken? Sommige werkwijzen zijn 
alleen toepasbaar als zij in een vroege ontwerpfase warden meegeno
men, en kunnen niet meer toegevoegd warden als het bestek etc. al klaar 
is. 

Wat is de rol en bevoegdheid van de opdrachtgever? Wie neemt de 
ontwerpbeslissingen? De achtergrond van de beslisser kan relevant zijn 
voor de aangedragen werkwijzen: een investeerder zal eerder een 
kostenbesparende maatregel kiezen, een huurder maakt beslissingen op 
basis van comfortprestaties. 

Wil hij in het gebouw blijven? Wat is er toegestaan qua overlast? Tijden 
waarop geboord en gehakt etc mag warden. Welke faciliteiten van het 
gebouw kunnen gebruikt warden? Stroom/ water/ transportmiddelen etc. 

Andere eisen van de opdrachtgever 

Welke informatie is er beschikbaar voor de bouw betreft constructie, 
installaties en functie? Originele bouwtekeningen? Kleppen deze? 

Beperkende factor 

Plattegrond van het gebied om het gebouw heen. Wat bevind zich in de 
directe omgeving? Stell de omgeving eisen aan het project? 

Stell de omgeving eisen aan het project? Het gebouw kan aan drukke 
woongebieden grenzen of direct aan water, betrekking op aanvoerrouten 
etc. 

zijn er beperkingen aan de frequentie waarmee transportvoertuigen van 
en naar het project kunnen/ mogen? 

De analyse van het uitvoeringsproces bestaat uit analyse van het gehele project en een analyse per elem
tencluster 

Gehele project 
verbanden tussen hoofdactiviteiten (mogelijk herontwerp) 

Categorie Omschrijving 

Volgorde u itvoering van 
activiteiten 

SADT schema geven van de uitgevoerde processen 

Planning geven van hoofdactiviteiten 

Route werkzaamheden op Word! er gefaseerd gewerkt? Hoe zit deze fase in elkaar? 
de plattegrond 

Omgang met de gebrui
ker 

Is de gebruiker uit het gebouw gegaan? Waarom well niet? Heeft de 
gebruiker negatieve ervaringen met de bouw? Vorm van overlast 

Heeft de bouwer negatieve ervaringen met de gebruiker? Bv werk 

IJylagen van lJouwtyd by hel Verduurzamen van lJestaand Vastgoed Mayella van Vl iet 0',813'> I 
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stilgelegd 

Overige aandachtspunten Hebben zich overige bijzondere situaties voorgedaan? Hebben de 
betrokkenen tips betreft wat zij een andere keer beter zouden doen? 

Hoofdactiviteiten (gebruikte werkwijzen, mogelijk herontwerp) 
Hier wordt beknopt omschreven hoe het project per hoofdactiviteit is uitgevoerd , en ook waarom zo en niet 
anders. 

Categorie 

Uitvoering 

Tijd 

Omgang met 
gebruiker 

Kosten 

Duurzaamheid 

Omschrijving 

Algemene beschrijving van de werkzaamheden om de hoofdactiviteit uit te voeren . 

Maatbeheersing & montage 
Wat is er gedaan aan maatbeheersing? Waren er maatregelen nodig om aansluitin
gen goed te krijgen? Hoe zijn bouwdelen bevestigd? 

Materiaal benodigdheden en aanvoer 
Waren er grondstoffen of geprefabriceerde delen gebruikt? Hoe kwamen deze naar 
de bouwplaats? Was er veel materiaal dat weer afgevoerd moest worden (afval of 
rest)? Hoe gebeurde dit? 

Transport op de bouwplaats 
Welke middelen zijn er gebruikt voor horizontaal/ vertikaal transport? Wat waren de 
mogelijkheden voor transport op de bouwplaats? 

Tijdsbesteding aan de hoofdactiviteit 
Hoe lang heeft de uitvoering van deze hoofdactiviteit geduurd? Hoe is het gepland 
ten opzichte van andere activiteiten? 

Aantal man dat hier gewerkt heeft 
Hoeveel ploegen zijn er ingezet voor de activiteit, welke uren hebben zij gedraaid? Is 
er overwogen om er meer of minder in te zetten? 

Is er gefaseerd gewerkt? Zo ja, hoe? Welke werkzaamheden hebben overlast 
veroorzaakt? Hoe is dit opgelost? 

Zijn er bijzonderheden waardoor er meer/ minder kosten zijn geweest dan begroot? 
Zijn er bij deze werkwijze technieken toegepast die erg kostbaar zijn? Wat heeft veel 
geld gekost? 

Is er iets gedaan met betrekking tot het duurzaam uitvoeren van de hoofdactiviteit, op 
het gebied van: 

besparing materiaal (bv afvalreductie, verspilling tegengaan) 
besparing energie en C02 uitstoot op de bouwplaats en transporten van/naar 
bouwplaats 
verwachtingsmanagement klant: prestaties ontwerp zijn zoals verwacht 
zichtbaar duurzaam, is meerwaarde voor klant 
zorgen voor de mensen: zowel bouwplaats personeel als de gebruikers 
demontabel waardoor het in de toekomst niet gesloopt maar hergebruikt kan 
worden, langere levensduur 

lJylagen van lJouwt~d by he1 Verduur Lamen van lJes1aand Vas1goed MayeHa van Vliet 0!J8/31J I 

'J"/ II 

Uitgevoerde analysen: 

Casestudy BAM Civiel te Gouda 

Onderzoeksgegevens 
Primaire gegevens project 

Opdrachtgever BAM Civiel 

Ad res 

Uitvoerende partij 

H.J. Nederhorststraat 1, gouda 

BAM Utiliteitsbouw Rotterdam 

Gegevens van uitvoering project 

Mijlpalen 
Haalbaarheidsstudie A&E 

Start DO lase 

Start bouw 

Oplevering 

Brannen 

Augustus 2006 

Oktober 2007 

Februari 2008 

December 2008 

•!• Personen: Sander Holm (adviseur ontwerp), Wil Zantman (kosten), Frans Pieterse (uitvoerder), Jaap 
Cederhout (adviseur bouwmethodieken) 

•!• Projectmap: tekeningen (oud en nieuw), begrotingen, technische omschrijving, offertes onderaan
nemers, e.a. 

•!• Digitaal: foto's, werkplanningen, asbestplannen, algemene planning project. 

Ontwerp (toegepaste maatregelen) 
Elementcluster BAM Civiel kantoor, Gouda 

1.C Bouwrijp maken (gebruiker Gebruiker is uit het gebouw verhuisd 
verhuizen) 

1.D Sloopwerkzaamheden Volledig interieur inclusief radiatoren en leidingwerk, asbest saneren, 
algemeen buitenkozijnen gedemonteerd. 

2.B Skelet (verandering Vloeren doorbroken voor leidingschachten 
draagconstructie) 

2.C Daken Het dak is aangeheeld en gereinigd, maar niet volledig vernieuwd 

2.D Gevel De kozijnpuien aan de gevel zijn vervangen, de borstwering is blijven 
zitten. Er is asbest verwijderd en aan de betonnen kolommen zijn 
herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Om de puien te vervoeren zijn er 
delen van binnenwanden gesloopt. 

2.E Binnenwanden De wanden die gesloopt zijn om de gevelpuien te vervoeren zijn 
aangeheeld. 

~ 

- -
2.1-i l'lalaAOS 
3.A W-lnstallaties Volledig nieuwe installaties geplaatst, inclusief LBK kasten op het dak. 

3.B E-lnstallaties (+ 3.C Lift) Volledig nieuwe bekabeling en armaturen 

6. AUK (Bouwplaatsinrichting) Het gebouw is in de steigers gezet t.b.v. gevelherstel en vernieuwing . 
Verder zijn er enkele keten geplaatst. 

7. Losse inrichtingen Volledig nieuw interieur 
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Vaste gegevens: GOL analyse 
Gebouw 

Figuur IV.1 oude situatie 

Gebouwcontext 
Aantal verdiepingen 

BVO 

Bouwjaar 

Grote aanpassingen verleden 

FTE 

Gebruikstijden gebouw 

Status van het gebouw 

8 +BG 

11808 (bron) 

Ongeveer 197 4 

Figuur IV.2 nieuwe situatie 

•!• 1983 (ongeveer) betonrot aangepakt 
•!• 1996 ?, tekeningen met 'nieuwe situatie' 
300 

Kantoortijden 

De borstweringen moesten intact blijven. Verder is binnen alle afwerking gesloopt. Het gebouw was in goede 
staat, maar aan de gevel waren er plekken waar de wapening door het beton heen kwam, dit moest gerepa
reerd warden. 

Organisatie 
Wat waren de knelpunten in de organisatie? 

Betrokkenheid uitvoerende partij 
De opdrachtgever was een zuster van de bouwer, de bouwer is mede hierom al in een vroeg stadium 
betrokken, oak bij de advisering van het ontwerp. 

Hierarchie beslissingen 
De bouwer en de opdrachtgever waren zusterbedrijven. Er was sprake van een nauwe samenwerking 
tussen vertegenwoordigers van de opdrachtgever, de bouwer en de adviseurs. Er is nag wel een aantal 
beslissingen gemaakt terwijl de bouw al van start is gegaan. 

Eisen van de opdrachtgever 
De opdrachtgever is niet in het gebouw gebleven, er waren geen eisen aan de overlast. Het gebouw stand 
volledig tot de beschikking van de bouwers 

lnformatievoorziening 
Er waren originele bouwtekeningen beschikbaar waarmee de bouwvergunning is aangevraagd, maar tijdens 
de bouw kwam men erachter dat details niet uitgevoerd zijn zoals op de tekening. 

Ligging 

Algemene informatie 

lJijlagen van llouwtud bij het Verduurzamen van lJestaand Vastgoed Mayella van Vliet OS8/3S I 
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Figuur IV.3 Omgeving van projectlocatie 

Het gebouw staat aan een zijde in het water, verder is het een vrijstaand gebouw met rondom voldoende 
werkruimte. In de omgeving zijn woningen, een school en een bedrijventerrein, alsmede een vrij drukke weg. 

Beperkende factoren 
Voor zover bekend zijn er geen aanvullende eisen gesteld vanuit de omgeving. 

Oak zijn er geen beperkingen m.b.t. transport. 

Hoofdactiviteiten (gebruikte werkwijzen, mogelijk herontwerp) 
Hier word! beknopt omschreven hoe het project per hoofdactiviteit is uitgevoerd , en oak waarom zo en niet 
anders. 

<Deze vertrouwelijke informatie wordt niet gepubliceerd > 
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Casestudy DHV kantoor te Amersfoort 

Delen van de analyse zijn vertrouwelijk en niet weergegeven in deze bijlage 

Onderzoeksgegevens 

figuur IV.4 Oude situatie 

Primaire gegevens project 
Opdrachtgever 

Ad res 

Uitvoerende partij 

Gegevens van uitvoering project 

Mijlpalen 

figuur IV.5 Nieuwe situatie 

DHV 

Laan 1914 nr. 35, 3818 EX Amersfoort 

Bouwkundig: Dura Vermeer Houten 

lnstallaties: Wolters & Oros 

Start bouw september 2009, oplevering 31 januari 2011 

Bronnen 
•!• Personen : Leo Janssen (opdrachtgever, DHV), Jeffrey Ossendrijver (Dura Vermeer, projectleider) 
•!• Digitaal : foto 's, werkplanningen, algemene planning project, gedetailleerde planning per week, plat-

tegronden 
•!• Eigen foto 's na locatiebezoek 

Ontwerp f toegepaste maatregelen) 
Elementcluster Toepassing 
1.C Bouwrijp maken (gebruiker verhuizen) Gehele gebouw is in gebruik gebleven, in zes fasen delen 

afqesloten 

1.D Slooowerkzaamheden alqemeen Volledige gevel incl. asbest 
~~ -
2.C Daken lsolatie op bestaande dak met lichte dakbedekkinq 

2.D Gevel Vollediq nieuwe qevel niet op beqane mond 

2.E Binnenwanden Enkele veraaderzalen aanaeoast, verwaarloosbaar 
:u:1t1eeFeA -
.,,.._ -- .. _ ... -
2.H Plafonds Gereiniqd en enkele olaten vervanqen 

3.A W-lnstallaties Gedeeltelijk vervangen klimaatinstallaties , innovatief 
watermistscherm t.b.v. brandveiliqheid 

3.B E-lnstallaties (+ 3.C Lift) Plaatselijk nieuwe armaturen 

6. AUK (Bouwolaatsinrichtin11l Geen qrote installaties. Verriikers, mobiele kraan per daq 

+. besse IAFIGhtiAgeA (af111eFkiAgl 1,1eFwaaFleeseaaF 

Figuur IV.6 Overzicht van de maatregelen, ingedeeld in hoofdactiviteiten 
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•!• Er is van energielabel G naar A gegaan 
•!• De gevel op de 1• en 2• verdieping is vervangen, volledig glas met HR++ glas. Met alleen deze 

nieuwe gevel zou al label D zijn bereikt. 
•!• lsolatie overstek 1 • verdieping 

9" 11 

•!• lsolatie dak: bestaande dak met staalplaat, is 9cm isolatie opgelegd en lichtgrijze dakbedekking er
bij . 

•!• Plafonds zijn eruit gehaald om: 
o Klimaatinstallatie te vernieuwen: ze zijn van luchtgedragen naar watergedragen gegaan. 
o verlichting te vernieuwen. Aanwezigheidssensoren. 

Vaste gegevens: GOL analyse 
Gebouw 

Gebouwcontext 
Aantal verdiepingen 
Bouwjaar 
Grote aanpassingen verleden 
FTE 
Gebruikstijden gebouw 

Status van het gebouw 

3 (verspringende niveau's) 
1970 
10 jaar terug verlichting vernieuwd 
900 
kantoortijden 

Er zat asbest in de gevel , een andere soort dan eerst gedacht was. De gevel is niet dragend en de eerste 
verdieping kraagt uit, waardoor de krachtenafdracht van de gevel lastig is. Het interieur was een kantoortuin 
en is volledig geconditioneerd. 

Ligging 

Algemene informatie 

' I 

....... =· 

/ , 
/ 

Figuur IV.7 Situatie op satelliet en in kaartvorm 

Het gebouw staat rondom vrij , in een bosrijke omgeving maar wel vlakbij grote wegen. 

Beperkende factoren 
Er mocht van 7 tot 18u gewerkt worden van de gemeente. Deze omgeving is neg vrij rustig met alleen een 
begraafplaats aangrenzend. 

Hoofdactiviteiten fgebruikte werkwijzen, mogelijk herontwerp) 
<Deze vertrouwelijke informatie wordt niet gepubliceerd > 
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Casestudy Rabobank New Dealingroom te Utrecht 

Delen van de analyse zijn vertrouwelijk en niet weergegeven in deze bijlage 

Onderzoeksgegevens 
Een Dealingroom is een kantoor dat zwaar 
beveiligd is, waarvandaan veel handel gedreven 
word!. Er ligt dus een enorme hoeveelheid 
datakabel etc. de Dealingroom is een vleugel van 
het grote Rabo kantoor met de spiegelgevel . Er 
werden drie verdiepingen omgebouwd, voorname
lijk installatietechnisch. Daarnaast is er een vide 
met een daklicht gemaakt, en een klimaatplafond. 

Primaire gegevens project 
Opdrachtgever Rabobank 
Ad res Utrecht 
Uitvoerende partij Bouwkundig: 

Utiliteitsbouw 
services 

BAM 
Gebouw-

lnstallaties: BAM Techniek 
(projectdirectie) 

Gegevens van uitvoering project 

Mijlpalen 

figuur IV.8 Project 

Start mei 2011 , oplevering april 2012. Door veel meerwerk is de opleverdatum flexibel. 

Bronnen 
•:• Personen: 

o Diverse gesprekken met Sjoerd Talsma (Projectleider) 
o Gesprek en projectbezoek met Wouter van de Siepkamp (Rabobank) 
o Gesprek met Peter van der Eijk (BAM Techniek) 

•!• Tekeningen, planningen en begrotingen van BAM server 

Ontwerp, toegepaste maatregelen 
Elementcluster Toeoassina 
1.C 8ouwrijp maken (gebruiker verhuizen) Vloer boven project is in gebruik gebleven. Vloeren zelf 

zijn leeggehaald 

1.0 Sloopwerkzaamheden algemeen Volledig interieur 

2.8 Skelet (verandering draagconstructie) Vloerdoorbraak t.b.v. trappenhuis/ vide, leidingschacht en 
eenmaal architectonisch 

2.C Daken Lichtkoeoel aeolaatst in vide tussen twee aebouwdelen 
~ 

2.E 8innenwanden Volledig nieuwe wanden 

2.F Vloeren Comoutervloeren aanaelead 
2.G Traooen en hellim:1en Nieuw ooen traooenhuis aanaelead 
2.H Plafonds Klimaatolafonds aemaakt 
3.A W·lnstallaties Volledig nieuwe installaties 

3.8 E-lnstallaties (+ 3.C Lift) Volledig nieuwe bekabeling en armaturen. Extra aan-
dacht voor databekabeling 

6. AUK (8ouwplaatsinrichting) Steigerplatform op vloer 1 

7. Losse inrichtingen (afwerking) Volledig nieuw interieur 

Figuur IV.9 Overzicht van de maatregelen, ingedeeld in hoofdactiviteiten 
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De verbouwing vond plaats op de begane grond, 1° en 2° verdieping, de oude Dealingroom bevindt zich op 
vloer 3, waar doorgewerkt word! en waar geen hinder mag plaatsvinden. Ook op de begane grond word! 
gewerkt. 

Vaste gegevens: GOL analyse 
Gebouw 

In de startsituatie heeft Rabo het interieur weggehaald, BAM heeft verder alles er zelf uit gesloopt. 

Gebouwcontext 
Aantal verdiepingen 

BVO 

4, waarvan er 3 intensief verbouwd zijn 

3500m2 

Bouwjaar 

Grote aanpassingen verleden 

FTE 

1970, maar Mn of meerdere verdiepingen zijn in 1981 erop gebouwd. 

•!• Zie boven 

Gebruikstijden gebouw Kantoortijden , van 8.30u tot 19.00u 

Omgeving (zijn er woningen of Is een vleugel van het Rabo kantoor, daarnaast werd er op de bovenste 
utiliteitsgebouwen binnen 50 verdieping gewerkt. 
meter van het gebouw?) 

Status van het gebouw 
Er is in hele kleine delen van het gebouw asbest gevonden, maar dit was niet noemenswaardig. Verder 
moesten de gevels gaan voldoen aan bepaalde inbraakeisen, maar verder zijn er geen problemen bekend 
betreft de status van het gebouw. 

Ligging 

A/gemene informatie 
Er was weinig ruimte om het gebouw heen, een zogenaamde postzegellocatie. 

\ \ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 
' \ 

\ 
figuur IV. 10 Situatie op de kaart figuur IV.11 Situatie vanaf de satellietfoto 

Er werden geen faciliteiten gedeeld met de bouw(plaats) van UC18. 

Hoofdactiviteiten (gebruikte werkwijzen, mogelijk herontwerp) 
Hier word! beknopt omschreven hoe het project per hoofdactiviteit is uitgevoerd , en ook waarom zo en niet 
anders. 

<Deze vertrouwelijke informatie wordt niet gepubliceerd > 
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Bouwtijd bij het verduurzamen van bestaand vastgoed 

Een methode om werkwijzen te selecteren die de duur van de overlast 
optimaliseren bij een utiliteitsgebouw in functie 

~ Bijlage V Werkwijzen: 
• analyseplan en uitvoering 

lnhoud 

Analyseplan 
Schrappen en herindelen werkwijzen 
Uitgevoerde analysen 

A Moduspace modulair bouwen 
B Parallelle processen 
C Proefstuk uitvoeren 
D Stekkers installatietechniek 
E Domondo 
F Smart Building Logistics 
G SlimRenoveren, afstudeerproject 
H The Future Envelope 
I Afvalinzameling (Sita) 
J Decentrale gevelunit 
K PCM (Phase Change Materials) 
L Prefab gevelsysteem ERC50 
M Aldus Renovatiegevel 
N RENOVAIR gevelsysteem 
0 groen dak 
P Dakvernieuwing AH 
0 Bestaande wijk van morgen 
R Montessori Lyceum 
S Snipweg 
T Methoden waardoor geen steiger nodig is 
U Materiaal van verdiepingen aan- en af te voeren 
V Maatbeheersing & montage 
W schroeven/ boren/hakken voorkomen 
X Overlast preventie methodisch 
Y (droog) Monteren in plaats van bouwen 
Z Slimbouwen (algemeen) 
AA Aannemerloos bouwen 
BB Stortkoker van containers 
CC Lean bouwen 
DD Langere werkdagen 
EE Doos-in-doos constructie 
FF Afvalcollecte 
GG Endis portiekflat renovatie met externe leidingschacht 
HH Veiligheidsvoorzieningen prefabriceren 
II Conceptueelj modulair bouwen 
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Analyseplan 

Er zijn werkwijzen geanalyseerd volgens het volgende plan: 

Categorie Gevraagde informatie, eventueel in subcategoriei!n 

Uitvoering Algemene beschrijving van de werkzaamheden. 

Maatbeheersing & montage 
Is er aandacht voor maatbeheersing en montage? Zo ja, hoe gebeurt dit dan? 

Materiaal benodigdheden en aanvoer 
Worden er grondstoffen of geprefabriceerde delen gebruikt? Hoe komen deze 
naar de bouwplaats? Is er aandacht voor de afvoer van materialen? 

Transport op de bouwplaats 
Hoe vindt horizontaal/ verticaal transport plaats op de bouw? Welke hulpmiddelen 
zijn hiervoor nodig en welk effect heeft dit op de bouwplaatsinrichting? 

Effect op de Een aanknopingspunt kan alleen van toepassing zijn op Mn hoofdactiviteit, maar 
hoofdactiviteiten ook kan ook een meer algemene toepassing hebben op het gehele bouwproces, 

of daar ergens tussenin. Per hoofdactiviteit beantwoorden: 

- Wat is de mogelijke toepassing bij deze activiteit? 
- Welke mogelijke (nadelige) gevolgen heeft het toepassen van de werkwijze 
voor deze activiteit? 

Omgang met Dit houdt in: Overlast/ omgang met gebruiker/ veiligheid 
gebruiker Levert dit extra of juist minder overlast op, en zo ja op welke wijzen? Wat zijn de 

mogelijkheden betreft een gefaseerde uitvoering? (moet het in het hele gebouw 
tegelijk of kan het in delen worden toegepast) 

Tijd Per punt beschrijven wat het potentieel is om bouwtijd te verkorten ten opzichte 
van traditionele uitvoering 

Daadwerkelijke procestijd inkorten 

Relaties en planning tussen activiteiten 

Faaltiid reductie 
Kosten Zijn er bijzondere voorzieningen nodig die voor meerkosten zorgen? Worden er 

juist voorzieningen bespaard? 

Duurzaamheid Heeft het punt betrekking op duurzaamheid, op het gebied van: 

besparing materiaal (bv afvalreductie, verspilling tegengaan) 
besparing energie en C02 uitstoot op de bouwplaats en transporten van/naar 
bouwplaats 
verwachtingsmanagement klant: prestaties ontwerp zijn zoals verwacht 
zichtbaar duurzaam, is meerwaarde voor klant 
zorgen voor de mensen: zowel bouwplaats personeel als de gebruikers 
demontabel waardoor het in de toekomst niet gesloopt maar hergebruikt kan 
worden, langere levensduur 

Referentieproject Is de werkwijze al eens in de praktijk toegepast? Zo ja, waar? 
& eventuele le- Zijn er leveranciers of bouwers die volgens deze werkwijze werken? 
verancier 
Bronnen Welke bronnen zijn gebruikt om dit aanknopingspunt te vinden en te analyseren? 

Welke documenten I websites zijn er beschikbaar? 
Interviews die dit hebben behandeld 
Aantekeningen in eigen logboek 
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Schrappen en herindelen werkwijzen 

Op basis van de informatie uit deze analyse zijn de werkwijzen beoordeeld op geschiktheid voor het hand
boek. Aanknopingspunten worden geschrapt als: 

•!• Zij niet op Mn van de drie manieren een tijdsbesparing op kunnen leveren 
•!• Er niet voldoende informatie beschikbaar is 
•!• Zij op een andere wijze niet geschikt zijn voor verder onderzoek. 

De beslissingsmatrix staat hieronder in figuur V.1 .. Aanknopingspunten in het rood zijn geschrapt na analyse. 
Deze analyselijst heeft niet de codering van het handboek, deze is na de analyse gemaakt. Voor de hand
boek indeling zijn ook werkwijzen samengevoegd en uitgesplitst. 

Methoden waardoor geen x F2 
stei er nodi is 

Materiaal aan- en afvoer x x F8 

Maatbeheersing x x F9/ U5 
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w Schroeven/borenjhakken x F12 

voorkomen 
x Overlast methodisch bena- x F10 

deren 
y (Droog) monteren x x F3/03/02N2 

z Slimbouwen algemeen x x x Niel concreet, maar uitwerkingen V2 
van de visie leveren tijdsbesparing 

BB Stortkoker van containers x U6 

CC Lean bouwen 

DD Langere werkdagen 

FF Afvalcollecte 

GG Externe leidingschacht 

HH Veiligheidsvoorzieningen 
prefabriceren 

II Conceptueel/ modulair 
bouwen 

x x x 

x 

x 
x x 
x 

x x x 

Niel concreet, maar uitwerkingen V3 
van de visie leveren tijdsbesparing 
0 

F6/U1 /U9 

U7 

F13/06/0708 

Voordeel hang! af van de frequen- 01 
tie waarin dit probleem bij de 
cases voorkomt 
Conceptueel renoveren is de V1 
doelstelling van dit afstuderen 

figuur V.1 Beoordeling van de aanknopingspunten, de rood gearceerde worden geschrapt 

Uitgevoerde analysen: 

Elk deel uit het analyseplan dat voor een werkwijze niet van toepassing is of op een andere wijze geen 
informatie oplevert is niet weergegeven. 

A Moduspace modulair bouwen 

Deze methode is ontwikkeld door BAM Maastricht en rich! zich op modulair bouwen met vaste partners. De 
nadruk ligt op de voorbereidingsfase, van een nieuwbouwproject. Het is voor het maken van bedrijfshallen. 
Oil maakt he! ongeschikt voor di! onderzoek, maar de filosofie sluit wel aan. 

samenwerkingsverband tussen diverse co-makers. Scherpe basisprijs, integraal MJOP. 
Strakkere uitvoering, misschien minder faalkosten. 

o Faaltijd reductie 
Reduceert faaltijd doordat het project niet opnieuw geengineerd hoeft le worden, he! modulair bouwen is 
geoptimaliseerd. 

•!• Kosten 
Reduceert kosten doordat het project niet opnieuw geengineerd hoeft le worden, he! modulair bouwen is 
geoptimaliseerd. 

•!• Duurzaamheid 
Modulair bouwen in he! algemeen is duurzaam, omdat het efficient omgaat met grondstoffen door he! 
gebruik van standaardproducten. Zo ontstaat er veel minder bouwafval en materiaalverlies. 
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•!• Referentieproject & eventuele leverancier 
ModuSpace, BAM Maastricht. 

B Parallelle processen 

•!• Uitvoering 

- "'f'7 38 -

Door uitvoeringsprocessen tegelijk uit le voeren word! de totale bouw1ijd korter: ploegen wachten niet op 
elkaar. Gerelateerd is he! Lean principe: besteedt alleen tijd aan activiteiten die waarde toevoegen. 

o Maatbeheersing & montage 
Geen invloed op Maatbeheersing & montage 

o Materiaa! benodigdheden en aanvoer 
Als er veel ploegen tegelijkertijd op de bouw werken, word! de uitvoering complexer. Zo is er tegelijkertijd 
meer materiaal aanwezig op de bouw omdat de dagproductie hoger word!. Communicatie en afstemming 
onderling is nodig zodat men elkaar niet in de weg loop!. Er is minder ruimte voor bouwplaats transport. 

o Transport op de bouwplaats 
Als er processen parallel plaatsvinden, is he! mogelijk dat er meer materieel nodig is, omdal men di! niet na 
elkaar gebruikt maar tegelijkertijd . Voorbeelden zijn bouwliften, steigers, etc. 

•!• Effect op de hoofdactiviteiten 

o 1.C 8ouwrijp maken (gebruiker verhuizen) 
Kan van invloed zijn als er gefaseerd gewerkt word!. Op plaatsen waar de gebouwgebruiker blijft, kunnen 
geen bouwactiviteiten plaatsvinden . 

o 6. AUK: 8ouwplaatsinrichting 
Parallelle processen betekent dat er meer man tegelijkertijd aanwezig is, algemene voorzieningen zoals een 
schaftkeet zullen dan meer capaciteit moeten hebben. Wellicht zijn er ook meer transportvoorzieningen 
nodig. 

o 1.D Sloopwerkzaamheden algemeen 
Geen invloed op het slopen zelf, maar slopen ligt wel op he! kritieke pad voordat andere activiteiten op 
dezelfde plaats kunnen starten. Deze zullen dus vlak erachter aan moeten beginnen. 

o 2.8 Ske/et (dak) 
Rekening houden met het niet wind- en waterd icht zijn van he! gebouw. Tegelijkertijd schilderen bijvoorbeeld 
word! dan weersafhankelijk. 

o 2.8 Skelet (vloerdoorbraak) 
Als de doorbraak werkoppervlak van een andere ploeg betreft kan dit parallelle processen belemmeren. 

o 2.C Daken 
Als er alleen aan de buitenzijde van he! gebouw (op het dak) word! gewerkt, kunnen de activiteiten binnen 
ongestoord parallel plaatsvinden. Echter, als er ook gevelvernieuwing plaatsvindt kan he! zijn dat het dak 
hierna vernieuwd moet worden. Tijdens de gevelvernieuwing is de kans namelijk groot dat men op het dak 
zal lopen, waardoor de kans op beschadigingen aanwezig is. 

o 2.D Gevel 
Net als bij dakdoorbraak: rekening houden met het niet wind- en waterdicht zijn van het gebouw. Tegelijker
tijd schilderen bijvoorbeeld word! dan weersafhankelijk. 

o 3.A W-installaties(verwarming, koeling, ventilatie, luchtbehandeling) 
He! leidingwerk loop! door he! hele gebouw heen in plaats van afbakening op een bouwdeel. Oil betekent 
dat de werkzaamheden met alle andere afgestemd moeten worden. Ook zijn installaties vaak niet voor een 
gedeelte van he! gebouw af te koppelen. Als er nog een gebouwgebruiker in het gebouw zit, zullen de 
installaties hier moeten blijven functioneren , terwijl een ander deel van de installatie vernieuwd word!. 
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o 3.8 E-installaties(laagspanningsnet, verfichting, datakabels) 

Het leidingwerk loop! door het hele gebouw heen in plaats van afbakening op Mn bouwdeel. Dit betekent 
dat de werkzaamheden met alle andere afgestemd moeten warden. Als het licht vernieuwd word!, en in 
dezelfde ruimte vinden parallelle processen plaats, moet er tijdelijk werklicht geregeld warden. 

o 2.E Binnenwanden I 2.H Plafonds 

De (systeem) plafonds kunnen pas warden geplaatst als de installaties die zij verbergen (grotendeels) 
geplaatst zijn, dit zijn dus geen parallelle processen. Dit kan ook het geval zijn bij de wanden. 

o 4. Vaste inrichtingen (afwerking) 
De afwerking kan in principe niet parallel plaatsvinden met andere werkzaamheden, net zoals sloop. Als dit 
wel gebeurt is er een grate kans dat er beschadigingen ontstaan aan reeds afgewerkte bouwdelen, die dan 
later weer opnieuw afgewerkt moeten warden. Natte afwerkingen hebben niet de voorkeur omdat er een 
droog-interval benodigd is bij de volgende activiteit. 

