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Voorwoord 
 
Het schrijven dat nu voor u ligt, is de verslaglegging van het laatste van drie delen van mijn 
afstudeerproject voor de Master Architecture, Building and Planning; mastertrack Building 
Technology. Dit rapport bevat de resultaten van het afstudeeronderzoek, en de daaruit 
voortgekomen oplossingen, voor de geconstateerde knelpunten. Het afstudeerproject is gedaan bij 
gastbedrijf Orona the Netherlands in Alphen aan den Rijn. Orona is gespecialiseerd in het 
produceren, monteren, renoveren en onderhouden van liften, roltrappen en rolpaden in Nederland. 
 
Graag wil ik mijn examencommissie bedanken voor de feedback en support tijdens het schrijven van 
dit verslag. Daarnaast wil ik het gastbedrijf en de bedrijfsbegeleiders (Dhr. K. Legez en Dhr. T. van der 
Veen) bedanken voor het beschikbaar stellen van alle benodigde informatie en hun kennis en kunde 
op het gebied van liften. Ook wil ik de monteurs van Orona bedanken die hun kennis beschikbaar 
hebben gesteld en hebben meegewerkt aan de observaties. 
 
Tot slot wens ik u leesplezier tijdens het doornemen van dit verslag. 
 
L.W.H. Brans 
Breda, 2015  
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Summary 
‘There are indications from the business as well as from abroad that there is are possibilities to save 
assembly costs of 1000 kg Orona new installation elevators. Reducing the assembly costs is desirable 
as a result of the high pricing pressures possible costumers of Orona impose during tenders.’ This 
presumption is the starting point of this graduation thesis on the efficiency of the assembly process 
of new construction elevators from Orona.  This thesis started with a participated observation of the 
current assembly process at Orona. From this observation, five bottlenecks have been identified.  
 
These five bottlenecks have been researched within this graduation process. The bottlenecks are: 
differences between assembly methods of the mechanics, lack of steering and measurability of the 
assembly process, excess of waiting time while working with multiple workers, the absence of 
quality standards for the used equipment and physically hard work during the assembly process. 
These bottlenecks result in an increase of the assembly costs. Also the physical strain on the workers 
is a negative effect of the observed bottlenecks. After analyzing the bottlenecks the goal of this 
graduation report is formulated as: 
 

‘Preventing costs during the assembly process of a new construction 1000 kg person lift of 
the company Orona (Gearless, MRL) due to differences between assembly methods of the 
mechanics, lack of steering and measurability of the assembly process, inefficient work when 
multiple mechanics are working, the absence of quality standards for the used equipment 
and the physically hard work during the assembly process as well as decreasing the physical 
strain on mechanics to an acceptable level.’  
 

To achieve this goal, the assembly process has been reorganized and some tools have been 
introduced in the assembly process. The design of these tools has been validated by research on 
bottlenecks and possible solutions that has been executed within this graduation project.  
 
A tool has been developed for the planning and steering of the assembly process (planningtool) 
which defines the workflow and improves communication between the project leader and a 
mechanic concerning the assembly process. The tool can be used by the project leader. He drafts a 
planning of the project with a set workflow, duration and milestones. While using the planningtool 
to steer the assembly process, differences between assembly methods of different workers can be 
avoided as well as an early measurement of stagnation in the assembly process. 
 
Research showed that the majority of the assembly process can be executed by a single person (with 
an exception of 10 minor sub processes). This ten sub processes have been adjusted by the 
developed alternations of the assembly process. This results in an assembly process that can be 
executed by a single person. Inefficient work when multiple mechanics are working is no longer a 
problem with assembly by one person. 
 
By using a kart for the transportation of sheet materials it has become possible to transport heavy 
elements (counterweight frame, cabin floor) with one person without an excess of physical strain on 
the worker.  
 
An adjustment on the lifting facilities in the shaft has made them suitable for a wider ranges of lifting 
objects. Due to this adjustments it has become possible to hoist door machines and the regenerative 
system without inducing physical strain on the worker.  
 
The assembly process for the installing of the ropes has been innovated completely. There has been 
developed a tool for the roping process (ropingtool). The focus of this innovation is on an assembly 
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process that can be executed by one mechanic without an excess of physical strain on his body. 
Implementation of this innovation combined with the ropingtool makes this possible. Also this new 
assembly process is quicker than the previous assembly method with at least two mechanics.  
 
All adjustments on the assembly process of the elevator have been tested using a test developed 
solely for this assembly process. This test ensures the possibility to prevent costs due to the lack of 
quality standards for equipment used in the assembly process.  
 
