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lnstructie NORMEREN op MAAT 

1 lnleiding 

In de instructie NORMEREN op MAAT is tekst en uitleg gegeven van het rekenhulpmiddel NORMEREN op MAAT. De 

instructie is een bijlage van het afstudeerverslag NORMEREN op MAAT. 

Het doel van het rekenhulpmiddel is het berekenen van arbeidsnormen voor het proces "stellen buitenkozijnen" bij 

afzonderlijke seriematige woningbouwprojecten. Deze normen wijken maximaal 5% af van de werkelijke gewerkte 

arbeidstijden voor het stellen van buitenkozijnen. Om het rekenhulpmiddel op de juiste manier te laten functioneren 

is deze instructie geschreven. Zowel het gebruik als het beheer van het rekenhulpmiddel komen aan bod. Het 

rekenhulpmiddel is geprogrammeerd in JAVA 2 Platform. 

De instructie en het rekenhulpmiddel NORMEREN op MAAT zijn tot stand gekomen aan de hand van een 

afstudeerstudie naar het nauwkeurig kunnen normeren van het proces "stellen buitenkozijnen". De studie is verricht 

aan de Technische Universiteit Eindhoven mastertrack Construction Technology en heeft plaatsgevonden bij het 

bouwbedrijf Plegt-Vos Stoffels BV. 

Voor meer informatie over het afstudeerproject moet U het afstudeerverslag NORMEREN op MAAT raadplegen. 

TU/el 



lnstructie NORMEREN op MAAT 

2 Het rekenhulpmiddel 

Dit hoofdstuk is een introductie van het rekenhulpmiddel. Door middel van een globale beschrijving wordt een eerste 

kennismaking met het hulpmiddel gemaakt. Daarnaast is kort stilgestaan bij de gebruiker en beheerder van het 

rekenhulpmiddel. Tot slot is kort stilgestaan bij de JAVA-software. 

2.1 Algemene beschrijvlng 

Het rekenhulpmiddel NORMEREN op MAAT berekent arbeidsnormen voor het stellen van houten buitenkozijnen. De 

door het rekenhulpmiddel gecalculeerde arbeidsnorm van een buitenkozijn wijkt niet meer dan 5% af van de 

werkelijke arbeidstijd van dit kozijn. 

TU/el 

Het rekenhulpmiddel is beperkt in zijn inzetbaarheid wegens een aantal randvoorwaarden. Het hulpmiddel is alleen te 

gebruiken bij: 

• Seriematige woningbouwprojecten. 

Onder een seriematig woningbouwproject wordt verstaan: een bouwproject waarbij minstens 2 woningen worden 

gerealiseerd met ongewijzigde stramienmaten en verdiepingshoogten. 

• Laagbouw. 

Onder laagbouw wordt verstaan : woningen met maximaal drie bouwlagen (kelders niet meegerekend). 

• Voorgeschreven werkmethode. 

Het stellen van buitenkozijnen moet plaatsvinden volgens een voorgeschreven werkmethode. De werkmethode en 

bijbehorende randvoorwaarden zijn toegevoegd aan de instructie (zie bijlage II). 

Om het rekenhulpmiddel te laten functioneren, zijn een aantal kenmerken van zowel de buitenkozijnen als het 

project waar de buitenkozijnen worden gesteld benodigd. In een aantal stappen zal de gebruiker de kenmerken 

invoeren in het rekenhulpmiddel. De stappen zijn schematisch weergegeven in een stroomschema en toegelicht in 

paragraaf 3.3. 

Het rekenhulpmiddel werkt op basis van een databank. In dit bestand zijn kengetallen opgeslagen. De kengetallen 

zijn gebaseerd op tijdstudies bij seriematige woningbouwprojecten. De databank en de rekenmethode van het 

rekenhulpmiddel zijn geschreven in JAVA. 

Het rekenhulpmiddel kent vier sheets, onderverdeeld in invoerbladen en een uitvoerblad. 

• lnvoerbladen: 

1. lnvoer project. 

2. Waardering bouwplaats. 

3. lnvoer kozijn. 

• Uitvoerblad: 

4. Rapportage. 

Het rekenhulpmiddel voert de berekeningen uit op basis van de ingevoerde kenmerken en gegevens (invoerbladen), 

de rekenmethode en de databank. De uitkomsten van de berekeningen worden vervolgens gegenereerd en 

weergegeven in een rapportage (uitvoerblad) . 

In eerste instantie vraagt het rekenhulpmiddel om enkele kenmerken van het betreffende project. Het gaat hierbij om 
de kenmerken van bouwproject , arbeid, materieel , bouwplaats en omstandigheden. Deze kenmerken worden door de 

gebruiker ingevoerd op de sheet INVOER PROJECT. Voor de invoering van de bouwplaatskenmerken wordt voor een 

deel gebruik gemaakt van de sheet WAARDERING BOUWPLAATS. 

De tweede stap voor de gebruiker bestaat uit het invullen van specificaties van het buitenkozijn zelf. Dit gebeurt op 

de sheet INVOER KOZIJN. Deze stap vindt plaats voor ieder verschillend type buitenkozijn. Wanneer het laatste kozijn 

is ingevoerd, kan de rapportage opgemaakt worden. Door een druk op de knop RAPPORTAGE wordt de output 

berekend en getoond. De output, welke is bestemd voor de begroting, kan geexporteerd worden naar een EXCEL

bestand . Dit bestand kan vervolgens worden opgeslagen of gekoppeld worden aan de begroting. 

Om de databank up-to-date te houden of de betrouwbaarheid te vergroten zijn de gegevens niet alleen in de JAVA

applicatie opgeslagen. Een deel van de databank is eveneens opgezet in een EXCEL-bestand. Na invoering van de 

resultaten uit nieuwe tijdstudies worden automatisch de nieuwe kengetallen berekend . 

2 



lnstructie NORMEREN op MAAT 

2.2 Gebruiker 

Het rekenhulpmiddel is ontwikkeld voor calculatoren van bouwbedrijven, die zich voornamelijk bezighouden met het 

begroten van seriematige woningbouwprojecten. Voor de gebruiker is hoofdstuk 3 van belang. 

2.3 Beheerder 

Het actualiseren van de databank is een taak voor de beheerder van het rekenhulpmiddel. Een calculator die 

regelmatig werkt met het rekenhulpmiddel is de meeste geschikte persoon om het rekenhulpmiddel te beheren. Bij 

voorkeur heeft de persoon enige affiniteit met computers en software en heeft hij of zij interesse in de verschillende 

normeringsmethoden. De gehele instructie is van belang voor de beheerder. 

2.4 Benodigde gegevens 

Om het rekenhulpmiddel in te kunnen voeren moet de gebruiker over een aantal gegevens beschikken. Uit deze 

gegevens zijn de gevraagde kenmerken te halen. De benodigde gegevens zijn : 

TU/el 

• Bestek en bestekstekeningen van het te realiseren woningbouwproject . Hierop moeten afmetingen van de 

woningen (waaronder stramienmaten, verdiepingshoogte), variatie in woningtypen en peilmaten van de 

kozijnen zichtbaar zijn (kenmerken buitenkozijn en project). Daarnaast start- en einddatum van het project 

(kenmerken bouwplaats). 

• 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). 

• Het kozijnboekje en / of de kozijnenstaat (eventueel zelf te maken door calculator op basis van bestekboek 

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). 

• Bouwplaatstekening. Hieruit moet ondermeer zijn af te leiden : ops lag- en opstelmogelijkheden, loopafstand 

keet-werkplek (kenmerken bouwplaats), variatie in woningtypen 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 (bijlage VIII). Om te weten waar de 

keuzemogelijkheden uitstekend, goed, normaal, matig en slecht voor staan in geval van vaardigheid en 

inspanning (kenmerken personeeO. 

2. 5 Software 

Het stroomschema van het rekenhulpmiddel is geschreven in JAVA 2 Platform . Deze software 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 program ma. 
Een ander voordeel van JAVA is dat de gebruikte formules in de rekenmethodiek verborgen zijn in de presentatie 

(invoer- en uitvoerbladen). De gebruiker heeft geen last van uitgebreide EXCEL-formules en kan zich beperken tot 

het invoeren van de kenmerken . 

Om de databank te actualiseren of uit te breiden kan gebruik gemaakt worden van twee EXCEL-bestanden. Resultaten 

van nieuwe tijdstudies worden verwerkt in deze bestanden. Vervolgens worden de actuele kengetallen automatisch 

berekend. De kengetallen zijn gereed om toegevoegd te worden aan de databank van het rekenhulpmiddel in JAVA. 

De software JAVA 2 Platform is gratis en legaal te downloaden van Internet. 

3 
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2.6 Beveiligingen 

In het rekenhulpmiddel kan de gebruiker kenmerken ingeven die elkaar tegenspreken. Hierdoor bestaat de kans dat 

het rekenhulpmiddel niet in staat is de ju iste arbeidsnorm te berekenen. Om dit te voorkomen, zijn er beveiliging 

toegevoegd aan het hulpmiddel in de vorm van foutmeldingen . 

Een andere beveiliging heeft betrekking op het feit dat alle verplichte velden ingevoerd moeten zijn op de correcte 

noteerwijze. Is dit niet het geval, wordt er een foutmelding weergegeven. De gebruiker kan niet verder naar een 

volgende sheet, maar moet de fout verbeteren. 

De foutmelding bestaat uit het in beeld komen van een tekstvak, met daarin vermeld de door de gebruiker te 

ondernemen actie om de fout te verbeteren (zie figuur 2 .1 ). 

U moet alle bouwplaatsomstandlghecten een waarderlng geven. 

lr~;;!I 
~ 

Figuur 2. I Voorbeeld foutmelding in het rekenhulpmiddel 
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lnstructie NORMEREN op MAAT 

3 Het rekenhulpmiddel en de gebruiker 

In dit hoofdstuk is een precieze handleiding gepresenteerd , waarin het gebruik van het rekenhulpmiddel is uitgelegd. 

De eerste keren dat het rekenhulpmiddel wordt ingezet om het stellen van buitenkozijnen te normeren, is het een 

vereiste om de handleiding bij de hand te hebben. Na meerdere malen het hulpmiddel te hebben gehanteerd, zal de 

handleiding van minder groot belang zijn . De werkwijze is bekend. 

3.1 Kopieren 

Het rekenhulpmiddel NORMEREN op MAAT staat op de CD- ROM met de gelijknamige naam. Het rekenhulpmiddel kan 

vanaf de CD-ROM gedraaid worden. Echter het wordt aangeraden om het programma eerst naar de harde schijf van 

de computer te kopieren . 

TU/e l 

Het kopieren naar de harde schijf, bijvoorbeeld de C-schijf, gaat als volgt te werk: 

1. Kies in het menu Start het item Programs (Programma). 

2. Kies vervolgens het program ma Windows Explorer (Windows Verkenner). 

3. Selecteer de CD- ROM-schijf. 

U ziet vier mappen staan op de CD-ROM schijf, namelijk Rekenhulpmiddel NORMEREN op MAAT, 

Programmacode Rekenhulpmiddel NORMEREN op MAAT, Databank Rekenhulpmiddel NORMEREN op 

MAAT in EXCEL en Software JAVA. 

4. Selecteer de vier mappen. 

5. Druk eenmaal op rechter muisknop. 

6. Selecteer Copy (kopieren). 

7. Ga naar de gewenste locatie toe. 

8. Druk eenmaal op de rechter muisknop. 

9. Selecteer Paste (plakken). 

De mappen worden naar de locatie gekopieerd. 

3.2 lnstalleren 

Om met het rekenhulpmiddel te kunnen werken moet de JAVA-software op de computer aanwezig zijn. Daarom is de 

map Software JAVA toegevoegd . Hierin is opgeslagen het installatieprogramma van de JAVA-software. De gebruiker 

hoeft niets te downloaden. 

De JAVA-software is als volgt te installeren : 

1. Kies in het menu Start het item Programs (Programma). 

2. Kies vervolgens het programma Windows Explorer (Windows Verkenner). 

3. Zoek de locatie op waar de map Software JAVA is opgeslagen. 

4. Selecteer de map Software JAVA. 
5. Klik vervolgens twee maal met de linker muisknop op het bestand "jre- L5_0_06-windows-i586-

p.exe". 

De installatieprocedure gaat automatisch van start. 

6. Lees (eventueel) de voorwaarden door. 

7. lndien akkoord, klik de knop Accept aan met de linkermuisknop. 

De installatie vindt plaats . Dit kan enige tijd duren. 

8. Druk met de linkermuisknop op de knop Finish, zodra de installatie is voltooid. 

De JAVA-software is ge"installeerd . 

5 



lnstructie NORMEREN op MAAT 

Om het rekenhulpmiddel te actualiseren, moet naast de JAVA-software het programma Eclipse worden geinstalleerd. 

Het rekenhulpmiddel is met behulp van dit programma ontwikkeld . 

TU/el 

Het programma Eclipse is als volgt te installeren: 

1. Kies in het menu Start het item Programs (Programma). 

2. Kies vervolgens het programma Windows Explorer (Windows Verkenner). 

3. Zoek de locatie op waar de map Software JAVA is opgeslagen. 

4. Selecteer de map Software JAVA. 

5. Klik vervolgens twee maal met de linker muisknop op het zip-bestand "eclipse-SDK-3.1.1-win32.zip" . 

Win-zip wordt gestart. 

6. Klik eenmaal op de button Extract (uitpakken). 

7. Kies een locatie en voer de naam Eclipse in. 

8. Klik op de knop Extract (uitpakken). 

Eclipse wordt uitgepakt. Dit kan enige tijd duren. 

9. Sluit het win-zip progamma af, zodra Eclpise is uitgepakt. 

Het programma Eclipse is op de ingevoerde locatie te vinden. 

3.3 Opstarten 

Het rekenhulpmiddel is als volgt op te starten: 

1. Kies in het menu Start het item Programs (Programma). 

2. Kies vervolgens het program ma Windows Explorer (Windows Verkenner). 

3. Zoek de locatie op waar de map Rekenhulpmiddel NORMEREN op MAAT is opgeslagen. 

4. Klik tweemaal met de linkermuisknop op de map Rekenhulpmiddel NORMEREN op MAAT 

5. Klik vervolgens twee maal met de linker muisknop op het bestand rekenhulpmiddel.bat. 

Op het moment dat het rekenhulpmiddel wordt geopend, verschijnt de sheet INVOER PROJECT (zie figuur 3.1). De 

gebruiker kan starten met het normeren van het stellen van buitenkozijnen. 

H.ckcnhu!pm1ddel 1~ f:_ i_)(_ 
INVOER PROJECT 

Alpmene gegeven■ 
Naam gebrulklr I 
Oarum I ~ 
Omschrt)Vlng project I -t Opdrachtg11V1r I 
Calculat11nummer I I 
kenmerken project 
V.nll1plng1h00gto (mm) r--
S1rlml1nm1II (mm) r--
Wonlngvarlatle rA re re 
Bowtdngsprlnclpo r Bol'9n r 8ctuttan• r s11u1o11n 
Bovandarpel 't'lranktren r Ja rN11 
kenineriien sbelcl 
VHrdiOhltd llblkilkrathttn ru-11entt r ooed r- Normal! r Mallg r Stechl 
ln1panning arbatdtkrachlen r Ullllwkllnd r Goad r. Normlll r MaUg rs11cht 

Kenmerken marleel 
Typo man r lllobllle 1111,uooptcraan i Mobi1l1 Mnkrlan• 

Kenmerken bouwplula 

WMROERING BOUWPLMTS 11---::i 
Opalag kozljilen por ... r 2 woning on• r 5 -ingon 

Toellagen omstandlgheden 
Bijkom. &on,.glll. handlllngon (ll,) [35:J 
Rusten PV(ll,) fiT7"" 
Al~ an afloop (11,) rs:,-
Organlsatle(ll,) ~ 
INVOER KOZUN I PRINT I 

Figuur 3. I Printscreen sheet /NVOER PROJECT (openingsscherm rekenhulpmidde/) 
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3.4 "Stellen buitenkozijnen" normeren 

Om het proces "stellen buitenkozijnen" te normeren wordt gebruik gemaakt van het rekenhulpmiddel. Het 

rekenhulpmiddel berekent afzonderlijke arbeidsnormen voor de verschillende typen buitenkozijnen. 

Het rekenhulpmiddel vraagt om een aantal gegevens. De gebruiker moet een aantal kenmerken het rekenhulpmiddel 

invoeren. De kenmerken zijn afkomstig van het seriematige woningbouwproject, de arbeidskrachten, het in te zetten 

materieel, de omstandigheden waaronder de bouwplaats en de buitenkozijnen. Welke stappen de gebruiker doorloopt 

om de kenmerken in te voeren is weergegeven in een stroomschema (zie figuur 3.2). 