•!• Overlastj omgang met gebruiker/ veiligheid 
Er kan overlast ontstaan als er veel ploegen tegelijkertijd in of om het gebouw aanwezig zijn. Deze overlast 
kan bestaan uit geparkeerde voertuigen, personen die op de werkplekken aanwezig zijn, materieel dat zich 
in of om het gebouw bevindt. Er moet naar gestreefd warden dat de gebouwgebruiker niet merkt dat er 
bouwplaats personeel aanwezig is. 

•!• Tfld 

o Re/aties en planning tussen activiteiten 

Bouwtijd word! verkort doordat activiteiten niet serieel maar parallel warden uitgevoerd. In schema vorm: 

Plannl 

Adlvlteit 1 

JldlvlU!it 2 

Activitat3 

Adlvlttit4 

•!• Kosten 
Er kunnen meerkosten zijn doordat er meer materieel benodigd is tegelijkertijd. 

•!• Duurzaamheid 
Geen invloed. 

•!• Referentieproject & eventuele leverancier 
Parallelle processen vallen onder de filosofie van het Lean bouwen, zie hiervoor kopje CC. 
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C Proefstuk uitvoeren 

•!• Uitvoering 
Bij een bestaand gebouw is het een groat risico dat men bij de bouw iets tegenkomt dat niet verwacht werd , 
bijvoorbeeld een aangetaste constructie. Vooral bij ingrijpende activiteiten zoals gevelvernieuwing kan het 
rendabel zijn om, voordat het hele gebouw aangepakt word!, Mn proefstuk uitgevoerd word!. Dit gebeurt al 
wel in de nieuwbouw, waar een monster gemetseld word! als zogenaamde mockup. 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=67500883 

http://www.skyscrapercity.com/showthread .php?t=36290&page=48 

Of het rendabel is om een proefstuk te maken hangt grotendeels af van het totale volume, de repetitie van 
het nieuw te plaatsen deel. 

o Maatbeheersing & montage 

Met het maken van een proefstuk kunnen diverse methoden getest warden om passende aansluitingen te 
verkrijgen. 

o Materiaal benodigdheden en aanvoer 

Er zal ook een proefstuk gemaakt moeten warden van de nieuwe situatie, voordat de grate order gemaakt 
word!. Leveranciers moeten hier we! de mogelijkheid voor hebben. 

o Transport op de bouwplaats 

Voor het ene stukje moeten wel alle transportbenodigdheden aanwezig zijn. 

•!• Effect op de hoofdactiviteiten 

o 1.C Bouwrijp maken (gebruiker verhuizen) 

Op de plaats waar het proefstuk uitgevoerd word! moet de gebouwgebruiker weg of beschermd warden 
tegen overlast. 

o 6. AUK: Bouwplaatsinrichting 

Zoals gezegd moet er voor het proefstuk een aantal tijdelijke voorzieningen getroffen warden., o.a. voor 
transport en veiligheid. 

o 1.0 S/oopwerkzaamheden algemeen 

Juist voor het sloopwerk is het relevant dat dit getest wordt. Zo kan er bijvoorbeeld onverwacht asbest 
aangetroffen warden. Er kan ook getest warden hoe de materiaalafvoer plaats kan vinden (is demontage 
mogelijk of moet er echt gesloopt warden). 
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o 2.B Skelet (dak) 
Zie C. Als er als proef een dakdoorbraak komt, kan er ook getest worden op de waterdichtheid van de 
nieuwe voorziening. Het kan well icht lastig zijn om dit als proef le doen, gezien de meeste dakdoorbraken 
een relatief klein oppervlak hebben en het niet de moeite waard is om hier een gedeelte van te doen. 

o 2. B Skelet (v/oerdoorbraak) 

Hier is een proefopstelling wellicht niet geschikt, omdat een vloerdoorbraak gepaard gaat met werkzaamhe
den om de gebruiker te beschermen voor deze nieuwe opening, zeals een trap, reling of wand. Daarnaast is 
er weinig risico met een vloerdoorbraak, behalve verborgen/ onbekende leidingen. 

o 2.C Daken 
Ook bij een dakvernieuwing kan dit worden toegepast, om te onderzoeken in welke staat de onderliggende 
lagen zich bevinden. 

o 2.0 Gevel 
Juist voor gevelvernieuwing is dit concept erg geschikt. Wei meet er rekening mee gehouden worden dat de 
gebouwgebruiker achier de gevel niet op zijn plek zal kunnen blijven. 

o 3.A W-installaties(verwarming, koeling, ventilatie, luchtbehandeling) 
Voor het vernieuwen van installaties is het proefdeel minder aantrekkelijk, gezien de meeste installaties 
centraal aangedreven worden en er niet een gedeelte vernieuwd kan worden. 

Als er tech een proefopstelling gemaakt word!, kan er wel getest worden of het gestelde ontwerp ook voldoet 
aan de gestelde comforteisen. Dit is echter geen uitvoeringstechnisch voordeel. 

o 3. B E-installaties(laagspanningsnet, verlichting, datakabels) 
Voor het vernieuwen van installaties is het proefdeel minder aantrekkelijk, gezien de meeste installaties 
centraal aangedreven worden en er niet een gedeelte vernieuwd kan worden. 

Als er loch een proefopstelling gemaakt word!, kan er wel getest worden of het gestelde ontwerp ook voldoet 
aan de gestelde comforteisen . Dit is echter geen uitvoeringstechnisch voordeel. 

o 2.E Binnenwanden 1 2.H Plafonds 

Het maken van een proefstuk is hier over het algemeen niet rendabel. Gebouwgebruikers zullen overlast 
ondervinden , bovendien brengt het vernieuwen van plafonds en wanden geringe risico's met zich mee. 

o 4. Vaste inrichtingen (afwerking) 
Niel van toepassing op de afwerking . Gebouwgebruikers zullen overlast ondervinden, bovendien brengt het 
geringe risico's met zich mee. 

Als er een afgewerkte mockup word! gemaakt, help! deze wel mee voor het zogenaamde verwachtingsma
nagement van de klant. Hij krijgt een fysiek voorbeeld van wat hij krijgt, wat een belangrijk communicatie
middel is. Vaak komt er pas een reactie van een klant als hij concreet kan zien wat het eindresultaat word!. 

•!• Overlastj omgang met gebruiker / veiligheid 
Zeals gezegd meet er aandacht worden besteed aan de omgang met de gebruiker. Wellicht is er een 
prachtige fasering tijdens de bouw, deze is er nog niet bij het maken van het proefstuk en dus moeten hier 
aparte voorzieningen voor getroffen worden, ook voor de veiligheid van de gebruiker. 

•!• Tfld 
Het proefstuk word! gemaakt voor aanvang van de bouw. Dit betekent dat er in de voorbere idingstijd wel 
ruimte meet zijn voor deze uitvoering. Er zijn ook projecten waarbij de uitvoering z.s.m. gedaan meet worden 
en er dus een (te) krappe voorbereidingstijd is. 

o Daadwerkelijke procestijd inkorten 
Door middel van verschillende uitvoeringsmethoden te testen op het proefstuk kan de uitvoering geoptimali
seerd worden. 

o Faaltijd reductie 
Er kan tijd bespaard worden door het uitsluiten van verrassingen tijdens de bouw, waardoor deze uit kan 
lopen. Deze methode zal dus op de planning geen voordeel opleveren, maar zal de faaltijd reduceren. Ook 
kan een proefstuk tijdwinst opleveren doordat er alternatieven geprobeerd kunnen worden. 
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•!• Kosten 

Het kan zijn dat het leveren van het proefstuk meer kosten met zich mee brengt, omdat er slechts Mn stuk 
geproduceerd meet worden. 

Daarnaast zijn er kosten voor de tijdelijke bouwplaats voorzieningen zeals transportmiddelen, steigers en 
materieel , en het tijdelijk uithuizen van de gebruikers ter plaatse van het proefstuk. (in het geval dat de 
werkzaamheden (gedeeltelijk) binnen plaatsvinden. 

•!• Duurzaamheid 
Geen directe invloed. Het maken van mockups biedt wel de kansen om de beloofde prestaties van te voren 
te testen. Mocht het resultaat niet aan de verwachtingen voldoen, kunnen er aanpassingen aan het ontwerp 
gemaakt worden, en zo niet nodeloze tijd , energie en materiaal in het project worden gestoken en het 
uiteindelijke gebouw zo duurzaam mogelijk is. 

•!• Referentieproject & eventuele leverancier 
Bij het kantoor van DHV is er Mn favade van de nieuwe gevel geplaatst. Dit is gedaan terwij l de begane 
grond gerenoveerd werd , waarbij geen gevelwerkzaamheden uitgevoerd werden. 

•!• Brannen 
Week 15 - Bezoek DHV kantoor, Amersfoort, gesprek met Leo Janssen, 15 mei 

Week 22 - Gesprek met Jeffrey Ossendrijver, Dura Vermeer Houten, 1 juni 2012 

D Stekkers installatietechniek 

•!• Uitvoering 
Het gaat hier om de filosofie om bouwdelen als product aanleveren, zodat ze alleen nog maar ingeplugd 
hoeven te worden. De toepassing word! op installaties gemaakt, waarbij leidingen met droge 'stekkers' 
verbonden worden. Materiaalkosten zijn waarschijnlijk hoger, maar de toepassing word! sneller. 

o Maatbeheersing & montage 

Met de stekkers word! als het ware 'prefab' leidingwerk gemaakt, waardoor de maten niet in het werk maar 
van te voren bepaald worden. Dit kan weer worden opgevangen doordat het meeste leidingwerk flexibel is, 
waardoor eventuele maatafwijkingen kunnen worden opgevangen. Bij starre elementen zeals kabelgoten zal 
dit misschien niet gaan. 

o Materiaal benodigdheden en aanvoer 

Er zijn geen bijzonderheden op dit gebied. 

o Transport op de bouwp/aats 
Er zijn geen bijzonderheden op dit gebied. 

•!• Effect op de hoofdactiviteiten 

o 1.0 S/oopwerkzaamheden algemeen 

Waarschijnlijk niet van toepassing. 

o 2.0 Gevel 

Waarschijnlijk niet van toepassing . Als er bekabeling in de gevel komt, meet deze gevel hier voorzieningen 
voor hebben, zodat de kabels er zo droog in gemonteerd kunnen worden. 

o 3.A W-installaties(verwarming, keeling, ventilatie, luchtbehandeling) 

Leidingwerk word! door middel van droge koppelingen en verbindingsmiddelen aangelegd. Zowel de 
bevestiging aan andere bouwdelen als aan elkaar gebeurt door middel van stekkers en droge kliksystemen. 

o 3.B E-installaties(laagspanningsnet, verlichting, datakabels) 

Leidingwerk word! door middel van droge koppelingen en verbindingsmiddelen aangelegd . Zowel de 
bevestiging aan andere bouwdelen als aan elkaar gebeurt door middel van stekkers en droge kliksystemen. 
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o 2.E Binnenwanden I 2.H Plafonds 
Waarschijnlijk niet van toepassing. Als er bekabeling in komt, moeten hier voorzieningen voor zijn , zodat de 
kabels er zo droog in gemonteerd kunnen warden . 

•!• Overlasl/ omgang met gebruiker/ veiligheid 
Met deze methode zijn er kansen om minder of niet le boren en le hakken, waardoor de gebruiker minder 
overlast ondervindt 

o Daadwerkelijke procestijd inkorten 

De stekkers hoeven niet op maat gemaakt le warden, maar hoeven slechts aangesloten le warden. Hier zijn 
de normeringen le vinden. 

o Relaties en planning tussen activiteiten 
Tijd word! bespaard doordat er niet hoeft gewacht le warden op het drogen van natte verbindingen. Onder
delen hoeven in he! werk oak niet op maat gemaakt le warden, wat tijd scheelt. 

Oil laatste kost wel meer voorbereidingstijd , omdat van le voren de maten bekend moeten zijn . Deze kunnen 
wellicht uit (3d) tekeningen gehaald warden. 

•!• Kosten 
De materiaalkosten zullen waarschijnlijk hoger zijn , doordat er koppelstukken en bevestigingsstukken nodig 
zijn. Kosten warden uitgespaard door natte verbindingsmiddelen. Echter, in he! eindproduct ziet men niets 
van di! systeem terug, en zijn klanten dus vaak niet bereid om extra voor de producten le betalen, zelfs als 
di! terugverdiend word! door reductie aan montage uren. Di! komt mede doordat in het bestek een traditione
le montagewijze word! beschreven. 

•!• Duurzaamheid 
Oil systeem is duurzaam omdat er minder chemische bevestigingsmiddelen warden gebruikt, en door de 
kant-en-klare stekkers is er minder bouwafval. Daarnaast is he! volledige systeem demontabel en kan dus 
gemakkelijk gewijzigd of hergebruikt warden. 

•!• Referentieproject & eventuele leverancier 
•:• Is een van de uitwerkingen van de Slimbouwen visie. 
•:• lnnovaties met stekkers en leidingen oak van Verheul Elektrotechniek en lsolectra. 
•:• Verheul Electrotechniek heeft een plintsysteem dat in combinatie met een metal stud wand word! 

toegepast. 
•:• lsolectra heeft 'Stekerbaar', is importeur van Wielands. Oil systeem is voor he! aanleggen van elek

tra. 
•:• Bohebitat maakt vergelijkbare systemen (proefstuk beschikbaar bij BAM). 
•:• VBI is oak actief in di! gebied . 

EDomondo 
http://www.domondo.nl/ index.html 
BAM Noordwest (Gerben de Wit) 

•!• Uitvoering 
Concept om snel een goed ontwerp le maken voor herinrichting (oak voor nieuwe kantoren le gebruiken), 
volgens een vier stallenplan: 

1 . Sfeer & identiteit bepalen: in kaart brengen van he! PvE 
2. Ontwerp 
3. Prijs & planning 
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4. Uitvoering & oplevering 

Door middel van een quickscan warden standaardconcepten aangeboden, uit een soort van catalogus. 
Werken met vaste partners_ Slap 1-3 kost 15 werkdagen. 

Laatste nieuws op de site is van januari 2011. Is geen uitvoeringsmethode, maar indirecte reductie van 
voorbereidings- en bouw1ijd door conceptueel werken _ 

Domondo is een systeem dat niet op installaties is gericht, maar vooral op het verfrissen van he! uiterlijk 
(interieur) van he! gebouw. De gedachte ligt in lijn met het modulair bouwen: duidelijk product waar klant 
voor kiest. 

•!• TDd 

o Faaltijd reductie 

Reduceert mogelijk faaltijd tijdens de afbouw doordat het project niet opnieuw geengineerd hoeft le warden, 
het modulair bouwen is geoptimaliseerd . 

F Smart Building Logistics 

Artikel over Smart Building Logistics: 

http://issuu.com/biancahage/docs/2011-6 voor website 

BAM intern nieuwsbericht: 

http://bamutiliteitsbouw.bamplaza.com/Nieuws/regiodenhaaq/Paqes/NIEUWLOGISTIEKCONCEPTOMGRO 
ENERENGOEDKOPERTEBOUWEN.aspx 

•!• Uitvoering 
SBL is een samenwerking tussen BAM Ubouw en verhuizer UTS. UTS verzorgt de logistiek op de bouw
plaats, di! kan betrekking hebben op de bouwwerkzaamheden zelf of het verhuizen van de gebouwgebrui
ker. 

o Materiaal benodigdheden en aanvoer 

UTS rich! een logistiek centrum in, waar alle leveranciers de bouwmaterialen aanleveren. Deze warden hier 
gecontroleerd op volledigheid en beschadigingen_ Twee keer per week roept de bouw haar benodigde 
materialen af, inclusief een locatie in he! gebouw waar deze benodigd zijn . Buiten werktijden lever! UTS 
deze materialen in he! gebouw af, op de gewenste locatie (aangegeven op tekeningen). Het gaat hier om 
materialen die op een rolcontainer vervoerd kunnen warden. 

Een groat bijkomend voordeel is dat er geen materiaalvoorraden op de bouw staan, onderhevig aan weers
omstandigheden en andere materiaal- en personenstromingen waardoor he! materiaal kan beschadigen_ 

o Transport op de bouwplaats 
UTS maakt gebruik van de aanwezige transportmogelijkheden, en vervoert alleen wat per rolcontainer kan. 

Afvoer van materialen kan oak via UTS gebeuren, er warden dan rolcontainers op alle werkplekken ge
plaatst, die aan het eind van de dag geleegd warden. 

Voordeel word! hier oak gehaald uit de expertise in transport die de UTS medewerkers hebben. Er zullen 
minder beschadigingen zijn door transport dan als he! bouwplaats personeel di! zelf doe!. 

•!• Effect op de hoofdactiviteiten 

o 1.C Bouwrijp maken (gebruiker verhuizen) 

Di! gedeelte kan UTS geheel op zich nemen. Zij coordineert dan de verhuizing van de werkplekken van de 
gebruikers voor, tijdens en na de bouw, en heeft oak een vast aanspreekpunt op locatie. De gebruiker word! 
'ontzorgd'. 

UTS is een verhuisbedrijf, voor het managementgedeelte hebben ze een aparte tak opgericht: ~- Deze 
zijn niet echt op de bouw gericht maar op de vertaling van beleid/management naar he! uitvoeren en 
implementeren van veranderingen . 
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o 6. AUK: Bouwplaatsinrichting 
Doordat materialen niet grootschalig op de bouw opgeslagen hoeven worden is er vrije werkruimte, waar
door meer ploegen tegelijk kunnen werken . Zij hebben zelf ook minder ruimte nodig, omdat ze niet heen en 
weer hoeven le lopen om materialen te halen. 

Het is wel echt nodig om een ruimte als buffer te gebruiken voor zowel af- als aanvoer materialen. Dit om 
kleine miscommunicaties of afwijkingen van het plan op te kunnen vangen. 

o 1.0 Sloopwerkzaamheden algemeen 
UTS heeft geen invloed op het slopen zelf, maar word! wel gebruikt om het sloopafval af te voeren. Voor
waarde is dat het volume van een dagproductie opgeslagen kan worden op de werkplaats, gezien het pas 
eind van de dag afgevoerd kan worden. 

Op plaatsen waar de transportmogelijkheden beperkt zijn (bijvoorbeeld als er maar Mn lift is) is dit uitermate 
geschikt: anders zou de afvoer van het materiaal de hele dag transportmogelijkheden bezel houden. 

o 2.0 Gevel 
Voor grote elementen is het gebruik van UTS niet geschikt. 

o 4. Vaste inrichtingen (afwerking) 
UTS verzorgt ook de inrichting van de werkplekken, zie hiervoor het kopje overlast 

•!• Overlastj omgang met gebruiker/ veiligheid 
Belangrijk voordeel voor de gebouwgebruiker is dat er geen logistieke activiteiten van en naar het gebouw 
plaatsvinden tijdens kantooruren, wat de overlast reduceert. Vooral als er gebruik word! gemaakt van 
dezelfde toegangswegen en poorten als de gebouwgebruiker 

•!• Tfld 

o Daadwerkelijke procestijd inkorten 
Er is geen bouwplaatsingenieur op de bouwplaats nodig die leveringen ontvangt, nakijkt etc. 
Doordat de logistieke werkzaamheden weggehaald worden bij de uitvoerende ploeg, werkt deze sneller 

o Relaties en planning tussen activiteiten 
Overdag hoeven er nagenoeg geen logistieke activiteiten plaats le vinden, deze worden na werktijd 
uitgevoerd. Hierdoor kan er sneller gewerkt worden. Dit geld zowel voor de afvoer van (sloop)materiaal 
als de benodigde bouwmaterialen naar de werkplek brengen. 
Processen kunnen meer parallel plaatsvinden omdat er meer werkruimte beschikbaar is 

o Faaltijd reductie 

Kortere levertijd : in plaats van een aantal weken bij een leverancier ligt er nu een buffer bij UTS, wat in 
enkele dagen geleverd kan worden. Als er grote orders zijn moet dit wel tijdig gecommuniceerd worden. 

Aandachtspunt: deze methode vergt een strakke planning . Een goede werkvoorbereiding is essentieel , 
inclusief begeleiding van het werk. Als materiaal er eenmaal niet is dan heb je ook meteen een groot 
probleem. Dit moet dus heel strak. Er gaan hier dus meer uren in zitten. 

•!• Kosten 
Voordelen zijn , dat er kwantumkorting geregeld kan worden met leveranciers, omdat deze met alleen voile 
vrachtwagens rijden. Bovendien hoeven zij niet een druk centrum in te rijden. Dit moet wel al in de inkoopfa
se worden geregeld. 

De kosten van de bouwplaatsingenieur worden uitgespaard. Hier staat tegenover dat er meer uren (en dus 
kosten) in de werkvoorbereiding zitten. 

Bouwplaatspersoneel is duurder dan een verhuizer (€48 tegen €22), er hoeven dus geen dure uren in 
transportklusjes. Plus dat de verhuizers veel voorzichtiger door het gebouw bewegen waardoor er geen 
schade aan het gebouw/ materiaal ontstaat. 

Faalkosten zijn ontstaan bij miscommunicatie tussen UTS en bouw, omdat UTS onvoldoende productkennis 
heeft. Zij zouden hiervoor eerder in het proces betrokken kunnen worden, zodat ze met de planning mee 
konden denken. Ook productinformatie ontvangen. 
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Materiaal word! alleen afgeroepen als het nodig is, waardoor er ten eerste minder materiaal ingekocht word!, 
en ten tweede zal er minder materiaal verloren gaan door beschadigingen door weer of andere logistieke 
stromen op de bouwplaats. 

•!• Duurzaamheid 
Er rijdt minder bouwverkeer door de voile vrachtwagens, UTS rijdt buiten de spits. Er kan ook nog gekeken 
worden naar elektrische vrachtwagens. 

Op de retourrit kan UTS lege pallets, glas en ander sloopmateriaal van de bouwplaats meenemen en 
scheiden. 

•!• Referentieproject & eventuele leverancier 
UTS lever! de dienst, contactpersoon hier is Marc van der Heijden . Vanuit BAM is de methode ontwikkeld 
door Chris Pronk. 

Pilotproject: Laan vd Meerdervoort, Den Haag; 

Bestudeerd project bouwplaatslogistiek: Rabobank UC18 kantoor te Utrecht; 

Bestudeerde project gebruiker verhuizing: VTN Kantoor te Culemborg. 

•!• Brannen 
Week 11 - Verbouwing VTN kantoor, Hans Schallig (15 maart 2012) 
Week 16 - Gesprek BAM Ubouw Utrecht met Jitske van Heiden - Jongstra (Technisch ontwikkelaar) 
en Alex van Hulst (BGS projectleider) , 16 april 12 
Week 16 - Gesprek BAM Ubouw Utrecht met Rienk Oosterhof (regiomanager BAM GBS), 16 april 

Week 23 - Gesprek Harro van der Leeden (PL BAM GBS) en Gerben Broekhuijsen (Wolter & Oros, 
PL), 7 juni 2012 betreft UTS/ Rabo UC18 

G SlimRenoveren, afstudeerproject 

Afstudeerproject van Sean Vos en Doris de Bruijn, TU/e. Hebben nu een adviseringsbedrijf in renovatie. 

•!• Uitvoering 
Het is een concept dat ontwikkeld is voor de naoorlogse woningbouw: schilrenovatie met prefab delen. Het 
buitenblad en de isolatie worden verwijderd . Het verwijderen van het buitenblad kan al enkele dagen van le 
voren. 

o Maatbeheersing & montage 
Op de dag van de plaatsing worden ook de kozijnen verwijderd , direct daarna worden prefab HSB panelen 
geplaats en binnen een paar uur is de woning weer afgesloten. Er moeten dan natuurlijk wel nog afwerkin
gen gedaan worden . 

o Materiaal benodigdheden en aanvoer 
Er worden HSB prefab elementen geplaatst, twee op elkaar. Deze panelen komen met de vrachtwagen Just 
In Time aan. 

•!• Effect op de hoofdactiviteiten 

o 1.C Bouwrijp maken (gebruiker verhuizen) 
Bij de woningen is de gebruiker in zijn huis gebleven, alleen de raamopening is een paar uur open geweest. 

o 1.0 Sloopwerkzaamheden algemeen 
Het traditionele buitenblad en isolatie worden verwijderd. 

o 2.C Daken 

Het dak is nog wel relatief traditioneel vervangen, word! hier niet verder meegenomen 

o 2.0 Gevel 
Hiervoor is het concept ontwikkeld. 
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•!• Overlastj omgang met gebruiker/ veiligheid 
Uitgangspunt was om zoveel mogelijk van buitenaf te doen, om de gebruiker niet te storen. 

•!• Tijd 

o Daadwerkelijke procestijd inkorten 

Door de prefab onderdelen heeft de woning slechts enkele uren open gelegen. Het buitenblad word! al 
eerder verwijderd, het is niet schadelijk als dit enkele dagen open ligt. 

o Relaties en planning tussen activiteiten 
De gevel word! geplaatst zonder dater aan de binnenkant gewerkt hoeft te worden, waardoor daar in theorie 
andere werkzaamheden plaats zouden kunnen vinden, parallel. 

o Faaltijd reductie 

Doordat de elementen in een geconditioneerde omgeving worden geproduceerd, hoeven er op de bouw 
minder kritieke handelingen plaats le vinden waarbij een risico op faaltijd is. 

•!• Kosten 
Extra kosten voor de werkvoorbereiding en de productie, minder kosten voor de montage op locatie, en 
algemene bouwplaatskosten zoals een steiger. 

•!• Duurzaamheid 
Geen extra maatregelen met betrekking tot duurzaamheid. 

•!• Referentieprqject & eventuele leverancier 
De uitwerking van de elementen is gedaan met behulp van Machiels building solution. 

Het project is ook toegepast op een aantal woningen. Een aantal aspecten die wel in het afstuderen zijn 
ontwikkeld zijn hier 'wegbezuinigd '. Zo was er de mogelijkheid tot een uitbouw in de gevel, waardoor er een 
3d element word! geplaats in plaats van 2d. daarnaast konden er ook installaties in de gevel ge·1ntegreerd 
worden, maar de huidige installaties waren nog van redelijk goede staat. 

•!• Brannen 
Week 27 - Gesprek Sean Vos en Doris de Bruijn, Slimrenoveren (6 juli) 

H The Future Envelope 

Een publicatie als resultaat van een conferentie, betreft toekomstige gebouwschillen. Het gaat hier om 
duurzaamheid, techniek en architectuur. Niet relevant voor dit onderzoek. 

Wei is het rendabel maken van dit soort concepten het uiteindelijke doel van mijn onderzoek. Dal is meer het 
'wat' dan het 'hoe', maar het is wel iets waar mijn onderzoek naartoe gaat. In het verslag dus iets op gaan 
nemen als een toekomstvisie, of aansluiting van mijn concepten op de toekomst. Zo word! het wat breder en 
in de context van de maatschappij geplaatst. Wat ik aan het doen ben is om een manier te ontwerpen 
waardoor nieuwe technieken makkelijker toegepast kunnen worden. 

I Afvalinzameling (Sita) 

http://www.sita.nl//bouw en sloopafval nl.html 

samenwerking om afval te scheiden, zij bekijken de mogelijkheden per project. Kan ook ongescheiden 
opgehaald worden . 

•!• Uitvoering 
Het betreft hier de wijze van afval afvoer en scheiding. Deze service adviseert de beste wijze tot afvalinza
meling, inclusief een kostenplaatje betreft het apart inzamelen van stromen afval. 
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•!• Effect op de hoofdactiviteiten 

o 6. AUK: Bouwplaatsinrichting 
Er komt advies betreft het aantal en soort benodigde containers. lndien afval niet op de bouw gescheiden 
kan worden, word! het ongescheiden ingezameld en op een andere locatie gescheiden. Zo kan ruimte 
worden bespaard. 

•!• Overlastj omgang met gebruiker/ veiligheid 
Geen bijzonderheden. 

•!• Tijd 
Deze methode zal niet direct een bouwtijdbesparing opleveren. Wei is het zo dat ongescheiden afvoeren het 
bouwplaats personeel ontzorgt. 

•!• Kosten 
Ongescheiden afvoeren kost meer geld . Een container met gescheiden afval kan juist geld opleveren. 

Sita verdient nu geld aan het afval: zij ontvangen geld aan het inzamelen ervan, en kunnen ook de restpro
ducten weer verkopen. Wat goed zou zijn is als een partij niet alleen het afval ophaalt, maar het bp perso
neel volledig ontzorgt. Dit kan overigens ook een andere, willekeurige partij zijn. Het gaat hier om het op de 
bouwplaats schoonmaken en afval verwijderen . In ruil hiervoor bieden de co-makers een korting aan, omdat 
ze deze werkzaamheden niet zelf hoeven le doen. 

•!• Duurzaamheid 
Een afvalstoffenrapportage maakt verbetering in de toekomst mogelijk. 

Er word! meer dan 75% van het materiaal hergebruikt. Hout word! bijvoorbeeld als grondstof voor spaan
plaat verwerkt, puin als grondstof voor de wegenbouw. Restafval word! verbrand om energie op le wekken. 

•!• Referentieproject & eventuele leverancier 
Deze gegevens zijn afkomstig van Sita. Er word! aangenomen dat de aangeboden diensten niet volledig 
uniek zijn voor dit bedrijf, al word! hier wel de meeste aandacht aan de advisering geschonken. Andere 
afvalverwerkingsbedrijven: 

Van Gansewinkel 
Langezaal Recycling 
E.a. 

J Decentrale gevelunit 
http://www.opticlima.nlfTM0106%20Lustgraaf%20Nieuwe%20wegen.pdf 

uit reader snelrenoveren 

•!• Uitvoering 
Het is een product dat aan de gevel word! gemonteerd, en zowel de verwarming als de ventilatie regelt. 
Doordat het niet op een centrale unit is aangesloten is het erg geschikt voor gefaseerde renovatie . 

o Materiaal benodigdheden en aanvoer 

Is er een steiger voor nodig buiten? 

•!• Effect op de hoofdactiviteiten 

o 1.C Bouwrijp maken (gebruiker verhuizen) 

Als er een gedeelte gerenoveerd is met de gevelunits , kan de gebruiker hier al in omdat er geen centrale 
installatie is. 
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o 2.D Gevel 
Er word! een geveldoorbraak gemaakt voor de aan- en afvoer van lucht. Dit moet wel in het ontwerp passen. 

