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Afstudeerverslag NORMEREN op MMT 

Voorwoord 

Voor u ligt het eindrapport van het afstudeerwerk ter afronding van mijn studie Construction Technology aan de 

Technische Universiteit Eindhoven. Het werk is uitgevoerd bij bouwbedrijf Plegt-Vos Stoffels B.V. te Gendt. 

Dit eindrapport zet uiteen hoe nauwkeurige arbeidsnormen zijn te verkrijgen voor het stellen van buitenkozijnen bij 

seriematige woningbouwprojecten . 

Voor een bouwbedrijf is het van belang de tijd van een productieproces, ofwel arbeidsnorm, zo zuiver mogelijk te 

bepalen. Beschikken over correcte normen betekent, beschikken over belangrijk basismateriaal ten behoeve van een 

goede organisatie en scherpe calculatie van het werk. 

Vooral de persoonlijke belangstelling voor bewerkingstijden in combinatie met een praktijkonderzoek hebben er toe 

bijgedragen dat met veel enthousiasme en plezier is gewerkt aan dit eindrapport. 

Aan de totstandkoming van dit rapport hebben verschillende personen een belangrij ke bijdrage geleverd . Allereerst 

wil ik Evert Poortman en Martin Vissers van de Technische Universiteit Eindhoven bedanken voor hun begeleiding en 

adviezen tijdens de afstudeeropdracht. 

Daarnaast bedank ik Jan ten Dam en Jorrit Talsma voor de directe begeleiding binnen Plegt-Vos Stoffels B.V. en de 

plezierige samenwerking. Tevens bedank ik de medewerkers van Plegt-Vos Stoffels B.V. en met name de calculatoren , 

die ik regelmatig heb lastig gevallen om de benodigde informatie te vergaren . 
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Naast Plegt-Vos Stoffels B.V. wil ik woorden van dank richten aan de bouwbedrijven Variant B.V., Klomps , Geveke BV 

en Heijmans B.V. voor de welwillende medewerking aan dit afstudeerproject . 

Semmel, 19 januari 2006 

Rob Mans 
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Samenvatting 

Binnen Plegt-Vos Stoffels B.V. worden arbeidsnormen gebruikt om een voorcalculatie te kunnen maken van 

bouwprojecten. Daarnaast worden normtijden ingezet als instrument voor de productiebesturing. In dit rapport is de 

arbeldsnorm opgebouwd uit drie delen: de basistijd (netto bewerkingstijd), de bijkomende tijd in de vorm van 

toeslagen (richttijd) en tot slot de bouwplaatscoefficient. 

Voor het stellen van buitenkozijnen zijn arbeidstijden geregistreerd en vergeleken met de bijbehorende aangenomen 

normtijd. Hierbij zijn verschillen tussen beiden aan het licht gekomen. De waargenomen afwijkingen zijn in grootte 

en onderlinge variatie van dien aard dat zowel de voorcalculatie als productiebesturing nadelige gevolgen 

ondervinden. Door middel van intern onderzoek zijn oorzaken van de verschillen achterhaald . 

Voor een groot deel ligt de problematlek bij het opstellen van arbeidsnormen. De afdeling calculatie gebruikt in de 
huidige situatie geen eenduidig normeringsproces. De kennis van het normeren ligt bij de medewerker en is daardoor 

niet geborgd binnen de organisatie. 

In de probleemanalyse is het volgende kernprobleem geconstateerd: 

Het huidige normeringsproces /eidt tot een onnauwkeurige arbeidsnorm voor het stellen van houten buitenkozijnen. 
Hierdoor ontstaat een verschil tussen de "gecalcu/eerde" en de werkelijke arbeidsnorm. 

De doelstelling van dit afstudeerproject is : 

Het doe/ van het afstudeerproject is het ontwikkelen van een rekenhulpmiddel voor de calculator om het stellen van 
houten buitenkozijnen te kunnen normeren met een maximaal verschil van 5% tussen de gecalculeerde en de 
werkelijke arbeidsnorm. 

Gegevens voor het rekenhulpmiddel zijn verkregen door de volgende probleemstelllngen te beantwoorden: 
I. Wat is de werkmethode voor het stellen van buitenkozijnen (vanuit praktijksituaties)? 
2. Wat is de grootte van de netto bewerkingstijd "stellen buitenkozijnen"? 
3. Wat is de grootte van de richttijd "stellen buitenkozijnen"? 
4. Wat is de grootte van de bouwplaatscoefficient? 

De aanpak van het onderzoek volgt de opbouw van de arbeidsnorm. Allereerst is met behulp van methodestudie een 

werkmethode in deelbewerkingen vastgelegd voor het proces "stellen buitenkozijnen". Hierbij zijn zeven 

randvoorwaarden opgesteld die de werkwijze waarborgen. De deelbewerkingen zijn vervolgens onderverdeeld in 

handelingen. Door middel van continu waarnemingen zijn grondtijden gekoppeld aan de handelingen. De optelsom 

van deze tijden resulteert in een netto bewerkingstijd . 

Daarnaast zijn op vijf seriematige woningbouwprojecten Multi Moment Opnamen verricht. De hieruit verkregen 

toeslagpercentages vormen de bijkomende tijden . Een brainstormsessie met projectleiders in combinatie met 
literatuurstudie hebben geleid tot een 14-tal bouwplaatsomstandigheden waarmee een bouwplaats is te waarderen . 

Hiermee is de bouwplaatscoefficient na te gaan. 

Op basis van de resultaten van het onderzoek is een rekenhulpmiddel ontwikkeld met behulp van de software JAVA 

2 Platform. De gebruiker voegt enkele kenmerken toe aan het hulpmiddel. Met deze kenmerken en een databank in 

JAVA 2 berekent de computer afzonderlijke arbeidsnormen voor de verschillende buitenkozijnen. Daarnaast worden 

een aantal begrotingshoeveelheden verkregen. 

TU/el 

In het rekenhulpmiddel zijn een aantal oplosslngen verwerkt die zorgdragen voor nauwkeurige arbeidsnormen. 

leder type buitenkozijn krijgt aan de hand van de ingevoerde kenmerken zijn eigen gedetailleerde netto 

bewerkingstijd (handelingenniveau). Onbekende omstandigheden zijn in kaart gebracht door middel van 
toeslagpercentages en een waardering van de bouwplaats . Dit leidt tot arbeidsnormen die niet op "onderbuikgevoel" 

totstandkomen, maar op aanwezige informatie in de vorm van bestek, bestekstekeningen, documenten en metingen. 

Door gebruik te maken van het rekenhulpmiddel ligt voor de afdeling calculatie een procedure vast waarin het 

normeringsproces voor het stellen van buitenkozijnen is omschreven. De kennis van het normeren is geborgd binnen 

de organisatie . Met behulp van effectieve normeringsmethoden kan de databank van het hulpmiddel regelmatig 

word en geactualiseerd. Hierdoor blijven de normtijden representatief voor het proces "stellen buitenkozijnen" . 

Het programma van eisen van het rekenhulpmiddel is gecontroleerd. Uit toetslng van een proefproject blijken de 

door het rekenhulpmiddel opgestelde arbeidsnormen niet meer dan 5% af te wijken van de werkelijke normtijd . 



TU/e I 

lnhoudsopgave 

Voorwoord 

Samenvatting 

lnhoudsopgave 

lnleiding 
l. l Orienta tie 

l. l. l Proces "stellen buitenkozijnen" bij Plegt-Vos Stoffels B.V. 

1.1 .2 Arbeidsnormen 

l.l.3 Arbeidsstudie 

1.1.4 Normeerbaarheid van het proces "stellen buitenkozijnen" 

1.2 Problematiek 

1.2.l Verschil in arbeidsnorm 

1.2.2 Oorzaken voor verschil in normtijd 

1.2.3 Normeringsproces van de afdeling calculatie 

2 Komen tot een rekenhulpmiddel 
2.1 Doelstelling 

2.2 Oplossing en 

2.3 Randvoorwaarden 

2.3. l Kader 

2.3.2 Programma van eisen 

2.4 Probleemstellingen en onderzoeksvragen 

2.5 Dataverzameling 

2.6 Aanpak 

3 Onderzoek voor het rekenhulpmiddel 
3.1 Werkmethode 

3.1. l Werkmethode in deelbewerkingen 

3.1.2 Handelingen en volgorde 

3.2 Netto bewerkingstijd 

3.2 . l Constante elementen 

3.2 .2 Variabele elementen 

3.2.3 Hijstijd 

3.2.4 Resume 

3.3 Richttijd 

3.3. l Multi Moment Opnamen 

3.3.2 Correcties arbeidskracht 

3.3.3 Repetitie-effect 

3.3 .4 Toeslagen omstandigheden 

3.4 Bouwplaatscoefficient 

3.4. l Bouwplaatsomstandigheden 

3.4.2 Waardering bouwplaats 

3.4.3 Resume 

4 Het rekenhulpmiddel 
4.1 Arbeidsnorm berekenen {oplossingen I & 2) 

4.2 Het rekenhulpmiddel voor de calculator {oplossingen 3 & 4) 

4.2.l Benodigde gegevens 

4.2.2 STAP l : Projectgegevens invoeren 

4.2.3 STAP 2: Kenmerken buitenkozijn invoeren 

4.2.4 Rapportage 

4.2.5 Databank actualiseren 

4.3 Programma van eisen controleren 

5 Aanbevelingen, aandachtspunten en vervolgonderzoek 

Literatuur 

Afstudeerverslag NORMEREN op MMT 

Biz. 

l 

2 

2 

3 

5 

7 

9 

9 

10 

12 

14 

14 

14 

l 5 

15 

16 

14 

14 

17 

19 

19 

20 

24 

27 

27 

27 

29 

30 

31 

31 

32 

32 

33 

36 

36 

37 

39 

40 

40 

49 

49 

51 

54 

55 

57 

59 

62 

64 



TU/e I 

Afstudeerverslag NORMEREN op MMT 

Bijlagen 

Bljlage I SADT -schema en vlsuele voorstelllng "stellen bultenkozijnen" 

Bljlage II Berekenlng arbeldsnorm "stellen bultenkozljnen"voor project 19 patlowonlngen 

Bljlage Ill Arbeldsnorm "stellen bultenkozljnen" In begrotlng 

Bijlage IV Normeerbaarheidsanalyse 

Bijlage V Knelpunten 

BIJlage Va Proces realiseren in begroting 

Bijlage Vb Proces calculeren "stellen buitenkozijnen" 

Bijlage Ve MMO-samenvattingsformulieren 

Bljlage VI KoziJnstelbeugel 

Bijlage VII Continu waarnemingen en MMO 

BIJlage VIII Resultaten continu waarnemingen 

Bijlage IX Resultaten MMO 

BIJlage X Moederbestand 

BIJlage XI ProefproJect 

lnstructie rekenhulpmiddel NORMEREN op MAA T 

CD-ROM rekenhulpmiddel NORMEREN op MAA T 
- Map Rekenhulpmiddel NORMEREN op MAAT 

- Map Programmacode Rekenhulpmlddel NORMEREN op MAAT 

- Map Software JAVA 

- Map Databank Rekenhulpmiddel NORMEREN op MAAT In EXCEL 



Afstudeerverslag NORMEREN op MAAT 

l lnleiding 

De concurrentie binnen de bouwnijverheid is ge'intensiveerd . Naast de teruggang in de gehele bouwsector als gevolg 

van de kwakkelende economie heeft de bouwfraude de concurrentie in de bouwsector verder laten toenemen. In 

november 2001 onthulde het tv-programma Zembla illegale prijsafspraken in de bouwnijverheid. 

lnmiddels zijn onregelmatigheden als marktverdelingen en prijsafspraken niet meer mogelijk door onder andere een 

actief opsporingsbeleid en een gedragscode waarin ondernemers vastleggen dat zij correct handelen. In deze nieuwe 

bouwmarkt zijn er minder belemmeringen voor nieuwe toetreders . Hierdoor wordt de concurrentie vergroot. 

Al met al zijn de prijzen en normen hierdoor onder druk komen te staan. Het management van bouwbedrijven richt 

zich meer en meer op een grotere nauwkeurigheid van inschrijfbegrotingen. Met andere woorden: een discrepantie 

tussen begrote en werkelijke kosten van een bouwproject betekent een groot risico voor de eigen concurrentiepositie. 

Vandaar de interesse van het bouwbedrijf Plegt-Vos Stoffels B.V. voor dit afstudeerwerk. Uit onderzoek bleek dat er 

grote verschillen waren tussen de "gecalculeerde" en bestede arbeidsnorm voor het stellen van houten 

buitenkozijnen. Dat de begrote normtijden ongelijk zijn aan de bestede tijden is niet nieuw voor het bedrijf, maar de 

waargenomen grootte van deze verschillen baart Plegt-Vos Stoffels B.V. zorgen . 

Een oorzaak is te vinden binnen de afdeling calculatie van Plegt-Vos Stoffels B.V. In de huidige situatie beschikt deze 

afdeling niet over een eenduidig normeringsproces. Elke calculator heeft een eigen invulling. Zo worden normen 

opgesteld op basis van historische gegevens (welke niet regelmatig zijn getoetst) en op ervaring of "onderbuikgevoel" 

van een calculator. Dit moet exacter. In eerste instantie wenst men dit voor de arbeidsnorm van het stellen van 

houten buitenkozijnen. 

TU/el 

Leeswijzer 
In hoofdstuk 1 wordt het proces van het stellen van houten buitenkozijnen (voortaan proces "stellen buitenkozijnen") 

besproken en dieper ingegaan op een aantal onderwerpen dat relevant is voor de rest van dit rapport. 

Vervolgens staat de problematiek centraal die ten grondslag ligt aan het verschil tussen de werkelijke arbeidstijden 

en de gestelde normtijden bij het stellen van buitenkozijnen. Verder wordt in een '1ST -SOLL' vergelijking de huidige 

situatie van het normeringsproces gespiegeld aan de gewenste situatie. Hierop volgt het kernprobleem van dit 

afstudeerwerk. 

Het ontwikkelen van een rekenhulpmiddel is het antwoord op het kernprobleem. De doelstelling en oplossingen zijn 

geformuleerd. Daarnaast behandelt hoofdstuk 2 de randvoorwaarden, de probleemstellingen met onderzoeksvragen 

en de dataverzameling. Het laatste onderwerp van dit hoofdstuk bespreekt de aanpak van het onderzoek. 

In hoofdstuk 3 worden de resultaten van het onderzoek getoond . De opbouw van de arbeidsnorm wordt hierbij 

gevolgd . Het rekenhulpmiddel zelf wordt in hoofdstuk 4 behandeld . Allereerst wordt de berekeningswijze die het 

rekenhulpmiddel hanteert uitgelegd. Vervolgens wordt uiteengezet welke stappen de calculator moet ondernemen 

om het hulpmiddel te laten functioneren. 

Uiteindelijk worden in hoofdstuk 5 de aanbevelingen gegeven. Tot slot komen aandachtspunten aan bod die van 

belang zijn bij de implementatie van het rekenhulpmiddel en worden mogelijkheden gegeven voor vervolgonderzoek. 

1 
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1.1 Orientatie 

In deze paragraaf is het proces "stellen buitenkozijnen" in beeld gebracht. Verder zijn de onderwerpen 

arbeidsnormen en arbeidsstudie toegelicht. Tot slot is de normeerbaarheid van het proces "stellen buitenkozijnen" 

bepaald. 

1.1.1 Proces "stellen buitenkozijnen" bij Plegt-Vos Stoffels B.V. 
Binnen bouwbedrijf Plegt-Vos Stoffels B.V. (voortaan PVS) is het stellen van houten buitenkozijnen onder de loep 

genomen. Het proces 1 "stellen buitenkozijnen" bestaat uit een aantal bewerkingen die met een bepaalde 

ploegbezetting en volgorde worden uitgevoerd. Hierbij zijn de start- en eindsituatie bekend en deze staan vast. In 
figuur 1.1 is het proces visueel voorgesteld. 

Transporteren 
kozijn 

Zand..- kraan: 
2 man en een 
bolderkar 

Met kraan : 
2 man+ lo'aan
machinist 

Startsit\Jatie: 

Maatvoeren 
beugels 

2man 

- Kozijnen aanwezig op de bouwplaats 
- Steiger is op hoogte 
- Profielen burtenmetselwer1< zijn gesteld 

Bevestigoo 
beugels 

2man 

Einds~atie: 

Positioneren 
kozijn 

2man 

- Kozijnen zijn in de X-. Y- en Z-richting 
op de juiste wijze geposrtioneerd en 
bevestigt. 

Bevestigen 
kozijn 

2 man 

Figuur I. I Proces "stellen buitenkozijnen • bij PVS 

De bewerkingen zijn hieronder kort toegelicht: 

Transporteren kozijn : 

Het transporteren vindt op twee manieren plaats. 

- Zonder kraan (gewicht < 50kg): 

Purren 
naden 

1man 

Afdekken 
onderdcrpel 

1 man 

Met behulp van een platte wagen wordt het kozijn van de opslagplaats vervoerd naar de werkplek. Komt het kozijn op 

de eerste of tweede verdieping te staan wordt gebruik gemaakt van de bouwlift. Vervolgens wordt het kozijn 
uitgelopen. 

- Met kraan: 
Timmerman 1 staat bij de opslagplaats van de kozijnen om ze aan te pikken. De kraan transporteert het kozijn naar 

timmerman 2. Timmerman 2 staat op de plek waar het kozijn moet worden gesteld. Daar wordt het kozijn afgehaakt . 

Het kozijn wordt tegen de leuning van het steiger geplaatst. 

Maatvoeren beugels: 
Vanuit stramienmaten en meterpeil worden met behulp van een lange waterpas en rolmaat de ontwerpmaten en 

hoogtemaat van het kozijn uitgezet. Het resultaat is een potloodstreep. 

Bevestiqen beugels : 

Het bevestigen van beugels bestaat het uit het uitleggen, aftekenen, boren en pluggen van de beugels. 

Positioneren kozijn : 

Het kozijn wordt door twee timmermannen opgetild, op de beugels geplaatst en tijdelijk vastgeschroefd . Ter hoogte 

van de onderdorpel wordt een draad gespannen. De hoogtemaat wordt gecontroleerd en eventueel gecorrigeerd door 

vulplaatjes tussen de beugels en het kozijn te leggen. Daarnaast wordt de onderdorpel op de neggemaat gezet. 

Tenslotte wordt het kozijn naar boven toe te lood gesteld . 

Bevestiqen kozijn: 

Het kozijn wordt rondom afgeschroefd . 

Purren naden: 
Een timmerman loopt het kozijn na met een purschuimbus om de naden tussen spouwlat en binnenblad te dichten. 

Afdekken onderdorpel : 

De onderdorpel en eventueel tussendorpels worden door folie en tape ingepakt om te voorkomen dat valspecie het 

kozijn beschadigt . 

1 Proces : een aantal opeenvolgende bewerkingen met een bepaalde ploegbezetting en volgorde, waarbij begin- en eindsituatie 

bekend zijn. 

2 
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De werkvolgorde en ploeggrootte zoals weergegeven in figuur l . l is gebaseerd op de gehanteerde werkmethode 

voor het stellen van buitenkozijnen op het bouwproject 19 patiowoningen "de groene muren" te Bemmel van PVS. Het 
gehele proces is in beeld gebracht door middel van een SADT-schema en schetsen (zie bijlage I). 

Door middel van Multi Moment Opnamen uit te voeren op het bouwproject is de arbeidsnorm berekend voor het 

stellen van buitenkozijnen. De arbeidsnorm bedraagt 0,98 manuur/ m2 (zie bijlage 11). 

De deelbewerkingen zijn verdeeld over zes hoofdactiviteiten2 met betrekking tot een productieproces (zie tabel l . l ). 

Hoofdactiviteit Deelbewerklngen Tljd per Tljd per Aandeel In norm 
"stellen kozljnen .. deelbewerklng hoofdactlvltelt per hoofdactlvitelt 

(manmlnuten} (manmlnuten} 

Prepareren (valt buiten startsituatie) - - -

Transporteren Transporteren kozijnen (incl. uitlopen) 28 28 28/118 = 24 O/o 

Uitzetten Maatvoeren beugels 18 18 18/118 = 15 O/o 

Bewerken Bevestigen beugels 24 32 28/118 = 27 0/o 

Purren naden 8 

Verwerken Positioneren kozijnen 17 29 29/118 = 25 0/o 

Bevestigen kozijnen 12 

Conditioneren Afdekken onderdorpel 11 11 11/ 118 = 9 0/o 

TOTALEN 118 100 

Tabe/ I . I Ailndee/ per hoofdactiviteit binnen arbeidsnorm "stellen buitenkozijnen" 

Van de arbeidsnorm staat 25% in direct verband met het stellen van kozijnen (22% - positioneren / bevestigen). Er 

wordt 75% in beslag genomen door transporteren (24% - transporteren / uitlopen), uitzetten (15% - maatvoeren 

beugels), bewerken (27% - bevestigen beugels/purren naden) en conditioneren (9% - afdekken onderdorpel). 

1 .1 .2 Arbeidsnormen 
Een norm is een standaard, maatstaf of criterium waarnaar iets beoordeeld kan word en. Binnen organisaties verstaat 

men onder een norm doorgaans een vastgestelde waarde van een bepaalde grootheid, waaraan een product moet 

voldoen en waaraan dat product getoetst (gemeten) kan worden. Dit is bijvoorbeeld een ruwheidsnorm voor een te 

slijpen onderdeel of een tolerantienorm voor de maat van een te boren gat. 

Dit afstudeerproject richt zich op arbeidsnormen. Arbeidsnormen stellen de minimaal benodigde tijd (in minuten of 

uren) vast voor een gekwalificeerde arbeidskracht om een bepaalde taak uit te voeren volgens een voorgeschreven 

werkmethode. Hierbij is de arbeidskracht een normaal vaardige en gemotiveerde werknemer die werkt onder 

bepaalde omstandigheden, kwaliteitseisen en hulpmiddelen. (Niebel, 1982). 

In de rest van het rapport zal met de term 'norm' of 'normtijd' steeds de arbeidsnorm worden bedoeld. 

Normopbouw 
De normtijd is opgebouwd uit twee delen : de basis tijd en de bijkomende tijd in de vorm van een aantal toeslagen. De 

basis tijd is de direct te calculeren tijd die wordt gebruikt om een taak zonder verstoringen uit te voeren. Deze tijd is 

een ideale tijd die enkel bestaat uit zuivere handtijden. Over een langere tijd zal het voor een medewerker echter niet 

mogelijk zijn om deze tijden te realiseren . Er is namelijk geen rekening gehouden met de tijd die benodigd is voor 

rust, persoonlijke verzorging en andere bijkomende handelingen of verstoringen. Daarom worden een aantal 
toeslagen aan de basis tijd toegevoegd om tot de uiteindelijke normtijd te komen (Niebel, 1982). 

2 Hoofdactiviteiten: Een zestal basisactiviteiten, te weten prepareren, transporteren, uitzetten, bewerken, verwerken en conditioneren, 

waarin elk productieproces binnen de uitvoeringstechniek is op te delen. 

3 
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Wat betreft de gehanteerde opbouw voor normen in de bouwsector is er sprake van een extra toeslag, namelijk de 

bouwplaatstoeslag . De bouwplaatstoeslag (oftewel bouwplaatscoefficient) is om verschillen op te vangen tussen een 

"normaal" bouwwerk en een qua omstandigheden en / of moeilijkheidsgraad "afwijkend" bouwwerk . 

Figuur 1.2 is een schematische weergave van de normopbouw (Poortman, 1996). 

Soort tijd 
Arbeidsnorm 

Richttijd 

Netto tijd 

Activite iten n iveau s 

Opbouwtijd 

Bouwplaatscoefficient 

Organisatie 

Aan- en afloop 

Rust en persoonlijke verzorging 

Bijkomende onregelmatige handelingen 

Netto bewerkingstijd 

Figuur 1.2 Opbouw arbeidsnorm 

Afhankelijk van situatie 

op het bouwwerk 

Afhankelijk van 

cons tructie en 

werkmethode 

Binnen de netto-bewerkingstijden voor processen (zoals "stellen buitenkozijnen") worden de volgende zogenaamde 

activiteitenniveaus onderscheiden (SAOB, 2003): 

• Beweging(en). 

• Handeling(en) . 

• Deelbewerking(en) . 

• Bewerking(en) . 

• Ta(a)k(en) . 

• Proces(sen) . 

De niveaus omvatten elkaar. Dit houdt in dat elk niveau is begrepen in het opvolgend hoger gelegen niveau. Figuur 

1.3 brengt die samenhang in beeld . 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Niveau 6 

Bewe-
ging 

Hande-
ling 

Bewe- Deelbe-
ging werklng 

# 
Hande- Bewer-
ling king 

# 
Deelbe-

Taak 
werking 

# 
Bawer-

Proces king 

Taak 

Figuur 1.3 Samenhang activiteitenniveaus 
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Normtijdformules 
De tijd die benodigd is voor het uitvoeren van een proces bestaat uit constante en variabele elementen. Een constant 

element is een tijd die van proces tot proces niet of nauwelijks verandert, zoals een insteltijd van een machine. Voor 

een variabel element kan de tijd steeds verschillend zijn. De tijdsduur wordt vaak be"invloed door een bepaalde 

parameter. Deze parameters worden ook wel tijdsbepalende factoren genoemd. Voorbeelden van variabele elementen 

zijn de dikte van het te zagen materiaal of de oppervlakte van een te verven onderdeel (Mann, 1983). 

Constante en variabele elementen worden verzameld door nacalculatiegegevens te analyseren of door tijdstudies te 

doen naar specifieke elementen uit een proces. Voor de variabele elementen moet bepaald worden welk verband er 

bestaat tussen een parameter en de tijdsduur. Vervolgens kan een normtijdformule worden opgesteld waarin de 

onderscheiden parameters terugkomen. Dit is gewoonlijk een lineaire formule met een constant deel en een of 

meerdere parameters. De normtijdformule voor een boorbewerking kan er bijvoorbeeld als volgt uitzien : 

Normtijd boren = insteltijd boormachine + (boortijd per gat x aantal te boren gaten) 

De methodiek voor het opstellen van een normtijdformule bestaat uit de volgende stappen: 

l. Keuze van het te onderzoeken proces of de te onderzoeken bewerking. 

2. Verzamelen van formuledata (uit historische data, tijdstudies, etc.). 

3. Data-analyse en bepaling of keuze van de tijdbepalende factoren (parameters). 

4. Afleiding normtijdformules. 

1 .1 .3 Arbeidsstudie 
Voor het opstellen van arbeidsnormen is het beschikken over de hoeveelheid t ijd van een proces niet voldoende. 

Wanneer voor exact dezelfde werkzaamheden in het ene geval meer tijd nodig is dan in het andere, moeten de 

oorzaken hiervan bekend zijn . Hiervoor is de aan nacalculatie ontleende ervaringsgegevens onvoldoende. Deze geven 

namelijk geen inzicht in afstemverliezen in de vorm van, op materialen wachten, stilstand van machines, storingen, 

e.d. , waardoor nauwkeurige norm- en taakstelling of verbetering van de productiviteit onmogelijk is. 

Het verkrijgen van het verlangde inzicht vergt een meer exacte studie van de tijd, ofwel er dienen arbeidsstudies3 

gemaakt te worden. Hierbij worden eveneens ervaringsgegevens verzameld , echter door tijdens het werk waar te 

nemen en te registreren wat er gebeurd, hoe het gebeurd , onder welke omstandigheden het gebeurd en de tijd die 

ervoor nodig is. 

De arbeidsstudie kent twee belangrijke gebieden (Hulscher, 1987), te weten: 

• Methodenstudie. 

• Tijd studie. 

Hoewel beiden elkaar be"invloeden worden ze in het kort afzonderlijk behandeld . 

Methodenstudie 
De methodenstudie, het bestuderen van de arbeid en middelen, is gericht op het streven naar de enig juiste methode 

om het werk uit te voeren. De enig juiste manier om het werk uit te voeren is moeilijk vast te stellen, doch het is 

gericht op het vermijden van verspilling van tijd , energie, materialen en ruimte . 

De factor tijd neemt hier de belangrijkste plaats in , omdat tijd uiterst kostbaar is, verloren kan gaan en niet meer te 

herstellen is. Daarnaast is tijd exact meetbaar. 

Werkmethode-verbetering krijgt normaal gesproken alle aandacht nadat de tijdstudie, met haar resultaten en 

uitwerkingen volledig is afgerond. Echter tijdens de opnamen van de tijdstudie worden aantekeningen gemaakt, die 

in een later stadium worden uitgewerkt. 

De methodiek voor het maken van een methodenstudie bestaat uit de volgende stappen: 

l. Nagaan waar knelpunten optreden binnen de bestaande werkmethode van een proces. 

2. Analyseren op handelingenniveau van het te bestuderen werk in de bestaande methode (handeling, 

materieel, materiaal en arbeid). 

3. Zoeken naar en samenstellen van de nieuwe methode. 

4. Vastleggen en invoeren van de nieuwe werkmethode. 

3 Arbeidsstudie : het onderzoeken van de arbeid door middel van waarnemingen en analyse, alsmede het opsporen van 

invloedsfactoren en hun relatie tot het arbeidsproces, met het doel te geraken tot een doelmatiger uitvoering van de arbeid en tot een 

beter bedrijfsbeheer. 
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Tijdstudie 
Deze tijdstudie omvat een gestructureerde normeringsmethode waarbij arbeid direct geobserveerd en gemeten wordt 

om tot een normtijd te komen. Een tijdstudie is gebaseerd op drie factoren : 

1. De tijd die een medewerker gebruikt om een bepaalde bewerking uit te voeren (basis tijd). 

2. De ratingfactor waarmee het arbeidstempo van de medewerker wordt beoordeeld. 

3. Het minimaal aantal metingen dat moet worden uitgevoerd wil de tijdstudie representatief zijn. 

De uitvoerder van een tijdstudie begint eerst met een voorbereidende analyse waarbij het werk wordt opgedeeld in 

een aantal elementen dat duidelijk herkenbaar is en geschikt is om te meten. Eventueel wordt tevens een beschrijving 

gemaakt van de arbeidsomstandigheden. Vervolgens vindt de werkelijke tijdstudie plaats , waarbij de observator van 
elk element de tijd meet en waarbij hij een inschatting maakt van het werktempo van de medewerker. 

Het is bij een tijdstudie van belang dat de medewerker er vanaf het begin bij wordt betrokken. De medewerker moet 

op de hoogte zijn gesteld van de bedoeling van de meting en bekend zijn met de werkwijze van de observator. 