Het stroomschema bestaat uit 2 stappen. De stappen zijn onderverdeeld in deelstappen. Stapl (Projectgegevens 

invoeren) wordt chronologisch en eenmalig doorlopen. Stap 2 (Kenmerken buitenkozijnen invoeren) herhaalt zich zelf 

voor ieder in te voeren buitenkozijn. Het is een cyclisch proces. De deelstappen binnen stap 2 zijn weergegeven met 

een x-teken om het model generiek te houden. 

TU/el 

De stappen die de computer uitvoert voor de berekening zijn in het stroomschema weggelaten . 

STAP i 
Projectgegeve~s 

lnweren 

lnvoerblad koz/Jn 

Knontljd 
buhonkot~non 

Arl>olmnonn 
"Slollon buhonkotljn" 

Rapportageblad 

Figuur 3.2 Onderdeel stroomschema voor de gebruiker 

RENVOOI: 

r--7 = Start- / eindpunt 
L-....J rekenhulpmiddel 

C:J =Deelstap 

◊ = Beslissing 

7 
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Met behulp van het stroomschema, beschrijvingen en voorbeelden is voor de gebruiker toegelicht hoe de deelstappen 

moeten worden uitgevoerd. Per deelstap zijn de uit te voeren handelingen door de gebruiker grafisch weergegeven. 

Hierin is aangegeven uit welke gegevens (invoerbronnen) de benodigde informatie is te verkrijgen om de handelingen 

te kunnen verrichten. Voor de grafische weergave zijn de volgende symbolen gebruikt (zie figuur 3.3): 

RENVOOI: 

C:J = Start / einde deelstap 

C::J = Handeling 

◊ = Beslissing 

[J = lnvoerbron 

Figuur 3.3 Betekenis symbolen 

Van de meeste handelingen is naast de weergave een beschrijving gegeven voor verdere toelichting. In de 

beschrijving is voor sommige handelingen verwezen naar de bijlagen. De bijlagen zijn invoerbronnen. In de bijlagen 

is aangegeven op welke specifieke informatie de gebruiker zich moet richten bij een handeling. 

Tot slot zijn de deelstappen aan de hand van het voorbeeldproject (zie bijlage I) uitgevoerd en ingevuld in het 

rekenhulpmiddel. Van iedere deelstap is een printscreen gemaakt. Hiermee is gedemonstreerd hoe de te verrichte 

handelingen in het rekenhulpmiddel eruitzien en hoe de noteerwijze is. 

TU/el 
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STAP 1 PROJECTGEGEVENS INVOEREN 
Kenmerken bouwplaata 

lnvoeren 

lnstructie NORMEREN op MAAT 

DEELSTAP 1.1 ALGEMENE GEGEVENS INVOEREN 

• Titelpagina van bestek 

- Titelpagina van bestek 

- Database Metacom 

SCHEMA 

Start stap 1.1. 

Bepaal de omschrijving 
project. 

Voer omachrljvlng project 
in op sheet 

1.1.3 INVOER PROJECT. 

Bepaal calculatienummer 
van het project Voer 

calculatlenummer in op 
sheet INVOER 
PROJECT. 

Eindstap 1.1. 

BESCHR VING HANDELING 

l. l.S 
Het te begroten project is door de gebruiker ingevoerd in het 

ERP-programma Metacom. De database van Metacom legt o.a. 

een calculatienummer vast voor het project. 

De gebruiker voegt het calculatienummer toe aan het 

rekenhulpmiddel door het te typen in het daarvoor bestemde 

veld op de sheet INVOER KOZIJN. 

PRINTSCREEN REKENHULPMIDDEL: fragment algemene gegevens van de sheet INVOER PROJECT 

Algemene gegevens 
Naam gebrulker 

Datum 

0mschrtj.;ng project 

Opdrachtgever 

Calculatienummer 

I Frank Jansen 

120-os-2005 

j 76 wonlngen "de Volgerplas" 

I HIA Woningbouwvereniging 

lc13425 
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STAP 1 PROJECTGEGEVENS INVOEREN 
Kenmerken bouwplaata 

lnvoeren 

lnstructie NORMEREN op MAAT 

DEELSTAP 1.2 KENMERKEN PRO ECT INVOEREN 

TU/el 

• Ooorsnedetekeningen 

• Plattegrond
tekaningen 
• Aanzichttekeningen 

- Hoofdstuk 30 
kozijnen, ramen en 
deuren van bestek 
- Hoofdstuk 21, 22 of23 
van bestek 
• Ooorsnedetekening 
woningen 
- Plmtegrondtekening 

- HoofdstU( 30 kozijnen, 
ramen en deuren van 
beslek 
· Kwaliteitseisen PVS 

SCHEMA 

Start stap 1.2. 

Bepaal de 
verdiepingshoogte van een 

woning van hat project. Voer 
verdloplngahoogte in 

op sheet 
1.2.1 INVOER PROJECT. 

Bepaal de stramienmaat van 
hat project. Voer 

lenmut in op sheet 
1.2.2 INVOER PROJECT. 

Bepaal de woningvariatie 
van hat project. 

Vink de wonlngvarlall• aan 
op sheet 

INVOER PROJECT. 

Gana m.b.v. walk 
bevestigingsprincipe de 

buitenkozijnen worden ge
monteerd. Kies uit de drie 

Gaboden opties. Vink 
bevoatlglngaprlnclpe aan 

o sheet INVOER 
PROJECT. 

Ga naar stap 1.3. 

Eind stap 1.2. 

PRINTSCREEN REKENHULPMIDDEL: 
fragment kenmerken project van sheet INVOER PROJECT 

Kenmerken project 
Verdleplngshoogte (mm) [29oo 
Stramltnmaat (mm) [5ooo 
wonlngvanatle r," re re 
Beves11ngspnnclpe r. Boren r Bchleten• r Sleutelen 
Bovendorpel verankeren r.~] r Nee 

BESCHR VING HANDELING 

1.2.1 
De verdiepingshoogte is te bepalen met behulp van de 

doorsnedetekening. Op basis van peilmaten in deze tekening is de 

verdiepingshoogte te bepalen (zie bijlage I.I). De maat tussen de 

bovenkant afgewerkte vloer begane grond en de bovenkant afgewerkte 

vloer eerste verdieping bepaald in alle gevallen de verdiepingshoogte. 

Typ vervolgens de verdiepingshoogte handmatig in. 

1.2.2 
Op de plattegrond- of de aanzichttekeningen van de woningen is de 

stramienmaat af te lezen of te bepalen (zie bijlage 1.11). De afstand van 

hart bouwmuur naar hart bouwmuur bij een woning is in de meeste 

evallen de stramienmaat. Vul de stramienmaat in. 

L2.,_3_ 
Uit de algemene omschrijving van het project in hoofdstuk 00 is het 

aantal typen woningen te herleiden. Daarnaast is in de plattegrond- of 

aanzichttekeningen na te gaan wat de woningvariatie is . 

De mogelijkheden in het rekenhulpmiddel is : 
Woningvariatie A = 1 a 2 woningtypen. 

Woningvariatie B = 3 a 4 woningtypen. 

Woningvariatie B = S of meer woningtypen. 

Vink de betreffende woningvariatie aan. 

1.2.4 
Kijk allereerst in hoofdstuk 30 (kozijnen , ramen en deuren) van het 
bestek. Ga na of een bevestigingsprincipe is voorgeschreven. Vink het 

voorgeschreven bevestigingsprincipe aan. 

Staat niets vermeld in het bestek over het bevestigingsprincipe dan is de 

bouwmethode van belang. De methode is te achterhalen uit hoofdstuk 

21 , 22 of 23 van het bestek. Plattegrond- en doorsnedetekeningen 

geven eveneens informatie omtrent de bouwmethode. Met de 

bouwmethode is na te gaan van welk materiaal de binnenbladen zijn 

opgebouwd waarop de buitenkozijnen worden bevestigd. Voor de 

verschillende materialen geeft het rekenhulpmiddel drie mogelijkheden 

van bevestigen: 
Boren . 

Schieten. 

Sleutelen. 

Voorkeuren bevestigingsprincipe bij verschillende ondergronden : 
1.h.w.g. beton ➔ boren 

Prefab beton ➔ sleutelen of boren. 

K.z.st of lichtbeton ➔ schieten of boren. 

Het sterretje (*) bij de optie "schieten" geeft aan dat schieten het snelste 

monteert, ofwel de laagste arbeidsnorm waarborgt voor de bewerking 

"bevestigen beugels". 

l..1.....5. 
Kijk allereerst in hoofdstuk 30 (kozijnen, ramen en deuren) van het 

bestek. Ga na of er wordt verwezen naar de KVT. Is dat het geval, vink 

dan ill aan. De bovendorpel moet worden verankerd. 

Is dat niet het geval, dan is het een vrije keuze voor de gebruiker. De 

gebruiker weegt af of hij of zij gaat voor snelheid (nee) of kwaliteit (ja). 



TU/el 

lnstructie NORMEREN op MAAT 

STAP 1 PROJECTGEGEVENS INVOEREN 
Kenmerken bouwplaats 

lnvoeren 

DEELSTAP 1.3 KENMERKEN ARBEID INVOEREN 
SCHEMA BESCHR VING HANDEUNG 

- Tabel vaardigheids
waardering 
- Hoofdstlk 01 van 
bestek 
- Uitvoeringsplanning 
• Personeelsplanning 
- Ervaring gebruiker 

- Tabel inspannings
waardering 
- Hoofdstuk O 1 van 
bestek 
- Uitvoeringsplanning 
- Personeelsplanning 
• Ervaring gebruiker 

Start stap 1.3. 

Maak een waardering van 
de vaardigheid van het 

personeel dat de 
bultenkozijnen stelt. Doe dit 
op basis van de 5 gegeven 
opties. V11k de v11rdlgheld 

aan op sheet 
1.3.1 INVOER PROJECT. 

Maak een waardering van 
de inspanning van het 

personeel dat de 
bultenkozijnen stelt. Doe dlt 
op basis van de 5 gegeven 
opties. Vink de lnspennlng 

aan op sheet INVOER 
1.3.2 PROJECT. 

Ga naar stap 1.3. 

Eind stap 1.3. 

1.3.1 
De gebruiker gaat na hoe de vaardigheid zal zijn van de timmerlieden die 

de buitenkozijnen gaan stellen. 

Eerst kijkt de gebruiker naar de planning om te zien in welke periode het 

project zal warden uitgevoerd . De start- en einddatum staan meestal 

weergegeven in hoofdstuk 0 1 van het bestek. 

Vervolgens kijkt de gebruiker op de personeelsplanning naar de 

gemiddelde personeelsbezetting gedurende de periode. Hiermee is te 

achterhalen of eigen timmerlieden voor het project warden ingezet. 

De ploegsamenstelling is eveneens van belang . Wanneer blijkt dat eigen 

personeel wordt ingezet, is de ploegsamenstelling enigszins te bepalen . De 

gebruiker gaat na hoe de ploegsamenstelling binnen de onderneming in de 

regel is opgebouwd. Leermeester met leerling, of altijd vaste koppels, enz. 

Met de verkregen informatie maakt de gebruiker een keuze uit de 

mogelijke waarderingen voor vaardigheid van het personeel in de tabel 

vaardigheidswaardering (zie bijlage I.VII). Vaardigheidswaarderingen: 
Uitstekend. 

Coed. 

Normaal. 

Matig. 

Slecht. 

Vink de gekozen vaardigheidswaardering aan op de sheet INVOER PROJECT. 

Blijkt uit bovenstaande gegevens dat nag niks is te zeggen over de 

vaardigheid van het personeel wat op het project komt te lopen, vinkt de 

ebruiker de mo eli'kheid normaal aan. 

.L..3...2. 
De gebruiker gaat na hoe de inspanning zal zijn van de timmerlieden die de 

buitenkozijnen gaan stellen. 

Hiervoor heeft de gebruiker dezelfde informatie nodig waarmee handeling 

1 . 3. 1 . is beantwoord . 

Met de informatie maakt de gebruiker een keuze uit de mogelijke 

waarderingen voor inspanning van het personeel in de tabel 

inspanningswaardering (zie bijlage I.VII). lnspanningswaarderingen : 
Uitstekend. 

Coed . 

Normaal . 

Matig. 

Slecht. 

Vink de gekozen inspanningswaardering aan op de sheet INVOER PROJECT. 

Blijkt uit bovenstaande gegevens dat nag niks is te zeggen over de 

inspanning van het personeel wat op het project komt te lopen , vinkt de 

gebruiker de mogelijkheid !!.2ailil! aan. 

PRINTSCREEN REKENHULPMIDDEL: fragment kenmerken arbeid van sheet INVOER PROJECT 

vaardlgheid arbeldskrachten 

lnspannlng arbeldskrachten 

r Uttstekend r Ooed r Normaal r. [~ r Slecht 

r Uttstekend r Ooed r. Normaal r Matig r Slecht 
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TU/el 

STAP 1 PROJECTGEGEVENS INVOEREN 
Kenmerken bouwplaats 

lnvoeren 

lnstructie NORMEREN op MAAT 

DEELSTAP 1.4 KENMERKEN MATERIEEL INVOEREN 
SCHEMA BESCHRIIVING HANDELINGEN 

1.4.1 

I Start stap 1.4. I Alie buitenkozijnen worden getransporteerd met de kraan. In handeling 
1.4. l bepaalt de gebruiker welk type kraan wordt ingezet. 

! De mogelijke kranen in het rekenhulpmiddel zijn: . Mobiele torenkraan . 

Bepaal met welke type . Mobiele telescoopkraan . 
- Hoofdstli<. 05 van kraan de buitenkozijnen 
bestak 

~ worden gehesen. Doe dlt op De bouwplaats speelt een voorname rol in de keuze. Orie aspecten van de 
- Bouwplaatstekening 
- Ervaring gebruiker basis van de 2 gegeven bouwplaats zijn van belang : 

opties. Vink type kraan aan . Opslagplaatsen buitenkozijnen (opslagplaatsen dicht tegen de woningen?, op sheet INVOER 

ru:;, PROJECT. opslagplaatsen tussen woningen en opstelplaatsen kraan inn . Opstelplaatsen kraan (Opstelplaatsen kraan aan zowel voor- als achterkant 

! woningen, opstelplaatsen dicht tegen de woningen aan). . Hoogte woningen (Hoe hoger de woningen , hoe langer de boom meet zijn van de ba naar stap 1.5. mobiele telescoopkranen. En hoe langer de boom, hoe zwaarder de kraan). 

2 
Daarnaast is het mogelijk dat in hoofdstuk 05 Bouwplaatsvoorzieningen 

! 
van het bestek informatie staat gegeven die van belang is voor de bepaling 

van het type kraan. 

I Eind stap 1.4. I Blijft de kraankeuze met bovenstaande informatie volledig vrij, maakt de 

gebruiker een afweging in tijd of kosten. De torenkraan werkt sneller, maar 

is in huurprijs per uur hoger. 

Het sterretje (*) bij de optie "mobiele torenkraan" geeft aan dat de kraan 

sneller werkt t.o .v. mobiel telescoopkraan, ofwel de laagste arbeidsnorm 

waarborat voor de bewerkina "transoorteren buitenkoziinen". 

PRINTSCREEN REKENHULPMIDDEL: fragment kenmerken materieel van sheet INVOER PROJECT 

Kenmerken materleel 
Type kraan r Moblele telescoopkraan '" [Mobiele torenkraan•! 
- - -·--·-----·--···-·--··--·-................................................................. ________ .,_.,__ .. ----·-- -------

12 



TU/el 

STAP 1 PROJECTGEGEVENS INVOEREN 
Kenmerken bouwplut1 

lnvoeren 

lnstructie NORMEREN op MAAT 

DEELSTAP 1.5 KENMERKEN BOUWPLAATS INVOEREN 

-Bestek 
- Bestekstekeningen 

· Bestek 
• Bestekstekeningen 

- Ooorsned&
tekaningen
Aanzichtlekeningen 

SCHEMA 

Start stap 1.5. 

Waardeer de bouwplaatsomstandigheid 
kwallteltseisen voor hat project. Doe dlt 

op basis van de dria gegaven 
omschrijvingen. Vink de gakozen 

w11rderlng kwallleltulsen aan op 
1.5.2 sheet WAAADERING BOUWPLAATS 

Waardeer de bouwplaatsomstandigheid 
moeUijkheidsgraad voor hat project. Doe 

dit op basis van de dria gegaven 
omschrijvingen. Vink de gekozen 

w11rderlng moellljkheldagraad aan 
1.S.3 op sheet INVOER PROJECT. 