To conclude: The research goal of this graduation thesis can be met by executing the assembly 
process described in this report. The research goal consist of two elements. A cost reducing aspect 
and an aspect of reducing the physical strain on workers executing the assembly process. During the 
testing of the new assembly process, solutions for five different bottlenecks have been investigated. 
The testing results show that the developed process can reduce costs that have been caused by the 
five bottlenecks. Also the occurring physical strain on workers during the assembly can be brought 
down. It has been made likely to assume that the set upper value for physical strain will not be 
exceeded while executing the new assembly process by one single person. 
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Samenvatting 
‘Er zijn aanwijzingen vanuit het bedrijfsleven en vanuit het buitenland dat er nog veel winst te 
behalen valt met betrekking tot het reduceren van montagekosten van 1000 kg tractieliften van 
Orona. Reduceren van montagekosten is gewenst als gevolg van grote prijsdruk die wordt opgelegd 
tijdens de onderhandelingen met de mogelijke klanten van Orona.’ Op basis van dit uitgangspunt is 
een afstudeerproject naar de efficiëntie binnen het montageproces van nieuwbouwliften van Orona 
uitgevoerd. Het afstudeerproject is gestart met een geparticipeerde observatie van het 
montageproces van Orona. Uit deze observatie zijn vijf knelpunten naar voren gekomen. 
 
In dit afstudeerwerk is onderzoek gedaan naar die vijf, middels geparticipeerde observatie  
geconstateerde, knelpunten binnen het montageproces van een 1000 kg personen- tractielift van 
Orona. Deze knelpunten zijn: afwijkingen in het montageproces, gebrek aan sturing van het 
montageproces, inefficiëntie ten gevolge van het werken met meerdere monteurs, fysieke 
overbelasting op de monteurs en het toetsen van investeringen in materieel. Deze knelpunten het 
hebben een negatief effect op de montagekosten. Daarnaast is de fysieke overbelasting een negatief 
gevolg op zichzelf. Op basis van de geobserveerde knelpunten is het doel van het onderzoek als volgt 
geformuleerd: 
 

‘Het voorkomen van kosten binnen het montageproces van een nieuwbouw- personenlift van 
Orona (gearless MRL) ten gevolge van afwijkende montagemethoden tussen verschillende 
monteurs, gebrek aan sturing en meetbaarheid van het montageproces, te veel wachttijd 
door werken met meerdere monteurs, het ontbreken van kwaliteitseisen van materieel en 
fysiek zware activiteiten binnen de montage alsmede het op tot een acceptabel niveau 
terugbrengen van de fysieke belasting op monteurs gedurende het uitvoeren van het 
montageproces.’ 

 
Om dit doel te bereiken, is het montageproces verbeterd door hier aanpassingen in door te voeren 
in combinatie met het invoegen van een aantal hulpmiddelen. Het ontwerp van deze hulpmiddelen 
is onderbouwd met behulp van binnen dit afstudeerwerk uitgevoerd onderzoek naar knelpunten en 
mogelijke oplossingen.  
 
Er is een hulpmiddel voor het sturen en plannen van het montageproces ontwikkeld (planningtool) 
dat het montageproces definieert en de communicatie omtrent het montageproces verbetert. De 
planningtool wordt gebruikt door de projectleider. Deze stelt een planning op met een vooraf 
bepaalde werkwijze, doorlooptijd en milestones. Door het montageproces te sturen met behulp van 
dit hulpmiddel kunnen afwijkingen tussen verschillende monteurs tegengegaan worden en kunnen 
stagnaties in het proces beter en eerder gemeten worden. 
 
Uit onderzoek is gebleken dat het montageproces grotendeels (op 10 deelprocessen na) door een 
enkele monteur uit te voeren is.  Die tien deelprocessen zijn op een dergelijke wijze aangepast dat 
doormiddel van de ontworpen aanpassingen het montageproces nu volledig door één enkele 
monteur uit te voeren is. Het overschot aan wachttijden is volledig tegengegaan door het 
montageproces op een dergelijke wijze te ontwikkelen.  
Door gebruik te maken van een platenwagen kunnen elementen die in het huidige montageproces 
lastig of niet door één enkele monteur te verplaatsen zijn, verplaatst worden zonder dat daarbij 
fysieke overbelasting van de monteur optreedt. 
 