Daarnaast moet rekening worden gehouden met het Hawthorne effect , het verschijnsel dat een werknemer zich 

anders gedraagt (meestal harder werkt) wanneer men zich ervan bewust is dat men geobserveerd wordt. Tijdens het 

meten kan een observator te maken krijgen met handelingen en verstoringen die niet behoren tot de basis t ijd . Door 

middel van een rubricering kunnen de basis t ijd warden gescheiden van deze extra tijden die onder de toeslagen 

vallen. Het aantal tijdmetingen dat gedaan moet warden om tot een betrouwbare tijd te komen, is afhankelijk van de 

variatie in werktijd en het vereiste detailniveau. Met behulp van statistische methoden kan het vereiste aantal 

metingen onder bepaalde omstandigheden worden bepaald. In de praktijk besluit men vaak uit financiele 

overwegingen tot minder metingen dan het statistisch vereiste aantal (Niebel , 1982). 

Whitmore (1975) maakt binnen de tijdstudie onderscheid in: 

1. Tijdverantwoording. 

2. Frequensor methode. 

3. Multi Moment Opnamen. 

4. Continu waarnemingen. 

Tijdstudies 3 en 4 zijn nader toegelicht in verband met de relevantie voor dit eindrapport. 

Ad 3. Multi Moment Opnamen (MMO)' 

Een veelgebruikte methode binnen tijdstudies waarbij de toeslag-percentages worden bepaald op basis van een grote 

verzameling van willekeurige momentwaarnemingen van de activiteiten van een groep personen (of machines) over 

een vastgestelde periode. Het voordeel van deze methode is dat hij snel uitvoerbaar is en de observator minder 

moeite kost . Het proces hoeft niet continu geobserveerd te warden, maar de observator maakt op willekeurig 

bepaalde tijden een ronde waarbij hij kort waarneemt wat elke arbeidskracht (of machine) doet. Door het aantal 

geregistreerde vertragingen en indirecte handelingen te delen door het totale aantal waarnemingen berekent men de 

toeslagen. 

Ad 4. Continu waarnemingen5 

Voor werkzaamheden die onder sterk wisselende omstandigheden worden uitgevoerd, zijn de resultaten van MMO 

niet goed vergelijkbaar en is deze techniek minder geschikt. Voor dergelijke gevallen kan beter een continu 

waarneming warden gedaan, waarbij het werk in onderdelen wordt gevolgd . De tijdstud ie is individueel gericht en 
leidt tot grondtijden . 

Bij dergelijke waarnemingen is er meer gelegenheid tot omschrijving en verklar ing van de onregelmatigheden. Uit 

resultaten van deze vorm van tijdwaarneming volgt een zeer nauwkeurig inzicht in de verliestijden en de mate waarin 

deze acceptabel zijn. Deze methode van aaneengesloten tijdstud ies biedt een zeer goede mogelijkheid tot 

werkmethodeverbetering. Daarentegen is deze vorm van tijdstudie zeer tijdrovend en veroorzaakt mogelijk irritatie 

bij de arbeider. 

4 MMO: een verzameling van momentwaarnemingen van de handelingen van een groep personen over een bepaalde periode ter 

bepaling van het procentuele aandeel van die handelingen in de tijdsduur van die periode. 

5 Conti nu waarneming : een aaneengesloten observatie in tijd van een op zichzelf staande activiteit die door een persoon wordt 

uitgevoerd . 
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1.1.4 Normeerbaarheid van het proces "stellen buitenkozijnen" 
In deze paragraaf zijn als gevolg van literatuurstudie factoren gedefinieerd op basis waarvan de normeerbaarheid van 

een proces kan worden beoordeeld. Daarnaast is een referentieraamwerk gepresenteerd waarin processen met een 

verschillende normeerbaarheid geplaatst kunnen worden. In bijlage IV (normeerbaarheidsanalyse) is vervolgens 

nagegaan of voor het proces "stellen buitenkozijnen" een betrouwbare en werkbare norm is op te stellen. Met andere 

woorden heeft het wel zin om een afstudeerproject te richten op de normtijd "stellen buitenkozijnen" als blijkt dat 

voor dit proces niet of nauwel ijks een betrouwbare en werkbare norm is op te stellen. 

Normeerbaarheldsfactoren 
De mate waarin een proces gemakkelijk te normeren is, wordt hier aangeduid als de normeerbaarheid: de mate 

waarin het mogelijk is een betrouwbare en werkbare norm op te stellen van een proces . Betrouwbaar houdt hier in 

dat de norm nauwkeurig is en dat deze gebruikt kan worden voor kostprijsberekeningen en productiebesturing. 

Werkbaar betekent dat de norm haalbaar is tijdens de uitvoering. 

Goed normeerbare processen bestaan uit standaard en routinematige bewerkingen met een hoge mate van herhaling 

en een lage varieteit aan producten. Samengevat zijn dat de processen met een lage onzekerheid. Er is een 

omgekeerd evenredig verband tussen de onzekerheid van een bewerking en de normeerbaarheid. 

De onzekerheid binnen een bewerking is afhankelijk van verschillende factoren . Bensaou & Venkatraman (1993) 

omschrijven de taak onzekerheid als een functie van drie elementen: 

Analyseerbaarheid van de taak dit is de mate waarin er vaste procedures en /of standaarden bestaan die de 
bewerkingsstappen voorschrijven (analyseerbaarheid). 

Varieteit van de taak het aantal (onverwachte) uitzonderingen en nieuwigheden bij een bewerking waardoor een 
andere werkmethode dient te worden toegepast. 

Onafhankelijkheid van de taak in welke mate de taak die een medewerker moet uitvoeren, afhankelijk is van de 

taken die worden uitgevoerd door anderen. 

Campbell (1988) omschrijft dat de onzekerheid te maken heeft met de complexiteit van een bewerking. Deze 

complexiteit is gerelateerd aan een aantal karakteristieken zoals de routinegraad, de mate van herhaling, de 

analyseerbaarheid en het aantal verschillende bewerkingsroutes dat gekozen kan worden. 

Normeerbaarheidsraamwerk 

Complexiteit 

De complexiteit van een bewerking is ook binnen PVS van invloed op de onzekerheid en dus de normeerbaarheid van 

de processen. Een relatief eenvoudig proces zal steeds ongeveer evenveel manuren, machine-uren en materiaal 

verbruiken . Binnen complexe processen komt echter een grote spreiding voor in de gebruikte tijd en hoeveelheid 

materiaal. Er is meer onzekerheid binnen een complex proces, waardoor het moeilijker wordt om een standaardnorm 

vast te stellen en te hanteren. 

Variatie 

Naast de complexiteit van de bewerkingen binnen een proces, wordt de normeerbaarheid begrensd door een andere 

factor, namelijk de variatie binnen de onderhoudsvraag. Hiermee wordt de grootte en diversiteit van het van een 

proces bedoeld . Naarmate de hoeveelheid versch illende onderdelen toeneemt (grote varieteit) , wordt het steeds 

moeilijker om tot een betrouwbare norm te komen voor een proces. Zo is het bijvoorbeeld onbegonnen werk (en erg 

kostbaar) om tijdmetingen uit te voeren aan duizend verschillende handelingen van een proces. Uiteenlopende 

klantwensen met betrekking tot uit te voeren handelingen dragen daarnaast bij aan een verdere diversificatie van het 

onderhoud . 

Raamwerk 

Om de normeerbaarheid van de processen binnen PVS te beoordelen , zal gebruik worden gemaakt van de twee 
factoren complexiteit en variatie, die zijn samengebracht in een zogenaamd 'normeerbaarheidsraamwerk' (figuur 

1.4). Dit referentieraamwerk is gebaseerd op het Framework for Department Technologies van Perrow (1967), 

waarbinnen technologiesoorten worden onderscheiden op analyseerbaarheid en variatie. 

Het normeerbaarheidsraamwerk geeft op de horizontale as de variatiegraad aan en op de verticale as de mate van 

complexiteit . Er is een diagonale lijn getrokken waarbij de onzekerheid naar rechtsboven toeneemt, terwijl de 

normeerbaarheid afneemt. De linkeronderhoek (lage complexiteit en variatie) en de rechterbovenhoek (hoge 

complexiteit en variatie) zijn de twee uitersten. Bij een lage complexiteit en variatie is het gemakkelijk om een norm 

op te stellen en kan er 'strak' genormeerd worden, bijvoorbeeld door middel van een tijdmeting. Bij een hoge 

complexiteit en variatie is er veel onzekerheid en is het moeilijk om tot een betrouwbare norm te komen. De norm 

kan dan slechts benaderd worden, bijvoorbeeld door een schatting. Een proces kan zich ook op andere plekken in het 

raamwerk bevinden, zoals het geval is bij een lage variatie met een hoge complexiteit . 
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Het resultaat van de normeerbaarheidsanalyse (zie bijlage IV) voor het stellen van buitenkozijnen staat weergegeven 
in figuur 1.5. De normeerbaarheid is per geenqueteerde gevisualiseerd . Daarnaast is de gemiddelde uitkomst van de 

enquete in beeld gebracht. Op basis van dit gemiddelde waarde is de normeerbaarheid van het stellen van 

buitenkozijnen beoordeeld . 

Alie geenqueteerden geven aan dat het proces redelijk is te normeren. Het blijkt dat het stellen van buitenkozijnen 

matig complex is en een gemiddelde variatie bezit. De variatie binnen het proces wordt voornamelijk veroorzaakt 

door de esthetische eisen die opdrachtgevers stellen aan kozijnen . Daarnaast speelt de diversiteit binnen de 

kozijntypen een voorname rol in de variatie. 

Wat betreft de complexiteit is het stellen van buitenkozijnen routinematig, de bewerkingen zijn nagenoeg gelijk en er 

is een hoge mate van herhaling. Ondanks dat de bewerkingsroute redelijk vast ligt, is het proces weinig 
gestandaardiseerd . 

Normee rbaarheid ProJectleiding 
"stellen buitenkozijnen" I ~•J•ctl"'" I 

Projectleider 2 
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I 
Projectleider 4 \ 

24 \ 
\ 

' 
20 
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r-- - ........... 8 - -0 10• ,1 u ... , 
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I!! 

' - V 

' \ 4 . • Normeerbaarheid 
\ "stellen buitenkozijnen" 
I 

0 . (gemiddelde van 1 t/ m 9) 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 
Varlatle 

Figuur 1.5 Normeerbaarheidsraamwerk "stellen buitenkozijnen• 

In de antwoorden van calculatoren, projectleiding en hoofd bedrijfsbureau zijn geen grote verschillen af te leiden. De 

calculatoren geven aan dat het stellen van buitenkozijnen een normeerbaar proces is . Dit in tegenstelling tot de 

huidige manier van normeren (historische gegevens / onderbuikgevoel / ervaring oftewel een schatt ing) voor het 

stellen van buitenkozijnen. 
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1.2 Problematiek 

Subparagraaf 1.1 .1 geeft aan hoe het stellen van buitenkozijnen in zijn werk gaat en hoeveel tijd hiervoor is gebruikt. 

In dit hoofdstuk is de werkelijkheid (subparagraaf 1 .1.1) vergeleken met de inschrijfbegroting (subparagraaf 1.2.1 ). 

Hierbij komt een verschil tussen de aangenomen en de daadwerkelijk gebruikte normtijd aan het licht. Dit knelpunt is 

nader bestudeerd binnen de organisatie PVS en resulteert in een aantal oorzaken voor het verschil. De problemen ten 

aanzien van het normeringsproces binnen PVS zijn verder toegelicht en uitgewerkt. 

1.2.1 Verschil in arbeldsnorm 
Voor het bouwproject 19 patiowoningen "de groene muren" is een inschrijfbegroting gemaakt door PVS. De calculator 

is voor het stellen van buitenkozijnen uitgegaan van een normtijd van 0,76 manuur;m2 (zie bijlage 111). Door middel 

van Multi Moment Opnamen is vastgesteld dat deze norm voor de geobserveerde buitenkozijnen niet is gehaald . De 

bestede norm (0,98 manuur/m2) blijkt 30% hoger te liggen. Al is de norm van 0,76 manuur/m2 een gemiddelde van 

alle te stellen buitenkozijnen, een verschil van 30% is niet te verklaren. 

Dit verschil is in een breder kader geplaatst door een verschilanalyse in manuren te maken voor het proces "stellen 

buitenkozijnen" op basis van de urenbewaking bij PVS. De laatste vijf jaar heeft PVS 208 woningen gerealiseerd 

verdeeld over 8 woningbouwprojecten. Hierbij zijn de buitenkozijnen op identieke wijze gesteld als het beschreven 

proces "stellen buitenkozijnen" in subparagraaf 1.1 .1. 

De afdeling calculatie heeft op verzoek de nacalculatie van de projecten vergeleken met de bestede manuren voor het 

proces "stellen buitenkozijnen" . De resultaten van de vergelijking zijn weergegeven in tabel 1.2 . 

STELLEN BUITENKOZDNEN 
Project Totaal oppervlak Begroot totaal Bestedlngen totaal Afwljklng Afwijking 

(m2) (manuren) (manuren) (= begroot- bestedingen) t.o.v. begroot 
rmanurenl ("fol 

33 woningen 2119,7 1717 2078 - 531 - 31 
51 woningen 1252,3 952 1190 - 238 - 25 

51 woningen 1313,8 985 1143 - 158 - 16 

12 woningen 490,5 368 567 - 199 - 54 

18 woningen 1364,9 1024 1423 - 399 - 39 

24 woningen 1803,4 1262 1204 + 58 +5 
09 woningen 331,8 232 246 - 14 - 6 
10 woningen 696,6 529 741 - 212 - 40 

TOTAAL 9373 7069 8762 -1693 - 24 
Tabet 1.2 Verschilana!yse op basis van de gegevens uitde urenbewaking 

Uit de analyse volgt dat het aantal bestede manuren binnen het proces "stellen buitenkozijnen" structureel wordt 

overschreden met gemiddeld 24% ten opzichte van het aantal manuren wat is begroot. Daarnaast valt op dat de 

afwijking voor de afzonderlijke projecten wisselt. 

Consequenties 
Afwijkingen tussen de "gecalculeerde" en bestede arbeidsnorm van dergelijke groottes is niet te accepteren door PVS. 

Elk manuur wat is gespendeerd bovenop het totaal aan begrote manuren kost het bedrijf € 30,50. Het blijkt dat het 

stellen van de buitenkozijnen door PVS 1693 manuren meer is besteed dan in de begrotingen is opgenomen (zie 

tabel 1 .2). In geld uitgedrukt is dat een bedrag van ruim € 50000, - . 

Naast de consequenties die direct in geld zijn uit te drukken, leidt het verschil in arbeidsnormen tot meer nadelige 

gevolgen. De uitvoering binnen PVS gebruikt normtijden om de productie aan te sturen en de arbeidsproductiviteit te 

beheersen. Echter door de afwijkingen tussen begrote en bestede normtijden zijn de huidige normen niet 

betrouwbaar genoeg om een effectief instrument te zijn voor de productiebesturing en -planning. Het verschil tussen 

werkelijke tijden en de gestelde normtijden kan erg groot zijn, waardoor het voor de uitvoering moeilijk wordt om op 

basis van normen een realistische planning te maken. Daarnaast krijgen timmerlieden weinig vertrouwen in de 

normtijden. De tijden worden gezien als onhaalbaar en onvolledig, waardoor ze niet motiverend zijn voor het 

personeel. De normen werken niet als targets die het personeel stimuleren en uiteindelijk leiden tot betere 

arbeid sprestaties . 

De omschreven gevolgen spelen een rol wanneer het verschil negatief is. De bestedingen overtreffen de aangenomen 

situatie. Een positief verschil heeft eveneens nadelen. Zo bestaat de kans dat projecten worden misgelopen. Als 

gevolg van een te ruim gehanteerde normering voor het stellen van buitenkozijnen, worden de begrotingen minder 

scherp. 
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Kortom, een dergelijk verschil (24% tussen begrote en bestede norm) vormt een probleem voor PVS en is niet te 

aanvaarden omdat: 

• Plannen onmogelijk wordt. 

• Het verschil te veel varieert tussen de afzonderlijke woningbouwprojecten. 

• Motivatie bij werknemers daalt. 

• Het verschil rationeel gezien te groot is. 

• De kans op het mislopen van bouwprojecten groter wordt. 

1 .2.2 Oorzaken voor verschil in arbeidsnorm 
In subparagraaf 1 .1 .1 is voor de werkelijke arbeidsnorm op het woningbouwproject 19 patiowoningen "de groene 
muren" een opsplitsing gemaakt naar de verschillende hoofdactiviteiten. In tabel 1.3 is dit eveneens gedaan voor de 

begrote arbeidsnorm van 0,76 manuur / m2 (= 91 manminuten, ploeg = 2 timmerlieden). 

Uit intern onderzoek blijkt dat de normtijd 0,76 manuur/m2 voortkomt uit twee eerder gemaakte begrotingen, 

respectievelijk 51 woningen (2001) en 1 0 woningen (2000) (zie tabel 1.2). De gehanteerde arbeidsnormen "stellen 

buitenkozijnen" in deze begrotingen zijn afkomstig van het normenboek Bouwkosten van Reed Business Information 

bv. De arbeidsnormen in dit normenboek zijn opgesteld door SAOB6• 

Voor het stellen van buitenkozijnen gaat SAOB uit van een vaste verhouding in hoofdactiviteiten (zie tabel 1 .2). Door 

de gecalculeerde arbeidsnorm om te rekenen naar manminuten is het mogelijk om de begrote situatie te vergelijken 

met de werkelijke situatie. Vervolgens is per hoofdactiviteit in procenten berekend wat hun aandeel is in het verschil. 

STELLEN BUITENKOZIJNEN 
Hoofdactiviteit Werkelljke arbeldsnorm = Gecalculeerde arbeldsnorm = 5. Verschil 6. Verschil I 7.Aandeel 

0.98 manuur/m2 119 natlftwonlnaenl 0 76 manuur/m2 Cult Bouwkastenl (2-4) (2-4) versdlll per 

1. Verhoudlng 2. Tljd per 3. Verhoudlng 4. Tljd per 
(manminuten) (absolute hoofdactlvitelt 

hoofdactivltelten hoofdactlviteit hoofdactivltelten hoofdactivltelt 
manminuten) t.o.v. totaal 

(%) (manminuten) volgens SAOB volgens SAOB (6 / 6 tot.) 

(%) (manminutenl 
(% absoluut) 

Transporteren 24 28 20 18 + 10 10 32G/o 

Uitzetten 15 18 14 13 +5 5 16 °/a 

Bewericen 27 32 21 19 + 13 13 42°/o 

Verwericen 25 29 34 31 - 2 2 70/o 

Conditioneren 9 11 11 10 + 1 1 30/o 

TOTALEN 100 118 100 91 27 31 100 ,i; 

TU/el 

Tabet 1.3 Aandeel in het verschi/ per hoofdactiviteit tussen begrote en werkelijke arbeidsnorm 

De volgende vraag is : wat zijn de oorzaken van het verschil tussen de "gecalculeerde" en de werkelijke arbeidsnorm 

"stellen buitenkozijnen". 

Het ontstane verschil in de arbeidsnorm kan zowel in de geraamde als in de gebruikte bewerkingstijd zijn 

veroorzaakt. Vandaar dat beiden kanten, begroot en besteed , zijn geanalyseerd. Door het houden van interviews 

binnen de afdelingen calculatie, werkvoorbereiding, uitvoering is een lijst met oorzaken achterhaald. De oorzaken 

zijn afgebeeld in een visgraatdiagram (volgens Ishikawa) en gerangschikt binnen het primaire proces van PVS. 

6 Samenwerkende Adviseurs en Onderzoekers voor de Bouw (SAOB): een onderzoeksinstituut dat gegevens verzamelt door middel van 

tijdstudies en Multi Moment Opnamen en hulpmiddelen ontwikkelt om tot productiviteitsverhoging en kostenbeheersing te komen. 
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Figuur 1.6 Oorzaken van het verschil tussen begrote en bestede arbeidsnorm •stellen buitenkozijnen" 

In figuur l .6 zijn de relaties weergegeven tussen de oorzaken. De oorzaken zijn kort toegelicht. Daarnaast is per 

oorzaak aangegeven op welke hoofdactiviteiten de oorzaak betrekking kan hebben. Hiermee is aangegeven bij welke 

hoofdactiviteiten de betreffende oorzaak tot een verschil kan leiden tussen de aangenomen en werkelijke tijd bij de 

desbetreffende activiteit (de verschillen in tabel 1.3). De volledige resultaten van de analyse van het verschil aan 

zowel de begrote als bestede kant zijn te vinden in bijlage V. 

1 . Onjulste norm toegepast (transporteren, uitzetten, bewerken, verwerken en conditioneren) 
Wanneer de totstandkoming van een norm wordt uitgedetailleerd kom je tot de conclusie dat een norm wordt 

bepaald op historische gegevens, ervaringsgetallen en inschatting (onderbuikgevoel). Nacalculatie is te grof (als 

gevolg van nieuw softwarepakket) binnen PVS waardoor er vraagtekens gezet mogen warden bij de historische 

gegevens. 

2. Onbekende bouwomstandigheden tijdens normeren (transporteren, uitzetten, bewerken, verwerken en 
conditioneren) 
Tijdens de uitvoering van een project doen zich omstandigheden voor waar de calculator geen rekening heeft mee 

gehouden of mee kunnen houden. Deze omstandigheden hebben een uitwerking op de normering. Een calculator 

doet aannames voor enkele omstandigheden. Deze aannames verschillen van de werkelijke situatie. 

3. Onvolledige lnformatieoverdracht tussen calculatieteam en projectteam7 (transporteren, uitzetten, 
bewerken, verwerken en conditioneren) 
Zadra PVS een bouwwerk heeft aangenomen vindt er een overdrachtsgesprek plaats tussen calculatieteam en 

projectteam . Hierin warden inschrijfbegroting en contractstukken overgeheveld en een overdrachtformulier (officieel 

document van het managementsysteem van Plegt-Vos Stoffels BV) ingevuld. Het blijkt dat zowel formulier als 

gesprek zijn gericht op offertes van materiaal en materieel verwerkt in de inschrijfbegroting. Arbeid (toelichting van 

gehanteerde normen en de te besteden manuren), logistiek en werkmethode komen niet of nauwelijks aan de orde. 

Hierdoor ontstaat een verlies aan informatie die een discrepantie tussen aangenomen en werkelijke arbeidsnorm in 

de hand werkt. Daarnaast onderschatten beide teams het belang van het gesprek. Doordat het gesprek nog niet 

volledig is ingeburgerd (in 2003 ge"introduceerd) binnen de organisatie is de neiging groat om het gesprek niet te 

voeren of snel af te werken. 

7 Projectteam: een ploeg mensen op organisatieniveau die zorgdragen voor de realisatie van het project . Binnen elk projectteam wordt 

een verdeling gemaakt over de functies in de taken en werkzaamheden. In zijn algemeenheid is voor een groot project het team 

opgebouwd uit projectleiding, werkvoorbereiding en uitvoering . 
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4. lnkoop te weinig gerlcht op logistiek (transporteren) 
De bestede arbeidsnorm bestaat voor 24% uit het transporteren van de buitenkozijnen (zie tabel 2.1 ). Verder 

onderzoek toont aan dat de logistiek van de buitenkozijnen op de betreffende bouwplaats niet optimaal heeft 

gefunctioneerd. Het blijkt dat het achterblijven van logistieke inkooporientatie gevolgen heeft voor de te besteden 

tijd aan transporteren kozijnen op een bouwplaats. De bestede norm valt hoger uit dan verwacht . 

5. Opslagplaats kozijnen verkeerd (transporteren) 
De bouwplaatstekening wordt door de uitvoerder gebruikt tijdens de start van het bouwproject om de bouwplaats in 

te richten. Vervolgens gaat de tekening de bureaula in en komt daar niet meer vandaan. Opslag van materiaal 

(waaronder kozijnen) wordt willekeur. Daarnaast wordt niet gewerkt met een afroepschema. Dit resulteert in ad-hoc 

beslissingen van de uitvoerder met als resultaat dat de bokken met kozijnen op de verkeerde plek terecht komen. 

Verkeerd wil in dit geval zeggen dat de transportafstand van kozijn naar werkplek te groot is en de bokken 

willekeurig door elkaar staan. Hierdoor moet de timmerman gaan zoeken naar het juiste kozijn. 

TU/el 

Conclusles 
Uit het oorzaak-gevolg diagram en de tabel 1 .3 zijn de volgende conclusies getrokken ten aanzien van het verschil in 

arbeidsnormen. 
• De hoofdactiviteiten uitzetten (1 6%), bewerken (42%), verwerken (7%) en conditioneren (3%) dragen voor 68% 

bij aan het verschil . De verschillen kunnen zijn ontstaan als gevolg van oorzaken 1,2 en 3. 

• De hoofdactiviteit transporteren draagt voor 32% bij aan het verschil tussen de begrote en de bestede 

situatie. Deze afwijking ontstaat door bovengenoemde oorzaken 1, 2, 3, 4 en 5. 

• Oorzaken 4 en 5 staan indirect in verband met oorzaak 3, het overdrachtsgesprek. 

Wanneer de calculator zijn of haar aannames vastlegt en deze in het overdrachtsgesprek communiceert met 

het projectteam (oorzaak 3), dienen deze aannames als voorwaarden voor werkvoorbereider en uitvoerder 

om aan te voldoen. De werkvoorbereider weet met welke logistieke aspecten de norm tot stand is gekomen 

en dient daar voor te zorgen (oorzaak 4) . De uitvoerder weet waar de kozijnen geplaatst moeten worden 

(oorzaak 5) om de norm te halen. Wordt van de aannames afgeweken (om welke reden dan ook), zal er een 

versch il ontstaan waar de oorzaak bekend van is. Het is derhalve zaak om de aannames die een calculator 

doet in beeld te brengen en vast te leggen. 

• Oorzaak 5 treedt op tijdens de uitvoering van het project en verdient een eigen aanpak van het probleem, 

waarbij de oplossing voor de hand ligt. 

1.2.3 Normeringsproces van de afdeling calculatie 
Het blijkt dat oorzaken 1, 2 en 3 het grootste aandeel (68%) op zich nemen in het verschil tussen de "gecalculeerde" 

en werkelijke arbeidsnorm (buiten hun aandeel om in de hoofdactiviteit transporteren). De drie oorzaken liggen ten 

grondslag aan de afdeling calculatie van PVS (zie figuur 1.6). Deze afdeling staat centraal in dit afstudeerproject. 

Onbekende bouwomstandigheden en het toepassen van een onjuiste normtijd in de begroting , zijn twee oorzaken die 

zich voor doen op het moment dat een calculator de arbeidsnorm opstelt. De oorzaken zijn inherent aan het 

normeringsproces van de afdeling calculatie. 

Een onvolledig informatieoverdrachtgesprek vindt alleen plaats wanneer de aanbesteding daadwerkelijk is gewonnen 

door PVS. 

Het verschil tussen de begrote en bestede arbeidsnorm kan voorkomen uit twee knelpunten: 

• Het hu idige normeringsproces, gehanteerd door de afdeling calculatie, is niet in staat om arbeidsnormen op 

te stellen die de werkelijkheid benaderen. Het leidt tot onnauwkeurige arbeidsnormen voor het stellen van 

buitenkozijnen. 

• Door een onvolledig informatieoverdrachtgesprek tussen calculatie en projectteam ontstaat een verlies aan 

informatie die een discrepantie tussen aangenomen en werkelijke arbeidsnorm in de hand werkt. 

Dit afstudeerproject focust zich op het huidige normeringsproces bij PVS wat leidt tot een onnauwkeurige normering 

van het stellen van buitenkozijnen. Dit proces vindt altijd plaats, ongeacht of de aanbesteding is gewonnen of niet 

door PVS. In beginsel moet de afdeling calculatie van een bouwbedrijf in staat zijn een normtijd te berekenen die de 

werkelijkheid benadert. Momenteel is dat niet het geval. 

Op basis van een nieuw normeringsproces zijn wellicht aanknopingspunten te vinden die een leidraad vormen voor 

informatieoverdrachtgesprek. Door vastlegging van normeringsproces ontstaan randvoorwaarden voor het 

projectteam die een deel van de agenda vormen tijdens het gesprek. 

12 



TU/el 

Afstudeerverslag NORMEREN op MAAT 

Normeringsproces 
Onder het normeringsproces wordt het opstellen van arbeidsnormen verstaan, maar eveneens het updaten van deze 

normen en de normeringsmethoden die gebruikt worden om een norm op te stellen. In de huidige situatie blijkt het 

normeringsproces binnen de afdeling calculatie niet in staat om normen op te stellen die de werkelijkheid benaderen. 

De verschillen tussen de huidige problemen in het normeringsproces en de gewenste situatie is weergegeven door 

een IST-SOLL vergelijking. 

IST-situatie 

In de huidige situatie is er een bestand met zogenaamde standaardnormen. Dit zijn gemiddelde normen die als basis 
dienen voor inschrijfbegrotingen. Er zijn gemiddelden vastgesteld voor de arbeidsnorm "stellen buitenkozijnen". 

Probleem l 

In het huidige normeringsproces wordt een gemiddelde norm gehanteerd voor alle buitenkozijnen, welke is 

gebaseerd op historische gegevens. Wegens het ontbreken van een gedetailleerde nacalculatie is deze inschatting 

onnauwkeurig. 

Probleem 2 

De invloeden van bouwomstandigheden op de arbeidsnorm worden voor een groot gedeelte bepaalt op ervaring 

en / of onderbuikgevoel van een calculator. Dit geeft onnauwkeurigheden in de normstelling. 

Prob/eem 3 

De afdeling calculatie beschikt niet over een eenduidig normeringsproces. Calculatoren geven een eigen invulling aan 

het normeren en de procesbeschrijving en duidelijke richtlijnen ontbreken. Dit leidt tot verschillen in de normering 

van dezelfde processen. 

Probleem 4 

Het is onduidelijk wat geschikte normeringsmethoden en -technieken zijn en hoe deze gebruikt moeten worden om 

het proces "stellen buitenkozijnen" te normeren. Het normenbestand wordt niet regelmatig ge-updatet, waardoor er 

normvervuiling kan optreden. 

SOLL-situatie 
In de gewenste situatie leidt het normeringsproces tot specifieke, complete en betrouwbare normen voor het stellen 

van buitenkozijnen. Er worden normen opgesteld op handelingen- in plaats van op bewerkingenniveau en de 

bouwomstandigheden zijn in kaart gebracht. Het moet mogelijk zijn ieder kozijn een eigen norm te geven.kennen . 

