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Woord vooraf. 

Het voor U liggende verslag bevat analyses, methoden en 
denkbeelden over de bouw. Zlj z:ijn ontstaan uit praktische 
ervaringen met de bouwprakt:ijk en meer theoretische studies 
van uiteenlopende aard,op het gebied van bedrljfsorganisa
tue en bedrljfseconomie van bouwondernemingen. 
Het voornaamste probleem, wat ten grondslag aan het af-. 
studeren heeft gelegen, zljn de veranderingen in het uit
voerend bouwbedrljf, in het bouwvak en de bouwtechnieken 
en in het gehele bouwproces.Doel was deze veranderingen 
aan te geven en te verklaren en voorzover mogelljk of nood
zakelljk, hierin w:ijzigingen voor te staan. W:ijzigingen die 
gaan in de richting van beperking van de macht van het 
bouwgebeuren in handen van enkelen, het vormen van samen
werkingsverbanden op alle niveau•s, het doorbreken van 
hierarchied.c strukturen en de humanisering van het ver
vaardigingsproces. 

A 

De problem~tiek is in een drietal rapporten uiteengezet, 
wa::.'r'7ull hier over een onderwerp, "arbeidsinhoud en arbeids
beleving in het bouwvak", uitgebreid gerapporteerd wordt. 
Van beide andere studies in achterin een samenvatting op
genomen; 11het funktioneren van het bouwbedr:ijf" en 11 de ma
teriaalstroom in het uitvoeringsproces". 
De aktualiteit: van de verschillende onderwerpen lljkt me 
nog zeer hoog.Dit met name door de teruggang de bouw-
produktie en daarmee de werkgelegenheid van de bedrijven 
zelf en van de bouwvakkers.Voorlopige ramingen duiden op 
een afvloeiing van 40000- 50000 bouwvakarbeiders.Tevens 
kan gewezen worden op de zwakke positie van verschillende 
bouwbedrljven,van wie verschillende aan het fusiespook zljn 
ouderdoor gegaan.veelal door wanbeheer en slecht manage
ment. Mede daarom wordt hier gepleit voor een zorgvuldige 
en volledige uitgewerkte basis voor bedrljfsorganisatie 
in bouwondernemingen op alle niveau's. 
De verschillende onderzoekingen dragen echter op vele pun
ten de sporen van een éénmans-projekt.T:ijd en middelen z:ijn 
beperkt,gegevens zljn niet alt:ijd even eenvoudig te verkr:ij
gen(de openheid in de ondernemingen is beperkt);hierdoor 
moest wel eens iets meer voor lef worden genomen, dan b:ij 
een omvangrljkere opzet wenselijk en mogelljk was geweest. 
Gevolg is, dat op som~ige onderdelen een abstrakt genera
liserend niveau is bereikt.Noodzakelljk lljkt m:ij hieruit 
konkrete subdoelstellingen af te leiden, waarmee een dui
delijk beeld kan worden gegeven van de instrumenten, die 
worden ingezet om doelstellingen van hogere niveau's te 
bereiken.B.et gevaar bestaat, dat als in de sfeer van alge
mene doelstellingen bl:ijft gesproken worden, we niet verder 
komen dan verbale beweringen van mogelijke bezwaren, zonder 
dat het licht wordt geworpen op de processen die gaande 
z:ijn en op de instrumenten, die men inzet om dergel:ijke pro
cessen te reguleren.Hiertoe zjjn in de verschil] ~nde rap
porten meerdere aanzetten geformuleerd. 
Rest mlj nog een woord van dank aan Prof.A.Hendriks,Prof. 
H.Duyster(Polstokspringen,p.7),lektor M.Zwarts,ir.Frans 
van Gemert en. zeer in het bizonder ir. Frans van der Helj
den,die belangrUke bljdragen heeft verricht voor het hier 
gerapporteerde. 
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1 INLEIDING 

Het voor U liggende verslag "arbeidsinhoud en arbeidsbele
ving in het bouwvak" j_s in feite een koncept in ontwikke
ling .Het geeft als zodanig een aantal beschrijvingen van 
onderwerpen en problemen voor de analyse van het verande
rende bouwvakberoep.net geeft richting aan een aantal wel 
of niet gewenste veranderingen in de bouw.Geformuleerd 
wordt een nieuwe probleemstelling van een onderwerp, dat 
veel te we1n1g aandacht heeft gekregen,zowel in de bouw
praktijk als in de theorie en meningen over het bouwen. 

1.1 Probleembeschrijving. 
De probleemstelling bestaat uit een Vi~~tal konstaterin
gen over de bouw en zijn omgeving. 
De al;~f:'.mene ontwi.kkeli~:net gaat over de produktiefak
tor mensel~1(e arbeid.Het bizondere daarvan is dat arbeid 
niet altijd. alleen maar opoffering of offer is,maar dat het 
los ~~n het produkt en in zichzelf, ook opbrengst kan zijn 
{'. _ ar 'i..·cidsvreugde kan geven. Dit speelt zich af binnen een 
ekonomisch stelsel, waarin ondernemers met winstoogmerk 
de produktiemiddelen beheren.Menselijke behoeften worden 
veelal slechts inzoverre in aanmerking genomen voorzover 
ze zijn samengevat als verhandelbare eisen van grote orga
nisaties .ve gevolgen hiervan meten zich af in een poli• 
tieke strijd, waarbij het niet zozeer gaat om de beginselen 
maar om de belangen. Het is vraagstuk van de "humanise
ring van de arbeid van de mondige werknemer" waarover be
roepspolitici, de vakbonden, managers en bepaalde instel
lingen, waarover men zich meester heeft gemaakt.Dit vraag
stuk nu lijkt zich te voltrekken voor, over, maar zonder de 
arbeider. Het lijkt bovendien zinvol, om niet te verzanden 
in een diskussie over de intellj_gentie en erfeljjkheid, de 
geestesgesteldheid en het eigene van een arbeider,om de 
arbeid zelf te bestuderen,omdat hierin de grondslag kan 
liggen voor de zeer vele andere problemen.Men zou kunnen 
zeggen dat we toezijn aan de humanisering van de arbeid op 
te nemen in ons ontwerp. 
De bouwstruktuur:de veranderingen in de bouwtechniek,de 
organisatie van de bouwnijverheid en de hieruit re sul teren
de bouwmethoden zijn in belangrjjke mate beinvloed door een 
streven naar en een stimuleren van besparingen van kosten, 
tijd en arbeid. Het bouwvakberoep heeft mede door deze ge
stimuleerde maatregelen(via de overheid en via partikulie
ren) een sterke desintegratie en fragmentatie ondergaan. 
Gevolgen hiervan voor de mens in de produktie zijn vrijwel 
niet nagegaan en onderzocht. 
Bouwbedrijven en toelevering:de strukturele veranderingene 
in de-bouwnijverheid heeft een aantal gevolgen gehad voor 
de afzonderlijke bedrijven.De belangrijkste en meest kenmer--
kende tegenstellingen waren- in de jaren dertig het voor 
en tegen van de beton- en de staalbouw,-het 11 a.1!t.Jachtelijk 
versus industrieel bouwen" na de tweede wereldoorlog,
momenteel staat de keuze voor een bepaalde vorm van orga
nisatie van het bouwproces en de keuze over de te hanteren 
technieken t.b.v. de stadsvernieuwing.De veranderingen heb
ben geleid tot een kontinu verlies aan elasticiteit in pro
duktietechnieken en bedrijfsmogeljjkheden en eiste een toena
me van toezicht en kontrole binnen het bedrijf.Algemene ver
deringen hebben betrekking op de kwaliteit van de arbeids
markt,de scholing en opleidingen. in de bouw,loonontwikke
lingen en mogelijkheden van arbeidstijdverkorting.Voor mei 
name het personeelsbeleid in bouwbedrijven het regelen van 
overleg zowel op bedrijfsniveau als op de bouwplaats. 
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De bouwvakarbeider: de veranderingen in de techniek van h·et 
bouwen en de arbeidsverhoudingen stelt eenaantal specifie
ke eisen aan de bouwvakarbeider. Direkt in zijn keuze vroar 
te gaan werken als ook indirect door een keuze in zijn op
leiding en scholing . ., voor het bouwvakberoep.Het is de keu
ze te gaan werken in de bouw en de mogelijkheden, die hier 
aanhem geboden worden zichzelf verder te ont,rlkkelen.Daar
b~ komt de huidige waardering van het werken in de bouw, 
die algemeen een negatievere beoordeling en lagere status 
heeft gekregen. 
Het zijn deze overwegigngen en feitelijk de vraagstelling 
of het bouwvakberoep betekent "bouwen is monteren11 of bou
wen is het bewerken en verwerken van bouwmaterialen en -
onderdelen, die leiden tot de centrale probleemstelling: 
"hoe te beslissen over de methoden van bouwen, de organi-
satie en keuze van tech~ieken op basis van arbeidsinhoud 
en arbeid':Zheleving van de bou·wvakarbeider11 

1.2 Doel&telling. 
tln.t·r.Ä;:l in. de motivatie staat het doel om bij het ontwer
pen van zowel gebouwen als een uitvoeringsorganisatie en 
produkitesysteem rekening te houden, dan wel als uitgangs
punt te nemen mogelijkheden die de arbeidsinhoud en arbeids
beleving ten voordele van de bouwvakarbeider te bepalen. 
Genoodzaakt door het grote tekort aan visie en methode ter 
beoordeling hiervan is hier toegespitst op een meer theo
retische en onderzoekende studie, waarin als hoofddoeleind 
is gesteld: 
"het verkrijgen van een operationeel kader over arbeidsin

l!ruu;l,_§_n arbeidsbeleving in verschillende technische en 
organisatorische omstandigheden van de bouwpraktijkn 

1.3 Uitgangspunten. 
De uitvoerende arbeid is een faktor, die van grote invloed 
is op de wijze waarop een bouwobjekt kan worden ontworpen 
en uitgevoerd. Bjj het ontwerperuvaneen bouwobjekt hein
vloeden de vraag naar een bepaalde kwaliteit van uitvoe
rende arbeid (en. bouwmaterialen) en het aanbod hiervan 
elkaar over en weer.Verlaging van de eisen, waaraan de 
uitvoering moett voldoen zal leiden tot een verlaging en 
vermindering van de vakbekwaamheid.De ontwerper, van zowel 
hett bouwobjekt als de uitvoeringsorganisatie, is hiermee 
verantwoordelijk voor de vraag of het ontwerp zich moet 
aanpassen aan de bestaande- en eventuele geringe - vakbe
kwaamheid of dat hij dusdanige eisen mag stellen, dat hier
voor verhoging van de vakbekwaamheid noodzakelijk is. 
Vermidering van. vakbekwaamheid komt tot stand door vermin
dering van de arbeidsinhoud. Namelijk fragmentatie, verder
gaande verbizondering van het werk(dit gaat hand in hand 
m.et mechanisatie en routinisatie van werkzaamheden) en 
desintegratie, opdeling in de kleinst samenstellende delen 
van een taak of taken. Hiertegenover staan arb:.j_dsbeleven ... 
de en andere motiverende faktoren. 
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2 DE BOUW EN DE BOUWVAKARBEIDER 

2.0 Inleiding 
Strukturele verschillen tussen bedrijven zijn voornamelijk 
terug te brengen tot verschillen van de veranderlijkheid 
en komplexiteit van de omgeving van de bedrijven.Van be
lang zijn bedrijven, die een technisch produktieproces 
uitvoeren in de 11 droge bouwnijverheidn. De door deze be
drijven gehanteerde technologie geeft een verklaring 
voor de wijze waarop zij reageren op de omgeving. H!erom 

·worden bedrijven opgevat als open sociale systemen in 
wisselwerking met hun omgeving. De ontwikkelingen in 
de bouw worden aangegeven en vooral de ontwikkelingen 
en gevolgen voor het bouwvakberoep. 

2.1 Ontwikkeling van de bouw voor de tweede wereldoorlog 
De veranàer1ngen tijdens de middeleeuwen zijn van zowel 
van technisch als historisch belang. De overgang ,in de 
''Y.'OeP.:-.:.r.i1deleeuwen, van hout- naar steenkonstrukties 
b.:a~Ht vele nieuwe moeilijkheden met zich mee.Dit zowel 
door gebrek aan materialen als een gebrek aan ambachts
lieden. Met name voor kerkenbouw werd hiervoor hulp in
geroepen uit Frankrijk en Italie(l). Gaandeweg leerde men 
het vak en ambacht en stelde men een systeem in, met on
derscheid naar vakbekwaamheid en vakkennis - het leer
ling, gezel en meesterstelsel - • Zij verzamelden zich in 
zogenoemde bouwhutten, een groep met een sterk hièrar
chische samenstelling en een autonome rechtspraako 
In een later stadium ontstonden de gilden, waarschijnlijk 
uit zowel hoeve-coöperaties als uit vrije associaties.De 
gilden, en in het bizonder de timmerlieden- en metselaar
gilden, vormden de kern van het bouwbedrijf. De vele on
derlinge ruzies van verschillende gilden(bijv. tussen tim
merlieden en schrijnwerkers over de vraag of de timmerman 
de lijmpot mocht gebruiken) ,zij beteken~en het einde van 
de gilden.Bovendien ging men binnen de gilden door zwaar
dere selekties promoties bemoeilijken.Ten gevolge hiervan 
vormde men binnen de gilden een eigen klasse, waarmee de 
tegenstelling arbeid en kapitaal werd geboren(2).Gevolg 
was georganiseerd verzet van de gezellen onder meer door 
stakingen. 
Na ekonomische achteruitgang, oorlog en krisis werd als 
nieuwe mogelijkheid om tot een ordening van de maatschap~ 
pij, het ekonomisch individualisme en de vrije konkurren
tie, ingevoerd.De gildemeester werd tot aannnemer;bouw
werken werden in het vervolg in het openbaar aanbesteed. 
De verdere ontwikkeling van het bouwbedrijf werd bepaald 
door de toenemende arbeidsdeling,zoals het invoeren van 
de ncheiding ontwerp en uitvoering. 
JJe ontwikkeling van de loon- en arbeidsverhoudingen van
af 1900, is in belangrijke mate bepaald door de ~~gelijkhe
den van de produktie-omvang;met name de toename van de 
partikuliere woningbouw, waar men het tarief- en stuk
werk invoerde.Men ging tevens over tot het invoeren van 
kollektieve tariefovereenkomsten.Dit speelde zich vnl. 
af na de eerste wereldoorlog, waar een sterke uitbreidi~ 
van de steden heeft plaatsgevonden.ria deze zeer sterke 
uitbreiding van de bedrijvigheid vond pas in een later 
stadium een stabilisering van de lonen plaats. 
De ontwikkeling van de werkgelegenheid is moeilijk na te 
gaan, doordat het bijhouden van werkeloosheidsstatistieken 
pas vanaf 1911 werd gedaan, deze echter zeer onnauwkeur~ 
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waren.Over de verhouding geschoolden en ongeschoolden 
kan vermeld worden, dat op basis van gegevens van orga
nen van de openbare arbeidsbemiddeling, er een groter 
percentage werkelozen bestond onder opperlieden en grond
werkers.Daar de waardering van de vakarbeid echter wei
nig hoger lag dan die van de arbeid van ongeschoolden ont 
brak de stimulans tot het leren van een ambacht. Dit 
bracht velen tot de konklusie, dat er een teveel aan on
geschoolden ontstond, wat op de lange duur tevens zou 
kunnen leiden tot een tekort aan geschoolden. 

2.2 Een tweetal opmerkingen dienen geplaatst te worden als 
indikatie voor de ontwikkelingen in techniek en gevolgen 
binnen de ekonomie. 
Als eerste kan gesteld worden dat in zwak ontwikkelde e
konon..i.eënbouwvaké' .. cbeiders hooggeschoolde en hooggewaar
deerde kreRchten zun, zu Zljn trots Op hun beroep,op hun 
vakbekVTDd.l~lneid, werken hard en bekwaam uit liefde voor 
hun vah.R~ verdere ontwikkeling van de ekonomie komen 
l·\ pac-.:.:l.e sektoren van de bouwproduktie, zoals de woning
bouw en het onderhoud en verbouw, in een minder goede 
naam te staan(al dan niet ten onrechte).Bovendien krljgen 
andere beroepen het beeld van vooruitstrevend, modern, 
uitzicht op promotie,Men gaat spreken over het historisch 
belaste produktieproces van de aannemer,ouderwets en toon
beeld van verspilling, middeleeuwse methoden als men het 
metselen bedoelt, gepoogd wordt efficiency te verbeteren 
door het uniformeren en saai maken van het werk. Algemeen 
worden beroepen, waarblj arbeiders vuil worden sociaal 
steeds lager gewaardeerd, waardoor op den duur het peil ·: 
inderdaad daalt, wegens de geringe aantrekkel~kheid voor 
jonge arbeiders,· 
Als tweede de ontwikkeling van de techniek. De str~d over 
de ontwikkeling van de -bouwtechniekheeft altljd volop in 
de belangstelling gestaan, onder meer door het oproepen 
van tegenstellingen als het ambachtelUk bouwen tegenover 
het industrieel bouwen(de voorstelling als zou de bouw 
ouderwets.zljn,waarblj de toekomst volledig ligt bU het 
industrieel bouwen en de systeembouw). Oude technieken 
kunnen nog worden toegepast, omdat de toepassing ervan 
relatief lagekosten met zich meebrengt,zowel de kosten 
van het materiaal als de verwerking.Ten behoeve van het 
beoordelen van de ontwikkeling van de techniek is het 
doelmatig de volgende algemene indeling aan te houden; 
zij bestaat uit een drietal fas8n (3): 
1, de fanero-techniek: zuiver empirisch,Deze heeft betrek-

king op het grote en oorspronkelijke gebied van de 
techniek, waar de onwetenschappelijke, maar praktische 
mens voor de hand liggende mogelijkheden uitbuitte voor 
zijn doeleinden. 
2, de krypto-techniek:àeze heeft betrekking op de ont

wikkeling van een nieuwe techniek, berusten~ op weten
schappelijke methoden en inzichten, 
3. de huidige fase:deze wordt gekenmerkt door het syste-

matisch speur- en ontwikkelingswerk, waar zowel de fa~ 
nero-techniek als de krypto-techniek gebruik maken van 
wetenschappelUke analyses. 
Deze indeling toegepast op verschillende bouwmethoden 
geeft het volgende beeld,Als bou~methoden zljn te onder
scheiden een drietal vormen van produceren: 
4o traditionele bouw:ontwikkeling vanuit de fanero-tech

niek, met het produktieproces vnl. op de bouwplaats. 
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5. systeembouw:ontwikkeling vanuit de ~~ypto-techniek 
met het produktieproces vnl. op de bouwplaats. 

6. systeem-montage-bouw: ontwilr..keling vanuit de krypto-
techniek, met het produktieproces zowel in de fa

briek als op de bouwplaats. 
De produktie-methoden ontwikkelen zich op basis van 
produktiviteitsstijging en op basis van kosten-, t~ds
en materiaalbesparing, daarbij geholpen door het huidige 
speur- en ontwikkelingswerk. 

2.3 Ontwikkeling van de bouw na de tweede wereldoorlog. 
Veranderingen in de bouw en daarmee veranderingen voor 
het bouwvakberoep ontstaan mede door de vorm en inhoud 
van het bouwbeleid. net bouwbeleid, waarin bepalingen 
staan en ontwikkelingen worden voorgestaan voor de bouw
produ~tte en de bvuwkapaciteit. In de expansieperiode na 
de tweede wereldoorlog is er een wederzijdse konkurrentie 
ontstaan in de verschillende sectoren en subsectoren, i·. ·• 

t.en aa.r.:üen van de aanwending van de beschikbare bouwka
l'~i~-:::it .. Noodzakelijk voor het ontwikkelen van een juist 
beleid is kennis en beheersing van de vraag naar bouwwer
ken en de hiertoe aan te wenden bouwkapaciteit. De grote 
vraag in de bouwnijverheid was en is de mogel~kheden ter 
bepaling van de omvang van de bouwproduktie, die past in 
de blgemene ontwikkeling van de ekonomie. 
In het begin van de jaren vijftig was men aanvankel~k ge~ 
neigd tot een beperking in de woningbouw, om na het inha
len van de oorlogsschade geen bl~vende werkeloosheid te 
veroorz~en.De industrie begon echter een groter beslag 
te leggen op de beschikbare bouwkapaciteit.De rol van de 
overheid ging in deze periode toenemen als regulerend 
orgaan in de bouwproduktie.De ontwikkeling van de bouw
produktie wordt in ondersta~nde grafiek uiteengezet(4). 
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De nota Bogaers van 1963 was gericht op vergroting van 
de drie belangr~kste komponenten, die bepalend z~n voor 
de bouwkapaciteit, nl. de organisatie- en materieelkapa
citeit van de bouwbeàr~ven en de arbeidskapaciteit.Gevolg 
was, dat er grote hoeveelheden arbeiders naar de bouw 
werden getrokken, met positieve vooruitzichten, ook op 
langere term~n. 
Het inzicht, echter, in de kwantitatieve en kwalitatieve 
betekenis van de verschillende komponenten is nog zeer 
onvolledig{b~v. door het ontbreken van de technische 
coëfficiënten, zj.e 2 •. 43). Dit geldt eveneens voor het ni
veau van de bouwproduktie in de verschillende sectoren. 
Met de sterk st~gende werkeloosheid van de laatste jaren 
lljkt de rekening gepresenteerd voor de overproduktie van
af de ~ota Bogaers.Al vanaf 1965 lopen de curves in de 
stati~tieken wat betreft de bouwproduktie en de werkgele
genheid uiteen.B~ een stljgende produktie liep het aantal 
arbeidspl~~~sen in de bouw vanaf 1965 terug. Een teken, 
dat er iets fout ging tengevolge van de bouwexplosies 
Qte de ve~schillende bouwministers hadden ontketend. 
L~·~i1c:l.ijk is geworden dat de bouw moeten afgeremd, en momt 
worden teruggebracht naar een verantwoord niveau.Geldin
jekties zoals de overheid deze momenteel aan de bouw toe
stopt zullen hiervoor gebruikt moeten worden. 
werkgelegenheidspolitiek komt daardoor tot stand via be
invloeding van het produktieniveau,beinvloeding van ar
beidsintensiteit en kwaliteitsverhoging.Dit gaat mogelUk 
tevens een herwaardering voor de handarbeidersberoepen ,è · 

inhouden. 

2.4 De organisatie van de bouwnljverheid. 
In voorgaande werd globaal het verband gelegd tussen 
bouwproduktie, werkgelegenheid en beleid in de bouw. Me
de ten grondslag aan de ontwikkelingen liggen eisen en 
visie aan de organisatie van de bouwnljverheid. Belangrlj~ 

ke aspekten, hiermee betrekking hebbende worden uiteen
gezet.Bepalend zljn de diverse betrekkingen tussen bedrlj
ven in de toeleverende en in de uitvoerende sfeer. ZU 
zljn bepalend in de externe en interne ontwikkelingen en 
ve~schuivingen in de bouwnljverheid. 

2.41 De externe struktuur van de bouw. 
Het gaat om bedrljven, die een technisch produktieproces 
uitvoeren in de "droge bouwnljverheid".Hieronder vallen 
de volgende in schema aangegeven bedr~ven(5): 

A. ~inningsbedrljven 
ïllvoer 
bouwmaterialenindustrie 
bouwmaterialenhandel 

B. toeleverende 
bouwindustrie 

c. fabrieksmatig D. niet-fabrieksmatig 
bouwbedrljf bouwbedr~f 

De diverse betrekkingen tussen de bedrljven, de externe 
struktuur, worden vnl. bepaald door het patroon van 
diensten- en goederenleveranties. 
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Gekarakteriseerd naar produkten of diensten, die de bedr~
ven in de bouwbedr~fstak leveren ,kunnen de volgende be
grippen gegeven worden: 

~bouwmaterialen: al die gevallen, waarb~ de elemen
ten die in het werk worden aangebracht niet specifiek 
worden vervaardigd voor een bepaald bouwobjekt. 

B. bouwonderàelen: voor het tot stand brengen van een 
bouwwerk wordt in vele gevallen gebruik gemaakt van een 
groot aantal voor dit specifieke objekt gekonstrueeràe e
lemnten. 

c. fabrieksmatig bouwbedrjjf: vervaardiging van de 
bouwelementen in de fabriek, waarna de elementen in het 
werk op de bouwplaats worden aangebracht. 

D. niet-fabriekernatig bouwbedr~f: het verzorgen van 
de uitvoering van de produktieprocessen op de bouwplaats. 
De vier genoemde soorten bedrijve11 kunnen op è.rie groepen 
worden verzameld, nl.: 

- bouwindustrie: àe bouwmateriale!' . .î.ndustrie, de toe;.. 
leverende bouwindustrie en de bewerkingsfase van het fa
brieksmatige bouwbedrijf; de~'-9 bAdr~v~m zijn namelijk geheel 
gebonden aan een bepaalde V&~ti6iagsplaats,onafhankel~k 
van het bouwobjekt. 

- bouwbedrjjf: het produktieproces van het niet-fa
brieksmatige bouwbedrijf en de bouwfase van het fabrieka
matige bouwbedr~f; deze worden gekeP...merkt door het op een 
steeds wisselende plaats tot uitvoering brengen. 

- 9ouwnt1verheid: de toeleverende bouwindustrie, het 
fabrieksmatige en niet-fabrieksmatige bouwbedrijf.Zij vor
men een groep van bedrijven, die nauw met elkaar verbonden 
zjjn.De grenzen zijn in feite niet scherp te trekken, mede 
doordat voortdurend verschuivingen optreden.Haar aktiviN 
teiten z~n gericht op het tot stand brengen van specifie
ke bouwobjekten. Fei te]Jjk organisatie van de bouwnljver
heid wordt bepaal1 door de specifieke mogelijkheden, zoals 
deze zich aa.n de bedrjjven presenteert.Genoemd kan worden, 
als meest bepalende oorzaak, w:ijzigingen in de schaarste
en. prijsverhou dingen van de verschillende produktiefall::to
re~;daarnaast ontwikkelingen in de verschillende deelmark
ten, de arbeidsmarkt, organisatie van de bouw en de finan
ciering van de bouw. 
Verschuivingen in de produktiefakteren geven verschuivin
gen in de produktieprocessen.Een verschuiving van arbeids
intensieve naar kapitaalsintensieve produktieprocessen, 
een substitutie van arbeid door kapitaal.v:i.t kan le:i.den 
tot een produktiviteitsverhoging en arbeidsbesparende 
technieken.De invloed van de veranderingen van de faktor
pr~sverhouding op de arbeids- en kaptaaisintensiteit kan 
voor de sector bouwn:ijverheid gezien worden als bl~vecd 
arbeidsintensief als gevolg van lage trendmatige arbeids
produktiviteit.en het arbeidsintensieve karakter van het 
produktieproces. Het gevolg hiervan is een relatief st~
gende pr:ijs van het eindprodukt (6).Anderz:ijds is door mid
del van het vervaardigen van produkten in de voorfase een 
verschuiving naar een andere kategorie,bv. naar relatief 
kapitaalsintensievere verhoudingen, mogel:ijk. Deze ver
schuivingen,die voornamel~k door toeleveraars, zal plaats
vinden kent twee aspekten in het bouwproces: 

1. het afstoten van werkzaamheden op de bouwplaats: 
Opgemerkt z~, dat vaak een gedeelte van de produktie op 
de bouwplaats naar de voorfase wordt/is afgestoten, dat 
het minst arbeidsintenaief en vaak niet het duurste is, 
hetgeen betekent, dat bet meest arbeidsintensieve en het 
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moeilijkst te mechaniseren gedeelte op de bouwplaats over
blijft. 

2. inschakeling op de bouwplaats van "dure" machines 
en materieel,geleverd door bedrijven uit de voorfase of 
door bedrijven van buiten de bouwnijverheid. 

2.A2 Produktiviteit. 

"I 

1[ 

][ 

De ontwikkeling van de bouwtechniek is noodzaak binnen 
het geheel van ekonomische groei.Deze groei wordt mogelijk 
gemaakt door stijging van de arbeidsproduktiviteit. Een 
belangrijke bijdrage tot deze toename wordt geleverd door 
het tot stand brengen van netto-investeringen, die lei
den tot een vergroting van de produktiekapaciteit. 
Arbeideproduktiviteit in de bouw heeft echter een rare 
bijsmaak. Is het enerzijds al hoogst moeilijk een juiste me
ting te doen ,doordat de bouwpreiuktie zeer ~eterogeen is 
anderzijds wordt in perioden van hoge werkeloosheid de 
bouw aangegrepen om een intensiveri~& van de arbeid te 
bereiken. Ontwikkeling van 3.rbe11sproduktiviteit is des
alniettemin noodzaak met he'" oe~ oy. :.aogelijkheden tot kos
tenbesparing, tijdsbesparing en kwaliteitsverhoging. 
Produktiviteit geeft de doeltreffendheid van de voortbren
ging aan. Produktiviteitsstijging heeft voor individuele 
bedrijven tot gevolg een verandering van de standaards, 
waarmee men gewend is te werken. In feite moet dit zijn ·· 
terug te vinden in de budgetten en nakalkulaties en moet 
hiermee rekening worden gehouden. Vergelijkingen tussen 
bedrijven is noodzakelijk, maar zal overigens altijd van 
globale aard zijn(?). De betekenis van arbeidsproduktivi• 
teit voor de individuele organisatie van een produktie -
proces kan als volgt in beeld wo~den gebracht(8). 
Het gaat om de bouw van een drietal technisch gelijkwaar
dige loodsen, niet geheel identiek samengesteld, waarvan 
de bouwsom voor alle drie 80.000 gulden bedraagt. Er wer
den drie soorten bouwprocessen gebrnikt;vers0hillende 
aantallen mensen op de bouwplaats en verschillen in het 
aandeel van de voorfase: 

AAN~ eeUTo- Pton. IIE'!.OE.LttJG VMI CE KOSTE~ TOHEVOEGDf 

Pt.R tfM~ wAA ~E' PEe HAN TAl 
tPDE B~uWPIJATS I tfï..t-1 'VOOtFt>.SJ: TOEG.WA.AAOf StUWP. 

-"'= 

4 20. oo 0 30.00{) 50 _,00 12 .soo 

.B ~J.1,6'f 50 .00() 30-000 JO.Oóo 

l2. l.fp .000 5 0.000 
I 

JO.bO D 
. IS'. ODO 

De bruto-produktie per man (bruto-arbeidsproduktiviteit) 
is gelijk aan de produktie op de bouwplaats en de voorfase 
gedeeld door de arbeid op de bouwplaats. De arbeideproduk
tiviteit is de produktie op de bouwplaats gedeeld. door de 
arbeid op de bouwplaats. Produktiviteit is gelijk aan de 
produktie op de bouwplaats en in de voorfase gedeeld door 
het totaal van de gebruikte proàuktiefaktoren. 
Vergelijking van de projekten II en III met projekt I 
geeft voor de bruto-produktie per man : 
.liL= 100 % toename; J.1.. = 33.3 % toename 

I I 
Vergelijking van de arbeideproduktiviteit : 
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III = 15.000;20 % toename 
I 

11.. = 
I 

10.000 dit houdt in 
daling 20 % 

Hieruit bl~kt, dat de bruto- prodt~tie per man geen maat 
biedt voor de ontwikkeling van de werkelijke arbeidsproduk
tiviteit. Anderz~ds toont het inzicht in het verloop van 
de kosten aan, dat de arbeideproduktiviteit op de bouw
plaats geen maatstaf is voor de doelmatigheid van het 
produktieproces. 'l*evens blijkt dat de arbeideproduktivi
teit kan toe- en afnemen,zonder dat de kosten hierdoor 
veranderen. 

2.43 Interne ontwikkelingen. 
Ontwikkelingen binnen de bouwnijverheid kunnen bijdragen 
tot het verplaatsen van arbeid naar de bouv~laats en/of 
de vocrfase.Met deze verschuivingen treden veranderingen 
op in de verschillende werksituaties op de bouwplaats. 
Het in br~ld brengen van deze veranderingen kan onder ~ 
"''eer se"heuren door het .. waarnemen van-cw~zigingen in de 
:pi.'Odl::7i~i d"...echniek • .H.et is duideljjk dat w~zigingen in de 
técchniek niet op zichzelf staan, maar mede bepaald wordt 
door ekonomisch belangr~ke eigenschappen van de voortbreB
ging van bouwwerken.Veranderingen in de produktietechniek 
van de bouw kan worden vastgelegd door het bepalen van de 
zogenoemde technische coëffiënten.t:~iertoe bepaald men dè 
kosten van de diverse onderdelen van de aannemerstaak en 
het aandeel van de afzonderlijke groepen over de totale 
bouwsom. Kosten en prijzen worden verkregen uit de kalku~ 
latie (b~ voorkeur de nakalkulatie) van het bouwobjekt. 
Daarna worden cijfers berekend voor de materiaal-,loon- en 
eventueel materieel- en overheadkosten.Hieruit volgen de 
verschillende coefficienten (9). 

Veranderingen in de techniek, algemeen gesteld, worden 
zowel bepaald door een algemene technische ontwikkeling 
als door ekonornische en maatschappelijk~ voorwaarden.De 
beoordeling van een produktieproces naar zljn efficiency 
wordt bepaald door: 

1. interne verhoudingen in het produktieproces op de 
bouwplaats na te gaan, door kontrole op de kwantiteit en 
kwaliteit van het eindprodukt 

2. externe verhoudingen door bepalingen van overheids
wege,ekonomische efficiency, zoals vervanging van arbeid 
door materj.eel,minder arbeidsintensief materiaal. 

2.5 Bedr~fsflexibiliteit. 
Onder bedrijfsflexibiliteit wordt verstaan de mogelijkheden 
van een bedjjftindividueel) om aanpassing te vinden en te 
reageren op de vraag naar een bouwprestatie.tlet dient er
toe na te gaan hoe een bedrijf individueel inspeelt en kan 
inspelen op de arbeidsinhoud en de arbeidsbeleving, met 
die beperking dat slechts algemene omschrjjvinge~ van mo
gelijke raakties gegeven kunnen worden. Om de bedrjjfs
flexibiliteit zonder meer op de arbeidsinhoud en arbeids
beleving te betrekken is niet mogeljjk,daar dit veeleer 
gezocht moet worden in in de produktie, de organisatie 
van de produktie en het produkt zelf~t 
Te noemen zijn twee stappen van bedrjjfsflexibiliteit; nl. 
ekonomische bedrjjfsflexibiliteit en organisatorische be
drjjfsflexibiliteit. 
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2.51 Ekonomische bedr~fsflexibiliteit. 

Hoe reageert het individuele bedr~f op de mogel~ke markt
verhoudingen(de verhouding van de bouwmarkt en de arbeids
markt) ?.De grota arbeidsintensiteit van het bouwproces 
heeft tot gevolg, dat ontspanning op de bouwmarkt een re
tief grote werkeloosheid met zich meebrengt; Spanning op 
de bouwmarkt tot relatief grote spanning op de arbeids
markt zal leiden.(lO) 
De bouwmarkt, de markt waar het opdrachtnemend bouwbedr~f 
de uitvoering van werken aanbieden aan het opdrachtgevend 
bouwbedr~f, geeft inzicht in de samenstelling van de aan
nemerstaak. Zeer algemeen z~n de volgende reakties in de 
bou~verheid te verwachten(ll). 
In de bouw leidt opgaande konjunktuur tot spanningen op 
de bouwmarkt. Opdrachtgevers anticiperen op de st~ging 
van de bouwkosten en het st~gen van het rentepeil(l2).Men 
rekent erop dat het bouwen enkele jaren later vele procen
ten duurder zal z~n. 
Aannemers anticiperen op de toenemende spanningen op de 
arbeidsmarkt door het hamsteren van werknemers, meer d~~ 
dat zij op dat moment kunnen gebruiken.Met dit. producert
te~- en konsumentengedrag kreeëren opdrachtgevers en aan
nemers zelf de spanningen die zij verwachten. Gevolg is 
dat de produktiviteit per werknemer afneemt en de bouwkos
ten harder zullen stijgen. 
Blijkt nu geen expansie in de bouwbehoefte aanwezig te zljn 
maar een neergaande of stagnerende produktie het geval is. 
dan zal het tegenovergestelde plaatsvinden. De afzet afz~t 
van de aannemer st~gt niet volgens de verwachtingen,zodat 
de winsten zullen dalen.De reaktie zal zijn te bezuinigen 
op de variabele kosten, wat tot gevolg heeft dat men werL
nemers zal gaan ontslaan. Dit heeft tot gevolg, dat de 
produktiviteit zal gaan stjjgen,mede doordat men besluit 
de meest produktieve werknemers aan te houden. Hierdoor 
werd vastgesteld(l3), dat er een opvallende overeenkomst 
bestaat in het verloop van de bouwkosten en de situatie 
op de arbeidsmarkt. 