Waardeer de bouwplaatsomstandigheid 
informatievoorziening voor het project. 
Doe dlt op basis van de drie gegaven 

omschrijvingan. Vink de gakozen 
w11rderlng lnlorm■tlevoorzllnlng 

1.5.4 aan op sheet INVOER PROJECT 

tsomstandigheid 
I project. Doe di! 
ria gageven 

nk de gakozen 
anochap aan 
ER PROJECT. 

atsomstandigheid 
oject. Doe dlt op 

ie gegeven 
nk de gekozen 
wterreln aa.n 
OER PROJECT. 

atsomstandigheid 
rkplek voor hat 
asis van de drie 
ingan. Vink de 
oopai.tand keet
op sheet 

OJECT. 

Waardeer de bouwplaatsomstandigheid 
laagbouw-hoogbouw voor hat project. 
Doe dit op basis van de drie gagaven 

omschrijvingen. Vink de gekozen 
w■■rderlng t■■gbouw-hoogbouw aan 

1,5,8 op sheet INVOER PROJECT. 

BESCHR VING HANDELINGEN 

L.iJ. 
Door op de knop "waardering bouwplaats" te drukken, komt de gebruiker in de sheet 

WAADERING BOUWPLAATS. De sheet kent 14 bouwplaatsomstandigheden. De gebruiker dient 

iedere omstandigheid te waarderen (lichtere, normale of verzwarende omstandigheid) aan de 
hand van drie omschri'vin en . 

.l....S....2. 
De gebruiker maakt de waardering kwaliteitseisen op de volgende invoerbronnen: 

Bestek en bestekstekeningen: na bestudering van deze stukken krijgt de 

gebruiker een indruk over de hoogte van de kwaliteitseisen die de opdrachtgever stelt. 

Ervaring met opdrachtgever: (eventueel) uit bestaande ervaringen met 

opdrachtgever is de hoogte van de gestelde eisen te achterhalen van de opdrachtgever. 

Kwaliteitseisen PVS: eigen kwaliteitseisen kunnen een rol spelen. 

Vink de ekozen waarderin aan o sheet WAADERING BOUWPLAATS. 

Ll....3. 
De gebruiker maakt de waardering moeilijkheidsgraad op de volgende invoerbronnen: 

Bestek en bestekstekeningen: na bestudering van deze stukken krijgt de 

gebruiker een indruk over de moeilijkheid van het project. Voornamelijk de beschrijvingen 

van de materialen, het detailboek en constructietekeningen zijn van belang. 

Vink de ekozen waarderin aan o sheet WAADERING BOUWPLAATS. 

l....SA 
De gebruiker maakt de waardering informatievoorziening op de volgende invoerbronnen: 

Bestek en bestekstekeningen: na bestudering van deze stukken krijgt de 

gebruiker een indruk over de kwaliteit van het bestek of tekenwerk. Hiermee kan een 

inschatting gemaakt warden van het te verwachten niveau van de werktekeningen. 

Ervaring met architect: wanneer de architect bekend is, is het niveau van 

tekenwerk na te gaan. 

Vink de ekozen waarderin aan o sheet WAADERING BOUWPLAATS. 

Lil 
De gebruiker maakt de waardering vakmanschap op basis van de documenten uitvoerings

en personeelsplanning. Met deze twee stukken is na te gaan of er eigen personeel of 

ingeleend personeel op het project komt te !open (zie handeling 1.3.1.). 

Vink de ekozen waarderin aan o sheet WAADERING BOUWPLAATS. 

Lil 
De gebruiker maakt de waardering bouwterrein op de volgende invoerbronnen: 

Bouwplaatstekening: de toegankelijkheid en opslag- en opstelplaatsen van de 

bouwplaats is na te gaan met behulp van de bouwplaatstekening. 

Bouwplaatsbezoek: wanneer de gebruiker een bouwplaatsbezoek heeft gemaakt 

kan dit document de waardering van het bouwterrein be'invloeden. 

Hoofdstuk 01 en 05: in de hoofdstukken Voor het werk geldende voorwaarden 

en Bouwplaatsvoorzieningen van het bestek kunnen aspecten zijn voorgeschreven die 

betrekking hebben op het bouwterrein. 

Vink de ekozen waarderin aan o sheet WAADERING BOUWPLAATS. 

LU 
Deaf te leggen afstand voor de bouwplaatsmedewerkers is te bepalen voor de gebruiker aan 

de hand van de bouwplaatstekening. 

Vink de ekozen waarderin aan o sheet WAADERING BOUWPLAATS . 

Ll....8. 
De gebruiker kan het aantal bouwlagen vinden in de doorsnede- of aanzichttekeningen van 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _______ 
1 

het project. 

: Vervolg schema op volgende bladzijde. I Voor seriematige woningbouwprojecten is in de meeste gevallen sprake van laagbouw. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 Vink de ekozen waarderin aan o sheet WAADERING BOUWPLAATS . 

PRINTSCREEN REKENHULPMIDDEL: fragmenten kenmerken bouwplaats van sheet INVOER PROJECT 

WMROERINOB 

1. Door een druk op de knop 

"WAARDERING BOUWPI.AA TS" komt de 

gebruiker op de sheet 
WAARDERING BOIJWP\AATS. 

WMRDERING BOUWPLAATS 

·----~---------------------r Opd1.ohtfen,t1tiN IHn of (." Nolffl■lo llultlollNINn. r HOIONI On IIOffl'l ■lo ...,lll!lltNiNn 
-111/1-■llto ... lNn. al}fl ••" ... , ....... Oft dOOft oe• 

DI .. !l ....... ad,.,--~~~--~---~~••-~~"~•~•~•--•~-~•"-·.,...,~---1 
r- ~.','=!,":~::~ucflo• r :,:;,.~'/::~:::::~~.,. r ~!:Oh~:~ .. ",':11~~=•~"• ic:,~=. .. o11., 

dNlts. 11m11••· YOffl'lf ..... "1· ..... , •• ,._ d0Ullloflft1. 

lulc.11 11 zliw•ao 
~-===fOII llf OIi tljdll. (." ~~:~,,•:~;::,,:~IIN ... r ~:::.':'!t :::.z.~•.•::=:.=..,1111111 _ 

r o .. ,. vM11I mot·"'·""• /11(." VoldH11do .,, ••• 1,. h~·••r Krapp• ··•ldanald. Vool illfOIHlld 
'""••11•• "'* ■■,-ad, . in••-.,.., •-~M■a, 11•-11001. Mlftd•1 •,..,■re11 l11aohto11. 

~;!...,.,._ ---r=•=.~ •• ~ ... ~.~.~ •• ~.------,r=•·~-~,n~,~, .. ~ •• ~ .. ~.~m~ •• ~ .. ~ •• ~.-----1 
••-•11011••11n11n1. 
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STAP 1 PROJECTGEGEVENS INVOEREN 

Kenrnerken bouwpluta 
lnvoeren 

lnstructie NORMEREN op MAAT 

DEELSTAP 1.5 KENMERKEN BOUWPLAATS INVOEREN (vervola) 
SCHEMA BESCHRUVING HANDELINGEN 

-----------------. .L.S...9. 
: Vervolg schema van vorige bladzijde. 1 De gebruiker maakt de waardering bouwtijd op de volgende invoerbronnen : 

---------.-------• . Hoofdstuk 01 van bestek: in dit hoofdstuk staan wellicht start- en einddatum 

of overige aspecten met betrekking tot de bouwtijd voorgeschreven . Deze informatie wordt verwerkt 
- Hoofdstli< 01 van Waardeer de bouwplaatsomstandigheid in de planning. bestek 

~ - Uitvoeringsplanning bouwtijd voor hat project. Doe dit op . Uitvoeringsplanning: door de planning te bestuderen is na te gaan of er sprake is van een 
- Panning 

~ 
basis van de drie gegeven 

ruime of krappe bouwtijd (zie bijlage I.V). opdrachtgever omschrijvingen. Vink de gekozen 
w11rderlng bouwtljd aan op . Planning opdrachtgever: het kan voorkomen dat de opdrachtgever een - rT.s.g'7 sheet INVOER PROJECT. planning opstelt voor het project . 

• Vink de aekozen waarderina aan OD sheet WAADERING BOUWPLAATS. 
- Hoofdstlk 00 van Waardeer de bouwplaatsomstandigheid Ll..J..O. bestek ... - Bouwplaatstekening seriegrootte voor hat project. Doe dit op 

De seriegrootte staat in vele gevallen omschreven in de algemene omschrijving van het project 
- Aanzichttekeningen basis van de drie gegeven 
- Plattegrond- ~ 

omschrijvingen. Vink de gekozen (hoofdstuk 00 van bestek). 
tekeningen w■arderlng aerlegrootte aan Zo niet, dan is de seriegrootte door de gebruiker te bepalen met behulp van bouwplaatstekening of - T.s.iiilop sheet INVOER PROJECT. 

plattegrond- en aanzichttekeningen . 

• Vink de gekozen waardering aan op sheet WAADERING BOUWPLAATS. 

- 1-ioofdstl.k O 1 van Waard00r de bouwplaatsomstandigheid Ll..1..1 bestek selzoensinvloeden voor hat project Doe 
- Uitvoeringsplanning 

~ dlt op basis van de drie gegeven De gebruiker moet bepalen of de ruwbouw van het project in de winter plaats vindt of niet. De 

omschrijvingen. Vink de gekozen planning moet hiervoor worden geraadpleegd door de gebruiker. Vooral het tijdstip wind- en 
~•rderlng aelzoenslnvloeden waterdicht in de planning is van belang (zie bijlage I.V). In hoofdstuk 01 van het bestek kunnen start-- aan op sheet INVOER PROJECT 

en einddatum of overige aspecten met betrekking tot de bouwtijd voorgeschreven staan . • Vink de gekozen waardering aan op sheet WAADERING BOUWPLAATS. 
· Bestak 
- Bestekstekeningen Waard00r de bouwplaatsomstandigheid 

.1...S..J.l ~ diversiteit materiaJen voor hat project. 

~ 
Doe dit op basis van de drie gegeven De gebruiker maakt de waardering diversiteit materialen op in de volgende invoerbron: 

omschrijvingen. Vink de gekozen . Bestek en bestekstekeningen: na bestudering van deze stukken krijgt de waarderlng dlveralteit m1terlalen aan 
~ r,:s,mop sheet INVOER PROJECT. gebruiker een indruk van de hoeveelheid en het aantal verschillende materialen die warden verwerkt 

• in het project. Voornamelijk de beschrijvingen van de materialen, het detailboek en doorsnede-, 

Waardeer de bouwplaatsomstandigheid 
plattegrond en aanzichttekeningen zijn van belang. 

- Personeelsbestand Vink de aekozen waarderina aan OD sheet WAADERING BOUWPLAATS. 
- Lijstvan 

~ 
woon- /Werkafstand voor hat project 

onderaannemers Doe dit op basis van de drie gegeven .L.S..ll - Titelpagina van omschrijvingen. Vink de gekozen 
bestek waarderlng woon-/Worklllat1nd aan De gebruiker maakt de waardering woon- / werkafstand op de volgende invoerbronnen: 

- 1.5.131op sheet INVOER PROJECT. . Personeelsbestand: om te weten uit we Ike regio het eigen personeel afkomstig is . 

• . Lijst van onderaannemers : om te weten uit welke regio de verschillende onderaannemers 

Waardeer de bouwplaatsomstandigheid komen. 
- Hoofdstuk 01 van 
bestak 

~ 
voortiereidingstijd voor hat project. Doe . Titelpagina van bestek: plaats van het te realiseren project. 

- Uitvoeringsplanning dlt op basis van de drie gegeven Hiermee is globaal te schatten hoe lang de bouwplaatsmedewerkers dagelijks onder weg zijn. 
omschrijvingen. Vink de gekozen 

Vink de aekozen waarderina aan OD sheet WAADERING BOUWPLAATS. waarderlng vaarbereldlngatljd aan op 

- ri:s.i7'1 sheet INVOER PROJECT. .L..5..J.! • Op basis van de planning is de gebruiker in staat de voorbereidingstijd te bepalen. Wellicht wordt een 

- Personeelsplanning 
Waardeer de bouwplaatsomstandigheid globale voorbereidingsplanning opgesteld. 
laagbouw-hoogbouw voor hat project. Het is mogelijk dat in hoofdstuk 01 Voor het werk geldende voorwaarden enkele bepalingen zijn - Uitvoeringsplanning 

~ Doe dit op basis van de drie gegeven - Boll#plaatstekening 
omschrijvingen. Vink de gekozen opgenomen die van belang zijn voor de voorbereidingstijd. 

parsonNlsbezettlng aan Vink de aekozen waarderina aan OD sheet WAADERING BOUWPLAATS. 
wsJOP sheet INVOER PROJECT. 

.L..5..J..S. - • De gebruiker maakt de waardering personeelsbezetting op de volgende invoerbronnen: 

~ de knop "waarderen I . Personeelsplanning en uitvoeringsplanning: met deze twee stukken is na te gaan of er eigen 
bouwplaats ". 

personeel of ingeleend personeel op het project komt te lopen. Dit i.v.m. motivatie. De planning is 
♦ daarnaast van belang om te be pal en of bouwtijd krap of ruim is. 

- Bouwplaatstekening Bepaal de ruimte voor de opslag van de . Bouwplaatstekening: om na te gaan of een normaal productietempo kan warden 
buitenkozijnen. Maak vervolgens 00n gehaald of dater veel overgangen binnen het project zijn die het tempo drukken. ..... keuze in opslagplaatsen per 2 of per 5 

Vink de aekozen waarderina aan oo sheet WAADERING BOUWPLAATS. woningen. Vink aan op sheet INVOER 
PROJECT om de hoeveel woningen de .L.S....li - 11.5m apalagpl■ataen komen. 

♦ 
Door op de knop "waarderen bouwplaats" te drukken, word! de totale score voor de bouwplaats 

berekend en ingevuld op de sheet INVOER PROJECT. De gebruiker komt automatisch terug in de 

6:a,a naar stap 1.6 I sheet INVOER PROJECT. 
8 

• .L.iJ.Z 
I Eind stap 1.5. I De gebruiker heeft twee keuzes voor het vastleggen van de opslagplaatsen van de buitenkozijnen: . Per 2 woningen . 

PRINTSCREEN REKENHULPMIDDEL: . Per 5 woningen. 

fragmenten kenmerken bouwplaats van sheet INVOER PROJECT Met behulp van de bouwplaatstekening is na te gaan of er veel of weinig ruimte is voor de opslag van 

IK, ..... rti ... ...._._ J de buitenkozijnen (zie bijlage I.VI). 
~ ~:=~4:.:!":,"n~::d~n~-:9.:.::::J WMROERINO BOI.M'P ; u: 1 ~ Het sterretje (*) bij de optie "2 woningen" geeft aan dat buitenkozijnen opslaan per 2 woningen de 

WMRDEREN BOUWPl..AATS 11 
l()ptdl,glQdtllenper ... r 2won1ng1n• sswoniniian 

laagste arbeidsnorm waarborgt voor de bewerking "transporteren buitenkozijnenn. 

Handeling I .S.16 Vink de gekozen opslagplaats aan op sheet WAADERING BOUWPlAATS. 

TU/el 
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lnstructie NORMEREN op MAAT 

STAP 1 PROJECTGEGEVENS INVOEREN 

TU/el 

DEELSTAP 1.6 TOESLAGEN INVOEREN 

• Bestek 
- Bestekstekeningen 

- Bestek 
- Bestakstekeningen 

• Bestek 
- Bestekstekeningen 

- Bestek 
• Bestekstekeningen 

SCHEMA 

Start stap 1.6. 

Ga na of de toesfag 
blJkomanda & 

onragalmattga handellngen 
gewijzigd moot worden. Pas 
indien nodig de toeslag aan 
door een ander percentage 

in te vullen op sheet INVOER 
PROJECT. 

1.6.1 

Gana of de toesfag rust & 
parsoonllJk• verzorgfng 

gewijzigd moat worden. Pas 
indien nodig de toeslag aan 
door een ander percentage 

in te vullen op sheet 
INVOER PROJECT. 

1.6.2 

Ga na of de toesfag ■an- an 
alfoop gewijzigd moat 

worden. Pas indien nodig de 
toeslag aan door een ander 
percentage in te vulfen op 
sheet INVOER PROJECT. 