Op basis van deze specifiekere normen kan een betere calculatie worden gemaakt in overeenstemming met de 

werkelijkheid tijdens het stellen van buitenkozijnen. Het streven is een nihil verschil tussen begrote en bestede 

manuren bij het stellen van buitenkozijnen. 

Daarnaast moet de opbouw van de manuurnorm completer zijn . Volledige normtijden zijn bruikbaar voor de 

productiebesturing en -planning en zijn de basis voor correcte productiviteitscijfers . Er hoeven dan minder indirecte 

uren te worden verantwoord en doorbelast. Daarnaast levert een completere norm 'werkbare' tijden op voor 

timmerlieden, die als target fungeren en motiverend werken . 

In de gewenste situatie wordt het normenbestand regelmatig ge-updatet, zodat de normtijden representatief blijven 

voor de processen binnen PVS (minder normvervuiling). 
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2 Komen tot een rekenhulpmiddel 

Het ontwikkelen van een rekenhulpmiddel is het antwoord op het kernprobleem van dit afstudeerproject. Dit 

hoofdstuk beschrijft hoe het rekenhulpmiddel totstandkomt. 

Allereerst is de doelstelling geformuleerd, voortkomend uit de analyse van het knelprobleem . Vervolgens zijn enkele 

oplossingen weergegeven. Verder zijn in dit hoofdstuk achtereenvolgens de randvoorwaarden, de probleemstellingen 

met bijbehorende onderzoeksvragen, dataverzameling en de aanpak van het afstudeerwerk besproken. 

2.1 Doelstelllng 

De analyse omtrent het verschil tussen de geraamde en de gebruikte arbeidsnorm "stellen buitenkozijnen" levert de 

nod ige knelpunten op. De oorzaken met de grootste invloed op het verschil zijn te vinden bij de afdeling calculatie . 
Het huidige normeringsproces binnen deze afdeling is niet in staat de werkelijkheid te benaderen. 

Het kernprobleem van dit afstudeerproject is : 

Het huidige normeringsproces leidt tot een onnauwkeurige arbeidsnorm voor het stellen van houten 
buitenkozijnen. Hierdoor ontstaat een verschil tussen de "gecalculeerde" en de werkelijk arbeidsnorm. 

De doelstelling van dit afstudeerproject is: 

Het doel van het afstudeerproject is het ontwikkelen van een rekenhulpmiddel voor de calculator om het stellen 

van houten buitenkozijnen te kunnen normeren met een maximaal verschil van 5% tussen de gecalculeerde en de 
werkelijke arbeidsnorm. 

2.2 Oplossingen 

Met behulp van het rekenhulpmiddel is het streven om het verschil tussen de geraamde en de werkelijke arbeidsnorm 

"stellen buitenkozijnen" op te heffen. In ieder geval moet het hulpmiddel er voor zorgen dat de afwijking tussen beide 

normen niet groter is dan 5%. De afwijking van 5% is ten opzichte van de aangenomen arbeidsnorm . 

Om dit te bereiken is de inrichting van het hulpmiddel gerelateerd aan de huidige situatie van het normeringsproces. 

De vier problemen (zie subparagraaf 1 .2.3) zullen verdwijnen met de ontwikkeling van het rekenhulpmiddel. Als 

antwoord op de huidige problemen zijn de volgende oplossingen omschreven: 

Oplossing I : afzonderlijke tijden voor verschillende typen buitenkozijnen 

Door bewerkingen op te splitsen in deelbewerkingen en handelingen en daar tijden aan te koppelen ontstaan 

specifiekere normen. leder kozijn ontvangt zijn afzonderlijke normtijd. De verschillende deelbewerkingen zijn 

afhankelijk van de gebruikte werkmethode. Allereerst moet de werkmethode vastgesteld moeten worden. 

De kenmerken van het buitenkozijn zijn bepalend voor de normtijd. Een kozijn (1 m2) wat is geplaatst op de tweede 

verdieping heeft een andere arbeidsnorm dan een kozijn (3 m2) op de begane grond. Op basis van te verrichten 

metingen zijn de relaties tussen de kenmerken en de normtijd na te gaan. 

Oplossing 2: bouwomstandigheden in kaart brengen 

De omstandigheden die tijdens de uitvoering invloed hebben op de werkelijke norm en waarvoor de calculator 
aannames doet, moeten in kaart worden gebracht. De omstandigheden (materieel, seriematigheid, bouwplaats enz.) 

be"invloeden zowel de netto bewerkingstijd als de toeslagen binnen een norm. Aan de hand van tijdstudies en 

literatuur is de impact van de verschillende omstandigheden op de norm te bepalen. 

Oplossing 3: normeringsproces vastleggen 

De resultaten worden verwerkt in een rekenhulpmiddel. Met dit hulpmiddel zijn alle calculatoren in staat het proces 

"stellen buitenkozijnen" te normeren onder dezelfde richtlijnen . 

Oplossing 4: data actualiseren 

Om arbeidsnormen betrouwbaar en representatief te houden, dient het normenbestand regelmatig bijgehouden te 

worden. De resultaten van de onderzochte projecten worden geregistreerd in een databestand. Dit databestand wordt 

gebruiksklaar gemaakt om nieuwe onderzoeksgegevens toe te voegen. Hoe meer onderzoeksgegevens, des te 

nauwkeuriger de arbeidsnorm wordt. 
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2.3 Randvoorwaarde n 

De omvang en de moeilijkheid van het onderzoek en het rekenhulpmiddel zelf zijn ingekaderd. Daarnaast is een 

programma van eisen opgesteld ten aanzien van het ontwerp van het rekenhulpmiddel. 

2.3.1 Kader 
Het onderzoek is gebonden aan de volgende beperkingen : 

• Het onderzoek beperkt zich tot arbeidsnormen. Geringe wijzigingen in de materiaal- en materieelkosten van 

buitenkozijnen als gevolg van aannames en /of beslissingen binnen het proces "stellen buitenkozijnen" zijn 

buiten beschouwing gelaten in dit onderzoek. 

• Het onderzoek is bekeken vanuit het gezichtspunt van bouwbedrijf PVS. Het uiteindelijke hulpmiddel is te 

gebruiken door alle bouwondernemingen. 

Het rekenhulpmiddel is alleen inzetbaar bij: 

• Seriematige woningbouwprojecten. 

Dit afstudeerproject verstaat ender seriematig woningbouwproject : een bouwproject waarbij minstens 2 

woningen worden gerealiseerd met ongewijzigde stramienmaten en verdiepingshoogten. 

• Laagbouw. 
Dit afstudeerproject verstaat ender laagbouw: woningen met maximaal drie bouwlagen (kelders niet 

meegerekend). 

2.3.2 Programma van elsen 
Hieronder is beschreven waaraan het rekenhulpmiddel moet voldoen: 

l. Het rekenhulpmiddel moet begrijpelijk zijn voor de calculator. 

2. Het rekenhulpmiddel moet praktisch zijn voor de calculator. 

3. In het rekenhulpmiddel moeten gegevens gewijzigd kunnen worden, om normvervuiling te voorkomen. 

4. Het rekenhulpmiddel moet aansluiten op de begrotingssoftware van PVS. 

S. Een arbeidsnorm, berekend met het rekenhulpmiddel, mag niet meer dan S% afwijken van de werkelijke 

situatie (werkelijk gewerkte arbeidsnorm). 

2.4 Probleemstellingen en onderzoeksvragen 

Het rekenhulpmiddel vraagt om gegevens. Deze gegevens zijn verkregen door een viertal probleemstellingen te 

beantwoorden op basis van onderzoek. Enkele probleemstellingen zijn onderverdeeld in onderzoeksvragen. 

l . Wat Is .d..c. werkmethode voor het stellen van bultenkozijnen (vanult praktUksltuatles)7 
- Welke deelbewerkingen zijn er te onderscheiden binnen de werkmethode? 

- Welke handelingen zijn er te onderscheiden binnen de deelbewerkingen? 

- Wat is de volgorde van handelingen binnen het proces "stellen buitenkozijnen"? 

2. Wat Is de grootte van de netto bewerklngstljd "stellen bultenkozlJnen•1 
- Wat zijn de constante elementen? 

- Wat is de grootte van de afzonderlijke constante elementen? 

- Wat zijn de variabele elementen? 
- Welke parameters be"invloeden de tijdsduur van de variabele elementen? 

- Wat is de grootte van de afzonderlijke variabele elementen (normtijdformules)? 

3. Wat is de grootte van de richttijd "stellen buitenkoziJnen"? 
- Welke correcties bovenop de netto bewerkingstijd bepalen de netto tijd? 

- Wat is de grootte van deze correcties? 

- Welke toeslagen bovenop de netto tijd bepalen de richttijd? 

- Wat is de grootte van deze toeslagen? 

4. Wat is de grootte van de bouwplaatscoi!fflcii!nt7 
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2.5 Dataverzameling 

Om de probleemstellingen te beantwoorden zijn verschillende onderzoeksmethoden toegepast, namelijk: 

• Methodenstudie. 

• Continu waarneming . 

• Multi Moment Opnamen (MMO). 

• Brainstormsessie . 

• Interview. 

• Literatuuronderzoek. 

Van de onderzoeksvragen en probleemstelling 4 zijn de daarbij behorende onderzoeksmethoden weergegeven in 

tabel 2.1. Tevens is in deze tabel vermeld waar de antwoorden vandaan zijn gehaald, ofwel de onderzoekseenheden. 

De onderzoekseenheden zijn : 

• Buitenkozijne,r. de houten buitenkozijnen die in Nederland worden gesteld in de maanden augustus, 

september en oktober en passen binnen het proces "stellen buitenkozijnen" zoals beschreven in hoofdstuk 

l en gevisualiseerd in bijlage I van dit rapport (76 buitenkozijnen). 

• Calculatoren PVS: de calculatoren van bouwbedrijf PVS (4 personen). 

• Project/eiders PVS: de projectleiders van bouwbedrijf PVS (5 personen). 

• Bouwplaatsen: de bouwplaatsen waarbij het proces "stellen buitenkozijnen" is 

geobserveerd (5 bouwplaatsen). 

• Uitvoerders Bouw. de uitvoerders van de verschillende geobserveerde bouwprojecten (5 personen). 

• SAOB. Samenwerkende Adviseurs en Onderzoekers voor de Bouw (l persoon). 

Probleemstell1ngen en onderzoeksvragen 
I 

Ee n he 1d Dataverzamel1ng 

1. Wat Is ill werkrnethode voor het stellen van bultenkozijnen (vanult 
praktlJksltuatles)? 

l . l Welke deelbewerkingen zijn er te onderscheiden binnen de werkmethode? Buitenkozijnen . Methodenstudie. 

l .2 Welke handelingen zijn er te onderscheiden binnen de deelbewerkingen? Buitenkozijnen . Methodenstudie . 

l .3 Wat is de volgorde van handelingen binnen het proces "stellen buitenkozijnen''? Buitenkozijnen . Methodenstudie. 

2. Wat Is de grootte van de netto bewerklngstlJd "stellen bultenkozijnen"? 
2.1 Wat zijn de constante elementen? Buitenkozijnen . Continu waarneming. 

2.2 Wat is de tijdsduur van de afzonderlijke constante elementen? Buitenkozijnen . Continu waarneming. 

2.3 Wat zijn de variabele elementen? Buitenkozijnen. Continu waarneming. 

2.4 Welke parameters be1nvloeden de tijdsduur van de variabele elementen? Buitenkozijnen. Continu waarneming. 

2.5 Wat is de tijdsduur van de afzonderlijke variabele elementen (normtijdformules)? Buitenkozijnen . Continu waarneming. 

3. Wat Is de grootte van de rlchttlJd "stellen bultenkozijnen"7 

3.1 Welke correcties bovenop de netto bewerkingstijd bepalen de netto tijd? SAOB. Interview en literatuur. 

3.2 Wat is de grootte van deze correcties? Bouwplaatsen . MMO. 

SAOB. Interview en literatuur. 

3.3 Welke toeslagen bovenop de netto tijd bepalen de richttijd? SAOB. Literatuur. 

3.4 Wat is de grootte van deze toeslagen? Bouwplaatsen. MMO. 

4. Wat Is de grootte van de bouwplaatscoefflclt!nt? Projectleiders PVS. Brainstormsessie . 

Calculatoren PVS. Brainstormsessie . 

SAOB. Interview en literatuur. 

Uitvoerders Bouw. Interview. 

Tabet 2. T Dataverzameling 
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2.6 Aanpak 

Figuur 2.1 geeft de aanpak van het afstudeerproject weer met bijbehorende hoofdstukindeling van dit rapport. In 

deze paragraaf is een korte beschrijving gegeven van de ondernomen stappen en de gebruikte onderzoeksmethoden. 

De zijn methoden- en arbeidsstudies om de richttijd te bepalen en veldonderzoek door middel van brainstormsessies 

en interviews om bouwplaatsen te kunnen waarderen . In figuur 2.1 is met kleurgebruik aangegeven welke 

onderzoeksmethoden zijn ingezet om de verschillende componenten van de arbeidsnorm (zie figuur 1.2, 
subparagraaf 1.1 .2.) te bepalen. 

H2 

H3 vaststellen 
werkmethode 

Figuur 2. T Aanpak afstudeerproject 

methodenstudies 

tijdstudies 

terugkoppeling 
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Opzet 
Op basis van de geschetste problematiek in hoofdstuk 1 is het ontwikkelen van een rekenhulpmiddel de doelstelling 
van het afstudeerwerk. Om tot een ontwerp te komen is het hulpmiddel ingericht op de problemen die zich voordoen 

binnen het hu idige normeringsproces. 

Het onderwerp van studie is verder beschreven in de gebruikelijke termen probleemstellingen, onderzoeksvragen en 

dataverzameling om uiteindelijk tot een rekenhulpmiddel te komen. Tevens zijn het onderzoek en het 

rekenhulpmiddel afgebakend en programma van eisen opgesteld . 

Onderzoek 
Op vijf seriematige woningbouwprojecten zijn gegevens verzameld. Hiermee is allereerst een werkmethode 

vastgesteld op basis van methodenstudies . De werkmethode is de basis van het rekenhulpmiddel. 

Vervolgens zijn met behulp van continu waarnemingen en MMO richttijden bepaald voor verschillende kozijntypes . 

De waarnemingen zijn ingezet om netto bewerkingstijden te bepalen. Op basis van literatuur zijn vervolgens de netto 

bewerkingstijden gecorrigeerd tot netto tijden. De MMO hebben de toeslagpercentages bovenop de netto tijden 

achterhaald. 

Om de bouwplaatsproblematiek het hoofd te bieden is door middel van brainstormsessies met projectleiders gezocht 

naar wat verstaan moet worden onder een normale projectsituatie. Zij hebben immers een "overall" beeld van 

verschillende bouwplaatsen. Daarop voortbordurend is nagegaan welke invloed afwijkende projectsituaties hebben op 

de arbeidsnormen. Hierbij is de kennis van SAOB geraadpleegd . Uiteindelijk zijn interviews met gebruikers 

(uitvoerders en calculatoren) van belang om te bezien of de theoretische argumenten er in de praktijk daadwerkelijk 

toe doen en zijn te achterhalen. 

Ontwerp 
Op basis van de resultaten uit het onderzoek is een rekenhulpmiddel opgezet. De resultaten zijn verwerkt in een 

databank en hebben geleid tot een rekenmethode. Het berekenen van arbeidsnormen is geautomatiseerd door zowel 

rekenmethode als databank te schrijven in JAVA 2 Platform. Dit alles leidt uiteindelijk tot een rekenhulpmiddel 

waarbij de berekende arbeidsnorm "stellen buitenkozijnen" niet meer dan 5% zal afwijken van de werkelijkheid . 

Toets 
Het rekenhulpmiddel is in de praktijk getoetst. Hierbij is gecontroleerd of aan de gestelde eisen is voldaan. 

De hoofdcalculator is nagegaan of het concept rekenhulpmiddel begrijpbaar en praktisch is. Hiervoor heeft de 

hoofdcalculator voor een proefproject de buitenkozijnen genormeerd met behulp van het hulpmiddel. Vervolgens zijn 

de uitgerekende arbeidsnormen door de hoofdcalculator vergeleken met de werkelijke arbeidstijden bij het 
proefproject. 

Onvolkomenheden zijn teruggekoppeld en aangepast in het rekenhulpmiddel. 
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3 Onderzoek voor het rekenhulpmiddel 

In dit hoofdstuk zijn de gegevens verzameld waarmee het rekenhulpmiddel is ontwikkeld. De werkwijze voor het 

stellen van buitenkozijnen is nader bestudeerd en vastgesteld . Dit resulteert in een werkmethode waarin een aantal 

randvoorwaarden zijn aangenomen. Vervolgens zijn in paragraaf 3.2 de constante en variabele elementen behandeld 

die de netto bewerkingstijd bepalen voor het uitvoeren van het proces "stellen buitenkozijnen". Tot slot zijn de 

correcties, toeslagpercentages en de bouwplaatscoefficient besproken die bovenop de netto bewerkingstijd komen. 

3.1 Werkmethode 

Bij vijf woningbouwprojecten is het stellen van houten buitenkozijnen nader geobserveerd. Dit heeft geresulteerd in 

een compilatie van vijf verschillende werkwijzen tot een proces "stellen buitenkozijnen" (zie figuur 3.1) welke afwijkt 

van het bekende proces voor PVS (zie subparagraaf 1 .1 .1 .). 

De bewerkingen "purren naden" en "afdekken onderdorpel" zijn uit het proces gehaald . Daarnaast zijn "positioneren 

kozijn" en "bevestigen kozijn" samengevoegd in de bewerking "afstellen kozijnen". 

Startsituatie: 

1. Maatvoeren 
beugels 

2 man 

• Kozijnen aanwezig op de bouwplaats 
• Vloeroppervlak / werkplek opgeruimd, schoon en vlak 
- Peil (op profielen) en stramienmaten uttgezet 

2. Bevestigen 
beugels 

2 man 

Eindsituatie: 

3. Transporteren 
kozijnen 

3 man 

- Kozijnen zijn in de X- , Y- en Z-richting op de juiste wijze 
gepositioneerd en bevestigt. 

4. Afstellen 
kozijnen 

2 man 

Figuur 3. 1 Proces "ste/len buitenkozijnen" a/s basis voor het rekenhulpmiddel 

Dit proces vormt de basis voor de arbeidsnorm "stellen buitenkozijnen" en derhalve voor het rekenhulpmiddel. Om 

het proces te waarborgen is op basis van methodenstudies een werkmethode8 vastgesteld. 

8 Werkrnethode: een ge°initieerde volgorde van handelingen die de tirnrnerlieden verrichten . 
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3.1.1 Werkmethode in deelbewerkingen 
De werkmethode is beschreven door de vier bewerkingen op te delen naar deelbewerkingen . 

De werkmethode kent een aantal randvoorwaarden. De deelbewerkingen zijn toegelicht en de randvoorwaarden 

geformuleerd (zie tabel 3.1 t/m 3.4). Bij de randvoorwaarden staat vermeld welke functies deze voorwaarden dienen 

in te vullen. 

TU/el 

BEWERKING: 1. Maatvoeren beugels (2 t1mmerl1eden) 

Deelbewerking 

1 .1 Ultzetten 
ontwerpmaten 
buitenkozijn 

1 .2 Uitzetten 
hoogtemaat 
(onderkant) 
bultenkozlJn 

BeschrljVt ng 

De uit te zetten maat is de afstand 

tussen de zijstijl van het kozijn min de 

dikte van spouwlat tot aan de 

stramienmaat. Deze maat wordt met 

behulp van de rolmaat opgemeten 

waarna een potloodstreep wordt gezet. 

Deze handeling herhaalt zich voor de 

andere zijstijl. Tenslotte moeten de 

maten warden overgehaald langs de 

sparing op met behulp van de lange 

waterpas. Ondertussen wordt de positie 

van het kozijn t .o.v. de sparing 

gecontroleerd 

gecorrigeerd. 

en eventueel 

Materiul 

Alie beugels voor de onderdorpel van - Panlat 

het kozijn warden op hoogte gezet met 

behulp van een roterende laser, 

eveneens voor deurkozijnen. In feite 

vindt deze bewerking plaatst nadat de 

beugels van de onderdorpel zijn 

bevestigd . Tech is de bewerking ender 

de bewerking maatvoeren beugels 

geplaatst. 

Materieel 

- Timmermans

gereedschap 

- Lange waterpas 

- Roterende laser 

- Timmermans-
gereedschap 

Tabet 3. 1 Oeelbewerkingen in Maatvoeren beugels 

Arbeld Randworwaarden 

Randvoorwaarde l . 

Kleinere toleranties. 

Er is gekozen voor het 

positioneerpri nci pe 

gedwongen positioneren ten 

bate van tijd. Dit houdt in dat 

toleranties in X- en Z-

richting aan 

buitenkozijnen 

sparingen 

zowel 

als 

de 

de 

warden 

aangescherpt. De nieuwe 
toleranties van het kozijn zijn 

afhankelijk van de posities 

van de kozijnen tov elkaar en 

tov de gevel. De architect 

meet aangeven wat de 

onnauwkeurigheden mogen 

zijn, zodat de toleranties 

kunnen warden vastgesteld. 

Architect 

Randvoorwaarde 2. 
Kozijnstelbeuqel (zie bijlage 

'ill. 
Om de beugels van de 
onderdorpel voor puien en 

deurkozijnen op hoogte te 

kunnen stellen met laser 
(tijdwinst) en niet meer met 

klossen of hoeklijnen is er 

gekozen 

kozijnstelbeugels. 

Ujtyoerder 

voor 
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BEWERKING 2. Bevest1gen beugels (2 t1mmerl1eden) 

Deelbewerklng BeschrljVlng Materiul 

2.1 Uitleggen De beugels worden uitgelegd voor een - Beugels 

beugels reeks kozijnen. 

2.2 Bevestlgen De beugels worden op de daarvoor 

beugels aangegeven plaatsen gemonteerd op 
het binnenblad . Aan een zijde van de 

sparing worden de beugels op de juiste 

positie gemonteerd. Aan de and ere 

zijde warden de kozijnen wat ruimer 

gezet ivm het makkelijker kunnen 

plaatsen van het kozijn . 

De manier van monteren verschilt: 
- Boren: 

Aftekenen beuge/s 
Boren beugels 
Pluggen beugels 

-Schieten 

-Sleutelen 

(s!eutelen = het aandraaien van bouten met 
dopsleutel in de ingestorte ankerbussen) 

-Beu gels 

-Slag-

pluggen 

- Beugels 

Schiet

nagels 

- Beugels 

- Bouten 

Materieel 

- Timmermans

gereedschap 
- Accuboorhamer 

Schiethamer 

(SPIT) 

- Dopsleutel 

Tabet 3.2 Dee/bewerkingen in Bevestigen beuge/s 

Afstudeerverslag NORMEREN op MMT 

Arbeld Randvoorwaarden 

Randvoorwaarde 3. 

Bevestigjngsprincipe. 

Er is gekozen voor drie 

keuzes in de manier van 

bevestigen. De keuze in 

montage zal voornamelijk van 

de constructieopbouw van 
het binnenblad afhangen . 

- K.z.steen of lichtbeton = 
schieten. 

- 1.h.w.g. beton en prefab 

be ton = boren. 

- Prefab beton = sleutelen. 

De kozijnstelbeugels 

(randvoorwaarde 1) t .b.v. 

puien en deurkozijnen 

warden bevestigd aan de 

constructievloeren. Deze 

zullen altijd moeten warden 

geboord. 

Ultvoerder 
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BEWERKING 3. Transporteren kozunen (3 t1mmerl1eden) 

Deelbewerklng Beschrljvlng Materlul 

3.1 Aanpikken Een medewerker bevindt zich bij de - Kozijn 

kozijn bokken waarin de kozijnen op 

werkvolgorde staan opgesteld. De 

kozijnen worden losgemaakt en 

ontdaan van bouwfolie. Vervolgens pikt 

hij of zij de kozijnen aan met behulp 

van een tweepuntsketting die degene 

bevestigt aan twee hijsogen . Vervolgens 

communiceert hij met de 

kraanmachinist en begeleidt het kozijn 

omhoo uit de bokken. 

3.2 Hljsen 

kozUn 
heen en terug 

3.3 Plaatsen 
kozijn 

3.4 Afplkken 

kozUn 

HEEN Het kozijn wordt door middel van - Kozijn 

een kraan getransporteerd naar de 

werkplek waar de twee andere 

medewerkers staan te wachten om het 

kozijn af te pikken. 

TERUG Het kozijn wordt door middel 
van een kraan getransporteerd naar de 

medewerker die gereed staat voor het 

aan ikken aan het vol ende kozi ·n. 

Het kozijn wordt door twee man - Kozijn 

aangepakt en langzaam begeleidt 

tussen de beugels door. Zodra het 

kozijn op de beugels rust houdt een 

medewerker het kozijn tegen en de 

andere zet in beide stijlen een schroef 

tbv tijdelijke montage na een beugel te 

hebben aan esla en . 

Vervolgens wordt het kozijn afgepikt en - Kozijn 

de hijsogen worden verwijderd . 

Materteel 

- Timmermans
gereedschap 
- Kraan 

- Tweepunts-

ketting 

- Kraan 

- Tweepunts-
ketting 

- Kraan 

- Tweepunts-
Ketting 
- Timmermans
gereedschap 

Accu

boormachine 

- Kraan 

- Tweepunts-
Ketting 
- Timmermans 

gereedschap 
- Dopsleutel 

Tabet 3.3 Deelbewerkingen in Transporteren kozijnen 

Arbeld Randworwaarde 

Randvoorwaarde 4. 
Hijsoqen 

leder kozijn is voorzien van 

twee hijsogen . Deze hijsogen 

zijn bevestigt op de 

spouwlatten . Tijdwinst tov 

hijsbanden . Daarnaast geen 

verschil meer in arbeidsnorm 

tussen kozijnen met glas of 

zonder glas. 

werkvoorbereider 

Randvoorwaarde 5. 

Transoorteren met kraan 
leder kozijn wordt 

getransporteerd met de 

kraan . Ook als het kozijn 
lichter dan 50 kg.Kozijnen 

transporteren met de hand 

komt niet meer voor. 

Tijdwinst en betere Arbo. 

ultvotcdec 
Randvoorwaarde 6. 

Kozijnen op werkvolgorde & 
in yerwerkinqsstand 

aanaeleverd 
Kozijnen komen in de 

werkvolgorde aan. Werk-

volgorde te bepalen door 

werkvoorbereider. Oaarnaast 
staat ieder kozijn in de 

verwerkingstand van het 

kozijn in de bok. Tijdwinst + 

minder schade aan kozijnen. 

werkvoorberelder 
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BEWERKING 4. Afstellen kozunen (2 t1mmerl1eden) 

Deelbewerklng Beschrljvlng 

4.1 Spannen Ter hoogte van de onderdorpel van het 

en oprollen kozijn wordt van profiel naar profiel een 

draad steldraad gespannen. Deze draad zal 

eveneens o erold moeten warden. 

4.2 Stellen 
neggemaat 

Allereerst wordt het kozijn 

losgeschroefd. De kozijnstijl word en 

onder bij de draad op de neggemaat 

gezet en vervolgens omhoog te load 

gesteld. Op identieke wijze wordt de 

andere stijl op neggemaat gesteld. 

De hoogtemaat en ontwerpmaten 

hoeven niet te warden gesteld. Tijdens 

de maatvoering hebben de beugels de 

juiste positie gekregen (gedwongen 

positioneren). De hoogtemaat wordt 

nog wel even gecontroleerd . 

4.3 Bevestigen Zie tabel 3.2 

beugels 
bovendor el 

4.4 
Afschroeven 
kozijn 

Het kozijn wordt random afgeschroefd. 

Zowel de stijlen als boven- en 

onderdorpel krijgen 2 schroeven per 

beugel (voorschriften KVT). 

Matertaal 

- Kozijn 

- Schroeven 

- Kozijn 

- Schroeven 

- Kozijn 

- Schroeven 

Materteel 

- Timmermans

Gereedschap 

- Steldraad 

- Timmermans

gereedschap 

- Accuboor

macine 
- Lange waterpas 

- Timmermans
gereedschap 

- Accuboor

macine 

Tabet 3.4 Dee/bewerkingen in Afste/len kozijnen 

Arbeld Randworwaarden 

- Geen. 

De deelbewerkingen "losmaken kozijn" (kozijn losmaken van de bok waarin het is opgeslagen) en "loshalen hijsogen" 

zijn niet in de tabellen opgenomen. Deze deelbewerkingen vinden plaats tijdens het wachten (hijstijd heen en terug) 

van de timmerlieden en zijn niet maatgevend voor de cyclustijd 9 van het proces "stellen buitenkozijnen". 

9 Cyclustijd: de tijdsduur van een aantal achtereen volgende deelbewerkingen die gedaan moeten warden om een eenheid te 

verwerken. 
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3.1.2 Handelingen en volgorde 
Om de werkmethode op handelingenniveau te brengen zijn de deelbewerkingen onderscheiden in de geobserveerde 

handelingen (zie tabellen 3.5 t / m 3.8). Voor de deelbewerking "bevestigen beugels" zijn de handelingen weergegeven 

voor de drie verschillende bevestigingsprincipes . 