Hoe zal de ondernemer reageren wat betreft het aanbod v~ 
diensten en goederen ? Te verwachten is een verandering 
in de manier van aanbieden en hetgeen hij aanbiedt,nl op 
drie manieren,door: 

1. onveranaerd de positie van aannemer te bl~ven ver
. vullen, maar mogelijk met aggressievere of actievere acqui
sitie. 

2. te gaan bouwen in eigen beheer, wat inhoudt dat een 
bedrijf aktiviteiten gaat ondernemen voor bouwwerken voor 
eigen gebruik, ook als verhuurmaatschappjj. 

3. te gaa~ optreden als bouwondernemer, wat inhoudt 
dat de aannemer gaat bouwen voor de markt,waar hij het pro
dukt ter verkoop aanbiedt. 
De veranderingen die hiermee optreedt is, dat het produk
tieproces van het aannemingsbeàrjjf gericht is op het ver
richten van werkzaamheden, terwijl een bouwondernemer zjjn 
produktieproces richt op het bouwen van (gelijksoortige) 
produkteno 

Een tweetal faktoren zijn kunnen beschreven worden als be
palend voor de reaktie van het bedrijf op verschillende 
marktverhoudingen. 

1. de produktiestruktuur van een bedrijf 
2. de diverse vormen van prijsbepaling b~ verschil

lende marktkonstellaties. 



1. de produktiestruktuur van een bedrjjf.De per bedrjji' 
aanwezige bouwkapaciteit in een bedrijf kan opgebouwd ge
dacht worden uit: 
materieelkapaciteit Ma en technieken T;zij vormen samen 
de bedrjjfskapaciteit. De bedrjjfskapaciteit A1 vormt samen 
met de arbeidekapaciteit A2:.en de materialen Mt de bouw
kapaciteit Ca (ll!-) 
Binnen een bedrijf tracht men een zo goed mogelijk afgestemd 
produktieproces te bereiken.Dit kan voor het ene bedrijf 
betekenen, dat men een zo neutraal mogelijke bedrjjfskapa
citeit neemt, die men overal kan inzetten. ~oodzaak is 
het dan het geheel organisatorisch zo goed mogelijk te la
ten verlopen. Andere bedrijven hebben vanuit de ongelijk
soortigheid van bouwwerken een zelfstandig producerend,ge
speciRliseerd bouwsysteem opgebouwdt vaak gekoppeld aan 
de verw~rking van een bepaald materiaal.De mate van ver~ 
eiste kont:'.r.ui te i t, afhankelijk van de vaste kosten, die 
bepaald worden door de afschrjjving en aanwezigheid van ge
e~ecialis8erd personeel, bepaald mede de noodzaak tot konr 
t 1 .. iu:.. ~ei t in het bouwen. De per bedrjjf variërende bouwka
paciteit blljkt uit de verdeling van de samenstellende fak
toren;bv. een open bouwsysteem met 30% Ca en een gesloten 
bouwsysteem met 90 % Ca• 

2. Prijsbepaling bij verschillende marktkonstellaties.~ 
Het bouwbedrijf anticipeert samen met de opdrachtgevers op 
de diverse verhoudingen van de bouvmarkt, aannemersmarkt 
en arbeidsmarkt,de marktkonstellaties(l5)o Dit houdt in 
een gel:ijk.heid of ongel1jkheid in de vraag naar bouwwerken, 
het aanbod ervan en de arbeidskapaciteit. De reaktie van 
de ondernemer wordt bepaald door het bepalen van de pr~s 
en de mogelijKheden cp de specifieke markt, waarop hij vnl. 
werkzaam is. Hjj past zich aan bij de marktsituatie door zjjn 
prijs afhankeljjk te maken van de marktprijs. Het veilig · 
stellen van zjjn eigen inkomen (16) noodzaakt hem dan tot 
wijzigingen in zjjn aangeboden bouwkapaciteit. Blj een over
spennen betekent dit voor de arbeiders de kans op hogere 
e:a "zwarte11 lonen; blj een onderbezette bouwmarkt of ver~ 
mindering van de aktiviteiten vallen premies en zwarte 
lonen weg en is de kans op ontslagen groter. 

11 

De toeleverende bouwindustrie zál allereerst ook afhanke
lijk zjjn van de algemene vraag naar bouwwerken(l?).Boven
dien zjjn vele toeleverende bouwbedrjjven direkt gekoppeld 
aan de uitvoerende bouwbedrijven, zodat men daardoor mede 
vastzit aan het handelen van die bedrjjven. Het aanbod van 
de toeleverende bouwindustrie is echter niet direct gebon
den aan een beperkte regionale e_fzet.Men loopt daarmee 
minder risico;-men kan daarnaast in beperkte mate op voor
raad produceren. 

Ekonornische bedrjjfsflexibiliteit wordt bepaald door de 
specifieke mogel1jkheden van een bedrijf binnen de bestaan
de marktverhoudingen. Voor arbeidsinhoud en ar13idsbele
ving heeft dit tot gevolg kans op veranderingen in zwarte 
lonen,premies en het gemiddelde loon;veranderingen in het 
dienstverband en eisen ten aanzien van vakbekwaamheid en 
de te leveren prestatie. 

2.52 Organisatorische bedrjjfsflexibiliteit. 
Dit heeft betrekking op drie aspekten van het produktie~ 
proces en de voorbereiding van het produceren.Dit zijn: 

1. de organisatie van het produktieproces 
2. specifieke invloed van kontinuiteit 
3. de totale vaarbereiding van het produkt en het pro

duktieproces. 
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1. de organisatie van het produktieproces. De organi

satie van het technisch produktieproces wordt gekenmerkt 
door de volgende aktiviteiten(l8):het inkopen, het orga
niseren en de uitvoering van werken in de fabriek of kon
struktiewerkplaats en op de bouwplaats,alsmede het kontro
leren. 
Het inkopen heeft betrekking op alle produktiemiddelen, 
die voor de uitvoering van het produktieproces nodig z~n. 
Te noemen zijn: 
- grond- en hulpstoffen,dit houdt in bepaling van Mt(l9). 
- bouwonderdelen en halffabrikaten,bepaling van Mt• 
- duurzame produktiemiddelen,bepaling van Ma• 
- grond,nodig om het uitvoeringsproces te verrichten. 
- mensel~ke arbeid,dit houdt in bepaling van A2. 
- dienstverlening, bepaling van de organisatie Al. 
De manier van inkopen en het organiseren van het technisch 
produktieproces beïnvloeden elkaar we~,drzljds, narnel jjk door 
de vorm en organisatie van het pro~uktieproces(open tegen
over een gesloten bouwmetho~1 e) en óoor de keuze, die men 
moet maken over de bezettint v~~ Je produktiemiddelen. 
Bij een open bouwmethode wordt de inkoop verricht op basis 
van het ontwerp bepaald door de ontwerper.Bjj een geslote,n 
bouwmethode wordt de inkoop gekenmerkt door de bepalingen 
en het afgestemd zjjn op het ontwerp van het eindprodukt, 
bepaald door de eigenaar van de bou~methode.(20) 
De bezetting van de produktiemiddelen kent twee richtin
gen;narnelljk overbezetting en onderbezetting.Dit wordt na
der uitgewerkt in relatie met de vareiste kontinuiteit 
van een bedrjjf aanwezige produktiemiddelen. 

2. specifieke invloed van kontinuiteit.Ieder uitvoe
rend bouwbedrjjf beschikt over een zekere bedrjjfskapaciteit. 
De beschikking hebben over een bepaalde produktiekapaci
teit kan als volgt worden toegelicht(2l).Onder produktie
kapaciteit wordt verstaan het totaal van in een bedrijf 
aanwezige produktiemiddelen.Onderscheid wordt gemaakt tus
sen vaste en variabele produktiekapaciteit.Vaste produk
tiekapaciteit Cp bestaande uit permanent ter beschikking 
van de onderneming staande uitrusting van duurzame pro
duktiemiddelen enpersoneel in vaste dienst.Variabele pro
duktiekapaciteit Cv bestaande uit een tijdelijke uitrusting 
aan duurzame produktiemiddelen,arbeidskrachten en grond
en hulpstoffen. Onderscheid dient verder ge~aakt te worden 
t.a.v. fasering in de bouwuitvoering: 
fase 1: de inleidénde fase, de bouwplaatsinrichting en : 

grondwerkzaamheden. 
fase 2: de ruwbouwfase, omvat het geheel van funderings

werken, optrekken van het bouwskelet en het aan
brengen van een dél.kkonstruktie. 

fase 3: de afbouwfase, een reeks van afbouwwerkzaamheden. 
Vormen a, b en c de produktiekapaciteit in deze resp. fa
sen, dan kanals principe-vraagstuk voor een aannemer de 
mate van beschikking van vaste produktiekapaciteit als 
volgt in beeld worden gebracht. 

t/111/t vetu.u:Hr t1Er Cp IVUIC ,.e-~UZ.IC/17 /fE'T C;; 

I 



Deze twee modellen geven de dualistische positie van de 
keuze weer.het is duidel~k, dat o~ leegloop te voorkomen 
menrieen permanente produktiekapaciteit door een juiste 
planning (met het beeld van een bouwstroom) een kontinue 
bezetting kan geven.Meer realistisch is echter uit te .. ·~ 
gaan van de veronderstelling, dat binnen een bedr~f naast 
een permenante produktiekapaciteit een variabele kapaci
teit ldoor huur,onderaannemerswerk,prefabrikatie) aange
trokken wordt.Dit levert het volgende beeld: 

ModelAB 
Een bouwstroom van niet-identieke werken (van willekeurig gekozen omvang). 

uitge1•oerd met behulp van een permanente capaciteit CP, 
· bestemd om in de fasen 1 en 2 te worden ingezet (a en b) en aangel'u/d 

. met tijdelijke capaciteiten Cv1 ter aanvulling l'an CP in de fasen I en 2 
(indien nodig) en Cv2 voor de verrichting van fase 3 

Cp,v 

b 

a 

b 

werk I 

.. erk 2 \\cri< 7 

werk 3 werk ó 

enz. . 

Het verloop van de leegloop laat zien dat het geen voor -
waarde is identieke werken,aan te.nemen, maar een werk dat 
zoveel mogel~k met de vaste produktiekapaciteit.l,OOdzaak 
voor de ondernemer is te zorgen voor een bezetting van z~n 
produktiemiddelen. net bezettingsprobleem kan bovendien 
als volgt verder gezien worden: 

- overbezetting; er zullen een aantal bewerkingen 
naar de toele~erende bouwindustrie worden afgestoten.Ook 
kunnen onderaannemers worden ingeschakkeld, en wel onder
aannemers, die met de levering van materialen deze ook in 
het werk aanbrengen(z~ z~n gespecialiseerd in een onder
deel van het werk) en loon-onderaannemers,die enkel werk 
op de bouwplaats verrichten .. --.-



- onderbezetting:b~ onderbezetting zal men een tegen
gestelde werkw~ze uitvoeren, teneinde de onderbezette de
len een betere bezetting te geven. 
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3· de totale voorbereiding van'het produkt en het pro
duktieproces.Dit heeft betrekking op de technisch-organi
satorische mogel~kheden.Het gaat er hierb~ om inhoeverre 
de technische uitrusting beperkingen oplegd of mogel~khe
den biedt voor veranderingen in de organisatie en de vraag· 
naar verschillende soorten bouwwerkeno Het produkt zal het 
antwoord zljn op de vraag van de opdrachtgever en/of ge
bruiker.De ontwerper zal hiervoor het antwoord moeten ge
ven ,Belangr~k is het of de o~t.werperin· dienst is van de 
opdrachtgever of van de aannemer.B~ deze laatste wordt h~ 
eerder gedwongen te werken vanuit de specifieke mogel~k
heden van z~n produktjzmethode(op zich is dit geen bezwaar 
het kan zelfs als een noodzaak gezien worden om tot een 
juiste integr~t~e te komen).De produktiemethode mag echter 
niet overheersend z~n tegebover de belangen van de op4 
drach~~ever ~n I of gebruiker. 
De be~.C~ls:flexibiliteit in het organiseren en de werkvoor
bereiding kan worden gezien als bepalend voor de arbej_ds
inhoud en arbeidsbeleving voor de bouwvakker.Van belang 
is te weten welke produkten en organisatorische mogeljjk
heden aanwezig zjjn in de ter beschikking staande produk.;.,. 
tiekapaciteit. 

De vereistte bedrijfsflexibiliteit is afhankeljjk van de mate 
van marktbeheersing door een bedr~f.Hoe groter de beheer
sing is des te minder is de noodzaak tot flexibiliteit; 
hoe minder de beheersing van de markt des te flexibeler 
de organisatie van het bedr~f zal moeten z~n.Dit uit zich 
in de aard van de produktiemiddelen en de samenstelling 
van de produktiekapaciteit.Bij toenemende beheersing van 
de markt zal de materieelkapaciteit toenemen t.o.v. de 
arbeidskapaciteit.Steeds meer werkzaamheden,die anders ~ 
door toeleverende bouwbedrijven werden verricht, worden · 
binnen het eigen bedr~f;men zal in mindere mate van onder
aannemers gebruik maken ofwel deze strenger in de eigen 
organiBatie inbrengen.Deze ontwikkelingen gaan gepaard met 
verminderende eisen ten aanzien van de vakbekwaamheid van 
het uitvoerend personeel. 
In bedr~ven met een geringe graad van marktbeheersing zal 
de.produktiek.apaciteit voornameljjk zjjn opgebouwd uit ar
beidskapaciteit, wat flexibeler is vergeleken met matB
rieel.pe arbeidskapaciteit kan vergroot worden door het 
aannemen of ontslaan van werknemers ;dit is moeiljjker met 
materieel, daar dit een stuk kapitaal vertegenwoordigt. 
De arbeidskapaciteit kan verder worden bjjgeregeld via het 
werken met onderaannemers. Deze manier van aanpassen is 
een zeer efficiente organisatiemethode(22). 
Bjj afnemende marktbeheersing nemen de eisen m.b.t. de vak
bekwaamheid van het uitvoerend personeel toe. 



3 Arbeidsinhoud en arbeidsbeleving, theorie. 

Het voornaamste doel, wat hier aan de orde wordt gesteld, 
is te komen tot een algemene methode en analyse voor het 
beschr~ven van arbeidsinhoud en arbeidsbeleving. Dit houdt 
in een koppeling tot stand te brengen tussen 11het verband 
van technologie, organisatie en arbeidsbeleving11 enerzijds 
en faktoren die inwerken op de aard van de arbeid en ar
beidsbeleving anderzijds. 

3.1 Inleiding in de theorie. 
In de loop der jaren z~n er verschillende theorieën ont
worpen en in praktijk gebracht, die ten doel hebben verho
ging van de arbeidsprestatie. Ze waren er vooral op ge
richt om de arbeider zichzelf prettiger te voelen. met zijn 
werk en met zijn bedrijf. Dit opdat hij zijn werk zou gaan 
verbeteren Z;)Wel wat betreft de produktie en de kwaliteit 
als betreft verlaging van de kosten. 
Dt' voor11~amste trends, die men heeft nagestreeft, hebben 

1.) 

bc ~.rE.!·.J-;:.j_ng op werktijdverkorting en langere vakanties; loon
verbeteringen en toeslagen. Daarnaast heeft men het gezocht 
in meer organisatorische oplossingen zoals training van 
bazen door het voorstaan van verschillende manieren van 
leidinggeven; door werkanalyse, planning en kontrole(me
thodevernetering en procesanalyse,(23));kommunikatieverbe
ring door het verspreiden van een bedr~fsblad of het orga
niseren van diskussieavonden en verdergaand het werkover
leg. 
De kritiek op elk van de benaderingen is uitvoerig geweest. 
Belangrijk is vooral de visie per bedrijf en de wijze waarop 
zij haar organisatie inhoud geeft. Het is juist in het be
dr:ljf dat men een bepaalde visie over tteen mens 11 inhoud en 
mogelijkheden geeft;nameljjk aktief of passief instrument 
~tnnen de organisatie. 

Overzicht van theorieën, 
Van belang zijn theorieën over arbeidsmótivatie,arbeidssa
tisfaktie en arbeidsbeleving(meer sociologisch en psycho
logisch gericht) en theorieën over technologie en organi
satie.De samenhang kan in. drie stromingen worden samenge
vat(24): 

-het Scientific-Management van taylor:de beweging 
kombineerde de studie van lichamBlijke vermogens van de ar
beidende mens met een ekonomische benadering.De mens werd 
beschouwd als steeds strevend naar ekonomisch voordeel. 

· ~ de Human-Relations van o.m. Elton Mayo met het Haw
thorne onderzoek:zlj stelt de menselijke verhoudingen pri~ 
mair;arbeid is niet op de eerste plaats een ekonomischet 
maar een intermenselijke aktiviteit.De arbeidsprestatie 
wordt niet zozeer bepaald door het fysieke vermogen maar 
meer door de sociale kapaciteit van de mens. 

- de Revisionisten: zjj gingen uit van patiël~ paralle
liteit en partiële strijdigheid van bedr~fsdoelen enerzijds 
en. doelen en belangen van individuen en groepen in het 
personeel anderzijds.Benadrukt wordt vooral de betekenis 
van het werk zelf als arbeidsmotief. 
De aan de verschillende theorieën verbonden visies zullen 
zijn terug te vinden in huidig onderzoek en daaraan ten 
grondslag liggende doelstellingen.Momentele ontwikkelingen 
liggen vooral op het interdisciplenaire ge bied, en dan 
vnl. systeemtheoretische benaderingen.Duidel~k werd wel, 
dat men gaandeweg een crewoud van meningsverschillen heeft 
gekreeërd, waarin men voorstanders vindt van partiële eko
nomische, -technische, -bestuurlijke, -sociologische en 



psychologische doelstellingen. 
Zo ook het specifieke onderzoek op het terrein van arbeids
motivatie en arbeidssatisfaktiet25)."Het theoretisch en 
empirisch onderzoek op het terrein van de arbeidsmotivatie 
en -satisfaktie vertoont een dynamisch beeld!Theorieën, 
die enkele jaren geleden populair waren,zijn van het1 eerste 
plan verdrongen door andere.Onderzoekmethoden die tien ja
ren geleden. in zwang waren moesten plaats maken voor nieuwe • 
..rreleidskondities voor de opzet en effektuering van satis
fruttie-onderzoek, die voor de zestiger jaren nooit genoemd 
werden zjjn thans vanzelfsprekend geworden.De meest gangbare 
theoriein op dit terrein zijn op dit ogenblik de volgende: 
De twee-faktortheorie van Herzberg e.a.(l959)•Deze is in 
de praktjjk nog sterk in zwang, hoewel het theoretisch on
derzo.?k langzamerh::tnd de zwakheden wel heeft weten bloot 
te leggen.Ook de overigens zeer bekritiseerde(l959) en 
daarin vo0~~l de idee van de hierarchische opbouw van de 
behoeften, bljjft een belangrjjke inspiratiebron voor prak
t:'.ci en 0nderzoekers. hiernaast speelt de verwachtings
t.~ac:!:l.e van Vroom( 1964) nog steeds een belangrjjke rol in 
het satisfaktie- en motivatieonderzoek.Ze is theoretisch 
plausibel en empirisch behoorlijk gefundeerd.Motivatie wordt 
hierbij gezien als het produkt van de geanticipeerde satis
faktie en gepe~cipeerde instrumentaliteitvan een bepaalde 
aktiviteit. Vrjj nauw verwant aan deze opvatting is de doel
stellingentheorie van Locke( 1970) aEen belangr:ljke stelling 
in deze theorie is dat de mate waarin prestaties worden ~e
paald door motivationele faktoren een resultaat is van de 
doelen die de mens zichzelf stalt.Vooral de varmatie in 
het moe11Jjkheidsni veau van de doelen bljjkt een grote varia
tie in motivationele krac~t met zich mee te brengen.Een an
dere invloedrijke theorie, is de zogenaamde sociale-referen
tietheorie.De waarde van een doel en de mate waarin iemand 
met een resultaat tevreden is hangen in sterke mate af van 
de normen en standaarden die in de voo~ hem belangr:ljke so
ciale groep gelden.Tenslotte kan vermeld worden de self
esteemtheorie van Korman(l970).Hierin wordt de gedachte 
ontwikkeld dat de mate waarin behoeftevervulling leidt tot 
tevredenheid afhankelijk is van de mate van "self-esteem" 
van de persoon in kwestie.Is deze hoog dan vindt men een 
korrelatiç; is ze laag dan vindt men deze niert of nauwe
ljjks11oAndere ontwikkelingen zjjn met name het onderzoeken 
van. de invloed van participatie,organisatie-ontwikkeling, 
reorgan..i.saties en werkstrukturering. 
De verwetenschappeljjking van deze aspekten heeft onder 
meer vorm gekregen in de 11 sociotechniek11 .Ze ontwikkelde 
zich primair als een. praktische methode,waarin vrjj scherpe 
theoretische tegenstellingen t .. o.v. de heersende Human-Re
lationsbeweging(ja.ren 50), praktisch onopgemerkt bleven. 
Gesteld wordt dat socio-technische interpretaties van het 
organisatiegebeuren rechtstreeks zjjn ontstaan vanuit de 
praktische ervaring en waarneming in de industriele situa
tie(26).Dit naar aanleiding van aktuele problemen in de 
produktiesfeer; waar zjj gericht is op drie hoofdtypen van 
toepassingen•zuiver technische,zuiver sociaal-relationele 
en op korobinaties van beiden.Dit laatste is gezien de nau
we samenhang tussen arbeidsverdeling en technische uitrus
ting de meest vg.orkomende.De reikwijdte van deze verschil
lende theorieën. is niet direkt te overzien,evenmin als de 
diskussie hierover.De indruk is dat men ieder voor zich 
bezig is met zjjn eigen theorie.Dit doet neige tot het op
bouwen van een eigen theorie,waarin getracht wordt te be
antwoorden aan eigen. visie,opvattingen en uitgangspunten. 
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Beschrijving bij het schemà-dat de mate van {ndustrialisatie 
poogt 'vleer te geven. 

ad ... O. puur met de hand (shag draaien) 

ad. 1. puur gereedschap; mens als krachtbron, transmissie etc. 
(breien) 

ad. 2. 

ad. 3. 

ad. 4. 

ad. 5. 

ad. 6. 

ad. 7. 

ad. 8. 

ad. 9. 

ad.lO. 

toevoegen transmissiemiddel aan energie (pijl en boog) 

transmissie gcintegreerd in werktuig; gereedschap kan 
. losgekoppeld worden (slagroornspuit) 

overgang van natuurlijke krachtbronnen (mens/dier) via 
centrale krachtbronnen (wind, water) naar direkt aan 
werktuig (machine) gekoppelde krachtbronnen (boortol~ 

bewegingen mechanisch; besturing, instelling: handkracht 
(draaibank) 

gereedschap wordt mechanisch geleid (nieten) 

gereedschap wordt zonder menselijke energie geleid 
'(kolomboormachine pneumatisch bediend) 

bewegingen geleiding, instelling etc. rneachnisch (mens 
bedient) (volgstempelen) 

bewegingen, geleiding, bediening etc. computer gestuurd; 
automatisch wisselend gereedschap (computer bestuurde 
freesli'.achir.el 

machines koppelen : lijn, transport tussen machines met 
handkracht (perslijnl 

-ad.ll. machines koppelen ; straat, transport automatisch 
( transferstaat I 
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3.2 De relaties mens, techniek en organisatie. 

Gegeven worden beschrijvingen van hoe een techniek opge
bouwd en een klasslfikatie van technieken naar de mate van 
vervanging van menselijke arbeid door machinale arbeid.Het 
karakter van een produktieproces wordt bepaald door de or
dening van de technieken; hierin zijn een aantal basisprin
cipes te onderscheiden zowel m.b.t. de technologie.als de 
interne organisatie van de produktie. 

3.21 Mechanisatie, indeling op basis van technieken. 
Onder een techniek wordt verstaan het geheel van bewerkin
gen en verrichtingen om iets tot stand te brengen(27).Een 
produktietechniek kan als volgt worden omschreven: 

materiaal 
ener(;:iAbron----- V 

_::>geleiding 
transmiEz:ó.:s:· >produktietechniek 

turing 
·; ..... r<",?~,:;·..,ha · Á 

· denkvermogen 

Er is sprake van twee fasen: de bewerkingsfase van het ma
teriaal ,de in.werkj_ng van gereedschap op het materiaal; en 
de verrichtingenfase,alle handelingen die een goede bewer
king van het materiaal mogelijk moeten maken,gebruik wordt 
gemaakt van hulpgereedachap. Tijdens beide fasen wordt ener
gie gebruikt;energie die menselijk of niet menseljjk(centraal 
opgewekt) kan zijn.De menselijk energie kan in beide fasen 
worden vervangen door machinale arbeid. 
De mate van vervanging van menselijke arbeid door machinale 
arbeid is de basis voor de onderverdeling van klassen van 
technieken: 

- klassen 0,1,2 en 3: overgang van handarbeid naar ge
bruik van werktuigen.De variabele grootheid tussen kracht
bron, transmissie en gereedschap is de transmissie;deze 
variërt van mensel:ijk naar mechanisch.De veranderingen vin
den plaats in de bewerkingsfase. Geleiding en sturing ge
heel door dfl mens. 

- klasse 4: de menselijke energie wordt in de bewerkings
~ase vervangen door niet-menselijke, machinale arbeid.De ~e
bruikte energie in de verrichtingenfase is nog geheel men
seljjk. 

- klasse 5 en 6: het werkstuk wordt geplaatst,wat in~ 
houdt dat de plaats waar een bewerking plaatsvindt vastligt. 
De sturing verloopt van mechanisch met gebruik van mense
ljjke energie naar mechanisch met gebruik van centraal OR:
gewekte energie. 

- klaEse 7,8 en 9: het werkstuk wordt geplaatst en kan 
bewegen.De bewegingen gaan mechanisch en worden uiteinde
lijk komputer gestuurd.De sturing varieërt van handkracht 
naar sturing met de komputer. 

- klasse 10 enll:de machines worden gekoppeld.Het trans
port verloopt van handkracht naar komputergestuu~d. 
De essentiële stappen zijn: 

- de overgang van menselijke energie naar niet menselij
ke energie in klasse 4. 

- de overgang van een mobiele techniek naar een statio
naire techniek in klasse 5. 

- koppeling van machines in klasse 10. 
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Karakter van een produktieproces. 
Het karakter van een produktieproces wordt bepaald door de 
aard van de technieken, die in het vervaardigingaproces 
aanwezig zun.Als in een produktieproces b~v. 90 % van de 
aanwezige technieken in klasse 7 vallen, dan wordt het to
tale produktieproces omschreven als zjjnde klasse 7 .1-'laa t
sin.g van. een produktieproces in een bepaalde k.las.ce is van 
belang m.b.t. de positie van de mens tegenover de machine. 
De w~ze waarop het geheel van handelingen bijeengebracht is 
bepaald de vorm van het produktieproces.Dit bestaat uit de 
ruimtel:ljke indeli.ng van de produktieplaats en het onderling 
verloop in t:ljd van de bewerkingen en de verrichtingen;hier
uit volgt het produktieprincipe.Deze kunnen als volgt wor
den ingedeeld(28): 

1. de ruimtel:ij~~e indeling van de produktieplaats 
l.a.Puntsgew:ljs procede:de arbeider maakt de gehele pro

duktj_e m~e, ongeacht de graad van mechanisatie.De werker 
gaat me~ het werkstuk langs de verschillende bewerkingssta
~5 a; hj1y. -2en kleermaker ,all-round-timmerlui ,metselaar • .flet 
:z.~n. 1n feite de oude ambachten waarin geen arbeidsdeling 
heeft plaatsgevonden.In beeld gebrach~ G) ® ® (3) ]---» 

l.b.De niet-gerichte indeling:voornarnel:ljk b:lj bedr:ljven 
met een produktieproces gericht qp onderhoud en reperatie. 
In beeld gebracht: r ----- --......! -- l 

() vervaardiging 
t:=J vervaardigingsplae.. t.s-l G) ® I -.po. 
c::! werkruimte I 

I 
I 3 I 

1---------J 
De indeling is afhankelijk van de opdracht;de opdracht kan 
via een ontwerp gegeven worden.De opeenvolging va.n bewer
kingen kan. per opdracht en/of ontwerp verschillen.De soor
ten van bewerkingen kunnen per opdracht anders zijn. 

l.c.Naar de werkwijze gerichte indeling:in het produk
tieproces kunnen op vaste bewerkingsplaatsen een aantal 
bewerking,,n plaatsvinden.In beeld gebracht: 

--7;$1~-~~l~~J d~~TJ ~ 
r-- --- -;:rr -i- -l 
I [Wl [®I! IC®~ I 
I • I I. 
I ts&J [® I I l C.N:I ; 
, __ - - ~ _..J 1_ -- - - -

Welke weg een werkstuk langs de bewerkingsplaatden aflegd 
is afhankelijk van het ontwerp en het afstemmingsprobleem. 
Het ontwerp bepaald daarnaast welke bewerkingen plaatsvin
den, en welke bewerkingen niet gebruikt zullen worden.Ge
dacht kan worden aan een timmerfabriek • 

l.d.Opgave g erichte indeling.In beeld gebracht: 



De bewerkingen zljn bekend, zowel wat betreft de aard als 
de opeenvolging van bewer ~·kingen; het is een geprogram
meerd produktieproces.Bljv. deurenproduktie. 
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2. Het tljdsverloop van de bewerkingen en de verrichtin

gen; hierin z~~ drie gevallen te onderscheiden, gebaseerd 
op de kontinuiteit van de bezettingvan de produktieplaats 
en de kontinuiteit van de voortgang. 

2oaoononderbroken reeks van verschillende handelingen 
aan hetzelfde werkstuk. 

2.b.ononderbreken reeks van handelingen aan verschillen
de werkstukken. 

2.c.kombinaties van a en b. 
Vanuit 1 en 2, plaats van vervaardiging en het tljdsverloop 
kunnen de volgende produktieprincipes bepaald worden: 

- puntgewljs procede:kombinatie van l.a.en 2.a •• Een man 
verzorgt de totale bewerking van e2n werkstc.L{.De plaatsg~
bondenheid van het werkstuk is afhankc~~k van de graad van 
mechanisatie. 

- funktioneel-gerichte p:•:oduh:t.i_~: korobinaties van l.c. 
en 2o b •• Er \vordt een differt·t ta-t:.~s- naar bewerkingsfase ge
maakt; de werkstukken bewegen van de ene naar de andere 
plaats, waarbU de volgorde steeds verschillend kan zljn. 

-produkt ·ze roduktie:kombinatie van l.d. en 2.c •• 
Er wordt gespee a 1.seerd naar produktvorm;voor ieder pro
dukt is er een aparte aaneenschakeling van machines. De 
produktielljnen zUn onafhankelljk van elkaar. 
Reparatie- en onderhoudsbedrljven zijn vormen van funktione
le produktie met verschillende graad van arbeidsdeling. 
De gegeven principes zljn elementair blj de keuze voor een 
bepaald produktiesysteem, als een uitwerking van technolo
gie en organisatie.Elk principe heeft bepaalde ·voorwaarden 
en konsequenties blj de beheersing en afstemming van de pro
duktie.En wel op twee niveau•s, namelljk: 

- de interne produktieorganisatie:keuze van de inrich
ting van het produk~ieproces• d.w.z. de keuze uit een van 
de genoemde produktieprincipes.Deze wordt bepaald door de 
volgende faktoren(principiële gezichtspunten):de bezett~gs
graden vanmensen, ma')hines en hulpmiddelen; de doorstroom
snelheid van de orderinformatie en doorvoer van bouwproáuk
ten door de diverse bouwstromen,afdelingen en grcepen;de 
produktiebesturing en kwaliteit,beheersingsprocessen van 
de uitvoerendEi ·processen(29). 
Verschil tussen fllnktioneel-gerichte en produkt-gerichte 
opzet zit vnl. in de voorspelbaarheid van datgene wat ge
maakt gaat/moet worden.Deze is blj funktioneel-gerichte 
produktie minder dan blj produktgerichte opzet,hier is spra
ke van een specialisatie in de produktvorm.Voordelen van 
funktie-gerichte opzet kunnen gezocht worden in de geljjk
matige en hoge bezetting van de machines,doordat een grote 
variatie aan orders kan worden verwerkt;specifieke proces
kennis is bjj het bedienend en leidinggevend personeel ge
mahlcelljker tot een hoger peil op te voeren, terwljl de ge
bondenheid van het bedienend personeel aan een bepaalde 
bewerkingsfase niet groot hoeft te zjjn,zodat universeJare 
inzet haalbaar is.Voordelen van produktgerichte opbouw(30) 
richten zich de grotere doorstroming van goederen,de gerin
ge voorwaarden tljdens het werk,centraa1 geplaatste werkaf
gifte en administratie en kortere levertljden. 

- de interne organisatieEtruktuur:algemene kenmerken 
in de hierarcbie-verdeling richten zich blj funktioneel-ge
richte produktie op een meer horizontale struktuur, bij 
produkt-gerichte opzet op een meer vertikale organl.satie-
struktuur. 
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Kenmerkend voor funktioneel-gerichte opzet zjjn de volgende 
eisen en voorwaarden:grotere vakbekwaamheid(onzekerheid 
soort werk is groter), gedecentraliseerde administratie, 
minder mogelijkheden tot strak toezicht,c;le relatie tussen 
de baas en het uitvoerende presoneelis gebaseerdop geljjk
waardigheid, er vindt werkoverleg plaats,meer kollektieve 
verantwoordeljjkheid( ook grotere verantwoordelijkheid) ,meer 
mogelijkhede11 tot zelfontplooiing ,men maakt gebruik van uni
verseelmachïnes,het proces is arbeidsintensiever terwjjl 
door kansen op over- en onderbezetting inzet in verschil
lende stadia gewenst kan zjjn,wat leidt tot taakvergroting. 
Kenmerkend voor produkt-gerichte produktie z~n de volgende 
eisen en voorwaarden:het uit te voeren werk is bekend,men 
zal de administratie centraal regelen,het totaajj is goed 
te overzien,de relaties baas en werkers is gebaseerd op 
een bevelsverhouding,de persoonlijk verantwoordeljjkheid is 
duidelijk en formeel vastgelegd,men maakt veelal gebruik 
van speciaalmachines,waar de kans op onder- of overbezet
ting gering is en minder mogeljjkheden aanwezig zijn voo?.' 
zelfontplooiing. · 
Konkluderend kan gesteld worden, dat de hierarchieverdeling 
binnen de organsitie afhankelijk is van de technische kom
plexiteit van het produktieproces.Bjj toenemende voorspel
baarheid van de produktie worden de mogeljjkheden om hande
lingen te standaardiseren groter. De mate van mechanisatie 
neemt toe en daarmee de technische komplexiteit.Hiermee 
hangt samen een toenemende vereenvoudiging van de organi
satie. Het onderzoek( van o.m. Joan Woodward ,r.:dward Harvey) 
toont aan dat bij toenemende komplexiteit(technisch gezien) 
het aantal hierarchische niveaus·:toeneemt~ Produkt-geric.bte 
vervaardig:i.ng bezit, omdat er in een produktvorm wordt ge
specialiseerd, meer hierarchische niveau 1 s\mogeljjkheden om 
handelingen te standaardiseren zijn erg groot) "Dit in tegen
stelling tot de funktioneelgerichte produktie, waar niet 
wordt gespecialiseê'rd in produktvorm, maar een werkorgani
satie wordt aangeboden. 

3.23 De relatie mens en machine 
Hoe ontotaat de relatie tussen .mens en machine? Noodzaak 
is het in te gaan op de aard van de techniek, cie mate van 
machanisering en automatisering.Uitgegaan wordt van de 
volgende definitie van een machine\31): 
"een machine kan slechts begrepen worden als een stuk ge
reedschap, dat een steeds weer herhaalde geprogrammeerde 
daad uitvoertH. 