Een aanpassing in de hijsvoorziening voorziet in een verhoogde toepasbaarheid van deze 
hijsvoorziening. Door deze aanpassing wordt het tillen en manoeuvreren van zware objecten in de 
schacht veelzijdiger toepasbaar. Hierdoor is het mogelijk om onder andere de deurmotoren en het 
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regeneratieve systeem te monteren zonder dat daarbij fysieke overbelasting van de monteur 
ontstaat.  
 
Voor het monteren van de staalkabels van de lift is een compleet nieuwe montagemethode met 
hulpmiddel (ropingtool) ontwikkeld. Hierbij is gefocust op het monteren zonder fysieke 
overbelasting. Montage van de staalkabels was binnen het geobserveerde montageproces alleen uit 
te voeren wanneer er minstens twee monteurs aanwezig waren op de bouw. Door implementatie 
van de ropingtool is individuele montage mogelijk gemaakt, en kan het proces efficiënter worden 
uitgevoerd. 
 
Alle aanpassingen in het montageproces zijn getoetst volgens een op het montageproces 
toegespitste toets voor materieel. Hierdoor worden de kwaliteiten van een hulpmiddel getoetst voor 
implementatie in het montageproces. Dit voorkomt kosten ten gevolgen van het ontbreken van 
kwaliteitseisen aan materieel. 
 
Concluderend kan gezegd worden dat de doelstelling binnen dit afstudeerrapport behaald kan 
worden door het uitvoeren van het ontwikkelde montageproces. De doelstelling is uiteen te rafelen 
in twee delen. Het kostenbesparende deel en het terugbrengen van de fysieke belasting. De 
ontworpen oplossing voor de geconstateerde knelpunten zijn samengevoegd tot een vernieuwd 
montageproces. Dit proces is getoetst aan de in het rapport gestelde eisen om de doelstelling te 
behalen. De ontworpen oplossingen maken een besparing van kosten ten gevolge van de vijf 
gestelde oorzaken mogelijk, waardoor de conclusie van de toetsing positief is.  
De fysieke belasting binnen het montageproces kan aanzienlijk verlaagd worden door het 
introduceren van de hulpmiddelen. Het is aannemelijk gemaakt dat de fysieke belasting gedurende 
het gehele montageproces onder de gestelde grenswaarde voor de fysieke belasting van een 
monteur blijft, ook wanneer deze monteur het montageproces geheel alleen uitvoert.  
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1. Inleiding 
Dit rapport beschrijft het onderzoek gedeelte van een afstudeerproject naar de efficiëntie van het 
montageproces van 1000 kg nieuwbouwliften van Orona Nederland. Dit rapport is onderdeel van 
een afstudeerproject van de Master Building Technology aan de Technische Universiteit Eindhoven. 
Het afstudeerproject wordt uitgevoerd bij gastbedrijf Orona Nederland en bestaat uit een aantal 
fasen. Deze zijn weergeven in figuur 1.1. 
 

 
Dit onderzoeksrapport is uitgevoerd aan de hand van een eerder opgezet onderzoeksplan. Dit plan 
heeft als doel een oplossing te ontwerpen voor een geobserveerd probleem dat is vastgesteld op 
basis van een uitgevoerd onderzoek. Na het vastleggen en kwantificeren van een proces en de 
analyse van dit proces is een probleem met de achterliggende oorzaken geformuleerd. In dit rapport 
worden de bevindingen van het onderzoek naar de mogelijke oplossing van het gestelde probleem 
omschreven. Naast dit onderzoek zal ook een oplossing voor het geconstateerde probleem worden 
ontworpen. In dit rapport is een programma van eisen opgenomen, waarin uiteen wordt gezet aan 
welke eisen deze ontworpen oplossing dient te voldoen. 
 
Achter in dit rapport is een lijst met definities toegevoegd. In deze lijst worden de meest relevante 
begrippen uit dit rapport gedefinieerd.  
 
 

1.1 Gastbedrijf Orona The Netherlands 

Het gastbedrijf voor de observatie is 
Orona Netherlands BV. Dit is een 
onderdeel van het Spaanse bedrijf 
Orona. “Orona richt zich op het 
ontwerpen, vervaardigen, installeren, 
onderhouden en moderniseren van 
mobiliteitsoplossingen, zoals liften, 

roltrappen en rolpaden” (Orona, 2014).  
 
Het bedrijf heeft vestigingen in Spanje, Portugal, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Ierland, België, 
Noorwegen, Luxemburg, Brazilië en Nederland. Orona heeft een eigen liftsysteem ontwikkeld dat in 
Spanje wordt geproduceerd. Op dit moment telt het bedrijf ruim 4500 werknemers wereldwijd, in 
Nederland zijn dit er ongeveer 90. 