1.6.3 

Ga na of de toasfag 
organ! aatle gewijzigd moat 
worden. Pas indien nodig de 
toeslag aan door een ander 
percentage in te vuflen op 
sheet INVOER PROJECT. 

1.6.4 

Ga naar stap 1.7. 

Eind stap 1.6. 

BESCHR VING HANDELINGEN 

.Lhl 
De gebruiker hanteert in principe de door het rekenhulpmiddel ingevoerde 

toeslagpercentage. Het percentage van 35,3 96 wordt niet gewijzigd. 

Na bestudering van zowel bestek en bestekstekening krijgt de gebruiker een indruk van 

de omstandigheid bijkomende & onregelmatige handelingen. Wanneer de gebruiker 
bemerkt dat de omstandigheid extreem afwijkt van de normale situatie bij het stelfen van 

buitenkozijnen, mag het percentage naar boven of beneden worden bijgesteld. 

Enkele voorbeelden: 

Veel of weinig variatie in de buitenkozijnen. 

Buitenkozijnen hebben geen rechthoekige vorm (schuin, krom, rond). 

Veel verschillende posities van de buitenkozijnen op het binnenblad. 

Veel buitenkozijnen hoog of faag geplaatst (veel bukken of trap op en af lopen). 

Afwijkende detaillering. 

Voer eventueef een ewi'zi d ercenta e in o sheet INVOER PRO ECT. 

1...6...1. 
De gebruiker hanteert in principe de door het rekenhulpmiddel ingevoerde 

toeslagpercentage . Het percentage van 17,7 %wordt niet gewijzigd. 

Na bestudering van zowel bestek en bestekstekening krijgt de gebruiker een indruk van 
de omstandigheid rust & persoonlijke verzorging. Wanneer de gebruiker bemerkt dat de 

omstandigheid extreem afwijkt van de normale situatie bij het stellen van buitenkozijnen, 
mag het percentage naar boven of beneden worden bijgesteld. 

Enkele voorbeelden: 
Zeer zware buitenkozijnen . 

Veel buitenkozijnen hoog of laag gepfaatst (veel bukken of trap op ~n af lopen). 

Voer eventueel) een ewi'zi d ercenta e in o sheet INVOER PRO ECT. 

1.6.3 
De gebruiker hanteert in principe de door het rekenhulpmiddel ingevoerde 

toeslagpercentage. Het percentage van 5,4 % word! niet gewijzigd. 

Na bestudering van zowel bestek en bestekstekening krijgt de gebruiker een indruk van 

de omstandigheid aan- en afloop. Wanneer de gebruiker bemerkt dat de omstandigheid 
extreem afwijkt van de normale situatie bij het stellen van buitenkozijnen , mag het 
percentage naar boven of beneden worden bijgesteld. 

Voer (eventueef) een gewijzigd percentage in op sheet fNVOER PROJECT. 

LET OP: de aan- en afloop wordt bij voorkeur bijgesteld door middel van handeling 1.5.7. 
Het ercenta e S 4 % bli'ft dan ehandhaafd. 

De gebruiker hanteert in principe de door het rekenhulpmiddel ingevoerde 
toeslagpercentage. Het percentage van 7,8 % wordt niet gewijzigd. 

Na bestudering van zowel bestek en bestekstekening krijgt de gebruiker een indruk van 

de omstandigheid organisatie. Wanneer de gebruiker bemerkt dat de omstandigheid 

extreem afwijkt van de normale situatie bij het stellen van buitenkozijnen, mag het 
percentage naar boven of beneden worden bijgestefd. 

Enkele voorbeelden: 

Veel repetitie van de buitenkozijnen. 

Veel of weinig variatie in de buitenkozijnen. 

Voer eventueel een ewi'zi d ercenta e in o sheet INVOER PRO ECT. 

PRINTSCREEN REKENHULPMIDDEL: fragment toeslagen van sheet INVOER PROJECT 

Toeslagen omstandlgheden 
BiJkom. & onregel. handellngen (%) 

Rust en PV (%) 

Aan- en afloop (%) 

Organlsatle (%) 

~ 
~ 
rs.r
~ 
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STAP 1 PROJECTGEGEVENS INVOEREN 
Kenmerken bouwpluta 

lnvoeren 

lnstructie NORMEREN op MAAT 

DEELSTAP 1.7 INVOER OPSLAAN 
SCHEMA 

Start stap 1.7. 

Eind stap 1.7. 

BESCHR VINC HANDELINC 

.L.L2. 
De gebruiker heeft bij handeling 1.7. l op de knop "invoer 

kozijn" gedrukt. De computer voert de controle uit of alle velden 

op een correcte manier zijn ingevuld . 

NEE 
Blijkt de invoer niet juist te zijn, krijgt de gebruiker een 

waarschuwing in het scherm te zien . De waarschuwing vermeld 
dat niet alle velden zijn ingevuld of onjuist zijn ingevuld. De 

gebruiker kan niet verder en meet achterhalen in welk(e) 

veld(en) de fout zit . De gebruiker doorloopt opnieuw de 
handelingen en begint vooraan in het schema. 

JA 
De computer legt de invoer vast. Daarnaast opent de computer 

automatisch de sheet INVOER KOZIJN . 
De gebruiker is gearriveerd bij stap 2.x. 

PRINTSCREEN REKENHULPMIDDEL: fragment invoer opslaan van sheet INVOER KOZIJN 

Druk op de 
knop "invoer kozijn ". 

JA 

u moet alte veldtnJulst mullen. 

l@Ell 

Kenmerken bultenkozQn 
Kozijnmark an bouwlaag 

Aantal kozlJnan (sl) 

Hoogtt kozlln (mm) 
Breadta kmlln (mm) 

Pellmaat onderkant kozljn (nvn) 
UIMlartngm,lgorda In wonlngan (1 •5) 

INVOER KOZIJN 

RAPPORTAOE NIEUW KOZIJN I INVOER PROJECT 

16 
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STAP 2 KENMERKEN BUITENKOZUNEN INVOEREN 

Rapportage 

DEELSTAP 2.x KENMERKEN KOZUN INVOEREN 
SCHEMA BESCHRUVING HANDEUNG 

2..x.J. I Start slap 2.x. I De gebruiker zoekt in het kozijnboek (of kozijnenstaat) het kozijnmerk op. Oaarnaast 

l moet worden bepaald op welke bouwtaag het buitenkozijn geplaatst wordt. Hiervoor zijn 

aanzichttekeningen benodigd (zie bijlage I.II). 

Bepaal het kozijn mark van 
Voor de bouwlaag word! de volgende codering gebruikt in het rekenhulpmiddel: 

het buitenkozijn, Ga . Begane grond = bouwlaag 1 ➔ vul in 1 . 
- Kozijnboek of vervolgens na op welke . Eerste verdieping = bouwlaag 2 ➔ vul in 2. 
kozijnenstaat ..... bouwlaag het burtenkozijn . Tweede verdieping = bouwlaag 3 ➔ vul in 3 . • Aanzichttekeningen zich bevindt. Voer de 

~ combinatie van merk en Om de combinatie van gegevens op een correcte wijze in te voeren op sheet INVOER 
bouWlug in op de sheet KDZUN worden beiden gescheiden door een punt (.). - 2.x.illNVOER KOZIJN. Aan de hand van twee voorbeelden word! de noteerwijze duidelijk gemaakt. 

! . Kozijnmerk = A, bouwlaag = begane grond ➔ noteerwijze = A.1 . Kozijnmerk = 20c, bouwlaag = tweede verdieping ➔ noteerwijze = 20c.3 

- Kozijnboek of Bepaal het totaal aantal De manier van noteren geeft het rekenhulpmiddel standaard weer. 
kozijnenstaat 

kozijnen van het bij stap Voer de combinatie koziinmerk + bouwlaaa in oo sheet INVOER KOZIIN. 

r-t 2.x.1 ingevoerde kozijnmerk. 
2.x.2 Voer aantal (stuks) in op 

- 2.i:2f heet INVOER KOZIJ N. 
2 De gebruiker bepaald aan de hand van het kozijnboek (of kozijnenstaat) hoeveel 

! 
buitenkozijnen er zijn van het bij handeling 2.x.1 ingevoerde kozijnmerk. 

Voer het aantal stuks buitenkozijnen in op sheet INVOER KOZUN. 

- Kozijrtioek of Bepaal de hoogte van het ~ kozijnenstaat .... kozijn in mm. Voor de De gebruiker bepaald aan de hand van het kozijnboek (of kozijnenstaat) de hoogte van 
haagte (mm) in op sheet 

het bij handeling 2.x.1 ingevoerde buitenkozijn (zie bijlage I.Ill). INVOER KOZIJ N. 
2.x.37 Voer de hooQte (mm) in OD sheet INVOER KOZIJN. -

! 2.x.4 
De gebruiker bepaald aan de hand van het kozijnboek (of kozijnenstaat) de breedte van 

- Kozijnboek of Bepaal de breedte van het het bij handeling 2.x.1 ingevoerde buitenkozijn (zie bijlage I.Ill). kozijnenstaat .... kozijn in mm. Voer de Voer de breedte (mm) in OD sheet INVOER KOZUN .. brNdte (mm) in op sheet 
INVOER KOZIJN. 
~ .2...x...S. 

! 
De gebruiker bepaald aan de hand van het kozijnboek (of kozijnenstaat) de peilmaat van 

onderkant buitenkozijn van het bij handeling 2.x.1 ingevoerde buitenkozijn. lndien geen 

peilmaten zijn weergegeven in het kozijnboek, zijn aanzichttekeningen of het detailboek 
- Kozijnboek of Bepaal de peilmaat van de invoerbronnen voor deze handeling (zie bijlage I.Ill). 
kozijnenstaat ..... onder1<ant kozijn. Voer de 

Voer de Deilmaat onderkant buitenkozijn (mm) in OD sheet INVOER KOZUN. - Aanzichttekeringen pellmaat (mm) in op sheet 
- Detailboek INVOER KOZIJN. 

~ 2...x..6. 
- ! Om de uitvoeringsvolgorde van de buitenkozijnen over de verschillende woningen te 

bepalen is een bouwrouting in woningen nodig. De bouwrouting is te achterhalen uit de 

Bepaal de planning. Op basis van de planning is aan te geven op een bouwplaatstekening hoe de 
• Bestekstekeningen uitvoeringsvolgorde van het bouwstroom verloopt op het project. Van hieruit is voor de gebruiker na te gaan bij welke 
• Uitvoeringsplanning 

~ betreffende kozijn verspreid woningen (volgens uitvoeringsvolgorde) het betreffende buitenkozijn word! gesteld. · Bouwplaatstekening 
rNfJf de woningen. Voer de 

Het buitenkozijn kan meerdere keren worden gesteld voor een woning. Dit maakt voor de urtvoeringsvolgorde in 
woningen in op sheet uitvoeringsvolgorde niks uit. De uitvoeringsvolgorde is per woning. 

- ~ INVOER KOZIJN. Zadra de uitvoeringsvolgorde is bepaald moet deze warden ingevoerd op de sheet 

! INVOER KOZUN. De manier van noteren is te vergelijken met het aangeven in Microsoft 

Word van welke pagina's er geprint moeten warden. 

ba naar stap 2.x.2. Enkele voorbeelden om de noteerwijze duidelijk te maken: 

Project Kozijnmerk Aantal kz Verspreid over woningen Noteerwijze uitvoer.volg 

7 100 woningen A 45 1 t / m 20 en 80 t/ m 100 1-20,80-100 

! 55 woningen A 66 10t/ m 40 10-40 

120 woningen A 10 115 t / m 120 115-120 

I Eind stap 2.x. I 40 woningen A 40 1 t /m40 1-40 

Voer de uitvoeringsvolgorde in woningen in op sheet INVOER KOZUN. 

PRINTSCREEN REKENHULPMIDDEL: sheet INVOER KOZIJN 

INVOER KOZIJN 
Kenm•rk•n bultenkozUn 
Kozlinmerk en bouwt■1g ~ 
Aantal kmljnen (SO ~ 
Hoogte kozljn (mm) fiOJa 
Bntecttt kOZiJn (mm) [me 
P111m1111 onderkanl kOZiJn {mm) fms 
Ultto1rtngsvolgord1 In 'Al'Oningen (1-5) ,~-17,60 

RAPPORTAOE I NIElm KOZ\JN I IIWOER PROJECT I 

TU/el 
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lnstructie NORMEREN op MAAT 

STAP 2 KENMERKEN BUITENKOZUNEN INVOEREN 

TU/el 

- Rekenhulpmiddel 

- Kozijnboek cl 
kozijnenstaat 

Rapportage 

DEELSTAP 2. + 1 LAATSTE KOZ N INGEVOERD? 
SCHEMA 

Start stap 2.(x+1). 

2.(x+1).1 

Druk op de knop 
"ra rtage". 

2.(x+1).4 

Rapportage 

BESCHR VINC HANDELINC 

2.Cx+ 1}.2 
De gebruiker heeft bij handeling 2.(x + 1).1 op de knop "nieuw 

kozijn" gedrukt. De computer voert de controle uit of alle velden 

op een correcte manier zijn ingevuld. 

NEE 
Blijkt de invoer niet juist te zijn , krijgt de gebruiker een 

waarschuwing in het scherm te zien. De waarschuwing vermeld 

dat niet alle velden zijn ingevuld of onjuist zijn ingevuld . De 

gebruiker kan niet verder en meet achterhalen in welk(e) 

veld(en) de fout zit . De gebruiker doorloopt opnieuw de 

handelingen en begint vooraan in het schema (deelstap 1 .1 ). 

JA 
De computer legt de invoer vast. Daarbij genereert de computer 

de normering van het ingevoerde buitenkozijn. De norm wordt 

niet getoond , maar opgeslagen in het rekenhulpmiddel op de 

sheet RAPPORTAGE. 

Daarnaast maakt de computer automatisch de velden leeg van 

sheet INVOER KOZIJN. De gebruiker is in staat om een nieuw 

buitenkozi"n in te voeren. 

2.{x+ 1 ).3 
De gebruiker gaat na of alle buitenkozijnen zijn ingevoerd . 

Hiervoor is het kozijnboek benodigd. 

Blijkt dat niet alle buitenkozijnen zijn ingevoerd, gaat de 

gebruiker naar stap 2.x. Opnieuw worden de handelingen 

verricht om het volgende kozijn in te voeren. 

Zijn wel alle buitenkozijnen ingevoerd , dan gaat de gebruiker 

door naar sta 2. x+ 1 .4. 

2.(x+ 1).4 
De gebruiker drukt de knop "rapportage" in. Op dat moment 

komt de gebruiker op de sheet RAPPORTAGE. 

De in evoerde buitenkozi ·nen zi ·n voorzien van arbeidsnormen 

PRINTSCREEN REKENHULPMIDDEL: fragment invoer opslaan van sheet INVOER KOZIJN 

IMl&RKOZIJN 

~ 
i,--
i,--
i,--
i,--,---

~ PROJeCT I 
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3.5 Rap portage 

De gebruiker bevindt zich in het scherm RAPPORTAGE. Het scherm geeft een overzicht weer van de uitkomsten van 

de ingevoerde gegevens en kenmerken door de calculator (paragraaf 3.4) en de daaropvolgende berekeningen door 

de computer (zie figuur 3.4). De resultaten bestaan onder andere uit arbeidsnoren per ingevoerd buitenkozijn . 

Door op de knop INVOER 

KOZIJN te drukken, gaat de 

gebruiker terug naar de 

sheet INVOER KOZIJN. Het 

invoeren van kenmerken van 

buitenkozijnen kan hervat 
worden. 

Arbeldonormon per lngtvoord ko""1 
iNnkmlln Sll ll•n {m~jn) Transpcrt1r1n (muA<oziJnJ 

U 1~ W 
t .1 0,98 0,J7 

llog-pllotwlllltdtn 
Stlllle■ W.IIDIIM• r....,.,..,. • ...._.._. ... _ ., ... -.. 

•D,39 111U/bdJ■ _,,,tt_ 
·•••Dl,U.,Z 
•-.'2M1 

BLOK 1 

, 
BLOIC2 

Figuur 3.4 Printscreen sheet RAPPORTACE (eindscherm rekenhulpmiddel) 

De rapportage is opgedeeld in twee blokken (zie figuur 3.4). 

BLOK 1 Arbeidsnormen per ingevoerd kozijn: 

• Arbeidsnorm "Stellen buitenkozijn" in manuren per kozijn. 

• Arbeidsnorm "Transporteren buitenkozijn" in manuren per kozijn. 