•!• Overlastj omgang met gebruiker/ veiligheid 
De gebouwgebruiker kan decentraal zijn eigen klimaat creeren, ook als de installaties elders in het gebouw 
nog niet operationeel zijn. 

Er moet ruimte zijn voor de unit om binnen geplaatst te worden, bijvoorbeeld onder een bureau. 

•!• Tfld 

o Daadwerkelijke procestijd inkorten 
Er hoeft geen centraal leidingennetwerk gelegd te worden . Hier staat tegenover dat de geveldoorbraak 
wellicht voor een langere installatietijd zal zorgen . 

o Relaties en planning tussen activiteiten 

De installateur is vaak het kritieke pad, doordat de leidingen overal moeten worden doorgevoerd. Als dit niet 
hoeft kunnen andere activiteiten sneller plaatsvinden. 

K PCM (Phase Change Materials) 

Dit is een product. Het zijn platen die van lase wisselen bij kamertemperatuur. Als er lucht langs de platen 
gaat die warm is, zal de plaat deze temperatuur opnemen om te smelten, en koelt zo de ruimte. 's Nachts 
stolt de plaat weer en geeft warmte af. 

•!• Uitvoering 
Als de plaat op zichzelf zou kunnen zorgen voor voldoende koellast zou dit perfect zijn , dit betekent naast 
het duurzaamheidsaspect dat er geen leidingwerk en bekabeling meer nodig is. Echter, de plaat moet nog 
steeds ondersteund worden door een mechanische ventilatie/ koelingssysteem. 

De platen kunnen in het dak of in de gevel toegepast worden. Vanwege hun aanzienlijk gewicht is de 
toepassing in de gevel op dit moment meer in ontwikkeling. De platen zijn vooral bedoeld om pieken in de 
temperatuur op te vangen, en werken beter als er lucht langs word! geblazen. In een geveltoepassing kan er 
dan een schoorsteeneffect ontstaan. 

•!• Effect op de hoofdactiviteiten 

o 3.A W-installaties(verwanning, koeling, ventilatie, luchtbehandeling) 

De PCM platen zorgen in theorie voor koeling van de ruimte. In de praktijk is dit nog niet zo: de platen gaan 
pas koelen bij 22 graden en werken dan ook niet zoals in de theorie. Wei is er volop ontwikkeling in de 
techniek, vooral bij gevelplaten ligt veel potentie. 

•!• Overlastj omgang met gebruiker/ veiligheid 
Dit product heeft geen invloed op de gebruiker tijdens de bouw. 

•!• Tfld 
Als de platen zonder ondersteunende installatie zouden werken, zou het veel tijd schelen bij de installatie, 
omdat er dan geen centraal leidingennetwerk aangelegd hoeft te worden (zie ook D). Dit is echter niet het 
geval. 

•!• Kosten 
Onderzoek van Ing. T (Tamara).A Klomp-Braun, BAM Techniek, wijst uit dat de kosten vele male hoger zijn 
dan de opbrengsten. Rob Oostdam van BAM A&E is ook betrokken in onderzoek naar PCM materialen. 
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•!• Duurzaamheid 
De platen worden ontwikkeld om energie en C02 uitstoot te besparen, helaas zijn ze op dit moment nog niet 
rendabel. 

Voor kleinere kantoren kan dit systeem een alternatief zijn voor helemaal geen koeling plaatsen. De presta
ties zijn lager dan die veelal geeist worden in grote kantoren, maar voor kleinere kantoren is dit beter dan 
niets, en energie zuiniger. 

•!• Referentieproject & eventuele leverancier 
Autarkis lever! systemen hiervoor. 

•!• Bronnen (logboek entry) 
Toepassing van PCM platen (Phase Changing Material). Deze nemen warmte uit hun omgeving op. Dit kan 
als een proef worden toegepast. (deze aanpak zou ook voor andere experimentele systemen gebruikt 
kunnen worden) 

0 PCM platen\10-08 BAM Techniek- Phase Change Materials - PCM.pp! 

L Prefab gevelsysteem ERCSO 

•!• Uitvoering 
Ook een product, aangeboden door Shuco. Is een prefab gevelsysteem dat tegen de bestaande wand 
aangezet word!. Het word! gemonteerd op het buitenspouwblad in de huidige situatie, hiervoor moet geke
ken worden of de belasting wel gedragen kan worden. In het vliesgevelsysteem kunnen allerlei panelen 
gemonteerd worden, zoals zonnepanelen. 

o Maatbeheersing & montage 
De panelen worden op basis van de bestaande moduulmaat geproduceerd. Er is stelruimte tussen de 
nieuwe en bestaande gevel, die eventuele maatafwijkingen opvangt. Er word! gewerkt met een steiger. De 
geveldelen worden door ankers in de bestaande verdiepingsvloeren verankerd. 

•!• Effect op de hoofdactiviteiten 

o 1.C Bouwrijp maken (gebruiker verhuizen) 

De gebruiker kan in het gebouw blijven . Op het moment dat de gevel is geplaatst zal hij de aangrenzende 
ruimte een tot twee dagen moeten verlaten zodat de oude kozijnen verwijderd worden en de vensterbank 
word! afgewerkt. 

o 6. AUK: Bouwplaatsinrichting 

Het gebouw word! volledig in de steigers gezet. Hiervoor is wel ruimte nodig om het gebouw heen. 

o 1.0 S/oopwerkzaamheden algemeen 
Intern word! er pas gesloopt als de gevel gemonteerd is. 

o 2.D Gevel 

Het systeem is voor deze lase ontwikkeld 

o 3.A W-installaties(verwanning, koeling, ventilatie, luchtbehandeling) 

In de gecreeerde spouw is ruimte voor installaties. 

o 3.B E-installaties(laagspanningsnet, verlichting, datakabels) 

In de gecreeerde spouw is ruimte voor installaties. 

•!• Overlastj omgang met gebruiker/ veiligheid 
De gebruiker kan in het gebouw blijven. Op het moment dat de gevel is geplaatst zal hij de aangrenzende 
ruimte een tot twee dagen moeten verlaten zodat de oude kozijnen verwijderd worden en de vensterbank 
word! afgewerkt. 
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•!• Tfld 

o Daadwerke/ijke procestijd inkorten 
Het slopen van de oude gevel val! weg, dit scheelt nuttige bouwtijd. Doordat de onderdelen geprefabriceerd 
zijn is de montage sneller dan een in het werk gemaakte gevel. 

o Relaties en planning tussen activiteiten 

De gevel word! geplaatst zonder dat er aan de binnenkant gewerkt hoeft te worden, waardoor daar in theorie 
andere werkzaamheden plaats zouden kunnen vinden, parallel. 

•!• Duurzaamheid 
lsoleren aan de buitenkant levert betere energieprestaties dan na-isoleren aan de binnenzijde, in verband 
met mogelijke koudebruggen. 

•!• Referentieproject & eventuele leverancier 
Leverancier van het systeem is Shuco, het is tot nu toe Mn keer toegepast in Duitsland: het DGB gebouw te 
Dusseldorf. l.v.m. privacy opdrachtgever is hier slechts beperkte informatie van ontvangen. De natuurstenen 
borstwering is verwijderd , schoongemaakt en weer teruggeplaatst in de fa~ade . Puntjes: 

•!• Brannen 
Week 18 · Gesprek Ton Geerts, Shuco Nederland (3 mei) 
Boek ontvangen met specificaties van het systeem: 
•!• Op pagina C 1-3 staat een goed plaatje van de achterconstructie 
•!• Vanaf pagina C 1-26 is de montage ter plekke gegeven 
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Een concept voor geveldozen, die stekkerbaar aan de wand geinstalleerd kunnen worden. Hier worden 
decentrale klimaatinstallaties geintegreerd . Ook zijn er mogelijkheden voor het integreren van PV-cellen, 
beplanting etc. 

•!• Uitvoering 
Nog niet uitgewerkt in een concreet product. 

•!• Effect op de hoofdactiviteiten 
Gezien dit nog geen concreet product is, kunnen er op dit moment geen uitspraken gedaan worden over de 
invloed op de verschillende hoofdactiviteiten. 

Ook hier is het uitgangspunt om decentrale units te plaatsen, waardoor installatieleidingen niet nodig zijn. 

•!• Overlast; omgang met gebruiker/ veiligheid 
Door de decentrale bediening kan per paneel niet alleen het lokale klimaat geregeld worden, maar ook 
afgelezen worden wat de energieprestaties en C02 uitstoot zijn. 

Het systeem is gebaseerd op leegstaande kantoorpanden, wat wil zeggen dater nog geen uitvoeringsoplos
sing is voor de omgang met eventuele gebouwgebruikers. 
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o Tijd 

o Daadwerkelijke procestijd inkorten 
Er hoeft geen centraal leidingennetwerk gelegd te warden. Hier staat tegenover dat de geveldoorbraak 
wellicht voor een langere installatietijd zal zorgen. 

o Relaties en planning tussen activiteiten 
De installateur is vaak het kritieke pad, doordat de leidingen overal moeten warden doorgevoerd. Als dit niet 
hoeft kunnen andere activiteiten sneller plaatsvinden. 

•!• Kosten 
Gezien dit nag geen concreet product is, kunnen er op dit moment geen uitspraken gedaan warden over de 
invloed op de kosten . 

•!• Duurzaamheid 
Het product besteed veel aandacht aan de duurzaamheid van het gebouw: door fijnstof regulering , afteesba
re energieprestaties en C02 uitstoot. 

Er moet uitgezocht warden of de afsluiting van de geveldozen geen negatieve werking heeft op het klimaat: 
door de afgesloten dozen vindt geen schoorsteenwerking plaats. 

•!• Referentieproject & eventuele leverancier 
Het is een samenwerking van Aldus en Oskomera. 

•!• Bronnen 
Van Aldus bouwinnovatie: gevelboxen: http://www.booosting.nl/projects/show/id/43 

http://alduurzaam.wordpress.com/projecten/oskomera-renovatieqevel/ 

N RENOVAIR gevel steem 

•!• Uitvoering 
Ontwikkeling van een product dat voor de bestaande gevel geplaatst kan warden. Door middel van luchtkus
sens (ETFE). De vraag is hoe het systeem gerepareerd kan warden en wat het voordeel is van het toepas
sen van een dergelijk systeem als gevelbekleding. 

Het is een lichtgewicht systeem, daarom is het geschikt bij vides en gevels die niet veel extra belasting aan 
kunnen (zoals bij DHV). 

•!• Effect op de hoofdactiviteiten 

o 2.0 Gevel 
Dit systeem is geschikt als voorzetgevel voor gevelvernieuwing. De huidige kozijnen blijven staan. 

•!• Overlas1j omgang met gebruiker/ veiligheid 
Omdat er alleen aan de buitenkant wordt gewerkt, hoeft de gebruiker niet te verhuizen. 

•!• Tijd 

o Daadwerkelijke procestijd inkorten 
De systemen warden modulair gebouwd. De precieze planning van een dergelijke gevel is niet bekend. 

o Relaties en planning tussen activiteiten 
Omdat alle werkzaamheden aan de buitenzijde plaatsvinden kunnen in theorie binnen al andere werkzaam
heden plaatsvinden. 
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o Faaltijd reductie 

Geen reductie maar risico. De folies zijn gevoelig voor beschadigingen, waardoor de kans op faaltijd door 
kapotte onderdelen toeneemt. 

•!• Referentieproject & eventuele leverancier 
Afstudeerproject heeft zich gericht op het TU/e Hoofdgebouw 

EFTE folie is toegepast op onder andere het Eden project te Cornwall en National Space Centre te Leices
ter, Burgers Zoo e.a. 

•!• Bronnen (logboek entry) 
Literatuuroverzicht - RENOVAIR gevelsysteem : ontwerp tweede-huidgevel voor toepassing op ver
ouderde hoogbouw uit de utiliteitssector 

F.B. Koster (2007) #4026, Bouwtechniek. Ontwikkeling van een product dat voor de bestaande gevel 
geplaatst kan warden. Door middel van luchtkussens (ETFE). Hij heeft het toegepast op het Hoofdgebouw, 
TU/e. 

Week 27 - RENOVAIR systeem, afstudeerverslag doorkijken 

Ogroendak 

•!• Uitvoering 
Op het bestaande dak kan een groen dak warden geplaatst. Voorwaarde is wel dat het dak dit constructief 
aankan. De matten bestaan uit een basis van kunststof of kokos, waarop mossen of plantjes gekweekt zijn. 
Deze komt op een laag substraat te liggen. De meest lichte variant geeft een belasting van 35kg/m2. 
Mossen hebben slechts een lichte substraat laag nodig, voor elke cm extra substraat komt er ongeveer 
1 kg/m2 bij. Er zijn extensieve en intensieve daken. De eerste heeft weinig tot geen onderhoud nodig. 

De matten zijn drukverdelend , maar er warden voor zover bij Willem bekend geen constructieve aanpassin
gen aan een bestaand gebouw gedaan om de belasting te dragen. 

o Maatbeheersing & montage 
De matten warden gemakkelijk op de maat van het dak gemaakt. Zij blijven door hun eigen gewicht op hun 
plaats. Bij de randen en dak doorbrekingen is een bufferzone met grind aangelegd, zodat de wortels hier niet 
overheen kunnen groeien. 

o Materiaal benodigdheden en aanvoer 
De daken warden aangelegd door middel van voorgekweekte matten op een rol , van 1m bij 20m. De matten 
warden met een kraan het dak op gehesen en uitgerold . Op locatie is dit dus geen tijdrovende klus. 

•!• Effect op de hoofdactiviteiten 

o 1.C Bouwrijp maken (gebruiker verhuizen) 
Er wordt alleen aan de buitenkant van het gebouw gewerkt, gebruikers hoeven dus niet te verhuizen. 

o 6. AUK: Bouwplaatsinrichting 

o 1.0 Sloopwerkzaamheden algemeen 
Het kan op het huidige dak toegepast warden, indien deze in goede staat is (waterdicht, geen lekken) en een 
wortelbestendige dakbedekking heeft die niet los ligt (verkleefd). Het dak moet ook de belasting aankunnen 
van minimaal 35kg/m2. In dit geval hoeft het huidige dak niet gesloopt te warden. 

o 2.C Daken 
Een groen dak is een goede manier om het dak te vernieuwen. 
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•!• Overlastj omgang met gebruiker/ veiligheid 
Omdat de werkzaamheden alleen aan de buitenzijde van het gebouw plaatsvinden, is de overlast voor de 
gebruiker minimaal. Ook hoeft er (voor zover bekend) niet geboord of gehakt te worden. 

•!• Tlld 

o Daadwerkelijke procestijd inkorten 
Op locatie hoeven de matten slechts afgerold te worden, en grind aan te leggen ter plaatse van de dakope
ningen. Dit kan alleen als er al een werkend dak ligt, het zal dus nooit tijd schelen. 

•!• Kosten 
De productkosten van de groene dakmatten zijn ongeveer twee keer hoger dan bitumen . Hier staan wellicht 
de lagere arbeidslonen van de montage tegenover. 

•!• Duurzaamheid 
Groen in de leefomgeving heeft niet alleen een duurzame uitstraling, het heeft ook een functie. Olive Orange 
is een bedrijf dat functioneel groen maakt. Willem heeft deze term ontwikkeld om de meerwaarde van groen 
aan te geven. Het is niet alleen iets dat geld kost, maar levert ook meer op. Groen op openbare plekken 
bijvoorbeeld, vermindert ziekteverzuim, mensen voelen zich er beter door (hier zijn onderzoeken naar 
geweest). Daarnaast levert een groen dak geen schadelijke afvalproducten op als haar levensduur is 
verstreken. 

•!• Referentiepraject & eventuele leverancier 
ZND te Eindhoven werkt samen met Van Helvoirt groenprojecten www.daktuinspecialist.nl 

Mostert De Winter, onderdeel van BAM, levert verscheidene groenproducten. 

•!• Bronnen (logboek entry) 
Week 21 - Afspraak Willem Weeda, Mostert De Winter (25-5) 
Week 16 -Symposium ZND betreft recycling 
Email 21-9 van A~an Raaymakers 

P Dakvernieuwing AH 

In Pijnacker heeft ZND in 6 weken een nieuw dak op het distributiecentrum gemaakt, zonder de werkvloer 
binnen te storen. Onder het dak waren ook koelingen aanwezig. De steenwol en bitumen volledig zijn 
gerecycled door sloper Oranje. De nieuwe Re is 8! Oppervlakte 16.000 m2 

•!• Tlld 
Nog wachten op meer informatie van ZND. Waarschijnlijk is hier geen methode gebruikt die nog niet in deze 
analyse is gebruikt 

o Re/aties en planning tussen activiteiten 

Waarschijnlijk meer ploegen tegelijk ingezet. 

•!• Brannen (logboek entry) 
Week 16 -Symposium ZND betreft recycling 

a Bestaande wjjk van morgen 
Betreft een toegepaste methode voor het vernieuwen van de schil van een aantal woningen in Kerkrade
West. Uit gevoerd door BAM Woningbouw/ Hestia. Elke woning heeft in acht werkdagen een nieuwe 
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gebouwschil gekregen. De nieuwe gevels worden prefab aangeleverd en in Mn dag geplaatst. De bewoner 
kan in zijn huis blijven wonen. 

•!• Tlld 

o Daadwerkelijke procestijd inkorten 

Doordat de gebouwschillen prefab worden aangeleverd is elke woning in Mn dag afgedicht. 

o Faaltijd reductie 
Doordat de elementen in een geconditioneerde omgeving worden geproduceerd , hoeven er op de bouw 
minder kritieke handelingen plaats te vinden waarbij een risico op faaltijd is. 

•!• Brannen (logboek entry) 
http://www.ribuilt.eu/Projecten/DeBestaandeWijkvanMorgen.aspx 

http://www.duurzaamvastgoed.com/taq/innovatief-renovatieproject 

uitgevoerd door onderdeel van BAM Woningbouw: W&R (Waarde & Riant), waar Sander nu ook mee 
samenwerkt voor een project. Zij renoveren woningen volgens een vast concept. 

R Montessori Lyceum 

School in Rotterdam die gerestaureerd/ gerenoveerd is. Schakel & Schrale heeft hier ook aan meegewerkt. 
Vooral werkzaamheden aan het metselwerk, maar wel snel gebeurd. Harrie Haak was hierbij betrokken. Er 
zijn hier geen innovatieve methoden gebruikt om de bouwtijd te verkorten. 

•!• Brannen (logboek entry) 
http://bamutiliteitsbouw.bamplaza.com/reqios/denhaag/Nieuwsflitsen/A.%202011/PDF 03 Nieuwsflits Mon 
tessori Lyceum Rotterdam.pdf 

SSnipweg 

Project wat binnen een erg korte bouwtijd is gerealiseerd , vanwege planning van de huurder. Het pand stond 
al wel leeg, er is hier geen gebouwgebruiker geweest waar rekening mee gehouden moest worden. Uitge
voerd door Nelis Bouw&Onderhoud (BAM NW), contact gehad met Frank Alberts. 

De korte bouwtijd kon verwezenlijkt worden doordat het gebouw leeg stond, en er veel tegelijkertijd is 
gebeurd. Geen innovatieve methoden gebruikt. 

T Methoden waardoor geen steiger nodig is 

Het opbouwen van een steiger heeft verschillende nadelen: het is kostbaar, kost tijd en er is ruimte om het 
gebouw nodig. 

Steigerwerk is nodig bij werk aan de gevel. Steigers kunnen vervangen worden door hoogwerkers, als het 
werk aan de gevel zelf beperkt is, bijvoorbeeld bij prefab delen die in korte tijd gemonteerd kunnen worden. 

De oude constructie kan dan (gedeeltelijk) blijven staan of worden gesloopt. In het tweede geval zal dit 
moeilijk zijn zonder steiger. 

•!• Uitvoering 

o Maatbeheersing & montage 
Voor een vlotte montage zijn er twee mogelijkheden om de elementen passend te maken: voldoende 
stelruimte of precies passende elementen, door deze per stuk in te meten en te produceren. 
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o Materiaal benodigdlieden en aanvoer 

Door de snelle montage van gevelelementen, is er een groot volume dagproductie nodig. Hiervoor is ofwel 
veel opslagruimte op de bouw nodig, of de materialen worden Just In Time geleverd. 

•:• Effect op de hoofdactiviteiten 

o 6. AUK: Bouwpfaatsinrichting 

Er hoeft geen steiger opgebouwd te worden, wel moeten er Mn of meerdere hoogwerkers worden geplaatst, 
en Mn of meerdere kranen om het materiaal aan- en al te voeren. Bouwplaats ontmantelen zal sneller gaan 
omdat de steiger niet afgebroken hoeft te worden. 

o 1.0 S/oopwerkzaamheden a/gemeen 

Als er eerst een nieuwe gevel wordt geplaatst, moet de oude gevel via binnen worden afgevoerd. Dit levert 
ook overlast op. Het is wellicht mogelijk om de afvoer via te openen ramen te doen, maar zonder permanen
te afvoermogelijkheid aan de buitenzijde is ook dit lastig. 

o 2.0 Gcvel 

Steigerwerk is alleen benodigd als er aan de gevel wordt gewerkt. Alternatieven hiervoor zijn dus ook alleen 
van toepassing bij een gevelvemieuwing. 

•!• Overlastj omgang met gebruil<er/ veiligheid 
Als er eerst een nieuwe gevel wordt geplaatst, moet de oude gevel via binnen worden afgevoerd. Dit lever! 
ook overlast op. Het is wellicht mogelijk om de afvoer via te openen ramen te doen, maar zonder permanen
te afvoermogelijkheid aan de buitenzijde is ook dit lastig. 

•!• Tfld 

o Daadwerkeliji<e procestijd inkorten 

Tijdbesparing is er doordat de steiger niet opgebouwd hoeft te worden, en de snelle montage. Normeringen 
kunnen wellicht gehaald worden bij ShOco. In de voorbereiding kan ervoor gekozen warden om alle elemen
ten in te meten, dit Is een tijdrovende activiteit. 

•!• Kosten 
Voordeel is er doordat de steiger niet gehuurd en opgebouwd hoeft te worden. Hier staat het huren van Mn 
of meerdere verrijkers tegenover. Meerkosten kunnen ook in het produceren van unieke elementen zitten 
(op maat), in plaats van deelproducten die ter plaatse verwerkt worden. 

•!• Duurzaamheid 
Stelgerwerk voor een compleet gebouw is volumineuzer dan een verrijker of bouwlift, en vergt meer energie 
en C02 uitstoot voor het transport. Daar legenover stat dat het tijdelijk ingehuurde transportmaterieel vaak 
meerdere keren aan - en afgevoerd moat worden. 

Qua veiligheid (gezondheid is onderdeel van duurzaamheid) gebeuren er veel ongelukken met een steiger 
en is dit daarom geen duurzame oplossing . Echter, rnet een steiger beschermt men ook voorbijgangers voor 
stof en vallende onderdelen. 

.;. Referentieprqject & eventuele Jeverancier 
ShOco heeft een prefab gevelsysteem, maar dit is ook gemonteerd met een steiger (zie L). Bij DHV is er niet 
gewerkt met kant-en-klare panelen, maar hier is ook niet met steigers gewerkt. Dit was wel maximaal 3 
verdlepingen hoog. 

_U Materiaal van verdiepinge'!.~.an- ~n af te voer~".1_ 
De algemene werkwijze voor het aan- en afvoeren van materiaal is het verwijderen van ramen of deuren in 
de gavel. Er wordt dan een balkon gemaakt, waar vandaan met verrljkers of bouwliften materiaaltransport 
plaatsvindt. Men is hier nog steeds gebonden aan de afmetingen van de gevelopening, en er zijn herstel-
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werkzaamheden benodigd aan het eind van het project. Een tweede wijze is de interne liften te gebruiken 
voor transport. Deze zijn echter beperkt In capaciteit, en hebben meestal andere functies op de bouwplaats 
of voor de gebouwgebruikers. 

Het materiaal moet z6 aan- en afgevoerd worden dat de werkvloeren en de transportmiddelen voor perso
nen vrij blijven. 

•!• Tijd 

o Daadwerke/ijke procestijd inkorten 
Materiaal is nu vaak gebonden aan de capaciteit van de transportmiddelen, en doorgangen zoals gevelope
ning. Als deze restricties weggenomen warden kunnen er grotere geprefabriceerde elementen geplaatst 
worden, wat montagetijd scheelt. 

o Re/aties en planning tussen activltelten 
Er kunnen meer mensen tegelijk werken als de werkvloeren en transportmiddelen vrij zijn. 

V Maa~beheersing & montage 
Bestaande bouw is gecompliceerder dan nieuwbouw. Dit komt onder andere doordat er gewerkt moet 
worden met de bestaande afmetingen, en bijbehorende maatafwijkingen. Daze maatafwijkingen kunnen 
komen van de orlginele bouw, maar ook door verzakklngen, aanpassingen etc. gedurende de levensloop 
van het gebouw. 

•:• Uitvoer·ing 

o Maatbe/1eersmg & montage 

Afwijkingen kunnen worden opgevangen door middel van stelruimte tussen de producten of het op maat 
maken van de producten. 

Het gebruik van stelruimte heeft het nadeel dat deze ruimte weggewerkt moet worden, anders word! het een 
lelijke voeg. Het op maat maken van producten kan op twee manieren gebeuren: tijdens de voorbereiding of 
in het werk. Bij de eerste wordt het volledige gebouw ingemeten en worden er unieke producten gemaakt. Bij 
het tweede moet het product op de bouwplaats aangepast of zelfs helemaal geproduceerd worden, wat 
resulteert in meer uren op de bouwplaats. 

o Materlaal benodigdheden en aanvoer 
Als elementen op maat worden gemaakt voor een specifiek stramien, verdient het de voorkeur om deze 
meteen op de definitieve positie te zetten, in plaats van tijdelijk op te slaan. Niet alleen is dit een onnodige 
extra handeling, maar hierdoor worden mlscommunicaties betreft welk element waar moet geminimaliseerd. 

•!• Effect op de hoofdactiviteiten 

Geen invloed, de methode betreft de montage van fysieke elementen. 

o 2.B Skefet (dak) 
Toepasbaar. Bijvoorbeeld blj de plaatsing van een daklicht. 

o 2.8 Skefet (vfoerdoorbraak) 
In de meeste gevallen word! een vloerdoorbraak gemaakt om een open ruimte te creeren zoals een vide of 
een leidingschacht. Hier komen dan geen nieuwe elementen in waarvan de maatafwijkingen beheerst 
moeten worden. Bij een trappenhuis kan dit wel het geval zijn. 

o 2.C Daken 
Vaak niet relevant omdat isolatie en dakbedekking gemakkelijk op maat gemaakt kunnen warden. 

o 2.0 Gevel 
Toepasbaar. Bijvoorbeeld bij het plaatsen van borstweringen, kozljnen of hele buitenspouwbladen. 
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o 3.A W-instal/aties(veTWanning, koe/ing, venti/atie, /uchtbehande/ing) 

Toepasbaar op bekabeling en leidingwerk, zie punt D. lnstallaties zelf zoals een LBK zijn in principe niet op 
maat le maken. Aan de andere kant staan deze niet in het zicht, waardoor er geen esthetische eisen zijn aan 
gecreeerde voegen. 

o 3.B E-installaties(laagspanningsnet, verlichting, datakabels) 

Toepasbaar op bekabeling en leidingwerk, zie punt D. 

o 2.E Binnenwanden 12.H Plafonds 

Deze warden vaak in het werk gemaakt, omdat de systemen gemakkelijk op maat le maken zijn (sysleem
plafonds en metal-stud wanden ). 

o 4. Vaste inrichtingen (afwerking) 

De afwerking betreft een bewerking van he! project, geen toevoeging van elementen waarbij aansluitingen 
cruciaal zijn. 

•!• Overlast/ omgang met gebruiker/ veiligheid 
Geen invloed. 

•:• Tijd 

o Daadwerkelijke procestijd inkorten 

Een product kan snel gemonteerd warden als he! op maat is gemaakt en meteen naar de juiste plaats word! 
getransporteerd. lnmeten en op maat maken is in de praktijk vaak nag sneller dan he! aanhouden van 
slelruimte en voegen. Deze voorbereidingstijd moet er wel zijn. 

o Faaltijd reducUe 

Als een product altijd past, hetzij door stelruimte, hetzij door he! prefab op maat maken, scheelt dit tijd bij het 
monteren. Zeker als er oak gedwongen gepositioneerd word!. 

•!• Kosten 
Meerkosten zitten in de voorbereiding: er moat ingemeten warden. Dan wel om elementen op maat le 
maken, dan wel om de benodigde stelruimte le bepalen. Faalkosten voor niet passende elementen warden 
uitgespaard. 

•!• Duurzaamheid 
He! duurzaamheidsaspect is hier gericht op materiaalbesparing: van zowel niet passende elementen als 
restmateriaal dal voorlkomt uit hat op maat maken. Bijvoorbeeld bij plinten. 

•!• Referentieproject & eventuele leverancier 
De lnnovatoren is een voorbeeld waar de gevelpanelen zijn ingemeten en uniek geproduceerd. 

Er zijn veel leveranciers voor producten om in le meten, bijvoorbeeld Leica 

W schroevenjboren/hakken voorkomen 

De belangrijkste overlast voor de gebouwgebruiker is geluidsoverlast, welke voortkomt uit hoofdzakelijk he! 
(contact)geluid van schroeven, boren en hakken. Er kan voor warden gekozen om deze werkzaamheden uit 
le voeren buiten de tijden dat he! gebouw in gebruik is, er kan oak warden gezocht naar altematieve 
werkwijzen. 

•:• Uitvoering 
Voorbeelden zijn: 

Lijmen of klemmen in plaats van schroeven en boren 
Demonteren of een stille zaag gebruiken in plaats van hakken 
Klemmen in plaats van verankeren 
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•:• Effect op de hoofdactiviteiten 

o 6. AUK: Bouwplaatsinrichting 
Het plaatsen van stofschotten. 

o 1.0 S/oopwerkzaamheden algemeen 

Vooral voor deze fase relevant, waarin er veal hak- en breekwerk is. 

o 2.B Skelet (dak) 

Toepasbaar. 

o 2.B Skelet (vloerdoorbraak) 

Toepasbaar. 

o 2.C Daken 

Als de bestaande dakbedekking verwijderd meet warden wellicht, hier komt geluid aan le pas. 

o 2.0 Gevel 

Toepasbaar, bij de bevestiging word! vaak geboord. 

o 3.A W-installaties(verwarming, koeling, 11entilaiie, luchtbehandeling) 

Er kan naar gekeken warden om contacttrillingen/ geluid le voorkomen. 

o 3.B E-installaties(laagspanningsnet, 11erlich!ing, datakabels) 

Er kan naar gekeken warden om contacttrillingen/ geluid le voorkomen. 

o 2.E Binnenwanden 12.H Plafonds 

Toepasbaar 

o 4. Vaste inrichtingen (afwerking) 

Toepasbaar 

•!• Overlast/ omgang met gebruiker/ veiligheid 

?I/ 38 

De werkwijze is erop gericht om de overlast van de gebouwgebruiker weg te nemen op het gebied van 
geluidsoverlast. 