Figuur 1.2 Bedrijfslogo Orona 

Figuur 1.1 Schematische weergave afstudeerproject 
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De Nederlandse vestiging van Orona is ontstaan uit een overname van het bedrijf All-in liften door 
het Spaanse bedrijf Orona. Het bedrijf All-In liften monteerde voor de overname al liften van onder 
andere Orona. Ook had het bedrijf een eigen liftsysteem ontwikkeld. 
 
De vestiging in Nederland heeft drie hoofdactiviteiten die min of meer parallel naast elkaar plaats 
vinden. Dit zijn nieuwbouwprojecten, moderniseringsprojecten en serviceonderhoud. 
 
Moderniseringsprojecten omvatten het moderniseren van bestaande liften en roltrappen. Het gaat 
hier om bijvoorbeeld het vervangen of verbeteren van reeds geïnstalleerde producten. Dit kunnen 
zowel producten van Orona zelf zijn, als producten van andere firma’s. 
De afdeling serviceonderhoud voert onderhoud en reparaties uit aan liften in het servicebestand van 
Orona. Ook schieten zij te hulp wanneer er zich een storing voor doet.  
Nieuwbouwprojecten omvatten het installeren van een nieuwe lift op een locatie waar nog niet 
eerder een lift geïnstalleerd is. Het gaat hierbij voornamelijk om nieuwbouwprojecten in de kantoor- 
en utiliteitsbouw. 
 
 

1.2 Aanleiding onderzoek 

Dit afstudeerproject wordt uitgevoerd naar aanleiding van een vermoeden dat bestaat binnen het 
management van Orona Nederland. Dat vermoeden kan omschreven worden als: 
 
 ‘Er zijn aanwijzingen vanuit het bedrijfsleven en vanuit het buitenland dat er nog veel winst te 
behalen valt met betrekking tot het reduceren van montagekosten van 1000 kg tractieliften van 
Orona. Reduceren van montagekosten is gewenst als gevolg van grote prijsdruk die wordt opgelegd 
tijdens de onderhandelingen met de mogelijke klanten van Orona.’  
 
Bovenstaand vermoeden is de motivatie voor dit onderzoek. Voorafgaande aan dit onderzoek is een 
analyse uitgevoerd met behulp van een participerende observatie om de kwantiteit van het 
probleem en de daarmee samenhangende knelpunten te destilleren. Vervolgens zal middels 
onderzoek worden bepaald op welke wijze deze knelpunten kunnen worden geëlimineerd. De 
resultaten van de analyse zijn in dit rapport verwerkt. Vervolgens is een oplossing ontworpen die het 
probleem weg neemt.  
 
 

1.3 Geparticipeerde observatie lift-B Amadeus Den Haag 

Eind 2014 is een tweetal montageprocessen geobserveerd binnen het gastbedrijf Orona Nederland 
Zoals omschreven is er gebruik gemaakt van een geparticipeerde observatieperiode om de 
kwantiteit en de daarmee samenhangende knelpunten te observeren binnen het montageproces 
van een 1000 kg personen- tractielift (MRL) van Orona in de nieuwbouwfase. Het doel van deze 
observatieperiode is als volgt omschreven: 
 
 
 
 
 
 
Door twee processen te observeren zijn project-specifieke afwijkingen in de data verkleind. Ten 
eerste is het montageproces geobserveerd van een 1600 kg personen tractielift van Orona. Deze lift 
is gemonteerd door een Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP’er). Deze zzp’en is ingehuurd door 

‘Het omschrijven en nauwkeurig in kaart brengen van het montageproces van een 
1000 kg personen tractielift (MRL, merk Orona) om vervolgens knel- en 
verbeterpunten te kunnen destilleren (met betrekking tot procestechnische of 
organisatorische aspecten) uit de geobserveerde data.’  
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Orona en wordt op projectbasis betaald. Ten tweede is het montageproces geobserveerd van een 
1000 kg personen- tractielift van Orona. Deze lift is gemonteerd door een monteur in loondienst van 
Orona. In verband met de beschikbare tijd was het niet mogelijk meer dan twee processen te 
observeren. Ook was het observeren van twee 1000 kg liften op verschillende locaties te prefereren, 
dit was echter op dat moment niet mogelijk binnen het bedrijf. 
 