Per buitenkozijn zijn twee arbeidsnormen berekend en weergegeven, te weten de arbeidsnorm "Stellen 

buitenkozijn" en "Transporteren bu itenkozijnen". 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. 

BLOK 2 Begrotingshoeveelheden: 

• Gemiddelde arbeidsnorm "Stellen buitenkozijn" in manuren per kozijn. 

• Gemiddelde arbeidsnorm 'Transporteren bu itenkozijn" 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 begrotingshoeveelheden (blok 2) zijn bestemd voor de begroting. De hoeveelheden kunnen geexporteerd 

worden naar een EXCEL-bestand (zie paragraaf 3.6). 

De gebruiker kan vanuit het scherm RAPPORTAGE terug naar de sheet INVOER KOZIJN (zie figuur 3.4). Wanneer de 
gebruiker de knop INVOER KOZIJN indrukt kan het invoeren van kenmerken van verschillende buitenkozijnen hervat 

worden. 

TU/el 
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3.6 Exporteren en opslaan 

De begrotingshoeveelheden van de sheet RAPPORTAGE kunnen omgezet worden in een EXCEL-bestand. 

De begrotingshoeveelheden zijn als volgt te exporteren : 

l. Klik met de linkermuisknop de knop EXCEL aan van het scherm RAPPORTAGE (zie figuur 3.4). 

Een Save-dialog scherm wordt geopend. 

2. Zoek de gewenste locatie op om het excel-bestand in op te slaan. 

3. Geef het bestand een naam in het veld File name (bestandsnaam). 

4. Typ achter de naam het volgende in: .csv. 

In het veld File name (bestandsnaam) moet staan: naam.csv (zie figuur 3.5). 

5. Klik met de linkermuisknop de knop Save aan. 

De begrotingshoeveelheden zijn opgeslagen in een EXCEL-bestand. 

1D -M1Reoert ,k~M 

Doa.rnor<1 I ebAc'::!,., Folder 

M,D-. 

dil:echxal Desktop 3.3 

ornr,,;g-1,crhood 
i-tMople9 

5-• 

E::)pr(9'ammacode 
c!)Pror;,ammacode Rei<enhJpn 
E::)RekerlnJpmicljel 
E::)Relurl1upmicljel NORl'EREI 
E::)Sdtwore lA¥A 

iftneut..-.oziJ> Stellen.doc 
W coreDRAW9 

f.efaut.Pl.5 
a32t.exe 

Irlo rw..we studer(en 
~ leosrrij.doc 
Id LIT51l.OO. WPS 

;:l-3 
;:iMople9 

Zet achter de opgegeven bestandnaam ➔ .csv. 
Zie voorbee\d : begrotingshoeveelheden.csv. 

TU/el 

Myc.rrc..u, 
[I Maple 

Figuur 3.5 Printscreen Save-dialog scherm 

Het EXCEL-bestand kan vervolgens worden opgeslagen op de gebruikelijke manier binnen EXCEL. 

Daarnaast kunnen de begrotingshoeveelheden worden toegevoegd aan een begroting. Het EXCEL-bestand fungeert in 

dit geval als een uittrekstaat die aan een begrotingsregel van het calculatieprogramma XE kan worden gekoppeld. 

3.7 Printen 

De sheets INVOER PROJECT, WAARDERING BOUWPLAATS en RAPPORT AGE kunnen afgedrukt worden. 

Een sheet is als volgt te printen : 

l. Klik de knop PRINT aan met de linkermuisknop op een van de drie sheets. 

Een Print-dialog scherm wordt geopend . 

2. 5electeer een printer. 

3. Klik op de knop Ok. 

De betreffende sheet wordt geprint. 
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4 Het rekenhulpmiddel voor de beheerder 

Het rekenhulpmiddel is gebaseerd op een databank. In de databank zijn resultaten uit tijdstudies geordend en 

opgeslagen. De bank kan warden 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: 

• 
• 

4.1 

Moederbestand . 

Toeslagpercentages . 

Databank 

Moederbestand 
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 warden opgesteld met bijbehorende tijdsduur. 

Voor vier bewerkingen staan de handelingen per deelbewerking in volgorde gerangschikt op alle mogelijke 

combinaties in kenmerken van de buitenkozijnen (situaties). In figuur 4.1 zijn twee situaties uit het moederbestand 

weergegeven. 

_,_ lleel:Jewefking lt;nlelng C/V c;,_ Par..- F_..,..ie _, 
- BevesrJgings- Utloggen In posi t le komen leggen C ◄ 2 1 

prlnelpe:: bougels LeQgen beuQt:ls C ◄,B 2 1 
schl~en Naar ander kan t kozi·n looen V 3,G+o,nxo D=KB (M l ) 1 1 
- Peilm~r OK 

kozJ)n<+l00mm 
Sd'lldffl~gtls - PeJ/maal BK 

Boren beugel5 op vl oer C 20,9 I + ((ll:B- (2x200))f600) I 

Situatie 
, ,,,., 

5chleten beugel5 zonder tr4P C 6,9 2x(l +((1 800-PM Ok 1 

>+l800mm kz)-t2oont600l 

Oplopen trap V l,8+3x(½F ) F:aKH (Ml) 2 I 

Sc:h ieten beugels op trap C 8 ,1 2x((PM bk kz- 1800)- 1 

(200)/6001 

Aflopen trap V 3+1,8x(1/F ) F•KH (M l ) 2 1 

Naar «idere kam kozljn lopen V 7,a+o,a1 xD D =:< B (M l) I I 

met l rap 

5leutelen beu gels op vtoer C 28 ,4 I +((KB-(2x200)){600) 1 

·-··- ··- -·- -.. - ' 
, . 

prlndpe = beugel5 Leooen beu~ls C ◄,8 2 I 
schi~en 

Naar .vider kant kozl ln lopen V 3,6+ o,nxo D=KB (M l ) I I - Pe!lmaar OK 

Situatie 2'7}'7<+100mm Sdiiden bal~s Boren beugels op vloer C 1 +(KB- (;x200)/600) I PtJ/maar BK 20,9 

kozt)ns + 1aoomm Sdl iet en beugels zon der trap C 6,9 2x(l + ((KH- I 

12 x200)/600)) 

Naar andere kant kozi ln !open V 3,6+0,nxo D=KB (M l ) I I 

Sleutel en beu gel!i op vloer C 28,4 1 +(KB- (;x200)/600) I 

- ... .,,.~,,., - ----· ' ""'"" ._,, ,., , .. ,,.,, C ,, 
' 

Figuur 4.1 Printscreen van een fragment uit het moederbestand. 
De opbouw is als volgt: bewerking, kenmerken, deelbewerking, handeling, constant of variabel element, tijdsduur, 

eventuele parameter, frequentie en arbeid. 

De verschillende onderdelen van het moederbestand zijn besproken. 

Bewerking 

Het proces "stellen buitenkozijnen" bestaat uit vier bewerkingen, te weten maatvoeren beugels, bevestigen beugels, 

transporteren buitenkozijnen en afstellen buitenkozijnen. Dit proces is de basis voor de arbeidsnorm "stellen 

buitenkozijnen" en derhalve voor het rekenhulpmiddel. Het moederbestand is opgedeeld in de vier bewerkingen. 

Het fragment in figuur 4.1 bevindt zich in de bewerking : bevestigen beugels. 

Kenmerken 
Helemaal links (meeste linkse kolom in figuur 4.1) in het moederbestand zijn de kenmerken van de buitenkozijnen en 

project weergegeven. Deze kenmerken bepalen het aantal handelingen en de volgorde daarbij. Per bewerking zijn 

verschillende combinaties van kenmerken (situaties) mogelijk. Alie denkbare situaties zijn in het moederbestand 

verwerkt. In figuur 4.1 zijn twee situaties weergegeven die mogelijk zijn bij de bewerking : bevestigen beugels. 

Deelbewerkingen 

Per situatie is de bewerking opgesplitst in deelbewerkingen. 
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Handelingen 

De deelbewerkingen zijn op hun beurt weer onderverdeeld in handelingen. Hierdoor worden arbeidsnormen op 

handelingenniveau berekend. 

Constante ofvariabele element? 

Achter iedere handeling staat vermeld of de handeling een constant (C) of variabel element (V) is . Dit is van belang 

om de juiste tijdsduur te kunnen berekenen. 

TU/el 

Grootte (tijdsduur) 

Per handeling is een grootte weergegeven. De grootte is een tijd die bestaat uit een constant getal of uit een formule 

met een lineair karakter. De ingevoerde tijden zijn uitgedrukt in secondes en zijn verkregen door continu 

waarnemingen uit te voeren. 

Parameter 

Voor de variabele elementen is bepaald welk verband er bestaat tussen een parameter en de tijdsduur. Met de te 

onderscheiden parameter is de normtijdformule opgesteld . In alle gevallen bestaat de parameter uit een afstand in 

meters of mill imeters. Welke afstand het betreft is in deze kolom weergegeven. 

Frequentie 

Het aantal malen dat de handeling moet worden uitgevoerd geeft de frequentie aan. De frequentie heeft de vorm van 

een getal gebaseerd op methodenstudie of een formule die te herleiden is na invoering van enkele kenmerken van 

het buitenkozijn . 

Man 

Als laatste staat de waargenomen arbeid genoteerd . Dit is van belang om de juiste cyclustijd aan te houden wanneer 

een handelingenoverzicht voor een buitenkozijn wordt samengesteld . 

Wanneer de gebruiker enkele kenmerken van het buitenkozijn en project opgeeft aan het rekenhulpmiddel , kan de 

computer een handelingenoverzicht samenstellen vanuit het moederbestand. 

Het moederbestand is niet projectgebonden en is te beschouwen als een algemeen bestand. 

Moederbestand In JAVA 
Het moederbestand is ontwikkeld in JAVA. In figuur 4.2 is een deel van de JAVA-applicatie weergegeven . 

.4 IS' 11,1 • l)j~,,n;,-,.~~=-------------~~---------.. , e,,,,.,. ·r---
c::, o ~ ().d-. El""'\.. c::,1:1 

I ~lnlc 1 1 11: (radiolZ .getSUt.e() " pc k < 100 " pbk > 1800 I ( I ~1: 1\ 'Q. ~ • °< -::-_ 
!l· '"t iRl!)lrld.d.-itu"t5 

Situatie 1 

Situatie 2 

BmkJ2;::.::~~=~nt.ln(seconden) ; 
a■conden+- 1,. ( 3.6 + ( 0.72 • d/ 10 0 0 ) ); 
9ysteai. 011t . printl n (atconden) : 
secondcn- zo . 9 • (1 + Jlat. h .eeil((d.- (2 • 200))/ 600)); 

Sy:,tet'II. out . prtnt l n ( sec:oncien) ; 

•11conmn- 6,9 • (.l • I l+ .. th , c•i.l( !{ 1150 0 - po l!: ) - 200 ) / 600 J I); 
:!!yst ■m. out . pri o t l n (aecondan) ; 
HCOhden+- 2 • ( 1 .8 + ( 3 • (t/ 1000/2))); 
3ystefll, out . pr tntln (seconden); 
eeeonden+- 1:Ll " ( 2 • l'!.ath . ce.il(( ~It - 11300) / 600)); 

System . out . p r i n t l n (eeconclen) ; 

seeondc:n+- 2 • ( 3 + ( 1. e • !e/ 1000/Z ) JJ ; 
:!!S'Stl'al, 011e . prt nt. l n (ttcoruian) : 

••cond■ n+- 1 • C 1 .e + (O . e 1 • d/ 1000 1 ); 
! v,t ■m. out . pri ri.t l .11. ( a■co.D.d■ n) ; 

••cond■ n+- 28. 4 • ( 1+ Jl&th.c■il { ( d- ( 2 • 200) ) /600)); 
::'l7St!!m. out. pr t n t l n( 11econcten) ; 

e1• e t r ( ract101z .~e!t11te() ,, pole< 100 , , pbl:: <- 1eoo) I 

11eco~n+-e : 
a■conden+-9. 6: 

! yat■111. out . print l n ! •■ cond■n) ; 

-■coruian+- 1 • ( 3. 6 + ( o.n • d/ lOOO) l; 
9yat■111. out . println ! •■ cond■n) ; 

11econcli1m+- 20 . 9 • !1+ lla t h .ceil((d- (2 .. 200))/ 600]1 ; 

!r.,tC!I. out . prlntln (::,econdenJ = 
-■conct.n+- 5 . 9 .. (2 • ( 1+ llath.c•H( ( • - 400 I / 600 ) ) I : 
!y■ t ... out . pr int lnl •■ cond■n); 

a■cond■ n+-1 • ( 3.15 + ( 0.72 • d/ 1000)); 
!yst■111 . out . printlnj a■ cond■n); 
::,econden+- 26 .1" (1+ lla t h. ceil( (d - (2 • 200 ) )/600) 1; 
!5f!lte!II. out . p r lnt l n 1:,econden): 

s fi' -· olillutton:lkltt!ln 
., oie.Jttol'l2:91.tton 

: ___ • 111irt:lkltton 

op-ieul'f : !Utnn 
'•· A hoo«e:TIXtAlld 

brNd:■ : Ttoctfllld 
• ~ : Text:Flllld 

~: Tutlwld 
mert : TedA!lld 

:--· ., ..U : T■xftld 
A ~:TntField 

i··· • r~l : o.aboxt. 
1.- • r.toll : ~ 

rd:112: 0llldobox 
1 -- • rldo13:0llditKix 

• r~: Chedot,o:& 
-- • rado2 1 : a-.dibal! 

rado22:~ 

r«to23: ~ 
i_ ., r~:Cheot»x<.i 

, & radol t : Chadlbox 
: ___ ., rd;,32, 0ieobo,i: 

radbl3 : 0'9dihm: 
' ··· • r~ : ~ 

r~ 2: ~ 
:_ ., r~ 3: 0lodobcxK 

& r~t:Oltldotlox 

rtdo52: Chldtim. 
-· • rlKloS:l:Oltldotlox 

tS : Texlfllld 
•·· & ttt : Tm:tAl!ld 

r.toGrot.c,6: ~ 
r«lo61 : ~ 

& raci:,62: 0llldobox 
r~ : OwdltKi:,: 

A radot,4:0iecWxr,c 

rdl65: 0-..dobc;Dr. 
•~7 : Oiieclitlo:& ;,, 

Figuur 4.2 Printscreen van een fragment uit het moederbestand omgezet in JAVA. 
Het fragment komt overeen met het fragment uit figuur 4. T. 
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Het getoonde deel in figuur 4.2 beschrijft hetzelfde fragment van het moederbestand wat is weergegeven in figuur 

4.1. Met dit verschil dat het fragment is geschreven in programmeertaal van JAVA. 

Opnieuw zijn de twee situaties weergegeven. Blok 1.1 beschrijft de combinatie van kenmerken op basis van de IF

THEN-ELSE-methode. Dit blok komt overeen met de meest linkse kolom van figuur 4.1. In blok 1.2 staan onder 

elkaar alle handelingen genoteerd die voorkomen in situatie 1. 

In bijlage X van het afstudeerverslag NORMEREN op MAAT is het gehele moederbestand te vinden. Het 

moederbestand in JAVA is te vinden in het programma Eclipse. Eclipse is toegevoegd aan de CD-ROM 

rekenhulpmiddel NORMEREN op MAAT (zie paragraaf 3.2, installeren Eclipse) in de map Software JAVA. 

Toeslagpercentages 
De toeslagpercentages van het rekenhulpmiddel 

woningbouwprojecten. Het bestand met percentages 

"Toelegpercentages" (zie figuren 4.3 t/m 4.6). 

zijn gemiddelden waarden van vijf seriematige 
is projectgebonden en verwerkt in een EXCEL-bestand 

Toeslagpercentage bijkomende en onregelmatige handelingen = 35,39' 

~ 
VARIANT GEVEKE KLOMPS Pl.EGT-VOS STOFFELS HEUMANS TOTAAL 
1 S6 wonlnaen I 31 wonlnaen 22 wonlnaen 63wonl...,..n 122 wonlnaen (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 lminl lminl lmlnl lminl lminl lmlnl lminl lminl lmlnl <min) <minl <min) (min) (min) (min) 

A=Tijd productieve 708 702 1410 375 356 731 429 455 884 384 401 78S 724 698 1422 5232 
handelinaen 

B=Tijd bijkomende 

& onregelmatige 205 221 426 121 116 237 147 204 351 161 113 274 274 285 5S9 1847 
handelinaen 

Percentage ( I / A) 30,2" 32,4" 39,7" 34,9" 39,3" 35 396 

Figuur 4.3 Printscreen uit het be stand toeslagpercentages, betreffende de toe slag Bijkomende en onregelmatige handelingen. 