•!• Tijd 

o Relaties en planning tussen activiteiten 

Als de werkzaamheden geen overlast voor de gebruiker veroorzaken, hoefl er niet gewacht te warden tot na 
de kantooruren. Zander deze beperking op de werkuren kan er sneller gewerkt warden. 

•:• Duurzaamheid 
Geluid is niet alleen vervelend, maar kan oak schadelijk zijn. Het gebeurt dal de werknemer die de werk
zaamheden uitvoert wel over PBM's (persoonlijke Beschermingsmiddelen) beschikt, maar andere werkne
mers of gebouwgebruikers niet, waardoor zij blootstaan aan de schadelijke invloeden van het geluid. 

•!• Referentieproject & eventuele leverancier 
Stille zaag: 

http://www.bouwproducten.nl/gereedschap-bevestiqingstechniek/machinegereedschap/pid 11536-
diamantzaagblad-silencio.hlml 

http://www.youtube.com/watch?v=AvaknjfWllk&feature=youtu.be 

•!• Brannen (logboek entry) 
zie p. 11 afstudeerverslag JP Blanken (Ille Renoveren tijdens een operationeel bedrijfsproces) 
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- --------------------------------· - - ---------
X Overlast preventie meth~isch -------------------· 

Het minimaliseren van de geluids- stof- en trillingsoverlast kan methodisch benaderd warden zoals oak 
gevaarlijke situaties warden benaderd. Volgens het VCA handboek is er een preventie hierarchie ($3.3, p. 
12). Dit is te vertalen naar het minimaliseren van overlast. Citaat: 

Het begrip preventie bevat de volgende betekenissen: 

• Voorkomen dat het risico toeneemt 
• Maatregelen nemen om het risico le verminderen 
• Voorkomen dat een ongeval gebeurt 
• Voorkomen dat gezondheidsschade oplreedt 
• Voorkomen dat milieuschade optreedt 

De hierarchie is als volgt te vertalen naar overlast: 

1. Brongerichte maatregelen: wegnemen van de oorzaken van de overlast: activiteiten kiezen waarbij 
er niet binnen gewerkt hoeft te worden, geen (hinderlijk) geluid, stof of trilllngen ontstaat 

2. Rlsico beperken of verminderen: collectieve afschermingen, duur en frequentie van de overlast be
perken, het aantal personen dat de overlast ervaart beperken. 

3. Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn niet van toepassing: de gebouwgebruiker zal een gehoor
beschermer of iets dergelijks ook als overlast ervaren: het zal hem in zijn werkzaamheden en bewe
gingsvrijheid hinderen. 

•:• Tljd 

o Relaties en planning tussen activiteiten 
Dlt is geen concrete oplossing, maar een benaderingswijze voor de preventie van overlast. Zander overlast 
hoeven bepaalde activiteiten niet buiten kantooruren plaats te vinden. 

•:• Brannen (logboek entry) 
• Week 24 - Werkwijze overlast minimaliseren: volgens VCA 

Y (droog) Monteren in plaats van bouwen 

Dit is een van de uitwerkingen van de Slimbouwen visie. 

•:• Uitvoering 
Op de bouw warden geen natte methoden toegepast, maar kant- en kla"re bouwdelen worden aan elkaar 
gemonteerd. Hiervoor moeten onderdelen die door veel verschillende partijen gemaakt worden, goed op 
elkaar warden afgestemd. Vaste partners hebben daarom de voorkeur. 

o Maatbeheersing & montage 

Het voorkomen en opvangen van maatafwijkingen verdient hier speciale aandacht. Zie hiervoor oak punt V. 

•:• Effect op de hoofdactiviteiten 

(') 6. AUK: Bouwplaatsinrlchting 

Als er minder bewerkingen op de bouw hoeven plaats te vinden, hoeft er wellicht ook minder materieel 
opgesteld te warden, zoals een zaagloods. 

o 2.B Ske/et (dak} 

Van toepassing op nieuwe elementen, zoals een lichtkoepel, die geplaatst warden. 

(') 2.B Skelet (v/oerdoorbraak) 

Van toepassing op nieuwe elementen, zoals trappen, die geplaatst warden. 
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o 2.C Daken 
Is droge montage mogelijk? wellicht bij groen dak. 

o 2.0 Gevel 
Van toepassing op nieuwe elementen, zoals facade elementen, die geplaatst warden. 

o 3.A W-installaties(verwarming, lweling, venti/atie, /uchtbe/1andeling) 

Zie punt D. 

o 3.B E-inst'alfatie!>(laagspanningsnet, verlichiing, dalakab~1/s) 

Zie punt D. 

o 2.E Binnenwanden I 2.H Plafonds 

!9"18 

Deze warden vaak in het werk gemaakt, omdat de systemen gemakkelijk op maat le maken zijn (systeem
plafonds en metal-stud wanden). Het is echter wel mogelijk. 

o 4. Vaste inrichtingen (afwerking) 
De afwerking betreft een bewerking van het project, geen toevoeging van elementen waarbij aansluitingen 
cruciaal zijn. 

•:• Over/astj omgang met gebruiker/ veiligheid 
Bewerkingen op de bouw zoals zagen produceren geluidsoverlast en stofoverlast. Met geprefabriceerde 
bouwdelen hoeven er minder of geen van dit soort maatregelen plaats te vinden. 

•:• Tfld 

o Daadwerkelijke procestijd inkorten 

Het monteren van bouwdelen kost minder nuttige tijd dan het in het werk bouwen. 

o Relaties en planning tusserl activiteiten 
Doordat er geen natte verblndingen worden gemaakt kunnen andere activiteiten direct starten nadat de 
elementen zijn geplaatst. 

•:• Kosten 
Geprefabriceerde onderdelen moeten warden ontwikkeld en geproduceerd, dit zorgt voor extra kosten . De 
kosten zullen per element hoger zijn als de repetitie laag is. Elementenbouw word! dus goedkoper, bij een 
grater uit te voeren volume. 

•:• Duurzaamheid 
Er gaat minder materiaal verloren als elementen in een geconditioneerde fabriek warden geproduceerd. 

•:• Bronnen (logboek entry) 
I.a - Slimbouwen, Jos Lichtenberg 

Z Slimbouwen (algeme_e_n~) ____ _ 

Het Slimbouwen gebruikt de volgende eye openers als probleemstellingen: 

•!• Overdreven materiaalgebruik: constructies zijn overdreven zwaar en log 
•!• Bouw- en sloopafval: 250 euro/kg tegenover 1000 euro/kg voor de nieuwbouw. Op dit moment is de 

bouwer niet verantwoordelijk voor de eventuele sloop van zijn gebouw, later 
•!• Bouw gebruikt enorm veel energie, dit kan oak warden gereduceerd door minder zwaar te bouwen 

en renovatietechnieken. 
•!• Veel transport. 
•!• Hoge bouwkosten, in vergelijking met andere branches (zoals auto) wordt het product weinig ge'in

noveerd. 
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•!• Lage efficiency, hoge faalkosten (p 30, foto). Bouwvakkers zijn maar een klein deel van de tijd met 
hun vak bezig. 

•!• Bouwen voor een langere exploitatieperiode met de eisen van nu. Vooraf nadenken! 

Een citaat van de visie ('spelregels' p 84 ): 

Rea/iseer een sequentieel proces van opeenvolgende deelprocessen, waarbij de onderlinge afhankelijk
heid van deelprocessen wordt geoptima/iseerd. Ontwar daartoe de /eidingenknoop en ontwerp een 
bouwkundige structuur die het moge/ijk maakt om installatiesystemen afzonderlijk in een procesgang uit 
le voeren. 

Kies voor die bouwtechno/ogie die de maximaal haalbare flexibiliteit biedt. Belangrijke waarden daarbij 
zijn de positionering, de bereikbaarheid en de veranderbaarheid van installatiedelen gedistribueerd in 
permanente de/en zoa/s de vloer, en voorts de toepassing van een skeletstructuur dan we/ een schijven
structuur met geprogrammeerde doorbraakmogelijkheden. 

Bouw slim in de betekenis van slank. LeanandMean dus. Concrete doelstellingen zijn: 50% lichter, 50% 
compacter, 50% energiebesparing, 50% minder C02 emissie. 

·~" Uitvoering 
Het Slimbouwen is geen werkwijze, maar een v1s1e. Deze heeft mogelijke uitwerkingen, waaronder de 
relevante als aparle werkwijze zijn beschreven. De visie gaat er van uit dat elk gebouwdeel als los be
schouwd moet warden, zodat zij onafhankelijk van elkaar gemonteerd kunnen warden. De hele bouw is te 
verdelen in vier deelprocessen, die dus onafhankelijk van elkaar uitgevoerd zouden moeten warden. De 
details moeten dan dus oak fysiek opgesplitst warden. 

1. Constructieve structuur 
Kan van staal, hout, beton of aluminium. Overal veel potentie. Staal kan als maatvoerend element 
warden gebruikt. 

2. Omhulling 
Een gevel kan warden opgehangen aan de vloeren of aan de kolommen. Dit is een keuze! Afhanke
lijk van water al is en wat je er gaat maken. lnstallaties kunnen ge"integreerd warden in de gevel en 
met een soort stekker aangesloten warden (scheiding). Je kunt oak een buitenschil nemen met een 
korte afschrijftermijn, bv geprint doek. 

3. lnstallaties 
In een gebouw met meerdere eigenaren moet je je oak afvragen wie welke vloerlaag mag gebruiken. 
Verticaal kun je op verschillende manieren leidingtransport realiseren, bv bij kolommen of liftschach
ten. 

4. lnbouw 

•!• Effect op de hoofdactiviteiten 
Aangezien het een visie is word! het effect niet per hoofdactiviteit besproken. 

•!• Overlast; omgang met gebruiker/ veiligheid 
Aangezien het hier een visie betreft, is er niet een directe invloed op de overlast le geven. 

•:• Tijd 
Aangezien het hier een visie betreft, is er niet een directe invloed op de bouwtijd te geven. De uitwerkingen 
kunnen op alle drie de onderstaande wijzen bouwtijdverkorting opleveren. 

•:• Kosten 
Aangezien het hier een visie betreft, is er niet een directe invloed op de kosten te geven. 

•!• Duurzaamheid 
Door de mogelijke besparingen op energie, C02 uitstoot maar zeker ook materiaal zijn de ambities bij deze 
visie voornamelijk gericht op duurzaamheid. 
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•:• Referentieproject & eventuele leverancier 
Jos Lichtenberg heeft een boek en enkele artikelen geschreven over Slimbouwen. 

•!• Brannen (logboek entry) 
I.a - Slimbouwen, Jos Lichtenberg 

AA Aannemerloos bouwen 

Een organisatiestructuur waarbij er niet met een centrale aannemer gewerkt wordt. Elke leverancier krijgt am 
beurten de sleutel van de bouwplaats om zijn deel van de bouw uit te voeren. Na afronding word! zijn 
product gecontroleerd door de opdrachtgever of een door hem aangestelde opzichter, en de volgende 
leverancier kan aan de slag. Er word! hier dus juist van een sequentieel proces uitgegaan in plaats van 
parallel. Dit is een interessante tegenstelling met lean bouwen. 

•!• Tijd 
Het effect op de bouwtijd kan beide kanten opgaan, omdat de potentie hoog is, maar het risico oak. 

o Daadwerkelijke pmcestijd inkorten 

Leveranciers zijn zelf verantwoordelijk voor de uiteindelijke kwaliteit, daarbij hebben zij de vrijheid om hun 
proces te optimaliseren. 

a Relaties en planning tussen activitei/en 
De activiteiten vinden juist niet tegelijkertijd plaats, waardoor hier geen wins! te behalen valt. 

o Faaltijd reductie 
De aansluitingen tussen de verschillende gebouwonderdelen zijn een gedeelde verantwoordelijkheid, 
waardoor het risico groat is dater hier problemen ontstaan. 

•!• Brannen (logboek entry) 
Week 21 - Literatuur: Cobouw artikel: Aannemerloos bouwen 

http://www.cobouw. n l/n ieuws/ econom ie/2012/05/ 16/bouwen-zonder-aannemer-het-is-net-een-spa nnend
jongensboek 

BB Stortkoker van containers 

Een mogelijke uitwerking van de filosofie uit punt U. Op het project City Living te Amsterdam word! een 
kantoor omgebouwd tot studentencampus, het project ligt op dit moment stil vanwege problemen met 
regelgeving. Hier is door Jaap Cederhout een systeem ontwikkeld met oude containers die op hun zijkant 
aan elkaar warden gelast en de deuren en ·achterkant· eruit warden gehaald, zodat er een soort enorme 
stortkoker ontstaat, door een staalconstructie aan de vloeren vastgemaakt. Met bobcats word! het materiaal 
hier ingestort en beneden oak weer afgevoerd. 

Er is hier wel uitgegaan van een aanwezige geveldoorbraak. 

•:• Overlast/ omgang met gebruiker/ veiligheid 
Het storten van het afval zal geluidsoverlast en stofoverlast met zich meebrengen. 

•!• Tijd 

o Daadwerkelijke procestijd inkorten 
Sloopafval word! sneller afgevoerd dan bij het verticaal transport via een (bouw)lift of verrijker. 

•:• Kosten 
Er warden oude containers gebruikt, die moeten warden gekocht, bewerkt en getransporteerd. Dit zorgt voor 
kosten. Daarnaast warden er bobcats gebruikt voor het horizontale transport, en moet er nog steeds 
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•!• Duurzaamheid 
De zeecontainers die eigenlijk afgeschreven waren, warden hergebruikt. Er wordt geen nieuw materiaal 
verspild voor de 'stortkoker" 

•!• Referentieproject & eventuele /everancier 
He! product is ontwikkeld door Jaap Cederhout van BAM Advies & Engineering. Het is helaas nog niet in de 
praktijk gebracht, orndat het City Living project tijdelijk stilligt. 

•!• Brannen (logboek entry) 
Week 24 - Jaap Cederhout 

Citv Living Amsterdam 

cc Lean bouwen 

Net als Slirnbouwen is di! een visie, geen werkwijze. He! uitgangspunt is het creeren van een lerende 
organisatie. Concreet voor de uitvoering betekent he! dat je meer controle hebt over de doorlooptijd van je 
product, en dat alle tijd nuttig wordt besteed (alleen activiteiten uitvoeren die rechtststreeks waarde aan je 
product toevoegen) 

Uitgangspunt is dat alle (uitvoerende) partijen vanaf het begin betrokken warden in de planning. Zo kunnen 
co-makers hun ervaring inbrengen. Lean kan goed werken, maar als de comrnunicatie niet goed loopt kan 
het ook erg mis gaa!1. 

•!• Over/asr; omgang met gebruiker/ veiligheid 
Omdat alle partijen hun eigen verantwoordelijkheid nernen en meedenken, zullen zij ook zelf moeten 
bijdragen aan de reductie van de ovel1ast van de gebruiker. 

•!• Tfld 
Het uitgangspunt van Lean bouwen is tijdsbesparing. Een concrete uitvoering van Lean bouwen is het 
parallel uitvoeren v2n processen, zie punt B. 

Voorwaarde voor de tijdbesparing Is dat alle partijen zich inzetten voor het lean bouwen. Er is geen buffer, 
zodra er een partlj niet meewerkt loopt het project vertraging op. In de praktijk gebeurt dit als de opdrachtge
ver beslissingen uitstell. 

o Daadwerkelijlw procestijd inkorten 

Lean bouwen rich! zich op het elimineren van handelingen die geen waarde toevoegen aan het product. De 
procestijd word! korter doordat elementen bijvoorbeeld niet een aantal keer verplaatst warden. 

o Relaties en planning /ussen activiteiten 

Alie partijen gaan rand de tafel zitten om te kijken welke activiteiten parallel plaats kunnen vinden, en onder 
welke voorwaarden. Zo helpen ze elkaar dit mogelijk le maken. 

o Faaltijd reductie 

Alie uitvoerende partijen hebben inbreng in de planning in plaats van dat ze deze onder hun neus geschoven 
krijgen. Met deze inbreng en het verhoogde verantwoordelijkheidsgevoel is de planning realistischer en de 
motivatie om deze te halen is grater. 

•!• Kosten 
Er hoeven geen meerkosten te zijn voor het principe lean bouwen. Wei zit er een strakkere voorbeiding aan . 

•!• Duurzaamheid 
Lean bouwen sluit bij duurzaamheid aan omdat het verspilling tegengaat. van zowel tijd als materiaal als 
energie. 
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•!• Referentieproject & eventuele leverancrer 
Steeds meer bouwer volgen de lean methods om een planning te maken. BAM Amsterdam doe! veel 
projecten lean. Ook bij de uitvoering van het DHV kantoor is een lean planning gemaakt. 

Arpa geeft cursussen over Lean bouwen. De uitgangspunten zijn: 

•!• Lean = learn, het gaat om organisaties die heel snel innoveren en buiten hun comfortzone nleuwe 
dingen proberen 

•!• Naar lean gaan betekent: het bouwen van een lerende organisatie 
•!• De piramide is eigenlijk omgedraaid: de directeur staat niet bovenaan maar de mensen die daad-

werkelijk produceren, de rest moet hen alleen ondersteunen 
•!• Vanuit probleemsituaties ontstaan oplossingen (mooie quote) 
•!• Als je mensen dwingt tot iets zorg je er alleen voor dat ze willen bewljzen dat he! een stom plan is 
•!> Veel bedrijven hebben geen idee van de doorlooptijd van hun product 
•!• Rood/groen: bij elke handeling in je proces afvragen of hij waarde toevoegt (groen) of een verspilling 

is (rood) 
•!• Je moet continu kleine stapjes maken, anders is he! niet te overzien. Blijven leren. 
•!• Met een kortere bouwtijd zit er minder geld vast in een half gebouw. In de praktijk word! In een groat 

percentage van het gebouw niet gewerkt. Zou dus veel sneller kunnen. 

•!• Brannen (logboek entry) 
Week 15 - Arpa Lean informatieavond (11 april) 

Week 16 - Gesprek Frank van Roaden, BAM GBS Regiomanager Amsterdam (19 april) 

DO Langere werkdagen 

•!• Uitvoering 
Kan op twee wijzen uitgevoerd warden: er wordt in ploegendiensten gewerkt met dezelfde planning, of er 
worden overdag andere werkzaamheden gedaan dan 's avonds. In dat laatste geval warden de ovel1ast 
veroorzakende werkzaamheden zoals hakken na de werktijden van de gebouwgebruiker uitgevoerd. 

•!• Effect op de hoofdact:Viteiten 

o 1.D S/oopwerkzaamheden algemeen 

Sloopwerkzaamheden warden alleen ·s avonds en ·s nachts uitgevoerd, buiten de gebruikerstijden. 

o 2.B Skelet (dak) 

Werkzaamheden die overlast veroorzaken warden alleen 's avonds en ·s nachts uitgevoerd, buiten de 
gebruikerstijden. 

o 2.B Ske/el (vloerdoorbraak) 
Werkzaamheden die overlast veroorzaken warden alleen 's avonds en 's nachts uitgevoerd , buiten de 
gebruikerstijden. 

o 2.C Daken 

Werkzaamheden die ovenast veroorzaken warden alleen ·s avonds en ·s nachts uitgevoerd, buiten de 
gebruikerstijden. 

o 2.D Geve/ 

Werkzaamheden die ovel1ast veroorzaken warden alleen ·s avonds en 's nachts uitgevoerd, buiten de 
gebruikerstijden. 

o 3.A W-insta/loties(verwarming, kocling, ventilatie, /ur;htbehandeling) 
lnstallaties liggen vaak op het kritieke pad. Als de installateur in ploegendiensten werkt kunnen andere 
activiteiten hier tijdens normale uren warden uitgevoerd. 
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o 3.B E-insta!laties(Jaagspanningsnet, verlichting, datakabels) 
lnstallaties liggen vaak op he! kritieke pad. Als de installateur in ploegendiensten werkt kunnen andere 
activiteiten hier tijdens normale uren warden ultgevoerd. 

o 2.E Binnenwanden I 2.H Plafonds 
Toepasbaar. 

o 4. Vaste inric!1tingen (afwerking) 

Toepasbaar, maar vaak omvat di! natte werkzaamheden zoals schilderen en word! de avond en nacht 
gebruikt als droogtijd. 

•!• Overlastj omgang met gebruiker/ veiligheid 
He! 's avonds uitvoeren van werkzaamheden die over1ast veroorzaken is op de gebouwgebruiker gericht. 
Echter, als het gebouw nabij woningen staat kunnen de werkzaamheden voor deze bewoners ook of juist op 
andere tijden voor overlast zorgen. 

•!• Tljd 

o Relaties en planning tussen activitelten 

Het gaat hier puur om he! plannen van activiteiten, en meer productieve uren per dag maken. 

Als bljvoorbeeld sloopwerkzaamheden slechts buiten kantoortijden uilgevoerd mogen warden, is er ook een 
kans op vertraging als deze op het kritieke pad liggen en niet binnen de gestelde tijd af zijn. De dagwerk
zaamheden kunnen dan niet starten. 

·=· Kosten 
Door de bouwtijdverkorling word! geld uitgespaard, maar er kunnen ook veel meerkosten ontstaan door he! 
werken op vreemde uren. Werknemers ontvangen vaak een hoger uur1oon als toeslag. Onderaannemers 
doen di! niet, als er prestatie afspraken warden gemaakt. Zij kiezen er dan zelf voor om op andere- meer 
uren le werken. 

•!+ Duurzaamheid 
Geen invloed. 

•!• Referentieprqject & eventuele leverancier 
Bij BAM Gouda heefl de gevelleverancier langere dagen gemaakt. 

Bij de Rabo Dealingroom le Utrecht zijn veel werkzaamheden in het weekend, ·s avonds of ·s nachts 
uitgevoerd. 

EE Doos-in-doos constructie 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

•!• Uitvoering 
Dit is een totaalconcept voor renovatie, maar ontwikkeld voor woningen. Het gaat koudebruggen tegen door 
een geYsoleerde constructie in de bestaande te maken. Hierdoor laat het de oude constructie grotendeels 
buiten beschouwing. De vertaalslag naar de utiliteitsbouw is moeilijk. Hier warden vaak kantoortuinen 
ontworpen± grate open ruimten in plaats van dozen. 

o Maatbeheersing & montage 

Het principe is om een systeem le hebben waarvan alle onderdelen op elkaar afgestemd zijn en snel 
gemonteerd kunnen warden. Zie hiervoor punt Y. 

•!• Referentieproject & eventuele Jeverancier 
doos-in doos constructies van oa BPB en servatius met een wijkrenovatie waarblj 3 woningen tot 2 warden 
gemaakt, systeem heel Comfort+. 
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·:· Bronner: (logboek entr;) 
Document van de overheid, zie map. 

FF Afvalcollecte 

Ge"inspireerd op he! model van Sita, maar dan een stapje verder genomen. 

•!• Uitvoering 
Een exlerne partij ontzorgt het bouwplaalspersoneel van alle vormen van afval, inclusief stof etc. 

•!• Effect op de noofdactiviteiten 

o 6. AUK: Bouwplaatsinrichting 
Er hoeven geen toegankelijke containers geplaatst le warden voor he! bouwplaatspersoneel. 

o 1.D Sloopwerkzaamheden a/gemeen 

1'>/ ·if! 

Vooral in deze fase heefl het veel invloed als het afval niel door het bouwplaatspersoneel afgevoerd hoefl te 
word en. 

o 2.B Skelet (dak) 

Geen bijzonderheden. 

o 2.B Skelet (vloerdoorbraak) 

Geen bijzonderheden. 

o 2.C Daken 

Geen bijzonderheden. 

o 2.D Gevel 

Geen bijzonderheden. 

o 3.A W-installaties(verwarming, koeling, ventilatie, l11chtbehanrfeling) 

Geen bijzonderheden. 

o 3.B E-installaties(Jaagspanningsnet, verlichting, datakabels) 
Geen bijzonderheden. 

o 2. E Binnenwanden I 2. H Plafonds 

Geen bijzonderheden. 

o 4. Vaste in;ichlingen (afwerking) 

Geen bijzonderheden. 

•!• Overlastj omgang met gebruiker/ veiligheid 
Geen invloed 

•!• Tljd 

o Daadwerkelijke procestijd inkorten 
De processen dure korter omdat bouwplaatspersoneel geen tijd hoeft te steken in he! afvoeren en scheiden 
van materialen 

•!• Kosten 
Co-makers zullen korting geven als zij niet op hoeven le ruimen en af hoeven le voeren. De partij die de 
afvoer verzorgt heeft ook he! gescheiden materiaal om le verkopen, waardoor er wellicht minder voor de 
dienst belaald hoeft le warden. 
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•:• Duurzaamheid 
Een afvalstoffenrapportage maakt verbetering in de toekomst mogelijk. 

Er wordt meer dan 75% van het materiaal hergebruikt. Hout word! bijvoorbeeld als grondstof voor spaan
plaat verwerkt, puin als grondstof voor de wegenbouw. Restafval wordt verbrand om energie op te wekken. 

•:• Referentieproject & eventuele leverancier 
Deze gegevens zijn afkomstig van Sita. Er wordt aangenomen dat de aangeboden diensten niet volledig 
uniek zijn voor dit bedrijf, al wordt hier wel de meeste aandacht aan de advisering geschonken. Andere 
afvalverwerkingsbedrijven: 

Van Gansewinkel 
Langezaal Recycling 

E.a. 

GG Endis portiekflat renovatie met e.xterne leidingschacht -----

•:• Uitvoering 
Renovatiecocept voor portiekwoningen. Het concept bevat veel onderdelen die reeds bekend zijn, de 
innovatie hier is dat de leidingen naar buiten warden gebracht, de schacht word! tot een architectonisch 
element in de gevel gemaakt. Zie website . 

•:• Effect op de hoofdactiviteiten 

o 6. AUK: Bouwplaatsinric/1ting 

Bij een ontwerp waar normaal niet aan de gevel gewerkt zou worden, is dit een ingrijpende werkwijze. Er 
moet nu wel extern gewerkt warden, wat extra materieel (steiger of hoogwerker) vereist. 

o 2.0 Gevel 
Architectonisch moet de schacht in het bestaande ontwerp gepast warden. 

o 3.A W-instal/aties(verwarming, koeling, ventilatie, luchtbehandeling) 
Erg geschikt voor vantilatiebuizen, deze zljn erg volumlneus en in de praktijk lever! het vaak problemen op 
deze in le passen. 

0 3.B E-instal/aties(/aagspanningsnet, verlichting, datakabels) 
Ook hier geschikt voor het vertikale transport om een interne vloerdoorbraak overbodig le maken . 

•:• Overlastj omgang met gebruiker/ veiligheid 
Geen directe invloed. 

·:· TDd 

o Daadwerl<elljke procestijd inkorisn 

Er moet een externe leidingschacht gebouwd worden, dit zal extra tijd kosten. Hier tegenover staat dat hat 
aanleggen van de leidingen via een exteme schacht gemakkelijker word! en minder tijd zal kosten. 

o Re/aties en planning lussen activiteiten 

De grate wins! zit er hier in dat de installaties gedeeltelijk van het kritieke pad afgehaald worden . Daarnaast 
hoeven er geen vloeren doorgebroken le warden voor een schacht, wat alleen kan buiten kantoortijden. 

•:• Kosten 
Er warden extra kosten gemaakt voor materieel om aan de gevel le werken, en de bouwkundige kosten van 
de schacht. Kosten worden uitgespaard doordat er geen interns vloerdoorbraak hoeft plaats le vinden. 

•!• Ouurzaamheid 
Het leidingen netwerk wordt meer demontabel door het naar de buitenkant van het gebouw le verplaatsen. 
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•:• Referentieprqject & eventuele leverar.cier 
Endis staat voor ENergieneutraal en Duurzaam In Staal. Website die deze week is gestart, samenwerking 
van verschillende bedrijven. Heeft modulen voor nieuwbouw, maar oak voor de renovatie van portiekflat. 

•:• Brennen (logboek entry) 
Week 27 - Gesprek Sean Vos en Doris de Bruljn, Slimrenoveren (6 juli) 

HH Veiligheidsvoorzieningen prefabriceren 

•:• Uitvoering 
Als producten op de bouwplaats aankomen moet er vaak nog aanzienlijke tijd gestoken warden in het veilig 
maken van de bouwplaats. Beier zou het zijn om voorzieningen t.b.v. de veiligheid mee te nemen in het 
ontwerp van geprefabriceerde onderdelen, bijvoorbeeld valbeveiligingen. Bij het engineeren van de elemen
ten moet niet alleen naar de eindtoestand gekeken warden, maar ook naar de montage ervan. Dit principe 
kan ook gebruikt warden voor het gedwongen positioneren. 

•:• Effect op de hoofdactiviterten 
Dlt principe kan toegepast warden op alle onderdelen die geprefabriceerd worden. 

o 2.B Skelet (dak) 
Bijvoorbeeld bij daklichten toepasbaar. 

o 2.B Skelet (vloerdoorbraak) 

Afdichting van het gal. 

o 2.D Gevel 
Bij elementen waar het glas nog niet in zit. 

•:• Overlasl;/ omgang met gebruiker/ veiligheid 
Geen invloed. 

•:• Tfld 

o Daadwerkelljke procestijd inkorten 

Er hoeft geen aparte handeling plaats te vinden om een veilige werkplaats le creE!ren. 

•:· Kosten 
De voorziening moet loch gemaakt worden, dus dit zal geen meerkosten opleveren. 

•:• Ouurzaamheid 
Geen invloed. 

II Con_ceptueev modulair bouwen 

•:• Uitvoering 
Bij conceptueel bouwen wordt er ontworpen voor een doelgroep in plaats van een individuele klant. Het gaat 
hier niet over een concrete werkwijze, maar een visie. 

Conceptueel bouwen is bij verduurzaming moeilijk omdat elk gebouw anders is, maar het is nlet onmogelijk. 
De meeste problemen van de bestaande gebouwen zijn niet uniek en er kan op geanticipeerd worden. 
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•!• Overlast/ omgang met gebruiker/ veiligheid 
He! grate voordeel voor de opdrachtgever is dat hij wee! wat hij krijgt, doordat er al praktijkvoorbeelden zijn 
van zijn ontwerp. Dit draagt bij aan he! zogenaamde verwachtingsmanagement van de klant. Hij krijgt een 
fysiek voorbeeld van wat hij krijgt, wat een belangrijk communicatiemiddel is. Vaak komt er pas een reactie 
van een klant als hij concreet kan zien wat het eindresultaat wordt. 

•!• Tijd 

o Daadwerkelijke procostijd inkorten 

Door ervaring met het concept zijn er verschillende methoden getest. Dit creeert oak voor de bouwer een 
lerende organisatie, volgens de lean gedachte. 

o Relaiies en planning tussen activiteiten 

Oak deze zijn geoptimaliseerd. 

o Faaltijd reductie 
Reduceert faaltijd doordat het project niet opnieuw geengineerd hoeft te warden. He! concept is geoptimali
seerd. 

•!• Kosten 
Reduceert kosten doordat he! project niet opnieuw geengineerd hoeft le warden, he! modulair bouwen is 
geoptimaliseerd. 