Een machine verricht een van te voren voorspelde taak.De 
voorspelbaarheid van een taak in. het algemeen houdt in de 
voorspelbaarheid van: 

- de plaats waar de taak verricht moet worden,waarbU 
onderscheid kan worden gemaakt in: de fabriek, de taak . 
wordt op dezelfde pl~ats verricht, het werkstuk wordt ver
plaatst langs de verschillende bewerkingsstadia; niet in 
de fabriek, de taak wordt op steeds verschillende plaatsen 
verricht,dit vereist beweegl~kheid van de te gebruiken 
technieken. 

- het tjjdstip waarop of het tijdsinterval waarbinnen een 
taak verricht wordt. 

- de kwantiteit en de opeenvolgj.ng van kwantiteiten. 
Hoe groter nu àe voorspelbaarheid van plaats, tjjd en kwan
titeit des te beter kan het menseljjk handelen vervangen 
worden door machinale arbeid.De in 3.21 gegeven omschrjjvïng 
en definiëring van een techniek, kan als volgt in fasen 
worden opgedeeld: 



1. voorbereiding voor geleiding en sturing 
2. invoer van het "werkstuk" 
3. bewerking werkstuk, In. b.v. geleiding en sturing 
4• uitvoer van het~werkstuk" 
,5 •. kontrole. 

Dit kan als volgt in beeld worden gebracht: 
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Aangenomen is, dat er in iedere fase gebruik wordt gemaakt 
~an gereedschap;dit betekent dat er in iedere fase sprake 
is van een kombinatie van energie, tansmissie en ger~ed
schap(de en&rgie kan mensel~ke en centraal-opgewekte ener
gie z~n).Hoe meer mensel~ke energie in de vljf fasen aanwe
zig is, des te moeil~ker is het om. de menselijke arbeid te 
vergel~ken met de machinale arbeid.Daarom is te verwachten 
dat mensel~ke energie als volgt kan worden vervangen door 
niet-menselijke: 

- fase 3.c:de bewerking zelf,techniek vanaf klasse 4 
- fase 3.a:techniek vanaf klasse 6 
- fase 3.b:techniek vanaf klasse 8 
- fasen 2 en 4:vanaf de klasse 11 
- fasen 5 en l:vanaf àe klasse 11. 

Uit de genoemde fasering bl~kt dat in iedere fase gerseà
schappen gebruikt worden.Zinvcl is het hierblj onderscheid 
te maken tussen bewerkende technieken en hulptc.chnieken. 
Resp. fase 3 en de fasen 1,2,4 en 5. De bewerkende_technie
ken zjJn onafhankel:ijke techni ken;de hulptechnieken kunnen 
niet los worden gezien van de bewerkende technieken.Hun 
funktie en toepassing bestaat eruit een goed resultaat te 
verkr:ijgen van de bewerkende technieken.O:n een bepaalde 
vorm en kwaliteit aan een materiaal te geven, kan gekozen 
worden uit een groep van enkelvoudige technieken. 

Samengevat gebruiken we technologie in de volgende beteke
nis:technologie ls àe theorie der technieken, het maken 
van een keuze uit de verschillende technieken.De keuze van 
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technieken kan gericht zjjn op het produkt- of produktie
pakk:et,de afstemming van het produktieproces,de te verwer
ken materialen en op het totaal aan kennis dat men heeft 
over proces,materiaal en. produkt. 

3·3 Plaats van eigen idee;n in verschillende theorie~n. 
Op twee onderdelen dient een visie te worden uiteengezet 
over de interpretatie van arbeidsinhoud en arbeidsbelevLng. 
Enerzijds gaat het erom duidelijk te rnaken wat de plaats is 
van het uitgangspunt het werk zelf staat centraal,ander
zjjds te verduidelijken. wat de plaats is van het arbeidsbe
levingsonderzoek. 

-het arbeidsbel~ving§Qnderzoek:zoals gesteld in 3.1 
neemt het arbeidsbelevingsonderzoek niet meer die belang
rjjke plaats in als enkele jaren geleden.Een drietal fakto
ren liggen aan deze verandering ::..n. visie en gebruik ten 
grondslag; 

-historische ontwihl~eling:e~aluatie verliep met de 
veranderende visie op de we?kenue mens en. opvattingen over 
menselijke arbeid. In grote 1~ . . er.. Kumt het neer op dat men 
aanvankelijk alleen het loon ajjs regulator van de te leve
ren inàpanning zag, 11homo-economicusn,die blijkt ook behoef.:.. 
te hebben aan inspraak en verantwoordelijkheid(werknemer). 
Er ontwi~~elt zich een nieuwe denktrant, die inging op de 
gedachte dat de mens zich wel aanpast aan het werk en de 
werksituatie, de ergonomie ontstond(human engeneering, dat 
pretendeerde met menskundige kennis de materiële kanten 
van werk. en leefsituaties menselijker te kunnen maken en Lbij 
te sturen) .Binnen de huidige verhoudingen wordt de noodzaak 
tot een produktief dienstverband minder absoluut geacht. 
Werken is een. manier om aan de maatschappjj deel te nemen 
en zich hiermee te ontplooien(de verburgelijking van de ar
beider).Duideljjk is dat deze ontwikkelingen altijd onder 
invloed hebben gestaan van visies en uitwerkingen van ma~ 
nagers~ bedrijfspsychologen en-sociologen en ontwerpers van 
produktie systemen. 

- k:ri tiek G.E__methoden van meting van. de werksa tisfak
tie.Ter illustratie hiervan het volgende betoog(32): 
"komt dus de vraag aan de orde; naar die arbeidstevreden
heid.Om te beginnen is het de gewoonte enquetes naar de 
ar'heidsvreugde te houden binnen het bedrijf zelf en in de 
tijd van de baas. In een omgevj_ng dus waar het al vast niet 
gebruikelijk is om kritiek en protest openlijk te uiten,be
halve dan tegen de "eigen mensen11 .De sociologen en psy'"!" 
chologen lijken nu juist niet op collega's, maar integen
deel precies op de personeelschef met wie ze spraak, voor
komen en opleiding gemeen hebben. Dit geeft al weinig 
aanleiding tot Yertrouwen; des te minder omdat een attitu
de-onderzoek veel lijkt op een sollicitatiegesprek en op 

::de tests waaraan de arbeider bij zijn indiensttreding onder
worpen werd en waarvan hij weet dat de resultaten hem voor 
altijd zullen volgen in zijn loopbaan binne het bedrjjf.Daar
bij komt dat het hier gaat om ongeschoolden en laaggeschool
den, eenkategorie mensen die gedefinieerd wordt door iets 
wat ze ontbreekt: diploma• s, of door iets waarin ze ge
faald hebben:examens. De beantwoording van vragentàuide
lljke vragen waarop een precies antwoord verwacht wordt) 
betekent voor hun dus iets anders dan voor de onderzoeker: 
wat diens welslagen in de maatschapplj heeft uitgemaakt is 
nn precies de reden waarom zlj achter de machine zijn gezet. 
En daarom, op zijn zachtst gezegd, is de ondervraging met 
gesloten vragen niet de geëigende methode tot het verwer-

\ Yenvan inzicht in de geestesgesteldheid van de fabrieks-



arbeidart en, op z~n hardst gezegd, een domme rotstreek 
van mensen die beter zouden moeten weten tegenover mensen 
die zich er maar nauwel~ks aan kunnen onttrel~en. 
Maar er is meer aan de hand. De b:ijzondere vraag "bent u 
tevreden met uw werk?" is dubbelzillldg op minstens twee 
manieren. Als aan Volkswagenbezitters gevraagd wordt bent 
u tevreden met uw auto? zal een overrompelend percentage 
antwoorden dat het kreng ze best bevalt. En toch sluit 
dat niet uit dat b~na iedereen liever een Marcedes had 
gehad,als h:ij hem betalen kon .. Gegeven àe aanschaffingaprijs 
zijn Volkswagenbezitters waarschijnlijk in meerderheid te
vreden met hun wagen. Gegeven hun opleiding, maatschappe
lijke kansen en verwachtingen z~n veel arbeiders tevrede~ 
met hun werk, met andere worden ergens anders is het net 
zo beroerd en het is ze niet tegengevallen" 

Het is mijn mening dat de betekenis van dit soort onderzoek 
wel waarde heeft, maar niet gebruikt mag worden als het 
afschuiven van verantwoordel~kheid van. de onderzoeker,in 
een 11 objektieve situatie",door het geven van inspraak aan 
de arbeider. 

- kritiek op de manier, waarop van de resultaten en 
inzichten~}:'uik wordt gem_aakt .. net is noodzakel~k je te 
bJJjven afvragen wat met het verkregen materiaal te doen. 
Bjjv •. slechts gericht op organsatie-psychologisch onderzoek 
of je eigen richten op aktie-ondersteunend onderzoek. 

-~ werk zelf.De ontwikkelingen in arbeidsmotivatie 
en arbeidesatisfaktie hebben wel aangetoond dat er nog 
geen blijvende of langdurige oplossingen z~n gevonden. Voor
opgesteld zij dat er geen vaste regels gegeven kunnen wor
den hoe wel of niet te handelen.Onderscheid is te maken in 
twee manieren van handelenëenerz:ijds trachten te verklaren 
anderz.ijds een leidraad te geven \~oor· toekomstig handelen. 
Als de nadruk wordt gelegd op het werk zelf,dan kunnen we 
hiervoor de volgende argumenten aanvoeren: 

-de basis om te kunnen. beoordelen over·het werk zelf 
de. ·invloed die er vanuit gaat, ontbreekt.Er is alt.ijd teveel 
en alleen maar gezocht hoe de verhoudingen liggen van de 
arbeider met zUn kollega's,zijn superieuren,zljn gezin.De 
invleed van de technologie op de w.ijze van organiseren 
werd onderschat. 

- de kontinue vermindering varu taken(toenemende scbei
ding en ~erkleining) betekent meestal een verkleining Vafi 
bevoegdheden, verantwoordel1jkhed~n en bekwaamheden.Dit be-

. tekent een machtsafname. 
- de technologie va~ de bouw is in meerdere opzich

ten flexibel,zowel door de geringe graad van mechanisatie 
als door interne eli externe eisen. 

3.4 Beschrijving van faktoren voor arbeidsinhoud. 
Uitgangspunt wordt hier gevormd door de eis een aantal 
faktoren te beschrijven die verduidel~ken hoe de aard en 
richting van arbeid!::L.eleving en arbeidsinhoud kan z~n. 
De w1jze waarop deze faktoren gebruikt kunnen worden is 
a:fhankel.ijk van de po si tie waarin je staat. Van belang kun
nen z1jn: de verhouding geleverde prestatie versus verkre
gen beloningen (dit komt neer op kosten en opbrengsten); 
de verhouding arbeidspositie versus arbeidsmogelijkheden 
(arbeidservaringen en verwachtingen,de aspiraties);eig.en 
arbeidspositie tegenover de arbeidspositie van anderen. 
De hier gehanteerde indeling is een van de mogelijke inde
lingen.Hct is gangbaar verschillende dimensies in de ar
beidsbeleving te onderscheiden.Deze zjjn dan overwegend ge
baseerd op de "behoeftehierarchie van Maslow" en de!' satis
fier en dissatisfier-theorie vanHerzberg".Hier zjjn onder-



scheiden de instrumentele dimensie, de sociale dimensie 
en de taak-inhoudeljjke dimensie en de werkomstandigheden. 

3.41 De instrumentele dimensie. 
Hieronder vallen zowel elementen als betaling,lonen en 
premies en vergoedingen als tevens de zekerheid van het 
dienstverband en sociale voorzieningen.In grote ljjnen 
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kan de instrumentele dimensie gezien worden als een middel 
ter verhoging van de produktiviteit of als een tegemoetko
ming aan bepaalde dissatisfiers.Inzichten en meningen om
trent de hoogte van de beloning lopen uiteen.De theorie 
van Marx stelde dat onder de verwachting van de toenemen
de polarisatie van de klassen onder het kapitalistisch 
systeem een vergaan.de verarming van de arbeidersklasse 
zou optreden.Dit heeft echter niet plaatsgevonden, mede 
door d.e wjjze waarup de beloning en de welvaart, die de ar
beiders ten ::iele viel(33).De ontwikkelde loonstelsels ko
men voor~l&.:neljjk voort uit de werkk.lassifika ties , die voor
al WE:rc~?n toegepast bjj de loonvorming, het samenstellen 
\,u.-.;: c:-gansatiestruktuur,personeelbeleid en de beleving 
van het loon.Ontwikkelde loonstelsels hebben betreYJ~ing 
op de volgende faktoren: afhankeljjk van de tjjd,afhankeljjk 
van de prestaties, afhankeljjk van bewezen diensten(3L~). 

3.42 De sociale"dimensie. 
Het gaat om de verhoudingen met superieuren en kollega's, 
het toezicht en de aard hiervan , de mogeljjkheden tot pro
motie en faktoren als het zien van de maatschappeljjke waar
de van je werk.De volgende opmerkingen kunnen hierbjj ge
plaatst worden: 

- toezicht en kontrole:te onderscheiden zjjn planning en 
terugkoppeling(dit geeft in tegenstelling tot planning 
meerdere kontakt-mogeljjkheden met kollega's en superieuren). 
De aard van het toezicht en kontrole heeft invloed op de 
grootte van de deeltaak van de werker, die op zich weer 
afhankeljjh: is van. de arbeidsdeling •• Bjj terugkoppeling lig
gen de taken vaak niet duideljjk vast, bjj planning juist 
wel,zeker bjj produkt-gerichte produktie. 

- interaktiemögeljjkheden:nameljjk het informele kontakt 
met superieuren en kollegaas(de kontaktee hebhen niet di
rect betrekking op het werk zelf).De aard van het werk, 
met name de autonomie, bepalen voor een gedeelte de moge
l:IJkheden tot kontakt.Bepalend z:ljn de autonomie bjj het be
palen van het tempo,de geluictskast en de geografische af
stand tussen de werkers. 

- participatie:participatie kan op verschillende niveaus 
plaatsvinden:werkoverleg tot ondernemingsraad.De nadruk 
wordt gelegd op de participatie op werkplaatsniveau.(35). 
Als mogeljjkheden m.b.t. participatie op werkplaatsniveau 
kunnen genoemd worden :participatie bjj keuze van nieuw 
materieel,nieuwe opzet van planning,participatie bjj het 
aanstellen van een nieuwe baas b\iv. uit de groe-t-'• 
Over het algemeen kan gesteld worden dat participatie een 
gunstige invloed heeft op de arbeidssatisfaktie(36).Echter 
kan worden gesteld dat participatie pas echt zinvol is als 
er eenredeljjke mate van arbeiàssatisfaktie in de taak-in
trinsieke dimensie.Het heeft weinig zin om alleen te zor
gen voor satisfaktie in werkzaamheden,cl.ie betrekking heb
ben op de werkkontext(37). 
In de sociale dimensie komt in belangrjjke mate de vraag 
naar voren:hoe moet de produktie georganiseerd worden,hoe 
moet de besluitvorming zjjn geregeld,welke taken zjjn aan
vaardbaar.'l'en grondslag hieraan ligt voor elk bedrjjf zjjn 
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mensopvatting en z~n organisatieopvatting.Als buitenstaan
der is hiervoor geen recept te geven;het wordt bepaald door 
de organisatoren in het bedrjjf zelf. 

3.43 J)e taak-inhoudel~ke dimensie. 
hieronder vallen de mogeljjkheden die het werk zelf biedt. 
Te onderscheiden de autonmie in. het werk en de mogeljjkhe
den tot zelfontplooiing. 

- Dim~nsie der auto~omie:hierin spelen mee de mate van 
vrjjheid die iemand heeft bjj de uitvoering van zjjn werk.Fak
toren zjjn de zelfstandigheid, het overzicht en het eigen 
afgerond taakgeheel(wat zich uit in de gevarieerdheid), 
grootte van de deeltaak en van de werkmethode.ve volgende 
opmerkingen kunnen geplaatst worden. 
Gevarieerdheid heeft voornameljjk betrekking op de grootte 
van û.e deeltaak.1·ïagegeaan moet worden welke vorm van geva
rieerdheid essentjeelis voor de werkzaamheden.De volgende 
mogel~kheà.en dienen zich aan:gevarieerdheid in produktvorm 
en goli,;kheid van technieken,er is sprake van specialisatie 
VYi],,--;;~;:ken ; gevarieerdheid in produkten en· in te gebrui
ken technieken,dit houdt in dat per produkt andere tech~ 
Dieken en een andere werkmethode toegepast of gevolgd kan 
worden(de bewerker kan zjjn bekwaamheid vergroten);gel~heid 
j_n. produkt en gevarieerdheid in werkmethode ,er zal aanpas
sing van de werkmethode aan de werkomstandigh~den plaats
vinden,er is sprake van rivalisrende technieken(dit houdt 
in dat toepassing van de ene techniek ertoe leidt dat van 
de and.ene geen gebruik kan wordengemaakt(38)).Een aanpas
sing van de werkmethode kan nodig zjjn door afstemmingspro
blemen(volgor.de waarin orders wo:eden afgewerkt kan leiden 
tot een andere werkmethode) en plaatseljjke omstandigeheden 
zoals weersomstandigheden.Als laatste vorm van gevarieerd
heid is te onderscheiden geljjkheid van produkt en werkme
de,hieruit volgt dat dit leidt tot routinewerk. 
De grootte van de deeltaak bepaald in grote mate de vrjjheid 
bjj het bepalen van de te volgen werbaethode,de opeenvolging 
van technieken en hulptechnieken;het bepalen van tle volg
orde waarin orders zullen worden afgewerkt en het bepalen 
van de werkrr.ethode. 
Autonomie bepaald in belangrjjke mate of iemands werkresul
taat het gevolg is van zjjn eigen beslissingen of de beslis
s:t.ngen van anderen, waarmee ook het werkresultaat afhanke
l~k is van anderen.Gevolgen van geringe autnomie liggen in 
het vlak van machteloosheid(afnemende aktie),verminderde 
persoonljjkheidsontwikkeling(afhankeljjke instelling) en een 
fGitel~ke verslechtering van de machtspositie van de indi
viduele werker t.o.v. de leiding(39). 

- dimensie der zelfontplooii~g:hieronder vallen de be
nodigde kennis en vakbekwaamheid voor het werk,de mogelijk
heden voor persoonl~ke ontwikkeling en het tempo waarmee 
gewerkt wordt(tempo als vorm v~n zelfontplooiing zal ws. 
niet algemeen aanvaard worden,echter de instelLing moet 
worden opgebracht om de mens de tjjd te geven om iets te 
leren). De benodigde kennis en bekwaamheid wordt meestal 
het eerst gerelateerd aan de opleiding en scholing;nl. 
geschoold,geoefend en ongeschoold.Eventueel is de voorkeur 
te geven aan de mate van getraindheid.Interessant bij de 
diskussie die hieromtrent altjjd ontstaan zjjn de volgende 
opmerkingen(40):"ieder mens heeft een groot aantal talen
ten.H~ heeft echter niet de t~d ze alle te beproeven en 
te ontwikkelen.Volledige ontplooiing in een bepaald vak 
vergt 15 van zijn beste jaren.De intelligentie is een sa-
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mengestelde funktie van het zenuwstelsel.Maar dit is niet 
de enige funktie,het zenuwstelsel zorgt ook voor andere 
aspekten van het gedrag.Deze kunnen door hun invloed van 
beslissende beteknis z:ijn voor het gebruik van de intelli
gentie,". 
De benodigde kennis en vakbekwaamheid wordt in de werksi
tuatie gedeeltel:ijk bepaald door de mate van autonmie, en 
bovendien door de relatie die er bestaat tussen werker en 
werktuigs Voor de mogel:ijkheden tot vergroten van persoonljjke 
kwaliteiten kunnen verder genoemd worden,het vergroten van 
de vakbekwaamheid,afhankelijk van de gevarieerdheid van het 
werk,het vergroten van kennis door specialisatie en het 
vergroten van kennis door participatie in het: bedrijfsge
beuren. 

3·44 Werko~Etandighede~. 
Faktoren die van invloed z:ijn, z:ijn weersomstandigheden,vei
ligheid~.:.tsieke zwaarte,de hygiëne.In zekere mate bepalen 
deze fal~~oren het verloop van het v;erk zelf ,anderzijds ko-
n ,,n L:C' j•.ust uit het werk zelf voort.Nader bekeken worden 
een aantal mogel:ijkheden m.h.o. de invloed op het werk of 
mogel:ijkhederr als moti ve.rende faktoren. 

- veiligheid: als symptomen. voor -·de mate van veiligheid 
gelden ongevallen.De volgende faktoren kunnen een ongeval 
veroorzaken:situatiefaktoren,zowel fysische als sociale 
en persoonl:ijke faktoren,zowel fysieke als psychische.B:ij 
het ontwik:..l.telen van machines ,produktie-systemen hanteert 
men. vaak de Etelling "de veiligheid begint op de tekenta
fel11.Uitgangspunt dient te zijn "systeem-ingebouwde veilig
heid11 ;hieronder kan verstaan worden de integratie van het 
systeemtproduktiesysteem of bepaald bouwsysteem) en de 
veiligheid. 
In sommige industrieën zoals de bouw en de scheepsbouw z:ijn 
er geringere mogelijkheden tot mechanisering,automatisering 
e~ standaardisering van werkzaamheden.De b~drage van niet 
geprogrammeerde, geimproviseerde handelingen va~ de mens 
in. die situatie is b~gevolg groter,dit betekent minder vei
lige situaties. 
Belangr~k is de plaats waar men werkt.Wordt op steeds de
zelfde plaats een taak verricht, dan kan een hogere graad 
van veilighej_d verlr..regen worden.Bij steeds wisselende ar
beidsplaatsen is er een grotere kans op ongevallen; dit 
t.g.v .. transport van de werker,naar de arbeidsplaats toe 
en. op de bouwplaats zelf,en. de graad van mechanisatie. 
De vraag die gesteld dient te worden is "waarom gedragen 
mensen zich soms veilig~soms onveilig?".Belangrjjke deter
minanten van iemands werkgedrag zijn: -wat weet hij ,het al 
of niet weten of er een. veiligere methode besta.at,-wat kan. 
h~,het al of niet beheersen van een: veiligere methode,-wat 
wil h~,het al of niet gemotiveerd zijn om veihliger te wer
ken.Voorl:Lchting en scholing kunnen hier toe bjjdr'agen.De 
bedrjjfsleidj_ng bepaaJ.d in grote mate de veiligl~ ~id door 
dit te verzorgen .De motivatie orn veiliger te werken is 
afhankelijk van de hogere en van de dirakte leidi.r:.g\.41), de 
groep waarbinnen men werkt en van de persoonlijkheid zelf • 
.tüervan blijkt vooral de leiding de meeste invloed te heb
ben,meer dan de groep,terwijl de persoonlijkheidkenmerken 
weinig invloed bl~ken te bezitten.het personeelsbeleid in 
.een bedrjjf bljjkt in. belangrijke mate verantwoordel~k voor 
het veilig kunnen werken.De werker zal zjjn eisen moeten 
formuleren wil hjj in een veilige situatie werken 
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- klimatologische omstandigheden:Vaak wordt veronder

steld dat een behaagl~k klimaat de arbeidssatisfaktie en 
-produktiviteit zullen verhogen.Wanneer voelt een mens . 
zich behaagljjk? 
Tussen de raens en zjjn omgeving vindt een warmte-uitwisse~ 
ling plaats.De mens prod~ceert een teveel(afhankelijk van 
de prestatie) aan lichaamswarmte;dit raakt h~ kwijt door 
konvektie,straling, vochthuishouding en door luchtbeweging. 
~r bestaan richtlijnen m.b.t. omgevingstemperaturen, lu6ht
vochtigheid en luchtsnelheid, die afhanl~:el~k zijn van de 
inspanningen die de mens verricht;waaruit bepaald kan wor
den wanneer een"mens zich behaaglijk voelt.Afwjjken hiervan 
veroorzaakt eerst een onbehaaglijk gevoel,verdergaand ont
staat een klimaat waarbij men ziek wordt.Men kan echter 
maatregelen nemen , waardoor aanpassing aan een onbehaaglijk 
klimaat tot stand kan komen;door kleding,voeding en drank. 
Belangrijk ü· onderzcheid te maken in twee situatues, kli
maat wae,J..'i!·~ gewerkt wordt kan geregeld worden.Er kan een 
b,"haagljjk klimaat worden geschapen.Er zijn echter vele ver
s':': :Jrc• . .LC!-3 faktoren, zoals het binnenklimaat is tijdelijk niet 
te regelen(openzetten van grote deuren in hallen,verschil
lenin kleding, plaatselijk afwijkende situaties (een bepaal
de machine veroorzaakt een hoeveelheid stralingswarmte). 
Tweede situatie waarbij men buiten werkt.Het klimaat valt 
r..iet te regelen •. Er zjjn maar wej_nig dagen op een heel jaar 
met een behaaglijk klimaat;tjjdens de andere dagen past meJJ. 
zich aan. door klading.Het al of niet werken bij regen, vorst 
storm e.d.,,viordt bepaald door de veiligheid,de aard van 
getroffen en te treffen maatregelen en door 11 noodzaak(bv. 
een bepaalde procesgebon.dheid, eisen van buitenaf). 
In Nederlandse omstandighl9den(m.b.t.,klimaat) kan de arbeids
prestatie bijna altijd geleverd worden.De konklusie diè ge
plaatst kan worden is dat er in feite niets objektiefs ge
steld kan worden over klimatologische omstandigheden.In 
relatie met de arbeidesatisfaktie kan de aard van de werk
omstandigheden invloed hebben op de soci.ale en de instru
mentele dimensie.De bedrijfsleiding kan invloed h~bben op 
de werkomstandigheden,waarmee een stuk personeelbeleid en 
ee~ aantal voorzieningen treffen in materiële mogelijkheden 
door hogere beloningen onder nadelige werkomstandigheden. 

Een belangrijke opmerking moet gesteld worden,namelijk dat 
geen rekening wordt gebouden met de zogenaamde positionele 
kenmreken.Di t houdt in persoor.lijk..1.eidskenmreken als leef
tjjd, fysische gesteldheid, sociale afkomst ,aantal d:tenstja
ren en dergelijken.Deze kenmerken worden pas belangr~k als 
bekend .is welke veranderingen in het sociale en techn.ische 
systeem aangebracht worden, doordat zijde detaillering ver
deringen bepalen.(42). 

3.5 Gebruik en toepassingen van arbeidsbelevings-dimensies. 
De vraag naar arbeidsonderzoek wordt in belanghljke mate 
hebeerst door de eis naar beter personeelsbeleid,en be
heersing van het produktieproces(beheersing van de arbeids
prestatie).Over het algemeen werd inzicht verkregen in het 
marktgedrag en de werkorientatie van arbeiders in het be
drijf en in de bedrijfstak.Zo werd inzicht verkregen over 
de waardering van de sociale en instrumentele mogelijkheden 
die het bedrijf en de bedrijfstak biedt.Een ernstige tekort
koming bij dit onderzoek is de eenzijdigheid, doordat men 
zich enkel bezig hield met extrinsieke eigenschappen van 
het werken.Elke arbeid echter heeft technologische en or
ganisatorisch bepaalde taakkenmerken. 



Dit heeft onder meer tot gevolg gehad dat men deze aanpak 
is gaaa voorstaan,o.m. taakstrukturering(43). 
In de bouw zijn, voorzover bekend een tweetal onderzoekin
gen uitgevoerd, die vnl. betrekking hebben op arbeidsmoti
vatie met het oog op personeelswerving(44). 

Het feit dat iedere arbeid technologische en organisato
risch bepaalde taakkenmerken bezit,eist dat onderzoek 
wordt verricht naar die taakkenmerken.Echter, het is niet 
duidelijk welke taakkenmerken samenhangen met welke tech
nologie en/of organisatievorm.Hiertoe kan worden uitgegaan 
dat de vorm van de organisatie afhangt van de toegepaste 
technologie;n.l. uitgaande van kenmerken van technologie 
bepaalde koasequenties te geven zijn voor de vorm van or
ganiseren( lt-5). 
De geg-3\'en dimensies va.n arbeidsinhoud en arbeidsbelevin,g 
geven een. IDÇ~,:Selijkheid tot het vastleggen van een werksitua
tie. Ieders taak binnen het produktieproces kan beschreven 
w~rdeu &a~ de hand van de verschillende dimensies.Beschrij
V.1. <g -. è•.n de verschillende dimensies alleen kan overigens 
geen verklaring geven.Zij zullen altijd j.n een breder kader 
bezien moeten worden. 

3.6 Koncept voor beschrijving van arbeidinhoud en arbeidsbele
ving. 
De veranderingen van technologie verloopt door de histori
sche ontwikkeling naar toenemende mechanisatie,standaardi
satie en routinisatie.Dit betekende in feite een toenemen
de desintegratie en. fragmentatie van de oorspronkelijke ta
ken van de ambachtsman.De technologie verloopt zodoende 
volgens de typologie ambachtelijk-gemechaniseerd-assamblage
automatisering. Noodzaak is om na te gaan hoe deze desin
tegratie (opdeling in de kl.;;inst samenstellende delen) en 
fragmentatie{voortschrijdende verbizondering van het werk, 
hand in hand met mechanisatie en routinisering) verklaard 
kan worden uit de keuze van technieken(technologie,keuze 
van technieken,de theorie). Hieruit kunnen verklaringen 
worden gegeven voor de verschillende verschuivingen in de 
aard van de arbeidsbeleving.Verschuivingen doordat bekwaam
heden van materiaalbewerking komen te liggen bjj bekwaamhe
den op het sociale vlak. 
Deze toenemende scheiding en verkleining van taken betekent 
een verandering,meestal een verkleining, van bevoegdheden, 
veran.twoordel:ljkheden en bekwaamheden.Dit komt overeen met 
een toenemende arbeidsdeling. De mate van arbeidsdeling in 
een bedrijf wordt bepaald door externe faktoren, die het ~e
drjjf beïnvloeden; en interne faktoren. die om een ·betere .. 
benutting en afstemming van. de werkwjjze, het materieel en 
de mensen. vragen. 
De toegepaste technieken zijn terug te vinden in het produk
tieproces, onder te verdelen naar werkstromen: 

- werkstroom van produktie van gereedschaPI?"'n 
- werkstroom van de prOQUktie van onderdelen 
- werkstroom van ue produktie van eindprodukten 
- onderverdeling naar materialen, die verwerkt worden. 

Als vormen van taakopsplitsing zijn de volgende mogelijkhe
den aan te geven: 

- binnen een techr4ek: iedere fase binnen een techniek 
kan een afgeronde taak voor een arbeider worden~ 

- binnen een werkstroom:iedere techniek binnen dit pro-
ces kan een afgerond taakgeheel worden. 

- binnen het uroduktieproces:een werkstroom vormt een 
afgeronde taak. 



- binnen __ het_P.rQduktieproces van een_~edLüf:de taak 
van de werker is uitgesmeerd over een ge deel te van en.l{.ele 
of alle werkstromen. 
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De genoemde dimensies van arbeidsinhoud en arbeidsbelev~g 
worden nu nader bekeken voor de onderscheidden takËm. ne
perkt wordt tot de dimensie der autonomie, dimensie der l. 

zelfontplooing en de sociale dimensie.De andere dimensies 
worden er niet b~ betrokken, daar deze teveel situatiege
bonden zjjn.Over de drie genoemden kunnen redeljjkerwijs de 
volgende uitspraken en beelden worden geformuleerd. 

,;.61 Fase binnen èentechniek vormt een afgeronde taak. 
- autonomie: de beperktheid van de deeltaak spreekt 

voor zichzelf,waarmee geljjk de werkmethode wordt vastgelegd. 
Het aantal handelingen is gering,terw~l de volgorde centraal 
buiten ~e werker om,is vastgelgd.De gevarieerdheid is door 
de volledig2 afstemming van de handelingen beperkt. 

- ~eU.o!:.tplooiing: het werken als zodanig heeft een sterk 
r'"lutiuen,atig karakter.De handelingen z~n volledig voorspel
b,, ,.r ~ t: ;renals de afw~kingen die kunnen voorkomen. Scholing 
of bekwaamheid is niet nodig,slechts een getraindheid, waar
bij in. korte t~d voldoende kennis kan worden opgedaan om de 
voorkomende handelingen te beheersen. 

- de sociale dimensie: de mogel~kheden om t~dens het 
werk met elkaar te kunnen praten worden beperkt door geo
grafische pla.atsverschillen.De techniek legt het tempo op 
aan de werker,terwjjl er weinig mogeljjkehden zjjn dit te 
doorbreken.Het toezicht en de kontrole wordt bepaald door 
de planning, omdat de voorspelbaarheid van de produktie 
erg groot is; de kontrole gebeurt via terugkoppeling over 
het uitval en de hoeveelheid afval. 

Gesteld kan worden dat de toegepaste technieken zullen 
vallen in de klassen 8 en volgenden. De arbeidsbeleving 
zal hier in het algemeen zeer gering zjjn, omdat veelal al
les voorspelbaar is;dit houdt in een hoge mate van mecha
nisering en automatisering.Het zjjn vnl. organisatorische 
ingrepen die de mogeljjkheid openen het werk te verrichten 
en door roulatie hierin enige afwisseling te kunnen bren
gen. 

3.62 Iedere techniek vormt een afgeronde taak. 
Hiervoor dient onderscheid te worden gemaakt in het funk
tiegerichte en produktgerichte produceren. 

- aut0nomie: de gevarieerdheid is gering in Pg(produkt
gericht), daar hier een specialisatie aanwezig is naar een 
produkt ,en technieken worden toegepast vanaf klasse 5. 
Blj Fg(funktiegEricht) is een grotere variatie van produk
ten fuogel~k;het produktieprincipe is erop gericht een werk
organisatie voor de vervaardiging van meerdere soorten 
produkten aan te bieden.Dit kan inhoudendat kleinere neries 
worden uitgevoerd.De toegepaste technieken vallen in de 
klasse 1 tot 9. 
Voor het verrichten van de grootte van de deeltaak zjjn een 
viertal mogeljjkheden aan te geven; alleen het verrichten 
van een techniek,gebonden aan gereedschap, het verrichten 
van een techniek en de daarbjj behorende administratie(vn1. 
bjj funktiegerichte produktie), graad van mechanisering 
(dit bepaald het aantal handelingen dat verricht moet wor
den ,afh. van het produktieprincipe), en over- en onderbe
zetting{blj Fg bestaat dan de mogelljkheid tot het inschake-
len van een andere techniek). 
De autonomie blj het bepalen van de werkmethode blljft beperkt 
doordat men in principe slechts één. techniek uitvoert. 
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- zelfontplooiing:de benodigde kennis en vakbekwaamheid 

is afhankeljjk van het produktieprincipe.B:ij Fg wordt een 
relatief hoge vakbekwaamheid geeist i.v.m. de kans op wis
selende produktvormen. Bjj Pg zjjn de produktvormen bekend 
er is slechts een getraindheid nodig om de handelingen, 
die goed voorspelbaar zjjn, uit te voeren.De persoonljjke 
ontwikkeling is bjj Pg beperkt,bjj Fg relatief groot door 
mogeljjkheden van specialisatie in een techniek. 

- sociale dimensie: de interaktiemogelijkheden z:ijn ver
geljjkbaar met die beschreven in 3.61 , voor Pe;-werk.Bjj 
Fg kan doordat de werker zelf z:ijn tempo kan bepalen,meer
dere mogeljjkheden aanwezig zjjn.De aard van het toezicht 
en kontorle gebeurd bjj Pg -opstelling via planning,met 
weinig overleg met superieuren.B1j Fg via terugkoppeling, 
het kontakt met superieuren en kollega's is relatief groot 
door e~::lt min of meer verplichte interaktie. 

3.63 Een werkstroom vormt een afgerond taakgeheel. 
Or~k hier r;ordt het onderscheid Pg en Fg doorgetrokken 
o\·•,r o.e verschillende dimensies. 