Produaieve handelingen 

Productieve handelingen zijn handelingen waardoor in de toestand van het te bewerken object een verandering wordt 

aangebracht die bepalend is voor de voortgang van de productie. Wanneer de werkmethode bekend is, kan ook 
worden uitgerekend hoe vaak de productieve handeling wordt uitgevoerd (= frequentie). Van deze handelingen zijn 

de netto tijden te bepalen. 

Bijkomende handelingen 

Bijkomende handelingen zijn handelingen die onlosmakelijk verbonden zijn met productieve handelingen, maar 
waarvan de frequentie niet is te bepalen. Bijkomende handelingen zijn noodzakelijk om de productieve handelingen 

te kunnen uitvoeren. 

Onregelmatige handelingen 

Onregelmatige handelingen zijn handelingen die min of meer willekeurig voorkomen en waaruit in de regel geen 

productie volgt. 

Toeslagpercentage rust en persoonlijke verzorging = 17,7 % 

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

D lminl lminl lrnlnl lminl /min) (min) (min) /min) /min) (min) (min) (min) (min) (min) (min) 

A+B 913 923 1136 496 472 968 628 659 1235 545 556 1059 998 983 1911 7079 

C= Tijd rust & pers. l 55 152 307 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" 17 796 

TU/el 

Figuur 4.4 Printscreen uit het be stand toeslagpercentages, betreffende de toeslag Rust en persoonlijke verzorging. 

Rust en persoonlijke verzorging 

Door het leveren van arbeid ontstaat vermoeidheid. Hierdoor loopt de werkprestatie terug. Om van de vermoeidheid 
te herstellen wordt er - buiten de reguliere rustpauzes om - rust opgenomen. De omvang van de op te nemen rust is 

sterk afhankelijk van de te leveren inspanning (bij zwaar werk meer rust dan bij licht werk) . Onder persoonlijke 

verzorging vallen onder andere toiletbezoek, drinken en wassen. 
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Toeslagpercentage aan- en afloop = 5,4 % 

K VARIANT GEVEKE KLOMPS PI.EGT-VOS STOFFELS HEUMANS TOTAAL 
156 wonlnaen 1 31 wonlnaen 22 wonlnCll!n 63wonl~n 122 wonlnaen (MIN) 
TM 1 TM 2 TOT TMl TM 2 TOT TM 1 TM 2 TOT TM 1 TM 2 TOT TM 1 TM 2 TOT 

D (min) /min) lmlnl lminl /min) /mini /mini lmin) lmlnl /min) /mini /mini lmin) fminl lmlnl 

A+B+C 1068 1075 2143 560 550 1110 750 754 1452 654 655 1267 1178 1185 2363 8335 

D=Tijd 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" 5,496 DI A+B+C 

Figuur 4.5 Printscreen uit het be stand toeslagpercentages, betreffende de toe slag Aan- en afloop. 

Aan- en afloop 

Onder aan- en afloop wordt de tijd verstaan die verstrijkt om de afstand tussen schaftkeet tot werkplek (vice versa) 

bij het begin en de beeindiging van de werkdag en bij pauzes te overbruggen. 

Toeslagpercentage organlsatle = 7,8 % 

~ 
VARIANT GEVEKE KLOMPS PLEGT -VOS STOFFELS HEUMANS TOTAAL 
1 56 wonlnaen 131 wonlnaen 22 wonlnaen 63 wonlnnen 122 wonln""n (MIN) 
TM 1 TM 2 TOT TM 1 TM 2 TOT TMl TM 2 TOT TM 1 TM 2 TOT TM 1 TM 2 TOT 

D fmin) fminl /mini fminl fminl /mini fminl (mini lmlnl fminl fminl /mini /min) fmin) lmlnl 

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" 8,6" 7,896 E / A+B+C+D 

Figuur 4.6 Printscreen uit het be stand toeslagpercentages, betreffende de toe slag Organisatie. 

Organisatie 

Organisatorische handelingen zijn handelingen als onderling overleg, overleg met uitvoerder en / of collega 

timmerman, administratieve handelingen etc. 

Toeslagpercentages in JAVA 
De toeslagpercentages zijn verwerkt in de JAVA-applicatie van het rekenhulpmiddel (zie figuur 4.7). In figuur 4.7 is 

een fragment uit JAVA waarin een AR-KEY naam wordt toegekend aan de vier toeslagpercentages. De berekeningen 

zijn niet getoond. Deze zijn wel te vinden in het programma Eclipse waarmee het rekenhulpmiddel is ontwikkeld. 

Eclipse is toegevoegd aan de CD-ROM rekenhulpmiddel NORMEREN op MAAT (zie paragraaf 3.2, installeren Eclipse). 

TU/el 

::: ::::~;;::: ;roeslagpercentages 
I I e1nde deel bove n 

procent2 • m ,w TextP'iel ( "35.3" 35); 
procent2 . !let.Location ( 19 135); 

procenez . !ll!tlnabl@cl( tru 
procent2 . set!11z:e(SO, 20 ) 
procent3 • n- TextP'lal ( " 17 . 1" 35); 
procentJ . setLocat1on ( 151 456) ; 
procentJ . ••tlnableti ( tru ; 
procentJ . ••tSize (SO, 20 ) 
procent 4 • new TextP'1•1 ( " S. ◄" , S): 
procent4 · ••tLocation ( 1511 477); 
procen t4 . settnabl•d {tru : 
proc•nt4 .setS1&e(SO, 20 ) · 
procentS • new TextFiel ( "7 . 8" , 5); 
procentS . ~etLocotion( 19 499); 
procentS .~et!nabl~cl (true ; 
procen t 5 . ~etSize(SO, 20 ); 

f..... o raclo41 : Chedbox 

~: ;:::~:= 
;.. .. o r~cq,5 : Chedt,oxGr~ 

o rado.51:Chectbox 
• rado52:Chedtioic 
o ridoSl:Chedbox 

!- A t5 : Tei«:fteld 
: ... o tH : h::d:f'Wlld 

racioGtOll)(, : ChedcoxGr~ 
A rado61:Chec:lih,x 

raclo62 :0iectbox 
rMlo63 : cti.dbox 
rldo64:Chedbox 
rd:i65:0lrtd:box 

-·· A rldoGrot.o7 : CheoboxGr~ 
'- o rsio71 : Oiedbox 
I···· o radon : Chectbox 

• rado73:Chectbox 
!--· A rado74: ai.ct,box 

A rldo7'5 : 0'llldtlox 
o 1"11Nl3: Text:l"lllld 

o IMlll'f:Textf'leld 
o ~ : Text:l"lllld 

• procentl : Text:fad 
o procent2 : Textfillld 

a. procent3:Textfidd 
a. proc.nt:4 : Te:itt:FWd 
A. ,....n,-"""":T,o~ 

Figuur 4. 7 Printscreen van een fragment uit het bestand toeslagpercentages geschreven in JAVA. 
De bijbehorende berekening in JAVA is niet weergegeven. 
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4.2 Moederbestand actualiseren 

De databank moet 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 de gegevens niet meer aan de werkelijke situatie voldoen. 

Om het moederbestand te actualiseren, moeten er nieuwe continu waarnemingen worden verricht voor de 

verschillende handelingen uit het bestand. De waarnemingen leiden tot nieuwe tijden die op hun beurt weer in het 

moederbestand verwerkt moeten worden. 

Om deze werkzaamheden uit te voeren kan de beheerder gebruik maken van het EXCEL-databestand "Grondtijden 

moederbestand". 

Het databestand bestaat uit 11 sheets : 

1. Overzicht grondtijden. 

2 t / m 5. Constante elementen (per bewerking). 

6. Variabele elementen. 

7 t / m 1 0. Opnameformulieren constante elementen (per bewerking). 

11 . Opnameformulieren variabele elementen. 

Overzicht grondtijden 
In deze sheet staan de actuele grondtijden per handeling . De handelingen zijn verdeeld over de vier bewerkingen van 

het proces "stellen buitenkozijnen". In totaal zijn 58 handelingen afgebeeld. 

Deze sheet dient uitsluitend als overzichtsblad van de meest actuele grondtijden. In de sheet wordt niets ingevoerd 

of verwijderd . Wei kan de sheet word en ingelezen of uitgeprint. 

Constante elementen 
In de tabbladen constante elementen (per bewerking een tabblad) zijn de waargenomen tijden voor de verschillende 

handelingen opgeslagen. Hieruit wordt per handeling een gemiddelde tijd bepaald . De gemiddelde tijden staan direct 

in verband met de sheet "overzicht grondtijden". 

Variabele elementen 
Het tabblad variabele elementen is te vergelijken met de tabbladen constante elementen . Maar naast de tijden zijn 

eveneens de waargenomen afstanden (parameter) opgeslagen. Deze gegevens staan niet in relatie met de sheet 

"overzicht grondtijden" maar met het softwareprogramma SPSS. De normtijdformule moet nog worden afgeleid . 

Opnameformulieren constante elementen & opnameformulieren variabele elementen 
Voor de uitvoering van de continu waarnemingen zijn opnameformulieren opgesteld . Per handeling is een formulier 

weergegeven, waarop de benodigde informatie kan worden genoteerd . Voor ieder formulier is het printbereik 

ingesteld en is gereed om af te drukken. 

TU/el 

Stappenplan 
Het actualiseren van de grondtijden uit het moederbestand omvat 6 stappen. Per stap is een toelichting gegeven. 

Voor het actualiseren wordt gebruik gemaakt van het EXCEL-bestand "Grondtijden moederbestand". Om de laatste 

stap uit te kunnen voeren moet naast de JAVA- software het programma Eclipse ge'installeerd zijn. Eclipse is 

toegevoegd aan de CD-ROM rekenhulpmiddel NORMEREN op MAAT (zie paragraaf 3.2, installeren Eclipse). 

STAP I Overzicht grondtijden printen 
1. Kies in het menu Start het item Programs (Programma). 

2. Kies vervolgens het programma Windows Explorer (Windows Verkenner). 

3. Zoek de locatie op waar het EXCEL-bestand "Grondtijden moederbestand" is opgeslagen (map Database 

Rekenhulpmiddel NORMEREN op MAAT in EXCEL). 

4. Selecteer het EXCEL-bestand en klik vervolgens tweemaal met de linker muisknop op het bestand . 

De EXCEL-bestand wordt geopend. 

5. Klik op het tabblad Overzicht grondtijden. 

6. Klik op File (bestand) en klik op Print (printen). 

7. Klik op de knop Ok. 

Voor het blad is het printbereik ingesteld. De computer print de benodigde informatie. 

8. Laat het bestand open staan. 
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STAP 2 Opnameformulier printen 
l. Ga na aan de hand van het overzicht grondtijden welke handeling bijgewerkt moet worden. Onderstreep 

de handeling. 

2. Ga na onder welke bewerking de handeling valt. 

3. Klik op het tabblad van de betreffende bewerking (maatvoeren beugels, bevestigen beugels, 

transporteren buitenkozijnen of afstellen buitenkozijnen). 

4. Zoek het opnameformulier van de te actualiseren handeling op. 

5. Klik op File (bestand) en klik op Print (printen). 

6. Klik op de knop Ok. 

Voor het blad is het printbereik ingesteld. De computer print de benodigde informatie. 

7. Siu it het be stand af. 

STAP 3 Continu waarnemingen uitvoeren 

Om de tijden van de handelingen te actualiseren moeten continu waarnemingen worden verricht van de 

desbetreffende handeling. Gebruik hiervoor het in STAP 2 geprinte opnameformulier. Voor het meten van nieuwe data 

wordt verwezen naar bijlage Ill van de instructie. 49 53 Kl.c;.!PS 

TU/el 

STAP 4 Gemeten tijden handeling toevoegen 

l . Kies in het menu Start het item Programs (Programma). 

2. Kies vervolgens het programma Windows Explorer (Windows Verkenner). 

3. Zoek de locatie op waar het EXCEL-bestand "Grondtijden moederbestand" is 

opgeslagen (map Database Rekenhulpmiddel NORMEREN op MAAT in EXCEL). 

4. Selecteer het EXCEL-bestand en klik vervolgens tweemaal met de linker 

muisknop op het bestand . 

Het EXCEL-bestand wordt geopend. Hou het opnameformulier met nieuwe 

tijden gereed en bepaal hoeveel nieuwe tijden er toegevoegd moeten worden. 

5. Klik op het tabblad van de bewerking (maatvoeren beugels, bevestigen 

beugels, transporteren buitenkozijnen of afstellen buitenkozijnen) waaronder 

de betreffende handeling valt . 

6. Zoek de tabel met tijden op van de waargenomen handeling. 

De tabel bestaat uit drie kolommen. 

7. Verplaatst de cursor omlaag naar de een na laatste regel van de tabel. 

8. Selecteer vanaf de een na laatste regel van de tabel het aantal rijen dat 
toegevoegd moet worden. Doe dit door de muis omhoog te slepen. Het aantal 

regels is gelijk aan de hoeveelheid nieuwe gemeten tijden (zie figuur 4.8). 

9. Druk eenmaal op rechter muisknop. 
l 0. Selecteer Insert (invoegen) (zie figuur 4.8). 

50 5,B Kl.c;.!PS 

51 4,1 Kl.<:;,!PS 

52 4,B Kl.c;.!PS 

53 5,4 Kl.c;.!PS 

54 5 Kl.<:;,!PS 

55 6,1 Kl.<:;,!PS 

56 5,4 Kl.<:;,!PS 

57 5,5 Klc;.!PS 

58 Klc;.!PS 

Er verschijnt een Insert-dialog. 
Figuur 4.8 Voorbeeld invoegen 20 rijen. 

11 . Vink met de linker muisknop de optie Shift cells down (geselecteerde 

cellen naar beneden halen) aan. 

12. Corrigeer de nummering in de linker kolom van de tabel (zie figuur 4.9). 

13. Voer de nieuwe tijden en bijbehorend project handmatig in. 

De nieuwe actuele tijd wordt vervolgens automatisch berekend en 

weergegeven op zowel de laatste regel van de tabel als het tabblad Overzicht 
grondtijden. 

14. Klik op File (bestand) en klik op save (opslaan). 
15. Sluit het EXCEL-bestand af door op het rode kruis te drukken rechtsboven in 

het scherm. 

STAP S Overzicht grondtijden printen 

Opnieuw moet het tabblad Overzicht grondtijden afgedrukt worden. 

l. Voer de handelingen l t / m 7 uit van STAP l. 

2. Sluit het bestand af. 
3. Onderstreep de handeling waarvan de bijbehorende tijd is bijgewerkt. 

63 

56 

57 
58 

59 

60 

61 

62 
63 

64 

65 

66 

166 OEVEKE 
46 OEVEKE 

19 7 OEVEKE 
17 4 OEVEKE 
10 OEVEKE 

Sleep de muis naar 

benden tot de een 
na laatste regel. 

22 ,5 OEVEKE 

153 OEVEKE 
1B OEVEKE 

6,5 OEVEKE 

207 OEVEKE 

1B GEVEKE 

16,3 

Figuur 4. 9 Voorbeeld corrigeren nummering. 
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STAP 6 Actue/e grondtijd toevoegen aan rekenhulpmiddel 
Tot slot moeten de nieuwe tijden worden verwerkt in het rekenhulpmiddel. Dit gebeurt in het programma Eclipse. 

Hou bij deze stap de afgedrukte overzichten grondtijden bij de hand van stap l en stap 5. 

Het toevoegen van de actuele t ijd gaat als volgt in zijn werk (de handelingen zijn onderverdeeld in drie hoofdstappen, 

namelijk rekenhulpmiddel in JAVA openen, actuele tijden toevoegen en wijzigingen opslaan): 

1. Rekenhulpmlddel In JAVA openen 
1. Kies in het menu Start het item Programs (Programma). 

2. Kies vervolgens het program ma Windows Explorer (Windows Verkenner). 

3. Zoek de locatie op waar het programma Eclipse is opges lagen. 

4. Open de map Eclipse met behulp van de linkermuisknop. 

5. Start Eclipse.exe door tweemaal met de linker muisknop op het bestand Eclipse.exe te klikken. 

Eclipse vraagt om een workspace. Dit kan enige tijd duren. 

6. Selecteer een workspace (onthou de locatie goed). 

7. Klik met de linkermuisknop op de knop Ok. 

Het programma Eclipse wordt geladen. 