•!• Duurzaamheid 
Modulair bouwen in het algemeen is duurzaam, omdat het efficient omgaat met grondstoffen door het 
gebruik van standaardproducten. Zo ontstaat er veel minder bouwafval en materiaalverlies. 

•!• Referentieproject & eventuele leverancier 

•!• Brannen (logboek entry) 
Huijbrechts, P. (2010). Conceptueel bouwen: de vraag naar een vraaggerichte innovatievebouwsec
tor. Boxtel: JEneas . 

• 
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Bijlage VI Voorbeelduitwerking werkwijzen op DHV kantoor te Amersfoort I I 24 

Bouwtijd van het verduurzamen van bestaand vastgoed 

Een methode om werkwijzen te selecteren die de duur van de overlast 
optimaliseren bij een utiliteitsgebouw in functie 

Bijlage VI Voorbeelduitwerking 
werkwijzen op DHV kantoor te 
Amersfoort 

lnhoud 

Stap 'Werkwijzen selecteren' , snelkeuzemodel 
Vervolgstappen: uitwerking elementencluster 2.D Gevel 
Conclusies bij het uitwerken van de voorbeelden 

Bijlagen van Bouwtijd bij het Verduurzamen van Bestaand Vastgoed 
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ijlage VI Uitwerking snelkeuzemodellen voor project DHV kantoor, AmersfoortDHV kantoor te Amersfoort Element: Hele project 

Minder handelingen op bouwplaats 

Methoden waardoor geen buitensteiger nodig is 

Monteren i.p.v. bouwen 

Bestaande delen niet slopen 

FS Risico's faaltijd minimaliseren 

F6 Meer manuren maken in een kalenderperiode 

F7 Leidingen uit het kritieke pad 

FS Materiaal aan- en afvoer 

F9 Maatbeheersing & montage 

FlO Geen overlast veroorzaken 

Fll Gebouw alleen buiten bewerken 

F12 Schroeven/boren/hakken voorkomen 

producten 

01 Veiligheidsvoorzieningen prefabriceren 

02 Droge verbindingen 

03 Geprefabriceerde onderdelen 

04 Prefab gevel/dak van buitenaf 

05 Groen dak 

06 Leidingen naar buiten brengen 

07 Leidingen in externe schacht 

OS Leidingen in gevel 

09 Stekkers installatietechniek 

010 Decentrale gevelunit 

processen 

Ul Langere werkdagen (+weekend) 

U2 Processen parallel inrichten 

U3 Meer mensen tegelijk inzetten 

U4 Deelactiviteiten als a pa rte functies 

us Gedwongen positioneren 

U6 Stortkoker van containers 

U7 Afvalcollecte 

us Route/ fasering aanpassen t.b.v. kritieke pad 

U9 Proefstuk uitvoeren 

UlO Modulair afschermsysteem 

Ull Smart Building Logistics 

J, van toepassing op element volgens hoofdschema 

FlO 

FlO 

Fl 

F3 

F2/F3/F12 

F4/Fll/03 

F4/Fll/04 

F7 

06 

06 

03/07/0S 
OS 

F6 

F6 

F6 

Ul/U3 

F9 

FS 

FS/U4 

FS/U2 

FS/UF9 

F3 

FS/U4 

Potentie van fundament beschrijven 

Heeft altijd potentie, maar het meeste bij wijzigingen/ 

engineering tijdens het werk 

hier kijken of er meer hoofdactiviteiten tegelijk kunnen 

warden uitgevoerd 

Ja, in het ontwerp staat veel leidingwerk 

Door vorm van gebouw en ruimte er omheen weinig 

winst te behalen 

er waren weinig problemen, maar ze hebben wel een 

klok ingesteld waarin er wel en niet gehakt mag warden. 

Als dit weg kan zou dat schelen. 

in PvE fase kan gekozen warden om a Ileen hierop te 

ontwerpen 

Potentie van werkwijze beschrijven 

Ja, er is veel leidingwerk binnen, maar het gebouw is zo 

diep dat hier geen winst te behalen valt 

Potentle van werkwljze beschrljven 

Op dit project wordt dit al veel gedaan dmv lean, maar 

wellicht kan de fasering anders (BG met 1 en 2 tegelijk) 

Ja, ploegen die nu in twee hoofdactiviteiten zitten 

warden dan gesplitst, of bv overal logistiek weghalen 

(=per element) 

mogelijke beperkingen en effect op 
factoren 

gevel is transparant, hier kunnen geen 

leidingen langs lopen 

mogelijke beperklngen en effect op 
factoren 

in de winter gevel openbreken is niet zo'n 

winnaar, gebouwgebruiker moet genoeg 

ruimte overhouden 

als functies apart zijn moet 

kennis(overdracht) gewaarborgd warden . 

Relatief weinig potentie, er is meer aan de gevel dan op 
geen beperkingen 

de vloeren gewerkt 

Geen potentie, op hele vloer moest hetzelfde gebeuren 

Potentie, dan hoeft het niet opgebouwd te warden 
voldoet waarschijnlijk niet aan geluidseis en 

constructieve eis 

Hier wordt gekozen om dat voor het hele project toe te b k" 
geen eper ingen 

passen. JA! Ook al was dit niet echt een enorm probleem 

uitwerkingen uit ww-schema uitwerkingen overig mogelijke tijdwinst 

dit wordt uitgewerkt bij de wens om faaltijd te 
US/ U9 ongeveer een week? 

voorkomen, niet hier 

U2 I U3 
Alleen door andere werkwijzen, hier te vaag voor . d" . 
h I 

. te vaag om in 1cat1e te geven 
e e proiect 

06 en uitwerkingen weet ik even niet 

Fll 

uitwerkingen uit ww-schema uitwerkingen overig 

uitwerklngen ult ww-schema ultwerklngen overlg 

us 

U6/U7/Ull 

veel methoden zorgen dater activiteiten van het 

kritieke pad afgaan of dat pad minder kritiek 

wordt 

opsplitsen en iedereen apart een stukje laten 

doen 

schermpjes makkelijk opzetten en afrollen 

kan ook ingezet warden voor communicatie met 

gebruiker: aanpasbaar aan wensen ! 

mogelijke tijdwinst 

mogelijke tljdwlnst 

mooi als er 3 fasen gemaakt 

warden ipv 6 

meer parallel/ kortere 

hoofdactiviteit 

ongeveer 1 week per fase (geen 

stofschotten bouwen) 

van (bijna) alle activiteiten iets af 



DHV kantoor te Amersfoort 

Fundamenten 

Fl Minder handelingen op bouwplaats 

Methoden waardoor geen buitensteiger nodig is 

F3 Monteren i.p.v. bouwen 

F4 Bestaande delen niet slopen 

Risico's faaltijd minimaliseren 

6 Meer manuren maken in een kalenderperiode 

F7 Leidingen uit het kritieke pad 

F8 Materiaal aan- en afvoer 

F9 Maatbeheersing & montage 

FlO Geen overlast veroorzaken 

Fll Gebouw alleen buiten bewerken 

Fl2 Schroeven/boren/hakken voorkomen 

producten 

01 Veiligheidsvoorzieningen prefabriceren 

02 Droge verbindingen 

03 Geprefabriceerde onderdelen 

04 Prefab gevel van buitenaf 

OS Groen dak 

06 Leidingen naar buiten brengen 

07 Leidingen in externe schacht 

08 Leidingen in gevel 

09 Stekkers installatietechniek 

010 Decentrale gevelunit 

processen 

Ul Lange re werkdagen ( + weekend) 

U2 Processen parallel inrichten 

U3 Meer mensen tegelijk inzetten 

U4 Deelactiviteiten als aparte functies 

us Gedwongen positioneren 

U6 Stortkoker van containers 

U7 Afvalcollecte 

U8 Route/ fasering aanpassen t.b.v. kritieke pad 

U9 Proefstuk uitvoeren 

UlO Modulair afschermsysteem 

U 11 Smart Building Logistics 

J, van toepassing op element volgens hoofdschema 

FlO 

FlO 

Fl 

F3 

F2/F3/Fl2 

F4/Fll/03 

F4/Fll/04 

F7 

06 

06 

03/07/08 
08 

F6 

F6 

F6 

Ul/U3 

F9 

F8 

F8/U4 

FS/U2 

Potentie van fundament beschrijven 

er is potentie want er zijn handelingen 

er was geen faltijd, dus nee 

er is potentie want dit wordt nog niet optimaal benut 

potentie want deze activiteit bestaat voornamelijk uit verplaatsen 

meubilair 

potentie want dan kan er langer gewerkt worden 

Potentie van werkwljze beschrijven 

Potentie van werkwijze beschrijven 

ja, dan gebeurt er meer 

deelfuncties gebeuren dan tegelijkertijd . Maar dit is eigenlijk maar 

een handeling: verhuizen 

potentie vooral voor 'domme' activiteiten 

veel potentie dan kun je veel mensen stationair houden (die 

kunnen dan inpakken etc.) 

weinig omdat dit gebouw zich daar niet voor leent 

nee, er is bijna geen afval doordat interieur behouden blijft 

op de bg maakte dit niet uit, bij de rest moet de gevel als eerste 

vrijgemaakt worden . 

het zou iets op kunnen leveren om een verhuisbeweging te 

ultwerklngen ult 
ww-schema 

Ul I U2 I U3 

U6 I U7 I Ull 

niet 

uitwerkingen ult 
ww-schema 

ww-schema 
ultwerklngen ult 

mogelljke beperkingen en effect op factoren 

verhuisbewegingen moeten secuur zijn: in 

meerdere ploegen kan er een communicatiestoring U
4 

plaatsvinden. kan niet als ze het per se zelf willen 

doen 

a lies ligt in het kritieke pad . 2e doen het hier al erg U
8 

lean 

coordinatie vereist. Daarnaast is dit voornamelijk 

logistiek. Dit legt een grote belasting op U4 

verkeersroutes en vertikale transportmiddelen 

ook hier is coordinatie en kennisoverdracht een 

kritiek punt. Men is misschien hier meer tijd aan 

kwijt dan als iedereen een eigen ding zou doen 

open vloer, wellicht helpt het niet om aan de gevel 

te starten . Van buiten naar binnen betekent ook 

extra overlast voor degenen die het langst binnen 

blijven zitten. 

erg moeilijk om hier een klein deel van uit te 

U7 I Ull 

oefenen. Hier is de potentie er vooral als je verrassingen verwacht voeren, plus dat de verrassingen te overzien zijn 

ja dat is hier bij uitstek geschikt! 

F8/U4 

1' in deze kolom of werkwijze nag overeind blijft na vorige beoordelingen 

nu heeft DHV het zelf gedaan, kan zijn dat een 

opdrachtgever dit niet uit handen wil geven. 

Element: 1.C Bouwrijp (gebruiker verhuizen) 

uitwerkingen overig 

zie nu geen mogelijkheden 

zie nu geen mogelijkheden 

zie nu geen mogelijkheden 

andere indeling met tijd? 

uitwerkingen overig 

ultwerklngen overlg 

werken in twee ploegen 

niet 

ja, dat is simpelweg 2x zoveel mensen hetzelfde laten 

doen 

ja, zie vakje potentie 

moeite waard om te kijken naar starten bij de gevel 

een paar gebruikers alvast verhuizen 

buiten kantooruren alle verhuisbewegingen uitvoeren 

mogelljke tijdwinst 

per fase 1 week ongeveer Fl 

F2 

F3 

F4 

FS 

per fase een paar dagen F6 

F7 

? Dit is meer de probleemstelling, F
8 

zie uitwerking 

F9 

te vaag om te zeggen FlO 

Fll 

Fl2 

mogelijke tijdwlnst 

01 

02 

03 

04 

OS 

06 

07 

08 

09 

01 

mogelljke tijdwlnst 

anderhalf keer zo snel Ul 

? U2 

paar dagen U3 

paar dagen U4 

us 
U6 

U7 

eerder starten met gevelschotten 
U8 

plaatsen . 

niet te meten U9 

UlO 

hele activiteit uit kritieke pad, 1 
Ull 

week per fase 



DHV kantoor te Amersfoort 
J, van toepassing op element volgens hoofdschema 

Fundamenten Potentie van fundament beschrljven 

Fl Minder handelingen op bouwplaats op zich wel deze activiteit bestaat uit veel handel ingen 

F2 Methoden waardoor geen buitensteiger nodig is Fl geen, steiger hier niet gebruikt voor dak 

F3 Monteren i.p.v. bouwen er is niet zoveel gebouwd behalve aansluitingen aan het bestaande 

Fl 

ultwerklngen ult ww-
schema 
F2 I F3 I F4 

03 

02/03/UlO 

ultwerklngen overlg 

te vaag 

niet echt innovaties in te ma ken omdat het hier voor om 

aansluitingen gaat, dat zal toch in het werk moeten 
ebeuren 

•~F_4~~~B_e_s_ta_a_n_d_e_d_e_le_n~n_ie_t_s_lo~p_e_n~~~~~~~~~~~-+-~~Fl superveel otentie daarom is het hier ook al uitgevoerd ! 04/05 de bestaande dakbedekking is blijven liggen 

F5 Risico's faaltijd minimaliseren 

F6 Meer manuren maken in een kalenderperiode 

F7 Leidingen uit het kritieke pad 

F8 Materiaal aan- en afvoer 

F9 Maatbeheersing & montage 

FlO Geen overlast veroorzaken 

Fll Gebouw alleen buiten bewerken 

F12 Schroeven/boren/hakken voorkomen 

producten 

01 Veiligheidsvoorzieningen prefabriceren 

02 Droge verbindingen 

03 Geprefabriceerde onderdelen 

04 Prefab gevel van buitenaf 

OS Groen dak 

06 Leidingen naar buiten brengen 

07 Leidingen in externe schacht 

08 Leidingen in gevel 

09 Stekkers installatietechniek 

010 Decentrale gevelunit 

processen 

Ul Langere werkdagen (+weekend) 

U2 Processen parallel inrichten 

U3 Meer mensen tegelijk inzetten 

U4 Deelactiviteiten als aparte functies 

us Gedwongen positioneren 

U6 Stortkoker van containers 

U7 Afvalcollecte 

U8 Route/ fa sering aanpassen t.b.v. kritieke pad 

U9 Proefstuk uitvoeren 

UlO Modulair afschermsysteem 

Ull Smart Building Logistics 

FlO 
FlO 

Fl 

F3 

er was geen faaltijd met het dak, en is ook niet zo ingewikkeld. 

ja, ze zitten weinig in andere kritieke paden 

dak is op zich vrij aan te voeren, hier zijn ook geen problemen 

geweest 

dak is hier niet gecompliceerd genoeg voor om winst op te behalen 

Geen potentie want er is al alleen aan de buitenkant gewerkt: geen 

activiteiten geweest waarva de gebruiker last had 

is al gebeurd I 

o n ze niet echt bi" het dak 

Potentle van werkwljze beschrijven 

niet, er worden geen elementen geplaatst. Wei als je het ook als 

noodconditioneren opvat: aansluiting gevel-dak 

zie hier geen natte verbindingen die vervangen zouden kunnen 

word en 

mogelljke beperklngen en effect op factoren 

dit slaat op de dakrand. Weet trouwens niet hoe dit in de huidige 

sitiatie beveiligd is. 

het is het niet waard om het dak te prefabriceren omdat dit weinig 

U8 I U9 

Ul I U2 I U3 

06 

U6/U7 I Ull 

U5/U9 

Fll/ F12 

04/05 

03 

uitwerkingen ult ww-
schema 

zie hier geen onderdelen die verder geprefabriceerd hadden 

kunnen worden. 
werk is en de elementen dan supergroot wordt. Aansluitingen 04 I OS I 09 

F2/F3/F12 moeten no steeds plaatsvinden 
F4/Fll/03 

gewicht is een groot punt, maar volgens mij was dit a Ileen een 
ja, het is een groot vlak, het zou tijd schelen als je daar a Ileen nog probleem bij de gevel ivm overstek. Verder moeten aansluitingen 

maar iets hoeft uit te rollen. nog steeds gemaakt worden. Als je zo 'n rol neerlegt heb jewel een 

F4/Fll/04 grote puntbelasting! 
F7 07 /08 
06 09 
06 09/010 
03/07/08 
08 

Aansluiting gevel en dak is een puntje wie doet wat (zie 

gesprek Andre Denker) 

te vaag 

uitwerklngen overlg 

een tijdelijke constructie bedenken die de gevel en dak 

waterdicht maakt. Nu zou er een noodflap zijn maar die 

was er uiteindelijk niet. 

Potentle van werkwljze beschrljven mogelljke beperklngen en effect op factoren 
ultwerklngen ult ww-
schema uitwerklngen overlg 

F6 

F6 

F6 

Ul/U3 

F9 

F8 

F8/U4 

F5/U2 

F5/UF9 
F3 

F8/U4 

ja, dan kunnen ze meer doen hehe 

te weinig deelactiviteiten om hier nuttig te zijn 

potentie om meer mensen hetzelfde werk te laten doen 

levert weinig op omdat er weinig deelactiviteiten zijn te 

onderscheiden 

wellicht a Ileen bij de dakrand, maar dit is niet de moeite waard. 

Geen afvoer van materialen 

geen afvoer van materialen 

je zou kunnen beginnen of juist eindigen bij de dakrand. In ieder 

geval moet het na de gevel komen 

zou kunnen maar omdat er weinig gesloopt wordt zijn er ook 

weinig mogelijke verassingen 

materiaalstroom is niet voldoende complex zodat dit interessant is 

1' in deze kolom of werkwijze nog overeind blijft na vorige beoordelingen 

eventueel afhankelijk van het drogen? En ze moeten niet in de 

weg gaan lopen met de gevel. Dak komt na gevel, dat is het enige 

waar ze van afhankelijk zijn . Zea ls overal bij deze ww: efficientie 

hoog houden, geen tijd verliezen in overdachten, materieel etc. 

oppassen dat het dak die belasting nog aankan . Ook: meer mensen 
= meer materieel nodig. Kan wel weer logistieke voordelen 

opleveren doordat er meer op een dag wordt verwerkt 

U4 

U8 

U4 

U7 /Ull 

ik denk eigenlijk dat het geen retards zijn en dat dat ook gebeurd is -

komt neer op twee ploegen 

meerdere ploegen die tegelijkertijd werken 

Element: 2.C Daken 

mogelijke tijdwinst 

dak ligt niet op kritieke pad 

originele plan heeft het al 

geen, heeft niets gekost 

paardagen 

mogelijke tijdwlnst 

wellicht een aantal dagen per fase 

mogelljke tljdwlnst 

dagen 

dagen, maar wellicht beter om ze 

met wat overlap achter elkaar aan 

te laten werken 



DHV kantoor te Amersfoort 

Fundamenten 

Fl Minder handelingen op bouwplaats 

F2 Methoden waardoor geen buitensteiger nodig is 

F3 Monteren i.p.v. bouwen 

F4 Bestaande delen niet slopen 

FS Risico's faaltijd minimaliseren 

F6 Meer manuren ma ken in een kalenderperiode 
F7 Leidingen uit het kritieke pad 

F8 Materiaal aan- en afvoer 

F9 Maatbeheersing & montage 

FlO Geen overlast veroonaken 

Fll Gebouw alleen buiten bewerken 

Fl2 Schroeven/boren/hakken voorkomen 

producten 

01 Veiligheidsvoorzieningen prefabriceren 

02 Drage verbindingen 

03 Geprefabriceerde onderdelen 

04 Prefab gevel van buitenaf 

OS Groen dak 
06 Leidingen naar buiten brengen 

07 Leidingen in externe schacht 
08 Leidingen in gevel 

09 Stekkers installatietechniek 

010 Decentrale gevelunit 

processen 

Ul Lang ere werkdagen ( + weekend) 

U2 Processen parallel inrichten 

U3 Meer mensen tegelijk inzetten 

U4 Deelactiviteiten als aparte functies 

us Gedwongen positioneren 

U6 Stortkoker van containers 

U7 Afvalcollecte 

U8 Route/ fasering aanpassen t.b.v. kritieke pad 

U9 Proefstuk uitvoeren 

UlO Modulair afschermsysteem 

Ull Smart Buildin Lo istics 

..!. van toepassing op element volgens hoofdschema 

Fl 

Fl 

FlO 

FlO 

Fl 

F3 

F2/F3/Fl2 

F4/ F11/03 
F4/Fll/04 
F7 

D6 

06 

03/07/D8 
08 

Potentie van fundament beschrijven 

ja, want er zijn handelingen 

er is nu met verrijkers gewerkt, en een steiger ter plaatse van een inrit naar 

een ondergrondse parkeergarage. Dit is dus een best practice! 

de gevel is nu in het werk in elkaa r gezet met een snelheid van 1 pan eel 
aper dag. Monteren heeft zeker potentie ! 

we! potentie als het asbest niet gesaneerd hoeft te warden en de 

bestaande gevel had kunnen blijven zitten 

Faaltijd is al geminimaliseerd door het lean plannen en het proefstuk 

Heeft potentie 

weinig potentie omdat het aantal verdiepingen beperkt was, hierdoor kon 
materiaal gemakkelijk van buitenaf aan- en afgevoerd warden 

heeft potentie, dan hoeft er minder tijd besteed te warden aan het op maat 

maken en plaatsen van elementen 

heeft potentie omdat er nu met een klok is gewerkt voor boren/ hakken 

heeft potentie, dan zouden er binnen andere werkzaamheden kunnen 
plaatsvinden of men aan het werk kunnen blijven 

heeft potentie dan hoeft de klok niet ingesteld te warden. 

Potentie van werkwijze beschrijven 

Geen potentie, er zijn geen veiligheidsvoorzieningen nodig 

wordt al gedaan met droge verbindingen. Wei: kitnaden, hier en daar 

verlijmin en etc. 

ja, er hoeft dan minder in het werk gemonteerd te warden 

zie 03 

Potentle Vlln w«kwlju beschrijven 

ultwerldngen ult ww-schema uitwerkingen overig 

F2 I F3 I F4 

03 

02 I 03 I u10 

04/0S 

geen, te vaag 

er werden verrijkers gebruikt 

geveldelen als een geheel plaatsen 

nieuwe gevel voor bestaande gevel zetten. Omdat de nieuwe gevel 

transparant is kan dit niet. Hier kun je we! bekijken of alles per se weg 
moet of dater niet een gedeelte kan blijven zitten 

Hier was er faaltijd omdat men tijdens de uitvoering heeft beslist om 

Element: 2.D Gevel 

mogelljke tijdwinst 

te vaag om te zeggen hier 

alle sloopwerkzaamheden vallen 

weg, 1 week 

geen echte faaltijd, we! veel 
U8/ U9 een ander soort glas toe te passen. Meer onderzoek van te voren dus! ergernis en extra werk voor 

Ul I U2 I U3 

06 

U6/ U7 / Ull 

US/ U9 

Fll I Fl2 

04/0S 

03 

Zie wens faaltijd minimaliseren 

geen, te vaag 

zie uitwerkingen 

geluidsdichte schotten? Er zijn nu al gevelschotten toegepast 

kan niet in dit geval door ontwerp gevel, gewicht is ook een probleem, 

en asbest 
gevel wordt verankerd in verdiepingsvloeren, zou met een 
klemconstructie kunnen? Of lijmen 

uitwerkingen ult ww-schema uitwerkingen overig 

panelen prefabriceren en als geheel inhijsen op de bouwplaats. Met 

werkvoorbereiders 

nader te bepalen 

gevel op meer plaatsen tegelijk 

bewerken 

activiteiten kunnen de hele dag 

laatsvinden 

mogelijke tijdwlnst 

met het huidige ontwerp niet mogelijk omdat de stijlen te slank zijn, er 

mag maar een stijl in het midden. Een vlak is oak te groat om in een ker te 
transporteren. Ander probleem zijn de hoeken tussen de panelen. Met 

04 I OS I 09 totale ontwerpvrijheid moet a Ileen het transportprobleem nag warden weken 

opgelost. 
ander ontwerp had het we! gekund ! (pve fase) 

niet mogelijk om de gevel van buitenaf te plaatsen en de huidige te laten 
zitten. Zie oak Fll. Door transparantie ontwerp, asbest en constructieve 
be erkin en 

mogelijke beperkln1en en effect op fectoren' 

de sloper en de anderen in het treintie moeten allemaal meedoen. Er 

07 /D8 

09 
09 I DlO 

ultwerklngen ult ww-schema uitwerkingen overlg mogelljke tijdwlnst 

potentie, als er 4 uur !anger gewerkt wordt dan de normale 8 uur s zijn er moeten wel andere werknemers ingezet warden, hier moet weer een 

meer productieuren. Zeker in weekenden kan er nag veel behaald word en! overdracht tussen plaatsvinden etc. het is de vraag of dit zo zou kunnen. U4 
2 ploegen inzetten die deels overlappen. E rmoet dan we! gefaciliteerd 

warden dat zij oak productief aan de slag kunnen: ze weten wat ze in theorie 33% sneller 

F6 

F6 

F6 

Ul/U3 

F9 

F8 

F8/U4 

FS/U2 

FS/UF9 
F3 
F8/U4 

potentie want er zijn meerdere processen betrokken bij de 

gevelvernieuwing 

potentie: met meer mensen kan er meer productie gedraaid warden 

potentie, maar werd nu al veel gedaan 

de potentie is er we!: als het element in eenmaal gedwongen 

gepositioneerd had kunnen warden. Nu is daarvoor eerst ee nschoen 

gesteld 

gevel eerst werd gemaakt. Geen faaltijd waar hier winst op berekend kan 
warden. 

is al uitgevoerd in de mock-up. Heeft wel iets opgeleverdlHeeft potentie als 

er met bestaande delen wordt gewerkt waarvan het niet zeker is water 

onder het oppervlak is. 

weini otentie omdat de afvalstroom niet com lex was 
1' in deze kolom of werkwijze nog overeind blijft na vorige beoordelingen 

Faaltijd risico. Veto had geweest als dit door opdrachtgever of gemeente 
niet had gemogen . 

het kritieke pad is hier het meest relevant. Processen kunnen alleen 
parallel warden uitgevoerd als ze niet van elkaar afhankelijk zijn. Men 

moet dus de verbanden tussen de deelactiviteiten gaan onderzoeken 
U8 

er is meer materieel nodig. Werkt a Ileen als er oak twee sloopploegen etc. U
4 

komen. 

er is beperkte ruimte aan een geveldeel om er met meerdere mensen 

tegelijk ante werken. Als er aan meerdere delen wordt gewerkt is er meer U7 / Ull 

materieel nodig. Niveau: deelactiviteiten. 

de aansluiting moet eerst vanachter het sloopwerlc gevonden warden, 
daarna kan pas gemeten en gesteld warden. 

veroorzaakt we! op een extra moment overlast voor de gebruiker 

moeten doen en ze hebben het materieel/ materiaal om dit te doen 

afhankelijk van andere uitwerkingen 

bijvoobeeld twee ploegen tegelijk inzetten, die naar elkaar toewerken 

hierdoor kan men aan meerdere geveldelen tegelijk werken, zo kun je 
meer productieuren per dag maken. van hermeta gehoord dat dit al in 

kleine mate gebeurde 

afhankelijk van verdere 

uitwerkingen 

in th eorie twee keer zoveel 

productie op een dag dus twee 

keer sneller 

verder uitwerken, hierdoor 

wordt vooral het interval kleiner 

het project is hier niet stil komen 

te liggen doordat er op tijd is 
geconstateerd dat er 

ongebonden ipv gebonden asbest 
is gevonden. 



DHV kantoor te Amersfoort 

Fundamenten 

Fl Minder handelingen op bouwplaats 

F2 Methoden waardoor geen buitensteiger nodig is 

F3 Monteren i.p.v. bouwen 

F4 Bestaande delen niet slopen 

FS Risico's faaltijd minimaliseren 

F6 Meer manuren maken in een kalenderperiode 

F7 Leidingen uit het kritieke pad 

FS Materiaal aan- en afvoer 

F9 Maatbeheersing & montage 

FlO Geen overlast veroorzaken 

FU Gebouw alleen buiten bewerken 

F12 Schroeven/boren/hakken voorkomen 

producten 

01 Veiligheidsvoorzieningen prefabriceren 

02 Droge verbindingen 

03 Geprefabriceerde onderdelen 

04 Prefab gevel van buitenaf 

OS Groen dak 

06 Leidingen naar buiten brengen 

07 Leidingen in externe schacht 

OS Leidingen in gevel 

09 Stekkers installatietechniek 

010 Decentrale evelunit 

processen 

I Ul Langere werkdagen (+weekend) 

U2 Processen parallel inrichten 

U3 Meer mensen tegelijk inzetten 

U4 Deelactiviteiten als aparte functies 

us Gedwongen positioneren 

U6 Stortkoker van containers 

U7 Afvalcollecte 

us Route/ fasering aanpassen t.b .v. kritieke pad 

U9 Proefstuk uitvoeren 

UlO Modulair afschermsysteem 

Ull Smart Build ing Logistics 

.J, van toepassing op element volgens hoofdschema 

FlO 
FlO 

Fl 
F3 
F2/F3/F12 
F4/Fll/03 
F4/Fll/04 

F7 
06 
06 

03/07/0S 
OS 

F6 

F6 

F6 

Ul/U3 
F9 

FS 

FS/U4 

FS/U2 

FS/UF9 
F3 

FS/U4 

Potentle van fundament beschrljven 

potentie want er waren handelingen 

is hier al ebeurd, plafondplaten zijn erin en eruit gehaald 
is hier al gebeurd, alleen de slechte plafondplaten zijn vervangen. 