- autonomie: de gevarieerdheid bestaat bjj Pg, waar 
technieken uit de klsse 11 worden gebruikt, door de hoge 
graad van mechanisering uit weinig of geen variatie,noch 
in produkten.,noch in werkmethode.B:ij Fg-werk bestaat de va
riatie zowel uit een. variatie in produkten als variatie in 
de te gebruiken technieken(en de opeenvolging ervan).De 
grootte van de deeltaak wordt b:ij funktiegerichte produktie 
beheerst door een groot aantal technieken en tevens een 
stuk administratie dat moet worden verricht.•raakvergroting 
kan optreden tog.v.overbezetting in. een andere werkstroom. 
B:ij Pg-produktie is er een beperkte deeltaak, waar via een 
reeks van technieken een fase beheerst wordt, bv. de kon
trole. De mate van autonomiG bjj het bepalen van de werkme
thode zal bjj E'g groot z:ijn, daar de werker zelf per produkt
vorm de volgorden en de soort technieken kan bepalen.B:ij 
Pg is deze autonomie gering daar de produktiestroom de sa
menstelling van de taak bepaald. 

- zelfontp_looiing: Bij Fg-produktie is de vereiste ken
nin en vakbekwaamheid erg groot door de omvang van de ta
ken; persoon11jke ontwikkeling zal zich eerder richten op 
vergroten van de vakbekwaamheid dan op kennisvergroting. 
B:ij een Pg-produktie is een goede training en. instruktie 
voldoende voor het uitvoeren van de taken, terwijl persoon
lijke ontwikkelin.gsmogelijkheden gericht zljn op specialisatie 

- sociale dimensie:bjj Fg-produktie zal een redelijke 
vr:ijheid in het bepalen van het tempo aanwezig zjjn, zodat 
men meerdere mogel:ijkheden heeft wanneer te werken en wan
neer te ontspannen.Het toezicht en kontrole vindt plaats 
via overleg en terugkoppeling.Bij Pg-produktie za::t er wei
nig personeel binnen een werkstroom aanwezig z:ijn, planning 
en kontrole bepalen het toezicht. 

3.64 Werker heeft taken in verschillende werkstromen. 
-~onomi~:de gevarieerdheid zowel in de te gebruiken 

technieken en de te maken produkten zal groot zijn,evenals 
de deeltaken door administraitie en kans op overbezetting. 
De autonomie in het samen-stellen van de werkmethode zal 
veelal in onderling overleg gebeuren door de werkers in 
de verschillende werkstromen en met superieuren. 

- zelfontplooiing: de benodigde kennis en vakbekwaam"!" 
heid is groot,terwijl mogeljjkheden tot persoonlijke ontwik
keling ruim voorhanden zijn 

- sociale dimensie:interaktiemogelijkheden. door kontakt 
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met werkers uit andere werkstromanis groot;de aard van het 
toezicht en de kontrole wordt bepaald door overleg en te
rugkoppeling., 

3· 7 Samenhang. 
Doel is om te komen tot het vastleggen va.n 11 het·verband 
tussen technologie,organisatie en arbeidsbeleving" ener
zijds en faktoren die inwerken op de aard van de arbeid en 
de arbeidsbeleving anderzijds.Het bestaan van een dergeltk 
verband wordt niet zonder meer algemeen geaccepteerd.Aàn
gegeven werd dat voor het beoordelen van een totale werk
situatie de basis ontbreekt.Dit mede doordat men de in
vloed van de technologie(theorie der technieken,het make;U 
van een keuze uit de verschillende technieken) op de wijze 
van organiseren wordt onderschat of zelfs niet wordt on·
derkena. 
Het verband is uiteengezet door de hea:hrijving en inter
pretatie van de verschillende asp0kte.n afzonderlijk: 

- technologie: beschrevel' wordt de relatie mens en ma
chine en wel twee principië:...l r ~.,l.aties: 
relatie l,waarbij de machine hulpmiddel is voor de mens 
relatie 2,waarbij de mens hulpmiddel is voor de machine 
Van welke relatie in een rpoduktieproces sprake is, is af
hankelijk van de mogelijkheden tot programmering van hande
lingen in het proces.Relatie 1 bij een geringe mate van pro
grammering,relatie 2 bij een hoge mate van programmering. 
Gevolgen van deze principiële relaties zijn twee fabrikage
principes, een funktiegericht(relatie 1) en een produktge
richt(relatie 2) fabrikageprocede. 

- organisatie: als een van de meest bepalende kenmer
ken van een organisatie wordt gezien, de manier waarop de 
werkvoortgang wordt gekontroleerd.Onderscheiden zijn via 
planning en via terugkoppeling.Kontrole door middel van 
terugkoppeling geschiedt in produkti.eprocessen, waa:cbinnen 
de mate van programmering van handelingen gering is;bij 
een hoge mate van programmering volgens planning.De voor
spelbaarheid van handelingen heeft invloed op de graad 
van arbeidsdeling en/of mechanisatie,welke blj toe.llemende 
voorspelbaarheid kan toenemer .• (46). 

- de aard van de arbeid en de arbeidsbeleving wor:it ge
zien als zijnde opgebouwd uit de instrumentele,de sociale 
en de taak-inhoudelijke dim~nsie en de verschillende werk
omstandigheden.De w~ze waarop van deze faktoren gebruik 
gemaakt kan worden is afhankelijk van de situatie en posi~ 
tie waarin je staat.Dit komt neer op de verhoudingen in 
prestatie en verkregen beloningen(kosten en opbrengsten) 
arbeidspostie versus arbeidsmogelijkheden,eigen arbeidspo
sitie tegenover de arbeidspositie van anderen. 

Iedere arbeid bezit technológisch en organisatorisch be
paalde taakkenmerken,wat in konceptvorm als volgt nader 
kan worden aangegeven{47).Doel hierbij is te komen tot een 
basis voor het onderling vergelijken van technologiën en 
organisaties in verschillende·~oorten van bedrij~en.Verge
l~kingen van de bouw met andere tahl~en van nijverheid be
trekken veelal slechts de vraag of de bouw te industria
seren zou zijn. In deze vergelijkingen wordt de bouw als · 
niet~stationaire industrie vergeleken met een stationaire 
industrie(48).Deze onvolledige wijze van vergelijken wordt 
hier vervangen door vergel~kingen vanuit de technologie 
en organisatie.Onvolledig en onjuist zijn deze vergel~kin
gen omdat ze te statisch zijn en niet voldoende ingaan op 
het ontstaan en de ontwik.tç:eling van organisaties en tech-



nologiën.Bovendien moet de interne organisatiestruktuur 
beter worden verklaard moh.o. gevolgen voor arbeidsbele
ving. 

Als uitgang~llte_~ worden gehanteerd : 

32 

- technoiogie~of het werk in een organisatie, wordt 
beschouwd als de bepalende karakteristiek van organisaties. 
Organisaties worden primair gezien als systemen om werk te 
laten geschieden, voor het toepassen van technieken op pro
blemen of voor het verwerken van ruwe materialen. 

- technologie wordt ge~ien als onafhankelijke variabele; 
de struktuur, de 11 arrangcmenten tussen mensen om werk ge
daan te krijgen, als een afhankelijke variabele. Doelen wor
den beschouwd als gedeeltelijk afhankelijke variabelen. 

- geprobeerd wordt om de organisatie als een geheel te 
konceptualiseren, eerder dan met specifieke processen te 
handelen 

- technologie is misEchien de beste basis waarop organi
saties vergeleken kunnen worden. 
Onder technologie wordt verstaan de akties, die een in1i
vidu onderneemt op een objekt me.t of zonder werktuigen ·:f 
mechanische toestellen; met de bedoeling om enige verande
ring in dat objekt aan te brengen.In het proces van het ~a
teriaal veranderen moet het individu met anderen samenwer
ken.De vorm van deze interaktie noemen we de struktuur(49). 
Achtereenvolgens worden behandeld kenmerken van technolo
gie, ruwe materialen en de taken- en sociale struktuur. 

3.71 Kenmerken van technologie. 
Twee aspekten van technologie zijn direkt relevant voo:r de 
struktuur van de organisatie: 

- het aantal afw!jkenc!e gevallen, die in het werk wo~den 
tegengekomen;dit betekent de graad waarmee de pri~~els ver
kregen worden als vertrouwn of onvertrouwd met het uit te 
voeren werk.Op schaal varieërt deze van hoog naar laag. 

- de aard van het zoelg>roces, dat ondernomen moet wor
den door een individu als afwijkingen optreden. Twee typen 
van processen zijn te oriderscheiden: Een zoekproces dat ge
leid wordt op logische en analytische basis (50). en een 
zoekproces dat ontstaat als het probleem zo vaag is en nau
welijks te konceptualiseren, zodat het haast niet te ana~
seren is.In een matix uiteengezet wordt het vvlgende beeld 
verkregen: zoEKP~oces;: 
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Waarom we1.nrg uitzonderingsgevallen in 1 en 4 ? 

- De ambachteljjke industrieën kennen historisch gegroei
de beroepen .. De technieken zjjn binnea::.een groot tjjdsinter
val ontwilé.kel t en gepcrfectioneert .I-Iet ontwerp wordt afge
stemd op reeds lang bestaande technieke~, die bovendien 
niet direkt gebonden zijn aan bepaalde produktvormen. 

- De routj.ne-industrieën kermen eveneens weinig uitzon
deringen in verband met de él.fstemming van het ontwerp op 
de toe te passen technieken.Dit soort industrieën produ
ceert in massa, wat in feite alleen mogeljjk is als er wei
nig uitzonderingen voorkomen;eventuele uitzonderingen moe
ten van te voren zjjn te voorzien en plannen. 
Waarom veel uitzonderingen in 2 en 3 ? 

- Niet-routine-industrieën ontstaan vanuit een specia
lisatie uit de ambachteljjke beroepen.Gespecialiseerd wordt 
in een. aantal bewerkingen,wat een beperking in de toe te 
passen technieken betekent.Bovendien bieden deze industrie
ën geen zelf ontwikkeld produkt a.an maar een werkorganisa
tie, zodat een grote variabiliteit in produktvormen bereikt 
kan worden in de produktie. 

-Industrieën uit cel 3 ontstaan weer als specialisat~~ 
vanuit nietroutineindustrieën.Gespecialiseerd wordt in de 
vervaardiging van speciale produkten;aangeboden wordt een 
bepaald systeem\veel:eer dan eenkant en klaar produkt).Een 
aantal onderdelen worden kontinu geproduceerd; andere on
derdelen(niet-direkt-essentieel)kunnen aangepst worden als 
het ontwerp volledig bekend is. 
Ten aanzien van de zoekprocessen kunnen als faktoren,dj.e de 
afwjjkingen veroorzaken,genoemd worden:afwjjkj.ngen t.g.,v. de 
toe te passen bewerkingstechnieken~de kwaliteitseisen die 
aan het produkt of organisatie worden gesteld,de produkt
vorm en de organisatie van het produktieproces. 
Wat is nader aan te geven met betrekking tot een bepaald 
fabrikage principe( 51) en de verschillende mogeljjkheéi.en van 
taakopsplitsing(52).Gegeven wordt een beeld van funktioneel
en produktgerichte produktie: 
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Kenmerkend voor 1, de ambach~ljke industrie, is een punts
gew:ijs en/of funktioneel-gerichte produktie,waar de taak 
van. de werker ka.n variëren tussen een taak binnen het pro
duktieproces(een werkstroom kan eon afgeronde taak zljn)e~ 
taken uitgesmeerd over een gedeelte van enkele of alle 
werkstromen. 
Kenmerkend voor 2,de niet-routineindustrieën,zljn fuructio
neel gerichte fabrikage en èen taak binnen Mm werkstroom 
(dit houdt dat iedere techniek bitmen dit proces een afge
ronde taak vormt) of een bepaalde werkstroom. 
Kenmerkend voor 3 is dat het fabrikagepr:i.ncipe zowe 1 funk
tioneel als produktgericht is,terw:ijl de taken bestaan uit 
een taak binmm een techniek of uit ~~n techniek. 
Kenmerkend voor 4,de routine-industrieën,is een produktge
richte produktie en. taken die binnen het toepassen van één 
techniek liggen(dit houdt in een fase binnen een techniek). 

3.72 Ruwe materialen. 

I 
I 

I 

Kenmerken van ruwe, nog te bewerken materialen z:ijn: 
- technieken z:ijn afgestemd op de transformatie van r)~ 

materialen. De stand van de manier van analyseren van d~ 
karakteristieken van de ruwe materialen,bepaald de techno
logie gie, die gebruikt moet worden. De aard van het mate
riaal begr:ijpen, betekent in staat z:ijn om het beter te kon
troleren en een. goede voorspelbaai"heid en efficiency te :be
reiken b:ij de transformatie.hier wordt dus niet gerefereerà 
naar de essentie van het materiaal, maar naar de mate waar
op de organisatie die bereikt. 

- de stabiliteit en de variabiliteit van het ruwe mate
riaal, dit houdt in of een materiaal bewerkt kan worden op 
gestandaardiseerde w:ijze of dat steeds wijzigingen noodzake
lijk z:ijn. Organisaties proberen over het algemeen hun ruwe 
materialen te standaardis:eren om uitzonderingen te voorko
men.Dit is het punt waarop processen onpersoonlijk worden. 
'l·wee kontinua kunnen tegen elkaar worden ui teengezet: 
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De eerste karnkted.stiek heeft betrekking op de graad van 
mechanisatie. Z~n de ruwe materialen goed begrepen dan is 
de vaorspelbaRrheid m.b.t .. de transformatie groot.De pro
grammering kan dan ver doorgevoerd worden:de mens wordt 
een verlengstuk van de machine. 
De tweede karakteristiek heeît betrekking op de verwisse
ling van gereedschappen.,Is de aard van het ruwe materiaal 
verkregen uls uniform en sta biel, dan kan gewerkt worden 
met standaardLlethodes,het gereedschap hoeft dan weinig ver
wisseld te worden. 

3.73 Taakstruktuur en dè sociale struktuur. 
Deze strukturen van een organisatie worden opgebouwd ge
dacht als bestaande uit twee dimensies:kontrole en koör
dinatie. 

->kontrole kanworden opgedeeld in twee komponenten., 
<!_e mat~_y_9.n.._yr!jheid bij het ui toefenen van taken( voor het 
individu en voor de groep) en de machi van een individu 
of groep om schaarse bronnen te mobiliseren en de oms,:-:hrij
ving van verschillende situaties te kontroelren, zoals de 
omschrijving van de aard van het ruwe materiaal. Vrijheid al' 

handelen betekent hier niet de vrijheid van toezicht of de 
vrijheid om de volgorde van taken of het tempo van de taken 
eenvoudig te wijzigen. Vrijheid van handelen betekent_ :oor
delen of al dan niet goed toezicht is vereist op een of 
andere taak, op veranderende programma's en op-: de onafhan
kelijkheid van taak in vergelijking met andere taken.Vrijheid 
van handelen en macht warden vaak gekorreleerd,echter er 
is een belangrijk verschil:macht beinvloedt de outputs di
rekt, omdat het keuzes inhoudt die betrekking hebben op 
primaire doelen en strategieën; vrijheid vail handelen rela
teert aan de keuzen tussen middelen en het oordelen van 
de kritische en onafhankelijke aard v.an de taken.Zjj hebhem 
daarmee geen direkte invloed op doelen en strategieën,daar 
deze beslissingen worden gevormd binnen het kader van de 
geaksepteerde doelen en strategie van het bedrijf. 

- koörctinatie wordt verkregen door planr~ng en de terug~ 
kap~~lin_g_hierbij.KoÖrdinatie door planning refereert aan 
de geprogrammerde interaktie van taken, de interaktie is 
duidelijk omlijnd door regels, door andere gereedschapp~n~ 
door het machinepark of door de logika van het transforma
tieproces.KoÖrdinatie door terugkoppel:tng ref~reert aan de 
stand gebrachta afwisseling in de aard of de volgorde van 
taken verricht door twee verschillende eenheden. 
Drie taakgebieden vau de leiding van een organisatie k:.m
nen worden aangegeven: 

- ontwerp en planning funktie: dit bevat de belangrijk
ste beslissingen zoals: welke goederen of diensten worden 
geproduceerd, wie zullen de klanten zijn, wat zal de toe te 
passen technologie worden en welke zijn de bron11en van le
gitimiteit en kapitaal(financiering). 

- de technische kontrolä en steun van produktie en mar
keting;bevat funkties zoals:marktonderzoek en algemeen ver
koopmanagement,inkoop, kalkulatie ,produkt- en procesre- :•_ 
search,klantenservice,kwaliteitskontrole. 

- direkt toezicht op produktie en marketing:toezicht op 
hen die met het ruwe basismateriaal werken en op hen die 
hen die het verkopeno 
De verdeling van de interakties is hiernaast in beeld ge
bracht, wat betreft de taakstruktuur.Ter toelichting het 
volgende: 

- De niet-routine-industrieën van cel 2 hebben te maken 
met niet-uniforme materialen, die in beide taakgebieden 
(de technische kontrole en het toezicht) niet volledig be-
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grepen worden.Alhcewel het zoekproces niet logisch e;eleid 
kan worden, moet aan hoge graad van experimenteren e!1 ge
voel worden toegekomen. In zo'n technische situatie moet 
de vr~heid van bandelens van zowel hen die toezicht hebben 
op de transformatie van ruwe materialen, als voor de tech
nische hulp voor het proces verlenen, hoog zUn.Het duide
ljjke verschil in de ljjnverhouding zou zelf informeel niet 
aanwezig kunnen z~n,doordat opzichters hulp verlangen van 
het uitvoerend personeel. 

- de routine-industrie~n van cel 4, hier is sprake van 
unifqrme, stabiele materialen,waarhij in de bewerking wei~ 
nig uitzonderingsgevallen voorkomen 9 die eventueel via a':"' 
nalytische weg opgelost kunnen wordenoin zo'n technische 
situatie is de vrijheid van handelen van beide groepen laag. 
Er is een goed geprogrammerd produktieproces, en er zal 
dan ovk geen behoefte bestaan om een grote mate van vrij
heid in het handelen toe te staan(dit kan zelfs gevaarlijk 
zjjn). De N,:lcrling afhankeljjkheid van de gropen heeft het 
karakte:' van. leidinggevend( beve1.sverhouding) <> 

- i..n.dï.•.strieën uit cel 3 kenne~, doordat veel ui tzonde
r~~gcgevallen het zoekproces noodzakeljjk maken, verhoudin
gen , waarbjj macht en de vrijheid van handelen van de tech
nische groep,die de afwijkingen behandelen groot zjjn.Dit 
ten koste van de opzichters, die reageren veeleer op de 
resultaten van het zoekproces, dan zelf te onderzoeken. 

Het p~obleem van de ~nvloed van technologie en orgAnisatie 
of zoals het in de literatuur wordt genoemd het Technolo
gisch impe~atief,is uiteengezet op dt~e niveau•s: techno
logie e~ de kenmerken hiervan, de kenmerken van ruwe mate
rialen(53) en de invloed op de taakstruktuur • .Feitelijk 
komt het neer O_E_ci~.!I!...ate_van techrwlo~scJ.:l.e zekerhei~_nl~ 
de w.ijze waar~en lid van een ~nisatie in de sociale 
struktuur van z.ijn organisatie dee1_-_ne~mt' kan worcre~-to~~ 
schreven aan de mate van technologische onzekerheid in de 
afdeling of organisatie en vanzlin eigen taken. 
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4. Arbeidsinhoud en arbeidsbeleving, praktjjk .. 

Waarom gaat iemand jn de bouw werken, wat zoekt hjj in de 
bouw ? Welke veranderingen. zijn er in het bouwvakberoep op
getreden ? Vragen die beantwoord moeten worden, opdat dui
delijk wordt gemaakt de marktoriëntatie,het marktgedrag en 
de invloed van veranderingen in bouwtechnieken. 

4.11 Werkoriëntaties van de bouwvakarbeiderr, een globale inde
ling. 
De eerste vraag die we moeten stellen willen we iemands 
werkoriëntatie bestuderen,is :Waarom gaat in de bouw wer
ken ·? Bouwvakkers zien als het belangrjjkste voordeel van 
het werken in de bouw boven het werken in de fabriek, het 
buitenwerken, de aard van het toezicht en de verdiensten 
{54).De tweede vraag heeft betr€:d~ing op wat zoekt een ar
beider in het werk in de bouw? .. Uit onderzoek(55) nae.r de 
behoeften, waarden en doeleinden., dio l1epalend zijn voor 
de waardering van het werke~ in ds bouw komen twee typen 
bouwvakarbeiders naar voren: 

- de werkvoorkeur van type 1 gaat uit naar, een bouwwerk 
waar een klein groepje werkt, een bouw die kort duurt, een 
kleine bouw is en bjj een. kleine aannemer kan worden ui tge
voerd.Deze voorkeuren worden verklaard door het aanwezig 
veronderstellen van de behoefton naar mooi werk,vakwerk, 
afwisseling, zelfstandigheid en informele sfeer. 

- de werkvoorkeur van type 2 gaat uit naar een bouwwerk 
waar veel mensen werken, een bouw di.e lang duurt, een groot 
bouwwerk, dat blj een grote aannem3r kan worden uitgevoerd. 
Deze voorkeuren worden verklaard door het aanwezig veron
derstellen van de behoeften naar werkzekerheid,vertrouwd~ 
heid met het werk, efficiënt werken en een meer zakeljjke 
instelling.Orientatietype 1 denkt verwezenljjking van zjjn 
voorkeuren te vinden. daar waar de bouw nog het min~t de 
allures heef.t van een groot bedrjji ,. hjj houè.t zich bjj de 
traditionele bouw.Scholing en beroep binden: hem aandde bouw 
hjj begint zjjn loopbaan als bouwvak~er en bljjft dat.Oriënta
tietype 2 kan voor· het verwezenljjken van zjjn behoeften het 
beste terecht bjj het grootbedrjjf;deze bedrjjven llorcten in:
mers gekenmerkt door een betere crganis~tie,hogere verdien
sten(tariefwerk~,(56),en gedurende langere tjjd zekerheid 
van werk door de grotere bouwwerken.In feite echter bindt 
noch scholing noch beroep hem aan de bouw;hjj is zjjn loop
baan dan ook vaak begonnen buiten de bouw,zodat hU bereid 
is de bouw.de rug toe te keren als er elders meer te ver
dienen valt. 
Scholing bljjkt de doorslag te geven bjj de tot stand koming 
van de werkorientatie.Type 1 vertegenwoordigd over het al
gemP.en deze scholing, welke vnl. is opgedaan op de LTS. 
Onder jongere bouwvakarbeiders komen relatief meer geschool
den voor(57).Een ontwikkeling in de richting van het type 
1 zou te verwachten zjjn.(58). 

4.12 Veranderingen in het bouvNakberoep. 
Twee soorten veranderingen zjjn ~ar te nemen,nl. v.erande
ringen in de bouwtechniek en veranderingen in de scholing 
van bouwvakarbeiders. 

- veranderingen in de bouwtechniek: na de tweede wereld
oorlog gaat men er steeds meer toe over om arbeidsbesparen
de technieken toe te passen.Dit wordt vooral duideljjk na de 
jaren •60;omdat na dit jaar een hoge matm van produktivi
teitsstijging valt waar te nemen{59). Als arbeidbesparende 
methoden zijn gebruikt: 
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a. verschuiving van arbeid op de bouwplaats naar dà 

fabriek; dit blijkt uit detoename van de fabrieksmatige ver
werking van. beton en hout(60): 
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b. substitutie van materialen:bedoeld wordt vnl.de ver-
vanging van baksteen door beton.De beinvloeding hiervan ~s 
ia belangrijke mate terug te vinden in de aard van net ar~ 
be.idsbestand,waarin een grote toename te zien was van de 
aantallen ljzervlechters,betonwerkers en opperlieden.(61). 
Over de werkelijk verk-regen besparingen wordt in 4•3 ge
rapporteerd. 

c. Taakfragmentatia op de bouwplaats wleke voornamelijk 
werd veroorzaakt door de scnaalvergroting.(62).Zo nam in 
de periode 61-66 het aantal voegers en tegelzetters toe 
met een percentage van 5~fo,welke werkzaa~~eden voorheen 
veelal door metselaars uitgevoerd werden/uitgevoerd zijn. 
Dit werd ook waargenomen bij betonwerkers,ljzervlechters en 
opperlieden, zie b. 

d. toenàme van de graad van mechanisatie op de bouw~ 
plaats, met name de toename van het aantal machinisten 
(63).Een ander beroep waarin de graad van mechanisatie is 
toegenomen is bet stukadoorsberoep, nl. 20%' in aantal en 
50 % in bouwvolume. 

' ' I 
. I 
I 
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Konkluderend kan voor de ontwikkelingen in de bouwtechniek 
gesteld worden dat de taak van de bouvNakél.rbeider is afge
nomen., De bouwmethoden vereisten en vereisen een specia
lisatie binnen taken.Deze specialisatie doet echter geon 
beroep op een. hogere mate van vakbekwaamheid,maar eist ~ 
tegenstelling hiermee een haast minimale scholing.De werk
zaamheden kunnen verricht worden na een training van b~v. 
een paar weken.De ontwikkelingen na de ineenstorting van 
de bouwmarkt na 72 tonen een omgekeerde vraag aan, nl., naar 
geschoolden en vakbekwame arbeiders,hierop is reeds gewe
zen op blz.14. 

- veranderingen in scholing: verwezen kan worden naar 
opmerking(64),waaruit bl~kt dat de graad van scholing toe
nBemtoVraag bl~ft echter waar de scholing en opleiding zich 
blj aanpassen.Uiteindel~k bepaald de scholing van de wer~e
mers of zU een werkoriëntatie 1 cf 2 hebben.Ln daarmee de 
mogel~kheden om richting te geven aan 0e inkleding van de 
doelst-ellingen van de bebouwde omge".ting. 

4.2 Bouwkarakteristieken 
Het werken in de bouw betekent dat de bouwvakarbeider een 
keuze heeft gemaakt uit verschillende arbeidssituaties. 
Het aangeven van faktoren, die van invloed z:ijn op deze 
keuze, heeft ten doel een minimum inzicht te geven in de 
mogel~ke achtergronden. 

4.21 Loonvorming. 
Arbeidsverhoudingen en loonvorming zoals ze hier worden 
beschreven moeten gezien worden ter verklaring waarom bB
paalde regels in de bouw voorkomen en "hoe en waarom" ze 
veranderen. 

- de bouw-C,A,O.: de collektieve arbeidsovereerutomst 
bevat in. de kern alt~d bepalingen, welke voorwaarden voor
schr:ijven voor de arbeidsovereenkomsten.Deze hebben betrek
king op uurlonen, werkt:ijden, verlet,snipperdagen,vergoedin
gen~ De algehele l~n in het tot stand brengen van C,A.O., 
is dat hierover meer en meer per bedr~fstak zal worden oA
de:il!handeld en tevens e.ller1ei onderhandelingen per bedr:ijf 
mede ten gevolge van zuilenorganisatie ,mammoet bedrijf tegen
over kleine burgerpatroons zullen gaan plaatsvinden(65) .. 
De belangr~kste punten in de bouw-C.,A.O. worden vnl. ge
vormd door de loopt:ijd, de verhogign van de lonen, de even
tuele indexering(prijsst~gingen.), de vergoedingen b:ij vorst
verlet en de mogelijkheden van het vakbondswerk binnen de 
ondernemingen(66). 

- de dynamiek in de arbeidsverhoudingen: aannemers en 
bouwvakarbeiders nemeü in het loonvormingssysteem een spe
ciale plaats in t.o.v. andere bedrijfstakken.Dit werd in. 
belangr:ijke mate in de hand gewerkt door de verzuiling van 
de werkgevers- en werknemersorganisaties in de bouw!Ujver
heid.,Opvallend was bovendien, dat het tot stand komen van 
de kollektieve arbeidsovereenkomst in de bouw dikw~ls 
"retrospektief!! i.p.v. "prospektief" geweest z~n; ze diel1-
den dan. om de zwarte lonen te witten, te legaliseren,opd;::-~.t 
de zogeheten chaos op het loongebied tot een einde zou 
komen.De feitel~ke loonvorming cond dus elders plaats;loon
onderhandelingen kregen zo een uiterst .bescheiden en toch 
wel een zeer gelaten doelstelling (67).Het publieke geheim 
dat de lonen in de bouw gemiddeld 15% boven de in de C.A.O. 
gestelde lonen liggen, met name door erkende belonings
technieken, geeft in het algemeen de marge aan, dat er vol
doende arbeidsrust in de bouw zal z~n.De kansen dat er sta
kingen zouden uitbreken werden over het algemeen laag geacht. 



Echter,mede ten gevolge van werkeloosheid, kende de bouw 
drie hevige stakingen na 1960(, nl. in •60';67 @n de 400-
gulden aktie in 71). 
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In loononderhandelingen z~n de volgende aspekten alt~d van 
bepalende invloed geweest:de doorberekeningsclausules, aan
neemsom e11 doorberekening(volgens de risikoregeling) vormen 
de prijs van "êen bouwwerk. Grote aannemers met langlopende 
kontrakten z~n hierdoor gebonden,terw~l kleinere aannemers 
een hekel hebben aan het doorberekenen van prijsstijgingen; 
a.ebeiders zelf hebben echter geen invloed op de prijsvorming 
hetgeen betekent àat z~ niet de dupe mogen worden van de 
prijsvormingspolitiek,door nadelige loonkonsequenties van 
de risikoregeling;de te geringe invloed van de werknemers 
op het bedrijfsgebeuren;de grote moeilijkheden die ontstaan 
door koppeling van de lonen aan de prijspolitiek en koppe
ling aan·rle produktiviteitsregeling;referentie Bouw-C.A.O. 
aan met name de metaal-cao.~algehele loonpolitiek van.met 
name de overheid,Yia loonmaatregelen. 

- andere aspekten, die van invloed zij op de loonvorming 
en meer algemeen de arbeids~~rhouti2ngen,met name de demo
cratisering, binding van de "·O'l;,·vci.karbeider aan het bedr~f, 
opleiding en scholing. 
De voorzieningen in de bouw(als vorm van toenadering tus
sen werkgevers en werknemers)hebben betrekking op algemesne 
collektieve voorzieningen in de bouwnijverheid en meer spe
cifiek gericht op het bedrijf, zoals werkoverleg,het invoe
ren van ondernemingsraden.De invloed van dit soort maatre
gelen op de arbeidsinhoud en arbeidsbeleving is exact moei
lijk te achterhalen,ofschoon participatie in het algemeen 
tot een gratere motivatie om "dingen" gedaan te krijgen zal 
bijdragenen het een gunstige invloed heeft op de arbeidste
vredenheid. 
De binding van de bouwvakarbeider wordt bepaald door de 
produktiestruktuur van het bouwbedr1jf .De steeds wisselende 
produktieplaatsen stellen een aantal bizondere eisen aande 
bouwvakarbeider. Voor een bomvvakarbeider is zjjn woonplaats 
het centrum van economisch-geografisch gebied, waarbinnen 
hij afhankelijk van vervoer zijn berope kan uitoefenarr.Een 
geringe binding is du:.:> verklaarbaar uit enerz~ds het niet 
samenvallen van gebieden van aannemers en bouwvakkers, al!ll.
derz~ds uit het gebrek aan. kontinuiteit van de ondernemers 
en de aard van het produktieproces,onderhevig aan de ar
beidsbehoefte • .Het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 
in 1945 ontnam de bouwvakkers het recht om ontslag te nemen 
wanner h~ dat wilde.Hjj beschouwde het toentertijd als vol
komen normaalregelmatig van werkgever te moeten veranderen. 
Doel was om tot een regelmatige en evenwichtige arbeids
markt te komen,wat betekende dat op een bepaalde plaats 
een opdrachtr;ever aktiviteiten ondernam,waarop aannemers 
uit de verschillende streken afkwa~;um, terwijl bouwvakkers 
uit de direkte omgeving werden aangetrokken.De hoge pendel 
van in dejaren 69-72 laat zien, dat deze politiek maar hed1 
gedeeltel~k is geslaagd(68). 
De scholing en opleiding kent een paradox, nl. die tussen 
de hogere percentages geschoolden en het zgn. absolute ge
brek aan vakbekwaamheid.De huidige struktuur van produce
ren, met name de systeembouw en de systeem-montagebouw, 
laat haast geen mogel~kheden toe om de op school opgedar.e 
technieken te gaan gebruiken. 
De wet op de ondernemingsraden, die in 1950 tot stand kwam, 
heeft in de bouwbeàr~f:;;tak een langzar.~e invoering gekend. 
Dit werd veelal in verband gebracht met de specifieke ken
merken van de produktiestruktuur van de bouwbedrjjven.Met 
de vernieuwing in 1970 werden echter ook de bouwbedrijven 
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hj_ertoe verplicht(69) .De invloed, die zou uitga{\n van dit 
bedr~fgericht overleg ,is nog bizonder gering en wordt 
veelal met arg\·:aan bekeken .. De aanname~ dat participatie 
van de minder~rnachtigen in de besluitvorming, het machts
verscil met de machtigen zal doen afnemen wordt alom be
kritiseerd.De oorzaak ligt in de deskundigheid van de be
trokkenen, temeer daar de uiteindeltike beslissingen toch 
meestal weer liggen bU de topspecialisten e~ de managers 
t?O).Het verei daardoor een sterke motivatie om werkeljjk 
mee te doen. en bovendien .verhoging van deskundigheid op 
lagere niveau•s. 

4.22 Bedrjjfsbeleid en personeelsbeleid. 
De algemenewijze van leidinggeven en specifiek het personeels
beleid geven inzicht in de mens- en organisatieopvatting 
van. het bedr~f .De meeste bedrijve.'1 ·in de boU'.'Hljjverheid zijn 
gegroeid vanuit een. traditiebevruste e~ paternalistische 
stijl van leidinggeven.De veranderingen, die hierin zijn aan 
te geven zijn vnl.het gevolg van de schaalvergroting in de 
bedrijven, scheiding van bez::. '· EL" :.n!tomen en scheiding van 
bezit en leidinggeven, en meer algemeen door eisen en be
hoeften aan betere regels en.normen binnen de bedrijven en 
afdelingen. 
De bedr~fsorganisatie omvat twee vormen,nl. een statische 
en een dynamische organisatie(7l).Binnen de statische or
gansatie richt men zich op een basisstruktuur voor het be
drijf,het regelen van de duurzame elementenmet het oog op 
ratio~eel en doelgericht handelen in de vorm van arbeids
deling(als aspekteu b~ de opbouw van de organisatie kunnen 
genoemd worden de vertikale specialisatie, de personeelsom
vang, de konfiguratie(direkt en indirekt personeel) en de 
taak-specialisatie). Binnen de dynamische opzet van de or
ganisatie wordt aandacht besteed aan het organiseren van 
aktiviteiten van ae afzonderlijke elementen gericht op het 
vastleggen van het verloop,in volgorde en t~d.Dit heeft 
een. procesmatig karakter. 
Het tot standkomen van een bedrijfsorganisatie en personeels
beleid ~al veelal afhangen van de individuele visies van de 
ondernemer in het individuele en kleine bedrijf en van he.t 
management bij grotere bedrijven.In z:ljn algemeenheid zijn te 
onderscheiden een individueel gerichte en een kollektief 
gericbte.verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdhe
den.De verdeling wordt vnl. bepaald door de onzekerheid 
over de beslissingen die genomen moeten worden, door onbe
kendheid me~ toekomstig werk en de gehanteerde technologie~ 
Door de relatief grote voorspelbaarheid van externe fakto
ren hebben gesloten systemen een meer routinematige aanpak 
en beheersi~g van de problemen; hieruit volgt de mogel~k
heid tot een grote mate van centralisering, formalisering 
en vertikale organisatieregierüs( ?2) .De relatief geringe 
voor$pelbaarheid van open systemen is er een meer spontane 
en improviserende benadering van de problerr.en;hieruit volgt 
een organische hierarcbie die gekenmerkt wordt decentrali
satie,informele en flexibele vormen van samenwerking. 
De vorm van de organisatie wordt in sterke mate bepaald 
door de technologie, die de organisatie hanteert.De wijze 
waarop het bouwbedrijf vormt geeft aan zijn organisatie v;ordt 
daardoor mede bepaald en beheerst door de relatieve onze
kerheid(73). 
Van meer specifiek belang is te weten de wUze het beleid 
zich op het uitvoerend niveau uit,nl. de verhouding tussen 
uitvoerders en bouwvakarbers zelf.Het gaat er hierb~ om de 
bevoegdheden en verant woordelljkheden die deze meerderen .. 
hebben op de bekwaamheden en het j,nitiatief van de arbei
ders. 
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De bevoegdheden van een uitvoerder zjjn,"gebaseerd op een 
pFeventi.eve werking en middel ter kontrole.Zjj bestaat uit 
de volgende onderdelenl74): 

- bepalen en vaststellen van de basislonen en extra be
loningen en vergoedj_ngen. 