BEWERKING 1. Maatvoeren beugels BEWERKING 2 Bevest1gen beugels SLEUTELEN 

Deelbewerkina Handellnaen Deelbewerkina Handelinaen 
1.1 Ultzetten Aanhouden laser op beugel 2.1 Ultleggen In positie komen leggen 

hoogtemaat In positie komen op hoogte brengen beugel beugels Leggen beugels 

(onderlcant) kozljn Op hoogte brengen beugel Naar ander kant kozijn lo pen 

Naar volqende beuQel lopen z.z Sleutelen Boren beugels op vtoer 

1.2 Ultzetten In positie komen opmeten beugels Sleutelen beugels zonder trap 

ontwerpmaten Opmeten uit te zetten afstand Oplopen trap 

kozljn Aftekenen ontwerpmaten koziinsti il Sleutelen beugels op trap 

Naar stramienmaat lopen (andere zijde kozijn) Aflopen trap 

Controleren ontweromaten tov soarinq Naar andere kant kozijn lopen met trap 

Overhalen uitgezette ontwerpmaten Sleutelen beugels op vtoer 

Naar andere kant kozijn lopen 

Tabet 3.5 Handetingen binnen Maatvoeren beugets Bevest1gen beugels SCHIETEN 

Deelbewerkina Handelinaen 
Z.1 Ultteggen In positie komen leggen 

beugels Leggen beugels 

Naar ander kant kozijn lopen 

z.z Schleten Boren beugels op vtoer 

beugels Schieten beugels zonder trap 

Oplopen trap 

Schieten beugels op trap 

Aflopen trap 

Naar andere kant kozijn !open met trap 

Bevest1gen beugels BOREN 

Deelbewerking Handelinaen 
2.1 Ultleggen In positie komen leqqen 

beugels Leggen beuqels 

Naar ander kant kozijn looen 

2.2.1 Aftekenen Aftekenen beuqels op vloer 

beugels Aftekenen beuqels zonder trap 

Oplopen trap 

Aftekenen beugels op trap 

Aflopen trap 

Naar andere kant koziin lopen met trap 

2.2.2Boren beugels Boren beugels op vtoer 

Boren beugels zonder trap 

Oplopen trap 

Boren beugels op trap 

Aflopen trap 

Naar andere kant kozijn lopen met trap 

2.2.3 Pluggen Sleutelen beugels op vloer 

beugels Pluggen beugels zonder trap 

Oplopen trap 

Pluggen beugels op trap 

Aflopen t rap 

Naar andere kant kozijn lopen met trap 

Tabet 3.6 Handetingen binnen Bevestigen beugets 
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BEWERKING 3. Transporteren kozun BEWERKING 4. Afstellen koz1Jnen 

Deelbewerklna Handellnaen Deelbewerklna Handellnaen 
3.1 A&nplkken Oplopen trap 4.1 Spannen en oprollen -
kozljn Aanpikken hijsoog drud 

Aflopen trap 4.2 Stellen kozljn op Losschroeven kozijnstijl 

Naar andere kant kozijn lopen met trap neggemaat In positie komen stellen 
Begeleiden koziin Kozijnstijl op neggemaat zetten (onder/ draad) 

3.2.h Hljsen lmzljn Hijsen op Schroeven kozijn 
(heen) Zwenken 

Hijsen neer 

3.3 Plaatsen kozljn Begeleiden kozijn 

Oplopen trap 

In positie komen stellen 

Aanslaan beugel Waterpassen kozijn 

Schroeven kozijn Aflopen trap 

Naar andere kant kozijn lopen Andere ziide KZ looen met trao 
3.4 Afplkken kozljn Oplopen trap 4.3 llevestlgen beugels Zie BEWERKING 2 

Afpikken hijsoog (bovendoroel) 

Aflopen trap 4.4 Afschroeven kozljn Afschroeven beuQels onderdoroel 

Naar andere kant kozijn lopen met trap Afschroeven beuaels zonder trao 

3.2.t Hljsen lmzljn Hiisen oo Oolooen trao 

(terug) Zwenken Afschroeven beugels oo trao 

Hiisen neer Afschroeven bovendoroel 

Tabel 3.7 Handelingen binnen Transporteren kozijnen Aflooen trao 

Naar andere kant koziin looen met trao 

Volgorde Tabel 3.8 Handelingen binnen Afstellen kozijnen 

Het blijkt dat het aantal handelingen en de volgorde afhangt van een aantal verschillende situaties die zich kunnen 

voordoen tijdens het stellen van buitenkozijnen. De situaties zijn uit te drukken in kenmerken van het kozijn en van 

het seriematige woningbouwproject. 

Situatie I: Bovendorpel verankeren? 

Volgens de KVT 95 moet een kozijn rondom worden voorzien van beugels. Echter bij vier van de vijf geobserveerde 

woningbouwprojecten is de bovendorpel niet verankerd aan het binnenblad om tijd te besparen. De keuze in wel of 

niet verankeren van de bovendorpel wordt overgelaten aan de calculator (kwaliteit of tijd?). 

Het kenmerk BEVESTIGEN BOVENDORPEL JA of NEE bepaald de volgorde van handelingen binnen de bewerking 

"afstellen kozijnen" . 

Situatie 2: Bevestigingsprincipe. 

Op welke manier het kozijn wordt bevestigd is afhankelijk van het soort materiaal waaruit het binnenblad is 

opgebouwd. Randvoorwaarde 3 gaat uit van drie manieren van bevestigen, namelijk boren, schieten of sleutelen. 

Het kenmerk BEVESTIGINGSPRINCIPE BOREN, SCHIETEN of SLEUTELEN bepaald de volgorde en het aantal handelingen 

voor de bewerking "bevestigen kozijn" en de bewerking "afstellen kozijnen". 

Situatie 3: Trap op /open. 

Of de timmerman een huishoudtrap gebruikt is afhankelijk van de hoogte van het kozijn. Uit observatie blijkt dat de 

trap erbij wordt gehaald zodra de bovendorpel van het kozijn boven de 1800 mm boven peil komt. Daarnaast 

bepaald de breedte van het kozijn hoe vaak een trap moet worden ingezet voor een kozijn . Wanneer het kozijn 
breder is dan 2000 mm zal de trap vaker ingezet moeten worden bij het aanpikken en afstellen van het kozijn . 

De kenmerken KOZUNHOOGTE > of :S 1800mm, PEILMAAT BOVENDORPEL > of :S + 1 800mm en 
KOZUNBREEDTE > of :S 2000mm bepalen de volgorde en het aantal handelingen binnen de bewerkingen "bevestigen 

beugels", "transporteren kozijnen" en "afstellen kozijnen" . 

Situatie 4: Onderdorpel op vloer. 

In het geval van deurkozijnen en puien wordt de onderdorpel aan de vloer bevestigd door middel van 

kozijnstelbeugels (randvoorwaarde 2) . Is de peilmaat kleiner dan 1 00 mm (zie bijlage VI) boven peil, dan wordt de 
kozijnstelbeugel toegepast. Dit houdt in dat de timmerman door de knieen moet gaan. Daarnaast is de manier van 

monteren voor dit type beugels altijd boren. 

Het kenmerk PEILMAAT ONDERDORPEL > + 100mm, VERDIEPINGSHOOGTE en BOUWLAAG bepaald de volgorde en het 
aantal handelingen voor de bewerkingen "maatvoeren beugels", "bevestigen beugels" en "afstellen kozijnen". 

De kenmerken vaneren voor de verschillende typen kozijnen. leder type kozijn heeft zijn eigen 

handelingenoverzicht10• Met bovenstaande kenmerken zijn 96 handelingenoverzichten mogelijk waarbij de achtereen 

volgende handelingen voor het stellen van buitenkozijnen in volgorde en aantal verschillen. Alie mogelijke 

combinaties van kenmerken met bijbehorende handelingen binnen de vier bewerkingen zijn weergegeven in een 

moederbestand (zie bijlage X). 

l O Handelingenoverzicht: weergave van handelingen van timmerlieden, die een werkmethode aangeeft . 
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Frequentie 
De werkmethode is bekend . Hierdoor is het aantal maal dat een handeling wordt uitgevoerd binnen het proces 

"stellen buitenkozijnen" te berekenen. 

Het aantal te bevestigen beugels is gebaseerd op de KVT11 die eisen stelt aan de verankering van buitenkozijnen en is 

uitgedrukt in een formule. De KVT 95 Katern I I Aansluitingen hanteert de volgende voorschriften (zie tabel 3.9): 

Rand- en hartafstanden in mm in mm 
Uit de hoeken > 200 < 300 

hartafstanden > 400 < 600 

hartafstanden in de onderdorpel > 500 < 750 
lenQte < 1400 mm Hoek 50x90 / 40 x 60 

hartafstanden in de onderdorpel > 600 < 1000 
lengte > 1400 mm zwaardere hoeken toepassen 

Tabel 3.9 Voorschriften rand- en hartafstanden beugels volgens KVT 95 

Voorbeeld: Berekening aantal beugels voor een kozljn van 2000 x 4000 (HxB). 
• Eigen gewicht van kozijnen : kozijn + glas + bes lag ca. 50 kg / m2 

• Wind en zuiging beneden 20 meter boven maaiveld 1 kN / / m2 

• Ankers FK / 'Y=Fd 0,60 kN per stuk 

I :i:Y.l . ·- . ·~ 

Belastingen: 
Oppervlak 
Eigen gewicht 

Winddruk en -zuiging 

Aantal ankers: 
Onderdorpel 

Stijlen 

Bovendorpel 

Totaal aantal ankers 

s 6(Y.lx n 

Figuur 3.2 Verdeling beugels rondom kozijn volgens KVT 95 

8,0 m2 
8,0 x 0,50 kN = 4,00 kN 

8,0 x 1 ,00 kN = 8,00 kN 

1 + (4000-(2 X 200) / 600) 

1 + (2000- (2 X 200) / 600) = 4x2 

1 + (4000-(2 X 200) / 600) 

7 + 8 + 7 

=7 

4x2 = 8 

=7 

= 22 ankers 

ril 

ra 

11 KVT: Kwaliteit Van Timmerwerk is een bundeling van voorschriften , waarin eisen zijn gesteld aan functionaliteit en duurzaamheid 

van kozijnen, ramen en deuren. 
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3.2 Netto bewerkingstijd 

Het aantal handelingen en de volgorde hierbij is bekend. De tijd die benodigd is voor het uitvoeren van deze 

handelingen is de netto bewerkingstijd 12 en bestaat uit constante en variabele elementen. Door tijdstudies te 

verrichten naar de handelingen binnen het proces zijn de elementen verzameld (zie bijlage VII). 

De constante elementen zijn berekend door de gemiddelde waarde te bepalen van de waargenomen tijden voor een 

handeling. Voor de variabele elementen is bepaald welk verband er bestaat tussen een parameter (of tijdbepalende 
factor) en de tijdsduur. Van beiden is een voorbeeldberekening weergegeven. 

3.2.1 Constante elementen 
In totaal zijn 41 constante elementen waargenomen die in grootte verschillen (zie bijlage VIII). Enkele voorbeelden: 

• Sleutelen kozijnstelbeugel. 

• Boren beugel op trap. 

• Boren beugel zonder trap. 

• Aanpikken hijsoog. 

• Afpikken hijsoog. 

Voorbeeld: Bepallng constant element "Sleutelen kozljnstelbeugel". 
Grootte = 28,4 seconden (gemiddelde van waargenomen tijden), zie figuur 3.3. 

Sl.ut•IHkoz 
211-1 •• 

ijns1.illH1•I 
IHIIH19I) 

Nr. T d lsocl Proi•ct 
33 ,2 VARIANT 
2, ,6 VARIANT 

22 ,1 VARIANT 

36 ,6 VARIANT 

3 VARIANT 

21 ,5 VARIANT 

30 ,s VARIANT 

22 ,3 VARIANT 

21 ,3 VARIANT 
10 23 ,s VARIANT 

11 5 VARIANT 

12 26 ,2 VARIANT 
13 30 ,6 VARIANT 
14 30 8 VARIANT 

15 26 ,1 VARIANT 
16 41 ,3 VARIANT 
11 38 ,8 VARtANT 
18 33 ,2 VARIANT 

25 ,5 VARtANT 

20 23 ,3 VARIANT 
21 2 8 VARIANT 

22 24 ,1 VARIANT 
23 2 5,1 VARIANT 

24 30 ,4 VARIANT 
25 21 ( VARIANT 

+ 
26 44,l 

21 2M 

28 24,2 

2S 21,S 

30 26,4 

31 26 

32 24,S 

33 28 

34 24,5 

35 23,1 

36 31,3 

31 22,6 

38 22,2 

33 40,3 

40 31,3 

41 21,1 

42 23,4 

43 336 

44 21,3 

45 23,6 

46 26.S 

41 33 

48 314 

43 36,2 

50 24,8 

51 22,4 

52 30,1 

53 20,5 

54 238 

28.♦ 

VARIANT 

VARIANT 
VARIANT 

VARIANT 
VARIANT 
VARIANT 

VARIANT 

VARIANT 

GEi/EKE 
GEi/EKE 

GEi/EKE 

GEi/EKE 

GEi/EKE 
GEi/EKE 

GEi/EKE 

GEi/EKE 
GEi/EKE 

GEi/EKE 
GEi/EKE 

GEVEKE 

GEVEKE 
G[V[KE 

GEi/EKE 

GEi/EKE 
G[V[KE 

GEi/EKE 

GEi/EKE 

GEi/EKE 

GEi/EKE 

Figuur 3.3 Bepaling constant element "Sleutelen kozijnstelbeuger 

3.2.2 Variabele elementen 
Bij 7 handelingen is er sprake van een variabel element: 

• Lopen met trap. 

• Onbelast !open. 

• Oplopen trap. 

• Aflopen trap. 

• Spannen en oprollen steldraad. 

• Opmeten uit te zetten afstand. 
• Overhalen ontwerpmaten (m.b.v. waterpas). 

Voor deze handelingen zijn normtijdformules afgeleid (zie bijlage VIII). 

12 Netto bewerkingstijd: de direct productieve tijd van de eigenlijke handelingen . 
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Voorbeeld: Bepaling variabel element "lopen met trap". 
De tij d d ie benodigd is voor het lopen met een trap, is afhankelijk van de grootte van de afstand die wordt afgelegd : 

hoe groter de te lopen afstand des te langer is de benodigde tijd . Afstand is daarom de tijdsbepalende factor . Om de 

normt ijdformule te bepalen is eerst de formuledat a verzameld . 

De meetresultaten zijn weergegeven in figuur 3.4 (voor een deel). De langste rechte lijn geeft het lineaire verband 

weer. Deze lijn is doorgetrokken tot de y-as. Het snijpunt geeft de constante of tijdsonafhankelijke factor aan in de 

normtijdformule. Door een regressieanalyse op de meetresultaten uit te voeren , met behulp van het stati sche 

programma SPSS, zijn de waarden van de constante en de variabele vast gesteld. Met behulp van curve estimation is 

het lineaire verband vi sueel weergegeven (zie figuur 3.5). 
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Figuur 3.4 Bepaling normtijdformule ''lopen met trap" 
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Figuur 3.5 Visuele weergave lineaire verband ' /open met trap " 

• Cbservec 

D Linear 

De normtijdformule kan nu worden opgesteld . In deze formule kan de afstand worden ingevuld om de benodigde tijd 

in seconden te bepalen. 

Normtijdformule: Lopen met trap = 7,8 + (0,8 l x te /open afstand in meters). 
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De 7 handelingen hebben alien als parameter: een afstand in meters . Deze afstand wordt bepaald door een aantal 

kenmerken van het kozijn of van het woningbouwproject. In tabel 3.10 zijn de handelingen weergegeven met 

normtijdformule en de bepalende kenmerken. 

Handellng Formule Kenmerken project Kenmerken kozlJn 

Looen met trao 7,8 + (0,81 x te lopen afstand in meters). Koziinbreedte 

Onbelast looen 3,6 + (0,72 x te lopen afstand in meters). Stramienmaat Kozijnbreedte 

Oolooen trao 1,8 + (3 x hoogte in meters). Koziinhooate 

Aflopen trao 3,0 + (1 ,8 x hoogte in meters). Koziinhooate 

Soannen en oorolien steldraad 55,8 + (6 x te spannen afstand in meters). Stramienmaat 

Oometen uit te zetten afstand 6 + (0,84 x afstand in meters). Stramienmaat 

Overhalen ontwerpmaten 5,4 + (2, 1 x af te tekenen afstand in meters). Kozijnhoogte 

(m.b.v. wateroas) 

Tabet 3. 10 Overzicht normtijdformutes met bepatende kenmerken 

3.2.3 Hijstijd 
De tijd voor de handeling "hijsen buitenkozijnen" heen en terug is bepaald op basis van MMO op twee 

woningbouwprojecten . Deze projecten passen binnen de randvoorwaarden van de voorgeschreven werkmethode ten 

aanzien van de logistiek van de kozijnen . De buitenkozijnen waren voorzien van hijsogen en werden alien met de 

kraan getransporteerd . De ploeg bestond uit drie timmerlieden (1 aanpikker en 2 afpikkers) tijdens het transporteren. 

De buitenkozijnen stonden op werkvolgorde en in de verwerkingstand opgeslagen . 

Op beiden projecten zijn de buitenkozijnen (op verzoek) getransporteerd met behulp van een mobiele torenkraan als 

met een mobiele telescoopkraan. Hierdoor zijn tijden voor beide type kranen waargenomen (zie tabellen 3.11 t /m 

3.14). 

HEIIMANS 

Omstandlgheden: 
- Kozijnen opgeslagen per 5 woningen. 

- Mobiele torenkraan . 

TRANSPORTEREN WAARGENOMEN 14 KOZUNEN 

Deelbewerkingen : Timmerman 1 (aanpikker) Timmerman 2 Timmerman 3 TOTAAL 
lminutenl (minutenl (minutenl lmlnutenl 

Aanpikken 11 0 0 11 
Wachten 56 51 51 158 

Plaatsen 0 13 13 26 
Afpikken 0 3 3 6 

TOTAAL 67 67 67 201 

Aandeel hljsen = (158 - 43) / 201 = 0,57 ➔ 57% 
Tabet 3. 11 Bepating hijstijd (mobiete torenkraan & per 5 woningen) 

HEIIMANS 

Omstandlgheden: 
- Kozijnen opgeslagen per 5 woningen. 
- Mobiele telescoopkraan. 

TRANSPORTEREN WAARGENOMEN 10 kozllnen 

Deelbewerkingen : Timmerman 1 (aanpikker) Timmerman 2 Timmerman 3 TOTAAL 
(minuten) (minuten) (minuten) (minutenl 

Aanoikken 9 0 0 9 
Wachten so 51 51 152 

Plaatsen 0 8 8 16 

Afoikken 0 2 2 4 

TOTAAL 59 61 61 111 

Aandeel hljsen = (152 - 29) / 181 = 0,68➔ 68% 

Tabet 3. 12 Bepating hijstijd (mobiete tetescoopkraan & per 5 woningen) 
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VARIANT 

Omstandlgheden: 
- Kozijnen opgeslagen per 2 woningen . 

- Mobiele torenkraan . 

TRANSPORTEREN WAARGENOMEN 11 kozilnen 

Deelbewerkingen: Timmerman l (aanpikker) Timmerman 2 Timmerman 3 TOTAAL 

(minuten) (minuten) (minuten) (minuten) 
Aanpikken 10 0 0 10 
Wachten 34 31 31 96 
Plaatsen 0 13 13 26 
Afoikken 0 0 0 0 
TOTAAL 44 44 44 132 

Aandeel hijsen = (96 - 36) / 132 = 0,45 ➔ 45% 

Tabet J. T J Bepating hijstijd (mobiete torenkraan & per 2 woningen) 

VARIANT 

Omstandigheden: 
- Kozijnen opgeslagen per 2 woningen. 
- Mobiele telescoo1 kraan. 

TRANSPORTEREN WAARGENOMEN 11 kozllnen 

Deelbewerkingen : Timmerman l (aanpikker) Timmerman 2 Timmerman 3 TOTAAL 
(minuten) (minuten) (minuten) (mlnuten) 

Aanoikken 9 0 0 9 
Wachten 46 45 45 136 
Plaatsen 0 10 10 20 
Afoikken 0 l l 2 
TOTAAL 55 56 56 167 

Aandeel hijsen = (136 - 31) / 167 = 0,63➔ 63% 

Tabet J. 14 Bepating hijstijd (mobiete tetescoopkraan & per 2 woningen) 

De percentages in de tabellen geven het aandeel weer voor de hijstijd (heen en terug) binnen de netto bewerkingstijd 

"transporteren buitenkozijnen" (zie bijlage IX). 

Daarnaast vormen de geobserveerde omstandigheden een nieuwe randvoorwaarde voor de werkmethode. 

Randvoorwaarde 7. 

De kozijnen worden per 2 of 5 woningen aanqeleverd en opgeslagen. 

Een actiepunt voor zowel werkyoorbereider als yityoerder. 
De tijd voor het transporteren van buitenkozijnen moet apart worden berekend en weergegeven van de andere drie 

deelbewerkingen. Dit in verband met het kunnen berekenen van de correcte procestijd voor het stellen van 

buitenkozijnen op basis van de berekende arbeidsnorm. 

Voor het transporteren van buitenkozijnen bestaat de ploeg uit drie bouwplaatsmedewerkers. De overige 

bewerkingen van het proces "stellen buitenkozijnen" (maatvoeren beugels, bevestigen beugels en afstellen kozijnen) 

worden uitgevoerd met een ploeg van twee timmerlieden. Wanneer de netto bewerkingstijd "transporteren 
buitenkozijnen" bij de totale netto bewerkingstijd van de overige bewerkingen wordt opgeteld kan de procestijd niet 

worden berekend door te delen door twee man. 

Daarnaast heeft het apart berekenen en weergeven van de benodigde tijd voor het transport van de buitenkozijnen 

het voordeel dat het aantal draaiuren voor de kraan direct is af te leiden. 

3.2.4 Resume 
In bijlage X zijn de omschreven resultaten in paragrafen 3.1 en 3.2 samengevat en opgeslagen. De bijlage 

functioneert als een moederbestand voor het rekenhulpmiddel. In het bestand zijn alle handelingen met bijbehorende 

t ijdsduur (constante of een normtijdformule met parameter), frequentie (aantal of formule) en waargenomen arbeid 

(resultaten van een deel van het onderzoek) weergegeven. In dit verband betekent de frequentie maal waargenomen 

arbeid maal tijdsduur = netto bewerkingstijd handeling. De handelingen staan per deelbewerking in volgorde 
gerangschikt voor alle mogelijke combinaties in kenmerken van de buitenkozijnen. 

Wanneer de kenmerken van het buitenkozijn bekend zijn kan vanuit het moederbestand een handelingenoverzicht 

worden opgesteld, gesplitst over de vier deelbewerkingen. Het ontstane handelingenoverzicht is de basis voor het 

rekenhulpmiddel. Wanneer eveneens de projectspecificaties bekend zijn is het mogelijk de grootte van iedere 

afzonderlijke handeling te berekenen en vervolgens te sommeren metals resultaat de netto bewerkingstijd . 
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3.3 Richttijd 

Op basis van de omschrijving voor arbeidsnormen (zie subparagraaf 1 .1 .2) is bepaald welke correcties en toeslagen 

van toepassing zijn op de gemeten tijden van de handelingen. De definitie luidt: 

Arbeidsnormen stellen de minimaal benodigde tijd (in minuten of uren) vast voor een gekwalificeerde 

arbeidskracht om een bepaalde taak uit te voeren volgens een voorgeschreven werkmethode. Hierbij is de 

arbeidskracht een normaal vaardige en qemotiveerde werknemer die werkt onder bepaalde omstandiqheden, 

kwaliteitseisen en hulpmiddelen (Niebel, 1982). 

De cursief gedrukte woorden zijn eerder in dit hoofdstuk behandeld en vast gelegd (werkmethode en 

randvoorwaarden, zie subparagrafen 3.1 .1 en 3.2.3). In deze paragraaf zijn de nog onbekende invloedsfactoren 

(onderstreepte woorden) van de normtijd bepaald. 

Voor het bepalen van de richttijd 13 die het proces "stellen buitenkozijnen" vergt, moet nagegaan worden in hoeverre 

de waargenomen tijden in paragraaf 3.2 normaal zijn. Per handeling moet een normaaltijd bepaald worden. 

Normaaltijd is gebaseerd op wat een normale arbeider, onder bepaalde omstandigheden in een normaal tempo 

presteert. 

De waargenomen tijden kunnen eveneens be"invloed worden door onregelmatigheden of storingen, die niet zonder 

meer als improductief of inefficient te beschouwen zijn. Onregelmatigheden zijn vaak, zeker in bouwbedrijven, 

onvermijdbaar. lndien dit het geval is, zijn ze van belang voor het bepalen van de kostprijs en vormen derhalve een 

noodzakelijk onderdeel van de richttijd. 

De omschrijving mist een aspect die wel van belang is voor de uiteindelijke normtijd "stellen buitenkozijnen", 

namelijk het repetitie-effect. Bij seriematige woningbouwprojecten daalt de gemiddelde arbeidsnorm naar gelang de 

seriegrootte toeneemt en de variatie in woningtypen afneemt. 

In de volgende subparagrafen is de invloed van correcties en de verschillende toeslagen op de netto bewerkingstijd 
"stellen buitenkozijnen" weergegeven. 

3.3.1 Multi Moment Opnamen 
Door middel van MMO is nagegaan hoeveel procent van de bestede tijd is besteed aan diverse soorten productieve, 

indirect productieve en improductieve handelingen, ofwel een productiviteitsstudie (zie bijlage IX). Dit geeft een beeld 

van onvermijdbare verspillingen. De omvang daarvan, kan op grond van de verhouding tussen onregelmatige indirect 

productieve en direct productieve handelingen, in een percentage van de netto tijd worden uitgedrukt. 

Deze verhouding is van waarde voor het bepalen van de toeslagen waarmee, de som van de netto bewerkingstijden 

voor de eigenlijke handelingen moet worden vermeerderd. 

In de maanden augustus en september zijn in 26 dagen metingen (MMO en tijdstudies) verricht op vijf 

woningbouwprojecten van verschillende bouwondernemingen, namelijk (zie tabel 3.15): 

VARIANT GEVEKE KLOMPS PLEGT-VOS STOFFELS HEUMANS 
156 wonin en 131 wonin en 22 wonin en 63 wonin en 122 wonln en 

Tabet 3. IS Overzicht geobserveerde woningbouwprojecten en bijbehorende bouwondernemingen 

Tijdens de verrichte MMO zijn in totaal 76 buitenkozijnen waargenomen. De bereikte nauwkeurigheid is 1,02% met 

een betrouwbaarheid van 95%. De berekening van de nauwkeurigheid en de uitleg over de uitvoeringsmethode van de 
MMO zijn weergegeven in bijlage VII. 

l 3 Richttijd: de tijd die ender normale omstandigheden benodigd is voor de uitvoering van ieder van de in de bewerking vervatte 

deelbewerkingen. 

31 



TU/el 

Afstudeerverslag NORMEREN op MAAT 

3.3.2 Correcties arbeidskracht 
Handelingen zijn als normaaltijd uitgedrukt. Dit brengt met zich mee, dat feitelijk waargenomen handelingstijden in 

voorkomende gevallen een correctie vergen die afhankelijk is van de door de waarnemer geschatte waardering voor 

vaardigheid ( V ) en inspanning ( I ). Deze correctie verloopt met behulp van de onderstaande formule en 

waarderingstabellen als volgt (zie tabellen 3.16 en 3.17): 

Normaaltijd = Feitelijk waargenomen tijd x ( V / I 00) x (I / I 00) 

Bepaling van de correctiefactor V voor vaardigheidswaardering 
Klasse: Kenmerken: V 

Uitstekend Uitzonderliike vloeiend beweqinqsoatroon· kent dit werk qrondiq en werkt trefzeker. 115 
Goed Goed gecoordineerd bewegingsoatroon · kent dit werk goed en werkt trefzeker. 110 
Normaal Vlotte redeliik qecoordineerde beweqinqen zii het eniqszins onzeker. 100 
Matig Enigszins onhandig en onzeker; lengte van de beweging onnodig groot; goed waarneembare 90 

haoerinqen · maakt fouten. 

Slecht Onhandig ; veel fouten en extra bewegingen; bewegingen warden herhaald en /of in een te 80 
hoge frequentie uitgevoerd. 

Tabet 3.16 Vaardigheidswaardering 

Bepaling van de correctiefactor I voor inspanningswaardering 
Klasse: Kenmerken: I 

Uitstekend Grote insoanninq die slechts kort kan warden volqehouden. 115 
Goed lnsoanning die hoogstens een dag kan warden volgehouden. 110 
Normaal Werkt constant door. 100 
Matig Werkt ononderbroken maar wat vertraaqd en / of met een beoerkte krachtsinsoanninQ. 90 
Slecht Werkt langzaam· doodt de tijd . 80 

Tabet 3. I 7 tnspanningswaardering 

De correcties zijn toegepast voor de gemeten tijden van de productieve handelingen op de verschillende 

woningbouwprojecten om de uitkomsten gelijk te trekken (zie bijlage IX). Hierdoor is het mogelijk om de resultaten 

met elkaar te vergelijken. 

3.3.3 Repetitie-effect 
De netto bewerkingstijden zijn gecorrigeerd als gevolg van het repetitie-effect. Tijdens de observaties op de 

betreffende woningbouwprojecten zijn tijden waargenomen waarin het repetitie-effect zit opgesloten. 

Onder repetitie-effect is in dit rapport verstaan : het binnen een bepaald project profiteren van de voordelen van het 

toepassen van dezelfde buitenkozijnen en van het herhalen van dezelfde handelingen. 

Een belangrijk onderdeel van het repetitie-effect is het serie-effect. Dit is een verschijnsel dat is omgeschreven als de 

vermindering van de hoeveelheid arbeid per productie-eenheid bij toename van het aantal te produceren eenheden. 

De eerste invloedsfactor is het aantal te produceren eenheden. De tweede is in het kader van het repetitie-effect het 

al of niet gevarieerd zijn van de uit te voeren taak. Met andere woorden, heeft de bewerking betrekking op volkomen 

gelijke woningen of heeft de taak betrekking op min of meer gevarieerde woningen. 

Door de SAOB zijn bij acht verschillende bouwbedrijven gegevens verzameld van 25 woningbouwprojecten, verspreid 

over het gehele land. Uit de tijd- en productieverantwoordingen, nacalculaties en seriegrafieken zijn taken afgeleid, 
waaronder het stellen van buitenkozijnen. Met behulp van een computerprogramma zijn van deze taken 

dalingsfactoren14 berekend . Van de taken zijn plottekeningen gemaakt en is de gemiddelde dalingslijn berekend. De 

arbeidsnorm "stellen buitenkozijnen" neemt naarmate het project vordert af (zie figuur 3.6). 

14 Dalingsfactor: met deze factor kwantificeert men de daling van de hoeveelheid tijd die nodig is of gebruikt is bij verdubbeling van 

de serie . 
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Figuur 3.6 Plottekening dalingsfactor bij stellen buitenkozijnen 

De dalingsfactoren zijn door SAOB verder uitgewerkt. Zo is onderscheid gemaakt in de variatie van woningen en zijn 

de factoren vertaald in toeslagen voor series van 5 woningen . De grootte van de toeslag is afhankelijk van de aard 

van de werkzaamheden . De taken met overwegend tekening lezen, stellen en maatvoeren zijn aan een grotere daling 

onderhevig dan taken waarin deze handelingen nagenoeg ontbreken. Hierin komt de seriegevoeligheid van 

elementen tot uitdrukking. 

De variatie is uitgedrukt in drie categorieen: 

• Categorie A (geen of weinig variatie, projecten 1 a 2 woningtypen). 

• Categorie B (matige variatie, projecten met 3 a 4 woningtypen). 