Ophangs steem is behouden gebleven 

wat hier is gefaald : door rare honingraat structuur waren sommige 

platen een andere afmeting, deze waren verkeerd ingemeten . Wei 

op tijd achter gekomen maar na prijsvorming 

kan, dan kunnen ze in 2 ipv vier dagen misschien de plafonds 

demonteren 

potentie is hier niet zo groot als wanneer het hele plafond 
vervangen zou moeten worden. Maar het is er wel 

maatbeheersing is hier dus fout gegaan, doordat er platen een 

andere afmeting waren dan gedacht 

de vloer moet er toch leeg onder zijn , andere overlast is niet 

gepleegd 

as al niet vol ens mij, omdat het frame er al hin 

Potentie van werkwijze beschrljven 

gebeurt al 
hier niet van toepassing ondat er delen zijn vervangen 

Zou wel enorm helpen met het plaatsen van systeenplafonds, maar 

het is geen wijze om de plafonds te plaatsen 

zie 06 
zie 06 

Potentle van werkwijze beschrljven 

potentie 

weinig potentie want er zijn nagenoeg geen deelactiviteiten, het 

monteren en demonteren van de plafonds kan niet parallel 

potentie 

activiteiten zijn zo simpel dat deze bijna niet in heldere 

deelfuncties te delen zijn 

gebeurt al door midden van de plafondframes 

geen potentie want gebouw is te laag en bovendien is hier bijna 

geen afval 
geen potentie want gebouw is te laag en bovendien is hier bijna 

geen afval 

eerst bij de gevel of bij installaties weghalen waar men als eerst bij 

moet? 

dan hadden ze dat van die maten misschien wel eerder gemerkt 

weinig potentie omdat de materiaalstromen niet complex zijn: 

grootste deel hergebruik 

1' in deze kolom of werkwijze nog overeind blijft na vorige beoordelingen 

mogelijke beperklngen en effect op factoren 

mogelijke beperklngen en effect op factoren 

geen beperkingen, behalve dater niet verder vooruit gewerkt kan 

worden dan het plafond in de eigen fase 

ze moeten elkaar en andere ploegen niet in de weg gaan lopen, 

wat een groot risico is bij activiteiten die volumineus zijn . 

geen beperkingen 

activiteit te klein om echt rendabel te worden . Had wel 

gemakkelijk in een weekendje gekund. Oat had dan wel weer 

opnieuw verwijderd moeten worden voor de installaties 

Element: 2.H Plafonds 

uitwerkingen ult ww-schema uitwerklngen overig mogelijke tljdwlnst 

F2 I F3 I F4 
03 
02 I 03 I UlO 

04/0S 

US/ U9 

Ul I U2 I U3 

06 

U6 I U7 I uu 

us I U9 

FU I F12 

04/0S 

03 

zie uitwerkingen ww-schema niet te zeggen op dit niveau 

als er veel bestaand wordt gebruikt moet elk onderdeel 

apart worden ingemeten ! Dit is eigenlijk wel een echte tijd viel er niet te winnen, 

activiteit op de bouwplaats dus dat kan wel als aparte wel kosten en ergernis 

werkwijze worden aangemerkt. 

zie uitwerkingen ww-schema 2S-SO% 

zie uitwerkingen ww-schema 

alle platen van te voren opmeten 

minimaal 

kost eerder tijd en wellicht wat 

overlast, maar zou prima na 

werktijd kunnen. 

uitwerklngen ult ww-schema ultwerkingen overig mogelijke tljdwlnst 

04/0S/09 

07 /OS 

09 
09/010 

uitwerklngen ult ww-schema ultwerkingen overlg 

U4 

us 

U4 

U7 /Ull 

men kan elkaar in ploegen aflossen om de plafonds te 

demonteren en weer terug te plaatsen 

er kan in meerdere ploegen plafonds gemonteerd en 

gedemonteerd worden . 

zie potentie 

aantal plafondplaten als proef vervangen, ook voor het 

verwachtingsmanangement. Maar dat washier niet echt 

een probleem omdat opdrachtgever zelf ontwerp etc. 

heeft gemaakt 

mo1elijke tljdwinst 

aantal dagen 

aantal dagen 

onbekend, waarschijnlijk werd dit 

al gedaan of was de marge te 

klein om winst te behalen 

niet 



DHV kantoor te Amersfoort 

Fundamenten 

Fl Minder handelingen op bouwplaats 

F2 Methoden waardoor geen buitensteiger nodig is 

F3 Monteren i.p.v. bouwen 

F4 Bestaande delen niet slopen 

FS Risico's faaltijd minimaliseren 

F6 Meer manuren maken in een kalenderperiode 

F7 Leidingen uit het kritieke pad 

FS Materiaal aan- en afvoer 

F9 Maatbeheersing & montage 

FlO Geen overlast veroorzaken 

Fll Gebouw alleen buiten bewerken 

Fl2 Schroeven/boren/hakken voorkomen 

producten 

01 Vei ligheidsvoorzieningen prefabriceren 

02 Droge verbindingen 

03 Geprefabriceerde onderdelen 

04 Prefab gevel van buitenaf 

OS Groen dak 

06 Leidingen naar buiten brengen 

07 Leidingen in externe schacht 

OS Leidingen in gevel 

09 Stekkers installatietechniek 

010 Decentrale gevelunit 

processen 

Ul Langere werkdagen (+weekend) 

U2 Processen parallel inrichten 

U3 Meer mensen tegelijk inzetten 

U4 Deelactiviteiten als aparte functies 

us Gedwongen positioneren 

U6 Stortkoker van containers 

U7 Afvalcollecte 

us Route/ fasering aanpassen t .b.v. kritieke pad 

U9 Proefstuk uitvoeren 
U 10 Modulair afschermsysteem 

Ull Smart Building Logistics 

.J.. van toepassing op element volgens hoofdschema 

Fl 

Fl 

Fl 

FlO 

Fl 

F3 

F2/F3/Fl2 

F4/Fll/03 
F4/Fll/04 

F7 

06 
06 

Potentle van fundament beschrljven 

ja want er zijn handelingen 

ja, want er zijn onderde len 

ja want hier is tijd in gestoken en lag het op het kritieke pad 

bij de installaties was geen faaltijd bekend. Hier viel dat ook mee omdat er niet 
veel bouwkundige werkzaamheden ter plekke van de insta llaties moesten 

gebeuren, waardoor men in de weg kon lopen. De hele vloer was beschikbaar 

potentie 

niet bekend hoe dit in het huidige project gebeurde. Op de begane grond en in 

installatieruimten is dit wel een goede manier om te faciliteren dater meer 
mensen tegelijk kunnen werken 

geen duidelijke potentie zichtbaar 

ja, er is op het dak gewerkt en in de plafonds en daar is sprake geweest van 
hinderlijk contactgeluid. Er is nu ook veel tijd gespendeerd aan tijdelijke 

voorzieningen maken. 

ja potentie voor reductie contactgeluid bij het bevesten van leidingen 

Potentle van werkwijze beschrljven 

elementen worden alleen op het dak geplaatst (installaties) we ll icht eens 
uitzoeken hoe dat precies eruit ziet. Geen va lbevei liging, zie niet in wat dan 

wel. Op stekke rtjes etc misschien dopjes 

geen verlijmingen pvc etc zodat daar niet op hoeft gewacht te worden 

ja potentie 

Ja, er is veel leidingwerk binnen, maar het gebouw is zo diep dat hier geen 

winst te behalen valt 

ja potentie want er moest veel leidingwerk aangesloten worden. De moeite 

waard om te bekijken, ook omdat je in een bestaand plafond aan het werk 

03/07 /OS bent waar je dus lastig bij kunt. 

OS 

F6 

F6 

F6 

Ul/U3 
F9 

FS 

F8/U4 

F5/U2 
FS/UF9 

F3 

FS/U4 

het kan wel tijdwinst opleveren 

Potentle van werkwljze beschrljven 

ja, potentie 

ja potentie want w bestaat uit veel deelactiviteiten 

ja, nu zijn er maar 2-4 mensen opgezet 

ja, een ploeg doet nu vee l activiteiten sequentieel 

hier geen potentie voor: geen elementen 
geen potentie. Gebouw te laag 

zou best wel potentie kunnen hebben omdat er vee l is gedemonteerd aan 

oude insta llaties. Dit kon prima tijdelijk op de vloer worden opgeslagen. 
Scheiden had dan ook gemakkelijk gekund 

niet bekend wat de huidige route was, maar omdat de hele vloer beschikbaar 
wwas valt de potentie mee. Wei bij gevel en watermistscherm, oftewel 

zoneranden 

potentie omdat er op veel plekken in het gebouw gewerkt moet worden 

1' in deze kolom of werkwijze nog overeind blijft na vorige beoordelingen, en 'voorgangers' 

Element: 3.A. W-installaties 

uitwerkingen ult ww-schema ultwerkingen overig mogelljke tljdwlnst 

F2 I F3 I F4 
03 

02 /03/ UlO 

04/05 > nvt 

US/ U9 

Ul/U2 /U3 
06 

U6/ U7 / Ull 

US/ U9 

Fll I Fl2 

04/05 

03 

te vaag 

zie uitwerkingen werkwijzen 

niet zo veel mogelijkheden want de nieuwe systemen waren 
op andere principes gebaseerd (geen hergebruik) en er was 

geen ruimte om het nieuwe systeem ernaast te leggen 

zie uitwerkingen werkwijzen 

zie uitwerkingen werkwijzen 

niet bekend hoe het nu is gebeurd 

zie uitwerkingen werkwijzen 

zie uitwerkingen werkwijzen 

toch buiten werktijden, bv met die units op het dak plaatsen. ook tijdens kantooruren 
Aan de andere kant gebeurt dat wel als die vloer toch leeg is. doorwerken 
Gaat dus vooral om contactgeluid hier. 

ehhhhh ... klemmen/ lijmen? 
ook tijdens kantooruren 

doorwerken 

uitwerklngen ult ww-schema uitwerkingen overig mogelljke tljdwlnst 

volgens mij is de winst hier nihil, is geen kritiek punt. 

omdat het volume zo groot is is het waarschijnlijk niet rendabel om 
04 

I OS I 
09 

dit te prefabriceren 

gevel is transparant, hier kunnen geen leid ingen langs lopen 

ik heb geen leveranciers van water/ lucht stekkerinstallaties, ze 

schijnen wel te bestaan. 

het is geen alternatief omdat het gebouw te diep is, en de gevel 

zich hier niet voor leent. 

07 /OS 

09 
09/010 

verlijmen buizen voorkomen, verder kan ik niet echt iets 
bedenken. 

zie uitwerkingen werkwijzen 

koppelingen waterleidingen. sneller proces 

moplljke beperlclngen en effect op factoren ultwerlcln1en ult ww-schema ultwerktn1en overlg mogelljke tljdwlnst 

informatievoorzieningen komen vooral bij installaties erg nauw. Als 

dit in meerdere ploegen gebeurt, wellicht meer meetmaterieel etc. U4 

no dig 

materieel meer nodig, ruimte is beperkt in technische ruimten 

vooral ruimtegebrek, dit is misschien met logistiek al gedeeltelijk 

op te lessen. 

zie U3 

geen bekend 

de route moet wel logisch zij n met de richting van het leidingwerk 

niet uitvoerbaar omdat de installaties niet op te delen zijn 

materialen zijn divers, men zou veel tijd kwijt kunnen zijn aan het 
van te voren bedenken wat voor materialen hij nodig heeft. 

us 

U4 

U7 I Ull 

twee of meerdere ploegen die samen 7 dagen p/week, 12u p 

dag werken. 

nu doet dezelfde ploeg eerst cv, dan gkw etc. dat kan 
tegelijkertijd 
werken in 2-3 ploegen die alien hun eigen activiteit hebben 

(zie U4) 

CV, GKW apart. 

33% 

weken 

men sloopt de bestaande leidingen uit de plafonds, op de 
vloer gebeurt verder niets dus hier kunnen wat palletbakken scheelt procestijd omdat 

installateurs/ slopers hier geen 
neergezet worden. 's avonds wordt alle afval opgehaald en 
gescheiden 

starten bij het watermistscherm, of ergens anders in overleg 

met andere disciplines 

buiten werktijden worden benodigdheden besteld voor 's 

ochtends 

tijd aan hoeven te besteden 

andere activiteiten kunnen dan 

eerder starten/ geen risico op 
faaltijd 

kortere procestijd en een 

werknemer heeft minder ruimte 

nodig zodat er meer tegelijk 
kunnen werken 



DHV kantoor te Amersfoort 

Fundamenten 

Fl Minder handelingen op bouwplaats 

F2 Methoden waardoor geen buitensteiger nodig is 

F3 Monteren i.p.v. bouwen 

F4 Bestaande delen niet slopen 

FS Risico's faaltijd minimaliseren 

F6 Meer manuren maken in een kalenderperiode 

F7 Leidingen uit het kritieke pad 

F8 Materiaal aan- en afvoer 

F9 Maatbeheersing & montage 

FlO Geen overlast veroorzaken 

Fll Gebouw alleen buiten bewerken 

Fl2 Schroeven/boren/hakken voorkomen 

producten 

01 Veiligheidsvoorzieningen prefabriceren 

02 Droge verbindingen 

03 Geprefabriceerde onderdelen 

04 Prefab gevel van buitenaf 

05 Groen dak 

06 Leidingen naar buiten brengen 

07 Leidingen in externe schacht 

08 Leidingen in gevel 

09 Stekkers installatietechniek 

010 Decentrale gevelunit 

processen 

Ul Langere werkdagen (+weekend) 

U2 Processen parallel inrichten 

U3 Meer mensen tegelijk inzetten 

U4 Deelactiviteiten als aparte functies 

us Gedwongen positioneren 

U6 Stortkoker van containers 

U7 Afvalcollecte 

U8 Route/ fasering aanpassen t.b.v. kritieke pad 

U9 Proefstuk uitvoeren 

UlO Modulair afschermsysteem 

Ull Smart Building Logistics 

J, van toepassing op element volgens hoofdschema 

Fl 

Fl 

FlO 

Fl 

F3 

F2/F3/Fl2 

F4/Fll/03 

F4/Fll/04 

F7 

06 

06 

03/07/08 

08 

F6 

F6 

F6 

Ul/U3 

F9 

F8 

F8/U4 

Potentle van fundament beschrijven 

ja want er zijn handelingen: watermist en verlichting 

er wordt nu al gemonteerd: watermistschermen en sensoren 

is al gedaan: armaturen zijn hergebruikt, verlichting alleen 

aangepast. BMI is wel geheel vervangen 

bij de installaties was geen faaltijd bekend. Hier viel dat ook mee 

omdat er niet veel bouwkundige werkzaamheden ter plekke van 

de installaties moesten gebeuren, waardoor men in de weg kon 

lopen. De hele vloer was beschikbaar 

potentie 

niet bekend hoe dit in het huidige project gebeurde. Er was hier 

niet veel materiaal aan- afvoer, alleen de brandinsta llatie 

geen duidelijke potentie zichtbaar 

ja, er is sprake geweest van hinderlijk contactgeluid, door werken 

in de plafonds. Bovendien is het watermistscherm ter plekke van 

de zoneafzetting 

ja potentie voor reductie contactgeluid bij het plaatsen van 

sensoren/ BMI 

Potentle van werkwijze beschrijven 

er zijn geen geprefabriceerde elementen, geen potentie 

geen verlijmingen, maar dat is hier ook niet van toepassing 

ik zie hier geen potentie 

nee, het zou hier dan om de sprinklerleidingen gaan, daar valt 

niets te halen 

Dit zou bij de sprinkler wellicht kunnen 

Potentle van werkwljze beschrijven 

ja, potentie 

ja potentie want w bestaat uit veel deelactiviteiten 

Ja, Croon heeft nu 4 ploegen maar die werken niet tegelijkertijd 

ja, een ploeg doet nu veel activiteiten sequentieel 

hier geen potentie voor: geen elementen 

geen potentie. Gebouw te laag 

zou best wet potentie kunnen hebben omdat er veel is 

mogelljke beperklngen en effect op factoren 

sensoren zijn al een element, bij brandbeveiliging moeten 

leidingen door het bestaande plafond worden heengevlochten 

omdat het een nieuw systeem is zal er wellicht geen stekkerba re 

methode voor bestaan. 

mogelljke beperklngen en effect op factoren 

informatievoorzieningen komen vooral bij installaties erg nauw. 

Als dit in meerdere ploegen gebeurt, wellicht meer 

meetmaterieel etc. nodig 

materieel meer nodig, ruimte is beperkt in technische ruimten 

(maar E wordt vooral op de vloer gedaan) 

specialistenwerk is wellicht lastig om met meerdere ploegen te 

doen 

zie U3 

gedemonteerd aan oude BMI installatie. Dit kon prima tijdelijk op geen bekend 
de vloer word en opgeslagen. Scheiden had dan ook gemakkelijk 

gekund 

Element: 3.B. E-installaties 

ultwerkingen uit ww-schema ultwerkingen overig 

F2 I F3 I F4 

03 

02/03/UlO 

04/05> nvt 

U8/U9 

Ul I U2 I U3 

06 

U6/ U7 / Ull 

U5/U9 

Fll I Fl2 

04/05 

03 

te vaag 

het watermistsysteem was nieuw, dit is van te voren 

uitvoerig getest met de brandweer. Ging niet zozeer om 

uitvoering, maar er is wel extra aandacht geweest voor 

het product 

zie uitwerkingen werkwijzen 

zie uitwerkingen werkwijzen 

toch buiten werktijden, bv met die units op het dak 

plaatsen. Aan de andere kant gebeurt dat wel als die 

vloer toch leeg is. Gaat dus vooral om contactgeluid 

hier. 

ehhhhh ... klemmen/ lijmen? 

ultwerkingen uit ww-schema uitwerkingen overlg 

04/05/09 

07 /08 

09 

09/010 

bij de sprinker klik koppelingen gebruiken 

uitwerklngen ult ww-schema ultwerklngen overlg 

U4 

U8 

U4 

U7 I Ull 

twee of meerdere ploegen die samen 7 dagen p/week, 

12u p dag werken. 

deelprocessen van de BMI installatie kunnen dan 

tegelijkertijd 

werken in 2-3 ploegen die alien hun eigen activiteit 

hebben (zie U4) 

brandinstallatie en verlichting opdelen in 

deelactiviteiten 

men sloopt de bestaande leidingen uit de plafonds, op 

de vloer gebeurt verder niets dus hier kunnen wat 

palletbakken neergezet worden. 's avonds wordt alle 

afval opgehaald en gescheiden 

mogelljke tljdwlnst 

? 

geen 

zie uitwerkingen werkwijzen 

zie uitwerkingen werkwijzen 

ook tijdens kantooruren 

doorwerken 

ook tijdens kantooruren 

doorwerken 

mogelijke tljdwlnst 

sneller proces 

mogelljke tljdwlnst 

we ken 

33% 

scheelt procestijd omdat 

installateurs/ slopers hier geen 

tijd aan hoeven te besteden 

niet bekend wat de huidige route was, maar omdat de hele vloer 

beschikbaar wwas valt de potentie mee. Wei bij gevel en 

watermistscherm, oftewel zoneranden 

de route moet wel logisch zijn met de richting van het leidingwerk -

in overleg met andere disciplines. Omdat het hier lean is 

gepland ga ik er van uit dat hier al aandacht aan is 

andere activiteiten kunnen dan 

eerder starten/ geen risico op 

faaltijd F5/U2 

F5/UF9 

F3 

F8/U4 

voor de BMI is op een andere locatie getest, maar dat was niet 

zozeer met de uitvoering 
niet uitvoerbaar omdat de installaties niet op te delen zijn 

potentie omdat er op veel plekken in het gebouw gewerkt moet materialen zijn divers, men zou veel tijd kwijt kunnen zijn aan het 

worden van te voren bedenken wat voor materialen hij nodig heeft. 

1' in deze kolom of werkwijze nag overeind blijft na vorige beoordelingen 

be steed 

kortere procestijd en een 

buiten werktijden worden benodigdheden besteld voor werknemer heeft minder ruimte 

's ochtends nodig zodat er meer tegelijk 

kunnen werken 



DHV kantoor te Amersfoort 

Fundamenten 

Fl Minder handelingen op bouwplaats 

F2 Methoden waardoor geen buitensteiger nodig is 

F3 Monteren i.p.v. bouwen 

F4 Bestaande delen niet slopen 

FS Risico's faaltijd minimaliseren 

F6 Meer manuren maken in een kalenderperiode 

F7 Leidingen uit het kritieke pad 

F8 Materiaal aan- en afvoer 

F9 Maatbeheersing & montage 

FlO Geen overlast veroorzaken 

Fll Gebouw alleen buiten bewerken 

Fl2 Schroeven/boren/hakken voorkomen 

producten 

01 Veiligheidsvoorzieningen prefabriceren 

02 Droge verbindingen 

03 Geprefabriceerde onderdelen 

04 Prefab gevel van buitenaf 

05 Groen dak 

06 Leidingen naar buiten brengen 

07 Leidingen in externe schacht 

08 Leidingen in gevel 

09 Stekkers installatietechniek 

010 Decentrale gevelunit 

processen 

Ul Langere werkdagen (+weekend) 

U2 Processen parallel inrichten 

U3 Meer mensen tegelijk inzetten 

U4 Deelactiviteiten als aparte functies 

us Gedwongen positioneren 

U6 Stortkoker van containers 

U7 Afvalcollecte 

U8 Route/ fasering aanpassen t .b.v. kritieke pad 

U9 Proefstuk uitvoeren 

UlO Modulair afschermsysteem 

Ull Smart Building Logistics 

Element: 6. AUK (bouwplaatsinrichting) 
J, van toepassing op element volgens hoofdschema 

FlO 
FlO 

Fl 
F3 

F2/F3/Fl2 
F4/Fll/03 

F4/Fll/04 
F7 
06 
06 
03/07/08 
08 

F6 
F6 

F6 

Ul/U3 
F9 
F8 

F3 

F8/U4 

Potentie van fundament beschrijven 

ja, voor het plaatsen van de schotten 

er is nu geen faaltijd bekend bij het inrichten van de 

bouwplaats. Wei moest er een steiger geplaatst worden 

omdat er een helling in de stoep zit aan een zijde, maar 

dat is geen faaltijd 

kolom n.v.t. 
uitwerkingen 

uitwerkingen overig 
uit ww-schema 

F2 I F3 I F4 de stofschotten in minder handelingen opzetten 

03 
02/03/UlO 
04/05 

U8/ U9 geen 

in combinatie met het uithuizen van de gebruiker: eerst 

mogelijke tijdwinst 

dagen 

potentie, vooral bij stofschotten Ul I U2 I U3 de gevelschotten plaatsen, dan kan er nog verhuisd dagen 

potentie want het in elkaar timmeren van de schotten 

veroorzaakt overlast 

ja, voor het plaatsen van de schotten 

Potentie van werkwijze beschrijven 

Potentle van werkwljze beschrijven mogelljke beperki11gen en effect op factoren 

de schotten kunnen pas geplaatst worden als de gebruiker eruit is 

worden . Dan de stofschotten. 

06 
U6/ U7 / Ull 
U5/U9 

Fll I Fl2 zie Fl6 

04/05 
03 schotten klemmen en klikken 

uitwerkingen 
uitwerkingen overig 

uit ww-schema 

04/05/09 

07 /08 
09 
09/010 

uitwerklngen 
ultwerkingen overig 

ult ww-schema 

ja potentie voor de steiger bouwen en de stofschotten (kritieke pad) . Steiger bouwen in het donker is moeilijker dan in het U4 
licht 

in een aantal ploegen in de weekenden dit soort 

voorbereidende werkzaamheden doen 

U8 
wordt te druk voor de hoeveelheid werk, maar het zou in theorie 

ja wel kunnen . Verhouding werkoppervlak/uit te voeren oppervlak en U4 
totale hoeveelheid 

nee, alle bp activiteiten zijn hier al gescheiden. Al doet 

Dura het meeste, de werkzaamheden zijn zo kleinschalig 

dat dit niet de moeite waard is 

gebouw te diep en te laag om winst te behalen 

wordt per activiteit bepaald. Tot nu toe alleen voor de 

installaties rendabel. Maar dan kan net zo goed alles 

meegenomen worden 

transportmogelijkheden moeten beschikbaar zijn, dat is ook zo als 

er na kantooruren wordt verzameld . 

als vervanging voor de in het werk getimmerde .. . . . . . . 
deze schotten z11n instab1eler en minder 1solerend dan de hu1d1ge 

stofschotten een goede vervanging, geen timmerwerk en schotten 
op maat 

U7 /Ull 

geen containers buiten plaatsen maar kleintje in het 

gebouw, die eind vd dag geleegd worden 

als afscherming bij de gevel en bij de vide 

overdag zetten 

dagen 

mogelijke tijdwinst 

mogelijke tljdwlnst 

dagen 

geen containers plaatsen en 

andere activiteiten gaan sneller 

dagen/ weken 

wordt per activiteit bepaald. Tot nu toe alleen voor de 

installaties rendabel. Maar dan kan net zo goed a lies 

meegenomen worden 

zijn inzetbaar voor afval, verhuizen en (klein) materiaal aanleveren. 

Zie activiteiten 
zij kunnen de gebruiker verhuizen, en de logistiek regelen d b .. h b .k h . 
maar die was hier niet kritiek agen IJ et ge ru1 er ver u1zen 

1' in deze kolom of werkwijze nog overeind blijft na vorige beoordelingen 



Vervolgstappen: uitwerking elementencluster 2.D Gevel 

Als voorbeeld word! het belangrijkste elementencluster in dit bouwproject genomen: de vervanging van de 
gevel. 

Keuze onderdeel 
Van de drie cases wordt er een geselecteerd, en daar vervolgens een onderdeel van. Overwegingen: 

•:• BAM Civiel : hier heb ik van de drie cases de minste info op dit moment, staan neg gesprekken op de 
planning en het is het langst geleden. 

•!• DHV: Analyse is erg compleet. Fasering is ook geed, daar kan ik dan 1 fase van herontwerpen. 
Planning is ook het meest duidelijk, per week zodat de fase geed afgebakend wordt. Fase 3- deel B 
gepakt omdat van A onduidelijk is waarom deze zoveel korter duurt, in C zitten veel afwerkingen 
verwerkt . 

•!• Rabe: meeste verse info. Moeilijk om er een gedeelte uit te kiezen, omdat overal tegelijk word! ge
werkt. 

Er word! in de oefening gekozen om fase 3 van de verduurzaming van het DHV kantoor te kiezen. In deze 
fase worden vloer 1 en 2 van gebouwdeel B (1 /3 van geheel) voorzien van een nieuwe gevel en installaties. 

Er word! afgebakend op het vemieuwen van de gevel : inclusief sloop. 

Doelstelling 
Op dit moment start deze fase op 26 maart 2010 en eindigt hij op 11 juni 2010. Daarmee duurt hij 11 weken 
en Mn dag. De doelstelling is 50% van de bouwtijd, dus deze fase in 5 weken en drie dagen. 

Fund8menten 
Producten 
Proc:euen 

figuur Vl.1 Mogelijke werkwijze veer elementencluster 2.0 

(Gevel) bij project DHV Kantoor, Amersfoort 

.. .............. --. 
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figuur Vl.2 Planning van lase 3 met de gevelvemieuwing 

in een rood kader. 

I 

DHV kantoor, Amersfoort: uitwerking elementencluster2.D Gevel 

Uit de vorige slap is hiervoor een aantal werkwijzen als 'mogelijk' aangemerkt De rest is weggestreept, zie. 

De overgebleven werkwijzen worden bestudeerd (door middel van deel C). Er word! getracht de werkwijzen 
op het project uit te werken. Werkwijzen worden weggestreept als dit niet of moeilijk lukt, bijvoorbeeld als er 
teveel meerkosten komen. 

IJylagen van IJouwtyd by he! Verduur tamen van 13eSlaand Vas1goed Mayella van Vliet 0'>8/3SI 

Fundamenten zijn slechts bedoeld als aanleiding tot de concretere werkwijzen en worden daarom niet 
uiteindelijk toegepast. Deze worden" 

• Toegepast door een andere werkwijze uit dit handboek 
• Toegepast door een werkwijze die door de gebruiker wordt ontwikkeld, ge'inspireerd door het fun

dament. (in vroege bouwfasen kan een fundament neg wel worden meegenomen, om in een later 
stadium uit te werken). 

Ze kunnen in vroege fasen wel 'op de kaart' blijven staan totdat ze in een fase komen waar genoeg informa
tie is om ze tot een concrete werkwijze uit te werken. 

Fl Minderhande#ngen Word! toegepast door uitwerking in andere werkwijzen: F2, F3 en F4. Na 
op bouwplaats het lezen van de informatie is er geen andere uitwerking gevonden. 

FZ Methoden waardoor Een hoogwerker is een geed alternatief, deze methode is geschikt om 
geen buitensteiger nodig mee te nemen en te kijken of er goede combinaties gemaakt kunnen 
is worden. Het zal afhangen van het wel of niet prefabriceren van de gevel 

of deze werkwijze toegepast kan worden. 

F3 Monteren i.p. v. Word! toegepast door uitwerking in andere werkwijze: 03. Na het lezen 
bouwen van de informatie is er geen andere uitwerking gevonden. 

F4 Bestaande de/en niet Uitwerkingen in andere werkwijzen zijn hier niet mogelijk. Onderzoeken of 
slopen er andere uitwerkingen zijn , bijvoorbeeld het behouden van gedeelten van 

de gevel. Doordat de constructie zo licht mogelijk meet zijn , zijn hier geen 
mogelijkheden veer. Deze werkwijze valt af. 

FS Risico's faaltfjd Word! toegepast door het inventariseren van risico's en werkwijze U9. 
minimaliseren 

F6 Meer manuren Word! toegepast door uitwerking in andere werkwijzen: U1 , U2 en U3. Na 
maken in een kalenderpe- het lezen van de informatie is er geen andere uitwerking gevonden. 
riode 

F9 Maatbeheersing & Er is geen concrete uitwerking van dit fundament gevonden, maar word! 
montage wel meegenomen als overweging bij het uitwerken van deelplannen. 

FfO Geen overlast Word! toegepast door uitwerking in andere werkwijze: F12. 
veroorzaken 

FfZ Schroe- Word! toegepast door uitwerking in andere werkwijze: 03. 
ven/boren/hakken 
voorkomen 

03 Geprefabriceerde onderdelen 
Met het huidige ontwerp is dit niet mogelijk doordat het ontwerp te slank is: met een enkele stijl in het midden 
is het te rang (enorme glaspartijen). Een vlak is ook te greet om in Mn keer te transporteren, en twee stijlen 
in het midden is architectonisch niet akkoord. Een ander probleem is de binnenhoeken in de gevel. 

Met een ander ontwerp zou er wel geprefabriceerd kunnen worden, inclusief glas. 

Hieronder een beschrijving van de uitvoering, de berekende tijdwinst t.o.v. het huidige plan en het effect op 
de factoren overlast , kosten, duurzaamheid en kwaliteit eindproduct. 

Uitvoering 

Gemak uitvoerings
methode 

Gemakkelijker. Een aantal deelprocessen blijft: het slopen van de gevel, 
demontage en montage van het lattenplafond, montage van een koofcon
structie blijft hetzelfde. Deelprocessen die verschillen: 
Bij een in het werk gemaakte gevel wordt er materiaal aangevoerd, het stijl
en regelwerk wordt geplaatst, de binnenzijde wordt met plaatmateriaal 
afgewerkt, er wordt glas geplaatst en dit wordt afgekit. 
Bij een geprefabriceerd geveldeel bestaan de handelingen op de bouwplaats 
uit het JIT leveren van een gevelpaneel, deze met een kraan inhijsen en 
fixeren . 
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Er moet wel meer aandacht naar de maatbeheersing: er wordt gedwongen 
gepositioneerd en de schoenen moeten voor het inhangen goed afgesteld 
zijn. 

Man inzet Er zijn minder mensen op de bouw nodig: De gevel werd in het werk geplaatst 
met een ploeg van 4 man. Nu zij alleen het element hoeven te fixeren kan dit 
met een ploeg van 2 man. 

Materieel inzet De kraan was oak voor het in het werk gemaakte deel nodig voor het plaatsen 
van glas. In plaats van twee hoogwerkers is er nag maar een hoogwerker 
nodig. 
De steiger ter plekke van de hellingbaan hoeft niet meer opgebouwd te 
warden. 

Logistiek gemak De elementen zijn aanzienlijk grater en zwaarder (het glas is reeds geplaatst), 
waardoor er speciaal transport nodig is. 

T iid 
Procestijd minimali- Aanzienlij k, omdat er minder deelprocessen zijn op de bouw. Voor een 
satie geveldeel wordt de planning in figuur Vl.3 gegeven. 