- bepaling va.n arbeiders,nl.ontslag,aanname en selektie 
- beslissingen over de werkplamring en regeling van de 

werk.zaamhedenc 
De vraag is hoe autonoom de uitvoerder is in de genoemde 
onderdelen; belangrijk is tevens of hij het leidinggeven ziet 
als een rationeel proces of als een proces van menselijke 
relatiesoBet procesgerichte overleg kan hierdoor vorm krij
gen door overleg en delegatie van het werkoOverigens heeft 
ook het uitvoerders-beroep veel van zjjn verantwoordel.ijkhe
den verloren door projektbegeleiders vanuit kantoor VQn 
met name de planningsafdeling,loonadministra.tie. 
»e mensopvatting kr.ijgt vorm in de houding van de leiding
gevenden t.o.v .. de bekwaamheden, de werklust en andere ei
genschappen van mensen. De organisatieopvatting is de ~ate 
waarin de ledinggevende bereid is in zijn organisatie e;' 
het werk in de organisatie zo te maken, dat deze in over
eenstemming komt met wensèn t.a.v. vrijheid,inspraak,-taak
vergroting.'Ien. grondslag hieraan ligt een langdurig proces 
van veranderingen.(75). 

4.3 Werken in de gietbouw 
Een beschr.ijving van werksituaties waargenomen tijdens een 
enquete over het gebruik van wand-,tafel~ en tunnelbekis
tingen .De beschrijving is erop geri~ht, dat men zich een 
beeld kan vormen van de arbeidesatisfaktie van de werkers. 
De toegepaste arbeidsdeling in een produktieproces is sterk 
bepalend voor de arbeidssatisfaktie. 

4.31 Arbeidsdeling in êe bouw. 
De volgende laktoren hebben invloed op de graad van arbeids
deling op de bouwplaats: 

- ontwerp:in de ontwerpfase wordt het materiaal gekozen, 
welke keuze mede bepaald hoe en in welke mate gebruik ge
maakt wordt van een bepaald beroep. 

- de ralatie tussen de ontwerper en de uitvoerder van 
het gebouw.wordt de uitvoerder betrokken in de ontwerpfase 
dan is een goede afstemming van ontwerp op de uitvoering 
mogelijk;dit kan leiden tot een hogere graad van arbeidsde-

-ling. 
- de produktiemethode die wordt toegepast,onderscheiden 

worden, traditionele bouw,systeembouw en fabrieksmatige 
ouw. Een verdere verdeling wordt bereikt door onderscheid 
te maken in_ ee!l funktiegericht en een produktgericht fabri
kageprincipe.Om aan te geven wat de verschillen zijn in ar
beidsdeling bij de drie produktiemethoden,kan de produktie 
van een betonnen wand of vloer bekeken worden.De produktie 
is opgebouwd uit 3 werkstromen: 

produktie van gereedschap:de vervaardiging van de kist 
of van de mal. 

- produktie van onderdelen:de wapeningsnetten,sparingen, 
beton. 
produktie van het eindprodukt :montage van de onderdelene 
in de kist. 

De vraag is nu deor wie,door het toeleverend of door het 
uitvoerend bouwbedrijf, wordt de produktie verricht.Dit is 
als volgt in een tabel weer te geven; 
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De gietbouw zoals die in de maasawoningbouw wordt toege
past wordt onder de produkt-gerichte systeembouw gerang
schikt.Uit de tabel blijkt, dat de aktiviteiten op de bouw
plaats gereduceerd zijn tot het monteren van wapening,spa
ringen en de beton in de kist. 
Bovenstaand beeld is echter duidelijk zeer algemeen en glo
baal van aard.en kan slechts globaal indikatief gebruikt 
worden. 

4.32 Algemene beschouwing over gietbouw. 
- Gietbouw als systeem:onder gietbouw kan men alle bouw

methoden, in de serie-woningbouw,verstaan waarbij de (meest-
. al dragende) wanden en vloeren tot een monoli th worden ge
stort~ Hierbij wordt gebruik gemaakt van bekisting:spanele~ 
die in een betrekkelijk kerte tijd kunnen worden gesteld,owt
kist en getransporteerd naar het volgende te storten onder
deel. Te onderscheiden zijn momenteel drie vormen van giet
bouw te weten, t.unnelbekistingen, wand"~~" en tafelbekisti-n
gen en wandbekistjngen en prefab.vloerplatenoDe essentie 
·Van het gietbouwsysteem in vergelljking met de fabrieksma
tige prefab-woningbouw is gelegen :in het uitgangspunt van 
deze bouwmethode:uitgangspunt vcor de organisatie is de 
vaste cyclus va~ het bekistingsmaterieel en niet de te ver
richten werkzaamheden als bepalende faktor voor de plan
ning.Onder cyclus wordt versta~n de tijdsduur van het moment 
van entkisten tot het opnieuw 'bekisten van het betreff~
de paneel, d.w.z. de omlooptijd van het betreffende paneel. 
Deze cyclustijd is bjj wand- en tunnelbekistingen meestal 
~én dag,terwjjl de vloerpanelen, afhankelijk van extra mate
rieel,bekistingsmateriaal en de bloklengte variee!'t van 
24 uur tot 24 vrerkdagenoDoor deze va:ste cyclus heeft men 
zeer duidelijk en begrijpelijk uitgangspunt voor de verdere 
opzet, zoals de keuze van het transportmaterieel,verwar
mingsapparaten,hulpmaterieel,ploeggrootte, de diverse ta
ken en de daarmee samenhangende beloning. 

- de bekistingsontwikkelingen:reeds voor de twe€de we
reldoorlog vond de toepassing plaats van samengestelde be
kistingspanelen.Echter pas na l9l~5 kwam een gerichte ont
wil~eling van deze bekistingsvormen op gang.Door de st~ging 
van de loonkosten en het belangrijke percentage kosten dat 
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het arbeidsintensieve bekisten innam op de loonpst, was 
dit een obderdeel dat door velen werd bestudeerd. voor de 
situatie op de bouwpi~ats heeft dit gevolgen gehad. In de 
eerste instantie paste men een standaard bekistingGelemen
ten in een modulair systeem toe, die met behulp van bout
en on/of klemmen aan elkaar werden gekoppeld(76).Het be
kistingsmateriaal was hout of staal en later ook wel kunst
stof. 
Door het toenemend gebruik van bouwkranen konden grotere 
panelen worden toegepast,waardoor minder arbeid voor het 
afbreken en samenstellen nodig was. Met de huidige syste
men, waarb~ panelen van twintig vierkante meter en meer 
worden toegepast, worden verdere besparingen bereikt op 
benodigde manuren. Hiertegenover staat de toename van het 
percentage materieelkosten en investeringen op de bouwsom. 

- 1et woningontwerp:aanvankel~k is de gietbouwmethode 
ontwikkeld voor toepassing van het galer~-type in de hoog
bouw.Gaacueueg blUkt dit type woonvorm minder en minder 
gewen3t b~ bewoners en opdrachtgevers.Dientengevolge was 
m:. '1 r;~~C\.•lizaakt het giet bouwsysteem ook op andere ontwer
pen en woonvormen te gaan toepassen.Niet alleen voor hoog
bouwvormen als portiek- en, torenflats,rnaar ook en vooral 
op laagbouwprojekten.Gezien de resultaten van de enquete 
(77) niet zonder succes.De voorzichtige konklusie zou hier
b~ op z~n plaats z~n, dat namel~k het veelgebouwde galer~
type niet gebouwd is uit kostenoverwegingen,maar omdat de 
organisaties van aJ. diegenendie b~ het bouwen betrokken 
zun, niet in staat waren om een grotere kreativiteit te 
ontwikkelen;namel~k dat z~ niet z~n ingesteld op flexibi
liteit en variaties. Temeer daar uit de enquet niet blljkt 
dàt er een verband bestaat tussen investeringen en arbeids
kosten enerz~ds en woningvorm anàerzjjds;Het z~n uiteinde
lijk niet de bekistingspanelan alleen qie de gietbouw tot 
een systeem maken. Daarvoor is het nodig dat het woning
ontwerp en de variatie in ontwerpen, de seriegrootte en 
de ligging van de woningblokken(eventuael de projektgroot
te), de materiaalkeuze en tenslotte de gehele uitvoering 
van zowel ruwbouw als afbouw z~n afgestemd op de mogelijk
heden, die deze bouwmethode biedt. 
Kortom, slechts door een integrale aanpak, waarb.ij alJe 
betrokkenen i.n de ontwerpfase rond de tal{fel plaatsnemen, 
is het mogelijk om gietbouw als systeem te gebruiken. 

4.33 Het werken in de gietbouw. 
De vraag, die allereerst gesteld dient te worden is "hoeis 
het verband tussen het ontwerp,de werkw~ze,het giebcuwma
terieel en de organisatiestruktuur?"en11 hoe werken deze in 
op de aard van het werk en de arbeidsbeleving?" 
De volgende omschrijvingen kunnen gegeven worden: ontwerp, 
nl. de woonvorm,woningvorm, de stedebouwkundige opzet en 
de relatie tussen ruwbouw en afbouw; ~aterieel, nl. het ~e
schikbare materieel en hulpmaterieel door middel van afme
tingen en kapaciteit; de werkwijze,nl. de w~ze van uitvoe
ring, de verdeling van taken, de samenstelling van de ~loe
gen zowel kwantitatief als kwalitatief; de organisatiestruk ... 
tuur, nl. extern de direktievoering en de verhouding op
drachtgever - architekt - aannemer , intern de verhouding 
uitvoerder - voorman - gietbouwploeg, de vormen van bel~ 
ningen en vergoedingen en andere bedrjjfsmogeljjkheden., 
Deze en andere verbanden en faktoren zullen nader omschre
ven. worden. Zinvol is het om hierb~ de volgende onderver
deling van toepassingsgebieden van het giebouwsysteem te 
hante:r·en: 
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De volgende afzonderl~ke beschrijving van faktoren kan wor
den geformuleerd;waarbij belangrijk is te vermelden dat deze 
gegevens verzameld werden naast het uitvoeren van de eigen
lljke enquete over het gebruik van wand-,tafel- en tunnelbe
kistingen.Deze gesprekken ontstonden vaak spontaan uit be
langstelling onzerzijds of uit belangstelling van de bouw
vakkers,die wel eens wilden weten wat we aan het doen wa
ren, soms werden gesprekken bewust door ons uitgelokt,om
dat we op dat moment niets anders te d~en hadden,omdat we 
het gewoon wilden weten en omdat W8 wilden kontroleren wat 
projektvoorbereiders oî ui t\roer·aen; ons meededeelden. 

- materiële faktoren:ingegaan wordt op waargenomen belo-
ningen~ vergoedingen van schoeisel en kleding.De waargeno
men lonen varieërden van 200 tot 350 gulden per week.De 
"hoge" lonen worden verantwoord uit het feit dat men het 
gietbouwaannemers het over één ding geheel eens is en wel 
dat wil men de cyclus halen men het werkvolk hiervoor moet 
aanmoedigen door geldel~ke belauing.Als goed beloningssys
teem werd het akkoord-systeem ervaren; de ploeg krijgt voor 
een bepaalde prestatie een bepaald bedrag~ dat in onderling 
overleg door de ploeg en de uitvoerder wordt vastgesteld. 
Als voorbeeld kan dienen een projekt waarbD men gegarandeerd 
was van een weekloon met premies,die indien zij boven eenbe
paald gemiddelde uitstegen werden ingehouden voor slechtere 
tljden,zodat men altijd een zekere basis had.In sommige ge
vallen werd&n extra premies gegeven indien om een extra 
prestatie werd gevraagd.Een hogere beloning bleek een dui
delijke stimulans te zijn voor met name een loyale opstelling 
ten op?.ichte van het werk.Voor het giebouwsysteem is dit 
immers van groot belang.Het gietbouwsysteem is aan wel niet 
zo dwangmatig voor het ontwerp, zij is hat wel in versterkte 
mate voor de organisatie op de bouwplaats.Namelijk de reden 
dat het systeem gehanteerd wordt:de hele organisatie afge
stemd op het behalen van de cyclus.Opvallend is tevens dat 
het CAO-beloningssysteem slecht aansluit op de b0uwmethode. 
Op een projekt was één organisatie-assistent aanwezig die 
er dagtaa.k aan had om met ingerd.euze berekeningen de feite
lijke beloning(het akkoord) konstant te houden en toch te 
doen aansluiten op de CAO-bepalingen. 
Kleding en schoeisel hebben veel te lijden onder het invre
ten van bekistingsalie en cementwater.uver de vergoeding 
hiervoor werd veelal geklaagd,zeker b~ verdoorgevoerde L 

taakverdeling, door een aparte stortploeg of door het aan
stellen van ~én man die de bekistingspanalen moet schoon
maken en oliën.Dit geldt eveneens voor het diverse onder
aannemerswerk.Reisvergoedingen worden gegeven door het voor
zien in vervoer en het doorbetalen van de t~d die men moet 
reizen.Waargenomen is dat er ruwbouwploegen z~n die in . 
groepen samenwerken en meestal uit één woonplaats komen~met 
een busje),die afstanden van 30 tot 75 kilometer moeten 
maken om op de bouw te komen. 
Konkluderend kan gesteld wordendat het vooral de visie is 
om prestaties te motiveren,de positie van de woning- en ar
beidsmarkt, de direkte werkomstandigheden en de afstanden 
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akkoord en de vergoedingen en toeslagen bepalen. 
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- sociale faktoren:gewezen kan wor en op de invloed die 
uitgaat van de opdrachtgeverszijde ten aanzien van de kwa
litatieve samenstelling van da ploegen en daarmee op het 
toezicht en de aard hiervan.Namelijk de duidelijk zwaardere 
bezetb.ng voor opdrachtgevers als beleggingsfondsen door 
meerdere timmerlieden,terwijl woningbouwverenigingen het 
veelal met ongeschoolden moeten stellen. 
Wat betreft het interne toezicht kan gewezen worden op het 
dwangmatige karakter van het gietbouwsysteem,waardcor de 
planning verloopt volgens een vaste cyclus van de bekis
tingspanelen.Het aantal werkers per uitvoerder en/of voor
man varieërt strek. De ploegen >'.'erken erg zelfstandig, om
dat de taken sterk afgeperkt kunnen worden en deze met 
grote regelmaat terugkeren.Een info~.'mP::Le kontrole wordt 
uitgevoerd door een timmerman, een maatvoerder en de kraan
machinist.De kraanmachin.ist bezit ee"l. dominerende roLHoe
wel in vele gevallen de wer.kll:::t.~mng zoveel mogelijk is 
vastgelegd, bepaald de kraanmachinist het feitelijk verloop 
in sterke mate.Vaak worden' er stàtusverschillen opgeroepen 
doordat de kraanmachinist meeschaft in de uitvoerderskeet. 
Daarnaast bepaald hij mede de produktie van de verschillen
de ploegen,bijv. doordat de ene ploeg hem langer vasthoudt 
zodat een andere ploeg niet vooruit kan. 
Promotiemogelijlrneden is veelal een precaire kwestie, omdat 
een benoeming tot voorman of uitvoerder van iemand uit de 
ruwbouwploeg zal moeten gebeuren; tegelijk met een flinke 
loonsverhoging, daar men anders liever in de ruwbouwploeg 
blijft werken, waar men kan profiteren van het akkoord en 
verschillende toeslagen. 
Ten aanzien van het dienstverband kan gewezern worden op 
de koppeling aan het materieel, waardoor men een specialist 
wordt; door het min of meer specialist zijn verkleint men 
YOor zichzelf de mogelijhl1eden ander werk te doen(dit bete
kent niet dat men. geen ander ongeschoold werk kan verricht
ten)~ Gekonstateerd is dat een te ver doorgevoe~de specia
lisa tj.e meerdere verstoringen oproept, doordat men elkaars 
werk minder kan overnemen. Hiermee ontstaat ve.ak een riva
liteit tussen verschilleLde ploegen,zeker als men het sa
men met een kraan moet stellen. 
Participatie en werkoverleg vindt VrDwel niet plaats;wel 
is overleg over beloning en de akkoorden. 

- ta~inhoudeiijke faktoren:algeme~n zijn de volgende ta
ken in. een cyclus te onderscheiàen, waarbij de cyclus loopt 
van entkisten tot wederom on.tldsten: a. het wegnemen van 
de iaolatie en verwarmingsapparatuur; b. het anteenteren 
van de bekistingspanelen; c. het entkisten van de bekis
tingapanelen en transport naar de volgende te storten sec
tie; d\lt schoonmaken en oliën van de bekistingspanelen; e. 
uitzetten en maatvoeren; f. plaatsen van de bekistingspa~ 
nelen; g. aanbrengen van diverse sparingen en het verrich
ten van de diverse onde:raannemerswerken; h. het stellen 
vande bekistingen; i. het plaatsen van eventucrle kansales 
galerij en/of balkonplaten; j. beton, storten; k. aanbrengen 
van verwarming, de isolatie en afdichtingsschotten. 
Binnen de genoemde taken en deeltaken is een wijziging in 
takenvolgorde mogelijk. 

- autonomie:de grootte van de deeltaken wordt duidelijk 
uit de verschillende ploeggroottes en opdelingen in ploec 
gen.Oorzaken hiervoor dienen mede gezocht te worden in de 
volgende faktoren: 
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Hoogbouw of laagbouw; hoogbouw kan betekenen dat er a.parie 
ploegen gevormd worden voor het maken van lift- en trappen
huisschachten, laagbouw kan inhouden aparte ploegen voor 
de woon- en voor de slaapverdiepingen en eventueel een top
penploegeDaarnaast zal er vooral bij hoogbouw een aparte 
maatvoerder meelopen omdat een betere maatvoëring noodza
kelijk is.De vorm van de bekistingspanelen; tunnelbekisti.n
gen eisen in het algemeen een ploeg per set bekistingen 
(hiervan afwijken houdt in afwijken van de eendagscyclus). 
Wand- en tafelbekistingen(en ook wan~bekistingen en vloer
platen) houdt op zich al een deling in van wanden en vloe
ren, zodat men hiervoor in het algemeen twee ploegen zal 
inschakelen.Inzet kranen; inzet van een of meerdere kranen 
houdt in een splitsing in verschillende groepen.Invloed 
van de opdrachtgever op de kwaljtatieve ehkv..rantitaiteve 
samenstelling van de ploegen is fi.ierv.oor al aangegeven. 
Vanuit de vaste cyclus van de tekj.st1.i•6selementen en de 
daaruit voortvloeiende taken volg't. de mogelijkheden voor 
variatie in de taken. De gev'!trieet·dh~id van het werk is 
gering, dit in verband met c:.''. s~.cinge variaties in produkt
vormen en de te gebruiken techniekan.Van roulatie wordt 
vrijwel geen gebruik gemaakt, ·daar men vindt dat dit geen 
oplóssing biedt voor de ontstane isolatie van het werk. 
Vergroting van taken wordt evenmin toegepast,. maar in te
genstelling hiermee wordt juist door verdere ploegopdeling 
getracht de produktiviteit per man op de bouwplaats te ver
hogen.Het werken in de gietbouw heeft de kenmerken van het 
lopende band werk in de fabriek.Ee~ eventuele toepassing 
van variatie in het werk wordt onder meer verkregen door 
het aanbrengen van wezenlijke verschillen~per serie in de 
opzet van wo~tng en de lay-out van de wijk(belangrijk is ts 
wijzen op de uit de enquete gebleken konstatering dat er 
geen relatie bestaat tussen arbeidskosten en investeringen 
enerzijds en de woningvorm anderzljds) en door het inschake
len in meerdere fasen in het ui tvoeringsproces(men bljjkt 
echter de ruwbouw veelal voorrang te geven boven werkzaam
heden in andere fasen) 

- zelfontplooiing:t9n aanzien van de vereiste vakbe-· 
kwaamheid kan allereerst worden opgemerkt dat beter gespro
ken kan worden van getraindheid.De uitvoerdP.rs zeggen veel
al 11in een paar weken leer ik 1 t ze wel, als ze d'r maar 
tegen aan willen gaan""Het werken met de tafelbekistingen 
en de plaatvloeren geeft echter meer en moeilijker stelwerk 
zodat men hier meestal tim~~rlieden bjj zet.Het aspekt van 
de maatvoering biedt en eist feitel~k de meeBte vakbekwaam
heid.De mogeJ.ijkheden voor persoonlijke ontwikkeling in het 
bouwvak z1jn gering, daar het bjj de gietbouw gaat om het 
stellen van grote beki.stingEpanelen en betonstorten, welke 
taken z~n gebaseerd op routine en har0werken.De geoefend
heid is in feite een specialisme, wat gekoppeld is aan het 
gietbouwmaterieel en het gietbouwsysteem.Deze specialisatj_e 
verkleint de mogelijkheden voor ander werk, met name ge,
schoold werk in de bouw. 

- werkomstandigheden:de weersomstandigheden, bij alle 
vormen van gietbouw werkt men steeds op de bovenste verdie
ping, wat betekent dat men vrijwel volkomen onbeschut staat. 
tegen het weer.Het stelwerk aan de vloerbekistingen gebeurt 
van beneden uit zodat men bjj deze werkzaamheden wel beschut 
is tegen regen en hagel.Ten aanzien van het werken bjj har
dere wind kan gemeld worden dat tegen regels van de v~ilig
heid nogal eens gezondigd wordt;men stopt de motoren pas 
als men niet meer tegen de wind in kan draaien.Het doorwer
ken in de vdnter wordt bepaald door de mogeljjkheden van 
betonaanvoer, de gestelde opleveringsdata en de mogeljjY~e-
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den de bouw voldoende te kunnen afdichten.In zijn algemeen
heid kunnen zijn de geschoolde bouwvakkers niet zo happig 
op dj.t doorwerken bij vorst en sneeuw, d;:ar men het vorst
verlet nog steeds beschouwd als een privilege van de bouw. 
De veiligheid wordt bepaald door de tot het systeem beho
rende veiligheidsmaatregelen en extra veiligheid mede be
reikt door de visie van het bedrijf en eisen van de bouwvak
kers zelf.Het werken in de gietbouw heeft een aantal inge
bouwde onveilighedén, doordat men moet werken op geoliëde 
oppervlakken(vooral onderaannemers),terwijl de veiligheicts 
stijger een verdieping lager zijn.Dit geldt in het bizonder 
voor tunnelbekistingen,terw1j1 bij de plaatvloeren dit gevaar 
niet aanwezig is.Daarnaast bestaat er de onveiligheid d~ 
optreedt bij het manoevreren met de kraan, vooral bij het ~ 
transport van veel wind vangende onderdelen, zoals tafel
bekistingen op de taartschep. 
Het schoon en/of vuilwerken wordt beqJr$.:::.ld doo:;• de volgende 
taken, het schoonmaken van de kist, het aanbrengen,spuiten 
van de bekistingsolie, de on1eraannemerswerken en het be
tonstorten.Bij de tunnel bekilSt, i.n,3·J:~ komt men het meest met 
geoliëde oppervlakken in aanraking.Het vuilwerk betekent 
vooral voor kleding_ en schöeiseü veel slijtage door het in
vreten van de olie en het cementwatcr. 
Vergelijkj_ng van de drie vormen van gietbouw levert het vol
gende overzicht voor de fysieke zwaarte van het werk.Het 
werk bestaat uit een aantal repeterende handelingen, waarbij 
men voor de volgende handelingen mankracht moet gebruiken; 
De tunnelbekistingen:het uitrijden van de tunnelsegmenten 
met uitrijkarren en aan de tunnel bevestigde wielen( gewich
ten tot 500 I 1250 kilogram ;het stellen van de tunnels; __ 
het draaien aan schoren en centrapennen en het storten va.n 
de beton,ongeveer lt maal de hoeveelheid bij wand en plaat. 
De wand- en tafelbekistingen:het plaatsen ·.van de wandbekis
tingendoor het schoudertje ertegen te zetten, het aanbren
gen van de rails voor de tafelbekistingentalleen bij fabrieks
merk.kisten), het op hoogte zetten en stellen van de vloer
bekistingen en het betonstnten, gelijk ae.n tunnels. 
De wand en plaat-meth01e:het op de juiste plaats zetten 
van de wandbekisting,het leggen van de vloerplaten door ~et 
op de juiste plaats leggen, het stellen. en geven van por
ring aan de vloer door schroefstempels en het betonstorten. 

In het voorgaande is getracht weer te gevn een aantal erva
ringen tjjdens het verrichten van e8n enquete over het ge
bruik van grote bekistingseleme~ten.Dc gegeven analyse is 
algemeen en geeft slechts weer wat is waargenomen, wat is 
verteld door uitvoerders ~n door mensen die zelf de gehele 
dag bezig waren met het stellen van denbekistingen en het 
betonstorten.Het is een konfrontatj_e met de bouvnnethodc 
gietbouw, waarin voor de arbeider mogelijk niet meer te ha
len valt als een goed loon .• Toegevoegd zijn een a&ntal ta
bellen waaruit de lezer verdere informatie kan halen. 
Persoonlijk betreur ik de eenzijdige gebruikte mogelijkheden 
van het gietbouwsysteem, en er kan dan ook gepleit wo:tden 
voor een integralere aanpak van de problemen.Het gebruik 
van het gietbouwprincipe, waar alle betrokkenen vanaf het 
begin bjj het ontwerp aanwezig zijn. 

4.4 Slotbeschouwing 
Op basis van de situatie in de bouwnijverheid zjjn een aam,. 
al ontwikkelingen beschreven die van invloed zijn op de 
arbeidsinhoud en de arbeidsbeleving.Dit werd meer theo
retisch doorgetrokken naar de on.derzoekmethodes op het ge
bied van arbeidsbeleving en arbei.dsinhoud.Met name voor 
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de invloed van de toegepaste technologie en het organisa
tieprincipe. 
Wat ontbreekt z:ijn uitgebreide analyses , die het mogel:ijk 
maken de onblikkelde theorie over arbeidsinhoud en arbeids
beleving voldoende te toetsen.ülobaal kan als aanzet het 
volgende worden gesteld. 

Om de arbeidsinhoud en arbeidsbeleving van een werker 
te kunnen beoordelen moet eerst z:ijn werksj.tuatie worden 
bekeken,namel:ijk welke plaats hij inneemt in het produktie
proces:produktie van gereedschappen, van onderdelen en van 
eindprodukten(de werkstromen).Nagegaan wordt vervolgens 
welke plaats de werker inneemt t.o.v. de genoemde werkstro
men: hij verricht werkzaamheden in alle werkstromen, in ékn 
werkstroom,bij verricht één of enkele technieken in één 
werkstroom of hij verricht één of enkele handelingen binnan 
één techniek.De arbeidsinhoud en arbeidsbeleving wordt dan 
beschreven aan de hand de instrumentele dimensie,de socia
le dimensie, de taak-inhoudelijke dimensie(autonomie en de 
zelfontplooiing) en de werk~o."'mstandj t::heden. 
Belangrjjk is het tijdsinterv<..-., 7 • .:..a.rbinnen de arbeidssituatie 
wordt bestudeerd.Namel:ijk de ontwil{kelingen in de tijd van 
een arbeidssituatie. Teveel' wordt· uitgegaan van een moment
opname; het is belangrijker om te weten dat de arbeidsin.fu>ud 
en de arbeidsbeleving over langere termjjn bevredigend is, 
dan op een bepaald tijdstip. 
Daarnaast kan gewezen worden op het karakter van het pro
duktieproces,nl. produktgericht of funktiegericht.Te ver
wachten is dat een funktiegricht produktieproces een dyna
mischer beeld geeft van de arbeidssituatie, zeker in de 
loop der t:ijd. 



TABEL 1.1 ONT\oif.RPGEGEVENS HOOGBOUW 

..; 
"' project- lengte travée- gemiddelde aantal aantal aantal woon->. woon-
"' .., grootte beschouwde breedte lengte lagen woningen ver-diepingen 0.0 vorm 
c 0 

..... ., (aantal woonblok h,o.h.in m be~01.wand onder- per laag beschouwde ..... ....., 
"' e woningen) in m bouw blo!<. ..... 
~ c. 1 _ _J __ ., 
n 

1 358 g 62 4,40 4 . 0 i· a "'"~ 1 7 6 I . ~ 
._J 

2 366 90 4,30 4,JJ 10,80 I 1 10 10 UJ g 
z z 3 1070 p 2~ 3,40 ,3,09 7 •fa 1 14 15 ;:, 
t-

4 294 g 83 4,76 4,76 10,10 1 9 12 

5 100 p 27 4,80 3,90 , 2,90 1 9/6/3 3/5/6 

6 328 g 78 4,15 3,95 12,00 1 9 4 

7 432 p 22 3,00 4,00 10,00 2 6 12 

6 160 p variabel 5,50 5,00 10,87/19,00 I 1 6 20 
._J --'------- - - -- -- --- --·- --- -- -~- -- - -- --· -- -
U.J 9 312 p variabel 7,00 9,00/2,00/9,00 1 12 5/6/11 u.. «: ..... 
I 

0 z «: 10 50 g 54 6,67 11,20 1 8 4 3 

11 360 c 77 4,40 3,35 22,28 1 17 12 

12 230 c 52 7,15 [2 won.) 7,03/2,19/7,03 1 13 

- -· 
13 700 p variabel 5,17 !:',17 10,00 1 6 6 tot 11 

t- 14 100 I p 
«: 

46 e,oo 12,40 2 6 10 
<( 

15 80 61 4,00 3,00 12,50 1 6 10 ._J g 
0.. 
I 

0 z 
<( 
3 

16 140 c 39 3,90 6,28/1,98/6,28 1 16 8 

g galerij 

p portiek 

c corridor 



TABEL 1,6 

wandenploeg .., 
u 
Ql ...., 

verdeling g ..... 
"' 0. .., 
c 

"' V T 
"' 

1 

2 

3 

4 

5 

6 3 1 

7 

6 4 
- - -

9 3 1 2 

10 4 

11 4 2 

12 

13 8 3 

14 

15 4 
I 

16 3 

U • uitvoerder 
V • voorman 

s 

2 

-

4 

2 

5 

3 

K • kraanrr.achiniEt 
T • timmerman 

vloerenploeg 

verdeling ..... 
"' .., 
c 
"' V T s "' 

2 2 

I 
7 _I__ --
7 4 3 

4 1 3 

4 3 1 

7 2 5 

2 

:;, 3 

S • sjouwer-betonw&rker 
M • maatvoerder 

INZET PLOEGEN 

diverse ploeeen 

';ti ... 
c ploegnaam 
"' "' 

2 betonbereiding 
! . ,-

2 sjouwersploeg 

6 stortploeg 
-- -------

7 stortploeg 
2 kopgevelwandpl, 
3 trappehuisploeg 

2 kimmenploeg 

3 stortploeg 
5 stalen bekist.pl. 

4 sjouwersploeg 
1 sparingen 
2 kimmenploeg 
2 trappe~uisploeg 

3 stortploeg 
5 11ftploeg (T J 

0 • diversen, ondervGrdeling niet bekend 

HOOGBOUW 

ruwtlouwploeg 

verdeling rl 

"' .., 
K I c 

"' u V T s M 0 
"' 
B 1 1 6 

12 1 1 7 3 

8 ' - -. 
1 1 6 

8 1 1 1 5 

10 1 1 8 

8t . 1 1 2 4 • 
9 1 1 2 5 

~+-
2 2 

f-- 1--1-- - - --
23 ~1 1 11 10 

10 1 1 1 3 4 

12 1 1 5 4 1 

12 , 1 1 4 4 1 

20 1 2 2 5 10 

8 1 I 1 2 4 

17 1 I 1 4 11 
I 

l 
17 

1 i I 1 5 9 1 



li\OCL 1,tl 

11 

13 

1-H 
< :5 15 
0.. 
I 

!i. 
116 

2,0 

1,5 

0,9 

3.3 

4 

4 

s 

6 

~60 

.390 

:mo 

PR(XJUt, Tif -,'f><AL YSE 

5 10 

6 12 24 

8 

1 

50 

60 

100 

135 

7S 

100 

tlOOGHOOW 

1 ,60 0,6() 1,00 

1 ,70 5,00 3,10 

113;] • 1E9-0-+1-0--t--g--t-,-9-t--2-4-t---+-~W-,, -1-.2-5+---+, 1-.-2-5-i 

110 11oo! e 24 135 2.20 2,21J 

410 710 9 7 16 ~24 35 60 451,45 1,~5 

470 l 740 5 5 10 24 55 95 75 1. 70 
I ,1,70 

1} Gezien het <~fl'ijkende ontwerp van dit oroject, is het opr.emen van gemiddelde gegevens 
hier niet moge lijk 



TABEL 2.1 ONTWERPGEGEVENS LAAGBOUW 

. 
project- aantal woningen travée- gemiddelde ..... ..... ., u grootte per blok breedte lengte seriegrootte 1 l >. m woonvorm en ..-, 
(aantal variërend h.o.h. in m betonwand ;_ 0 van ... woningen) .. . I .. • in m Cl 0. 1 2 .0 

17 385 1-'0 6,!..10 6,40 

16 236 tot 10 6,00 6,20 

-' 19 251 4-10 3,75 2,55 9,26 3 series 
UJ 143/54/54 2 
2 
::> 20 623 ~ . 'l 5,10 9,36 zolder ..... geen 

21 237 4-11 5,40 6,50 
,. / ~ . 

22 242 6-11 5,42 9,5o/e,5o 

23 550 tot 15 4,50 10,00 geen zolder: 

24 271 tot 6 3,60 2,30 7,64 n.w.s. wand 
kleine L-l<.ë!lTler 

25 104 4-6 6,30 6,60 

-' 
26 280 4-10 

:~~1~4~ 
6,00 n.w.s. wand 

UJ 

r;7-t -~--
kleine L-l<.amer u.. 

"' t--------- ------ ------ ------..... 
I 4-6 6,00 6,25 0 

2 

"' 3 
26 24G tot 11 5,50 11.50 geen zolder 

29 264 tot 10 5,10 10,00/6,70 

30 136 tot 26 5,56 10,40 3 verdiepingen 
geen top 

31 199 tot 11/12 6,00 6, 60 

32 72 I 4-9 6,30 9. 50 

33 99 4-9 5,70 6,40 4 series 

..... 6/10/11/72 

"' "' 34 92 4-6 [;,00 6,54 2 series 
-' u.. 66/2o 

I 
I 

0 
z 35 164 tot 14 6,10 9,40 
"' 3 

36 116 gem, 6 vari- vari-
abel abel j 

1) Onder serie wordt versta.an het aantal woningen op één bouwplaats. 



TABEL 2.6 

wenaanploeg 
..., 
0 verdeling m .... ..., 
f 

til 
V T s 0 ..., 

n c:: 
(l 

• 
17 5 

18 5 

19 5 

20 

21 

22 4 1 3 

23 4 4 

24 4 1 3 

25 fi 3 3 

26 6 
I 

1-- -- - -- "--
27 3 1 2 

2B 6 6 

29 2 1 2 1 
2 

30 2 2 
2 2 

31 " 2 2 

32 

33 2 2 

34 4 4 

35 6 

36 4 14 
-

li • uitvoerder 
\ ' voorman 

• kratnmachinist 
tinmarmen 

INZET PLOEGEN 

vloarenploeg diverse ploegen 

verdaling 
rl .... 
(l 

V T s 0 (l ploegnaan .., +' c: c ., ., ., ., 
5 2 toppanploeg 

5 

2 toppenploeg 

,. ~ ... 
4 1 3 4 stortploeg 

4 4 

5 3 2 

4 2 toppenploeg 
4 
5 5 2 toppenploeg 

.__ 1- - "-- - ------
4 

5 

3 
3 
2 
2 
6 

4 

4 

5 

2 

4 2 toppenploeg 

2 3 

2 1 
2 1 

2 4 stortploeg 
2 
2 4 

4 

4 .,. 
•I !::tot·t~ sn 

afwerkploeg 

2 

S u sjouwar/betonwerker/opperman 
M • maatvoerder 
0 • ongeschoolde 

.... 
(l ..., 
c: 
(l 
(l 

15i 

13 

10 

16 

9 

' -
131fa 

10 

11 

19 

17 

12 

14 

13~ 

15 

11 

8 

8 

12 

14 

8 

0 diversen, onderverdeling niet bekend 

ruwbouwploeg 

ve roe 11 n g 

u V K T s 

' 1 2 J 

1 2 

1 2 

1 3 

1 1 7 

2 11/a 3 7 

I 1 1 4 4 

1 1 4 5 

1 2 3 3 

, 1 3 5 

._ t-1-- - -
1 1 2 5 3 

1 2 2 9 

i 1 2 6 3 

1 2 8 4 

1 4 6 

1 1 2 4 

1 4 
I 

1 I H 10~ 

1 2 

1 1 

2 2 betekent 2 ploegen van elk 2 man 
3 3 betekent 2 ploegen van elk 3 man 

LAAGBOUW 

0 M 0 

12 

10 

7 

12 
I 

10 

B 

--- -+-
1 

2 1 

11 

I 4 
2 

' 



.; 
: .. 