8. Klik linksboven het kruisje aan om de welkomstpagina af te sluiten. 

Het kruisje staat naast de tekst: welcome. 
9. Klik op File (bestand). 

1 0. Selecteer de optie Import. 

Een Import-dialog wordt geopend. 

11 . Klik tweemaal met de linker muisknop op de optie Existing Projects into Workspace. 

12. Klik op de knop Browse bij het veld Select root directory. 

Een Browse For Folder-dialog wordt geopend . 

13. Zoek de locatie op waar het mapje Programmacode Rekenhulpmiddel NORMEREN op MAAT is 

opgeslagen en selecteer deze . 

14. Kl ik op de knop Ok. 

l 5. Klik op de knop Finish. 

Links van het scherm verschijnt de map Plegt-Vos Stoffels BV. 

16. Klik de + aan voor de map Plegt-Vos Stoffels BV en klik vervolgens op de + voor de map Default 

package. 

17. Geef met de linker muisknop een dubbelklik op Rekenhulpmiddel.java. 

Het rekenhulpmiddel wordt geopend in JAVA. De codering van het rekenhulpmiddel in JAVA is te vinden 

in het middelste vak op het scherm. De actuele tijden kunnen worden toegevoegd aan het hulpmiddel. 

Pak de afgedrukte overzichten grondtijden van stap 1 en stap 5 erbij. 

2. Actuele tijden toevoegen 
18. Druk op het toetsenbord Ctrl-F in. 

Er verschijnt een Find / Replace-dialog. 

19. Type in het veld Find de "oude"grondtijd in (zie onderstreepte handeling uit overzicht grondtijden STAP 
1). 

Het getal moet genoteerd worden met een punt(.) en niet met een komma (,). 

20. Type in het veld Replace With de actuele grondtijd in (zie onderstreepte handeling uit overzicht 

grondtijden STAP 5). Het getal moet genoteerd worden met een punt(.) en niet met een komma (,). 

21. Klik op de knop Replace All. 

De "oude" tijd worden vervangen door de actuele tijd . Vervolgens moeten de wijzigingen worden 

opgeslagen. 

27 



lnstructie NORMEREN op MAAT 

3. Wijzigingen opslaan 
22. Klik op de knop Run (groene knop met witte driehoek die naar rechts wijst). 

Er wordt een Run-dialog geopend . Hierin vraagt de computer hoe hij het rekenhulpmiddel moet draaien 

(runnen). 

23. Geef een dubbelklik met de linker muisknop op Java Aplication (onder configurations). 

24. Klik op de knop Run. 

Een Save Resources-dialog wordt geopend. 

25 . Klik op de knop Ok (vervolg op volgende bladzijde). 

Het rekenhulpmiddel wordt gestart. Ondertussen wordt het rekenhulpmiddel opgeslagen. 

26. Sluit het rekenhulpmiddel af door met de linkermuisknop op het rode kruisje te drukken rechtsboven in 

het scherm . 
27. Sluit het programma Ecl ipse af door met de linkermuisknop op het rode kruisje te drukken rechtsboven 

in het scherm. 

28. Klik de knop Ok bij de vraag Exit Eclipse SOK. 

29. Zoek de locatie op waar de map Programmacode Rekenhulpmiddel NORMEREN op MAAT is opgeslagen. 

30. Open de map met behulp van de linkermuisknop. 

31. Selecteer de 5 .class files door Ctrl ingedrukt te houden en met de linkermuisknop eenmaal op de .class 

files te klikken. 

32. Druk eenmaal op de rechtermuisknop . 

33. Selecteer Copy (kopieren). 

34. Zoek de locatie op waar de map Rekenhulpmiddel NORMEREN op MAAT is opgeslagen. 

35. Open de map met behulp van de linkermuisknop. 

36. Druk eenmaal op de rechtermuisknop . 

37. Selecteer Paste (plakken). 

38. Druk op Ok indien gevraagd. 

De gewijzigde files zijn vervangen. Het rekenhulpmiddel functioneert met de actuele kengetallen. 

Het stappenplan beschrijft het wijzigen van een handeling . Uiteraard zijn de stappen 1 tot en met 6 te gebruiken voor 

alle handelingen van het overzicht. 

4.3 Toeslagpercentages actualiseren 

Naast de actualisatie van de grondtijden uit het moederbestand kunnen eveneens de toeslagpercentages worden 

bijgehouden. Hiervoor moeten regelmatig MMO worden uitgevoerd op seriematige woningbouwprojecten. Voor het 

uitwerken van de metingen kan de beheerder gebruik maken van het EXCEL-bestand "Toeslagpercentages" in map 

Database Rekenhulpmiddel NORMEREN op MAAT in EXCEL. 

Het bestand bestaat uit 5 sheets: 

1. Overzicht toeslagpercentages. 

2 en 4. 

3 en 5. 

MMO-samenvattingsformulieren. 

MMO-opnameformulieren. 

De MMO-samenvattingsformulieren en -opnameformulieren zijn ingericht op twee timmerlieden. De formulieren zijn 

eveneens geschikt voor het waarnemen van de derde timmerman tijdens het transport van de buitenkozijnen (zie 

werkmethode, bijlage 11). 

TU/el 

Overzicht toeslagpercentages 
In het tabblad overzicht toeslagpercentages zijn de waarnemingen opgeslagen die zijn uitgevoerd op vijf seriematige 

woningbouwprojecten. De waarnemingen zijn gesplitst weergegeven voor timmermannen 1 en 2. Daarnaast zijn de 

registraties onderverdeeld in productieve handelingen, bijkomende en onregelmatige handelingen, rust en 

persoonlijke verzorging, aan- en afloop en organisatie. Op basis van deze onderscheiding zijn per project vier 

toeslagem bepaald. Dit heeft geleid tot gemiddelden waarden die de toeslagpercentages vormen in het 

rekenhulpmiddel. 
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MMO-samenvattingsformulieren 

Per kozijn en voor iedere timmerman wordt een MMO-opnameformulier> Dit kan leiden tot een groot aantal 

formulieren. Om het overzicht te behouden zijn de MMO-samenvattingsformulieren ontwikkeld. De beheerder 

verwerkt de uitkomsten van de opnameformulieren in de samenvattingformulieren. Het samenvattingsformulier 

berekent vervolgens de totalen van productieve handelingen, bijkomende en onregelmatige handelingen, rust en 

persoonlijke verzorging, aan- en afloop en organisatie. Deze totalen zijn de invoer voor het tabblad Overzicht 

toe slag percentages. 

MMO- opnameformulieren 

Voor de uitvoering van de MMO zijn opnameformulieren opgesteld. Om de werkzaamheden goed vast te leggen is 

gekozen voor een matrixvorm als MMO-opnameformulier. Op de verticale as zijn alle mogelijke informatie, arbeid , 

materiaal en materieel (hoofdcodes) gezet en op de horizontale as de voortkomende activiteiten (subcodes). Alie 

codes zijn afgeleid van het opgestelde schema voor het proces "stellen buitenkozijnen" . 

TU/el 

Stappenplan 
Het actualiseren van de toeslagpercentages kent 6 stappen : 

STAP 1 MMO-opnameformulieren printen. 

STAP 2 MMO uitvoeren. 

STAP 3 MMO-opnameformulieren uitwerken. 

STAP 4 MMO-samenvattingsformulieren invullen. 

STAP 5 Project toevoegen. 

STAP 6 Nieuwe toeslagpercentages toevoegen aan rekenhulpmiddel. 

Voor het actualiseren wordt gebruik gemaakt van het EXCEL-bestand "Toeslagpercentages". Om de laatste stap uit te 

kunnen voeren moet naast de JAVA-software het programma Eclipse ge'installeerd zijn . Eclipse is toegevoegd aan de 

CD-ROM rekenhulpmiddel NORMEREN op MAAT in map Database Rekenhulpmiddel NORMEREN op MAAT in EXCEL 

(zie paragraaf 3.2 , installeren Eclipse). Stappen 1, 5 en 6 zijn toegelicht: 

STAP I MMO-opnameformulieren printen 

1. Kies in het menu Start het item Programs (Programma). 

2. Kies vervolgens het programma Windows Explorer (Windows Verkenner). 

3. Zoek de locatie op waar het EXCEL-bestand ''Toeslagpercentages" is opgeslagen (map Database 

Rekenhulpmiddel NORMEREN op MAAT in EXCEL). 

4. Selecteer het EXCEL-bestand en klik vervolgens tweemaal met de linker muisknop op het bestand . 

De EXCEL-bestand wordt geopend. 

5. Klik op het tabblad MMO-opnameformulier. 

6. Kl ik op File (bestand) en klik op Print (printen). 

7. Voer het aantal kopieen in bij het invulveld Number of copies. 

8. Kies in Properties (eigenschappen) voor A3 en landscape. 

9. Klik op de knop Ok. 

Voor het blad is het printbereik ingesteld. De computer print de benodigde informatie. 

10. Sluit het bestand door op de het rode kruisje te drukken rechtsboven in het scherm. 

STAP S MMO-opnameformulieren printen 

1. Kies in het menu Start het item Programs (Programma). 

2. Kies vervolgens het program ma Windows Explorer (Windows Verkenner). 

3. Zoek de locatie op waar het EXCEL-bestand ''Toeslagpercentages" is opgeslagen (map Database 

Rekenhulpmiddel NORMEREN op MAAT in EXCEL). 

4. 

5. 
6. 
7. 

Selecteer het EXCEL-bestand en klik vervolgens tweemaal met de linker muisknop op het bestand. 

De EXCEL-bestand wordt geopend. 

Klik op het tabblad Overzicht toeslagpercentages. 

Selecteer de rij boven de rij met totalen . In deze rij zijn getallen weergegeven. 

Klik eenmaal op de rechter muisknop en selecteer de optie Insert (invoegen) (zie figuur 4.9). 

Er wordt een rij ingevoegd (vervolg stap 5 op volgende bladzijde). 
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17. 
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Voer de omschrijving van het project in (zie figuur 4.10). 

Voer het totaal aan productieve handelingen in van timmerman l. 

Voer het totaal aan bijkomende en onregelmatige handelingen in van timmerman l. 

Voer het totale aantal waarnemingen van rust en persoonlijke verzorging in van timmerman l. 

Voer het totale aantal waarnemingen aan- en afloop in van timmerman l. 

Voer het totale aantal waarnemingen van organisatie in van timmerman l. 

Voer het totaal aan productieve handelingen in van timmerman 2. 

Voer het totaal aan bijkomende en onregelmatige handelingen in van timmerman 2. 

Voer het totale aantal waarnemingen van rust en persoonlijke verzorging in van timmerman 2. 

Voer het totale aantal waarnemingen aan- en afloop in van timmerman 2. 

Voer het totale aantal waarnemingen van organisatie in van timmerman 2. 

De invoer van handelingen 9 t/m 18 zijn afkomstig van de MMO-samenvattingsformulieren (zie figuur 

4.11 ). De actuele toeslagpercentages worden automatisch doorberekend . 

19. Klik op File (bestand) en klik op Save (opslaan). 

20. Sluit het bestand af. 

Onthou de nieuwe toeslagpercentages of druk het tabblad Overzicht toeslagpercentages af. De nieuwe percentages 

worden in stap 6 aan het rekenhulpmiddel toegevoegd. 
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f t .. 
i 
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7IJl 205 

375 \21 .,. 
"' "" 161 100 ., ,01 113 99 32 ,,. ,,. 

"" 100 ll3ll lfl5 202 58 
a, 120 00 27 70 OJ ,.., 110 35 

TOTAi.EN 3070 1028 710 250 41 8 3012 1099 736 261 

'Figuur 4. T Voorbeeld van h"ande!ing 9 / m T'S van stap 

STAP 6 Nieuwe toeslagpercentages toevoegen aan rekenhulpmiddel 

Tot slot moeten de actuele toeslagpercentages verwerkt warden in het rekenhulpmiddel. Dit gebeurt in het 

programma Eclipse. Hou bij deze stap de actuele toeslagpercentages bij de hand . 

TU/el 

Het toevoegen van de actuele tijd gaat als volgt in zijn werk (de handelingen zijn onderverdeeld in drie hoofdstappen, 

namelijk rekenhulpmiddel in JAVA openen, actuele tijden toevoegen en wijzigingen opslaan): 

Rekenhulpmlddel In JAVA openen 
1. Kies in het menu Start het item Programs (Programma). 

2. Kies vervolgens het programma Windows Explorer (Windows Verkenner). 

3. Zoek de locatie op waar het programma Eclipse is opgeslagen. 

4. Open de map Eclipse met behulp van de linkermuisknop. 

5. Start Eclipse.exe door tweemaal met de linker muisknop op het bestand Eclipse.exe te klikken. 

Eclipse vraagt om een workspace . Dit kan enige tijd duren. 

6. Selecteer een workspace (onthou de locatie goed). 

7. Klik met de linkermuisknop op de knop Ok. 

Het program ma Eclipse wordt geladen. 

8. Klik linksboven het kruisje aan om de welkomstpagina af te sluiten. 

Het kruisje staat naast de tekst: welcome. 

9. Klik op file (bestand). 

10. Selecteer de optie Import. 

Een Import-dialog wordt geopend. 

11. Klik tweemaal met de linker muisknop op de optie Existing Projects into Workspace. 

12. Klik op de knop Browse bij het veld Select root directory. 

Een Browse For Folder-dialog wordt geopend . 

13. Zoek de locatie op waar het mapje Programmacode Rekenhulpmiddel NORMEREN op MAAT is 

opgeslagen en selecteer deze. 

14. Klik op de knop Ok. 

1 5. Klik op de knop Finish. 

Links van het scherm verschijnt de map Plegt-Vos Stoffels BV. 

16. Klik de + aan voor de map Plegt-Vos Stoffels BV en klik vervolgens op de + voor de map Default 

package. 

17. Geef met de linker muisknop een dubbelklik op Rekenhulpmiddel.java. 

Het rekenhulpmiddel wordt geopend in JAVA. De codering van het rekenhulpmiddel in JAVA is te vinden 

in het middelste vak op het scherm. De actuele tijden kunnen warden toegevoegd aan het hulpmiddel. 

Pak de afgedrukte overzichten grondtijden van stap 1 en stap 5 erbij. 
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Actuele tljden toevoegen 
18. Druk op het toetsenbord Ctrl-F in. 

Er verschijnt een Find /Replace-dialog. 

19. Type in het veld Find de "oude"grondtijd in (zie onderstreepte handeling uit overzicht grondtijden STAP 

1). 

Het getal moet genoteerd warden met een punt (.) en niet met een komma (,). 

20. Type in het veld Replace With de actuele grondtijd in (zie onderstreepte handeling uit overzicht 

grondtijden STAP 5). Het getal moet genoteerd warden met een punt(.) en niet met een komma (,). 

21 . Klik op de knop Replace All. 

De "oude" tijd warden vervangen door de actuele tijd . Vervolgens moeten de wijzigingen warden 

opgeslagen. 

WIJzlglngen opslaan 
22 . Klik op de knop Run (groene knop met witte driehoek die naar rechts wijst). 

Er wordt een Run-dialog geopend. Hierin vraagt de computer hoe hij het rekenhulpmiddel moet draaien 

(runnen). 

23. Geef een dubbelklik met de linker muisknop op Java Aplication (onder configurations). 

24. Klik op de knop Run. 

Een Save Resources-dialog wordt geopend . 

25. Klik op de knop Ok (vervolg op volgende bladzijde). 

Het rekenhulpmiddel wordt gestart. Ondertussen wordt het rekenhulpmiddel opgeslagen. 

26. Sluit het rekenhulpmiddel af door met de linkermuisknop op het rode kruisje te drukken rechtsboven in 

het scherm. 
27. Sluit het programma Eclipse af door met de linkermuisknop op het rode kruisje te drukken rechtsboven 

in het scherm . 

28. Klik de knop Ok bij de vraag Exit Eclipse SDK. 
29. Zoek de locatie op waar de map Programmacode Rekenhulpmiddel NORMEREN op MAAT is opgeslagen. 

30. Open de map met behulp van de linkermuisknop. 

31. Selecteer de 5 .class files door Ctrl ingedrukt te houden en met de linkermuisknop eenmaal op de .class 

files te klikken. 

32 . Druk eenmaal op de rechtermuisknop. 

33 . Selecteer Copy (kopieren). 

34. Zoek de locatie op waar de map Rekenhulpmiddel NORMEREN op MAAT is opgeslagen. 

35 . Open de map met behulp van de linkermuisknop. 