Conclusie : met een prefab element wordt er in plaats van in 5 dagen 4 
geveldelen, in 1 dag 4 geveldelen geplaatst. Tota le winst, mits sloper het bij 
kan houden: 8 dagen ipv 40. 

Procesindeling Geen winst, er moet door middel van andere werkwijzen warden gezorgd dat 
optimalisatie de andere deelprocessen (zeals het slopen van de gevel) het snellere tempo 

ookbijkunnenhouden . 

Faaltijd reductie Door handelingen niet op de bouw te doen, kan hier oak geen faaltijd in 
ontstaan. Er is wel een extra risico: de aansluiting moet precies goed zijn, de 
elementen kunnen intern niet meer gesteld warden. 

Voorbereidingstijd Er is meer voorbereidingstijd nodig, bij het engineeren van de gevel. Om dit te 
vereist beperken moet de co-maker zo vroeg mogelijk in het proces betrokken 

warden. 

0 veria 

Overlast Geen invloed 

Kosten De eenheidsprijs van de gevel wordt be'invloed doordat er meer manuren in 
de fabriek warden gemaakt, maar minder op de bouwplaats. Daarnaast is er 
extra materiaal nodig voor de extra stijlen bij de elementaansluiting. 

Duurzaamheid Materiaalverlies en verpakkingsmateriaal warden op de bouwplaats geredu-
ceerd . Alhoewel de onderdelen van een dergelijke gevel op maat warden 
aangeleverd, het afbouwmateriaal levert wel verlies op. C02 emissie door 
transport is verwaarloosbaar. 

Kwaliteit eindpro- Doordat er dubbele stijlen warden toegepast zal de architectonische kwaliteit 
duct van het ontwerp veranderen . Of dit positief of negatief is, valt niet objectief te 

beoordelen . 

Een tussenoplossing is om de gevel half te prefabriceren, om extra stijlen te voorkomen. Om en om word! er 
dan een gevelvlak geprefabriceerd , en er tussenin warden regels en glas in het werk geplaatst. Vooral met 
de binnenhoeken kan dit erg waardevol zijn . 
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Activiteit bouwdag 1 2 3 4 5 6 
Plaatsen vllesgevel In het werk 

Aanvoeren materiaal/container 2 

4 

4 

2 

figuur Vl.3 Planning voor het plaatsen van Mn geveldeel in het werk en geprefabriceerd. In de cellen staat de het aantal 
man dat de activiteit uitvoert 

Oag1 
7u 8u 9u tOu ttu 12u 13u 14u 15u 16u 17u Productieve urenfdag 

Old 
ploegt a 
Nieuw 
ploegt 1:; 
ploeg2 3 

10,5 

figuur Vl.4 Dagplanning bij het maken van langere werkdagen door het inzetten van twee ploegen. 

U 1 Langere werkdagen 
Mensen mogen maar een beperkt aantal uren per dag werken , de uitwerking bestaat uit het inzetten van 
twee ploegen, die op verschillende tijden werken binnen de toegestane tijden: Bij dit project heeft de 
gemeente gesteld dater van 7 uur 's ochtends tot 18u 's avonds gewerkt mag warden. 

De werkwijze wordt op alle deelactiviteiten (ook slopen oude gevel, afwerking etc.) toegepast, zodat deze in 
een gelijk tempo vorderen, het zogenaamde treintje. 

Een beperking zou zijn als er op verschillende momenten van de dag verschillende permissies zijn om 
activiteiten le doen. Die was er oak wel : boren/hakken was tot 9 uur toegestaan. 

Als alle disciplines van 7 tot 18u werken, kan er 11 u productief geweest zijn op een dag. Er zijn geen 
aanleidingen om aan te nemen dat de productie omlaag gaat, maar er word! aangenomen dat de overdracht 
Mn uur per dag kost. Deze indeling is niet praktisch: de tweede ploeg werkt maar drie uur. Er word! naar 
twee volwaardige ploegen gestreefd. Oil is een combinatie van werkwijzen en word! uitgewerkt in werkwijze 
U2 Parallelle processen. 

u itvoerinn 

Gemak uitvoeringsme- De uitvoeringsmethode zelf verandert niet, maar de coi:irdinatie ender-
th ode ling wordt complexer op de bouwplaats. 

Het kritieke pad moet in de gaten gehouden warden : als er bij een 
bepaald deelproces meer op een dag geproduceerd wordt moeten 
andere activiteiten dit wel bij kunnen houden. 
Waarschijnlijk moeten de gevelelementen dan opnieuw ingedeeld 
warden: in het traditionele plan warden er vier per week geproduceerd, 
in het nieuwe plan 6. 

Man inzet Met twee ploegen werken betekent uiteraard twee keer zoveel man 
inzetten . Hiervan is in de huidige uitwerking een ploeg die slechts drie 
uur per dag werkt. Dit moet in combinatie met andere werkwijzen anders 
ingericht warden. 

Materieel inzet Als de ploegen a Ileen een overdracht delen, zeals in figuur Vl.4, is er geen 
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extra materieel nodig. 

Logistiek gemak Geen invloed op de logistiek van materiaal en materieel. Wei zullen er 
rond de overdracht twee keer zo veel auto's op de bouwplaats staan . 

T iid 

0 

Procestijd minimalisatie Ongewijzigd 

Procesindeling optima Ii- Doordat er meer productie uren worden gemaakt per dag wordt het 
satie aantal kalenderdagen korter. 

Conclusie: met de voorgestelde planning uit figuur Vl.4 kan er per dag 
10,5/8 = 130% van de oude productie gehaald worden. De bouwtijd in 
dagen wordt dan 1/130% = 80% van de originele tijd . Dit is als alle 
deelactiviteiten zo werken zodat ze elkaar nog opvolgen. 

Faaltijd reductie Geen reductie maar een ri sico: Er worden andere werknemers ingezet, 
de overdracht kan verkeerd lopen waardoor er werkverkeerd wordt 
uitgevoerd. 

Voorbere idingstijd vereist Bij het engineeren van het project is er niet meer voorbereidingstijd 
nodig. De ploegen volgen elkaars werk op, er wijzigt hier in theorie niets 
aan de werkvoorbereiding. 

veriQ 

Overlast Bij het overdrachtsmoment is er niet alleen twee keer zoveel bouwper-
soneel aanwezig, maar ook twee keer zoveel vervoersmiddelen . Dit kan 
door de gebouwgebruiker als vervelend worden ervaren, wellicht 
moeten hiervoor (parkeer)voorzieningen worden getroffen. 

Kosten Geen invloed . De werktijden vallen niet binnen de tijden waarin een 
toeslag is vereist. 

Duurzaamheid Als er mensen voor drie uur komen werken is dat niet efficient qua 
transport, een negatieve invloed op de C02 uitstoot 

Kwaliteit eindproduct Geen invloed 

O=geen kritieke relatie .... 
~ .... 

1 =kolom moet voor rij worden 
uitgevoerd 
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figuur Vl.5 Relaties tussen de deelactiviteiten bepaald in een matrix 
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gevelplaatsing 
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figuur Vl.6 Relaties tussen de deelactiviteiten in een SADT schema 

Dagt I 

7u 8u 9u tOu t1u t2u t3u lt4u t5u t6u Hu Productie-ve uren/dag 
OJd I 

I 

ploeg1 8 

Nleuw : 
ploegt 7 f> 
ploeg2 7{> 

! 15 

figuur VI. 7 Een dagplanning in de oude en nieuwe versie 

Een andere mogelijkheid is om een ploeg twee dagen in het weekend te laten werken. Het voordeel hiervan 
is dat de gebouwgebruiker zich dan niet in het gebouw bevindt. Het nadeel is dat er geen ploegoverdracht 
plaatsvindt en de twee ploegen niet op de hoogte zijn van elkaars werkzaamheden. 

UZ Para/le/le processen 
Om deelprocessen tegelijkertijd oftewel parallel te laten verlopen, is het kritieke pad het meest relevant. 
Processen kunnen alleen parallel worden uitgevoerd als ze niet van elkaar afhankelijk zijn . Om dit te 
controleren, word! een lijstje met deelactiviteiten gemaakt, en door middel van een matrix gekeken of ze van 
elkaar afhankelijk zijn , zie figuur Vl.5. 

In figuur Vl.6 is een schema gemaakt waarmee de relaties tussen de deelactiviteiten worden aangegeven. 

Deze schema's zijn uitermate nuttig om de relaties tussen deelactiviteiten te verhelderen bij elk project! 

De deelprocessen zijn zodanig van elkaar afhankelijk dat er geen significante wins! is te behalen door aan 
Mn geveldeel te werken met een aantal disciplines. Bovendien zou dit niet kunnen omdat er geen ruimte is 
voor zoveel ploegen om op een geveldeel te werken. 

In combinatie met langere dagen maken kan dit wet uitgewerkt worden: de sloopploeg start 's ochtends 
vroeg. Na 2,5u is de eerste gevel gesloopt en kan een andere ploeg starten met het voorwerk van de 
gevelplaatsing. 

In figuur Vl.7 word! de werkwijze parallelle processen gecombineerd met langere dagen maken . 

Hiermee word! intervaltijd bespaard: normaliter zou ploeg 2 pas de volgende dag starten. 

u itvoerina 

Gemak uitvoeringsme- ldentiek, de ploegen hanteren alleen andere werktijden en werken 
th ode strakker achter elkaar aan. Dit maakt wel dater minder speling is: als een 

discipline vertraging oploopt lopen de andere dit ook op. 

Man inzet Geen wijziging 

Materieel inzet Geen wijziging 

Logistiek gemak Geen wijziging 

T iid 

Procestijd minimalisatie Geen wijziging 

Procesindeling optimali- Het interval tussen de deelactiviteiten wordt verkort: in het traditionele 
satie plan was dit een week tussen de activiteiten, nu is dat nul of een dag. 
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Faaltijd reductie Geen reductie maar een faaltijd risico : als de realisering afwijkt van de 
planning komen andere disciplines in de problemen. 

Voorbereidingstijd vereist Meer voorbereiding samen met alle co-makers om activiteiten op elkaar 
af te stemmen . 

0 vena 

Overlast Bij het overdrachtsmoment is er niet a Ileen twee keer zoveel bouwper-
soneel aanwezig, maar ook twee keer zoveel vervoersmiddelen. Dit kan 
door de gebouwgebruiker als vervelend worden ervaren, wellicht 
moeten hiervoor (parkeer)voorzieningen worden getroffen. 

Kosten Geen invloed. De werktijden vallen niet binnen de tijden waarin een 
toeslag is vereist. 

Duurzaamheid Als er mensen voor drie uur komen werken is dat niet efficient qua 
transport, een negatieve invloed op de C02 uitstoot 

Kwaliteit eindproduct Geen invloed 

U3 Proefstuk uitvoeren 
In de originele uitvoering van deze casestudie is deze werkwijze toegepast op de gevel, en is een succes 
gebleken. Hier wordt een omgekeerd voorbeeld gegeven, door een theorie op te stellen van de bouwtijd die 
het gekost had als dit proefstuk niet uitgevoerd zou zijn . 

figuur Vl.8 Traditioneel: Mn ploeg bouwt de gevel figuur Vl.9 Nieuw: twee ploegen werken naar elkaar toe 

u itvoerina 

Gemak uitvoeringsme- Voor de uiteindelijke uitvoeringsmethode heeft dit voor een versimpeling 
th ode van de uitvoeringsmethode gezorgd, omdat de 'kinderziektes' al ontdekt 

waren . 
Het uitvoeren van de proefgevel was uiteraard wel meer gecompliceerd 
doordat er ruim voor de start van de gevelrenovatie een klein gedeelte 
gebouwd moest warden. Bovendien moest de nieuwe gevel tijdelijk weer 
waterdicht worden aangesloten met de oude gevel. 

Man inzet Geen wijziging in de uitvoering van het gehele project 
Extra man nodig tijdens het zetten van het proefstuk. 

Materieel inzet Geen wijziging in de uitvoering van het gehele project 
Alie materieel moest warden gehuurd om slechts een gedeelte van de 
gevel uit te voeren . 

Logistiek gemak Geen wijziging in de uitvoering van het gehele project 
Materiaal moest extra aangevoerd warden voor het uitvoeren van het 

proefstuk 

Tijd 
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Procestijd minimalisatie Niet meetbaar, maar na het proefstuk is er wel verder gegaan met het 
engineeren van de gevel, daarbij hebben de ervaringen in het maken van 
een proefstuk geholpen. 

Procesindeling optimali- Niet meetbaar, maar na het proefstuk is er wel verder gegaan met het 

satie engineeren van de gevel, daarbij hebben de ervaringen in het maken van 
een proefstuk geholpen. 

Faaltijd reductie Gevolgen waren geweest: men start met sloop, en komt er dan achter 
dat er ongebonden asbestplaat ipv gebonden is. Gebonden zit verankerd 
in de beplating, ongebonden zit vrij los en kan dus makkelijker verwijderd 
worden. 
Als men hier op dag 1 van de 'echte' bouw achter was gekomen, had het 
project vertraging opgelopen doordat de planning aangepast moet 
worden 
Er meer/ andere mensen geregeld moeten worden om de asbest te 
saneren Er extra veiligheidsvoorzieningen getroffen moeten worden 
Conclusie: besparing bouwtijd van ongeveer 1 week. 

Voorbereidingstijd vereist De definitieve tekeningen van de gevel moeten eerder klaar zijn . De 
uitvoeringstijd van het proefstuk zelf telt hier ook als voorbereidingstijd 
mee. 

0 vena 

Overlast Ter plekke van het proefstuk was er meer overlast, de gebouwgebruiker 
is achter de gevel aan het werk gebleven 

Kosten Door een extra punt waarop man en materieel van verschillende co-
makers ingezet moesten worden. De co-makers hebben dit in hun 
totaalprijs verwerkt en de opdrachtgever heeft hier niet apart voor 
beta aid. 

Duurzaamheid Geen invloed 

Kwaliteit eindproduct Geen meetbare invloed . Een proefstuk is echter wel een belangrijk 
hulpmiddel voor het verwachtingsmanagement : de opdrachtgever kan 
nag wijzigingen aanbrengen als het tech niet is wat hij zou willen. 

U9 Meer mensen tegelfjk inzetten 
Uitgewerkt voor alleen de deelactiviteit gevel plaatsen en afwerken . De huidige fasering (in drie delen) word! 
aangehouden. Er worden twee gevelploegen ingezet, die naar elkaar toe werken. In figuur Vl.8 word! de 
traditionele situatie gegeven, in figuur Vl.10 word! de nieuwe planning aangegeven. 

Planning per dag, met het ploegnummer erin 

Opbouwen vllesgevel oud 

! ! 
~P~l~aa~ts~e~n~e~le-m~e~n~t~1~~~~~~~~-+--if-'--+--+--+'-~' -t~t-+--t--t--l 
Plaatsen element 2 
Plaatsen element drie 
Opbouwen vliesgevel Nieuw 

Plaatsen element 1 

Plaatsen element 2 

Plaatsen element 3 

Plaatsen element 32 

Plaatsen element 31 

Plaatsen element 30 

figuur Vl.10 Planning oude en nieuwe weri<wijze 

•••• ••• • 1 • 

•• 1 

••• 1 .2 • 
•• 2 

••• 2 
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Dag 
4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Ploeg1 2 3 
Ploeg1 2 2 3 
Ploeg1 2 3 
Ploeg1 2 3 

2 3 

figuur Vl.11 Oude en nieuwe planning, waar elke deelactiviteit door een aparte ploeg of persoon word! gedaan. Het 
nummer is het elementnummer waar aan wordt gewerkt door gestelde ploeg/ persoon. 

u· 1tvoenna 

Gemak uitvoeringsmetho- Geen wijziging . 
de 

Man inzet Twee keer zoveel mensen. De sloopploeg moet hetzelfde principe 
toepassen om het voorwerk op tijd af le hebben. In de huidige planning is 
er in de laatste week ook twee keer zoveel geproduceerd door dubbele 
maninzet. Dal is he! bewijs dat he! kan. 

Materieel inzet Omdat de ploegen niet tegelijk werken kan er geen materieel gedeeld 
worden en komen er twee keer zo veel hoogwerkers en ander klein 
materieel. 

Logistiek gemak Er word! meer materiaal verwerkt per dag , en het materiaal moet naar de 
goede ploeg gebracht worden (de elementen zijn niet allemaal identiek) 

T ijd 

Procestijd minimalisatie Geen wijziging. 

Procesindeling optimalisa- Er kan 2x zo veel geproduceerd worden op een dag, dus 50% tijdwinst . 
tie 

Faaltijd reductie Geen wijziging. 

Voorbereidingstijd vereist In principe niet meer voorbereidingstijd vereist. 

0 veriri 

Overlast Er word! op twee locaties aan het gebouw gewerkt, wat voor meer 
overlast kan zorgen. 

Kosten Geen extra kosten, het extra materieel dat op een dag gehuurd moet 
worden word! uitgespaard doordat het een andere dag niet gehuurd hoeft 
te worden. Idem met manuren. 

Duurzaamheid Geen invloed . 

Kwaliteit eindproduct Geen invloed. 

U I I Oeelactiviteiten als aparte functies 
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Ook hier word! alleen uitgewerkt voor alleen de deelactiviteit gevel plaatsen en afwerken. De huidige 
fasering (in drie delen) word! aangehouden. In de huidige methode word! er door Mn ploeg diverse activitei
ten gedaan, die alien een dag duren. Als deze activiteiten alien door een andere ploeg worden gedaan, 
kunnen de activiteiten meer parallel plaatsvinden. 

Er is beperkte ruimte aan een geveldeel om er met meerdere mensen aan le werken. Als er aan meerdere 
delen word! gewerkt is er meer materieel nodig. 

In het huidige plan waren er vijf deelactiviteiten, die alien door dezelfde ploeg werden uitgevoerd. In figuu r 
Vl.11 word! de oude en nieuwe indeling gegeven. 

Doordat Mn activiteit twee keer zo langer duurt als de anderen, moeten er ploegen wachten. Deze deelfunc
tie moet nogmaals in twee ploegen worden ingedeeld, zodat elke slap even lang duurt. Als he! opbou
wen/afstellen ook in twee delen word! gedeeld, is iedereen constant aan he! werk. Zie figuur Vl.12. 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

figuur Vl.12 Nieuwe planning, waarbij het opbouwen en afstellen van de gevel in twee deelactiviteiten is verdee/d. 

2 
3 
4 
5 
6 

7-11 

12 
13 
14 
15 

demontaae lattenolafonds buiten 
Monteren lattenolafond buiten 
tiideliike aevelschotten olaatsen 
Taurox brandwerend vloerrand 
lsoleren onderkant vloer buiten 
Montaae frame koofconstructie 
Montaae traanolaat 

Aanvoeren materiaal/container 
oobouwen + afstellen 
hout en olaatwerk 
alas olaatsen .. ltilt.•n h11i!An 

figuur Vl.13 Activiteiten bij de gevel , met ervoor de nummering in stappen in hat kritieke pad. 

u 1tvoenna 

Gemak uitvoeringsmetho- De uitvoeringsmethode word! meer gecompliceerd door de benodigde 
de coordinatie tussen alle ploegen . Doordat elke ploeg een eigen afgeba-

kende taak heeft kan de uitvoering ook versimpeld worden, er ontstaat 
een lopende band werking. 

Man inzet Heftig: in plaats van Mn ploeg zijn er nu zes nodig. 

Materieel inzet Omdat er aan zes geveldelen tegelijk word! gewerkt moet hiervoor 
voldoende materieel aanwezig zijn. Er zijn vooral veel hoogwerkers nodig. 

Algemene voorzieningen zoals keten zullen ook groter moeten worden 
uitgevoerd. 
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Logistiek gemak 

T ijd 

Procestijd minimalisatie 

Procesindeling optimalisa-
tie 

Faaltijd reductie 

Voorbereidingstijd vereist 

0 venq 

Overlast 

Kosten 

Duurzaamheid 

Kwaliteit eindproduct 

Omdat er meer materiaal word! verwerkt op Mn dag zijn de logistieke 
stromingen kritieker, en moet het materiaal naar meer verschillende 
plaatsen gebracht warden. 

Geen meetbare wijziging. Een theorie is dat door de grate repetitie van 
een deelfunctie, dat de ploegen efficienter in zullen gaan werken in de 
loop van de bouw. 

Er zijn meer ploegen tegelijk aan het werk. Afgezien van de intervallen 
kunnen de deelactiviteiten veel meer parallel plaatsvinden. 

Conclusie voor gebouwdeel B: in de oude situatie kost het plaatsen van 
gevels S(cyclystijd)*8(aantal elementen in geveldeel B; 1 element bestaat 

uit 4-5 facaden)=40 dagen. In de nieuwe situatie 8 + 5 = 13 dagen. Winst 
van 27 dagen. Wei 6 (!) gevelploegen nodig, enorme consequenties voor 
materieel en drukte op de bp. 

Geen reductie van faaltijd. Door de benodigde afstemming van alle 
ploegen op elkaar is er wel een grater risico op faaltijd. 

Meer voorbereidingstijd: er word! afgebakend wat elke ploeg precies moet 
gaan doen, planningen zijn complexer op te stellen. 

Doordat er zes keer zoveel ploegen op de bouwplaats zijn zal er ook meer 
overtast voor de gebouwgebruiker zijn . 

Meer kosten voor de faciliteiten voor het bouwplaatspersoneel , zoals 
keten. Personeel moet wellicht extern warden ingehuurd omdat de eigen 
capaciteit ontoereikend is. 

Geen invloed. 

Geen invloed . 

De opdeling van deelactiviteiten moet ook warden doorgevoerd naar de rest van de activiteiten: het voorbe
reidend werk en de sloop en asbestsanering. 

De tijdwinst in totaal wordt berekend door het aantal 'treinstapjes' op te tellen bij het aantal elementen. 

Aantal stapjes op het kritieke pad: 15, zie figuur Vl.13. De bouwtijd winst wordt voor geveldeel B berekend: 

Het interval is 15 dagen tussen activiteit 1 en 15, daarbij opgeteld de procestijd van 8 elementen: 8 + 15 = 23 
dagen in plaats van 40. 

Keuze en combinaties van d e w erkwijzen 
Per werkwijze is nu een mogelijke uitwerking gegeven , hier en daar is al duidelijk geworden dat een plan het 
best met een combinatie van werkwijzen gemaakt kan warden. Er wordt eerst beredeneerd of de werkwijzen 
naast elkaar toegepast kunnen warden. 

Werkwijze winst Afhankelijk van andere methoden? 

03 32 werkda- Kan onafhankelijk warden toegepast maar niet in combinatie , de 

Geprefabriceerde 
gen rest behaalt winst op hetzelfde proces. 

onderdelen 

U1 20% minder Nee, maar er zijn alternatieve werkwijzen ontwikkeld : U2 is een 

Langere dagen maken 
bouwdagen extremere variant van deze. 

'u2 - 47% minder Combinatie van langer werken en parallel. De aanname is nu 
geaaan aat aoor ae act1v1te1ten 1ets anaers 1n te ncnten, aat ae 
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Processen 
inrichten 

parallel bouwdagen tweede ploeg zijn mogelijke dag volmaakt. Is een variant van 
U1 , hier moet dus tussen gekozen warden. Met prefab kan, die 
heeft alleen betrekking op het product. 

U3 5 dagen Niel afhankelijk en is met alles in combinatie te doen. 

Proefstuk uitvoeren 

U9 

Meer mensen tegelijk 
inzetten 

U11 

Deelactiviteiten als 
aparte functies 

faaltijd 

50% op het 
hele treintje 

23 dagen 
winst 

In principe wordt de hele fase in tweeen gedeeld, dus kan alles 
nog gecombineerd warden. Maar dan word! het wel erg druk op 
de bp .. . 

Hiermee is alleen het zetten van de gevel zelf uitgezocht, de 
andere disciplines moeten wel kunnen volgen. Niet in combina
tie met prefab (dan is er nag maar Mn activiteit), langere dagen 
maken en parallelle processen word! echt veel te druk. 

Veel werkwijzen kunnen toegepast warden , maar hangen af van andere disciplines. Daarom moeten ze in 
een vroege fase in het project ge"integreerd warden, zodat dit als eis voor verdere uitwerking in het PvE 
wordt opgenomen. 

Combinaties warden gemaakt door een zogenaamd morfologisch schema. Hier warden de werkwijzen die 
niet in combinatie kunnen warden uitgevoerd naast elkaar gezet, anders onder elkaar. Er warden lijnen 
getrokken door mogelijke combinaties , zie figuur Vl.14. 

03 UU Oeelactivitei· 

ten als aparte 

functies 

U2 Processen 

figuur Vl.14 Morfologisch schema bij het bepalen van het gebruik van werkwijzen 

Nb de week tijdwinst van U3: er word! een week bij het 'te verbeteren ' project gedaan, die er vervolgens 
weer afgaat. U3 wordt niet in de combi's meegenomen. 

Combi blauw: 03. U I en U9 

03 Geprefabriceerde onderdelen 32 werkdagen 

U1 Langere dagen maken 20% minder bouwdagen 

U9 Aan twee kanten werken 50% op het hele treintje 

Nieuwe planning: U1 en U9 toepassen op alles, dan is er 20% + 50% = 60% winst. > origineel is 100%. 
Nieuw is 100-(100-20 x 100-50). 

Uitwerken door te werken met prefab onderdelen, zodat daar niet heel veel meer mensen voor nodig zijn . De 
geveldelen liggen niet in het kritieke pad. 
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Combi rood· 03. UZ. U9 ' 
03 Geprefabriceerde onderdelen 32 werkdagen 

U2 Processen parallel inrichten 4 7% minder bouwdagen 

U9 Meer mensen tegelijk inzetten 50% op het hele treintje 

Dit betekent dat er vier keer zoveel mensen op de bouw aan het werk zijn, min de gevel ploeg. In deze 
combinatie zou er een wins! van 100-(100-47 x 100-50)=73% winst! Meet wel bij gezegd worden dat de 
parallelle processen niet volledig zijn uitgezocht. 

c ombi riroen: U 11, U I, U3 

Ull Deelactiviteiten als aparte functies 23 dagen winst = 23/56=0,41 % 

U1 Langere dagen maken 20% minder bouwdagen 

Elke ploeg die een deel is in het treintje zal volgens U1 een parttime opvolger hebben. Totale wins!: 100-
(100-41x100-20)=52% winst. 

Conclusies kosten 
De totale bouwsom was 10 miljoen, hiervan is € 960.000 geschatte algemene uitvoeringskosten. Als de 
winst op bouwtijd gemiddeld 50% is, levert dit een kostenbesparing op algemene uitvoeringskosten op van 
ongeveer € 480.000. 
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Conclusies bij het uitwerken van de voorbeelden 

Tijdens het uitwerken van dit voorbeeld zijn overwegingen, knelpunten en overige opmerkingen bijgehouden 
betreft zaken die impact hebben op het functioneren van het handboek. 

Onderwerp Aantekening 

Sloopwerkzaamheden Bij DHV zijn alle sloopwerkzaamheden te garen ender de elementen zelf. Nu is 
onderbrengen dat niet zo erg, maar voor het handboek moeten methoden eigenlijk apart voor 

de sloop beoordeeld worden. 

Faaltijd Dit word! altijd getracht te vermijden. Vervolgens in het handboek situaties 
schetsen die tot faaltijd leiden en hoe men die meet oplossen. Door de voorbeel-
den te geven hoop je dat men het dan anders aanpakt. Hier een eenduidig beleid 
bij de cases over voeren. 

Proces in SADT zetten Veel werkwijzen zijn gericht op het indelen van de activiteiten, er zou in de 
toelichting iets moeten komen dat ze hier een schemaatje van maken, zodat ze 
helder hebben wat voor deelactiviteitjes er zijn (niet al in het pve). 

Evaluatie: kost veel tijd lk merk nu na maanden analyse dat ik neg steeds te weinig weet van alle details. 
om alles uit te zoeken lk kan dus niet alles voorzien, dat gaan mensen in het begin ook krijgen, maar zij 

kunnen er met een specifiek vraagstuk heengaan. Je meet met weinig kennis al 
ver komen. 

Voorbereidingstijd in Als effect is de benodigde voorbereidingstijd belangrijk. Bv bij Smart building 
wheel of potentials logistics meet je voor installaties superlang voorbereiden zodat je alle koppel-

stukjes etc hebt besteld. 

Overwegingen Bij het plaatsen van informatie in het handboek maak ik heel de tijd de volgende 
overwegingen: 

• Volledigheid en overzichtelijkheid: tot in den treure dingen uitleggen of het 
beknopt houden en ervanuitgaan dat het duidelijk is. . Dubbel vermelden of verwijzen en bladeren 

Stappenplan Gebruiker heeft een lijst met mogelijke werkwijzen, wat meet hij dan doen? 
Afhankelijk van de bouwfase waar hij in zit, besluiten of hij door meet gaan. 

1. lnlezen in de werkwijze 
2. Zelf beoordelen of je ermee door wilt: Kijken in het hoofdstuk van de 

werkwijzen of er geen beperkingen zijn waar hij niet mee kan leven (in 
mijn voorbeelden ga ik altijd door als er geen veto is: kosten etc maken 
mij nietuit) 

3. In welke bouwfase zit je en meet je er nu iets mee of kan het nog even 
blijven staan? 

4. Uitwerken 

Vindbaarheid informatie lk merk bij het invullen van de label dat ik overal naar informatie meet gaan 
- in 1 document zoeken, het model meet naar specifieke informatie vragen, checklists zijn 

belangrijk. 
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Bouwtijd van het verduurzamen van bestaand vastgoed 

Een methode om werkwijzen te selecteren die de duur van de overlast 
optimaliseren bij een utiliteitsgebouw in functie 

Bijlage VII 

lnhoud 
Meth ode 
Resultaten 
Conclusie 
Gesprekkenverslagen 

Toetsingsplan en rapportage 

2 
4 
6 
6 

Bijlagen van Bouwtijd bij het Verduurzamen van Bestaand Vastgoed Maye/la van Vliet 0587351 



7./ 11 8ijlage VII lrnets1ngsplan en rapportage 

Methode 

Respondentenlijst opstellen 
Er is een document opgesteld met vragen aan de experts en beoogde gebruikers. De toetsing is uitgevoerd 
bij 5 beoogde gebruikers. Daarnaast is het handboek voorgelegd aan prof. Jos Lichtenberg. Hij heeft 
expertise in het starten van innovaties in de bouw, en is bedenker van de visie Slimbouwen. Hieronder een 
overzicht van de respondenten. 

Beoogde gebruikers Roi in toetsing Functie 

Jos Lichtenberg Expert Expertise in innovaties in de bouw starten, bedenker 
van de visie Slimbouwen 

Jitske van Heiden- Beoogde gebruiker Technisch ontwikkelaar BAM Utiliteitsbouw Utrecht en 
Jongstra voormalig projectleider BAM Gebouwservices Utrecht 

Gerard Meijvogel Beoogde gebruiker Technisch Ontwikkelaar BAM Eindhoven 

Rienk Oosterhof Beoogde gebruiker Manager BAM Gebouwservices Utrecht 

Willem van Rijn Beoogde gebruiker Projectleider BAM Grote Projecten 

Sjoerd Talsma Beoogde gebruiker Projectleider BAM Gebouwservices Utrecht 

De twee-mjnuten-test 
Er word! een test uitgevoerd bij de toetsing door beoogde gebruikers. Uit interviews blijkt dat de eerste 
indruk cruciaal is voor het succes. Daarom is de twee-minuten-test opgesteld. 