>-
"' 
~ 
J:J 

-' 
UJ 
z z 
:;, .... 

' 

-' 
UJ .... 
<( .... 
6 
z 
<( 
3 

.... 
<( 
<( 
-' 
CL 

I 
CJ 

:z 
3 

produlvds in produ><.tie in 2 m 
gem. m2 produktie betonopp./week ploeggrootte cyclus m2 beto.1opp ~/man betonopp./m2 be!<.ist. .... aantel u per week per wee><. 

Q) won. ..., woon- slaap 
0 per b. g. 1e verd. top- 18 verd. 2EI VE>rd, tunnel ... totaal wand vloer top wand top verd, verd. top wand vloer top 
0. wesk wand wend wand vloer 'Jloer vloer tot"" I 

;;;a,:;d1 ) vlo•tr1 l -
17 8 210 195 120 400 400 ~325 6,5 6,5 2,5 2'1 u. 100 100 50 1 ,45 

16 7 17~ 165 340 340 1020 6,5 6,5 24 u. BO BO 1 ,60 

19 5 240 220 150 290 290 1190 7 3 24 u. 145 50 2,'10 

I 
I I 

20 15 425 395 730 730 2260 B 6 24 u. 145 140 2,30 

21 7,5 200 165 Jno 345 345 1165 9 46 u. 130 1,45 

I 

22 7,5 220 185 105 390 320 1220 6,5 6,7 zie 24 u. 24 24 u, 80 105 2,00 2,40 2.35 2~20 
wend 

23 10 300 280 450 450 14BC 5 5 24 u. 24 u. 115 180 2.20 3,90 3,[]0 

24 5 160 1 BO 100 235 235 910 5 6 ;de 24 u. 24 u. 24 u. 90 75 0,55 2,60 1,40 1,0!'.> 
wand of meer of ~er 

25 9 225 210 155 490 430 1570 7 4,75/4,75 2,5 24 u. 24 u. 24 u. 65 105 60 2,30 2.45 2,85 2,00 

26 B .230 255 210 400 f'-- 1495 7,3 7,3 3,3 24 u. 24 u. 24 u. 65 "'-t'~ 0,90 3,20 3,05 1,70 

-- --- --
--;0-r 4~- --~ ---- ----- --'--- --- -------------- - - -· --'- --

27 3 75 150 150 465 5 4 3 24 u. 24 dg. 48 u. 40 75 15 n,75 1),30 0,75 t;,4r: 

28 1C 340 320 640 640 1960 7,5 6,5 24 7 dg. 90 195 1. 75 0,85 1,00 u. 
~-

29 9 270 225 400 400 1295 3/3 '4/4 24 u. 7 dg. \ 80 100 2,45 0,90 1,20 

I ~ 

30 5 155 150 150 290 seo2l 132521 3,75/3,75:3,75/3,75 24 u, 24 dg. } 60 115 1,40 0,75 0,90 

I I' 
31 9 240 225 475 475 1415 6 Is 24 u. 7 dg. ' BO 190 1. 70 0,60 1.0Cl 

I I 

I 
32 4 115 110 65 240 240 770 a I zie 24 u. 24 u. 95 3) 1,20 2, 30 

I ploeg 1 

33 4 105 95 EO 190 190 640 2,7 15,3 zie 24 u • 24 u. 95 70 2,15 2,15 
'N8nt.l 

34 I 
8 210 195 410 410 1225 4,5 I: .s 24 u. 90 110 2,00 

35 10 290 270 575 zie 24 24 u. 90 95 1 ,10 2,55 150 hout 1285 11 u. 

I , 
wand of ~er of meer 

36 5 220 200 100 270 270 1060 5 z.ie 24 u. 105 180 1,70 1, 80 

l wand of meer 
-

1) Bij het tunnelsysteem zijn gegevens voor woo11- en sleepvardieping berekondJ bij het wendvloersysteem ziJ•' gegeven,. berekend voor wanden en vloeren 
(en top) 

2) Produktie voor 2''' en 3e verdieping {drive-in-woning) 
3l Oeze wor~zoomneoon omvatten: leggen pleten en/of aanb~engen drukl"ag 



I 

Tl..bel 3. Maatregelen voor doo ....... er'tl.on in de winter bij ds hoogbo....,prnjecten. 

~ ~ I docr-
~ ~ !work-

.lM! E proj. 
w n 
i> 

1 ja 

~I 2 ja 

~i 3 ja 

4 neen 

6 neen 

+ 
Ja 

J• 
h' 
~ 9 J• 

~I,, 
11 noen 

12 neen 

I 
13 J• 

~ 14 neen 
n. 
0 

"' 
15 Ja 

3 

16 J• 

algemene rro=Jat
rcgelen voor 
winter)...leriocie 

I overkapping bij 
ruwbauw 

I 

indien moge l:iJ k 
in vorstverlet 

2 stoomkappen 

okt. t/m maart 
war>rjk.i!Jt gai!lo-
loe• 1 

-------

indiE.n moge lijk 
in vorstverlet 

port landeerrEnt 
kle!'138 c, 1so· 
lstie wandio\i~t 

portlandcell\dnt 
e:n hulpstof 

portlandcomJnt 

regen e'1 hagel 

verstrek- I 
ken van extra diverse 
regen- beloning maatregaLm 
1\loding 

doorwe rk.pakkon 

alleen doorgaan 
bij storten 

dooiVJerk.pakken 

doorwerkpakken 

doorwe rk.p akken 

sneBIJH 

,! schoon-

1 

d<.verso 
steppe., j maken maatregelen 

zout strooien 

soep, voorvervJarn3n 
tunnelSJ 1 man extra 

vorstverl"'t 

gladheid 

strooi- stop- divef'9e 
en pen maatrage len 

schoonmaken 
bouwterrein 

eventueel 
schoonmaken 

---- ---- ------ -------·--' ---

premie 
per blok 

S\113-richtlijnen 

ru,...obo'-'""P loegan 
in tarief, 
dooiVJerk.pekkan 

indien nodig 
stoppen 

staopen bij te 
zw;Ja.r .... aerJ 
dooiVJerk.pakken 

alloEtn doorgoan 
bik1 ~tort~n 

vergroten ploeg 

5\.e-richtlijnen : 

afdekken vloerwld 

afdekkan vlo~rwld 
en wc.caning 

zout :m zBnd 
strooien 

afdokken bre9d
plaat ... loarer. 

afrtckkt:n versa !:>e
ton1 1 man oxtre 

verlaging tB"lJD 

----~--~~------~1: 

SW-r1cht-
11jnen 

schoonmaken 

efdekken 
bree~leetvl. 

schoonmaken 

1 
extra 

so-
latie verwar
bek. ming 

bek. 

vloeren 

VONlt 

var- af-
warming :~~~ dekken ~;~ndore 
beton- bol\. of werk
specie s. st beton wijze 

vloe!"en 

vloeren 

verle'lging 
cyclustijd 

dooiVJ. stop 
pbk~en, pan 
winter- bij 
kleding ••• 0 c 

-6 

HODGBOW 

te bepalen door 
di rectie 

-----c--- ---------------
vloeren -9 

vloeren wBnden -6 

,' vloeren 

1::~::1 vloeren 

vloernn vo'!"laging 
tBflllO 



Tebel 4. Meatrega len voor doorweNen in de winter bij de laa&bovwprojecten. 

~-~ t, lcoor-
f!!gamene 

~ . maatregelen varstrek • 
~I,~,~~;; voor ken ven 

t 1 ~ r -· winter;;eriode reger;~ 

r.;eding 

171noen . x 

1B,noen 
.J 

x 

~ 1Tean x 

;:. 20 neer; 1! uur lenger x 
s to~en 

21 Men x 

--

ragen en hagel 

extra 
be;loning 

dubbel 

11 uur/deg 

10\ extra 

di verse 
maat~ 

regelen 

;.oms 1 
ffli!ln extra 

trachten door 
~e gaan 

sterpen bij te 
z:w.'!ll'.lt weer 
~--------

1 

alleen door,ae.s:n 
als beton 1:3 
bus tsld 

1 ~!~:·~n s ~~~;:~an J 

I (niet bij storten}! 

! stwpoe•1 

! 

0lleer1 doorgaan 
Gij stor-ten 

stoppen bij te 
~wgnr weer 

ee.,.gepaste 
werkw1 j.!a 

stoooan biJ te 
zwaer weer 

stop- ~i:~ 
pen '1ing 

. 