• Categorie C (veel variaties, projecten met 5 of meer woningtypen). 

In tab el 3 .1 8 zijn de toeslagen per categorie weergegeven voor het stellen van buitenkozijnen. 

STELLEN BUITENKOZUNEN 
TOESLAGEN REPETITIE-EFFECT 

CATEGORIE l • 2• 3• 4• 5• 6• 7• 8• 

TU/el 

5 woningen 5 woningen 5 woningen 5 woningen 5 woningen 

A 45 % 30% 15 % 5% 0% 

B 45 % 35 % 25 % 20% 15 % 

C 45 % 40% 35 % 30% 20% 

Tabet 3.18 0verzicht toes/agen (SAOB, 2003) 

3.3.4 Toeslagen omstandlgheden 
Bljkomende en onregelmatlge handellngen 

5 woningen 5 woningen 5 woningen 

0% 0% 0% 

5% 0% 0% 

15 % 5% 0% 

De eerste toeslag boven op de netto bewerkingstijd is die van bijkomende en onregelmatige handelingen. Enkele 

voorbeelden zijn: 

Bijkomend Onregelmatig 
- Opruimen werkplek. - Breken steldraad bij een timmerman. 

- Slijpen timmermanspotlood . - Halen beugels. 

De toeslag is bepaald door een percentage te nemen van de totale tijd aan productieve handelingen. Dit percentage is 

verkregen door de totale tijd van bijkomende en onregelmatige handelingen (B) te delen door de totale tijd aan 

productieve handelingen (A). Dit is uitgevoerd voor de twee geobserveerde timmerlieden per bouwproject (zie bijlage 

IX). Tot slot is het gemiddelde berekend van de vijf projecten (zie tabel 3.19). Dit percentage vormt de uiteindelijke 

toeslag bijkomende en onregelmatige handelingen. 
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K VARIANT GEVEKE KLOMPS PI.EGT-VOS STOFFELS HEUMANS TOTAAL 
1 56 wonlnGen 131 wonl"""n 22 wonlngen 63 wonlngen 122 wonlnGen (MIN) 
TM I TM 2 TOT TM I TM 2 TOT TM I TM 2 TOT TM I TM 2 TOT TM I TM 2 TOT 

D (min) (min) lmlnl (min) (min) (mlnl (min) (min) (min) (min) (min) (min) (min) (min) (min) 

A= Tijd productieve 708 702 1410 375 356 731 429 455 884 384 401 785 724 698 1422 5232 
handelinaen 

B=Tijd bijkomende 

& onregelmatige 205 221 426 121 !16 237 199 204 403 161 155 316 274 285 559 1941 
handelinaen 

Percentage ( B / A) 
30,2" 32,4" 45,6" 40,3" 39,3" 37 1% 

Tabel 3.19 Toeslag bijkomende en onregelmatige handelingen 

De buitenkozijnen op de woningbouwprojecten van KLOMPS en PVS stonden niet op werkvolgorde in de bokken . 

Daarom moeten deze percentages gecorrigeerd worden om binnen de werkmethode te passen die is beschreven in 

paragraaf 3.1. De correcties zijn gebaseerd op bouwproject VARIANT, omdat dit project de voorgeschreven 

werkmethode het dichtst nadert. De correcties zijn als volgt bepaald (zie bijlage IX): 

Wei werkvolgorde in kozijnen. 
In dit geval valt de onregelmatige handeling "zoeken kozijn" volledig weg uit de waarnemingen . 

VARIANT 

Aantal waarnemingen zoeken kozijn (TM I)= 0 

Bijbehorend percentage t.o.v. alle waarnemingen (TOTAAL) = 0% 

KLOMPS 

Aantal waarnemingen zoeken kozijn (TM 1) = 52 l. Correctie ➔ Nleuw aantal waarnemlngen = 0 (l.p.v 52) 
Bijbehorend percentage t.o.v. alle waarnemingen (TOTAAL) = 5,88% J 
PVS 

Aantal waarnemingen aanbrengen hijsbanden (TM 2) = 42 } Correctie ➔ Nleuw untal wumemlngen • 0 (l.p.v. 42) 
Bijbehorend percentage t.o.v. alle waarnemingen (TOTAAL) = 5,75% 

De gevolgen van bovenstaande correcties op de toeslag bijkomende en onregelmatige handelingen is in tabel 3.20 

doorgerekend . De onderstreepte getallen en percentages zijn de waarnemingen welke gewijzigd zijn ten opzichte van 

tabel 3.19. 

K VARIANT GEVEKE KLOMPS PI.EGT- VOS STOFFELS HEUMANS TOTAAL 
1 56 wonlnaen 1 31 wonlnoen 22 wonl"""n 63 wonll!llen 122 wonlngen (MIN) 
TM I TM 2 TOT TM I TM 2 TOT TM I TM 2 TOT TM I TM 2 TOT TM I TM 2 TOT 

D (min) (min) lmlnl (min) (min) (min) (min) (min) lmlnl (min) (min) (mini (min) (min) <mlnl 

A=Tijd productieve 708 702 1410 375 356 731 429 455 884 384 401 715 724 698 1422 5232 
handelinaen 

B=Tijd bijkomende 

& onregelmatige 205 221 426 121 116 237 ill 204 ill 161 .LU ill 274 285 559 .lMZ 
handelinaen 

Percentage ( B / A) 30,2" 32,4" l9.1JI lY2II 39,3" 35.3~ 

Tabel 3.20 Toeslag bijkomende en onregelmatige handelingen (correctie "we/ werkvolgorde? 

Rust en persoonlljke verzorglng 
Door het leveren van arbeid ontstaat vermoeidheid . Hierdoor loopt de werkprestatie terug. Om van de vermoeidheid 

te herstellen wordt er (buiten reguliere pauzes om) rust opgenomen. De omvang van de op te nemen rust is sterk 
afhankelijk van de te leveren inspanning. 

Onder persoonlijke verzorging vallen ondermeer toiletbezoek, drinken, wassen, roken. 

De tijd voor rust en persoonlijke verzorging (C) (zie bijlage IX) is uitgedrukt in een percentage over de som van de tijd 

van directe handelingen en de bijkomende en onregelmatige handelingen (A+B). Door het gemiddelde van de vijf 

bouwprojecten te berekenen is de toeslag voor rust en persoonlijke verzorging bepaald (zie tabel 3.21 ). 

K VARIANT GEVEKE KLOMPS PI.EGT-VOS STOFFELS HEUMANS TOTAAL 
1 56 wonlnaen 131 wonl"""n 22 wonl"""n 63wonl"""n 122 wonl.....,n (MIN) 
TM I TM 2 TOT TM I TM 2 TOT TM! TM 2 TOT TM I TM 2 TOT TM I TM 2 TOT 

D lminl lminl lmlnl lminl lminl lmlnl lminl /min) lmlnl lminl (min) {min} (min) (min) (mini 

A+B 913 923 1836 496 472 968 628 659 1235 S45 556 1059 998 983 1981 7079 

C=Tijd rust & pers. 155 !S2 307 64 78 142 122 95 217 109 99 208 180 202 382 1256 
verzoraina 

Percentage C / A+I 16,7" 14,7" 17,6" 19,6" 19,3" 17,7% 
Tabel 3.21 Toeslag rust en persoonlijke verzorging 
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Aan- en afloop 
Aan- en afloop is de tijd die verstrijkt om de afstand tussen schaftkeet tot werkplek (vice versa) bij het begin en de 

beeindiging van de werkdag en bij de pauzes te overbruggen. 

De tijd voor aan- en afloop (D) (zie bijlage IX) is uitgedrukt in een percentage over de som van de tijd van directe 

handelingen, de bijkomende en onregelmatige handelingen en rust en persoonlijke verzorging (A+B+C). Vervolgens 

is het gemiddelde berekend voor aan- en afloop (zie tabel 3.22). 

~ 
VARIANT GEVEKE KLOMP$ PI.ECT-V05 STOFFELS HEUMAN5 TOTAAL 
I 56 wonlnaen 131 wonl"""n 22 wonl"""n 63wonl"""n 122wonl"""n (MIN) 
TM I TM 2 TOT TM I TM 2 TOT TM I TM 2 TOT TM I TM 2 TOT TM I TM 2 TOT 

D (min) (min) (min) (min) (min) (min) (min) (min) (min) (min) (min) (min) (min) (min) (min) 

A+B+C 1068 I 075 2143 560 550 1110 750 754 1452 654 655 1267 1178 1185 2363 8335 

D=Tij d aan- en 57 60 117 28 31 59 41 45 86 35 32 67 62 58 120 449 
aflooo 

Percentage 
5,5" 5,3" 5,9" 5,3" 5, 1" 5,4% D / A+8+C 

Tabel 3.22 Toe slag aan- en afloop 

Organlsatie 
Het overleggen met de collega of uitvoerder, het lezen van tekeningen en andere administratieve handelingen vallen 

onder de toeslag organisatie . 

De tijd voor organisatie (E) (zie bijlage IX) is uitgedrukt in een percentage over de som van de tijd van directe 

handelingen, de bijkomende en onregelmatige handelingen, rust en persoonlijke verzorging en aan- en afloop 

(A+B+C+D). Dit leidt tot een gemiddelde die de grootte van de toeslag organisatie bepaald binnen de norm "stellen 

kozijnen" (zie tabel 3.23). 

~ 
VARIANT GEVEKE KLOMP$ PI.ECT-V05 STOFFELS HEUMAN5 TOTAAL 
1 56 wonlnaen 131 wonl~n 22wonl~n 63wonl~n 122 wonlnaen (MIN) 

™' TM 2 TOT TM I TM 2 TOT TM I TM 2 TOT TM I TM 2 TOT TM I TM 2 TOT 
D (min) (min) Cmlnl (min) (min) lmlnl Cminl (min) Cmlnl (min) (min) Cmlnl (min) (min) Cmlnl 

A+B+C+D 1125 1135 2260 588 581 1169 791 799 1538 689 687 1334 1240 1243 2483 8784 

E=Tijd organisatie 71 61 132 33 43 76 94 86 180 42 44 86 108 105 213 687 

Percentage 
5,8" 6,5" 11,7" 6,4" 8,~ 7,8% E / A+8+C+D 

Tabel 3.23 Toeslag organisatie 

Toeslagfactor 
De toeslagfactor is gevonden door de vermenigvuldiging (zie tabel 3.24) van de afzonderlijke toeslagen : 

toeslag Bx toeslag C x toeslag D x toeslag E = toeslagfactor ➔ 1,353 x l, 177 x 1,054 x 1,078 = 1,81 

Overzlcht toeslagen Toeslagen "geen werkvolgorde" 

"" 
Bijkomende & onregelmatige handelingen 35,3 37,l 

Persoonlijke verzorging 17,7 

Aan- en afloop 5,4 

Organisatie 7,8 

Toeslagfactor = 1,353 x 1, 1 n x 1,054 x 1,078 = 1 ,81 
• 

Tabel 3.24 Overzichtstabel toeslagen 

TU/el 
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3.4 Bouwplaatscoefficient 

Een arbeidsnorm is de richttijd vermenigvuldigd met een bouwplaatscoefficient 15 (zie subparagraaf 1.1 .2). 

Bouwplaatsomstandigheden zijn niet te normaliseren. Om toch de gemeten tijden van de vijf geobserveerde 

woningbouwprojecten met elkaar te vergelijken is er aan de hand van 14 bouwplaatsomstandigheden een waardering 

van de vijf bouwplaatsen gemaakt. Aan de hand van deze waardering is de bouwplaatscoefficient te bepalen. 

3.4.1 Bouwplaatsomstandigheden 
PVS is tot de conclusie gekomen, dat bij sommige projecten zeker niet van een normale projectsituatie kan worden 

gesproken. Er zijn omstandigheden aan te wijzen die het aannemelijk maken, dat de gebruikelijke normen moeten 

worden vervangen door aangepaste normen. Veranderende omstandigheden zijn onder andere: 

TU/e I 

• Te late en verm inderde kwaliteit van de gegevensverstrekking. 

• Teruglopend vakmanschap van bouwplaatsmedewerkers. 

• Strenger wordende kwaliteits-, milieu- en arbo-eisen. 

• Korte(re) bouwtijden waardoor de werkvoorbereidingstijd vaak in het gedrang komt. 

Wanneer een of meer van deze omstandigheden duidelijk van de gemiddelde situatie afwijkt, dan is dit met een 

zogenaamde bouwplaatscoefficient in rekening gebracht. Deze coefficient is berekend door het gewogen gemiddelde 

van de volgende 14 situationele bouwplaatsomstandigheden vast te stellen: 

l . Kwaliteitseisen. 

2. Moeilijkheidsgraad. 

3. lnformatievoorzie ni ng. 

4. Vakmanschap. 

5. Bouwterrein. 

6. Loopafstand keet - werkplek. 

7. Laagbouw - hoogbouw. 

8. Bouwtijd . 

9. Seriegrootte. 

10. Seizoensinvloeden. 

11. Diversiteit materialen . 

12. Woon- / werkafstand . 

13. Voorbereid ingstijd . 

14. Pe rsoneel sbe zetti ng. 

Is er sprake van een gebruikelijke situatie dan zijn alle 14 omstandigheden normaal. Deze uitgangssituatie krijgt l 00 

punten. 

Een project dat onder normale omstandigheden wordt uitgevoerd scoort l 00 punten. Bij dit project hoort een 

bouwplaatscoefficient van 1,0. Of wel : een correctie uitvoeren op de gebruikelijke richttijd is niet nodig. 

De normale omstandigheden zijn als volgt omschreven : 

!. Kwaliteitseisen 

Het (deel)bouwproduct kan gemaakt worden met gebruikelijke, bekende werkmethode. Door of namens de 

opdrachtgever worden geen nadere eisen aan de productkwal iteit gesteld. 

2. Moeilijkheidsgraad. 

Het (deel)bouwproduct kan met een gebruikelijk aantal materialen worden gemaakt. Er is geen sprake van weinig of 
veel materialen. De plaatsen waar het bouwproj ect moet worden gerealiseerd zijn voor de bouwplaatsmedewerkers 

goed bereikbaar. 

3. lnformatievoorziening. 

Het bestek en de bestekstekeningen geven een gebruikelijke mate van detaillering. Eveneens is te verwachten, dat 

werktekeningen in een constante stroom met een gebruikelijke gedetailleerdheid ter beschikking komen van de 

uitvoering. 

4. Vakmanschap. 

De te verwerken bouwmaterialen stellen geen bijzondere eisen aan het in te zetten vakmanschap. De verwachting is 

dat het uitvoeringsteam over voldoende opgeleide bouwplaatsmedewerkers kan beschikken. 

1 5 Bouwplaatscoefficient: de mate van afwijking van normale omstandigheden die als gevolg van de bouwplaats ontstaat. 
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S. Bouwterrein. 

Het beschikbare terrein heeft de gebruikelijke mogelijkheden om bouwmaterialen op te slaan. Het is enerzijds niet 

uitgestrekt, maar anderzijds ook geen 'binnenstadsituatie' met beperkte of geen opslagmogelijkheden. 

6. Loopafstand keet - werkplek. 

De bouwplaatsmedewerkers kunnen de afstand van de schaft- en materieelcontainer tot aan de werkplek in 3 a 4 

minuten overbruggen. 

7. Laagbouw - hoogbouw. 

Een normale omstandigheid gaat uit van gebouwen met 2 a 3 bouwlagen. 

8. Bouwtijd. 

De werkzaamheden kunnen met gebruikelijke intervallen worden gepland . Onderbreking door lange levertijden wordt 

niet voorzien. 

9. Seriegrootte. 

Hierbij kan men uitgaan van 10 tot 20 identieke woningen. 

I 0. Seizoensinvloeden. 

De ruwbouw vindt niet of nauwelijks in de winter plaats. 

11. Diversiteit materialen. 
De (deel)bouwproducten kunnen vanuit een gebruikelijke aantal bouwmaterialen worden samengesteld . De wijze van 

be- en verwerking van bouwmaterialen is bekend . 

12. Woon- / werkafstand. 

Het merendeel van de bouwvakkers is ongeveer l 0,5 uur van huis. 

13. Voorbereidingstijd. 

Een voorbereidingstijd van 12 weken voordat de eerste werkzaamheden op de bouwplaats een aanvang nemen, kan 

worden aangehouden. 

14. Personeelsbezetting. 

De beschikbare bouwtijd gee ft geen aanleid ing om versneld of vertraagd te bouwen. De benodigde hoeveelheid eigen 

personeel is voor dit project ook beschikbaar. 

3.4.2 Waardering bouwplaats 
Aan de 14 bouwplaatsomstandigheden is een puntensysteem gekoppeld. Bij projecten met l 00 punten met een 

bouwplaatscoefficient van 1,0 hoeven de richttijden niet te worden gecorrigeerd. Deze tijden kunnen onveranderd in 

de begroting worden opgenomen. Een kleiner aantal punten betekent minder productie dan normaal. Een hoger 

aantal punten dan l 00 behoort bij een hogere dagelijkse productie. Dit uitgangspunt leidt gemakkelijk tot 

verwarring, maar is eenvoudig te verduidelijken . Wanneer er hoge kwaliteitseisen aan het bouwproduct worden 

gesteld dan leidt dit niet tot hogere productiviteit. lntegendeel ; de bouwplaatsmedewerker zal extra aandacht aan de 

realisering van het bouwproduct moeten besteden. Dit vergt de nodige tijd waardoor degene minder meters maakt . 

Kortom een hoge kwaliteit leidt tot minder productie. En hier hoort een lager aantal punten bij (zie figuur 3.7). 

TU/el 

Lichtere bouwplaats 
omstandigheden 

l 
Hoge productie 

l 
Lage arbeidsnorm 

l 
> 100 pun ten 

...1QQ 
>100 =0, ..... 

Normale bouwplaats 
omstandigheden 

l 
Gemiddelde situatie 

l 
Arbeidsnorm = 

richttijd 

l 
100 punten 

Verzwarende bouwplaats 
omstandigheden 

l 
Lage productie 

l 
Hoge arbeidsnorm 

l 
< 100 punten 

...1QQ _______ ..,. <100 =
1 

Figuur 3.7 Relatie tussen punten, normen en productie 
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De invloed van de bouwplaatscoefficient kan groot zijn. Het maken van een ju iste waarde ring van een bouwplaats is 

van belang. Tabel 3.25 is hierbij een hulpmiddel. 

TU/el 

Waarderlng bouwplaats 
Omstandlgheden Waarderlng omstandigheden 

Kwallteltselsen Opdrachtgever stelt geen of Normale kwalite itseisen. Hogere dan normale 

we inig kwaliteitseisen. kwaliteitse isen zij n van 
toepassing en doen een beroep 

oo vakmanschao. 

Moeilijkheidsgraad l og ische materiaaltoepass ingen. Geen bijzondere of veel Verschillende materialen in ldeine 

Eenvoudige details , simpele materialen . Goed bereikbare hoeveelheden. l ngewikkelde 

vo rmaevina. werkolekken. construa ie I det.iillerina . 

12 11 6 

lnformatievoorziening Werktekeningen vol led ig en t ijdig. Bestek en bestektekeningen geven Onvolled ig en/of gecompliceerd 
gebruike lijke mate van bestek met gebrekk ige 

detaillerina. bestektekeningen. 

16 15 7 

Vakmanschap Goede vaklui met ervarlng ,n Voldoende opgeleide Krappe arbeids markt . Veel 

voldoende mate aanwezig . bouwplaatsmedewerkers ingeleend personee l. Minder 

besch ikbaar. ervaren krachten . 

Bouwterrein Bouwterrein goed en ruim toegankel ij k en begaanba.a.r . Ruime opslag- Binnenstedelijke bouwloc.at ie. 

en opste lmogelij kheden. Beperkte of afwezige opslag - en 

opstelmogelij kheden. 

Bouwterre in moeil ijk toeganke lijk. 

Grondslaa met veel klei en veen. 

7 7 3 

Loopafstand keet- l oopafstand c.a. 2 minuten . Loopafst.tnd c.a. 4 minu ten. l oopafstand S tot 10 minuten. 

werkolek 7 6 3 

Laagbouw - hoogbouw l tot 3 bouwlagen. Eenvoudige indeling. 4 a S bouwlagen. Gecompliceerde 

indeli na. 

9 9 5 
Bouwtijd Bouwt ijd te reali seren met lage Gebruikelijke intervallen. Lange Krappe tot zeer krappe bouwtijd. 

gemiddelde perso nee1sbezetting levertijden worden n iet voorzien. Verschillen de bouwstromen. 

en normaal aansluitende Bouwtijd is re i!:el. Hoger dan gemiddelde 

intervallen. oersoneelsbezettina. 

7 6 3 

Seriegrootte 20 tot so identieke 10 tot 20 ident ieke Gevarieerd project met nauwelijks 

(deel)bouwproducten. (deel)bouwproducten. mogelij kheden werkzaamheden 

te herhalen. 

6 5 3 

Seizoensinvtoeden Gebouw voor de winter glas- en Ruwbouw vindt n iet of nauwelijks Start project in de winter. 

waterdicht. in de winte r p laats. Gebouw voor de winter niet glas -

en waterdicht . 

Diversiteit materialen Gering aantal mater ialen. Personeel i s bekend met be- en 11erwerking Grote d ivers iteit aan mater ialen. 

bouwmaterialen. Ook moeten niet eerder be- en 

verwerkte materialen worden 

toeaeoas t . 

7 7 3 

Woon- / werkafstand Personeel woont op minder dan Perso neel is dagelijks niet langer Personeel is dagelijks meer dan 

een half uur re izen van het werk. dan 1 0,5 uren van huis. 10,S uren van huis. Woon-

werkafstand > 75 km (enkele 

re is). 

5 4 2 
Voorbereidingstijd Ruime voorbereid ingstij d . Voorbereid ingst ij d 6 tot 12 weken Start bouw enkele weken na 

voor start bouw. gunning . Kans dat ju iste 

materialen niet t ij d ig beschikbaar 

zi in. 

10 9 5 

Personeelsbezettlng Voldoende eigen personeel is beschikbaar. Personeel werkt gemot iveerd. Veel werk is u it besteed b ijgevo lg 

Beschikbare bouwtijd geeft geen aanleld ing om versneld of vertraagd te heeft eigen personeel weinig 

produceren. mogelijkheden om tot hoge 

productie te komen. Door veel 

overgangen is het reali se ren van 

SCORE 100 en :S 110 .!: 100 < 100 en.!: 53 

Tabe/ 3.25 Waardering situationele bouwplaatsomstandigheden 

In de calculat iefase zijn niet alle 14 omstandigheden bekend voor de calculator. Het blijkt dat een viertal 

bouwplaatsomstand igheden niet of niet in alle gevallen zijn te bepalen, namelijk kwaliteitseisen, vakmanschap, 

se izoensinvloeden en personeelsbezetting. Deze vier omstandigheden zijn rood gemarkeerd in de tabel. In deze 

gevallen gaat de calculator uit van de middelste kolom (indien omstandigheid daadwerkelijk onbekend is). 

Wanneer de waardering van een bouwplaats is gemaakt en het puntentotaal is bekend , is de arbeidsnorm als volgt te 

berekenen: 

Arbeidsnorm "stellen buitenkozijnen" = Richttijd x Bouwplaatscoi!fficii!nt 
Bouwplaatscoeffi cient = (100 / gescoorde aantal punten) 
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3.4.3 Resume 
In paragrafen 3.3 en 3.4 staan resultaten beschreven die van belang zijn voor de ontwikkeling van het 

rekenhulpmiddel. De resultaten zijn kort opgesomd. 

De timmerlieden die buitenkozijnen stellen hebben alien hun eigen tempo van werken en vaardigheden. Om tijdens 

het normeren de juiste waardering van een timmerman te bepalen zijn correcties in te zetten. De correcties hebben 

betrekking op de vaardigheid en inspanning van de betreffende arbeidskracht . 

Om het repetitie-effect te bepalen dient de woningvariatie van het bouwproject bekend te zijn. Hoe meer typen 

woningen, hoe kleiner het repetitie-effect zal zijn . Daarnaast is de uitvoeringsvolgorde van belang. 

De verschillende omstandigheden waaronder de timmerlieden werken zijn in kaart zijn gebracht aan de hand van de 

toeslagpercentages bijkomende en onregelmatige handelingen , rust en persoonlijke verzorging, aan- en afloop en 

organisatie. 

Tot slot is de bouwplaatscoefficient te bepalen door een waardering te maken van de bouwplaats van het project. De 

waardering vindt plaats aan de hand van 14 situationele bouwplaatsomstandigheden. 
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4 Het rekenhulpmiddel 

Het rekenhulpmiddel moet er voor zorgen dat het verschil tussen de geraamde en de werkelijke arbeidsnorm niet 

groter is dan 5%. Om de doelstelling te halen zijn in hoofdstuk 2 oplossingen voorgesteld voor de huidige problemen 

in het normeringsproces. Met de ontwikkeling van het rekenhulpmiddel is een nieuw normeringsproces ontstaan, 

waarin de vier oplossingen zijn ondergebracht. 

In dit hoofdstuk wordt in eerste instantie een arbeidsnorm voor het stellen van een buitenkozijn met de hand 

berekend. De berekening volgt de rekenmethode van het rekenhulpmiddel. Vervolgens wordt hetzelfde buitenkozijn 

genormeerd met behulp van het rekenhulpmiddel. De stappen voor de calculator zijn hierin uitvoerig behandeld. 

Hierbij wordt het rekenhulpmiddel toegelicht en wordt stilgestaan bij de in het hulpmiddel verwerkte oplossingen. 

4.1 Arbeldsnorm berekenen (oplossingen I & 2) 

De opbouw van de arbeidsnorm (zie subparagraaf 1.1 .2) is een leidraad voor de berekening van deze normtijd (zie 

figuur 4.1). In negen stappen zijn de netto bewerkingstijd, richttijd en arbeidsnorm te berekenen. Aan de hand van 
een voorbeeldproject (zie tabel 4.1) wordt de rekenmethode uitgelegd. 

Soort tijd 
Arbeidsnorm 

Richttijd 

Netto tijd 

ID OUWtll O b .. d 

Bouwplaatscoefficient 

Organisatie 

Aan - en afloop 

Rust en persoonlijke verzorging 

Bijkomende onregelmatige handelingen 

Netto bewerkingstijd 

s taooen 

9. BouwplaatscolfflcU!nt berekenen. 

8. Toeslagfactor doorrekenen. 

7. TIiden omrekenen. 

6. Reoetltle-effect doorrekenen. 

5. Arbeldskrachten corrloeren. 

4. TIiden ootellen. 

3. Hllstlld berekenen. 

2. Constante en varlabele elementen berekenen. 

1. Handellnoenoverzicht vaststellen. 
Figuur 4. 1 De berekening van de arbeidsnorm in negen stappen 

Woninabouworoiect "de Voloerolas• 76 woninaen te Hendrik ldo Ambacht. 

Algemene gegevens Kenmerken project 
Opdrachtgever: HIA woningbouwvereniging. Verdiepingshoogte: 2900 mm . 

Calculatienummer: C022345 . Stramienmaat: 5000 mm. 

Aantal woningtypen = 2. 

Bouwmethode: tunnelbouw. 

Bovendorpel moet warden verankerd. 

Kenmerken arbeld Kenmerken materleel 
Eigen timmerlieden op project. Mobiele torenkraan. 

Ploea bestaat veelal uit leermeester met leerionaen . 

Kenmerken bultenkozljn 03 Kenmerken bultenkozlJn 04 
Aantal stuks = 34. Aantal stuks = 76. 

17 stuks bij woning 1 t/m 17, 17 stuks bij woning 60 t / m 76. 76 stuks bij woning 1 t / m 76. 
Kozijn komt op 1 e verdiepi ng. Kozijn komt op begane grand. 

Kozijnhoogte = 1038 mm. Kozijnhoogte = 2730 mm. 

Kozijnbreedte = 3228 mm. Kozijnbreedte = I 063 mm. 

Peilmaat bovendorpel = + 4936 mm. Peilmaat onderdorpel = - 31 mm. 

Peilmaat onderdoroel = + 3898 mm. Peilmaat bovendorpel = + 2699 mm. 

Kenmerken bouwplaats 
Opslag kozijnen per 5 woningen. 

Standatum: 01 oktober 2005 ➔ Einddatum: 01 oktober 2006. 

De woningbouwvereniging is bekend bij het bouwbedrijf. 

De woningen hebben drie bouwlagen. 

Er worden geen bijzondere of veel materialen toegepast. 

Eenvoudige vormgeving. 

Het project is een onderdeel van een VINEX-locatie. 

Het project kent Qoede bereikbare werkplekken en ruime ooslaQmoQeliikheden. 

Tabet 4. 1 Voorste/ling seriematig woningbouwproject met bijbehorende kenmerken en gegevens 
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STAP l Handelingenoverzicht vaststellen 
In eerste instantie moet de volgorde en het aantal handelingen bepaald worden voor het proces "stellen buitenkozijn 

03". Om dit te kunnen realiseren zijn kenmerken van buitenkozijn 03 en van het project benodigd . Met deze 

kenmerken is het moederbestand (zie bijlage X) doorlopen. 

Per bewerking is gezocht naar de combinatie van kenmerken die past bij de kenmerken van buitenkozijn 03 . De 

gevonden handelingen zijn onder elkaar gezet met als resultaat een handelingenoverzicht voor buitenkozijn 03 (zie 

tabellen 4.2 t / m 4.5). Om buitenkozijn 03 te stellen zijn 86 handelingen uit te voeren. 

Hieronder staan de benodigde kenmerken vermeld waarmee de volgorde in handelingen per bewerking is bepaald . 

Kenmerken project: 

• Bevestigingsprincipe = boren (i.h.w.g. beton als gevolg van tunnelbouw). 

• Bovendorpels worden verankerd. 

Kenmerken buitenkozijn 03: 

• Peilmaat onderdorpel + 3898 - 2900 verdiepingshoogte = +998 mm > 1 00mm. 

• Peilmaat bovendorpel + 4936 - 2900 verdiepingshoogte = + 2036 mm > 1800mm. 

• Hoogte kozijn 1 038 mm < 1800mm. 

• Breedte kozijn 3228 mm > 2000mm. 

STAP 2 Constante en variabele elementen berekenen 
Vervolgens moeten er tijden worden gekoppeld aan het handelingenoverzicht. Hiervoor zijn opnieuw kenmerken van 

het buitenkozijn 03 en het project benodigd . Met behulp van deze specificaties zijn de groottes en frequenties van 

zowel de constante als de variabele elementen berekend (zie tabellen 4.2 t / m 4.5). 

Kenmerken project: 

• Verdiepingshoogte = 2900 mm. 