Beoogde gebruikers word! van te voren gevraagd een project (fictief of echt, nu of ooit uitgevoerd} in 
gedachten te nemen. Zonder uitleg bladeren ze twee minuten door het handboek. Na deze twee minuten 
worden vragen gesteld , maar gaat het vooral om de beoordeling in eigen woorden. 

I Voorbeeldstelling: Na deze twee minuten zou ik het handboek verder gaan bestuderen. 

Opstellen vragenlijst 
Het Programma van Eisen word! omgezet in een vragenlijst die aan de respondenten voorgelegd zal 
worden. De vragen zijn gesloten, zij bestaan uit ja/ nee vragen en eens/oneens stellingen met een gradatie 
in vier stappen. Er is een open ruimte voor opmerkingen en uitleg. Bij het opstellen van de vragenlijst is 
gebruik gemaakt van informatie betreft enqueteren. (Newcom Research & Consultancy , 2012) 

De vragen worden door de onderzoeker gesteld en ingevuld. De vragenlijst word! hieronder gegeven. 

Voorbeeldstelling: /k zie de toegevoegde waarde van het snelkeuzemodel. Antwoorden: Gehee/ 
mee eens I Oeels mee eens I Oeels mee oneens I Geheel mee oneens I Geen mening 

A lgemeen 
Naam functie datum . . 

Geheel Deels Deels Ge heel 
Geen 

2 Eerste jndruk 
mee mee mee mee 

mening 
eens eens oneens oneens 

Voor de tweeminuten-test wordt de kaft beoordeeld 

2.1 Het is duidelijk hoe ik het handboek kan gebruiken 

2.2 Op basis van de buitenkant zou ik het handboek verder 
bekijken 

Toetser heeft twee minuten om het handboek aan de binnenzijde te bekijken. 

2.3 Het is duidelijk hoe ik het handboek kan gebruiken 

2.4 lk kan informatie gemakkelijk vinden 

2.5 lk zie de toegevoegde waarde van het handboek bij (delen 
vanJ mijn project 
2.6 Na deze twee minuten zou ik het handboek verder gaan 
bestuderen 
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Geheel Deels Deels Geheel 
Geen 

3 Beoordeling onderdelen van het handboek 
mee mee mee mee mening eens eens oneens oneens 

Deel A: analyseren opdracht 
3.1 De analyse behandelt alle onderwerpen die voor mij 
belanqrijk zijn 
3.2 lk zie de toegevoegde waarde van het invullen van deze 
analvse 

3.3 lk zou voor mijn project deze analyse invullen 

Deel B: Snelkeuzemodel 

3.4 Het is duidelijk hoe ik het snelkeuzemodel kan gebruiken 

3.5 lk zie de toegevoegde waarde van het snelkeuzemodel 

3.6 lk zou voor mijn project het overzichtsblad gebruiken 

3.7 lk zou voor mijn project de bladen per elementencluster 
qebruiken 

DeelC: informatie per werkwijze 
3.8 Het is duidelijk hoe ik dit deel kan gebruiken 

3.9 lk zie de toegevoegde waarde van dit deel 

3.10 lk zou voor mijn project dit deel bekijken 

DeelD: informatie per elementencluster 

3.11 Het is duidelijk hoe ik dit deel kan gebruiken 

3.12 lk zie de toegevoegde waarde van dit deel 

3.13 lk zou voor mijn project dit deel bekijken 

Deel E: informatie per bouwfase 

3.14 Het is duidelijk hoe ik dit deel kan gebruiken 

3.15 lk zie de toegevoegde waarde van dit deel 

3.16 lk zou voor mijn project dit deel bekijken 

Deel F: Referenties en voorbeelden 

3.17 Het is duidelijk hoe ik dit deel kan gebruiken 

3.18 lk zie de toegevoegde waarde van dit deel 

3.19 lk zou voor mijn project de voorbeelden van het gebruik 
van het handboek bekijken 

3.20 lk zou voor mijn project de referenties bekijken 

Na het doorlooen van het handboek noqmaals stellinqen betreft het qehele boek 

Ge heel Deels Deels Geheel 
Geen 

4 Afslujtende vragen 
mee mee mee mee 

mening 
eens eens oneens oneens 

4.1 Het is duidelijk hoe ik het handboek kan gebruiken 

4.2 lk kan informatie gemakkelijk vinden 

4.3 lk zie de toegevoegde waarde van het handboek bij /delen 
van} mijn project 
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Resultaten 

Vragenlllst 
Niel alle respondenten hebben de vragen over de aparte functies (deel 3) beantwoord vanwege onvoldoen
de tijd. Met de expert zijn de vragen niet beantwoord, maar zijn ze als rode draad gebruikt voor het gesprek. 
In de volgende label worden de antwoorden per respondent gegeven. 

r-- -- I .... ~ 
1 = geheel mee eens 

I c: 
i 0 

~ "' "" c: -E E 0 QJ 

2 = Deels mee eens I 
~ c: ~ .:!, -0 

3 = Deels mee oneens I "' "' ·a; ~ 
0 > I- :1; J: 

I 0 E ~ 4 = Geheel mee oneens I ~ 
QJ 

-" ~ QJ -" 
c: 0 "' "' O = Geen mening I 
QJ 

~ Vi' Cii ~ 
.I ii: \!) 

2 Twee-minuten-test 

2.1 Het is duidelijk hoe ik het handboek kan gebruiken 2-3 1 2 2 1 

2.2 Op basis van de buitenkant zou ik het handboek verder bekijken 2 1 1 1 1 

2.3 Het is duidelijk hoe ik het handboek kan gebruiken 3 1 2 0 2 

2.4 lk kan informatie gemakkelijk vinden 3 0 1 0 1 

2.5 lk zie de toegevoegde waarde van het handboek bij mijn project 2 0 0 1 1 

2.6 Na deze twee minuten zou ik het handboek verder gaan bestuderen 2 1 1 1 1 

3 Beoordeling onderdelen van het handboek 

Deel A: analyseren opdracht 

3.1 De analyse behandelt alle onderwerpen die voor mij belangrijk zijn 2 2 2 

3.2 lk zie de toegevoegde waarde van het invullen van deze analyse 1 1 1 

3.3 lk zou voor mijn project deze analyse invullen 3 2 2 

Deel B: Snelkeuzemodel 

3.4 Het is duidelijk hoe ik het snelkeuzemodel kan gebruiken 3 1 4 0 1 

3.5 lk zie de toegevoegde waarde van het snelkeuzemodel 2 1 2 1 1 

3.6 lk zou voor mijn project het overzichtsblad gebruiken 2 1 2 1 3 

3.7 lk zou voor mijn project de bladen per elementencluster gebruiken 3 2 2 1 2 

Deel C: informatie per werkwijze 

3.8 Het is duidelijk hoe ik dit dee\ kan gebruiken 1 1 1 

3.9 lk zie de toegevoegde waarde van dit dee\ 1 1 1 

3.10 lk zou voor mijn project dit deel bekijken 1 1 1 

Deel D: informatie per elementencluster 

3.11 Het is duidelijk hoe ik dit dee\ kan gebruiken 1 1 

3.12 lk zie de toegevoegde waarde van dit deel 2 1 

3.13 lk zou voor mijn project dit deel bekijken 1 1 

Deel E: informatie per bouwfase 

3.14 Het is duidelijk hoe ik dit deel kan gebruiken 4 1 

3.15 lk zie de toegevoegde waarde van dit deel 4 1 

3.16 lk zou voor mijn project dit dee\ bekijken 4 1 

Deel F: Referenties en voorbeelden 

3.17 Het is duidelijk hoe ik dit deel kan gebruiken 2 1 

3.18 lk zie de toegevoegde waarde van dit deel 4 2 

3.19 lk zou voor mijn project de voorbeelden bekijken 2 2 

3.20 lk zou voor mijn project de referenties bekijken 2 3 
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4.1 

4.2 

4.3 

Ka ft 

Beoordeling van het handboek 

Het is duidelijk hoe ik het handboek kan gebruiken 

lk kan informatie gemakkelijk vinden 

lk zie de toegevoegde waarde bij {delen van) mijn project 

2 
2 
2 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

~----------------------------------~ 

De kaft bestaat uit een tile/, subtitel en korte inhoudsopgave met verwijzing naar de tabs van 
de zes de/en, zonder afbeeldingen. Er staan enke/e rege/s met speerpunten van het handboek 
op. 

De respondenten zouden graag een meer aansprekende kaft willen. Over het algemeen willen ze minder 
tekst, meer afbeeldingen en een goede trigger in tekst. Wat kan men bereiken met het handboek? Gerard 
Meijvogel vindt het goed dat men meteen vanaf de kaft kan starten. Deze kaft vindt Rienk Oosterhof niet 
verleiden tot gebruik. 

Uit de titel moet al goed blijken wat er verwacht kan worden van het handboek. De titel 'bouwtijd minimalisa
tie' is volgens Willem van Rijn misleidend omdat dit ook over nieuwbouw lijkt le gaan. De subtitel lost dit op. 

Uitkomst twee-minuten-test 
Het werkwijzen schema aan de binnenzijde van de kaft word! door geen van de respondenten gevonden. Zij 
bladeren van voor naar achier door het handboek. 

Er is te veel tekst en informatie om gemakkelijk te doorgronden. De hoofdlijnen zijn wel duidelijk, maar twee 
minuten vinden alle respondenten te kort om de toegevoegde waarde bij hun project te beoordelen. 

Vier gebruikers zijn het geheel en Mn deels met de stelling eens dat zij na de twee minuten het handboek 
verder zouden bestuderen. 

Dee A: Analyse opdracht 
Sjoerd Talsma start een project ook met een analyse, maar doet deze op tekeningen. Dit is een goede 
aanvulling. Het is niet meteen duidelijk waarom een gebruiker deze analyse in zou moeten vullen, welke plek 
in het proces dit inneemt. De behandelde onderwerpen zijn voldoende volgens Sjoerd Talsma en Gerard 
Meijvogel. 

Deel B: snelkeuzemodel 
Het snelkeuzemodel bestaat uit Mm overzichtsblad met a/le werkwijzen en elementenclusters 
erop, en 14 bladen, Mm per elementencluster, waarop a/le werkwijzen worden beoordeeld voor 
dat elementencluster. 

De begrippen zoals 'elementencluster' zijn niet direct duidelijk. Alie respondenten vinden het overzichtsblad 
op het eerste gezicht veel , ingewikkeld en het bevat te veel cijfers. Alie respondenten zien na de uitleg wel 
de toegevoegde waarde van het overzichtsblad. 

De link met de bladen per elementencluster is bij sommige respondenten onduidelijk, bij andere erg helder. 
Ook verschillen zij van mening over de bladen zelf. Het is niet duidelijk wat een gebruiker hier nu mee moet: 
moet hij gaan invullen of afstrepen? 

Alie respondenten zijn het er geheel of deels mee eens dat zij de toegevoegde waarde van het snelkeuze
model inzien. 

Deel C/D/E/F: informeren over veNolgstappen 
Deze delen zijn minder uitvoerig besproken omdat de gebruiksvriendelijk van deze delen niet zo belangrijk is 
als die van de andere delen. 

Alie respondenten zijn positief over de overzichtsbladen per werkwijze in deel C. Het is duidelijk hoe de 
delen werken. 

Algemene opmerkingen 
Jos Lichtenberg zegt dat de gebruiker 'opgevoed ' moet worden, dat hij niet altijd zijn zin moet krijgen. 

Willem van Rijn zet ernstige twijfels bij de 50% bouwtijdverkorting op de kaft, hij is van mening dat dit niet 
misleidend moet zijn. 
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Rienk Oosterhof zegt dat beeldend materiaal een erg belangrijke trigger is en dat dit meer gebruikt moet 
warden. 

Sjoerd Talsma pleit voor een meer compactere tool , kart en krachtig. 

Gerard Meijvogel is over het algemeen erg enthousiast, maar de methodiek en wat de gebruiker moet doen 
was vaak niet helder. 

Conclusie 

Alie testpersonen zijn enthousiast over het onderwerp en het feit dater onderzoek gedaan is. 

Afhankelijk van de achtergrond van de testpersoon varieert de respons betreft het product, het handboek, 
enorm. Waar alle gebruikers het wel over eens zijn is dat zij de toegevoegde waarde van het handboek 
inzien en dat ze er allemaal graag verder in zouden willen bladeren als het af is. 

Gesprekkenverslagen 

Voor meer uitgebreide resultaten is per respondent het gesprekverslag gegeven. 

T oetsingsgesprek met Jos Lichtenberg, 30 oktober 20 I 2 
Als expert, ik heb niet de twee minuten test gedaan en de vragen gesteld, omdat Jos niet een beoogde 
gebruiker is. We hebben eerst de kaft bekeken en daarna door het handboek gebladerd, waarbij ik heb 
uitgelegd wat mijn bedoeling bij de delen is en Jos zijn feedback hierop heeft gegeven. 

Ka ft 
Er staan woorden op de kaft waarover word! gestruikeld. De woorden 'werkwijze' en 'elementencluster' 
spreken niet voor zich. Het bestaan van de gebruikswijzer is niet duidelijk uit de kaft. Er zou hier iets op 
moeten betreft de aansluiting op de gebouwgebruiker. Dit spreekt niet uit de titel. Op de kaft moet de visie 
meer naar voren komen. 

Gebruikswijzer 
Spreekt niet uit de kaft. Er moet duidelijk in waarom de titel zo is (waarom kantoorgebouwen , etc.) 

Trigger 
Niel al te veel luisteren naar wat gebruikers willen, maar ze 'opvoeden '. Triggers zijn oak volgens Jos dat de 
inhoud dit moet doen, technische kennis. 

Snefkeuzemodel 
De begrippen landen niet echt. Voor Jos is 'werkwijze' eigenlijk alleen van toepassing op mijn proces
werkwijzen. Fundamenten is een dubbele term omdat hier oak in de bouw een betekenis aan hangt. Het zou 
iets met 'basis' kunnen zijn. 

Aeneas 
Is een uitgever die zich tegenwoordig bezig houdt met kennisclusters ontwikkelen, men gaat minder boeken 
lezen en meer handboekjes en zakboekjes gebruiken. 

Concfusie 
Jos vindt het een goed idee, de gebruiksvriendelijkheid is eigenlijk een randvoorwaarde om iets te maken, 
daarna moet je focussen op inhoudelijke informatie. Jos concludeert dat het eigenlijk iets is waar elke 
gebruiker zelf iets aan toe kan voegen. 
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Toetsingsgesprek met Willem van Rfln, 24 oktober 2012 

fntroductie 
Willem is projectleider organisatie bij Grote Projecten, vanaf het SO tot aan de realisatie , en vaak nag een 
stukje daarna draait hij oak mee om kennis over te dragen. Is in buitendienst gestart a.a. als werkvoorberei
der. Zijn functie nu is vergelijkbaar met die van een bedrijfsbureau. 

Handboek 
De titel is ietwat misleidend: 'bouwtijd minimalisatie' lijkt oak op nieuwbouw te slaan. 
Er werd een stroomschema gezocht maar niet meteen gevonden, toen hij het werkwijzen schema 
aan de binnenzijde zag bedoelde hij dit. 
1 minuut is echt te kart om het handboek te beoordelen. 
Het overzichtsschema in Bis duidelijk, maar de schema;s per element waren even zoeken . Link met 
eerste overzicht sterker maken. 
Op de kaft staat 50% bouwtijdverkorting, dat vind hij lastig te geloven. Twee keer zoveel man bete
kent niet gegarandeerd 50% verkorting. Dal is erg moeilijk. Dit kan misleidend zijn. 
Bij lean werken moet men al erg veel moeite doen om 20% van de bouwtijd af te halen, 50% is wel 
erg ambitieus. 
De 50% slaat bij mijn uitwerkingen alleen op een gedeelte van het project, niet op het hele project. 
Dat moet er wel eerlijk bijkomen. 
Smart Building Logistics kent hij en vindt hij oak geweldig. 
Over planningen: bouwtijd is de som van de intervallen plus de langste doorlooptijd. De intervallen 
zijn vaak redelijk eenvoudig aan te pakken, maar dan blijft de langste doorlooptijd . Dat is relevant. 

Afsfuiting 
Willem vond het erg interessant wat ik aan het doen ben, en ontvangt graag een exemplaar als het zover is. 
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T oetsingsgesprek met Rienk Oosterhof, 2 6 oktober 20 I 2 

lntroductie 
Bijgepraat betreft het onderzoek: wat ik met de cases gedaan heb, hoe dat geevolueerd is tot het handboek. 

Toetsing: Aanpak 
Rienk vindt het goed dat ik het gebruik beoordeel , omdat BAM veel goede producten heeft maar juist de 
implementatie vaak stroef gaat. 

Toetsing: kaft 
De kaft is weinig verleidend. Dit vooral omdat er geen beeldend materiaal is. 
Het oranje tabje van deel B valt wel op en triggert tot gebruik. Omdat het tabje nu nog ietwat onge
lukkig is gepositioneerd komt Rienk op het verkeerde blad uit. 
De titel triggert, de ondertitel suggereert dat het alleen voor verduurzamen is. Hierdoor zou het snel 
weggelegd kunnen warden 
lnhoudsbeschrijving: kortere termen aanhouden 

Toetsing: twee-minuten test 
De inhoud is moeilijk direct te doorgronden. Er is heel veel tekst. 
Men zit te wachten op iets dat bewezen is (mijn voorbeelden). Dit is dus voor de interne verkoop
baarheid erg belangrijk. 
Als je naar de referenties gaat dan kom je weer op gebruiksonvriendelijke pagina's terecht. 
De inhoud zou van grof naar fijn moeten werken, zodat 

Toetsing: snelkeuzemodel 
Op de bladen staat teveel tekst, en teveel cijfers die afleiden van de echte kern. 
Meer beeldend : kunnen de elementenclusters niet met symbolen? En kunnen er niet cijfers weg? 
Andere manier van lezen 

Toetsing: vindbaarheid informatie 
De hoofdstukken kan Rienk wel vinden , maar in het hoofdstuk als er meteen een matrix staat, is hij 'lost'. 
Hierdoor moet er in de hoofdstukken van grof naar fijn warden gewerkt. 

Zou je het handboek gebruiken? 
Nu wel omdat wij over het onderzoek gepraat hebben. Als alleen het handboek op het bureau terecht zou 
komen, zou ik het waarschijnlijk in mijn tas stoppen en op een rustig moment nog eens doorbladeren. 

UAV-gc als voorbeeld 
Dat zijn twee boekjes die aan elkaar vastzitten door een kaft die 3x uitgeklapt wordt. Een bevat de contract
teksten, de ander de toelichting. 

Afsluitende opmerkingen 
Het onderzoek op zich is erg interessant 
Rienk ervaart dat men hun projecten alleen vanuit de eigen kennis benaderen 
Om men zover te krijgen om dit te gebruiken, moet de trigger grater en de informatie helderder. 
Trigger kan ook info betreft de prestaties zijn (op vases .... Bewezen) 
Meer beeldend materiaal 
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T oetsing met Sjoerd Talsma, 5 november 20 I 2 
Sjoer is bezig met de voorbereiding van een project dat geschikt zou zijn voor de toetsing met het handboek. 
Dit project is nog in een vertrouwelijke staat en de naam wordt dus niet vastgelegd hier. 

Ka ft 
Er spring! niet echt iets uit, er is veel tekst en er gebeurt Oberhaupt veel. Sjoerd raad aan om op de kaft 
alleen een pakkende afbeelding te zetten, en een triggerende tekst (bv die AUK besparing). Hij geeft zelf het 
voorbeeld van een tijdschrift kopen: je kijkt hier naar het plaatje en een tekst, en je wordt nieuwsgierig 
gemaakt door een bewering en denkt dan 'huh? Hoe doen ze dat nou?' dan wil je verder lezen. 

Er moet dus een sprekend plaatje en een prestatie van het handboek op de kaft. Mijn boomtekening vindt 
Sjoerd 'wat zweverig' 

Twee-minuten-test 
Oak sjoerd heeft het werkwijzenschema in de kaft niet gevonden. 

Bladert veel door de werkwijzen en de andere proza. Hij is tevreden over de leeswijzer, hij had over de 
tabjes op de kaft heengekeken. De twee minuten zijn te kart om te beoordelen of het handboek toegevoegde 
waarde heeft bij zijn project. 

Dee/A 
Als Sjoerd een project krijgt, begin! hij met een analyse die hier een beetje op lijkt, maar dan gaat hij met 
kleurtjes de tekeningen inkleuren: wat wordt er gesloopt, etc. De tekeningen zijn een goede output om toe te 
voegen aan mijn handboek. Op de tekening aangeven wat je gaat doen, dan hoe je het gaat doen. 

Mijn invulling van de analyse: het moet iets warden waar je minder moeite in hoeft te sleken, zoals aankrui
sen. Sjoerd zegt dat er behoefte is aan duidelijke, hapklare brokken en dat ik met het handboek niet in 
algemeenheden moet stranden. 

Mijn L van GOL heeft veel overlap met het Attente Bouwers Plan. Je moet met meer mensen rekening 
houden dan alleen de opdrachtgever. 

Dee/B 
Het overzichtblad is te overweldigend, sjoerd ziet niet wat de cijfers (beoordelingen) betekenen , er staat te 
veel op. Na uitleg van het blad en verder bestuderen ziet sjoerd er wel iets in, maar niet in deze vorm. 

De elementencluster bladen zijn helder wat betreft hoe je het moet doorlopen, want zo werkt het risico
kansen dossier ook. Sjoerd zou de bladen misschien gebruiken, om dingen vast te leggen. De kolom geld 
wordt gemist, dit is toch altijd het eerste waar naar gekeken wordt . Er staat een kolom tijdwinst, maar hij mist 
een kolom waarom je het dan niet toe zou passen (doelt op kosten). 

Proza de/en 
Het is wel duidelijk hoe de proza werkt en sjoerd is positief over de overzichtsbladen per werkwijze. Ook hier 
mist hij meer duidelijke informatie over kosten. 

Dit ziet er wel interessant uit, maar hij heeft meer tijd nodig om dit nader te bestuderen. De coderingen van 
de werkwijzen verwarren (nog meer code's en verwijzingen) 

De bouwfasen, daar kan hij niets mee. (pers opmerking: waarschijnlijk omdat hij laat in het voorbereidings
proces zit) 

Referenties en voorbeelden 
Alles is hier weer veel! Bij het voorbeeld staat nog steeds niet echt iets over kosten waar hij iets mee kan. 

Algemeen 
Mijn handboek doet hem ook denken aan een risico-kansen dossier, dit zal hij mij toe mailen om te bekijken. 

Sjoerd ziet in mijn product dat ik er graag al mijn kennis in wil proppen, maar dat dit niet per se de beste 
manier is om iets bruikbaar te maken. het moet compact en to the point zijn , kart en krachtig . Zelfs het DHV 
voorbeeld zou hij zo niet lezen. 

Sjoerd mist plaatjes. Hij zegt hier wel bij dat het wel sprekende plaatjes moeten zijn , een voorbeeld kan hij 
helaas niet geven. 
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Toetsingsgesprek Gerard Meflvogel 

Algemeen 
Gerard is technisch ontwikkelaar, hij komt in beeld nadat het eerste klantcontact is geweest en werkt dan in 
VO/DO/SO fasen naast een commercieel ontwikkelaar. Als de uitvoering start is hij alleen nog op de 
achtergrond aanwezig . 

Katt 
De triggers zijn niet duidelijk: AUK wat is dat? Besparing ten opzichte van wat? Neerzetten 'Gebruik hand
boek voor besparing van . .' het woord handboek zou Gerard in de titel zetten. 

Verduurzamen? 

Er is wel veel op de voorkant, maar Gerard vindt het wel leuk dat je er gelijk mee begin! in plaats van 
algemeenheden. Maar moet hij nu beginnen bij B of A? 

Twee-minuten-test 
Bij BMS vind hij het heel goed dat je een schemaatje hebt wat je gaat doen. Start bij gebruikswijzer vindt hij 
ook goed. Bladert van voor naar achier. NEN normen en modellen (zoals het Wheel) vind hij erg goed, maar 
er is wel veel tekst. 

De tijd is erg kort om te kunnen zien hoe alles werkt , modellen nogmaals erg enthousiast. Techneuten 
zoeken naar modellen, niet naar tekst. 

Deel A Ana/yseren opdracht 
Waar is deze analyse goed voor? vraagt ook wat de relatie is met het werkwijzen schema in de kaft. Van het 
begin tot het eind moet er een zelfde model/schema warden gebruikt. Gerard vindt het woord 'inventarisatie' 
beter dan 'analyse'. De onderwerpen ziet hij wel als compleet. Hij zou het gebruiken, mils bekend is waarom 
het zo gedaan wordt. 

Deel B snelkeuzemodel 
Overzichtsblad : wat moet ik er nu mee? De stappen zijn niet duidelijk uitgelegd. Er staat erg veel info op Mn 
blad , maar over het algemeen heel gebruiksvriendelijk. Er is wel wat uitleg voor nodig: wat moet ik nu 
precies doen? Quote: 'heel gebruiksvriendelijk' 

Proza de/en 
Kun je dat wheel dan zelf invullen? Wat is de relatie tussen het wheel en die kopjes die eronder staan? Wat 
is hiervan dan de uitkomst? lk heb verteld dat dit deel geen uitkomst heeft maar dat je dat zelf moet doen. 
Over het algemeen duidelijk. lvm tijd hebben we hier geen vragen gedaan, en referenties zijn eigenlijk niet 
bekeken. Maar daar werd dus ook niet naar gezocht. 

Handboek als gehee/ 
In de gebruikswijzer moet in de eerste alinea iets staan van wat je moet doen (van ga naar B of A). 

Het werkwijze schema in de kaft, daar moet uitleg bij . Word! nu nergens aan gelinkt. 

Persoonlijke opmerkingen 
Over het algemeen was Gerard erg enthousiast, maar de methodiek was niet altijd helder. lk moest veel 
toelichting geven bij de stappen die een gebruiker moet maken. En de output is ook niet duidelijk: dat moet 
meer helder zijn dat er uit deel B gewoon een lijst komt. 
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Toetsingsgesprek met Jitske van Helden-Jongstra, 16 november 201 2 

A/gemeen 
Jitske heeft bij BAM Gebouwservices als projectleider gewerkt en is nu technisch ontwikkelaar bij BAM 
Utiliteitsbouw. Zij is op het moment bezig met een haalbaarheidsstudie van de (gevel)renovatie van de KvK 
te Utrecht. 

Katt 
Jitske leest de volledige kaft, het is wel duidelijk mar je haalt er niet in Mn keer uit wat het kan. Wat betekent 
AUK? Bij BAM Utrecht gebruiken ze hiervoor de term ABK (algemene bouw kosten). (Dit geeft aan dat 
afkortingen eigenlijk nooit eenduidig zijn) De term quickstart is ietwat onduidelijk, ze stelt voor om hier 
'stappenplan ' van te maken. Wellicht kan iemand van Marketing & Communicatie me helpen om de kaft 
grafisch vorm te geven, bijvoorbeeld door een bestaande format. 

Is het een stappenplan? Meer schematisch weergeven hoe het zit. Bijvoorbeeld een piramide. De proza 
delen zijn geen stappen. Jitske zou deze dan ook benoemen als bijvoorbeeld 'naslagwerk'. 

Twee-minutentest 
Als je het boek openslaat moet er meteen een duidelijk schema zijn hoe het handboek werkt. Figuur twee 
vindt Jitske hiervoor geschikt, dit is het schema met de delen weergegeven. Jitske heeft wel het werkwijzen
schema gevonden maar vindt dat deze niet op de goede plaats staat. Het moet een meer prominente plaats 
krijgen. Het is niet even iets dat je in drie tellen doorleest. Het is heel goed dat er een index is. Deze moet 
nog wel uitgebreid warden met alle termen die in de hoofdtekst staan. 

Deel A analyse 
Jitske vindt het goed dat de analyse alle punten afgaat. De indeling van de elementenclusters moet genuan
ceerd warden. Deel 1 C is niet bouwrijp maken maar gebruiker verhuizen. Dit moet hernoemd warden. 
Bijvoorbeeld bij 2E binnenwanden moeten ook de binnenwandopeningen komen, duidelijk beschrijven dat dit 
erbij hoort. 

Jitske mist bij de vaste gegevens de vraag of er nog iets geengineerd moet warden. Ze legt uit dat hiermee 
word! vastgelegd wat de verantwoordelijkheden van de bouwer zijn , bij voorbeeld betreft constructieve 
doorbraken die doorgerekend moeten warden. Het is erg belangrijk om deze afspraken te maken: wie doet 
wat? 

Deel B snelkeuzemodel 
Het schema met de drie typen werkwijzen is van grof naar fijn , Jitske zou dit in een piramide zetten om dit te 
benadrukken . Het tabje bij B is verwarrend (deze zit nu niet aan het snelkeuzemodel), er word! voorgesteld 
om met tabbladen te werken. 

Het overzichtsblad: er zijn veel cijfertjes, waar moet het eerst naar gekeken warden? De legenda van de 
cijfers zou Jitske op het rechterblad plaatsen, en de gradatie van de cijfers anders. Een gebruiker wil zien 
wat hij het eerst moet doen, waar hij de grootste wins! kan behalen. Waar zijn de cijfers 1-4? 

Deel C lnformatie werkwijzen 
Er moet per pagina op staan over welke werkwijze het gaat, voor de duidelijkheid. Jitske vraagt zich af hoe 
de controle verloopt over de gegevens in het handboek, klopt dit allemaal wel? Er moet ook aandacht 
besteed warden aan de teksten, dat de zinnen goed lopen etc. Jitske vind het verwarrend dat de product en 
proces werkwijzen 0 en U heten. Ze vindt het Wheel erg duidelij k. lnhoudelijk: bij Prefab kan erbij dat dit een 
wijziging van de materiaalkeuze inhoudt. 

Overig 
Delen D en E zijn ook helder, Jitske ziet ook van deel E in dat het erg nuttig is om go/ no go momenten vast 
te leggen. In de woningbouw zijn wijzigingen vaak uit den boze, maar in de utiliteitsbouw warden er altijd nog 
veel wensen doorgevoerd op latere momenten. 

De term best practices vindt ze hier niet gepast, omdat er niet uitgewerkt word! wat de wins! bij die projecten 
dan precies was. Ze zou de voorbeelduitwerkingen gaan gebruiken als ze het handboek op een project gaat 
gebruiken. 
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Bijlage VIII Handboek 

Bouwtijd van het verduurzamen van bestaand vastgoed 

Een methode om werkwijzen te selecteren die de duur van de overlast 
optimaliseren bij een utiliteitsgebouw in functie 

Bijlage VIII Handboek 

Het handboek is apart gebundeld 
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