-t-
x 

x 

x 

sneeuw 

x WB:J• afdekken J 

steigerdelen 
or~ldraaian 

ev~ntt.tecl lo-
ger tor>po --- ------
vorstverlet 

voor de bui 
efdak.l\an 

> 

)< vloeMn 11001' 
bul af'dekl<.en 

wandan 
efdeki<.en 

I voN>tverlet 

,,' ,, 

;: 
.I 

LAAGBOUW 

gladheid vorst 

strooi- stop- ~~::Se 
en pen re ge len 

gro· doorw. Jextra I stop· 
pak.ken t 

1 
pen 

te re winter- be o- bij 
ploeg "'l d~ ni'lg oe 

" é .ng 1 ••• 

x toppen I )< prt::IT'.ie -5 

{xl ( xl 

x 

p loag maakt I 
ze 1 f achcon 

I 
-s 

x 

-1 x I : I 

~~~~vl:ro~o ~-.de~nj~-~ill ~1 .~,~1.-~ x 

x 

)< 

)< 

x z1e sneeuw 

x 

--- --
x 

I , • , x 

11loeren ll x 'wonden I 
x 'wanden x 2 r.'lé.IO 

extra 

wendon wanden I 
! --+-

vloo- \ laecr 
terrpo ren 

--~--~-
I
. -3 ~ 

-4 
r- -
r:6· 

f' 
1;:1 

I 

1 ,' 

x J afh .$1tuatiq 

x I vo".twrlet 

lagur 
to;rpo 

110~
0

E 

[ -7 

{x) 

I 

' (i x 

)< leger I tel\l}o 

I > I -

r-----~·-+------~----~--~----'-·---+----+-----~--~-·--4---~-----1 

• x 

; • 

x 

I 
• x 

I )< voretwrlet vorst-

I verlet 

. ·,· 



Tebel 5.1 Veiligheidsi'M&treeelen .bij de hoogbowprojectan. 

tot het bekistlngsystee~ behorende 
voorzieningen 

----------1 
tunnel 

o;E'--
n a 

1 uitrij- en loopsteigero IT·'2t vrdlig'l€!idsvoo:r-
zieningon 

2 uitrijsteigers 

3,u"rij· on loopstoigors, voorzien van railings 

I 

.• 

tijdstip aant:rangen 
vei!igheidSV':'orziel"'1 ngen 

persnnoel
transport 
IÜ 

steigers ophangen voor el"' nooatrt'!PPOn in 
tijdens rl.....,bou~eri-.zaarrneden hoofdtrappehui!5 

direct plaatsen predab platen 
op CJorgestt:JrrpelrJe ~onsoJesJ 
hierop rai ling 

1 dag gereserveerd voor tata-~ nOodtrappan in 
Je o~ze:t steigers trappehuis en lad

ders iro trapsper. 

4 uitrij- en loop9teigers van eigen fatJrikaat C.JP brdndtrappen 1' 

prefab consol11s 

diva '""Sen 

beve! l!ging almbrengen op 
balkon- en galerijplaten 

wand vloer/tafel 
1

1 

f--·+-+o-t_o_r-ts_t_e_i_ce_r_a_an_2_z-ij-_-+-o·a·l-K_o_n_ol_a_t_o_n_<re_t_r•-i---tb-a-l-konplaten • rai ling wordt:~nt -r-a·p--p-Gh_u_1_s_p_o_r----+ : ~<Jandbekistingen worden op 

den ~t railing l!ng na Ce tafels geplaatst tier, lelkaar afgaschaard 

sistortsteiger aan zij- ga:ertj- en baüonpla- 5alerij- en balkonplaten met gestelde trappen kopgevels ifl steigers 

den rTEit rai ling ten rret sc'"~r!khekl<.en tchrlkhek.k.cn worden na vloer- in treppehuis en l' 
ekisting geplaatst enkele noodtr~pen 

7 stortsteiger aan '} zij- •teiligheidshakk.en vast gesteldn tra~pen kopgevels in !:lteigers 
den met raiJ.ing ~..,n tafel"ist in troppohuis 

8 ~tortstoigür aan :!ij- balusters vBst aan de personenlift 
der, net railingr bij uitstokGnde tafülKist 

~,~w~~ ~o~s_:_e.:_&'::__ _ _____ ---- ___ ------- ___ r------ ___ __ --·- ------- _ 
9 aan 1 kant loop-/stort- loop-/stort-/veilig-

1
gel1jk JT€t :::le bekisting trappehuh [ kopgevels in statgers 

stelger root rai:ing lheidssteige::-s I I 
10 Is tartsteleer met rai- I galerij- on b~:~lkor.ple- galerij- on balkonplaten war- noodt rep~ en in kopgevols in steigers 

ling ten met railing ·~·Jen !"la do tafels geol~atst ~teigers l<opgevelS 

11 ~.tnrtsteiger aan 2 zij-- balkol"lplaten met !"Ai- balkonploten worc1P.I1 na de geen gErgevons 

1

1 "..andhekistingen worden or 

l
den root r<lilingr L>tj lling1 rail1ng op vloer- tafels eeplaa:st elkaar afgeschoord 
kop~o~and I< lifriSteiger velden I 

12 aan 1 l<.ant stortstet- veiligf-teidsheki\en 'Jast balkonplaten worden tegelijk 2 personenliften gebou-o rondom in 
jgen omloopstetgers vast aan tafelkist met wandbekisting gepleatst' i steigers 

Jaan vloer bij w~ndl<.oppon [-----------------1 
131

1

tbeve ili gde s to rt_s_t-ei_g_e_r-+1-e-u-oi_n_<_e_o_v_a_s_t_aa_n_o_n_-+------------f-O-o_~>_•_tr_a_p_i n_s_t_e_i_-f , I gebol.J..I rondom in 

aan 2 zijdon derstouningscor.structie geNark in de kern :! steigers 

...- 14 boveiligd13 9 tortsteiger balk.onplaton rTEit nood- balkonplatan worden tegelijk gestelde trappen kopgevels in steigors1 wand-5 ac.m 2 :ijdcn balusters ITI'!t vloerpleten geplaat9t in traopahuis buk, op elkaar afgesohoord 

6 1S[stort-/veil1gheidsstei- galerij- en balk_onpla- bBlkonpleten ..,.orden tegelijk noodtrapp!'ln in 
:i lgl:r aan 2 zijdan IT'et ten n'et railing JT€t vloerplaten geplaatst spar::.ngen 
3 orneezette railing 

16 stortsteiger aan 2 ;:ij 4 balkonplaten rret ve.L- \ball\onplaten worden tegelijk houten treppan in 
10en rrct rail!ng ligheidshek.ken mot vloerplaten geplaatgt j trappc:~-"-'"-----.J 

kopgevels in steigers 

Tabel 5.2 E)Ctre vei UgheidsrMotregelen bij de hoogbo~J,oo~projecten. 

windkracht waar-
bij ~de i.v.m. weerso!T'Gtandighedsn 
veiligt1P.id wo;dt (s.naul.Jool, ijzeL gladheid) 
gcstopt 

di versen 

- '·--+---------!--------1 

afhankelijk van 
wJndrichting 

4 ~ 6 
afh. ~<Jindricht, 

zout :>t rooien en ::.choon
maken bij sneetM en gladh. 

zout strooien on schoon- overkupping Uovon 
maken h~ j sneetJ..J t::n Kladh. bOlJ.olvold 

pel<,el stroaten bij glad- bij sneel.Jool 1 man extr.:. 
1-.J!d 

' t<~ppe:l bij sneeu-o en 
i )"Ol 

stoppen bij sneel.Jool en 
gladheir1, zeker bij vloeren 

stoppan r>ij snee~J,oo~ en 
ij lol 

sneeu-o ruimen en bij gl~d-1 periorle akt, t/m maart 
hoid pekel strooien 2 man nxtrd 

üparte ploeg neomt maatro
galen bij snoel.J..I en gladh. 

-----------1-------------
vnlgens SVB- richtlijnen 

I ~7j h:~e=~e:~~l:~~~~~n 
pol< e 1 st rooi on en schoon
fllóken bij snc12l.Jool en gladt\, 

gebol.Jool rondom in steigers, 
da"rdoor lang dor:n....,erken 

in winterperiode 1 m..1n 
e)l.tra 

~--------+----------------r------------------
1 pe!<.el e., zand strooien1 

sneclJ.ol ruimen 

afhankelijk van 
tr 11ndrichting 

zout strooien; ruiJT€n bij Dij sneulJ.ol 1 mdn extrdJ 
snce~J en gldrJr1eid Lleelnaroo aan veiligh(~ids

actie d.m.v. afficr,ns 

schoonmaken bij sm~el.Jool ot;un in vlOP.ren gestort 
voor vastzetten wandtJok. 



Telbel 6.1 Ve111gM1dsmeatra:gnlen bij d~ liSOgbot.Jotprojecten. 

tot hat be~~~~;~!~i~~=~m behorendEl tijdstip eanbnsn-

0'!-------------~-~_:_--------lt~~tst ~~~r~!~!~~=~d5- di venen 

t~ne1 

aan 2 zijden vaste ator,.· V!H'~'onean steigers 
steiger rtet railing wrsehillend 

6tln 2 tijden VöSte stort- alfhangen bls ar 
staiger root ra!:ling tijd voor is 

tussan Cl9 diverse 
~er+<. zoomeden 

I 
tU$sqr, de diverse 
we rk.zaemeden 

Mortst~1~ers !'f'St railinf!: tussen :Je diverse 

voorzetschotten fl'l'l:t loopbordes en 
rei' ing 

i-~-~-----------,--------------1 wer+.zaame:..:i?n 

' 
1

1 "loopwvoiligtoeidsetet-
gar ttan tdfalki:::t 

I kapolelgers vost 

I 
aa'i kist 

els bij wendKist 

aan 2 z1j~n stort
steiger ..-et railing 

ala bij wand'ti!t 

al!'\ bij wandkist 

vast ~en ;-.1st 

I vast aan k.ist 

.I 
zo tijdig f'IIO&elijk ' I plMken over cono;;oles t .p.v .. kop-

I voor het stot'ten =.; pen wanden 

I V~!lt l'l'l:O kist 

I i'J 

I schrlk.hekken voor pla.<Stsen toppan 

t r 

<~porto omloopsteiger biJ wandeo1 

a~~1~-:~;1~t-- -- ---- ~· ~.~.~-=-anda~ :-;:p:r~.-:::;-1~-d 
door loopsteiger n-et railin& ,_ 

vast aan kiat ! r 

vast aan kist i!/ ra111ng ~,;an 'Steigerhout bij kop~, 

vaat e-en kist 

gevel t.b.v. werk.en aan wend ani 
tafel 

vloervald be-vcilig.:f door' 
n>et :·ó:Uing tijriclij!\o stoiger k.opw. 

~-I--+J-d-n-2 -,-1-j-rJ:-·n bew! li gda ·~:1 onp- vr.;·-,i-l-1-gh_a_!_d_o_-s_t_e_un __ --+-a-ls_h_i_j -w-on-dk_i_s_t ___ .....;l-----------1 
loOf,~ en stcrtstui6ér· storts-t. Ban o~dorst. 

at.ln 2 bevei 11 gdu 

omlopfl'n w.snd door 2 houton over
stekken rrut planken. geen leuning 

t.~pon wand~;m op olkaar 
afgeste~eld 

omlopen via plan~en op uitstaken
de baddi(lgen van ondersteuningen 

I 
tijdig i.v.m. 
veiligheid 

t.p~v. gevelsprongen hcmgstaie,ers 
voor omloop ar, overlo::"p 

kottlngan en to•;won ·J;,;:>r 

afschoren wen~~ 

Tebel 6.2 E)(tra veilighaidàmeetregelen bij de laegboUo~projecten. 

windk.ttu;ht waar~ I 
bij maJJe i.v.m. weersortstendigheden 
va1lighA1d 'loiOt'dt _ (sneeUN. ijzel. gladheid) 
gestopt ' 

' 

8 

zo..;t st rooien en 
SChOQOf'lakon 

zout strooien: 
bij sneeUN stoppen 

?t..lppe"1. 2odre 
~~vaarlijl<. 

diversen 

bij slecht weer 1 man 
e-xtra 

< 

8 

niet "e"en I 
zand en zout strooien, bijl 
gladtleid meestel stoppan [ 

7 (wanden) 
l • 

t'l1?estal stoppen vloeren gaan bij wind 
eltijd door 

8 stoppen 

B stwpen 

7 (wbndcn] 

8 (vloeren) 

8 stoppen 

1- ~----- ---------
door machinist 
te bepalen 

7 (wondan) 

7 (wan~nl 
a (vloeron) 

7 ~ 8 

stoppen 

a-toppen 

stoppen 

ruimen en zout atrooieru 
stoppen ah het ook vriest 

zo hoog mogelijk. stoppen 

I 

----------
open wanl.i:!n rrot ket
tingen vast een vloer 

I wooden sct,onn bij 
hoge wind 

t af:.tcrrp-ulan wandun 

7 • 

7 stoppen 

7 bij sneeUN" !ïtoppen, bij 

I gladheid vloeren steppen, 
wandon schoonf11äken 

7 j stoppon 

7 {wêlr\den) stoppen 
v]ooran gaan dOo 

bij onwilige situe~ .. 
th: bolJ..f ~tille-ggan 



Noten 

(1) Dr.Frieda van Tyghem, 110p en om de middeleeuwse 
bouwwerf 11 .. Behandeld worcit een verbetering van de 
kennis van het middeleeuwse bouwwezen;nameljjk as
pekten die zowel technisch als historisch van gro""' 
te betekenis zljn,.i.Jeze waarnemingen worden later 
doorgetrokke~ voor een vergelijking van het middel
eeuwse bouwen en het huidige bouwen, met name voor 
de traditionele gereedschappen. 

(2) Ir.J.,J. van der Wal, 11 De económische ontwikkeling 
van het bouwbedrijf in Nederland",l943.Behandeld 
worden problemen, die samenhangen met de histori
sche ontwikkeling en de toeko~stige(l943) ontwik
kelingen van het bouwbedrjjf.Van der wal's visie had 
betrehlting op de vrees voor een tekortschietende 
werkgelegenh~id in de verschillende sectoren, de 
aanpak van de rationalisatie, mechanisatie en iudus~ 
trialisering van de bouw en het verschaffen van ~~n 
goede organisatorische basis, zowel theoretisch alö 
praktisch gefundeerd. 

(3) Prof.Dr.Ing.A.Hendriks,"Werken in een bouwvakberoep" 
stencil waarin de vraag wordt behandeld waaraan men 
denkt bij het woord bouwvakarbeider,door onder andere 
een algemene beschrijving van de ontwikkelingen in 
de techniek en de bouwtechniek in het bizonder. 

(4) Prof.Dr .. Ing.A.Hendriks,"Paniekvoetbe.l in de bouw of 
werkgelegenheidspolitiek11 ,lezing tecnische hogeschool 
Eindhoven, naar aanleiding van de werkeloosheid en 
de verwachting van een verplicht e a!vloeing van. 
50000 bouwvakarbeiders. 

(.5) Dr.,A.Hendriks,uDe prijsvorming in het bouwbedrijf", 
1957, blz 31 e.v •.• Naast het specifi!eke probleem,de 
prijsvorming, is uitgebreid aandacht besteed aan de 
struktuur van het bouwbedrijf en de talloze aspekten 
van van het produkt en het produktieproces~ 

(6) Dr.W.Roest,"Bouw en èeonomische groei",l972,p.48. 
Vergelijkingen over de ontwikkeling van de arbeids·
produktiviteit en de relatieve prijsstijgingen van 
de arbeid geven het volgende schema,waarbjj de auteur 
stelt dat het produktieproces van de bouwn~jverheid 
overwegend in categorie I valt: 

categorie 

I 

li 

:m 

qy 
\' 

arbeids/kapitaal
intensiteit bij 
een gegeven 

factorprijsverh. 

arbeidsintensief 

arbeidsintensief 

kapitaalintensief 

· kapitaalintensief 
~ \, ___ 

"-"···- .,; ··~·· 

trendmatige 
arbeidsproduktivi
teitsstijging t.g.v. 

substitutie en 
techn. ontwikkeling 

ontwikkeling op 
lange tennijn bij een 
relatieve prijsstijging 

van arbeid 

laag blijvend arbeidsinten-
sief 

hoog wordt relatief kapitaal-
intensief 

hoog blijvend kapitaalinten-
sief 

laag wordt relatief arbeids-
intensief 



(7) Dr.A.Wassi.nk,"Produktiviteitsstjjging en produktivi
teitsmeting in de industrie", bedrijfseconomische 
monographieën XLVIII, 1971. 

(8) Economisch Instituut voor de bouwnijverheid, "Stag
natie in de groei van de arbeidscapaciteit van de 
bouwnjjverheid"~ Bijlage 6,.t:nkele opmerkingen over 
de produktiviteit in de bouwnjjverhsido 

(9) Bepaling van technische coëfficiënten.Op basis van 
eenheids-bestek \bijv. het ontwerp-bestek van het 
ministerie van volkshuisvesting en ruimteljjke orde
ning van 1945 ,met aanvullingen en verfijningen) 
worden voor de diverse onderdelen van de aannemers
taak coëfficiënten berekend.Deze wordea uitgedrukt 
als een geaeelte(nl. per onderdeel) van de totale 
bouw~~m.In diagrammen worden, wat betreft materiaal
l~veranties, de verschillende materiaalcoëfficiënten 
geplaatst bij de verschillende bedrijfsgroepen.Hieruit 
volgen, blj waarneming over vele bouwwerken in ver
schillende jaren gebouwd, mogelijkheden tot het waar
nemen van:kenrnerkende en ekonomisch belangrijke ei
genschappen van de produktietechniek(bijv. een bepaal
de ontwikkeling in een onderdeel zoals toenemende 
vervanging van metselwerk door betonwerk, toename 
van prefab-onderdelen in vergelijking met handelsma
ten), nauwgezette beoordeling van de bouwkosten\nl .. 
de algemene ontwikkeling, maar ook de ontwi~~eling 
per onderdeel, voor· zowel de arbeid als de materiaal
prijzen) en verkrijgen van inzicht in de technische 
samenstelling van de te verrichten en te koordineren 
aannemers taak. 
Methode; zie EIB,Hintergrunde einer Methode zur Beo
bachtung von Banproduktion und &ugewerbe. 
Verbetering en enige resultaten; J .Hopmans, De ll'!etho
de der technische coëfficiënten,~indhoven 1974. 

(10) Dr.P. van Berkel, "Spanningen op de arbeidsmarkt•• ,1965. 
H~ wljst op de situatie,dat ofschoon personeelstekor
ten niet geheel nieuwe verschijnselen zijn,deze in het 
algemeen wel een uitzonderlijke situatie vormen.net 
schaars worden van arbeiders betekent dat werksitua
tie en arbeidsvoorwaarden aan een hoger niveau van 
behoeften tegemoet moeten komen.In een arbeidsbestel 
waarin èn een zeer brede laag "employé 1 s" aanwezig 
zal zljn, èn waarin door technisch-organisatorische 
dynamiek in tal van uitvoerende funkties het werk 
van arbeiders veel zal verschillen van het traditio
nele beeld van handarbeid, zal met name in die werk
soorten ten achter blijven, de kritische houding van 
werknemers dwingen tot aanpassingen, in hetwerk als 
zodanig, in de beloning, in de bevordering van het 
sociaal prestige en in de overige arbeidsvoorwaarden. 
Maar dan nog zal in de zwakke plaatsen van de beroeps
struktuur de continuïteit van de personeelsvoorzie
ning in de bedr~ven voortdurende zorg vereisen. 
Een dergel~ke situatie werd in 1963 met het beleid 
van Begaers opgeworpen,namelijk het aantrekken van 
vele arbeiders van buiten de bouw.De vraag is j_nhoe
verre het artikel Bouwvakarbeider schaars had moeten 
worden gehouden, temeer daar zij later de dupe werden 
van het ontbreken van een arbeidsvoorzieningbeleid. 
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Gewezen kan worden op recent onderzoek door het 
Instituut voor Arbeidsvraagstukken en het Econo
misch Instituut voor de Bouwn~verheid, met name 
door Dr. Jo van Wezel,"De werkgelegenheid in de 
bou.wr.Jjverheid in het krachtenveld van vraag en 
aanbod".De vraag naar werknemers zal naast de om
vang van de produktie, ook bepaald worden door de 
b~ de produktie gehanteerde technieken.Ten behoeve 
van een beleid worden een viertal basismaatregelen 
aaneegeven: beinvloeding van het produktieniveau; 
beinvloeding van de arbeidsintensiteit,d.it houdt 
in aanpassing van het aanbod aan de vraag; aanpas
sing van de vraag aan het aanbod,verhoging van kwa
liteit en als vierde basismaatregel herwaardering 
van handarbeidersberoepen. 

Dr.W.Roest, "Bouw en ekonomiso!-:'3 groei",ElB/Kluwer
reeks,l972, Po50 e.~. 

Prof .Dr.Ing.A.Hendri1·. , ~ ru de jaren v~ftig en zes
tig leidde de toeneming van het volume der bouwpro
duktie tot een gelljke · st\iging van de bouwpr~zen. 
Hiervan moet een belangr~k deel worden toegeschre
ven aan de inflatie:"koop nu want over een jaar z~n 
de bouwpr:ijzen 14% hoger11 .Invloed van rente op het 
bouwen kan gezien worden als:de bouwn~verheid pro
duceert een kapitaalsgoed,een investeringsgoed met 
een doorgaans lange levensduur.De opbrengsten van 
het bouwwerk,statisch beschouwd, is te zien als e:en 
reeks van renteachtige netto-opbrengsten. 

Dr. W .Roest, "Bouw en economische groei'~ 9 hfd 1+ 9 de 
relatieve bouwkostenst~jging.Zie ook b:ijlage B van 
De ontwikkelingen in de bouwn:ijverheid in de jaren 
zestig van de kommissie bouwplanning:Over de ent
wikkeling van de produktie ende produktiefaktoren. 

Prof. Dr .Ing.A.I~endriks: kollege bouweconomie 1973, 
Universiteit van Amsterdam.Een model voor de bouw
produktie. 

Dr.A~Hendriks, "De prjjsvorming in het bouwbedrijf", 
1957, blz .. 317 e.v •• Binnen de verhoudingen van de 
bouv~arkt,de aanneBersmarkt en de arbeidsmarkt 
(waarvoor drie situaties kunnen gelden,onderbezet, 
overspannen en evenwi:htig,met in totaal 9 mogel~"· 
ke marktverhoudingen)wordt de pr:ijs van het bouwen 
en het gedrag hierblj, sterk beinvloed door de be
dr~fsbezetting en de werkgelegenheid.Er wordt ge~ ) 
kalkuleerd en ontworpen met bepaalde verwachtingen 
t.a.v. lonen,premies en toeslagen en de prljshoogts 
van materialen. 

Gewezen moet worden op de veranderende positie ten 
aanzien van het verkr:ijgen van inkomen.In sommige 
kringen is de populariteit van affiches met verre 
sigarenrokende kapitalisten groot.Nerveus sigaret
tentrekkende leidinggevende funktionarissen zouden 
meer op hun plaats zljnoDe laatsen zljn trouwens net 
zo goed loontrekkenden als werknemers.Arbeidskon
flikten worden met~ deze verandering van inkomens.;;; 
verdeling een konflikt tussen werknemers onderling. 
Veranderingen hebben dus betrekking op een schei-
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ding van leiding en eigendom en een scheiding tus
sen leiding en financiering. 

De afhankeljjkheid van de toeleverende bouwindustrie 
kan bepaald worden door berekening van technische 
coëfficiëten, zie (9). 

Dr.A..Hendriks, 11De prijsvorming in het bouwbedr:ijf", 
1957, Po33, e.v. 

zie blz 11 en opmerking(l4) 

zie opmerkingen in de samenvatting van de studie 
11 De materiaalstroom in het uitvoeringsproces",p.2. 

Dr.H.Hulshoff, "Reglement:::tü•e opzetco:rttracten in de 
Bouwn:ijverhej.d" ,1972.Hoofdstuk 6, "de consequenties 
van het aanbestedingswezen ",1Gr de produktieconti
n.ui teit en het finan.cier:i.r.JS'BVraagstuk van de aan
nemer", p.94. 

Arthur L.Stinchcombe 2
11 Bureaucratic and Craft Admi

nistration of Production:·A Gompari teve Study" 
Administrative Science Quarterly,p. 168-187. 

Henry W.Parker,Clarckson H.Oglesby,"Methods Impro
Yement for Construction Hanagers. 

Dr.Bruyns, "De invloed van milieu en. afkomst op de 
arbeidsmotivatie"• 

Drenth e.a., "Arbeids- en organisatiepsychologie", 
1972, p.317 e.v •• 

L.U.de Sitter,"Een systeemtheoretisch paradigma 
van een sociotechnisch interaktienetwerk: een ver
kenning op het gebied van de kwalitatieve systeem
dynamica"$ djktaat technische hogeschool Eindhoven 
afdeling bedrijfskunde,december 73, p.l5 e.v •• 

Ir.H.E.Zwarts, "kolJ.egestof produktietechnologie11 

en Prof.Dr.Ir.H.C.Duyster,"Mechanisering en. auto
matisering op de bouwplaats, diktaten afdeling 
bouwkunde technische hogeschool Eindhoven. 

Prof. Dipl-Ing C.H.Dolezalek, 11 Produktionswissen ... · .. 
schaft",Insitutuut voorproduktietechniek en auto
matisering aan de technische Hochschule Stutgart. 

Ir.C.Bctter, "Industrie en organisatie, een verken
ningstocht",l970, Po88 e.v.Verder kan Yerwezen 
worden naar diverse handboeken m.b.t. produktie
management. 

J.Hopmans, "De materiaalstroom in het uitvoerings
procestt ,p.48-68 .Omschrijving van d>eheersingsaspek:.,... 
ten, die zich richten op de samenwerking van par
ticipantcn,beslissingen.over risikos,inkoop en 
voorraadbeheer,kalkulatie,budgettering en budget
bewaking ,planningsaspekten,de relaties uitvoe
ring en voorbereiding(bouwplaats en kantoor),orga
nisatie van onderaannemers en aspekten b:ij t:ijdsstu
die en methodeverbetering. 
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Konrad Wachsmann,uwendepunkt im Bauen" 

A. de Swaan,"Een boterham met tevredenheidil ,De gids 
nr 4, 1971, p.2ll-212. 

Prof.Dr.J.Buiter,Hodern Salariaat in Wording • 

Prof.Dr.H.Thierry, 110rganisatie en leiding11 ,Stenfert 
Kroese,leiden,l970,p.97-135.: 
Loonstelsels(direkt en indirect afhanhankelijk vande 
tijd) te noemen zjjn:tjjdloonstelsel(er is een vast 
uurloon;voor de werker besaat geen prikkel om har
der te gaan werken-extra prestaties komen ten goede 
aan de baétS; wordt vooral toegepast bjj precisiewerk. 
en als geen eenheid van prestatie is aan te geven); 
~remieloonctelsels(voordeel door extra prestatie 
wordt op een bepaalde wjjze gedeeld tussen werknemer 
e~ ~erkgever);prestatieloonstelsels(stukloon-,tarief
Joon).Daarnaast zijn te noemen beloningssystemen, die 
CÁtra 1 s geven doordat men zich op de een of andere 
wijze verdienstelijk maakt voor het bedrijf,zoals 
Merit-rating,Multifaktor-beloning eb. procesbeloning 
en winstdelingsstelseis. - · 

Rien Huiskamp;"Werkplaatsorganisatie,een verkenningt~ 
in Mens & Maatschappij, 1973,thema-nummer Onderneming 
en vakbeweging. ldeologisch gezien liggen in deze 
vorm Va!l arbeidersorganisatie in de bedr:ljven een 
aantal belangrijke mogelijkheden,vgl. met de Engelse 
bedrijvenwerk. 

Dr .J .schouten, "Vrijheid in het werk", Boom Meppel, 
1974,hfd.4. 

Robert Ford, ""Iotivation through the work i tself11 

Dr.A.Hendriks,"De prijsvo:-ming in het bouwbedrijf", 
1957, p.36 e.v •• De technieken vormen het geheel van 
verrichtingen,··dat moeten worden uitgevoerd om een 
bouwwerk tot stand te brengen.De technieken vormen 
een kollektiviteit van heterogene verrichtingen,zij 
bestaat uit bij elkaar behorende groepen,welke de 
deeltechnieken van het bouwen vormen.ve technieken 
kunnen zijn: 
complemen.tair,het bouww~rk kan meestal niet tot stand 
komen zonder het toepassen van meer dan ~~n techniek. 
aanvullend zijn de technieken door de mogelijkheden 
om door toepassing van de juiste korobinaties de ge
zamenlijke produktiekapaciteit van het bouwbedrijf te 
vergroten. 
rivaliserend zijn de technieken indien de toepass:i@g 
van de ene techniek ertoe leidt dat van de andere 
geen. gebruik kan worden gemaakt. 

Dr.J.Schouten,"Vrijheid in het werk", Boom Meppel, 
1974,p.25-26. 

A.de Froe, "Arbe:i.ders, intelligentie en erfelijkheid" 
De gids nr.4,197l,p.204 e.v. 

Dr.J •H .Andriessen,11Voorwaarden voor veiligheids
motivatie,Intermediair,43,25-lü-?4,po27 e.v •• 
D~.J.H.AndPiessen,"Veiligheid, een kwestie van 



(42) 

(43) 

(44) 

{45) 

(46) 

(4?) 

motivatie,proefschrift Vrije Universiteit,Arnster
dam 1974. 

Voor onderzoek naar de invloed van positionele ken
merken van bouwvakarbeiders kan verwezen worden 
naar het onderzoek bij de IBB/Kondor groep door een 
team van de afdeling arbeiàs- en organisatiepsy
chologie van Rijksuniversiteit te Leiden, "werken 
als bouwvakker, een motivatieonderzoek onder bouw
vakkers bijiBB-Kondorgroep".Interessant zijn tevens 
de opmerkingen van Prof .. Ir.F.J.Hulshoff Pol in 
deel C van het diktaat van de technische hogeschiDol 
Delft, "De organisatie van het bouwvak" en de verwij
zing,hierin naar een artikel uit het financieele 
dagblad 23-6- 1 64, 11Mentaliteit van de bouwvakarbei
der , verouderde structuur -:>ar zaak ve . .u geringe 
prestaties,aannemers hebben d:it. niet tijdig ontdekt". 

A van. Vliet, 11Werkst:cukture:-1ng" ,geschrift o\ller de 
werkstrukturering b~: Ph i.::..2..}?3 N. V t juni 73. De invoe
ring van de werkstrukturering kreeg vorm vanaf 1962 
toenmen konstateerde daL~e tot dan toe gevoerde 
vooruitstrevende personeelsbeleid en de sociale 
voorzieningen achterhaald dreigden te worden en er 
rekening gehouden moest worden met een minder gnn
stige arbeidsvoorziening.Daarnaast werd een tekort 
aan ongeschoold personeel voorzien. Men veronder
stelde dat de eentonigheid, het tempo, het gebrek 
aan bewegingsvrijheid, aan vooruitzichten en: de O.."l

zichtbaarheid van de betekenis van de ongeschoolde 
arbeid daarvan de oorzakan waren. 

Instituut voor Arbeidsvraagstukken/Ekonomisch In-. 
stituut voor de Bouwnijverheid,"Werkoriënta~ies e..n 
marktgedrag van bouwvakarbeiders11 ,Tilburg, novem
ber 1963, verslag van een socj.ologisch onderzoek. 
bij een 400 bouwvakarbeiders uit Eindhoven.Voor 
kritiek en ouzorgvuldigheden zie F van Gemert,pro
jekt uitvoering technische hogeschool eindhoven, 
maart 1 71. 
IBB-Konder groep: "Vlerken als bouwvakker", onderzoek 
uitgevoerd door studenten afdeling Arbeids- en or
ganisatiepsychologie RijksUniversiteit Leiden,sept. 
?1. 
Tevens kan gewezen worden op een tweetal brochures 
van. deB.AoB.;nl.Taak ~n positie van de uitvoerder 
en Werken met bouwvakkers. 

Dit met het oog op tendentie tot medezeggenschap, 
de zin vanwerkoverleg,tussenmenselijke informele 
kontakten,de gezagsstruktuur,de mate van taakom~ 
schrijvingen,dwang waarmee de regels worden toege
past en normen worden gekon.troleerd. 

Johannes M.Pen..nings,"Organisatiestruktuur en tech
nologie: een methodologische kanttekening11 , De So
ciologische Gids 73/2. 

Charles Perrow,"A Framewerk for the Comparative 
Analysis of Organizations~1 ,American Sociological 
Review,l967,32,194-208. 
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Voor een goede vergelUking van karakteristieken 
van de bouwindustrie en de stationaire industriën 
kan verwezen worden naar; R .. dele Roi und F..,H. 
Bruggemann,"Die Industire der wandernden Fabriken" 
Ingenieursbauten unserer Zeit,Bauverlag Wiesbaden 
1958, p. 83-97. 

Struktuur heeft betrek_ldng op de organisttionele 
vorm van het gehele bedrljf, echter wordt overwe
gend de nadruk gelegd op de relatie beleid en uit
voerend niveau, en niet direkt uitvoerend niveau 
en chefs. 

Zoekprocessen worden al tijd ondernemen bij afwijken
de gevallen;ze zljn niet-routine-matig,zodat er 
geen programma's voor bestaan. 

zie p.19. 

zie p.28. 
' . ·- ·, 

Het koncept van Perrow is overigens eveneens toe-
pasbaar op niet-industriële situaties;zoals leer
processen verkregen blj 11 Socializing Instituts11 in 
cel'l;Elite psychiatrie agency in cel 2;Program
med learning school in cel 3 en Custodial Institu
tions,vocational training in. cel 4. 

Instituut voor Arbeidsvraagstukken,"Werkoriënta
ties en marktgedrag van bouwvakarbeiders",tabel 7 
p.21. 

Werkaspecten 

Afwissel ine in taken 

To-ecestMe verant woor-
delijkheid en zelf-
stardic;.!-leid 

Geen strac t oczicht . rt oree-sloten 

B:.1i t erw:erk e;e~~nd • 

vrlJ 

f,nciale 'loor7.ienir.cen 

CoJ lec3• s 

Vcrdiensten 

Ovroricc ar lt. Y/(JOrden 

zie(34) 

Voordelen bouw 

Nadelen fatriek 

177~ 

7 

41 

49 

13 

37 

4 

15 

13 

Nadelen bouw 

Voordelen fabriek 

-% 

15 

20 

3 

13 

De genoemde typen werkoriëntaties zijn twee extre
men;tussen deze twee extremen is een grote varia-
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tie in werkoriëntaties,die of iets meer konmerken 
van het type,dan weer iets meer kenmerken van type 
2 bezitten 

zie opmerking op p.40, paradox scholin en vakbe
kwaamheid. 

E1:onomisch Instituut voor de Bouwnjjverheid,"Het 
arbeidebestand in de bouwnijverheid 1968/69/70. 11 

tabel l,ontwikkeling van het bouwvolume~ van het 
totale arbeidebestand en van enkele beroepsgroe
pen,l961 tot 1968 

1961 1965 ~ .-.., 
l _)f.)(t 

index 'bot~·::VjlU!n~ 100 130 :)" 
tof~"'.l a :::beide tcs tar.d 264 327 ;~ lt 

aanJ~l ti~ruJt;;rlieden 73 92 ::·3 
" t,E>tst..;!l8.:1r.J, VOE"gers·, ter:elzetter·s 40 ~~8 ~G 
11 ijr,ervlt:c!~t~rn 4,5 7,0 7,1 
11 min.ie:r g~Gchoold€..n 94 112 :33 

" )]..;lchiniztcn 8 10 ~2 

Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid~ 110p-
leiding van jonge bouwvakarbeiders, de actuele 
si tuatie 11 , figuur 4 en 5,p.l5,16o 

Economisch Instituut voor de bouwn.ijverheid,"Stag-
in de groei van de arbeidscapaciteit van de bouw-
nJjverheid" 
beroepen 1961/62 1962/63 1965/64 1964/65 1965/66 ---
timmerlieden 2229 2366 2617 2717 2830 

tim;uerfa.briek 189 19'{ 198 199 209 

metselaars 1150 122·: 1307 1331 1352 

voegers 50 59 66 66 73. 

tegelzetters 67 76 90 101 107 

betor:.werkers 187 202 250 258 260 

ijzervlechtera 149 164 193 196 201 

oneeschoold algemeen 859 914 966 923· 883 

opperlieden 683 717 843 929 993 

rrrondv:erl::8rr: 1068 1165 1271 1283 1296 

wegenbouviers 54 47 64 64 66 

straatl!lakers 160 178 198 203 213 

machinist·:a 256 273 310 315 330 

chauffeurs 157 163 182 186 194 

lagere tech."''.ici 177 205 220 242 257 

da.kdekl~ers 15 14 18 19 19 

stukadoors 264 286 294 30:;. 314 

schilde:t•s 19 . 24 31 34 39 

eloperf! 35 30 36 35 32 

heiers 98 94 101 107 108 

wa terbOU\{ers 60 61 65 66 70 

steenbewerkers 58 56 58 59 61 

di vereen 22 18 27 29 21 

uitvoerders 385 380 396 368 320 

bureautechnici 77- 86 83 ·17 63 

'buitenlanders 6 6 15 J3 36 

maaa:ijnpersoncel 46 50 49 60 51 

beroep onbekend 169 148 154 150 133 

totaal 8697 9202 10102 10353 10531 
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Sc.haalvergroting zowel voor·de struktuur van de 
uitvoerende bouwbedr:ijven, de uit te voeren bouw·· 
werken als de technieken,rnet narne ontwikkeling van 
specifieke technieken gericht op vervaardiging van 
speciale objekten. 

zie opmerking(61) en voor recentere gegevens EIB, 
"De opleiding van jonge bouwvakarbeiders,p.l2 

Economisch Instituut voor de Bouwn:ijverheid,HDe ge
schooldheid van bouwvakarbeider,een verkenning", 
tabel 6,p.l7: 

Tabel 6, Procentuele verdelinc; van de aant"llcn wc:r:mee1ers per beroep over hoofd- er. onderliiU"memers1edrij<en 
en het aandeel van de niet-opeeleiden JaariJl 

beroep 2 3 4 3 6 7 
-co~aal 

(l-i-3 .. ·5) 

8 
t..":~:rl:zas.m 1:a~rven rest 

bij b0ofd- geen op- ilij or:dcr- go..o:l op- (in ;~) 
~-;-::.s.n·an 

t;ecn op
:eiding 

i:~een o;;
le_lè..i:r.g aa.r.~..n~r.ner leidins ae~~r..mner le:i_di:~g 

(in~) (in% ven 1) {in%) (in~ v;n 3) (i~'. 5; "l!û! 5) 

'"timmerlieden 

metselaars 

betonwerkers 

ijzerv1echte~.s 

opperlieden 

grondwerkers 

wegenbouwers 

, machinisten 

chauffeurs 

lagere technici 

stukadoel's 

heiera 

waterbouwers 

uitvoerders 

, hogere technici 

diversen 

totaal 

87,0 

72,3 

84,3 

33,6 

78,7 

77,7 

63,9 

65,5 

86,7 

82,0 

21,2 

65,3 

66,7 

92.7 

94,3 

62,1 

78,7 

(65) 

(66) 

{67) 

l68) 

(69) 

(70) 

----···~---·-

11,7 

42,9 

96,0 

81,4 

98,0 

97,6 

83,3 

64,4 

92,3 

38,5 

65,2 

86,4 

B4,6 

15,8 

3,5 

75.8 

46,0 

:.0,6 

25,3 

12,1 

65,7 

17,5 

32,2 

11,5 

9,2 

15,5 

77,2 

29,0 

29,0 

6,0 

3,3 

35,0 

18,4 

16,7 

4,7 ,0.. -

98,7 

80,5 

96,5 

9S,6 

84,9 

70,6 

68,0 

54,8 

57,4 

88,9 

85,3 

19,6 

84,5 

59,9 

2,2 

'• 2,3 

0,7 

3,f\ 

6,4 

3,9 

3,0 

4,1 

2,5 

1,6 

5,6 

4,3 

1,3 

2,4 

2,9 

2,9 

22,1 

46,2 

95,5 

50,0 

98,2 

100,0 

87,5 

72,2 

90,9 

55.6 

28,6 

100,0 

100,0 

10,0 

12,5 

100,0 

65,6 

lQJ,O 

100,0 

lDO,O 

1GO,O 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

lCD,O 

100,0 

100,0 

~6.3 

::7,7 

97,9 

64,0 

91,9 

53,6 

8?,9 

85,5 

15,9 

3,6 

79,6 

49,2 

Dr .. J de Jong, "Het !iederle.nds systeem van arbeids!
verhoudingen.11 ,p.,50 ,1973, UPR. 

DrsoJ de Jong,"De bouwstaking van 197l,EIB/Klu
werreeks,l972,p.ll. 
Drs.J de Jong,"De 400gulden aktie in de bouwn1jver
heià,Sociaal Maandblad Arbeid,nr 5,p.312-332. 

Prof.Dr.P.J.A. ter rloeven,"Arbeiders tussen Wel
vaart en Onvrede,Samson,J.968, p.239.Beschr:ijving 
van een officiële staking van bouwvakkers in 1960 
p.234-259. 

Ekonomisch Instituut voor de Bouwn:ijverheid,"Bouw
objekt en pendel",meerder~ jaren waargenomen. 

Gewezen kan worden op de aktiviteiten van de 
Bedr~fscommissie voor de Bouwn~verheid. 

Prof.Dr.M. Mulder,"Medezeggenschap,mythe of werke
lJjkheid 'l". 
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(72) 

(74) 

(75) 

(76) 

(77) 

Dr.Roland Sramek,"Entwicklung und Problerne der 
Schweizerischen Bauindustrie'i}971, vnl hoofdstuk 
7. 

Burns & Stalker,"The Management of innovations", 
Londen: Routledge and Kegan,l962.0nderscheid in 
Mechanistische and Organische organisatieregiems. 

Drs.A•Mantel; "Een oriëntatie over de leiding van 
het bouwproces" ,in EIB-rapport ,-Iussen Stagnatie en 
Expansie,p.36. 
Peter Docherty, "The i"lanagement of Contingencies 11 , 

1972. 

Dr.J .T.Allegro,"Organisa~i.eontwikkeling van onder 
af"• 

Priemus en van Elk, "De :l::et-traditionele woning
beu wroethocten in N:ed.n. 'la:.~-:J'' ... 

CUR-Rapport 67, ~1geb:r:uik _wand-,ta.fel- en tunnelbe
kistingen". 
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De studie geeft een analyse en een visie over de ekonomi
sche ontwikkeling van de bedr:ljfstak l:Souwnjjverheid • .ttet is 
een poging soort en geaa_rq_heid van bouwbed~n tot uit
drukk_ing__te- bre!l__gen zowel in haar be~o:r_g__anisatorl.sch 
afsprûdiiktTë=organisatorisch handelen. Uitgegaan i.s van 
de veronderstelling dat het funktioneren van het bouwbe
drjjf naar z:ljn struktuur,de verzorging van de procesfunk
ties en de aan te wenden (of aanwezige) produktiemethoden 
bepaald wordt/zinvol geanalyseerd kan worden uit het oog
punt van pr:ljs en pr:ljsvorming en de mate van kontinuiteit. 
De studie richtte zich op een drietal doeleinden;nl. vast
leggen van ontwikkelingen en toestan~in ~et bouwb~~' 
formuleren van uitga~spunten en voorstellingen voor het 
hand~ van het bouwbedrjjf en inzicht verkrjjgen over het 
bouwbedrjjf als middel in het bouwproces.Duidel:ijk is, dat 
er een beeld moet worden gevormd v~n de bouwh:ijverheid in 
zjjn totaliteit en het bouwbedrjjf in hPt bizonder; dit be
tekent een werkw:ijze en rapportage,die verloopt van glo
baal naar specifiek, van alEeme~E::! Ud.ar konkrete beleids
problemen,algemene en specii~~k~ ~edr:ijfsproblemen. 

Het fu~~tioneren van het bouwbedrjjf is uiteengezet op ee~ 
tweetal niveau's;nl. binnen de struktuur van de bouwnJjver
~ en een struktuur van het uitvoeren_d bouwbedrJji. B:lJ 
het eerste ligt de nadruk op de struktuur van de voort
brenging van produkten,hierin waar te nemen wjjzigingen e~ 
verschuivingen en meer algemeen het beleid inzake de bouw-

. produktie. 
De wjjze waarop het uitvoerend bouwbedr:ljf als onderdeel van 
de totalebouwn:ijverheid zich heeft ontwikkeld in de jaren 
vjjftig en zestig werd in het bizonder gestimuleerd door de 
expansie van het jaarl:ljkse produktievolume, en het daaraan 
ten grondslag liggende beleid van overheid en industrie. 
De planning van de produktie(vnl. het niveau en de omvang) 
staat onder invloed van de vraag Hof er een omvang van de 
bouwproduktie bepaald kan worden, die past in de algemene 
ekonmische ontwikkeling?".De funktio:nele samenhang tussen 
de verschillende sekt~ren(woningbouw,andere gebouwen en 
weg- en waterbouwkundige werken)betekende in de expansie
periode na de tweede wereldoorlog een wederz~dse konkur
rentie in het beslag op de beschikbare bouwkapaciteit.Tea
einde een goed beleid en een juiste regulering te verkr:lJ
gen is noodzakel:ijk inzicht te bezitten in de omvang en sa
menstelling van de voorraad bouwwerken .• Ofschoon over de 
bedrjjfstak zeer omvangrjjke informatie aanwezig is , heei'it 
dit noch niet geleid tot een beleid,wat paste binnen de 
ekonomische ontwikkeling en ook niet binnen het politie
ke kader van Nederland. Oorzr.ilien voor deze geschillen zijn 
vnl. gelegen in de konsequenties vanhet bouwbeleid voor 
de werkgelegenheid, hetgeen op zich geweten kan worden 
aan onvoldoende inzicht in de mogel:ijkheden van het produk
tie-apparaat. De hiermee gevormde è,Q_,uwkapaci teil j_s opge
bouwd uit de volgende komponenten:bedrljfskapacitei~dit 
Q_mvat de materieel- en organisati~kapacite~ de a!beids
~citeit en de beschikking over materialen.Afhankeljjk 
van konJuriktureie en strukturele doeleinden, met name de 
bevordering van werkeloosheidsbestrjjding,bestrijding bouw
kostenst:ijging,bevordering produktiviteit en arbeidsbespa
ring of spanningen op de arbeidsmarkt,haateert men de sa
menstelling van het bouwprogramma.~~~ bouw-
produktie e1LD.t:oduktie-appa:r_wt wordt_ be;reikt via het 
marktm~9~e en de ~~~.ng van de bouwmarkt door de 
overhei~.Makro-ekonomisch evenvdcht, vnl. het doel van de 



overheid, is gericht op evenvdcht tussen de nationale be
sparingen en de nationale investeringen, en niet direkt 
het evenvdcht tussen de omvang van de bouwproduktie en diie 
van de beschikbare uitvoerende bouwkapaciteit. Herstel van 
het prijsmechanisme kan verwacht worden, dit heeft dan be
trekking op de bouwkosten en de bouwpr~zen. 
Nadere beschouwing van de b~ de bouwproduktie betrokken 
producenten toont aan dat het aantal zeer omvangr~k en 
uiteenlopend is.Te onderscheiden z~n drie kategorieën;nl. 
het opdrachtgevend bouwbedrijf, het opdrachtnemend bouwbe ... 
!UjjJ en de toe 1 ~y~_:r__~~_nsl~JliiLd u s_t.ri e e_n___Q_QJU'D1lJ!.i.ITi a~ 
industrie en -hapdel.De opdrachtgevers vormen de kollekti
viteit van degenen--die het initiatief nemen; z~ kunnen be
slissen over de aard en de samenstelling van bouwwerken. 
De verschillende onderscheidde kategorieën van bedrjjven 
vormen tezamen de bedrjjfskolom v~n de bouw;hiervan hebben 
de twee laatste zich toegelegd op net uitvoeren van een 
technisch produktieproces. De bedr~fe~0lom toont aan de 
verschillende geledingen die het p1•oà.ukt bewerken, waarb~ 
alle bedr~fshuishoudingen t11 -:;sen ee11 inkoop- en een ver
koopmarkt liggen. De bedr~fsh ··is:l.oudingen, die tot eenzelf
de geleding behoren vormen een bedr~fstak.De produktie van 
bouwmaterialen en onderdelen·beinvloedt het bouwen op ver
schillende punten, welke per bedr~f uiteenlopen. Dit heeft 
betrekking op:ontwikkeling van de arbeidsproduktiviteit, 
arbeidsprodukti vitei t in de bouvmjjverheid wordt in hoge 
mate bepaald door de aard van het produkt en het gehele 
produktieproces, wa.arin wjjzigingen optreden ten gevolge van 
schaarste- en prjjsverhoudingen van de diverse produktie
faktoren;het afstoten naar de voorfase; prjjsontwikkeling 
in de voorfase en ontwikkeling van de inputs en outputs 
van de bouwn~verheid. 
Inzicht in de struktuur van de bouvm~verheid en het uit
voerend bouwbe~ in het bizonder is gericht op het ver
krjjgen van v.itgangspunte:n voor de problemen, waar het uit
voerend bouwbedrjjf mee gekonfronteerd kan worden.Nameljjk 
verschuivingen in kwantiteit, kwaliteit en soort van ge
vraagde werkzaamheden.Doel is, dat men theoretisch gezie.n 
tot betere afspraken ril komen over de 11 optimaJ.e bedrjjfs
groot te'1 • Dit heeft betrekking op de volgende problemen: · 
De verdeling van de kostensoorten in verschillende groot
teklsssen, de verhouding vaste en variabele kosten(belang
rjjk gegeven is de varia bili tei t in de w:i.nst), de verhou
ding hoofdaannemers en onderaannemers(h'9t produktieproces 
in de bouw leent zich in belangr~ke mate voor het opdelen 
van de werkzaamheden, waarvoor weer een onderaannemer kan 
aantreden),de specialisatie per beroepsgroep(specialisatie 
in een bepaald beroep), de samenhang van specialisatie met 
een bepaalde markt. 

De ontwikkeling in het handelen van het bouwbedr~f heeft 
voortdurend gestaan onder invloed van technisch en sociaal 
ekonomische problemen.nistorisch gezien betekende dit na 
het verval van de gilden ,waarna de theorieën over ekono
misch individualisme vorm kregen,in het bouwbedrjjf invoe
ring van het aanbestedingsstelsel\principe van vrjje kon
kurrentie),maar tevens dat het bouwambacht ekonomisch en 
commercieel-zakeljjk werd. De ontwikkeling naar het groot
bedrjjf had tot gevolg een toenemende scheiding van eigen
dom en leiding,scheiding tussen leiding en financiering; 
naast de ondernemer ontstaat het management. 
Maatschappel~k gezien staat het bouwbedrUf in toenemende 
mate voor de keuze zich te richten op grootschalige en 
grootschalig-ingestelde of kleinschalige organisatie en 
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produktie.De rol van het bouwbedrUt in het tot stand ko
men van de gebouwde omgeving kan zinvol geanalyseerd en 
beschreven worden door een funktionele indeling over doel 
en middel in de bQ.llW.. Als d~_l!Jl12,ktiea worden gezien for
muleringen en uitgangspunten over vorm en samenstelling 
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van de bebouwde omgeving;dit valt uiteen in:de concentra
tiefull}~tie_fu de collectieve funkties die in een bebouwde 
omgeving vervuld kunnen worden,waarin een visie wordt uit
eengzet over de ruimtel~ke groepering en vermenging van 
wonen,werken,onderwUs,kultuur,bestuur,rekreatie en verkeer; 
de gebruikfunkties,een bouwwerk dient de gebruiker tot ont
plooiing van zun aktiviteiten 9 gebruikers is een omvattend 
begrip voor onderzoek en ontwikkeling,ontwerpers,producen
ten en fabrikanten,verspreiders,consumenten en sloop. 
Als middelenfunkties onderscheiden we de konstruktie- en 
procesfunkties,die de realisatie van het gee~elde doel 
betreffen:de konstruktiefunkties omva~tan de primaire tech
nische funkties van bouwkonstrukties en konstruktie-elemen
ten; de procesfunkties hebbe:t bet:..~e!-.~ing op de voorbereiding 
ven uitvoering van het boUW}'.'OC€ o 1 ·,,alke vervuld worden door 
de deelnemers aan het bouwproces,vnl. de gebruikers. 
De vraag bouwbedrjjf doel of middel kan daarmee bekeken 
worden zowel uit het oogpunt van de totaliteit,nl. de in