• Stramienmaat = 5000 mm. 

Kenmerken buitenkozijn 03: 

• Peilmaat onderdorpel + 3898 mm. 

• Peilmaat bovendorpel + 4936 mm. 

• Hoogte kozijn = 1 038 mm. 

• Breedte kozijn = 3228 mm. 

• Bouwlaag = 2 (eerste verdieping) 

Toelichting voor enkele berekeningen in de tabellen: 

• De berekening voor de frequentie van het aantal te boren beugels gaat als volgt: 
Boren beugels onderdorpel ➔ grootte is constant, namelijk: 8,3 seconden. 

Frequentie = l + (((3228-(2x200)) / 600) ➔ 3228 - 400 = 2828 mm ➔ 2828 / 600 = 4,71 ➔ dit getal wordt afgerond naar 

boven = 5. De frequentie is 5 + l = 6 

Totaal tijd = 6 x 8,3 ➔ 49,8 seconden 

• De verdiepingshoogte moet bekend zijn, om de opgegeven peilmaten te kunnen vergelijken met de 

peilmaten van de kenmerken . Zo wordt de ingevoerde peilmaat bovendorpel + 4936 gecorrigeerd naar 

(4936-2900) =+ 2036 mm. 
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LUST MET AFKORTINGEN voor tabellen : 
AF • afstand 
KB = kozljnbreedte 
OK • onderkant 

- Komt in iedere 
situatie voor op 
identieke wijze 

Peitmaat OK 
kozijn 2: + T 00mm 

Bevestigings
principe = boren 
- Peitmaat OK 
kozijn 2: + T 00mm 

Peitmaat BK 
kozijn 
>+ T800mm 

TU/e I 

BK • bavenkant C • constant element HM s hoogtemaat 
MP = meterpeil 
V • varlabel element 

KH = kozijnhoogte 
OM • ontwerpmaten 

KZ = kozijn 
PM • pellmaat r---------------~t-, 

Uitzetten 2 x 2man 14 4 

kozljn 6+ 0,84x(½S) S=stram.maat = Sm 1 2 x (2man) 32 ,4 

3. Aftekenen OM kozi 'nsti'I 2 4 2 x 2man 96 

4.Naar stramien andere zijde 3,6+ 0,72 xS S=stram.maat = Sm 1 1 x (2man) 14,4 
kozi 'n lo en 

5. Controleren OM tov sparing 37,8+0,72xD D=Koz.br = 3,228 Ml 1 x (2man) 80,2 

6. Overhalen OM mbv waterpas 5,4+ 2, 1 xF F=Koz.h. =1,038 Ml 2 x (2man) 30,3 

7. Naar andere kozijnstijl lopen 3,6 + 0,72xD D=Koz.br = 3,228 Ml 1 x (2man) 11,8 

Uitzetten HM OK 29. Aanhouden laser op beugel 1 +((3228- 18 

kozijn (spouwlat) 2x200 600 

30. Op hoogte brengen beugel 16,3 1 +((3228- 97,8 
(2x200) 600) 

31. Naar volgende beugel 3,6 (3228- 18 

D • 326 9 sec 

Tabet 4.2 Netto bewerkingstijd voor Maa ren beugets van buitenkozijn 03 

STAP 4 

Uitleggen 46 

beugels 48 96 

10. Naar ander kant kozi 'n lo en 3 6+0 72xD D=Koz.br = 3 228 Ml 5 9 

Aftekenen 11. Aftekenen beugels onderdorpel 5,2 1 +((3228- 31 ,2 

beugels 2x200 600 

12. Aftekenen beugels zonder t rap 5,2 2x(1 +((1800- 998) 31 ,2 
- 200)) 600 

13 . lo en tra 2 67 

TAP 1 14. Aftekenen beugels op t rap 2x((2036- 1800) 12 
600) 

15 . Aflo en tr 3+ 1,Bx(½F) F=Koz.h. =1 ,038 Ml 2 7,9 

16. Naar andere kant kozijn lopen 7,8+0,81 xD D=Koz.br = 3,228 Ml 10,4 

met tra 

119 5 

Boren beugels 1 7. Boren beugels onderdorpel 8,3 1 +(((3228- 49,8 

2x200 600) 

18. Boren beugels zonder trap 8,3 2x(1 + ((1800- 998) 49,8 

- 200 600 

1 9. 0 lo en tra 1 8+ 3x ½ F=Koz.h. =1 038 Ml 2 67 

20. Boren beugels op trap 9,9 2x((2036-1800) 19,8 

600 

21 . Aflo entr 3+ 1 Bx ½ F=Koz.h. =1 038 Ml 79 

2 2. Naar and ere kant kozijn lopen 7,8+0,81 xD D=Koz.br = 3,228 Ml 10,4 

mettra 

Pluggen beugels 23. Pluggen beugels onderdorpel 6,4 1 +(((3228- 38,4 
2x200 600 

24. Pluggen beugels zonder trap 6,4 2x(1 + ((1800- 998) 38,4 
- 200 600 

25. lo en tra 1,8+ 3x(Y,F) F=Koz.h. =1,038 Ml 2 6,7 

26. Pluggen beugels op trap 7,1 2x((2036- 1800) 14,2 

600 

27. Aflo en tr 3+ 1 Bx ½f) F=Koz.h. =1 ,038 Ml 

28. Naar andere kant kozljn lopen 7,8+0,81 xD D=Koz.br = 3,228 Ml 
met tra 

Tabet 4.3 Netto bewerkingstijd voor Bevestigen beugets van buitenkozijn 03 STAP 4 
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- Kozijnhoogte s 
1800mm 

- Kozijnbreedte > 

2000mm 

Aanplkken 
kozljn 

- Komt in iedere Plaatsen kozljn 
oms tandigheid 

voor op identieke 
wijze 

Peitmaat BK Afpikken kozijn 
kozijn 

>+ 1800mm 

- Kozijnbreedte> 

2000mm 

43. Naar andere kant kozijn lope 

met tra 

- Per S woningen Hijsen (heen en 35 en 44. 

- Mob.torenkraan terug) Hijsen op 

Zwenken 

Hi 'sen neer 

Tabet 4. 4 Netto bewerkingstijd voor 

- Komt in iedere Spannen en 45. Spannen en oprollen draad 

omstandigheid oprollen draad 
voor op identieke 

wi'ze 

Peitmaat BK Stellen kozijn op 46. Losschroeven kozi'nsti 'I 

kozijn neggemaat 47. In ositie komen stellen 

>+ 1800mm 48. Kozijnstijl op neggemaat zette 

Peitmaat OK 
ender draad) 

kozijn -;,, + l 00mm 

TAP 1 

Bovendorpet Uitleggen 
verankeren beugels 
- Bevestigings-

principe = boren Aftekenen 68.Aftekenen beugels bovendorpel 

-Kozijnbreedte > beugels 

2000mm 

Peitmaat BK 
kozijn Boren beugels 72 . Boren beugels bovendorpel 

>+ 1800mm 

en met tr 

Pluggen beugels 76. Pluggen beugels bovendorpel 

79. Andere kant KZ lo en met tr 

Bovendorpet Afschroeven 80. Afschroeven beugels onderdorpel 

verankeren kozijn 
-Kozijnbreedte > 81 . Afschroeven beugels zonder trap 

2000mm 
82. O lo en tra 

Peitmaat BK 83. Afschroeven beugels op trap 
kozijn> 

+ 1800mm 84. Afschroeven bovendorpel 

Peitmaat OK 
kozijn 'i!. + l 00mm 85. Aflo en tra 

86. Andere kant KZ lo en met tr 

3 6+0 72xD 

66 

14 6 

4,9 

5,2 

3 6+0 72xD 

7,8+0,81xD 

55,8+6xA 

5 2 

1 8+ 3x ½F) 

5,4 

24 3 

3+ 18x 1/,f 

7 8+0 81xD 

4 

48 

3 6+0 72x0 

6 

1 8+3x 1/,f 

3+ 1 8x 1/,f 

7 8+0 81xD 

9,9 

1 8+3x 1/,f 

3+ 1 8x 1/,f 

7 8+0 81xD 

7,1 

1 8+ 3x 1/,f 

3+18x 1/,F 

78+081xD 

7 

9,1 

1 8+ 3x 1/,f 

10,5 

7,7 
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40 2 

D=Koz.br = 3 228 Ml 17 8 

19 8 

1 x 3man 43 8 

14,7 

31,2 

D=Koz.br = 3 228 Ml 17 8 

F=Koz.h. =1 038 Ml 20 1 

28 8 

F=Koz.h. =1 038 Ml 23 6 

D=Koz.br = 3,228 Ml 1 x (3man) 31,2 

D -2890 
Dus 43% = 289,0 seconden 

A=profielafstand =5 Ml 85,8 

2 x 2man 14 8 

2 x 2man) 18 4 

2 x (2man) 121 ,6 

416 

F=Koz.h. =1 038 Ml 13 4 

21,6 

2 X 97 2 

F=Koz.h. =1 038 Ml 2 X 15 7 

D=Koz.br = 3 228 Ml 1 X 20 8 

2 8 

96 

D=Koz.br = 3 228 Ml 59 

1 +(((3228- 36 

2x200 600) 

F=Koz.h. =1 038 Ml 2 67 

F=Koz.h. =1 038 Ml 79 

D=Koz.br = 3 228 Ml 10 4 

1 +(((3228- 59,4 

2x200 600 

F=Koz.h. =1 038 Ml 2 67 

F=Koz.h. =1 038 Ml 79 

D=Koz.br = 3 228 Ml 10 4 

1 +((3228- 42,6 

2x200 600 

F=Koz.h. =1 038 Ml 67 

F=Koz.h. =1 038 Ml 74 

D=Koz.br = 3 228 Ml 1 10 4 

1 +(((3228- 42 

2x200 600 

2x(1 +((1800-998) 54,6 

- 200 600 

F=Koz.h. =1 038 Ml 3 10 05 

2x((2036-l 800) 21 

/ 600) 

1 + ((3228- 46,2 
(2x200)) / 600 

3 

Tabet 4.5 Netto bewerkingstijd voor Afstellen buitenkozijn 03 

STAP 4 

TU/el 43 



TU/el 

Afstudeerverslag NORMEREN op MAAT 

STAP 3 Hijstijd berekenen 
Het eindresultaat van stap 2 is dat aan alle handelingen een tijd is gekoppeld in seconden, op de handelingen hijsen 

heen en terug na. In stap 3 wordt de hijstijd berekend, waarna alle tijden per bewerking kunnen worden opgeteld om 

tot een totaal tijd te komen. 

Om de hijstijd te berekenen moeten het type kraan en de opslagplaats van het buitenkozijn bekend zijn. Met behulp 

van deze kenmerken is te bepalen welk aandeel de hijstijd heeft binnen de bewerking "transporteren buitenkozijn 

03". 

Kenmerken materieel: 

• Type kraan = mobiele torenkraan . 

Kenmerken bouwplaats: 
• Opslag kozijnen per 5 woningen. 

De deelbewerkingen "hijsen heen en terug" nemen 5 7% van de totaal tijd "transporteren buitenkozijn 03" in beslag 

(zie subparagraaf 3.2.3, tabel 3.11). De tijden van de overige deelbewerkingen (aanpikken buitenkozijn 03, plaatsen 

buitenkozijn 03 en afpikken buitenkozijn 03) zijn opgeteld met als resultaat 289 seconden (zie tabel 4.4). Deze 289 

seconden zijn 43% (l 00 -5 7) van totaal tijd "transporteren buitenkozijn 03". 

De hijstijd bedraagt (289 / 43) * 57 = 383 seconden. 

STAP 4 Tijden optellen 
Alie handelingen zijn voorzien van tijden. Hierdoor wordt het mogelijk om de totaal tijden van de vier bewerkingen 

op te tellen. 

De tijden per bewerking zijn (zie tabellen 4.1 t / m 4.4) : 

• Tijd "Maatvoeren beugels" = 326,9 seconden. 

• Tijd "Bevestigen beugels" = 379,9 seconden . 

• Tijd "Transporteren buitenkozijn 03" = 289 + 383 (hijstijd) = 672 seconden. 
• Tijd "Afstellen buitenkozijn 03" = 892,7 seconden. 

De tijd voor het transporteren van buitenkozijnen wordt gescheiden van de overige bewerkingen. Het transport vindt 

plaats met behulp van 3 timmerlieden in tegenstelling tot de overige drie bewerkingen (2 timmerlieden) . Door de 

tijden separaat weer te geven blijft het mogelijk om in een later stadium de juiste procestijd voor het stellen van 

buitenkozijnen te berekenen. 

Dit resulteert in twee netto bewerkingstijden: 

• Netto bewerkingstijd "Stellen buitenkozijn 03": 326,9 + 379,9 + 892,7 = 1599,5 seconden. 
• Netto bewerkingstijd "Transporteren buitenkozijn 03": 672 seconden. 

In het huidige normeringsproces wordt een gemiddelde norm gehanteerd voor alle buitenkozijnen, welke is 

gebaseerd op historische gegevens. Wegens het ontbreken van een gedetailleerde nacalculatie is deze 

inschatting onnauwkeurig . 

OPLOSSING 1: 
Afzonderlljke tljden 'IOOr verschlllende typen bultenkozljnen (stap I t/m 4). 
Aan de hand van enkele kenmerken van project, materieel, bouwplaats en kozijn, is een handelingenoverzicht 

met gerelateerde tijden opgesteld voor het kozijn . 

leder kozijn krijgt zijn eigen gedetailleerde netto bewerkingstijd (handelingenniveau). 

44 



TU/e I 

Afstudeerverslag NORMEREN op MAAT 

STAP 5 Arbeidskrachten corrigeren 
De twee totaal tijden worden gecorrigeerd voor de vaard igheid en inspanning van de arbeidskrachten die het 

buitenkozijn 03 gaan stellen. 

Om een waardering van vaardigheid en inspanning te kunnen maken zijn enkele kenmerken van het personeel van 

belang. Het betreft eigen personeel, waardoor de inspanning als normaal is gewaardeerd . De ploeg bestaat uit een 

leermeester met een leerling-timmerman. Voor vaardigheid is matig aangehouden (zie tabellen 4.6 en 4.7). 

Hieronder staat de formule weergegeven voor de correctie van de feitelijk waargenomen tijd. In dit geval moet de 

feitelijke tijd worden berekend. Dit betekent dat de twee totaal tijden zijn gedeeld door de vaardigheids- en 

inspanningswaardering. 

Kenmerken arbeid: 

• Bouwplaatsmedewerkers op het project = eigen timmerlieden ➔ inspanning = normaal. 

• Samenstelling stelploeg = leermeester met leerjongen ➔ vaardigheid = matig. 

Bepaling van de correctiefactor V voor vaardigheidswaardering 
Kluse: Kenmerken: 

Uitstekend Uitzonderliik vloeiend beweainasoatroon · kent dit werk arondia en werkt trefzeker. 

Geed Geed gecoordineerd bewegingspatroon; kent dit werk geed en werkt trefzeker. 

Normaal Vlotte , redeliik oecoOrdineerde beweainaen, zii het eniaszins onzeker. 

Matia Eniaszins onhandia en onzeker· lenate van de beweaina onnodia aroot· coed waarneembare haperinaen· maakt fouten. 

Slecht Onhandia ; veel fouten en extra bewegingen; bewegingen warden herhaald en /of in een te hoae freaue ntie uitaevoerd. 

Tabet 4.6 Waardering vaardigheid arbeid = 90 

Bepaling van de correctiefactor I voor inspanningswaardering 
Klasse: Kenmerken: 

Uitstekend Grote inspannina die slechts kort kan warden volaehouden. 

Geed lnsoannina die hooastens een daa kan warden volaehouden. 

Normaal Werk! constant door. 

Malia Werk! ononderbroken, maar wat vertraaad en/ of met een beoerkte krachtsinsoannina. 

Slecht Werk! lanazaam· doodt de tiid. 

Tabet 4. 7 Waardering inspanning arbeid = TOO 

Normaaltijd = Feitelijk waargenomen tijd x ( V / I 00) x (I / I 00) 

! 
Feitelijke tijd = Normaaltijd (totaal tijd) I (( VI I 00) x (I I I 00 )) 

De berekeningen zijn als volgt: 

• Gecorrigeerde netto bewerkingstijd "Stellen buitenkozijn 03" : ➔ 1599,5 / ((90/100) x (100/100)) = 

1777,2 seconden. 
• Gecorrigeerde netto bewerkingstijd "Transporteren buitenkozijn 03" : ➔ 672 / ((90 / 100) x (100/100)) = 

746,7 seconden. 

V 

115 
110 
100 

■ 
80 

I 

115 

110 -90 
80 
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STAP 6 Repetitie-effect doorrekenen 
In deze stap wordt het repetitie- effect aan de gecorrigeerde tijden toegekend, om vervolgens de netto 

bewerkingstijden te kunnen berekenen. De benodigde kenmerken hiervoor zijn het projectkenmerk "woningvariatie" 

en de uitvoeringsvolgorde van het buitenkozijn, uitgedrukt in woningen. 

Kenmerken project: 

• Woningvariatie = 2 woningtypen ➔ categorie A. 

Kenmerken bouwplaats: 

• Uitvoeringsvolgorde buitenkozijn 03 in woningen = woningen l t / m 17 (17 stuks) en 

woningen 60 t / m 76 (17 stuks). 

Met behulp van de woningvariatie zijn de toeslagen van het repetitie - effect na te gaan. Het betreft categorie A (zie 

tabel 4 .8). 

STELLEN BUITENKOZUNEN 
TOESLAGEN REPETITIE-EFFECT 

CATEGORIE l • 2• 3• 4• 5• 6• 7• 8• 
5 woninqen 5 woninoen S ••. ...,n;---- ~ ,., __ ; ____ ~ ,., __ ; ___ " 

S woninoen 5 woninqen 5 woninqen 

A 45 % 30 % 15 % 5 % 0% 0% 0 % 0 % 

B 45 % 35 % 25 % 20% 15 % 5% 0 % 0% 

C 45 % 40 % 35 % 30 % 20% 15 % 5% 0 % 

Tabet 4.8 Bepating toestagen repetitie-effect uit voorbeetd 

Met deze toeslagen is het effect van de repetitie op de gecorrigeerde tijden uit stap 5 te bepalen. De berekeningen 

zijn weergegeven in tabellen 4.9 en 4.10. Allereerst zijn de toeslagen doorberekend op de gecorrigeerde tijden . Tot 

slot is het gem iddelde berekend van de ontstane te besteden tijden . 

Gecorrlaeerde tlid = 1 777 2 seconden "STELLEN BUITENKOZIINEN" met reoetltie-effect 
l • 5 won. te besteden tiid: 1777 2 x l 45 ➔ 2576 9 seconden 

2• 5 won. te besteden tijd : 1777 2 x l 30 ➔ 231 0 4 seconde n 

3• 5 won. te besteden tiid: 1777 2 x 1 15 ➔ 2043 8 seconden 

4• 5 won. te besteden tiid : 1777 2 x 1 05 ➔ 1866 1 seconden 

1 7 won. x totaal tiid ➔ 1777 2 seconden 

((5 x 25 76,9) + (5 x 2310,4) +(5 x 2043,8) +(2 x 1866, l) +(17 x l 777,2)) / 34 ➔ 68600, l / 34 = 201 7,7 second en 

Tabet 4.9 Berekening gecorrigeerde tijd met repetitie-effect voor "stellen buitenkozijnen" 

Gecorrlaeerde tlid = 746 7 seconden 'TRANSPORTEREN BUITENKOZIINEN" 
1• 5 won. te besteden tiid: 746 7 x 1 45 ➔ 1 082 7 seconden 

2• 5 won. te besteden tijd : 746,7 x l 30 ➔ 970 7 seconden 

3• 5 won. te besteden tiid : 746 7 x 1 15 ➔ 858 7 seconden 

4• 5 won. te besteden tiid : 746 7 x l 05 ➔ 784 0 seconden 

1 7 won. x totaal tijd ➔ 746 7 seconden 

((5 x 1082 7) + (5 x 970 7) +(5 x 858 7) +(2 x 784 0) + (1 7 x 746 7)) / 34 ➔ 28822 4 I 34 = 847 7 seconden 

Tabet 4. 10 Berekening gecorrigeerde tijd met repetitie-effect voor "transporteren buitenkozijnen" 

De resultaten van de berekeningen zijn netto tijden : 

• Netto tijd "Stellen buitenkozijn 03" = 2017,7 seconden. 

• Netto tijd "Transporteren buitenkozijn 03" = 847,7 seconden. 

STAP 7 Tijden omrekenen 
Bovenstaande tijden worden omgerekend van seconden in manuren door te delen door 3600 seconden. Daarnaast 

worden aan beide tijden een eenheid toegekend. De berekende tijd is specifiek voor buitenkozijn 03, waardoor de 

eenheid is ontstaan van: manuren per kozijn. 

• Netto tijd "Stellen buitenkozijn 03" : ➔ (2017,7 / 3600) = 0,56 manuren/kozijn. 

• Netto tijd "Transporteren buitenkozijn 03": ➔ (847 ,7 / 3600) = 0,24 manuren/kozijn . 
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STAP 8 Toeslagfactor doorrekenen 
Zodra de netto tijden bekend zijn , worden hierover een aantal toeslagen berekend . 

Overzicht toeslaaen Toeslaaen oo 
Bijkomende & onregelmatige handelingen 35,3 

Persoonlijke verzorging 17,7 

Aan- en afloop 5,4 

Organisatie 7,8 

Toeslagfactor = 1,353 x 1, 1 77 x 1,054 x 1,078 = 1 ,81 

Tabel 4. TT Toeslagen omstandigheden 

De toeslagen zijn bepaald in het onderzoek en hebben geleid tot een toeslagfactor van 1,81 (zie tabel 4.11). Beiden 

netto tijden zijn vermenigvuldigd met de toeslagfactor om te komen tot richttijden. 

De richttijden zijn : 

• Richttijd "Stellen buitenkozijn 03": ➔ 0,56 * 1,81 = 1,01 manuren/kozijn. 
• Richttijd "Transporteren buitenkozijn 03": ➔ 0,24 * 1,81 = 0,43 manuren/kozijn. 

STAP 9 Bouwplaatscoi!fficH!nt berekenen 
Nadat de toeslagen zijn doorberekend moet tot slot de bouwplaatscoefficient worden bepaald om van richttijd naar 

arbeidsnorm te gaan. Dit houdt in dat een waardering van de bouwplaats moet worden gemaakt. 

In tabel 4.1 2 is te zien welke waardering is toegekend voor de bouwplaats van het voorbeeldproject. Om de 

waardering te kunnen maken zijn de bekende kenmerken van de bouwplaats gebruikt. 

Kenmerken bouwplaats: 
• Bouwtijd is een jaar.Opslag kozijnen per 5 woningen. 

• Startdatum: 01 oktober 2005 ➔ Einddatum: 01 oktober 2006. 

• Woningbouwvereniging is bekend bij het bouwbedrijf. 

• De woningen hebben drie bouwlagen. 

• Er word en geen bijzondere of veel materialen toegepast. 

• Eenvoudige vormgeving. 

• Het project is een onderdeel van een VINEX-locatie. 

• Het project kent goede bereikbare werkplekken en ruime opslagmogelijkheden. 

De waardering heeft een totaal aantal gescoorde punten van 98. Dit betekent dat de bouwplaats nagenoeg als 

"normaal" is te beschouwen. 

De arbeidsnorm is als volgt te berekenen : 

Arbeidsnorm "stellen buitenkozijnen· = Richttijd x Bouwplaatscoefficient 
Bouwplaatscoefficient = (I 00 / gescoorde aantal punten) 

• Arbeidsnorm "Stellen buitenkozijn 03" = 1,01 X (l 00 / 98) = 1 ,03 manuren/kozijn. 

• Arbeidsnorm "Transporteren buitenkozijn 03" = 0,43 X (100 / 98) = 0,44 manuren/kozijn. 

In de huidige manier van calculeren worden de invloeden van bouwomstandigheden op de arbeidsnorm voor een 

groot gedeelte bepaalt op ervaring en /of onderbuikgevoel van een calculator. Dit geeft onnauwkeurigheden in de 

normstelling. 

OPLOSS/NG 2: 
Bouwomstandlgheden In kaart brengen (stap 5 t/m 9). 
Aan de hand van de specificaties van arbeid, het repeterende karakter van het project, toeslagen 

omstandigheden en waardering van de bouwplaats zijn de bouwomstandigheden bepaald. Dit leidt tot 

arbeidsnormen die niet op ervaring of onderbuikgevoel totstandkomen, maar op beschikbare informatie in de 

vorm van bestek en bestekstekeningen, documenten en objectieve metingen. 
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Sltuationele 
omstandi heden 

Kwaliteitseisen 

Moeilijkheidsgraad 

lnformatievoorziening 

Vakmanschap 

Bouwterrein 
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Bouwplaatscoefflcient 
Waarderlng situatlonele omstandigheden 

Opdrachtgever stelt geen of Normale lcwaliteitseisen. 

we inig kwaliteitse isen. 

Log ische materiaaltoepassingen. Ceen of veel 
Eenvoudige details, simpele materialen . Goed bereikbare 

werk tekken. 

11 
....,,L.JGll-eningen volledig en tijd ig . Bestek en bestektekeningen geven 

gebruikelijke van 

16 

Hogere dan 

kwaliteitseisen zijn 

normale 

van 

toepassing en doen een beroep 

o vakmanscha . 

Versch illende materialen in kleine 

hoeveelheden. lngewikkelde 

constructie detailterin 

6 
Onvolledig en/ of gecompliceerd 
bestek met gebrekkige 

bestektekenin en , 

7 
Goede vaklui met ervaring in Voldoende opgeleide Krappe arbeidsmarkt . Vee I 

voldoende mate aanwezig. 

Bouwterrein goed en ru im toegankelijk en beg 

en opste lmogelijkheden. 

7 

ingeleend personeel. Minder 

ervaren kriilchten . 

ops tag- Binnenstedetijke bouwloc.atie . 

Beperkte of afwezige ops lag- en 

opstetmoge tijkheden. 

Bouwterrein moeilijk toegankelijk. 

Grondsla met vttl klei en veen. 

3 

Loopafstand 

werk lek 

keet- Loopafstand c.a. 2 minuten. loopafstand S tot 10 minuten . 

Laagbouw - hoogbouw 

Bouwtijd 

Seriegrootte 

Selzoensinvloeden 

Diversiteit materialen 

Woon- / werkafstand 

Voorbereidingstijd 

Personeelsbezetting 

SCORE = 98 unten 

7 

1 tot 3 bouwlagen. Eenvoudige indeling. 

9 
Bouwtijd te realiseren met lage 

gemiddelde personeelsbezetting 

en normaal aanslu itende 

intervallen . 

7 
20 tot SO identieke 

(deel)bouwproducten. 

levertijden warden niet worzien. 

Bouwt ljd is rel!el. 

6 
10 tot 20 identieke 

(deel)bouwproducten. 

5 

3 
4 a S bouwlagen. Gecompliceerde 

indelin 

Krappe tot zeer krappe bouwtijd . 

Verschillende bouwstromen. 

Hoger dan 

rsoneelsbezettin 

Gevarieerd project met na 

mogelijkheden 

te herhalen. 

voor de winter glas- en Ruwbouw vindt niet of nauwelijks Start project in de 

waterdicht . in de winter plaats . 

Gering aantal materialen. Personeel is bekend met be- en verwerking Grote divers iteit aan 

bouwmaterialen. 

7 
Personeel woont op minder dan 

een half uur re izen van het werk. 

5 
Ru ime voorbereid ingstijd. 

voor start bouw. 

9 

Ook moeten niet eerder be- en 

verwerlcte materialen warden 

Personeel is dagelijks meer dan 

10,5 uren van huis. Woon

werkafstand > 75 km (enkele 

re is . 

Start bouw enkele weken na 

gunning. Kans dat j u iste 

materialen niet tijdig beschikbur 

zi ·n. 

5 
V oende eigen personeel is beschikbaar. Personeel werkt gemotiveerd. Veer werk is uitbesteed bij gevolg 

schikbare bouwtijd geeft geen aanleiding om versneld of vertraagd te heeft eigen personeel weinig 

mogelijkheden om tot hoge 

productie te komen. Door veel 

Tabet 4. 12 Waardering bouwplaats van het voorbeeldproject 
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4.2 Het rekenhulpmiddel voor de calculator (oplossingen 3 & 4) 

Het is voor de calculator ondoenlijk om voor ieder kozijn de stappen uit paragraaf 4.1 met de hand en rekenmachine 

te doorlopen. Om dit op te lossen zijn de negen stappen volledig geautomatiseerd door een rekenhulpmiddel te 

ontwikkelen. Het rekenhulpmiddel is geschreven in JAVA 2 Platform. Deze programmeersoftware werkt op basis van 

de IF-THEN-ELSE-methode, vergelijkbaar met Microsoft EXCEL Het verschil tussen beide applicaties betreft de 

verfijndheid in programmeren. In JAVA 2 Platform is het mogelijk om op handelingenniveau te programmeren in 

tegenstelling tot EXCEL Hierdoor blijft de programmeur overzicht houden tijdens het schrijven van het programma. 

Het rekenhulpmiddel zelf en de software van JAVA zijn geplaatst op de CD-ROM rekenhulpmiddel NORMEREN op 

MAAT, welke als bijlage is toegevoegd aan dit eindrapport. 

In deze paragraaf zijn opnieuw de arbeidsnormen "Stellen buitenkozijn" en "Transporteren buitenkozijn" voor 

buitenkozijn 03 van het voorbeeldproject berekend. In dit geval is gebruik gemaakt van het rekenhulpmiddel. 

Om arbeidsnormen te kunnen berekenen met het hulpmiddel moet de calculator eerst een aantal kenmerken van 

project, arbeid, materieel, bouwplaats, omstandigheden en buitenkozijnen invoeren in de computer. Welke stappen 

de calculator hierbij doorloopt is weergegeven in een stroomschema16 van het rekenhulpmiddel (zie figuur 4.9). 

Het rekenhulpmiddel kent 4 stappen, welke zijn opgesplitst in deelstappen. Stap 1 (Projectgegevens invoeren) en stap 

2 (Kenmerken buitenkozijnen invoeren) zijn voor de rekening van de calculator, terwijl stappen 3 (Arbeidsnorm 

berekenen) en 4 (Begrotingshoeveelheden buitenkozijnen berekenen) worden uitgevoerd door de computer. 

Aan de hand van beschrijvingen en "printscreens" zijn de deelstappen van stap 1 en 2 uit het stroomschema 

toegelicht en is de werkwijze van het hulpmiddel voor de calculator uitgelegd. 