36. Druk eenmaal op de rechtermuisknop. 

37. Selecteer Paste (plakken). 

38. Druk op Ok indien gevraagd. 

De gewijzigde files zijn vervangen. Het rekenhulpmiddel functioneert met actuele gegevens. 
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Bijlage I Voorbeeldproject 

Wonlnabouwcrolect "de Volaerclas• 76 wonlnaen te Hendrik ldo Ambacht. 

Algemene gegevens Kenmerken project 
Opdrachtgever: HIA woningbouwvereniging. Verdiepingshoogte: 2900 mm . 

Calculatienummer: (022345. Stramienmaat: 5000 mm. 

Aantal woningtypen = 2. 

Bouwmethode: tunnelbouw. 

Bovendorpel moet worden verankerd. 

Kenmerken arbeld Kenmerken materleel 
Eigen timmerlieden op project. Mobiele torenkraan. 

PloeQ bestaat veelal uit leermeester met leerionQen. 

Kenmerken buitenkozijn 03 Kenmerken bultenkozijn 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 verdieping. Kozijn komt op begane grond. 

Kozijnhoogte = 1038 mm. Kozijnhoogte = 2730 mm. 

Kozijnbreedte = 3228 mm. Kozijnbreedte = 1063 mm. 

Peilmaat bovendorpel = + 4936 mm. Peilmaat onderdorpel = - 31 mm. 

Peilmaat onderdoroel = + 3898 mm . Peilmaat bovendoroel = + 2699 mm. 

Kenmerken bouwplaats 
Opslag kozijnen per S woningen. 

Startdatum: 01 oktober 200S ➔ 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 goede bereikbare werkplekken en ruime opslagmogelijkheden. 
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Bijlage I.II Aanzicht woning 
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Bijlage I.Ill Buitenkozijn 03 

~------ CiiJ _____ _ 
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Bijlage I.IV Buitenkozijn 04 
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Bijlage I.VI Bouwplaatstekening 

1.5.17 
_____ _.1 - Mogelljke opslagplaats bultenkozijnen. 

Gezien het feit dat op de aangegeven plaatsen naast buitenkozijnen 

eveneens metselstenen, lateien, isolatiemetselwerk en k.z.st. moeten 

worden opgeslagen is gekozen voor 5 woningen . Hierdoor blijft enige 
werkruimte behouden. 
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Bijlage I.VII Tabellen vaardigheidswaardering en inspanningswaardering 

Vaardigheidswaardering 
Klasse: Kenmerken: 

Uitstekend Uitzonderliike vloeiend beweQinQsoatroon · kent dit werk QrondiQ en werkt trefzeker. 

Goed Goed gecoordineerd bewegingsoatroon · kent dit werk goed en werkt trefzeker. 

Normaal Vlotte redeliik Qecoordineerde beweQinQen zii het eniQszins onzeker. 
1.3.1 IMatig Enigszins onhandig en onzeker; lengte van de beweging onnodig groot ; goed waarneembare 

I '---- . -· -- r _., __ 

Slecht Onhandig ; veel fouten en extra bewegingen; bewegingen worden herhaald en /of in een te hoge 

freQuentie uitgevoerd. 

lnspanni ngswaardering 
Klasse: Kenmerken: 

Uitstekend Grote insoanniM die slechts kort kan worden volQehouden. 
r,,-.a,I l"•"~nninn ,ij,o knnn,+.,nc oon ,i:,n l,:,n .. ,nr,l,on vnlnal-.n.,,la" 

1.3.2 I Normaal Werkt constant door. I 
MatiQ Werkt ononderbroken maar wat vertraaQd en / of met een beoerkte krachtsinsoanninQ. 

Slecht Werkt lanQzaam· doodt de tiid. 

TU/e I 
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Bijlage II Werkmethode in deelbewerkingen 

PROCES STELLEN BUITENKOZUNEN 

Startsituatie: 

1. Maatvoeren 
beugels 

2man 

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

2. Bevestigen 
beugels 

2 man 

Eindsituatie: 

3. Transporteren 
kozijnen 

3 man 

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

lnstructie NORMEREN op MAAT 

4. Afstellen 
kozijnen 

2 man 
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WERKMETHODE 
De werkmethode is beschreven door de vier bewerkingen van het proces "Stellen buitenkozijnen" op te delen in 

deelbewerkingen. 

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

geformuleerd (zie tabellen 11.1 t/m 11.4). Bij de randvoorwaarden staat vermeld welke functies de voorwaarden dienen 

in te vullen. 

BEWERKING: l . Maatvoeren beugels (2 t1mmerl1eden) 

Deelbewerklng 

l . l Uitzetten 

ontwerpmaten 

buitenkozijn 

1.2 Ultzetten 

hoogtemaat 

(onderkant) 

buitenkozijn 

Beschrijving 

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 worden 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 

Matertul 

Alie beugels voor de onderdorpel van - Panlat 

het kozijn worden 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. Toch is de bewerking onder 

de bewerking maatvoeren beugels 

geplaatst. 

Materleel 

- Timmermans
gereedschap 
- Lange waterpas 

- Roterende laser 
- Timmermans-
gereedschap 

Tabet II. T Deelbewerkingen in Maatvoeren beugels 

Arbeld Randvoorwaarden 

Randvoorwaarde 1 . 

Kleinere toleranties. 

Er is gekozen voor het 

positioneerprincipe 
gedwongen positioneren ten 

bate van tijd . Dit houdt in dat 

toleranties in X- en z-
richting aan zowel de 

buitenkozijnen als de 

sparingen worden 

aangescherpt. De nieuwe 

toleranties van het kozijn zijn 

afhankelijk van de posities 

van de kozijnen tov elkaar en 

tov de gevel. De architect 

moet aangeven wat de 

onnauwkeurigheden mogen 

zijn, zodat de toleranties 

kunnen worden vastgesteld. 

Architect 

Randvoorwaarde 2. 

Kozijnstelbeuael <zie bijlage 

fil 
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 voor 

kozijnstelbeugels . 

Uitvoerder 
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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 Bevestigen De beugels worden op de daarvoor 

beugels aangegeven plaatsen gemonteerd op 

het binnenblad . Aan een zijde van de 

sparing warden de beugels op de juiste 

positie gemonteerd . Aan de andere 
zijde warden de kozijnen wat ruimer 

gezet ivm het makkelijker kunnen 

plaatsen van het kozijn . 

De manier van monteren verschilt : 
- Boren: 
Aftekenen beugels 
Boren beugels 

Pluggen beugels 

-Schieten 

-Sleutelen 

(sleute/en = het aandraaien van bouten met 
dopsleutel in de ingestorre ankerbussen) 

-Beugels 
-Slag-
pluggen 

- Beugels 
- Schiet-
nagels 

- Beugels 
- Bouten 

Materieel 

- Timmermans

gereedschap 
- Accuboorhamer 

- Schiethamer 
(SPIT) 

- Dopsleutel 

Tabet 11.2 Oeelbewerkingen in Bevestigen beugels 

lnstructie NORMEREN op MAAT 

Arbeld Randvoorwaarden 

Randvoorwaarde 3. 

Bevestjgjngsorjncjoe. 
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 

worden bevestigd aan de 

constructievloeren. Deze 

zullen altijd moeten worden 

geboord. 

Ultyoerder 
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BEWERKING· 3. Transporteren kozunen (3 t1mmerl1eden) 

Deelbewerking BeschrljVing Matertul Materleel Arbeld Randvoorwaarde 

3.1 Aanpikken Een medewerker bevindt zich bij de - Kozljn - Timmermans- Randvoorwaarde 4. 

kozijn bokken waarin de kozijnen op gereedschap 
~ 

werkvolgorde staan opgesteld. De 
- Kraan 

leder kozijn is voorzien van 
- Tweepunts-

kozijnen worden losgemaakt en ketting 
twee hijsogen . Deze hijsogen 

ontdaan van bouwfolie. Vervolgens pikt zijn beves tigt op de 

hij of zij de kozijnen aan met behulp spouwlatten . Tijdwinst tov 

van een tweepuntsketting die degene hijsbanden. Daarnaast geen 

bevestigt aan twee hijsogen. Vervolgens verschil meer in arbeidsnorm 

communiceert hij met de tussen kozijnen met glas of 

kraanmachinist en begeleidt het kozijn zonder glas . 

omhoo uit de bokken. w11ckvo1:1cb11c11ld11c 
3.2 HUsen HEEN Het kozijn wordt door middel van - Kozijn - Kraan 

kozUn een kraan getransporteerd naar de - Tweepunts- Randvoorwaarde 5. 

heen en terug werkplek waar de twee andere 
ketting Iti!!l~QQ!l!:C!:!l mi:t kra;in 

medewerkers staan te wachten om het leder kozijn wordt 

kozijn af te pikken . getransporteerd met de 

TERUG Het kozijn wordt door middel kraan . Ook als het kozijn 

van een kraan getransporteerd naar de lichter dan 50 kg .Kozijnen 

medewerker die gereed staat voor het transporteren met de hand 

aan ikken aan het vol ende kozi"n . komt niet meer voor. 

3.3 Plaatsen Het kozijn wordt door twee man - Kozijn - Kraan 2 Tijdwinst en betere Arbo. 

kozUn aangepakt en langzaam begeleidt - Tweepunts- uitwerder 
tussen de beugels door. Zodra het 

Ketting 

- Timmermans- Randvoorwaarde 6. 
kozijn op de beugels rust houdt een gereedschap ~Qi:ii!l!:!l QQ :,yerkvQlgorde ~ 
medewerker het kozijn tegen en de Accu-

ia l1!:!Yi!:Ckiag~~li!!ld 
andere zet in beide stijlen een schroef boormachine 

aaagi:levecd 
tbv tijdelijke montage na een beugel te 

Kozijnen komen in de 
hebben aan esla en . 

3.4 Afplkken Vervolgens wordt het kozijn afgepikt en - Kozij n - Kraan 
werkvolgorde aan. Werk-

kozljn de hijsogen worden verwijderd . - Tweepunts- volgorde te bepalen door 

Ketting werkvoorbereider. Daarnaast 

- Timmermans- staat ieder kozijn in de 
gereedschap verwerkingstand van het 
- Dopsleutel kozijn in de bok. Tijdwinst + 

minder schade aan kozijnen. 

werkvoorbereider 

Tabet 11.3 Dee/bewerkingen in Transporteren kozijnen 

TU/e I 



BEWERKING· 4. Afstellen kozijnen (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 worden. 

4.2 Stellen 
neggemaat 

Allereerst wordt het kozijn 

losgeschroefd. De kozijnstijl worden 

onder bij de draad op de neggemaat 

gezet en vervolgens te lood gesteld. Op 

identieke wijze wordt de andere stijl op 

neggemaat gesteld. 

De hoogtemaat en ontwerpmaten 

hoeven niet te word en 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 
kozlJn 

Het kozijn wordt random afgeschroefd . 

Zowel de stijlen als boven- en 

onderdorpel krijgen 2 schroeven per 

beugel (voorschriften KVT). 

- Kozijn 

- Schroeven 

- Kozijn 

- Schroeven 

- Kozijn 

- Schroeven 

Materleel 

- Timmermans
Gereedschap 

- Steldraad 

- Timmermans
gereedschap 

- Accuboor

macine 
- Lange waterpas 

- Timmermans

gereedschap 
- Accuboor

macine 

Tabet 11.4 Oeelbewerkingen in Afstellen kozijnen 

TU/e I 
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Arbeld Randvoorwaarden 
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Bijlage Ill Continu waarnemingen en MMO 

CONTINU WAARNEMINGEN 
Om de grondtijden te bepalen voor de verschillende handelingen moeten continu waarnemingen worden uitgevoerd . 

Met behulp van een stopwatch, pen en opnameformulieren (zie EXCEL-bestand Grondtijden moederbestand) zijn 

afzonderlijke opnames te maken van de handelingen. 

Betrouwbaarheid 

Het aantal malen dat een handeling moet worden gemeten is te bepalen aan de hand van tabel VII. l. Deze tabel laat 

zien wat het gewenste aantal opnamen is in de meest voorkomende situaties. De tabel is gebaseerd op een 95% 

betrouwbaarheid bij een relatieve nauwkeurigheid van 5% (Hulscher, 1987). 

Het aanhouden van de laser op een beugel (3 seconde) moet 80 keer worden gemeten, terwijl het sleutelen van een 

kozijnstelbeugel (28,4 seconden) nagenoeg 60 keer moet worden waargenomen (zie tabel VII. l ). 

BETROUWBAARHEID 95% Mate van voorkomen (aantal handelinqen oer laar) 
NAUWKEURIGHEID 5% > 10000 1000 - 10000 1-1000 

Tlld oer handelln<1 Aantal te bestuderen handelln<1en 
8 uur 2 1 1 

3 uur 3 2 1 

2 uur 4 2 1 

1 uur 5 3 2 

48 minuten 6 3 2 

30 minuten 8 4 3 

20 minuten 10 5 4 

12 minuten 12 6 5 

8 minuten 1 5 8 6 

5 minuten 20 10 8 

3 minuten 25 12 10 

2 minuten 30 15 12 

1 minuut 40 20 15 

0 7 minuut 50 25 20 

0 5 minuut Gd 30 25 

0 3 minuut 70 40 30 

0 2 minuut 75 45 35 

0 1 minuut sd 50 40 

Tabet VII. I Aantal te bestuderen handelingen 

MMO 
De methode MMO houdt in dat iedere man van een ploeg gedurende een groot aantal momenten wordt 

waargenomen. 

De MMO vinden plaats per kozijn . Dit wijkt iets af van de gebruikelijke MMO. De keuze om per kozijn te meten komt 

voort uit het kunnen verkrijgen van een specifieke arbeidsnorm voor een kozijn. Om te kunnen waarnemen per kozijn 

is een goede voorbereiding nodig van het project (bouwplaats, aanzichttekeningen, opslagplaats kozijnen enz) om 

vervolgens de informatie te kunnen verwerken in de opnameformulieren (zie EXCEL-bestand Toeslagpercentages). 

In totaal zijn drie opnameformulieren per kozijn ingevuld, namelijk: 

l. Voorblad MMO per kozijn 
2. Meetblad timmerman l 

3. Meetblad timmerman 2 
(in enkele gevallen meetblad timmerman 3) 

ad l .) 

Op dit blad worden de logistieke aspecten van het buitenkozijn vastgelegd . 

• Transportafstanden. 

• Hijsvoorzieningen. 

• Soort materieel. 

• Stand van het kozijn in de bok. 

• Verpakking van het kozijn. 

• Met / zonder glas. 
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Ad 2 en 3.) 

Om de werkzaamheden goed vast te leggen is gekozen voor een matrixvorm als MMO-opnameformulier. Op de 

verticale as zijn alle mogelijke informatie, arbeid , materiaal en materieel (hoofdcodes) gezet en op de horizontale as 

de voortkomende activiteiten (subcodes). Alie codes zijn afgeleid van het opgestelde schema voor het proces "stellen 

buitenkozijnen". 

De subcodes zijn gelijk onderverdeeld in drie categorieen, namelijk direct productief werk, indirect productief werk 

en onproductief werk. De combinatie van hoofd- en subcode geeft de waargenomen situatie weer. De notatievorm is 

het zetten van strepen, oftewel turven. 

Er is gewerkt met een vast interval van waarnemen voor twee timmermannen, groot 1 minuut. Doordat de MMO per 

kozijn (veel bladeren en in te vullen) zijn genoteerd is 1 minuut niet te ruim. 

Naast bovengenoemde documenten wordt nog een opnameformulier gebruikt voor de MMO. Dit formulier wordt aan 

het begin en eind van een meetdag ingevuld. Algemene gegevens omtrent bouwplaatsinrichting, ondergrond, 

inschatting en kenmerken personeel, werkmethode en productie worden met dit formulier vastgelegd. Daarnaast 

kunnen algemene opmerkingen of opvallende gebeurtenissen worden genoteerd op dit blad . 

De volgende materiele zaken worden gebruikt voor het uitvoeren van de MMO: 

• Kladpapier voor het maken van aantekeningen. 

• Multiplexplaat (afmetingen: 0,5 ml breed en 0,4 ml hoog). 

• Bouwfolie. 

• Potloden / pen. 

• Stopwatch. 

• Loodstroken. 

• Panlat. 

Betrouwbaarheid 

De betrouwbaarheid van de metingen is na te gaan met de MMO-formule . 

n = Totaal aantal waarnemingen 

p = Bested e tijd van dire ct prod uctief we rk 

a = Bereikte nauwkeurigheid 

Standaardafwijking: +/ -1,96 ➔ = + / -2 

4p*(IOO- p) 
n=--------

a2 
MMO-formule: 