vloed op de bebouwde omgeving doordat zjj vorm en inhoud 
van de doelfunkties bepalen, als uit het oogpunt in de taak
vervulling van opdrachtgever en ontwerper,welke dan meer 
en meer wordt waargenomen door de aannemer of zjjn vetegen
woordigers. De invloed op de bebouwde omgeving heeft in de 
laatste jaren veel kritiek uitgelokt op het handelen van 
het bouwbedrUt. 

Als belangrjjkste doelstellingen van het uitvoerend bouwbe
drt1f. kunnen genoemd worden aspekten die verband houden met 
WinSt- en kontinuiteitsproblemen.Binnen het onderncmings
gewUze produceren wordt winstmaximalisatie als belangrijk
ste uitgangspunt algemeen aabvaard.Veranderingen in de 
theorie zjjn voor~amelijk gericht op het begrip kontinuiteit 
en op aen objektiveren van winst als een opslag,onderne
mersvergoeding b~ de kostprUs.Formuleren van11 betere" doel
stelling,vervanging van oude kriteria als afstemming van 
de ondernemingapolitiek op de winstmaximalisatie, is een 
gevolg van ontwikkelingen inde bouwn~verheid en het bouw
bedrijf zelfiVervangi.ng van improvisatie en intu.itie door 
systematisch plannen. 
Aan het bouwbedrhlf is, evenals a~~ elk ander bed~f de ver
plichtin_g opgelegd d5L_Pdjzen zodan~e vorrren, dat vold.:;~.an 
wordt aan de eisen die het algemeen belang stelt.De wjjze 
waarop dit bereikt moet worden vormt een bron van menings
verschillen. De pr~s van de aannemerstaak(die op zichzelf 
variabel is)_wordt steeds opnieuw vastgesteld, bovendien 
is de pr~s de resultante van de invloeden op het moment 
van pr~svaststelling.Als belangr~kste komponenten in de 
pr~svorming kunnen genoemd worden: 

- de marktkonstella~:binnen de verhoudingen van de 
bouwmarkt,de aannemersmarkt en de arbeidsmarkt(evenwichtig 
onderbezet en overàpannen) wordt de pr~s van het bouwen 
en het gedrag hierbU sterk beinvloedt door de bedr~fsbe
zetting en de werkgelegenheid.Er wordt gekalkuleerd met 
bepaalde verwachtingen t.a.v. lonen,premies en toeslagen 
en de pr~shoogte van materialen. 

- de pr~svorming:voor een opdrachtgever is het doel
matig dat hU voldoende inzicht heeft in de prUs van de op 
te dragen nannemerstaak.Een recept over de wUze waarop h~ 



dit moet voorbereiden is niet zonder meer te geven;als ge
Yolg van de diverse delingen in het produktieproces is er 
een ondoorzichtigheid b~ het samenstellen van zowel de 
pr~s van het bouwen als het gebouw zelf.Pr~svorming vind± 
plaats afhankelijk van de w~ze van aanbesteden,waarin de 
coordinatie van opdrachtgevers- en aannemerstaak bepaald 
wordt.Te onderscheiden z~n aanbestedingsvormen,dit geeft 
uitsluitsel over de w~ze waarop de opdrachtgever de aanne
mers tot de· inschrijving toelaat(openbare ,onderhandse en en
kelvoudige aanbesteding); aanbestedingsmethoden, hebben 
betrekking op de uit te voerenaannemersta.ak. 
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- prijsbepaling binnen het bedrijf: de w~ze waarop de :
aannemer zijn prijs bepaald is in belangr~ke mate afhankel~k 
van hetgeen hij ermee op het oog heeft;zij is afhankel~k van 
de kostprijsvaststelling (opstellen begroting van kosten, 
die de a.annemer denkt te moeter: maken,hoe o~jektief echter 
is een prijs te bepalen?);de interne organisatie voor de 
kostprijsbepaling(scheiding tussen ~alkulatie en uitvoering) 
en het marktgedrag van de aanne~er(naast een goede aanbie
dingspr~s wordt tevens getr~ch~ tu~ een juist afwegen te 
komen van de diverse marktf~k~oren) 

- de bouwpriizen: de kontinue _stijging van de bouwkosten 
vormt een belangrij argument ·om te komen tot een verbete
ring van de kostenstruktuur van de bedrijfstak bouwn~verheid. 
De toeneming van het volume der bouwproduktie leidde in de 
jaren 50 en 60 tot een evenredige st~ging van de bouwkos
ten, waarvan een belangrijk deel moet wmrden toegeschreven 
aan Qe inflatie.Als belangrijk onderdeel van de bouwkosten 
kunnen genoemd worden de invloed van de rente,de risikore-~ 
geling voor verreken van bepaalde materialen en hetloon, 
samenstellen van budgetten de kostenstruktuur van het pro
duktieproces en het ui tvoerenda bouwbedrjjnmet name de 
handel,tussenhandel en onderaannemerswerken). 
Het verhogen van de kontinuiteit kent twee belangrijke as
pekten in een bedr~f:nl. in de bed~Ufssfee~,eisen ter ver
hoging van de kontinuiteit komen voort uit zekerstellen 
van de winsttinkomen en zelffinanciering),verzorgen socia
le funkties,dekken van algemene kosten,handhaven van de 
bedr~fsomvang en onafhankelijkheid;in de produktiesfeer is 
kontlnuiteit gericht op de eisen van een bepaalde bouwme
thode en de w~ze waarop de aktiviteiten word&n uitgevoerd 
(de produktieorganisatie:produktie in kleine aantallen, 
eenmalig of herhaaldelijk;in serie,eenmallg of herhaalde~k; 
in massa).Algemeen kan gesteld worden dat het opbouwen van 
een orderportefeuille de meest direkte methode voor het 
verkr~gen van kontinuiteit is.Te onderscheiden vormen v~~ 
kQ~uiteii. voor de bouwn~verheid en voor het uitvoerend 
bouwbedrijf valt uiteen in: 

- kontinl:li tei t van de bouwnjjyerheid in zjjn _t_ot_a]. i tej it: 
deze is afhankeljjk van de grootte van de vraag naar bouw
werken.Noodzaak is te komen tot een lange term~nplanning 
van de gebouwde omgeving.De taak van de overheid in de 
planning zullen vooral gericht moeten z~n op de ~lahning 
van het niveau van de bouwproduktie,veeleer dan de plan
ning van opdrachten.Deze vloeit toe naar de lagere overhe
den,zoals de gemeenten. 

- kontinuiteit van het afzo~derl1lke bedrtif in ~n__b_e_
paald geografisch gebied:deze is afhankelijk van de regio
nale ontwikkelingen en de spreiding van soorten van bedr~
ven in deze regio.Kontinuiteit wordt verkregen door het 
inspelen opde regionale ontwi~~elingen(groeikernen,over
loopgebieden,stimuleringsgebied),het voeren van actieve 
bedr~fspolitiek door de aannemer en het voeren van acqui
sitie(passief en actief of zelfs aggressief). 



- kontinuiteit van Ç!en bedrJjJ in een bepaald soort op
dr_achteu:hieronder wordt verstaan· de kontinuiteit voor een 
bouwbedrljf, wat zich door ervaring en investeringen,of door 
een bepaalde "actieve acquisitie" heeft toegelegd op een 
bepaald soort bouwwerken.Ten grondslag aan deze speciali
satie liggen ontwikkelingsmogelijkheden in bepaalde secto
ren en subsectoren.Afhankelijk van een meerjarenplanning 
door de overheid of door partikulieren,waar vaste bindin
gen of kontraktuele afspraken mee gemaakt worden. 

- kontinui tei t van __ een bedr!Lt:het gaat hier om de be
zetting in een bedrijf zowel van personeel als bedrijfsmid
delen in produktie en organisatie;nl. wat de betekenis is 
het kontinuiteitsprobleem intern in het bedrijf.Planning 
van de bedrijfskontinuiteit kent drie niveaus en vormen: 
doeleinden- en maatregelenplanning;perioden en projekt
planning en termijnplanning(lange, middellange en korte
termijnplanning) 
Het vormgeven aan de doelstellinge~ houdt in een overwe
gend bedrijfsekonomisch handeleu 1 afhankelijk van de mogelijk
heden van de bouwmarkt. 

De struktuur van het ui tv oerend bouwbedri.if wordt bepaald 
door de wUze waarop produktie en o~isatie tot si;;and 
komt.Hierin spelen een rol de externe ontwikkelingen en 
het specifieke gedrag van de ondernemer of het management. 
Zij bepalen de vorm,inhoud en instelling van het uitvoerend 
bouwbedrijf.Deze aspekten zijn in drie groepen uiteen te 
zetten: 

-1- de interne struktuur van het bouwbedr~f:dit heeft·· 
betrekking op de ondernemingspolitiek en de totstandkoming 
van de organisatie.Oorzaken, onblikkelingen en verschil
lende richtingen die het bouwbedrijf kan aannemen zijn gele
gen in de volgende aspekten: 

- schaalvergroting van een bedrijf is de expansie d. 
m.v. omzetgroei,hetzij op eigen kracht, hetzij door fusies 
of overname van gelijksoortige bedrijven of door samenwer
king in kombinaties.Dergeljjk beleid is gelegen in zowel 
rationele overwegingeq,zoals marktonderzoek,financierings
mogelijkheden,risicospreiding als i.n subjektieve overwegill
gen. 
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- ~~~.sifika:ti.J~: deze term dient als verzamelnaam 
voor de verschillende richtingen, die het uitvoerend bouw
bedrijf kan opgaap. bij het aanbieden van t!produkten en dien
sten11.Te noemen zjjn paral1elisatie,het samenvoegen van ver
schillende produkten in eenzelfde stadium van bewerking in 
eenzelfde bedrjjfshuishouding;ve~kale integratie,het samen
voegen van bedrijfshuishoudingen uit opeenvolgende bedrijfs
takken tot étln bedrjjfshuishouding;differentatie, het afsto
ten van een bepaalde fase in het produktieproces naar een 
afzonderlijke bedrijfshuishouding;~ialisatie, het beper
ken van de werkzaamheden van een bedrijfshuishouding tot 
het vervaardigen van één bepaald soort produkt.Zo kan de 
traditionele bouw gezien worden als een geparelliseerd~ 
diffe.J:..rulta tie; industriële bouw als een M~_greerde_§.Pe
cialisatie.Oorzaken voor deze ontwikkelingen zijn gelegen 
in een produktverwantschap,afzetverwantschap en meer alge
meen een geografische of regionale spreiding en een kate
gorale spreiding van risikofaktoren.Andere belangrijke vor
men van diversifikatie zUn tonglomeraatvorming,bundel±ng 
van een aantal verschillende aktiviteiten in een onderne
ming die mentracht,door een gekoncentreerde management-
en financieringsinbreng een rentabiliteit te geven voor 
ieder van de aktiviteiten ,die zich positef van de middel
maat onderscheidt;aggregatie van bedrUven wat inhoudt dat 



wil men een zelfstandige verkooporganisatie runnen,men 
hiervoor eerst een zekere kapaciteit moet ontwikkelen, 
b~v. door horizontale kombinaties. 

-~~niaaiQris~he opbg~ m.b.t. decentral~tie 
en delegatie van bevoegdheden:Karakteristiek voor de bouw 
is, dat bepalend.is de grootte van de onderneming door de 
beperkingen van het afzetgebied en de mogelijkheden voor 
overleg.Extern is een zekere mate van decentralisatie v~ 
de uitvoering noodzakel~k,intern een zekere mate van fle
xibiliteit in de ondernemingsleiding en organisatie.Het 
vraagstuk van decentralisatie houdt verband met de meest 
geeigende plaats van de beslissing.Onderscheid kan worden 
gemaakt in geografisch gecentraliseerde bouwondernemj..ngen, 
dit houdt dat de essentie is een kombinatie tussen een 
produktgeoriënteerde en een op funkties georiënteerde in
deling op het nivau van hoofdafdelingen,wat leidt tot een 
grotere beheersing b~ de ondernemingsleiding; geografisch 
gedecentraliseerde bouwonderneming;dit houdt in dat men 
bepaald door de sterke marktorjëntatie van het bouwen,de 
onderneming en de leiding c~spJjts~ in dochterbedrijven, 
waarbij men kan besluiten enig~ diensten alsnog centraal 
te houden. 

-2- de verzorging van de procesfunkties:als middel tot 
analyse van het produktieproces in het bouwbedrijf kan ge
bruik gemaakt worden van de te onderscheiden procesfunk
ties.Zij geven een struktuurbeeld weer, d.w6z. het bouwpro
c.es wprdt gezien als opgebouwd uit de volgende procesfunk
ties;gesteld zij dat ze niet karakterietjek z}jn. voor het · 
bouwbedrijf,wel dat de verschillende scheidingen de moge
lijkheid biedt tot het gedeeltelijk aan elkaar overdragen: 

- het nem~n van initiatef:dit houdt in de beslissing 
om. tot bouwen. over te gaan.De initiatiefnemer ltan geljjk 
optreden als opdrachtgever,dib echter ook aan een ander 
overlaten.Deelnemen aan de produktie is voor de initiatief 
nemer niet het primaire doel, wat om te oordelen over de 
doelmatigheid van het produktieproces nadelig is.iiJj moet 
ziçh namelijk een. oordeel vormen over de organisatie,de 
kosten en verspillingen en de juiste financiering van ztn 
opdrachtgeverstaak. 

- h.e..t_ beschikbaar QJ&ll~JLJI:an grond: elk produktiepro
ces van het uitvoerend bouwbedrijf, het onderhoud en ver
vanging,geheel of gedeeltelijk,van bestaande gebouwen,ver
eist het beschikbaar stellen van de grond.Duidelljk zal de 
rol z~n van het tsr beschikking hebben van bouwgrond voor 
de kontinuiteit van het bouwbedrUf. 
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- het ont~~ftn:het vervaardige~ van het ontwerp be
slaat een aan_tal geledingen zowel maatschappelijk(verdovr
gevoerde splitsing ruimteljjke ortlening, stede bouwkundig e..Q 
bouwkundig) als praktisch(funktioneel ontwerp en mate~ieel 
ontwerp).De basis hiervoor is de overdracht tussen opdracht
gever en opdrachtnemer, waarmee de aannemer een direkte 
binlling kan verkrijgen met het materiële ontwerp,wat kan 
worden aangepast aan zjjn produktiemogeHjkheden. 

- het~ financieren: deze heeft betrekking op twee as
pekten, nl.financiering van het bouwwerk en financiering 
van het bouwproces. Financiering van een bouwwerk wordt 
gedaan via eigen financiering,leningen en m.b.v. subsidies. 
Soort projekt en de eigendomsverhoudingen zjjn bepalend 
voor de mogeljjkheden van financiering,met het oog op sub
sidiering,fiskale afrekening.De financiering van het bouw
proces kan verzorgd worden door het maken van afspraken 
over de termjjnen; zjj kan worden vergemakkeljjkt door moge
geljjkheden bjj de aannemer. 



- h.e_~it_~..,L~U.:dez,e heeft betrekking op de inkoop, 
de organisati~ en l,.li i;:.voering_J~:Sn het technisch J!l;~oduld;._i__e_::. 
proces en de kontrole hieroveL.De organisatie heeft be
trekldng op de "voorbereiding van het uitvoeringproces zelf 
en begeleiding t~dens het technisch produktieproces zelf. 
De verzorging van de procesfunkties bl~kt op verschillende 
manieren tot stand te kunnen komen, afhankel~k van de wjjze 
van fuP..ktieoverdracht.Hierb~ te bedenken da.:t aan het ver
zorgëll van een procesfunktie onverm~del~k het Qr&gen van 
risiko is verbonden.Duideljjk is dat indien iedere partij 
(marktpartij) één rol zou vervullen er een duidelijke en 
doorzichtige struktuur zou bestaan.Probleern is echter• dat 
diverse funkties in de praktijk op een zeer groot aantal 
manieren verspreid zijn,waarb~ het meer en meer voorkomt 
dat verschillende funkties in één organisatie zjjn onderge
bracht.Dit gaat bovendien gepaard met machtGvorming en ge
volgen voor prjjsvorming en beslissingsprocedures.Integrab
tie van funkties, zoals deze voortk\"<J.:rn uit een integ1·atie 
van ontwerp en uitvoering ].evert :rormeel geen bezwaren op; 
bezwaren richten zzich slect·ts !'!~) l,Jachtsvorming, eenzijdige 
inbreng van speciale uitvoelihgstechnieken en de specifie
problemen die men oproept ,door. de.samenwerrl:ing.Verminde
ring van de door de opdrachtgever te vervullen procesfunk
ties,. die do.or een wljziging in de produktiestruktuur op
treedtt leidt tot vermindering van kennis nodig voor het 
~ervullen van. alle funkties of het beoordelen hiervan. 
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~~~~~h~~:Zlj vormen het resultaat voor het 
uitvoerend bouwbedrjjf,gericht op het uitvoeren van een 
technisch produktieproces.Nota's van overheidswege m.b.t. 
de produktie en werkgelegenheid in de bouw ontwikkelen 
impliciet een beleid en visie over de organisatie van. de 
bouwproduktie.!~melljk konkrete maatregelen voor de inriclli
ting van de gebou~dP. omgeving en ook voor de konkurrentie
verhoudingen tussen de bedrljven,In het bizonder in een pe
riode van stagnatie en/of daling van de bouwproduktie ver
eist. dit van de overheid de grootste oplettendheid,zeker 
v.aor benadeelden. Verwezen kan worden naar het "veronder
stelde voordeel" van bouwen in. grote aantallen,welke voor
delen meestal genoemd worden door grote bedrljven,die hun 
marktaandeel willen behouàen of vergroten.Te onderscheiden 
zljn ~en drietal aspekten,die elk een aparte ingang tot het 
probleemgebied 11 bouwmethoden11 vormen: Techni_çche analyse, 
deze bepaalt de samenhang van een bapaa.ide bouwmethod-e met 
de toeleverende bouwindustrie,namelijk de hoedani5heid van 
materialen en onderdelen;~.,9mische analyêl'Ë van het tech
nisch syüteem gaat uit van algemene ekonomische eisen,zo
als de sociaal-ekonomische besturing) en meer bedrljfsekono
mische eisen(mogeltjkheden per bedr~f m.h .o. de kosèen en 
de prijs van het bouwen); organie~torisch_e analyse, daar het 
wezenlijke verschil van bouwmethoden ligt in de organisatie
struktuur van het produktieproces. 



In b~lagevorm z~n een zevental onderwerpen betrekking 
hebbende Op thegreti_sche B~?ktisChELJ(rg]JlerJ1.en Vai~ d~ 
bOJLW~9~uktt§. uitgewerkte Doel en funktie van deze bljla
gen was enerz~ds een integratie van afzonàerl~k bestudeer
de vakken met het feitelljke onderwerp, anderzUds behande
ling van een m.i. fundamenteel(zowel theoretisch als het 
gebruik ervan) probleem voor·de bouwnUverheid en uitvoe
rend bouwbedrUf. 

1. bouwprogno33: ui~enlopenfte v1s1es op de toekomstige 
ontwikkelingen van de bouvnnarkt moeten m.i. gezocht wor
den in verschillende uitgangspunten en veronderstellingen 
die ten grondslag liggen aan de diverse genantearde mo~ 
dellen en verrichte onderzoekingen. Planning houdt in 
vast te stellen wat er is,wat nodig is en welke determi~ 
nanten overbl~ven voor uitoefenen van invloed en b~sturen. 
Bepalend ih de ontwikkelingen zUn de toenemende vervanging 
in plaats van de verwachte uitbreiding en de samenhang van 
de kwantitatieve bouwproduktie en, 1de werkgelegenheid. 
In de algehele bouwprognose wordt m.i. te weinig aanda~n~ 
geschonken aan de invloed van gebruikers van bouwwerken 
(zowel beleggers als direkte· gebruikers); dit m.h.o. het 
bedrljfsekonomisch handelen van deze bedrijven, met name de 
invloed van het investeringskarakter in bouwwerken en de 
exploitatiebepalende grootheid "rente". Terloops kan gewe
zen worden op nieuwe ontwikkelingen in het woningmarkton
derzoek,welk door het ministerie van V&RO aan gemeenten 
wordt verplicht,voor zowel lokale als regionale ontwtkke
ling van de woningmarkt(en daarmee samenhangend de alge
mene ekonomische en sociale ontwi~~eling in de gemeente 
of regio). Dergelijk onderzoek, waar de meeste gemeenten 
niet op voorbereid zijn, had direkt tot gevolg dat de .;, 
stichting Bouwcentrum, voor grote aannerningsmaa tschapptjen 
en projektontwikkelaars,dit onderzoek ging verrichten. 

2, B..gdrijfsvergel&jkend onderzoek: uit de tal van onderwer
pen om bedrljfsvergel~kingen te verrichten is vooral inge~ 
gaan op technisch-organisatorisch onderzoek~ Het gaat er 
hierbij om, een methodiek te verkrijgen voor de beoordeling 
van de efficiency en/of beoordeling van het gestelde doel. 
Een tweetal methoden zUn uitg6werkt;nl. de metnode der 
technische coëfficiënte~ en het gebruik van kosten- en 
produktiefunkties. Be~}.ing van ~e;ch~s~he coëffic:i~nten 

. houdt in het waarnemen en berekenen van de ontwikkellng 
van de kosten in materialen,arbeid(bewerking en verwer ... · ·. 
king van matarialenen bouwonderdelen),materieel en vaste 
kosten, eventueel per onderdeel van de bouwuitvoering 
( gróndwerken, f1.mderingswerken, betonwerken, etc.). 
Het gebru:f:k van kost~_n-~rodu_ktiefunkties houdt in het 
vaststellen van de produktie en de kosten hierover.riet 
gebruik ervan is zeker in de bouw minimaal, Echter door 
het aanbrengen van ju~ste indelingen en faseringen voor 
zowel het "produkt '1 als de produktiefaktoren, de juiste 
meetgrootheden (indiceren en produktie-eenheden,t~dnormal) 
en het inbrengen van de bizondere "eigenschappen 11 van de 
bouw kan het gebruik nuttig zljno ~eker in wisselwerking 
met gegevens uit volgens de bedr~fseknomie geformeerde 
kalkulatiemethoden. 

~o De be~rUfsekonomie in het bouwbedryf;de bedr~fsekonomie 
richt zich, als onderdeel van de ekonomische wetenschap , 
op de verklaringen van "versch~nselen11 in de bedr~ven.Het 
aannemingsbedr~f neemt hierin een aparte plaats in, v~n-
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wege enkele onderscheidende kenmerken ten opzichte van op 
voorraad producerende bedr~ven(onder meer door diskontinui
teit in de produktie, de term~nregeling, financiering met 
overwegend 11kort geld", investeringskarakter van haar eind
produkten,e.d.).Ofschoon de methodiek in het analyseren 
van de problemen niet anders behoeft te z~n dan biJ op 
voorraad-producerende bedr~ven, is het zinvol het aparte 
karakter van bouwbedr~ven af.zonderl~ te benaderen. 
Dit heeft met name betrekking op de financiering van zowel 
het bedr~f/onderneming als van het produktieproces .. Rierin 
spelen een rol investeringsvraagstukken, de financiering 
beirvan,het algemeen financieel beleid m.h.o. liquiditeit, 
solvabiliteit en rentabiliteit.Deze begrippen z~n met el
kaar in verband gebracht en als zodanig beschreven • 

• Kost r•stheorie de laats va~ het bouwbecirif; de meeste 
ouwbedrijven kennen een §.ÇJJ.ommeling in bezetting en in 

opdrachtenoDit is illustratief voor de bizondere positie 
van het bouwbedr~f t.a.v. de koot prijsbepaling. In beschou
wingen over de kostprijstheo.~..; e ::>-:_ :ie vervangingswaarde 
neemt de kontinuiteitsgedachte nameliJk een centrale plaats 
in.Voor het bouwbedr~f geldt.boveudien dat men beter kan 
spreken van een inkoopverplichting i.p.v. een vervang~ 
verplichting.BiJ het kostenbegrip kan men niet zonder meer 
spreken van de waardebepaling van de offers biJ de ruil, 
daar door de inkoopverplichting hierin ook te verwachten 
~r:ljzen zitten. 

Het bouwbedr f·ondernemin stheorie laats en voorstel-
ling:als extremen van sociaal-ekonomi.sche orde zijn e on
derscheiden de vrije verkeerabuishouding en de centraal ge
leide ekonomieoDe bouwmarkt is enerzijds een markt waar de 
overheid een sterk regulerende funktie kan uitoefenen,an
derz~ds een markt waar invloed gering is door de haar spe
cifiek toebedeelde taken· t.a.v. conjunkture:::..e en struh:tu
rele beheersing van de bouwnjjverheid.Ret aanbod in de 
bouwnijverheid is overwegend georganiseerd in onderneming~ 
en.Dit ondernemingsgewijze produceren kan op twee manieren 
worden geanalyseerd.Door het plaatsen van het bouwbedrijf 
als organisatie van één gel~kgeschakeld organisme, dit 
houdt in het winststrev8n,het optimaliseringsstreven in 
ekonomisch en organisatorisch handelen. Deze organisatie
opvatting is gericht op de aktie van de gemeenschap in het 
bedr~f, op rationele gedragspatronen en scherp~omlijnde 
doelstellingen voor de ondernaming.Ten tweede door ver
schillende gedragingen als referentiekader te gebruiken; 
personen zljn het die handelen,gedrag bevatpersoonliJkheids
en omgevingsfaktoren, doeleinden zijn gekompliceerd • 
Gebrek aan veldonderzoek en gerichte studie heeft tot ge
volg dat er geen of een onvoldoende uitgewerkte theorie 
is voor het management in d\L.QQ:u_w.Deze moet mijns inzj_ens 
meer uitgaan van het hanteren van storingen en onzekerhe
den zowel in de konkrete uitvoering als in de bedrijfsor
ganisatie.VergeliJk Management by Exception. 

6, Marktstrategie: belangstelling voor een uitgewerkte 
marktstrategie is toegenomen naarmate ook het bouwbedrijf 
de invloed voelde van de veranderingen in de afzetmarkten, 
eigen werkterrein en bepaling van de groeirichting.Een 
van de eerste vormen van marktstrategie is het verkr~gen 
van de optimale aanbiedingsp~.Dit houdt in zowel het 
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verkr1jgen van de juiste kostprjjs, als de beinvloeding var;. 
talrljke marktfaktorcn.Daarnaast kunnen genoemd worden pro
duk!E~i~hte_9!rategie, welke erop gericht is tot specla
ï:Csatie._in-è(;il~bepaaid bouwobjekt te komen.En ~ting 
als strat~ie,dit houdt in bet pakket van maatregelen ge
nomen door b~drljf, gedeelteljjk voor het zekerstellen van 
een bestaande of geplande produktie en voorraad,gedeelte
ljjk voor het verkrjjgen van een basis voor het beoordelen 
van een te kiezen specialisatie.Marketing is geric~ht on 
het verkFllöen van konti~uiteit voor de prq~uce~~aártoe 
hjj akti vi tei ten onder_neemt die tegemoet komen aan de wen
sen van de konsument.üevolgen hebben betrekking op toene
mende verantwoordelljkheid voot producenten(macht);ontwik
keling van specifieke technieken,die op beperkte schaal 
toepassing vinden;toename bouwen voor de markt;moeiljjkhe
den b1j de interne organisatie door onvoldoende kennis en 
kunde voor verhoogde verantwoordeljjkheden. 

Z• Het bouwbedrtlf internationaal: de bouwnjjverheid beht'ort 
tot de bedr.ijfstak en bedrljven van de nationale sektore:t; 
z1j produceert goederen die om technische redenen niet im
porteerbaar of exporteerbaar. zjjn.Echter het bouwbedrijf 
levert tevens diensten,waarmee z:ij een bjjdrage levert aan 
de exportoDe struktuur van de bouwnijverbeid vertoont in
ternationaal gezien weinig specifieke verschillen. Binnen 
de EEG vertoont het Nederlandse bouwbedr1jf overwegend de
zelfde werkzaamheden als hier.De Nederlandse bouwbedr1jve,n 
hebben vooral in de weg- en waterbouw overigens alt1jd : 
een redelijke opdrachtportefèuille beschikt. 
In ontwikkelingslanden zorgt z1j voor de realisering van 
de intrastruktuur, een intrastruktuur die noodzakelJjk is 
voor de expansie van verschillende multi~nationals. 
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· De materiaalstroom 

in het 
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uitvoeringsproces 

samenvatting 



De studie is gericht op het verkrijgen van een beschou
wingswjjze voor het gebied van de uitvoering.tJoodzaak is 
te ~omen tot. een lqg_:i.:_;::,s:h-_f?_?-_m~nhaJ:!Bencl____g§lheel van begr:iJ2.
peq, uit.g<lng§.Rilnten -ep.-\vettenTdit houdt in resp. defi
nities, hypotheses en relaties) voor het_gebied yan de 
uitvoeri!}E. Elke beschouwingswijze tdit houdt in een be
paalde k.êûze uit de tal van beïnvloedbare faktoren,tech
nisch,organisatorisch,ekonomisch,sociologisch,bestuurlijk 
en juridisch) op zich is te rechtvaardigen en zal bijdra
gen het inzicht te verhelderen. Probleem is te komen tot 
kernachtige en fundamentele uitgangspunten met behulp , 
waarvan het uitvoeringsproces beschreven en heinvloed · 
kan worden. 

Het tot stand brengen van de gebouwde omgeving eist een 
verschillend aantal vormen van processen en hierbij be
trokkenen. Het aangeven van een te gebruiken methodiek 
zal dienen te verlopen van globale aspekten naar meer 
specifieke aspekten. 
De essentie van de relatiesr bouwpróces, het 1Ji tvoering~.:-~ 
proces en de rol van het uitvoerend bouwbedr~f, kan ge
zien worden als het in een bepaalde fase notie nemen van 
elkaars mogelijkheden.Uitgangspunt zal moeten blijven de 
.funktie en het doel van het bouwwerkoHieraan kan men 
door eventuele integrale aanpak een ontwerp en variatie 
in ontwerpen bereiken, door hierin tevens te betrekken 
de varianten in het ontwerp, de eventuele projektomvang. 
of projektgrootte, de materiaalkeuze en de gehele uit
voering van zowel ruwbouw als afbouw.Men zou hierbij kun
nen afstemmen op een bepaalde bouwmethode. 
Faseringen ten behoeve van projektvoorbereidingen en 
projektuitvoeringen worden sterk bepaald door het speci• 
fieke doel en vorm van de samenwerkenden en samenwerk~ng 
en het voor te bereiden en uit te voeren projekt.De fa
sering van het bouwproces kan gezien worden als noodzake
ljjk op twee niveaus:proces van meer bestuurlijke beslis
singen ,waarin men gekonfronteerd wordt met de doelstel
lingen van overheidswege en provinciaal- en gemetnteni
veau;en een proces gericht op het tot stand brengen van 
een specifiek projekt. 
Als middel om relaties in het bouwproces duidelijk te kun
nen aangeven, is gebruik gemaakt van een s_r_steem-theore
tisqhe ben.ÇJ,d.eriM_Jan d~ bouw.P.:roduk,:li,Jt.Het bouwen kan ge-

. z.ien worden als een p:::-oces 1 waar de een werkt met de out
put van de ander, waardoor de werkwijze sterk kan worden 
beinvloed. Systeemtheoretisch houdt in een beschouwings~ 
wijze om in het bouwproces een aantal elementen van de 
totaliteit te onderscheiden, die onderlinge relaties ken
nen en al dan geen relaties met die omgeving hebben.het 
aannemen van de "elementen houdt in àe eigenschappen, en 
de waarden hiervan, van de elementen te onderkennen.hier
uit volgen zowel begr1psmatige relaties als relaties ge
baseerd op wisselwerking(interactie). veel is de omschrij
ving van het algemene probleem,veeleer dan het aangeven 
van voorbeelden(die te zien zjjn als een symptoom van het 
algemene probleem).net gaat daarmee erom te voorzien in 
een basis voor de gehele bouwkunde door rationele orde
ning van de verschillende elementen, waaruit het ontwerp 
en het bouwproces bestaat. 
Uitgegaan is van de veronderstelling dat de struktuur van 
het bouwen opgebouwd is uit drie delen: 
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1. ge de~lnemers in het bouwproces en hun werkmethode: 
Soort en aantal van betrokkenen~loopt per projekt uiteen. 
Te onderscheiden z~n vier îunkties, nl. opdrachtgevende, 
ontwerpende, uitvoerende en kontrolerende funkties.De 
specifieke doelstellingen van deelnemers, gebaseerd op 
zowel maatschappe~~e visie als bedr~fsdoelstellingen, 
kunnen aanleiding geven tot belangen- en interessekon-~ 
flikten;b~v. opdrachteger en aannemer waartussen een di
rekt interessekonflikt ligt,doordat de opdrachtgever zich 
ten doel stelt een gebouw met mininmale kosten te verkr~
gen, terw~l een aannemer tracht een maximale pr~s te kr~
gen voor bepaalde prestatie. Hieruit volgen tal van "for
mele en informele" organisatieschema 1 s, die een specifie
ke invloed hebben op de organisatie en het verloop van 
het bouwproces en deze weergeven. 

2. het bouwsyteem:de begrensde afspraak over menteer
bare bouwelementen, d.w.z. bepaling van de verschillende 
materiaalhoedanigheden ap basis van modulaire koÖrdinatie 
en richtl~nen voor de materiaalbestemming. Hiermee wordt 
vastgelegd de vorm van de materiaalstroom. Bepalend z~~ 
de specifieke eisen van het ontwerp,het materiële ontwerp 
dit houdt in de primaire technische funkties van de bouw
konstruktie en konstruktie-elementen:dragende, ruimteaf~ 
sluitende en ruimteontsluitende bouwdelen. 

3. het producerend systeem:Dit is gericht op de monta
ge van de verschillende materiaalhoedanigheden, door af
spraken over de methode, de middelen en hulpmiddelen b~ 
het bouwen. Afsprake hebben betrekking op de planning v~. 
de werkzaamheden,wfjze van montage,w~ze van transport en 
de w~ze van bewerking en verwerking. 
Deze drie ingangen,het uitgangspunt en de basis vormend 
voor beslissingen in het bouwproces, z~n vervolgens na
der met elkaar in verband te brengen. Dit heeft betrek-

. king op het tot stand brengen van een ontwerp en de uit
voering. 
In een bouwkundig ontwerp vindt een konkretisering plaats 
van de aard, de maat en de plaats van de materialen. Een 
ontwerp kan ge~ien worden als eindpunt en produkt van het 
ontwerpproces. Ontwerpen is in feite niets anders dan een 
een hoeveelheid informatie over materialen. Hieraan voor
af gaat een "uitgebreide" proc&dure ten aanzien van het 
samenstellen van het programma van eisen en de onderli1~ge 

samenwerking. In feite wordt gepleit voor een ontwerpen, 
. waarin de vraagstelling zich niet beperkt tot dG vraag
stelling"hoe~' maar tevens een vraagstelling"wat". Een ar
chitekt wordt gedwongen zich te beperken tot het kon
struktief ontwerp(de schakel in het proces van bouwen en 
konstrueren, het bepalen van de struktuut). Echter het 
bepalen van de struktuur is slechts middel tot het doel, 
en kan niet worden beoordeeld zonder het geheel, waarvan 
het deel uitmaakt, erin te betrekken.Verondersteld kan 
worden dat de posi tü van ontwerpers(archi tekten) ener-· 
z~ds in de toekomst, wordt bepaald, doordat in toenemen
de mate met beperkingen gewerkt moet worden,waardoor zlj 
onmogelfjk tot hun beste prestaties kunnen komen; ander-. 
z~ds hun beste prestaties niet goed genoeg z~n, omdat 
hiervoor de basis te klein is. Het pleidooi is gericht 
op enerz~ds een voorstel tot betere omschrfjvingen in het 
programma van eisen en de analyse hiervan; anderzijds op 
het voorstaan van een integratie van zowel het progamma 
van eisen in het ontwerp en integratie van ontwerp en 
uitvoering(als kostenbesparing in een later stadium) 
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Nadere behandeling van aspekten van het gebied van de uit
voering heeft betrekking op de samenstelling van en de 
wisselwerking tussen trhet bouwsysteem en het producerend 
systeem" .H:i.ertoe zjjn de volgende begrippen ingevoerd. 

l.De te onderscheiden m~teriaalhoedan~gheden, die gezamelijk 
de materiaalstroom vormen: 

- materialen:grondstor met een niet naáer omschreven 
samenstelling .. 

- onuercteel:het prouun.t ,dat ven nauwkeuritS ornsci~reve.t 
massa en speci!'ieke funktitf bezil.;.,onafhanekelijK en afhan
kelijk van latere vormen. 

- kornponent:gedeelteljjke assamblage van materialen en 
onderdelen. 

- elementen:kombinaties van verschillende materialen 
onderdelen en kornponenten, waarin meerdere eisen zjjn te
ruggebracht tot een aanwijsbare funktie van een bouwwerk. 

- speciale eenheden:kombinaties van verschillende 
materialen, onderdelen en komponenten tot drie-dimensio
nale· eenheden. 
Vervaardiging van deze ljjst van produkten, omvat alle 
processen van vormgeving, halffabrikage, prefabrikage 
en fabrikage. De wjjze waarop,de materiaalstroom uitdeze 
hoeveelheid van produkten is opgebouwd is afhankeljjk van 
het ontwerp en de kommunikatie en afstemming in het ont
werp en produktiestadiurn. Per materiaalhoedanigheid en 
de uiteindelijke samenstelling zjjn een groot aantal spe
fieke aspekten te onderscheiden, wat betreft de montage 
en}of verwerking,het transport, bewerkingstijden en ver
dere planning werfi:.zaamheden. 

2.De samenstelling van de begr:i..ifska:E,?citei_t van het ui tvoe
rel!,,D_ouwbedrjjf.. bestaat uit de n:ateriéelkapaci tei t en de 
arbeidskapaGiteit als middelen voor de direkte uitvoering 
en de organisatiekapaciteit als totaal aan mogelijkheden 
voor beheersing van het uitvoeringsproces. 
De strukturele geleding van de bouwproduktie is als dus
danig te zien, dat ieder 11bouwprodukt 11 een speciaal pro
ces eist, dat op zich weer door een apart bedrljf kan wor
den uitgevoerd •. · 
De rnaterieej$~paciteit is te zien als opgebouwd uit: 

- hoofdbedrjjfsmiddelen:de feitelijke drager van het 
bouv~produkt en/of bouwfase;zjj kan bestaan uit basisbe
drijfsmiddelen en aanvullen~e bedr~fsmiddelen voor de e
ventuele prefabrikages.De hoofdbedrjjfsmiddelen zljn te 
zien aJs overwegend produktgerichte middelen, dit houdt i.ïJ. 
een direkte koppeling aan het te vervaardigen (eind)pro
dukt. 

- toegevoegde bedrUfsmiddelen:Deze hebben bet~ekking 
op de bedrjjfsmiddelen zonder direkte koppeling aan een 
bepaald bouwprodukt en/of bouwfase.ZU zjjn overwegend 
funktiegel."'icht.Hieronder vallen t:ransportmiddelen, toestel
len, uitrustingen en inrichtingen van.de bouwplaate en 
allerlei hulpobjekten. 
De arbeidskgp~iteit is te zien als de hoeveelheid van be
roepen, die in de bouw te onderscheiden.De vele basispro
cessen in de bouw verlangen een grote kennis van het hand
werk en de produktietechniekene De betekenj_s van een kop
peling van arbeider aan een bepaald materiaal, een bepaald 
stuk gereedschap of materieel of aan bepaalde werkzaamhe
den, ligt meestal in een bepaalde mate van specialisatie 
in de verwerking en/of bewerking van materialen en bouw
produkten en een fragmenteren van het beroep in een be
paalde bouwfase. 
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De organisatiekapaciteit is te zien als r'e mogelijkheden 
van een bedrljf tot beheersing van de uitvoerende proces
sen.Beheersingsprocessen hebben ten doel een afstemming 
en een bijregeling te vinden voor uitvoerende processen. 
Dit heeft betrekking op drie stadia in het uitvoerings
proces;dc simulatie van rlebouwuitvoering{het fiktieve 
bouwproces), de konkrete bouwuitvoering(het algemene ve~ 
loop op de bouwplaats en het technisch verloop, de uit
voering zelf), de nabeschouwing(de algehele kontrole 
achteraf). De mate van procesbeheersing zal mede bepalend 
zijn voor het uiteindelijke financiële resultaat.Algemeen 
(mogelijk negatief) uitgangspunt is, dat het uitvoerings
proces gezien moet worden als een onvolJedig beheersbaar 
proces. Dit eist het overzicht van een groot aantal be
heersingsaspekten, openheid van informatie, wederzijds 
vertrouwen en professionle en technische bekwaamheid. 
De beheersingsaspekten hebben betrekking op de wijze van 
samenwerking, tijd-, kosten- en kwaliteitsbewaking, plan
ning en organisatie tussen de verschillende participanten 
en in de organisatie zelf.Van fundamenteel belang is (\' 
vraag inhoeverre problemen tijdens de samenwerking van 
strukturele aard zijn dan wel van meer ontwerp- en bouw
technische aard.Namelijk inhoever.re problemen worden op
geroepen door de strukturen van de organisaties zelf, en 
de problemen door de afstemming van de verschillende or
ganisaties, nl. interne en externe organisatieproblemen. 

3.Wisselwerking tussen 11 bouwsysteem en producerend syste~ 
richt zich op een bepaalde methodiek bij de uitvoering en 
voorbereiding van werken.De wisselwerking richt zich op 
drie deelgebieden:materialen en bouwonderdelen, de te le
veren prestatie en de inzet van materieel en gereedschap. 
De vraagstelling welke de essentie inhoudt voor de op
stelling van de bouwuitvoering is de vraag of "analyse "·· 
van de werkzaamheden uitgangspunt· vormen voor de planning 
en organsatie" of "bepaalde cyclus het uitgangspunt vormt 
voor planning en orgpnisatie,waarmee een vaste prestatie 
wordt verkregen". Essentieel is verder de betekenis van · · 
het begrip "systeem", nl. een bouwmethode is dan een sys
teem, indien het ontwerp en de ontwerpvarianten(ylatte-· 
gronden,doorsneden en aanzichten),de serie- of projekt
grootte , de materiaalkeuze en tenslotte de gehele bouw
uitvoering van ruwbouw en afbouw zijn afgestemd op de mo
gelijkheden die de bouwmethode biedt. 

4·~"{iJ:>ili tei t van bouwmethoderleliet geslaagd gebruik make.x~ 
·van een boU\vmethode 1_de synthese va.n _bouwsysteem ,p:r:oduce
,eerend___§yst..fem ..illL!ie_el~m.L.P.9-rtiç_;i_:p_a._~~, keîl"E tvree r1Cli=" 
tingen en vormen van flexibiliteit.Te onderscheiden zijn 
produktflexibiliteit en produktiemiddelflexibiliteit.Fle
xibiliteit richt zich op het geven var. inspraak aan ge
bruikers) het scheppeu van mogelUkheden voor ontwerpers 
in ontwerpen en ontwerpvarianten:het scheppen van moge
lijkheden voor de uitvoerder voor varianten in zljn werk
organisatie en inzet van middelen. 
Produktflex~biliteit komt voort uit het onderscheid naar 
bouwsystemen, een omschreven regeling van monteerbare ~ 
monteerbare bouwelementen, die volgens een bepaald stel 
regels met elkaar en met d.e omgeving in wisselwerking ;"' 
staan.Rangschikking naar open en gesloten systemen vindt 
plaats op basis van rangschikking van inwendige en uit
wendige betrekkingen. Produktflexibiliteit bestaat uit 
flexibiliteit gericht op aanpassing in de tijd.en flexi
biliteit inwendig het gebouw.Produktflexibiliteit is 
van belang om te weten welke mogelijkheden een bedr~f be-
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zit voor toepasbaarheid van haar produktiemiddelen t.a.v. 
verschillende soorten van produkt. Eisen hiertoekomen 
voort uit onzekerheid over de bouwmarkt en de verschillam
de bouwopdrachten en verschuivingen in woon-werkkwali
teitseisen, wat eisen stelt aan het produktiemiddel. 
Produktiemiddelflexibiliteit bestaat uit de mogel~kheden 
die bestaan t.a.v. produkti;middelen b~ het ontwerp en 
b~ de bedr~fsvoering van het bedrijf.Zij komt voort uit het 
onderscheid naar producerend systeem.van belang is te we
ten, waarop organisatie en bedrijf zijn ingesteld, nl. op 
welk soort produkt\inhoeverre gaat men uit van ter be
schikking staande produktiemiddelen), flexibiliteit van 
investeringen(kosten ombouw,bezettingsgraad en nieuwe 
investeringen), graag van benodigd overleg, afhankelijk
heid van weersomstandigheden en kans op verstoringen en 
mogel~jkheden van werkorganisatie in het bedr~f zelf. 
Produkt en produktiemiddel liggen dicht b~ elkaar.De mate 
van flexi ':>:Ui tei t in het gebruik van beiden kunnen ver 
uiteen lopen.De ontwerper, architekt en projektvoorberei
è.~r, vor:"!len meestal het intermediair tussen· beiden. 

Het tot stand brengen van de gebouwde omgeving kan geziea 
worden als een maatschappe·l~K: proces.Het staat daarmee 
onder dwang en beinvloeding van ekonomische, politieke, 
sociale en organ::i.satorische doeleinden. In onderlinge 
samenwerking, die intensief maar ook globaal kan z~n, 
wordt gewerkt aan projekten.Verschillen in doelstellin
gen van de partners geeft echter het probleem, dat wel 
~~n middel (het projekt) om tot de verschillende doelen 
t& komen aanwezi.g is, maar niet direkt één gemeenschap
pelijk doel. Het gegeven concept van begrippen en indelin
gen geeft de mogelijkheid tot organisatie en methodiek vaa 
het werken aan de gebouwde omgeving. hierbij wordt mede 
gedoeld op het ontwikkelen van bruikbare normen, ontleend 
aan de doelfunkttes van de gebouwde omgeving. Hiervoor 
nodig is een adequate benadering van d~ produktiekapaci~ 
teit, met name de ontwikkeling van de bouwtechniek.M~ns 
inziens mogen we ons hierbij niet bep~rken tot een bena
dering die slechts de minimum bouwopga,!e vormt, maar 
no~men dienen aan te leggen, die uitgaan boven di~ van 
b~v. de gemiddelde gebruiker. 