TU/el 

Een gedetailleerde stappenomschrijving (handleiding) is te vinden in de instructie NORMEREN op MAAT. De instructie 

is een bijlage van het eindrapport. 

De deelstappen in stap 3 zijn identiek aan de negen omschreven stappen in paragraaf 4.1. Stap 4 is toegevoegd aan 

het rekenhulpmiddel om het gebruikersgemak van het hulpmiddel voor de calculator te vergroten (zie paragraaf 4.3). 

4.2.1 Benodigde gegevens 
Voordat de calculator kan beginnen met het invoeren van de kenmerken moeten er gegevens verzameld worden. Uit 

deze gegevens zijn de in te voeren kenmerken te herleiden. De benodigde gegevens voor het rekenhulpmiddel zijn 

hieronder weergegeven: 

• Bestek en bestekstekeningen van het te realiseren woningbouwproject . Hierop moeten afmetingen van de 
woningen (waaronder stramienmaten, verdiepingshoogte) en peilmaten van de kozijnen zichtbaar zijn 

(kenmerken buitenkozijn en project). Daarnaast start- / einddatum van het project (kenmerken bouwplaats). 

• Het kozijnboekje en /of de kozijnenstaat (eventueel zelf te maken door calculator op basis van bestek en 

bestekstekeningen). Dit geeft een overzicht van de verschillende typen kozijnen op het project. Daarnaast is 
hieruit af te leiden het aantal stuks per merk en de afmetingen (eventueel peilmaten) van de verschillende 

kozijnen (kenmerken buitenkozijn). 

• Een globale uitvoeringsplanning. Hieruit moet zijn af te leiden of er sprake is van een krappe of ruime 

bouwtijd en in welk seizoen de ruwbouw plaatsvindt (kenmerken bouwplaats). 

• Bouwplaatstekening. Hieruit moet ondermeer zijn af te leiden : opslag- en opstelmogelijkheden, loopafstand 

keet-werkplek (kenmerken bouwplaats), woningvariatie en bouwrouting met woningvolgorde (kenmerken 

buitenkozijn). 

• Globale personeelsplanning. Een ruwe planning over projecten in uitvoering en in ontwikkeling met daaraan 

gekoppeld een gemiddelde personeelsbezetting van eigen werknemers (kenmerken personeel en kenmerken 

bouwplaats). Dit document bestaat nog niet en zal ge"introduceerd moeten worden binnen PVS. 

• Personeelsbestand en/of lijst van onderaannemers (kenmerken bouwplaats). 

• Tabellen vaardigheids- en inspanningswaardering arbeidskracht. Om te weten waar de keuzemogelijkheden 

uitstekend, goed, normaal, matig en slecht voor staan in geval van vaardigheid en inspanning (kenmerken 

personee/). 

De tabellen Waardering situationele bouwplaatsomstandigheden en Toeslagen omstandigheden zijn verwerkt in het 

rekenhulpmiddel. Deze tabellen hoeven niet door de calculator verzameld te worden om een start te maken met het 

hulpmiddel. 

16 Stroomschema is een schema waarin verschillende figuren met een welbepaalde betekenis voorkomen . In deze figuren worden de 

uit te voeren opdrachten weergegeven en de figuren worden verbonden door lijnen die de volgorde van de uit te voeren handelingen 

aangeven. 
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(beschrijving symbolen en kleuren in stroomschema) 

~ = Start- / eindpunt rekenhulpmiddel 

C::J = Te nemen stap 

◊ = Beslissing 

Ci = lnvloedssfeer calculator 

CJ = lnvloedssfeer computer 

COMPUTER 

STAP 
PER BUITENKOZUN 

STAP4 

Figuur 4.2 Stroomschema rekenhulpmidde/. 

L■ngt■ 1tql■n 
buhenkozllnen 

0mtrok 
buhlnkozlJnen 

Gemkldelde ■rbeldsnonn 
"•t•U•n bultenkozlJn" 

Kroontljd 
bulllnkozl~■n 

Arb■ldlnorm 
"St■ll■n bult■nkozljn" 

-norm 
"Tranaport-.n bultenkozllt'I" 

Rapportageblad 

so 
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4.2.2 STAP 1 Projectgegevens invoeren 
Voordat de computer de automatische berekening van arbeidsnormen kan starten moet de calculator een aantal 

kenmerken ingevoerd hebben in het rekenhulpmiddel. Stap l bestaat uit het invoeren van algemene gegevens en 

enkele kenmerken van project, arbeid, materieel, bouwplaats en omstandigheden op het scherm INVOER PROJECT van 

het rekenhulpmiddel (zie figuur 4.3). Deze stap wordt eenmalig doorlopen door de calculator. De ingevoerde 

kenmerken in de printscreens zijn afkomstig van het voorbeeldproject uit paragraaf 4.1. 

TU/e l 

l{r,<,rnliu',,m,',',-( - - X 
INVOER PROJECT 

Ngemen• 1•aeven1 
Naam gebn.liker I 
Ootum I __J 

o m,et'lri_lwlg protett I 
Opdr.::htglMtr I I 
c ,1culd-,il.l"n~ I l 
konmerk•n profiot 
Verdtlplf'IOs lloc,i,:a (mm) r----
Si'ami•nm11at (mm) r----
Wonlncrv1r11t1• r, r e re 
e ..... lllngt pnnt:lpe r eoren r Bchleten• r e i.uta1en 
8 0Vtndorpltl verank1H1tn r,, , _ 
Konmerken irb•ICI 
Vtard!gl'leld aftleld9ktaCNln ru111taum1 r Ooed f.° No,mul r 1111 1111g r S111cht 

lnapanl'Ulg artleidskrachtan r Ultst9kend r ooed fa° Nomlaal r Milllg r sa,cht 

Kwwnerken matert••I ,.,.. ,...., r Moblele tlllascooptvaan r MIXHle bllrtkraan"' 

Kenmerken bouwptam 

WMROERINO BOlNl?LMTS I r----
Ope lag lcozllnen PW ... r 2 wunln11en• r ~ wunlng,n 

Toealagon omatandlghodon 
a, kOm. &. ri,we;et nano .. noen <'> ~ 
Rulten PVc,I,) ~ 
All~tnaftoop ~) r,:.-
OrgtnlHle{') re-
IN\IOER KOZUN I PRINT I 

Figuur 4.3 Printscreen sheet INVOER PROJECT" 

OEELSTAP 1.1 Algemene gegevens lnvoeren 
Algemene gegevens van zowel gebruiker als project worden ingevuld in de daarvoor bestemde velden (zie figuur 4.4). 
Om deze gegevens in te vullen moet het bestek of een projectbeschrijving worden geraadpleegd. 

In te voeren algemene gegevens: 
1. Naam gebruiker. 

2. Datum. 

3. Omschrijving project. 

4. Opdrachtgever. 
5. Calculatienummer. 

DEELSTAP 1.2 Kenmerken project invoeren 

Algemene gegeven1 
Naam gebrulker 
Datum 

OmscMJvtng prolect 
Opdrachtgever 

Calculauanummer 

I Frank Jansen 

po-os-2oos 

176 woningen "de Volgerplas" 

iHIA Woningbouwvereniging 

lc1342s 
Figuur 4. 4 Printscreen onderdeel algemene gegevens 

Nadat de algemene gegevens zijn ingevoerd worden de kenmerken van het project ingevoerd, eveneens op het 

scherm INVOER PROJECT (zie figuur 4.5). Met deze kenmerken kan de computer het handelingenoverzicht opstellen 

en de constante en variabele elementen berekenen. Met kenmerk 3 is het repetitie-effect door te rekenen. 

Kenmerken 1 t / m 4 zijn terug te vinden in het bestek en bestekstekeningen. Wellicht staat in het bestek eveneens 

omschreven of de buitenkozijnen rondom moeten worden verankerd op het betreffende project. Zo niet, dan is 

kenmerk 6 een overweging voor de calculator om te kiezen voor een lagere arbeidsnorm of voor kwaliteit. 

In te voeren kenmerken project: 
1. Verdiepingshoogte in mm. 

2. Stramienmaat in mm. 

Kenmertcen project 
Verdleplngshoogte (mm) ~ 
Stramlanmaat (mm) [50oo 
Woningvaria11a lo"A re re 

3. Woningvariat ie. Bevestingsprlncipa r. Boren r Schleten• r Sleutelan 

4. Bevestigingsprincipe. Bowndorpel verankeren r- [J~ r Nee 

5. Bovendorpel verankeren. Figuur 4. 5 Printscreen onderdeel kenmerken project 

Uitleg printscreen: 
Kenmerken 1 en 2 moeten handmatig worden ingetypt. Voor de kenmerken 3, 4 en 5 moet de calculator een 

afweging maken in de gegeven opties door met de muis de keuze aan te vinken. De opties weergegeven bij 

kenmerken 4 be"invloeden de benodigde tijd voor het uitvoeren van enkele handelingen. De optie, waarbij de minste 

tijd wordt gespendeerd voor het verrichten van deze handelingen is voorzien van een sterretje . Wanneer de calculator 

volledig vrij is in zijn keuze, weet hij of zij welke optie de laagste arbeidsnorm waarborgt. 
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DEELSTAP 1.3 Kenmerken arbeid invoeren 
Het derde onderwerp van sheet INVOER PROJECT is het invoeren van de kenmerken van de arbeidskrachten. Aan de 

hand van de personeelsplanning en de startdatum bepaalt de calculator hoe de verhouding van eigen personeel op 

het uit te voeren project er ongeveer uit komt te zien . Daarnaast wordt nagegaan hoe de ploegsamenstelling binnen 

het bouwbedrijf er op dat moment uitziet. 

Vervolgens maakt de calculator met behulp van de tabellen vaardigheids- en inspanningswaardering een keuze in de 

mogelijke opties op het scherm INVOER PROJECT (zie figuur 4.6). De gekozen optie wordt aangevinkt. 

In te voeren kenmerken arbeid: 
1. Vaardigheid arbeidskrachten. 

Vaardigheid arbeidskrachllln r unstekend r Goed r Normaal (,"[i!!iij] r Slechl 

lnspannlng arbeldskrachten r Ultstekend r Goed " Normaal r Matig r Slechl 
2. lnspanning arbe idskrachten. ---------------- -----·-----·----------

Figuur 4.6 Printscreen onderdeel kenmerken arbeid 

DEELSTAP 1.4 Kenmerken materieel lnvoeren 
Deel 4 van het scherm INVOER PROJECT is het invoeren van het type kraan wat wordt ingezet om de buitenkozijnen te 

transporteren (zie figuur 4.7). De calculator gaat na of op het betreffende bouwproject de buitenkozijnen met een 

mobiele telescoopkraan of een mobiele torenkraan worden gehesen. Dit gebeurt met behulp van een 

bouwplaatstekening waarop opstelplaatsen van de kraan en de globale posities van de kozijnbokken zijn af te lezen. 

Wellicht zijn kraanspecificaties van belang. 

TU/e I 

In te voeren kenmerken materieel: 
1 . Type kraan. 

Kenmerken materteel 
Type kraan r Moblele !Blescoopkraan r- :Moblele torenkraan• i 

Figuur 4.7 Printscreen onderdeel kenmerken materieel 

De mobiele torenkraan kent de kortste hijstijd van de twee. Vandaar het sterretje bij de optie "mobiele torenkraan". 

Door een rondje aan te vinken wordt de een gekozen type kraan bevestigd . 

DEELSTAP 1.5 Kenmerken bouwplaats lnvoeren 
Om de computer de bouwplaatscoefficient uit te laten rekenen zullen de bouwplaatsomstandigheden gewaardeerd 

moeten worden. Om de 14 omstandigheden te waarderen en in te voeren zijn verschillende gegevens noodzakelijk. 

Achter elke omstandigheid staat vermeld met welke gegevens deze te bepalen is. Naast het maken van een 

waardering van de bouwplaats moet eveneens aangegeven worden of de buitenkozijnen per 2 of per 5 woningen zijn 

op te slaan 

In te voeren kenmerken bouwplaats: 
1. Kwaliteitseisen. ➔ bestek en bestekstekeningen en kwal iteitseisen PVS. 

2. Moeilijkheidsgraad. ➔ bestek en bestekstekeningen. 

3. lnformatievoorziening. ➔ bestek en bestekstekeningen 

4. Vakmanschap ➔ uitvoeringsplanning en personeelsplanning. 

5. Bouwterrein. ➔ bouwplaatsteken ing , formulier bouwplaatsbezoek en hoofdstuk 01 en 05 van bestek. 

6. Loopafstand keet - werkplek. ➔ bouwplaatstekening. 

7. Laagbouw - hoogbouw. ➔ bestekstekeningen. 

8. Bouwtijd . ➔ hoofdstuk 01 van bestek, uitvoeringsplanning (en planning opdrachtgever). 

9. Seriegrootte. ➔ hoofdstuk 00 van bestek, bouwplaatstekening en besteksteken ingen. 

10. Seizoensinvloeden. ➔ hoofdstuk 01 van bestek, uitvoeringsplanning. 

1 1. Diversiteit materialen. ➔ bestek en bestekstekeningen. 

1 2. Woon- / werkafstand. ➔ personeelsbestand, lijst van onderaannemers en bestek. 

13. Voorbereidingstijd. ➔ uitvoeringsplanning en bestek. 

14. Personeelsbezetting. ➔ personeelsplanning, uitvoeringsplanning en bouwplaatstekening. 

Uitleg printscreens: 
Door op de knop WAARDERING BOUWPLAATS te drukken (zie figuur 4.8) komt de calculator in een scherm met de 1 4 

bouwplaatsomstandigheden. Per omstandigheid maakt de calculator een afweging of de omstandigheid afwijkt van 

een normale projectsituatie en vinkt de keuze aan (zie figuur 4.9). Op het moment dat alle omstandigheden zijn 

gewaardeerd drukt de calculator op de knop WAARDEREN BOUWPLAATS (zie figuur 4.9). 

Op dat moment wordt de waardering van de bouwplaats voltooid en komt de calculator terug in het scherm INVOER 

PROJECT. Het totaal aantal gescoorde punten is op het scherm ingevuld (zie figuur 4. 1 0) , zodat de 

bouwplaatscoefficient voor de computer is te berekenen. De buitenkozijnen zijn per 5 woningen op te slaan en is 

aangevinkt (zie figuur 4. 10). Hoe groot de ru imte is om de bokken met buitenkozijnen op te slaan is te vinden op de 

bouwplaatstekening van het project. 
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Kenmerken bouwplalltl 
WAARDERINO 8 l.AATS r-

Opslag kozlJntn per ... 
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Kenmerken bouwplalltl 
WMRDERINO BOUWPW.TS I 98 

Opalag kozijntn par ... 

1 . Door de knop WAARDERING 

BOUWPLAATS in te drukken, 

komt de gebruiker in de sheet 
WAAARDERING BOUWPLAATS. 

WAARDERING SOUWPLAATS 

·-·-----------------------r OpdrHMa1W11nt1t .. • n of r. Noffll • t• ..,...lllltl*"· 
- 1 ... 1, -,i11t,1-.i..t11 , _ _ ____________________ ....,,,__, 

r- :_o.,','::.!;:~t:~ .. .,1,. r :::n~~~::i:/:::~ ... 

2. Door de knop WAARDEREN 

BOUWPLAATS in t e drukken, 

komt de gebruiker weer terug 

in de sheet INVOER PROJECT. 

De totaal score in punten van 

de bouwplaatswaardering is 
bepaald en ingevuld . 

TU/el 
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Figuur 4.9 Printscreen sheet WAARDERING BOUWPLAA TS 

DEELSTAP 1.6 Toeslagen lnvoeren 
Het laatste onderdeel is het invoeren van de toeslagen van de omstandigheden. 

Toeslagen: 
1. Bijkomende & onregelmat ige handelingen. 

2. Persoonlijke verzorging. 

3. Aan- en afloop. 

4. Organisatie . 

ToHlagen omstandlgheden 
Bllkom. & onregel. handellngen (%) ~ 
Rust en PV (%) ~ 
Aan• en afloop (%) ~ 
0rganisaua (%) ~ 

Figuur 4. 11 Printscreen onderdeel toeslagen omstandigheden 

Uitleg printscreen: 
Op het scherm staan standaard de percentages ingevuld die in het onderzoek zijn vastgesteld (zie figuur 4.11). De 

calculator heeft de mogelijkheid de toeslagpercentages wijzigen. 

DEELSTAP 1.7 lnvoer opslaan 
De algemene gegevens en kenmerken zijn ingevoerd . De calculator drukt de knop INVOER KOZIJN in (zie figuur 4.12). 

Hiermee worden de ingevoerde kenmerken bevestigd . De computer slaat de informat ie van invoerblad project op en 

gaat door naar het scherm INVOER KOZIJN. De calculator kan beginnen aan stap 2 (Kenmerken bui tenkozijn 

invoeren). IIPkrnt, 11 ,null•I - r -x 
IIM>ER PROJECT 

Algtffl- ......... 
Nl..,QNn.lllar lf ran!CJ ;tm;Ofl 

o .... 120-08-2005 

0msclwlMng pfOtKI j111-nina.n "da~l•I" -- IHIAWonin~•nigin11 

Cll tulllenumtl'IM lc13n s 
K__,projoct v-- ~ 
8hffli9m!Hlfnml ~ --- •A r, r e -"" ·- r,_ r...,_ 
icw9nclor,tlver....,..., .... r-

3. Door de knop INVOER 
kNlffltl'ken iiiid 
VllrlllM6datJelllllnc,-. r U...._nd r ooeci r NormH I r- Malt r si.tht 

KOZUN in te drukken, komt de lnepannll'IIJ.......,.httft r Ulltllllnd r Go.i r- Normul r 11&a1g r llecht 

gebruiker in de sheet INVOER K.....-ken mlhrtffl 
l'l'Pllnaft r 1101:11111•1u1ap1cr,..., Ci'Jllot:IIM..,..,..111" 

KOZUN. De ke nmerken van de K....-on--
bu itenkozijnen kunnen op dit w.AMDERINO BOI.JM>l.MTB I p.r-
scherm ingevuld worden. Oo-a---•-·· rlW'Ofl lnCl tn*ti'5-..or,lnflfl 

Toe-.n orneta tcllghechn 

~ 
9ijlll)m. &orwqe!, tlandlllngen ('I,) [Ji:r 
~-l'IPl\/('I,) rm-
~111-oop(') ~ 

rrr-
( ONOER"1Jru. lJ 3 ~ 

Figuur 4. 12 Printscreen sheet /NVOER PROJECT (ingevuld voor voorbeeldproject). 
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4.2.3 STAP 2 Kenmerken buitenkozijn invoeren 
De calculator bevindt zich op het scherm INVOER KOZUN (zie figuur 4.13). In stap 2 worden de kenmerken van de 

verschillende buitenkozijnen toegevoegd aan de computer. Deze stap is een cyclisch proces, met andere woorden : 

stap 2 herhaalt zich voor de verschillende in te voeren buitenkozijnen (zie figuur 4.2). Voor de nummering van de 

deelstappen is de letter x gebruikt . Het aantal verschillende buitenkozijnen verschilt per project. Hiermee is het 

aantal malen dat stap 2 zich herhaalt binnen een project voor de calculator onbekend . Vandaar dat de deelstappen 

een nummering kennen met de letter x. Hierdoor blijft het model van het stroomschema generiek (zie figuur 4.2). 

INVOER KOZIJN 
Kenmertten bubnkozljn 
KoZ1jnmerk1n bouwlll1g ~ 
Aonlll kozijnen(tl) ro-
HOoglOICOZln(mm) ro-
e,-,dll tmln (mm) ro-
P1Jlmaat ondtrkantk0Zltn (mm) ro
Ult'loarlngS'rOlgordt in woningen (1 ·'l r---

RAPPORTAOE NIEUWKOZllN I M'OER PROJECT I 

Figuur 4. I 3 Printscreen sheet INVOER KOZ(JN 

DEELSTAP 2.x Kenmerken kozijn lnvoeren 
Het handelingenoverzicht en de daarbij behorende tijden zijn afhankelijk van een aantal kenmerken van de 

buitenkozijnen. Voor de berekening van het repetitie-effect moet de calculator aan de computer opgeven bij welke 

woningen het buitenkozijn voorkomt. 

In te voeren kenmerken buitenkozijn: 
l. Kozijnmerk en bouwlaag. 

2. Aantal kozijnen. 

3. Hoogte kozijn in mm. 

4. Breedte kozijn in mm. 

5. Peilmaat onderkant kozijn in mm. 

6. Uitvoeringsvolgorde kozijnen in woningen. 

Uitleg printscreen: 

Kenmerken bultenkozUn 
Kozijnmerl< en bouwtaag ~ 
Aantal kozlJnen C• O V-
Hoogto kozijn (mm) fioJe 
Breerltl koztJn (mm) ~ 
Peilmaat onderl<anl kozljn (mm) [3e"9e° 
UIIYotrlngsvolgorde In wonlngen (1•5) l~ -1 7,60 

Figuur 4. 14 Printscreen onderdeel kenmerken buitenkozijn 

De kenmerken moeten per verschillend buitenkozijn handmatig worden ingevoerd door de calculator (zie figuur 

4.14). In kenmerk l wordt naast het kozijnmerk de bouwlaag ingevuld. De calculator voert de bouwlaag in door 
achter het kozijnmerk (03) een punt te zetten (.) en vervolgens het cijfer van de desbetreffende bouwlaag (2). In het 

voorbeeld komt buitenkozijn 03 op de eerste verdieping, ofwel bouwlaag 2. De calculator typt in : 03.2 . 

Kenmerken l t / m 5 zijn te halen uit het bestek en bestekstekeningen en /of het kozijnenboekje (of kozijnenstaat). 

De calculator moet de bouwrouting weten . Hieruit is de uitvoeringsvolgorde in woningen van buitenkozijn 03 te 

herleiden. De bouwrouting is te halen uit de bouwplaatstekening of uitvoeringsplanning. De uitvoeringsvolgorde 

wordt als volgt aangegeven: woningen l t/m l 7 ➔ 1-17 en woningen 60 t / m 76 ➔ 60 - 76. Wanneer beiden blokken 

woningen worden samengevoegd levert dat de volgende notatie op : 1-17, 60 -76 (de noteerwijze is identiek aan de 

wijze van invoeren van de te printen pagina's van het program ma Microsoft Word). 

DEELSTAP 2.(x+ 1) Laatste kozljn lngevoerd 
De calculator heeft op dit moment alle kenmerken ingevuld waarmee de computer in staat is de arbeidsnorm voor 
buitenkozijn 03 te berekenen. Om de berekening in gang te zetten drukt de calculator de knop NIEUW KOZIJN in op 

het scherm INVOER KOZIJN (zie figuur 4.1 5). De computer rekent de arbeidsnorm uit (volgens de deelstappen van 

stap 3 in het stroomschema) en slaat de uitkomst op. Tegelijkertijd wordt het scherm INVOER geleegd, zodat de 
calculator in staat is het volgende buitenkozijn in te voeren (zie figuur 4 .16). 

De calculator vraagt zich af het zojuist ingevoerde buitenkozijn het laatste kozijn is wat ingevoerd moet worden. 

Wanneer het niet het laatste kozijn betreft, voert de calculator de kenmerken van een volgend type buitenkozijn in. 

Met andere woorden: de calculator doorloopt opnieuw deelstappen 2.x en 2.(x+ l) (zie figuur 4.17). Na iedere 

invoering van een ander type kozijn bevestigt de calculator deze invoering door de knop NIEUW KOZIJN in te drukken. 

Dit proces blijft zich herhalen tot het moment waarop alle verschillende buitenkozijnen zijn ingevoerd. Het werk voor 

de calculator zit erop en klikt de knop RAPPORTAGE aan. De computer opent het scherm RAPPORTAGE. 
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Klnffllltlen-ozljn 
KOlljnmtlkenbour#IHg 

AantllkuZl)nen(s0 

Hoogltli:OZlll'l(mm) 

8rffdllk0Zljn (rnm) 

Pellrnallondnanl kml,ln (mm) 

UltoerlngNllgorde In womni,an (1 •5) 

RAf'PORTAOE NIEUW 

1. Door de knop NIEUW KOZIJN in te 

rukken, wordt de sheet INVOER KOZUN 

ereed gemaakt om nieuw kozijn in te 
oeren .Daarnaast berekent de computer 
e arbeidsnorm van het ingevoerde kozijn 
n slaat de norm op. 

Uitleg printscreens: 

INVOER PROJECT I 

Konllllfkon bultionko1Un 
ro
~ 

1-too-lO:nlln {mm) ~ 
ltNdttkOIZIJn(mm) ~ 
PlllfflMIOl'ldllWlltmlln (mm) ~ 
UIMttinQl'IOICIOrdl In won1n11n (1 -5) r-

RN'PORTN>E I .. ,cw KOZIJ,/ I 
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Korwnlltlen bu-•• 
K<nljl'lrMrk lft bourMNg 

Alntallm!fMn(st) 

Hoogl8 kozijn (mm) 

BrNdt• koi!Jn (mmJ 
P1l!m11l ond1rkantkOll;l(rM1) 

ll'NOER PROJECT I 

Figuur 4.17 Printscreen sheet INVOER KOZl}N 
(ingevuld voor buitenkozijn 04) 

2. Door de knop NIEUW KOZUN in te 

drukken, wordt het ingevoerde kozij n 

vastgelegd . 

Figuur 4. 16 Printscreen onderdeel kenmerken buitenkozijn 
De sheet is weer gereed om een nieuw kozijn in te voeren. 

3. De knop RAPPORTAGE wordt 

ingedrukt zodra het laatste kozijn is 

ingevoerd. De gebru iker komt in sheet 

RAPPORTAGE. De resultaten van de 
berekeningen warden weergegeven. 

Het voorbeeld kent naast buitenkozijn 03 nog een kozijn , namelijk buitenkozijn 04. De kenmerken van dit kozijn 

worden ingevoerd op het scherm INVOER KOZIJN en de knop NIEUW KOZIJN wordt ingedrukt (zie figuur 4.17). 

Buitenkozijn 04 is het laatste kozijn wat aan het rekenhulpmiddel wordt toegevoegd voor wat betreft het 

voorbeeldproject. De knop RAPPORTAGE wordt aangeklikt (zie figuur 4.17) om de uitkomsten van de berekeningen te 

zien . 

4.2.4 Rapportage 
De gebruiker bevindt zich in het scherm RAPPORTAGE. Het scherm geeft een overzicht weer van de resultaten uit de 

ingevoerde gegevens en kenmerken van de calculator en de daaropvolgende berekeningen door de computer (zie 

figuur 4.18). De resultaten bestaan onder andere uit de ingevoerde buitenkozijnen met de daarbij behorende 

arbeidsnormen. 
l lu 11 11, < h • I'.'"" )( 

Albol-onn•n per lngovo•nl kozljn 
Ufllnkmlln Stell tn(muA<mlln} 
J.l 1,0J 
4.1 0,99 

.£1 

... ,_..,,. ....... don 
Stelle•INllll•zlnH 
T, ... ....,_■ ...._..z:ljlle■ 

... _JO 

Tnlala_... ..... .._, .... Tellale,,.,..._......_,,.._. 
TNll•ahklNl ... lad)ll1111 
Tdlal ...... 11-,11 

T•ll--
1 .. a11...i•-.• 

Tr1n,po11trtn (mwkaz!ln) 
0.<'3 
0,37 

., ........... 
• D.ll naulbal■ 

- 1e,t1 .. 

-1• ... • ... ,a12 --,12 .. 1 
•1■,5,11111 

••.M•1 ---
Figuur 4. 18 Printscreen scherm RAPPORTACE 

1 . Door de knop EXCEL in te 

drukken, worden de 

begrotingshoeveelheden omgezet 
in een EXCEL-bestand. Hiermee 

zijn de resultaten aan de 
begroting toe te voegen. 

Per buitenkozijn zijn twee arbeidsnormen berekend en weergegeven, te weten de arbeidsnorm "Stellen buitenkozijn" 

en "Transporteren buitenkozijnen". Door deze scheiding aan te brengen blijft het mogelijk de correcte procestijd te 

berekenen voor het proces "stellen buitenkozijnen". 

Door het feit dat voor ieder ingevoerd buitenkozijn een berekening wordt gemaakt, ontvangen de verschillende 

buitenkozijnen hun eigen normtijd. De eenheid van de berekende arbeidsnormen is hierbij: manuren per kozijn. 

Uitvoer per ingevoerd buitenkozijn: 

• Arbeidsnorm "Stellen buitenkozijn" in manuren per kozijn . 

• Arbeidsnorm "Transporteren buitenkozijn" in manuren per kozijn . 
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De output van de computer bestaat niet alleen uit arbeidsnormen. Gelijktijdig met stap 3 voert de computer stap 4 uit 

(zie figuur 4.2). Op basis van een aantal ingevoerde kenmerken van de buitenkozijnen berekent de computer enkele 

begrotingshoeveelheden uit (zie figuur 4.1 8). 

Uitvoer per ingevoerd project (begrotingshoeveelheden): 

• Gemiddelde arbeidsnorm "Stellen buitenkozijn" in manuren per kozijn . 

• Gemiddelde arbeidsnorm 'Transporteren buitenkozijn" in manuren per kozijn. 

• Totale kraantijd voor het stellen van de buitenkozijnen in draaiuren. 

• Totale lengte stijlen buitenkozijnen in meters. 

• Totale lengte dorpels buitenkozijnen in meters. 

• Totaal omtrek buitenkozijnen in meters. 

• Totaal oppervlak buitenkozijnen in vierkante meters. 

• Totaal aantal beugels voor de buitenkozijnen in stuks. 

De uitvoer per ingevoerd project is bedoeld voor de begroting. De output bevat de gemiddelde normtijden van 

"Stellen buitenkozijn" en "Transporteren buitenkozijn". Hiermee is voorkomen dat een lange lijst van ingevoerde 

buitenkozijnen met arbeidsnormen in de begroting terecht komt. Dit komt het overzicht in de begroting ten goede. 

Wanneer de calculator de knop EXCEL indrukt zet de computer de uitvoer per project om in een EXCEL-bestand (de 

JAVA applicatie wordt geexporteerd naar EXCEL) (zie figuur 4.18). Dit bestand kan vervolgens op de voor de calculator 

gebruikelijke wijze als een uittrekstaat aan de begroting warden gekoppeld. 

TU/el 

Vergelijking arbeidsnormen bultenkozijn 03 
Ter controle is de output van buitenkozijn 03 van het rekenhulpmiddel (zie figuur 4.18) vergeleken met berekende 

arbeidsnormen in paragraaf 4.1 (zie tabel 4.13). 

"Stellen buitenkozijn 03" "Transporteren buitenkozijn 03" 
(mu /koziin) (mu /kozi in) 

I Paraaraaf 4.1 (met de hand) 1 03 044 
I Paraaraaf 4.2 (rekenhulomiddel) 1 03 0 43 

Tabel 4. 13 Vergelijking arbeidsnormen buitenkozijn 03 

De arbeidsnormen blijken (nagenoeg) gelijk aan elkaar te zijn . In de arbeidsnorm "transporteren buitenkozijn 03" zit 

een afwijking van 0,01 manuren / kozijn . Oorzaak hiervan zijn afrondingsverschillen. De berekening met de hand 

verloopt op twee decimalen nauwkeurig. De computer rekent met onafgeronde getallen. 

De afdeling calculatie beschikt in de huidige situatie niet over een eenduidig normeringsproces. Calculatoren 

geven een eigen invulling aan het normeren en de procesbeschrijving en duidelijke richtlijnen ontbreken. Dit leidt 

tot verschillen in de normering van dezelfde processen. 

OPLOSSING 3: 
Normerlngsproces vastleggen (stroomschema rekenhulpmlddeO. 
Met de ontwikkeling van het rekenhulpmiddel ligt voor de afdeling calculatie een procedure vast waarin het 

normeringsproces voor het stellen van buitenkozijnen is omschreven. De kennis van het normeren ligt niet langer 

bij de medewerkers, maar is geborgd binnen de organisat ie. 
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4.2.5 Databank actualiseren 

Het rekenhulpmiddel is gebaseerd op een databank. In de databank zijn resultaten uit tijdstudies geordend en 

opgeslagen. De bank kan worden vergroot door nieuwe resultaten toe te voegen. Het bijhouden van de databank is 

een taak voor de beheerder van het rekenhulpmiddel. 

De databank is op te delen in twee delen : 

• Moederbestand. 

• Toeslagpercentages. 

De gegevens in de databank moeten regelmatig worden geactualiseerd. Ten eerste om de betrouwbaarheid van de 

arbeidsnormen die het hulpmiddel calculeert te vergroten . Hoe meer metingen, hoe nauwkeuriger de normen. 

Daarnaast zullen door diverse ontwikkelingen in de tijd de gegevens niet meer voldoen. 

Het rekenhulpmiddel is geschreven in een JAVA-applicatie. Dit houdt in dat zowel het moederbestand als de 

toeslagpercentages in JAVA zijn verdisconteerd. De JAVA programmatuur is voor de meeste calculatoren onbekend. 

Om toch het moederbestand en toeslagpercentages representatief te houden, vindt de actualisatie van beiden plaats 

met behulp van EXCEL-bestanden. 

Moederbestand actualiseren 
Het moederbestand bestaat uit alle voorkomende handelingen binnen de voorgeschreven werkmethode met 

bijbehorende tijdsduur (een constante of een normtijdformule met parameter), frequentie (aantal of formule) en 

waargenomen arbeid (resultaten van een deel van het onderzoek). Uit dit bestand kan voor ieder type buitenkozijn 

een handelingenoverzicht worden opgesteld met bijbehorende tijdsduur. 

Het bestand is niet projectgebonden en is te beschouwen als een algemeen bestand . 

Wanneer de grondtijden van de handelingen geactualiseerd moeten word en , moeten er continu waarnemingen op een 

of meerdere bouwplaatsen verricht worden. Voor de continu waarnemingen zijn standaard opnameformulieren 

opgesteld in het EXCEL-bestand "Grondtijden moederbestand". 
Zodra de observaties zijn uitgevoerd moeten de nieuwe groottes van de grondtijden worden bepaald . Door de 

waarnemingen toe te voegen aan de betreffende handelingen van het EXCEL-bestand worden de nieuwe tijden 

automatisch berekend en weergegeven in een aparte sheet . De al waargenomen grondtijden op de verschillende 

projecten zijn opgeslagen in het bestand . 

Tot slot worden de handelingen gewijzigd in het moederbestand . Het bestand wordt geopend in JAVA 2. De 

handelingen worden opgezocht en de bijbehorende oude tijd wordt vervangen door de geactualiseerde grondtijd. 

Het EXCEL-bestand "Grondtijden moederbestand" is te vinden op de CD-ROM rekenhulpmiddel NORMEREN op MAAT 

in de map Databank Rekenhulpmiddel NORMEREN op MAAT in EXCEL. 

Toeslagpercentages actuallseren 
Naast de actualisatie van grondtijden is het eveneens mogelijk om de toeslagpercentages bij te houden. Hiervoor 

moeten MMO worden uitgevoerd op seriematige woningbouwprojecten. De uitvoering van de MMO is omschreven in 

bijlage VII. De hiervoor benodigde opnameformulieren zijn toegevoegd aan het EXCEL-bestand "Toeslagpercentages". 

De resultaten van MMO worden verwerkt in MMO-samenvattingsformulieren. Deze formulieren berekenen de totalen 

van productieve handelingen, bijkomende en onregelmatige handelingen, rust en persoonlijke verzorging, aan- en 

afloop en organisatie voor de waargenomen timmerlieden. De totalen dienen als invoer voor het tabblad Overzicht 

toeslagpercentages. Dit tabblad berekent vervolgens de bijgewerkte toeslagpercentages. De nieuwe actuele 

toeslagpercentages worden tot slot aan het rekenhulpmiddel in JAVA toegevoegd. 

Het EXCEL-bestand "Toeslagpercentages" is te vinden op de CD-ROM rekenhulpmiddel NORMEREN op MAAT in de 

map Databank Rekenhulpmiddel NORMEREN op MAAT in EXCEL. 

Het actualiseren van zowel de grondtijden als de toeslagpercentages is verder toegelicht in de instructie 

rekenhulpmiddel NORMEREN op MAAT. 
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Taken beheerder 
Om het bijhouden en vastleggen van de data in goede banen te leiden moet een beheerder van het rekenhulpmiddel 

worden aangewezen. De taken van de beheerder zullen zijn : 

TU/el 

• Uitvoeren continu waarnemingen. 

• Uitvoeren MMO. 

• Uitwerken metingen. 
• Administratie van de opnameformulieren. 

• Verzorgen materiele zaken ten behoeve van MMO en continu waarnemingen. 

• De nieuwste ontwikkelingen volgen op het gebied van "stellen buitenkozijnen". 

• Databank in JAVA 2 bijhouden. 

Een medewerker van de afdeling calculatie die regelmatig werkt met rekenhulpmiddel is de meeste geschikte persoon 

om het rekenhulpmiddel te beheren. 

In het geval van PVS is de hoofdcalculator een geschikte kandidaat. Deze persoon is het meest betrokken geweest bij 

de ontwikkeling van het rekenhulpmiddel. Daarnaast volgt hij innovatieve ontwikkelingen in bouwmethodiek en 

bouwproducten (o.a. houten buitenkozijnen) . Tot slot heeft de hoofdcalculator grote affiniteit met computers en 

software en bezit hij een aantal jaren ervaring als systeembeheerder van PVS. 

Het is onduidelijk wat geschikte normeringsmethoden en -technieken zijn en hoe deze gebruikt moeten worden 

om het proces "stellen buitenkozijnen" te normeren. Het normenbestand wordt niet regelmatig ge-updatet, 

waardoor er normvervuiling kan optreden. 

OPLOSSING 4: 
Data actua/lseren (cont/nu waamemlngen en MMO). 
Met behulp van effectieve normeringsmethoden kan het databestand van het rekenhulpmiddel worden 

geactualiseerd. Om de grondtijden van de handelingen te wijzigen worden continu waarnemingen ingezet. De 

toeslagpercentages van de omstandigheden worden aangepast aan de hand van verrichte productivite itstudies 

(MMO) op bouwplaatsen van seriematige woningbouwprojecten. Hierdoor blijven de normtijden representat ief 

voor het proces "stellen buitenkozijnen". 
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4.3 Programma van eisen controleren 

Het rekenhulpmiddel is gecontroleerd . Hierbij is getoetst of het concept rekenhulpmiddel voldoet aan het programma 

van eisen wat is opgesteld in hoofdstuk 2. De resultaten zijn teruggekoppeld en verwerkt tot een definitief 

rekenhulpmiddel NORMEREN op MAAT welke is gepresenteerd in dit hoofdstuk. 

1. Het rekenhulpmlddel moet begrljpelljk zljn voor de calculator. 
Aanpak 
De hoofdcalculator heeft de buitenkozijnen van een seriematig woningbouwproject voorzien van arbeidsnormen met 

behulp van het rekenhulpmiddel. Hij heeft hierbij het rekenhulpmiddel ge"inspecteerd en geevalueerd om na te gaan 

of het hulpmiddel te volgen is voor een calculator. Als proefproject is genomen: 34 woningen te Meppel van Plegt

Vos Wonen BV. Dit project is eveneens gebruikt voor de toets van eis 5. 

Resultaten 
De hoofdcalculator vindt de opmaak en werkwijze van het rekenhulpmiddel in eerste instantie helder. De 

verschillende sheets hebben een duidelijke lay- out, waarmee de gebruiker een goed overzicht behoud tijdens het 

normeren. De volgorde van stappen volgen elkaar logisch op. 

Wei zijn er enkele onduidelijkheden opgemerkt. Dit heeft geresulteerd in aantal verbeterpunten om het 

rekenhulpmiddel te optimaliseren. De verbeterpunten zijn weergegeven met daarbij vermeld de gedane bijstelling of 

uitbreiding van het rekenhulpmiddel. 

TU/e I 

• Volgorde Tab- toetsen. 
Wanneer de calculator de Tab-toets gebru ikte om naar een volgend in te voeren kenmerk te gaan, sprang de 

cursor willekeurig naar een kenmerk. Dit wekte irritatie op. 

De Tab-volgorde is gewijzigd. Zodra de gebruiker de Tab-toets indrukt springt de cursor naar de eerst 
opvolgende in te vul/en kenmerk. 

• Toeslagen omstandigheden zijn percentages. 
Op het scherm INVOER PROJECT staan voor de toeslagen standaard getallen ingevuld . De getallen zijn 

percentages, maar dit was niet op te maken uit de weergegeven tekst. Dit kan verwarring geven. 

Door het teken (%) achter de omschreven omstandigheden te noteren is aangegeven dat de weergegeven 
getallen percentages zijn (zie figuur 4. 11 ). 

• Uniformiteit in de eenheden van enkele kenmerken. 
De kenmerken van de buitenkozijnen zijn uitgedrukt in millimeters. Dit in tegenstelling tot de 

projectkenmerken. Hierbij was de eenheid strekkende meters gehanteerd . Dit kon leiden tot fouten. 

Door de projectkenmerken om te zetten naar millimeters is de onduidelijkheid weggenomen. De gemaakte 
keuze om de eenheid van de kenmerken van het project aan te passen komt voort uit de eenheid die in de 
meeste gevallen wordt gehanteerd bij de gegevensverstrekking. De meeste maten op de bestekstekeningen 
zijn weergegeven in millimeters. 

• Noteerwijze kenmerk + aanduiding bouwlaag demonstreren. 
Het als eerste in te voeren kenmerk voor buitenkozijnen vroeg enige uitleg omtrent de noteerwijze. Het 

kenmerk kent twee onderdelen, namelijk het kozijnmerk en de aanduiding van de bouwlaag. In het concept 

rekenhulpmiddel was het vakje waarin het kenmerk moet warden ingevoerd leeg. 

Om misverstanden te voorkomen is de noteerwijze standaard ingevoerd op het scherm INVOER KOZUN. Dit 
geeft een richtsnoer voor de gebruiker hoe de invoering eruitziet. Standaard staat ingevuld 0.0 (zie figuur 
4. 13). De onderdelen kozijnmerk en aanduiding bouwlaag worden gescheiden door een punt (.) te zetten 
tussen beiden. 

• Beveiligingen inbouwen. 
Op het moment dat de calculator de invoer bevestigde, startte de computer de berekening. Tijdens het 

normeren van de buitenkozijnen van het proefproject bleek dat de computer altijd een arbeidsnorm 

berekent, ongeacht of er op dat moment een of alle kenmerken zijn ingevuld . 

Door een beveiliging aan het rekenhulpmiddel toe te voegen, wordt de calculator er op attent gemaakt dat 
niet a/le kenmerken zijn ingevoerd indien dit het geval is. 
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2. Het rekenhulpmiddel moet praktisch zijn voor de calculator. 
Naast opmerkingen betreffende de begrijpbaarheid van het hulpmiddel, heeft de hoofdcalculator aspecten benoemd 

die het gebruikersgemak van het rekenhulpmiddel voor de calculator vergroten. De aspecten vallen onder eis 2. 

• Waardering bouwplaats automatiseren. 

Voor het proefproject had de hoofdcalculator een waardering van de bouwplaats gemaakt met behulp van de 

tabel 3.25 . Met de hand waren de scores per omstandigheid opgeteld. De hoofdcalculator vond dat de 
optelling automatisch moest plaatsvinden . 

Om dit te realiseren is een aparte sheet voor de waardering van de bouwplaats toegevoegd aan het 

rekenhulpmiddel (zie figuur 4.9). In deze sheet zijn de T 4 omstandigheden omschreven. De puntentelling is 

niet weergegeven. Dit om ervoor te zorgen dat de gebruiker werkelijk de omstandigheid waardeert en niet 

op basis van de puntentelling een oordeel geeft over de bouwplaatssituatie. De calculator klikt zijn keuzes 

met de muis aan. De computer berekent vervolgens zelf de waardering uit, vult deze in op het scherm 

INVOER PROJECT en bepaald de bouwplaatscoefficient (zie subparagraaf 4.2.4, deelstap T.5). 

• Uitvoer rekenhulpmiddel vergroten. 

De calculator merkte op dat in de huidige situatie een calculator de oppervlaktes van buitenkozijnen uittrekt 

om daar vervolgens een gemiddelde norm aan te koppelen . Deze oppervlaktes gebruikt de calculator voor 

meerdere doeleinden. Zo werden er een aantal begrotingshoeveelheden aan onttrokken. Enkele voorbeelden 

zijn strekkende meters lateien, compriband, en kozijnhout. Wanneer gebruik werd gemaakt van het 

rekenhulpmiddel bestond de uitvoer uitsluitend uit arbeidsnormen en oppervlaktes. Dit hield in dat de 

calculator alsnog moest gaan uittrekken om de benodigde informatie te verkrijgen. 

Om bovenstaande te voorkomen is een extra stap aan het rekenhulpmiddel toegevoegd, namelijk stap 4 (zie 

figuur 4.2). In deze stap berekent de computer op basis van de ingevoerde kenmerken van de 

buitenkozijnen een aantal begrotingshoeveelheden. 

• De uitvoer van het rekenhulpmiddel opslaan en apart weergeven. 

Het concept rekenhulpmiddel toonde na elk ingevoerd buitenkozijn direct de bijbehorende arbeidsnorm . Dit 

met de veronderstelling dat de calculator deze norm vastlegt op papier. Hiermee ontstond een lange lijst 

met buitenkozijnen en normen op papier. Om voor ieder kozijn de norm met de hand te noteren kostte tijd, 

leidde tot concentratieverlies en maakte de kans op fouten maken groter. 

Dit probleem is opgelost door een apart blad voor de uitvoer te ontwikkelen in de JA VA-applicatie. Dit heeft 

geresulteerd in het scherm RAPPORTACE (zie figuur 4. T 8). Na invoering van ieder kozijn, moet de calculator 

op een knop drukken om de invoer te bevestigen. Alleen wordt de uitkomst van de berekening niet meer 

direct weergegeven, maar opgeslagen in het rekenhulpmiddel. Tegelijkertijd is de calculator weer in staat 

een nieuw kozijn in te voeren. Zodra a/le typen buitenkozijnen zijn genormeerd, zijn de berekende normen 

terug te vinden op het scherm RAPPORTACE (zie subparagraaf 4.2.4). 

3. In het rekenhulpmlddel moeten gegevens gewljzlgd kunnen worden, om normvervulllng te 

voorkomen. 
Het normenbestand werd niet regelmatig geupdatet, waardoor er normvervuiling kon optreden. Dit hield in dat de 

arbeidsnormen niet meer representatief waren voor het proces "stellen buitenkozijnen" zoals die werd uitgevoerd 

binnen PVS. Veranderde het proces "stellen buitenkozijnen", bleef de oude normtijd gehandhaafd in de begrotingen. 

Het databestand van het rekenhulpmiddel kan aangepast worden op basis van verrichte normeringsmethoden op 

seriematige woningbouwprojecten, waardoor de arbeidsnormen representatief blijven voor het proces "stellen 

buitenkozijnen" (zie subparagraaf 4.2.5). 

4. Het rekenhulpmlddel moet aanslulten op de begrotlngssoftware van PVS. 
Na de zomer 2006 gaat de afdeling calculatie werken met een nieuw begrotingsprogramma XE. Dit programma werkt 

met uittrekstaten in Microsoft EXCEL. Deze uittrekstaten worden gekoppeld aan de begrotingsregels van het 
programma XE. 

Het rekenhulpmiddel is geschreven in JAVA 2. Om het hulpmiddel te integreren met XE zijn een aantal aanpassingen 

gepleegd. Op het moment dat de calculator op het scherm RAPPORTACE de knop EXCEL indrukt (zie figuur 4. T 8) 

wordt de output van het rekenhulpmiddel door middel van een CSV-file (Comma Separated Value) omgezet in een 

text-frame. Deze be stand plaatst als het ware scheidingstekens tussen de output in JAVA. EXCEL herkent de output 

tussen twee scheidingstekens als een eel en beschouwt het bestand daardoor als tekst. Hierdoor is het mogelijk de 

output te exporteren naar een EXCEL-bestand. Eenmaal omgezet in EXCEL, wordt de output als uittrekstaat 

verbonden met de begroting. Dit laatste vindt plaats op een voor de calculator bekende manier. 
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Een arbeldsnorm, berekend met het rekenhulpmiddel, mag niet meer dan 5% afwijken van de 
werkelijke sltuatie (werkelijk gewerkte arbeidsnorm). 

Aanpak 

Om eis 5 te toetsen zijn de buitenkozijnen (1 0 stuks) met het rekenhulpmiddel genormeerd van een woning van het 

proefproject 34 woningen te Meppel. Het project is gerealiseerd door Plegt-Vos Wonen BV en de kozijnen zijn 

afkomstig van Plegt-Vos Houtindustrie BV. Evenals PVS zijn beiden een onderdeel van de Vos Bouwdivisie. 

Op het moment dat de betreffende buitenkozijnen werden gesteld zijn MMO verricht voor ieder kozijn van de 

proefwoning. Voorwaarde hierbij was dat het stellen van de buitenkozijnen werd uitgevoerd volgens de 

voorgeschreven werkmethode en de door de calculator ingevoerde kenmerken. Om dit te realiseren zijn contacten 

gelegd met zowel Plegt-Vos Wonen BV en Plegt-Vos Houtindustrie BV. 

Tot slot zijn de uitkomsten van het rekenhulpmiddel vergeleken met de resultaten van de tijdstudie. Een volledige 

beschrijving van het proefproject, toets en resultaten is te vinden in bijlage XI. 

Resu/taten 

In totaal 10 buitenkozijnen getoetst. De bijhorende resultaten zijn weergegeven in tabel 4.14. 

KozlJn Breedte Hoogte Pellmut Arbeldsnorm (berekend) Arbeldsnorm (werkelijk) Verschll (A-B) Verschll 
(mm) (mm) ok kozijn A (mu/kozlJn) B (mu/kozljn) (mu/kozlJn) absoluut 00 

Imm) 

A 1880 887 + 1198 1,01 1 00 0 01 1 0 
B 1946 1569 + 826 1 06 1 05 0 01 09 

C 2795 1569 + 826 1 21 l 24 - 0 03 2 5 

Q 1034 2395 + O 1,25 1,28 -0,Q3 2.4 
y 1880 2439 - 44 1 32 1 33 - 0 01 08 
G 1000 1569 + 826 1 00 1 01 - 0 01 1 0 
H 1880 1693 + 3802 1,09 1 06 0 03 28 

Nsp 1880 1693 + 3802 1 09 1 12 -0 03 28 

TU/el 

L1 1880 

s 446 

515 + 4980 l 01 0 97 0 04 

1693 + 3802 1 03 1 08 -0 05 

Tabet 4.14 Vergelijking van de gecalcu/eerde arbeidsnorm met werkelijke arbeidsnorm 
voor het stellen van buitenkozijnen op het proefproject 

40 
48 

Het verschil tussen de gecalculeerde arbeidsnormen met behulp van het rekenhulpmiddel wijken minder dan 5% af 

van de werkelijke gewerkte normtijden (zie tabel 4.14 en bijlage XI). Hiermee is de doelstelling gehaald. Het proces 

"Stellen buitenkozijnen" is nauwkeurig te normeren met een maximaal verschil van 5% tussen de gecalculeerde en de 

werkelijke arbeidsnorm. 

leder type buitenkozijn krijgt aan de hand van de ingevoerde kenmerken zijn eigen gedetailleerde netto 

bewerkingstijd (handelingenniveau). Onbekende omstandigheden zijn in kaart gebracht door middel van 

toeslagpercentages en een waardering van de bouwplaats. 

Dit leidt tot arbeidsnormen die minder dan 5% af wijken van de werkelijkheid 
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5 Aanbevelingen, aandachtspunten en vervolgonderzoek 

Aanbevelingen 
I. Cebruik aangenomen projectkenmerken als aandachtspunten voor het projectteam 

De in- en uitvoer van het rekenhulpmiddel kunnen op papier vastgelegd worden met behulp van de knop PRINT op de 

betreffende schermen (zie instructie rekenhulpmiddel NORMEREN op MAAT). De calculator legt hiermee zijn 

aannames vastgelegd . Door deze aannames te overhandigen aan het projectteam, weet dit team welke 

projectkenmerken nagestreefd moeten worden tijdens de uitvoering. Wijkt men af van een of meerder kenmerken, 

zullen er verschillen tussen de werkelijke arbeidstijden en de gestelde normtijden ontstaan. 

TU/ e I 

Het werkoverdrachtsgesprek tussen calculatie en projectteam is bij uitstek een moment om de ingevoerde kenmerken 

te overhandigen. Tekst en uitleg zijn in dat geval mogelijk om de aannames toe te lichten. Tegelijkertijd verschuift 

het onderwerp van gesprek van inkoop en offertes voor een deel naar normering en arbeid. 

2. Promoot het gebruik van het model "bouwplaatsomstandigheden" onder bouwbedrijven 

lndien er sprake is van afwijkende, verzwarende projectomstandigheden, dan vertaalt zich het gebruik van de 

bouwplaatscoefficient met behulp van de tabel "waardering bouwplaats" in meer manuren voor het stellen van 

buitenkozijnen. Daardoor boet het bouwbedrijf in aan concurrentiekracht. Vanuit die optiek is het dan van belang om 

het nut en het gebruik van het model "bouwplaatsomstandigheden" breed onder bouwbedrijven te promoten. 

De bouwplaatscoefficient is niet alleen inzetbaar voor seriematige woningbouwprojecten. Tabel 3.25 is weloverwogen 

breed opgezet, waardoor PVS van elke soort bouwproject een waardering van de bouwplaats kan maken. 

3. Bewustwording van het belang van normtijden bij timmerlieden 

Een goede arbeidsnorm heeft nog steeds weinig waarde als deze op de werkvloer verkeerd wordt gehanteerd. 

Normtijden worden momenteel door timmerlieden gezien als onrealistisch, onhaalbaar of onbelangrijk. Timmerlieden 

moeten worden voorgelicht en het belang van arbeidsnormen in gaan zien. Door de verschillen tussen werkelijke 

gewerkte tijden en de normtijden duidelijk naar de werkvloer te communiceren, wordt de norm eerder beschouwd als 

een persoonlijke of gezamenlijke streeftijd. 

4. Zet stagiaires in voor het uitvoeren van con ti nu waarnemingen of MMO 

Om het databestand actueel te houden moeten regelmatig metingen worden uitgevoerd. Deze taak is voor de 

beheerder van het rekenhulpmiddel of eventueel een medewerker van de afdeling calculatie. Bepaald moet worden of 

de beheerder in zijn huidige functievervulling wel genoeg tijd heeft voor deze taak. Om de beheerder te 

ondersteunen kunnen stagiaires ingezet worden om de metingen te verrichten. Het mes snijdt aan twee kanten : de 

beheerder wordt ontlast en de stagiaire doet kennis op van arbeidsstudie en normering in praktijksituaties. 

S. Cebruik effectieve normeringsmethoden die zijn afgestemd op het soort proces 

In de huidige situatie is het onduidelijk wat effectieve methoden zijn om een norm te bepalen en op welk type proces 

deze het beste kunnen worden toegepast. Het is afhankelijk van de complexiteit en de variatie van een proces welke 

specifieke normeringsmethode het best kan worden toegepast. Het normeerbaarheidsraamwerk geeft dit verband 

weer en zou door calculatoren gebruikt kunnen worden als hulpmiddel om de geschikte normeringsmethode te 

selecteren. 

Aandachtspunten bij lmplementatie 
Bij de overgang van de huidige situatie naar de gewenste situatie spelen drie partijen een belangrijke rol: de directie 
van PVS, hoofd bedrijfsbureau en de calculatoren. Tijdens de implementatie van een nieuw normeringsproces met 

rekenhulpmiddel moet aandacht worden besteed aan de volgende aspecten: 

• Betrokkenheid en sturing vanuit de directie en hoofdcalculatie 

Het is voor de implementatie zeer belangrijk dat de directie en de hoofdcalculator achter de veranderingen 

in het normeringsproces staan. Zonder de overtuiging van deze personen heeft de implementatie weinig 

kans van slagen. Zij zullen sturing moeten geven aan de veranderingen en het doel en het belang van de 

verandering moeten uitdragen naar de calculatoren. 
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Onderkenning van de problematiek door calculatoren 
Voordat er medewerking en betrokkenheid van calculatoren kan warden verwacht, dienen zij eerst het 

probleem in de huidige situatie te onderkennen en te begrijpen. De functie van de calculator is in het 

verleden bediscussieerd , waardoor hun veranderingsbereidheid gering is. Aangezien het rekenhulpmiddel 

echter door de calculator wordt gebruikt, is het wezenlijk dat zij goed warden ingelicht en het nut van de 

verandering inzien. 

• Het rekenhulpmiddel mist enkele type buitenkozijnen 
Het rekenhulpmiddel is beperkt in het aantal type buitenkozijnen. Melkmeisjes en hoekkozijnen zijn niet 

waargenomen t ijdens het onderzoek en daarom niet opgenomen in het rekenhulpmiddel. Wanneer een 

kozijn van d it type wordt ingevoerd als "normale" buitenkozijnen zal de berekende arbeidsnorm iets 

afwijken van de werkelijke gewerkte tijd. Door het rekenhulpmiddel aan te vullen met metingen verricht voor 

deze typen buitenkozijnen is de afwijking weg te werken . 

• Actualiseren van de variabele elementen 
Een andere beperking van het rekenhulpmiddel is het actualiseren van de variabele elementen. Door het 

ontbreken van de software SPSS binnen de onderneming PVS is het onmogelijk het lineaire karakter van de 

normtijdformule te bepalen. Om dit probleem op te lossen moet PVS de betreffende software aanschaffen. 

Gezien het beperkte gebruik van SPSS binnen de organisatie zal de noodzaak om de software in te kopen 

niet groot zijn . 

De software van JAVA is legaal te downloaden. Dit is onder andere een beweegreden geweest om het 

rekenhulpmiddel in JAVA te schrijven. 

• Nauwkeurigheid hijstijd 
In het rekenhulpmiddel wordt de hijstijd bepaald aan de hand van de kenmerken type kraan en opslagpositie 

van de buitenkozijnen. De hijstijd is van meerdere omstandigheden afhankelijk, zoals de positie van de 

opstelplaats kraan ten opzichte van buitenkozijnen en woningen. Daarnaast speelt een rol op welke gevel 

(voor-, zij- of achtergevel) het kozijn wordt gemonteerd . Dit in verband met het zicht van de kraanmachinist 

op het buitenkozijn tijdens het hijsen. Door middel van metingen, specifiek voor de ontbrekende 

kenmerken , is de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid enigszins te vergroten . 

• Huidige kennis en vaardigheden van de beheerder 
Het uitvoeren van de taken als beheerder van het rekenhulpmiddel vereist enige kennis en competenties . Zo 

wordt ondermeer aanbevolen dat de beheerder enige kennis heeft van de computerprogramma's SPSS en 

JAVA. Om te bepalen of de betreffende calculator in staat is om deze functie op dit moment uit te voeren, 
moet men de huidige kennis en vaardigheden beoordelen . Op basis daarvan kan besloten warden tot extra 

trainingen of cursussen. 

Basis voor vervolgonderzoek 
Naar aanleiding van dit afstudeerproject zouden de volgende vragen als basis kunnen dienen voor een 

vervolgonderzoek: 

• Voor welke andere processen is het rekenhulpmiddel in te zetten? 
Het is waarschijnlijk dat de onderzoeksopzet en rekenhulpmiddel voor meerdere processen uit de begroting 

zijn in te zetten. Echter het vaststellen van arbeidsnormen en met name het uitvoeren van tijdstud ies is 

tijdintensief werk (zie aanbeveling 4) . De moeite, tijd en kosten die kunnen warden besteed aan het 
opstellen van normen, zijn beperkt. Aangezien een bestek een veelvoud aan werksoorten kent, is het niet 

mogelijk (en rendabel) om elk proces even grondig te normeren. Men zal daarom prioriteit moeten geven 

aan het normeren van de belangrijkste processen. PVS zal een zogenaamde Top 1 0 Proces Drivers kunnen 

opstellen: de processen die jaarl ijks de meeste omzet genereren. (te denken valt aan vloeren leggen, prefab 

betonbladen stellen, metselwerk). Er moet meer aandacht warden besteed aan het bepalen van normtijden 

voor deze processen, bijvoorbeeld door het rekenhulpmiddel in te richten op deze processen. 

• Kunnen arbeidsnormen ook gebruikt worden als benchmarkinstrument? 
In de huidige situatie is de arbeidsnorm vooral intern gericht; de norm wordt gebruikt bij begroting en 

productiebesturing. Arbeidsnormen warden nog niet getoetst aan de externe omgeving. Misschien is het 

mogelijk om de arbeidstijden te vergelijken met de arbeidstijden van concurrenten of met die van andere 

rayonvestigingen van de Vos Bouwdivisie. 
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