Beide processen zijn geobserveerd op 
één locatie. Deze locatie was het 
bouwproject Amadeus in Den Haag. 
Op deze locatie wordt een luxe 
appartementencomplex gerealiseerd. 
In het gebouw, dat aan de Spuistraat 
in Den haag ligt, zal een nieuw filiaal 
van de winkelketen Primark worden 
gerealiseerd. In het gebouw worden 
daarnaast 76 appartementen 
gerealiseerd waarvan 36 koop- en 40 
huurappartementen. Het gebouw is 
51 meter hoog en is voorzien van 
negen liften en vier roltrappen. Op het moment van de observatie zijn er reeds zes liften en vier 
roltrappen gerealiseerd. De bouw zit in de afbouwfase van het project. Aannemer Züblin heeft te 
maken met een zeer complexe binnenstedelijke bouwplaats. Dit maakt bevoorrading en opslag van 
goederen één van de knelpunten van de bouwplaats. 
 
1.3.1 Uitgebreide beschrijving montageproces lift-B 
Gedurende het project ‘Amadeus Den Haag’ is het montageproces van twee liften geobserveerd. 
Deze liften hadden gedurende dit project de namen lift-B en lift-C. Omdat beide geobserveerde 
montageprocessen grotendeels hetzelfde zijn, is er voor gekozen slechts één van de processen 
uitgebreid te bespreken. Dat is het proces van lift-B. Lift-B is een 1000 kg tractielift en is het type lift 
dat het meest wordt verkocht binnen Orona. De montagevolgorde van lift-C kan als vergelijkbaar 
worden beschouwd. 
 
 
Algemene omschrijving proces 
De lift die in toren B gebouwd is heeft de volgende eigenschappen: 

 
 Merk en type: Orona M33V3 
 1000 kg hefvermogen 
 11 stopplaatsen 
 Opvoerhoogte 30 meter 
 Laagste stopplaats verdieping 3 
 Hoogste stopplaats verdieping 13 
 Telescoopdeur twee vleugels 
 Brandweerlift 

 
Voor dit project is gekozen om de lift te bouwen volgens de steigerloze montagemethode. Bij deze 
methode is het niet noodzakelijk om op iedere verdieping een werksteiger te hebben. Er zijn slechts 
twee steigers nodig, één op de bovenste verdieping en één halverwege de eerste steiger en de 
schachttop. De steigerloze montagemethode wordt geprefereerd boven de methode met 
werksteigers wanneer er een groot aantal verdiepingen in de liftschacht zitten. 

Figuur 1.3 Beeldimpressie Amadeus Den Haag 
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Het kenmerk van steigerloos bouwen  is dat er zo snel mogelijk een rijdende cabine is. Met deze 
cabine kan vervolgens van onder naar boven, de rest van het montageproces, zonder steigers, 
worden uitgevoerd. 
Normaliter worden de voorzieningen voor verticaal transport van personen in de bouw intensief 
gebruikt. Het beschikbaar zijn van een eigen transportmiddel, dat tevens dient als werkstijger, is 
daarom ideaal. 
 
 
Stapsgewijze beschrijving van het proces 
De stappen in deze beschrijving corresponderen met de nummering die is aangebracht op de SADT-
schema’s (Structured Analyses Design Technique). Het montageproces van beide geobserveerde 
liften is volgens deze techniek uitgewerkt. Deze methode verdeelt het complexe montageproces in 
kleinere stukken, en geeft de relatie aan tussen de processen. Ook wordt er informatie gegeven met 
betrekking tot het benodigde materiaal en materieel voor dat proces. De schema’s van beide 
processen zijn toegevoegd in de bijlagebundel (bijlage 1 & 2) en dienen als verdieping van de 
procesomschrijving in dit hoofdstuk. Het opstellen van de schema’s is gedaan aan de hand van de 
data die zijn verzameld gedurende de observaties.  
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Stap 1: Werkzaamheden voorbereiden 
Voordat de daadwerkelijke montage van de lift van start kan gaan, dient er een aantal zaken 
te worden gedaan ter voorbereiding van het montageproces. De eerste stap (SADT 1.1 en 
1.2) is het lossen van de vracht. Deze vracht bevat het materiaal van de lift. Hierbij zijn ook 
alle bevestigingsmaterialen inbegrepen.  

Al het materiaal voor de lift wordt met behulp van een manitou, heftruck en mobiele kraan 
naar de derde verdieping van het gebouw gehesen. Vanaf deze verdieping zijn alle goederen 
uitgereden naar verschillende opslaglocaties (SADT 1.3). In verband met de grote lengte van 
de leiders (zie figuur 1.5) zijn de leiders handmatig verplaatst naar de tijdelijke opslagplaats 
voor de liftschacht op de derde verdieping (SADT 1.4). 

 
Op de verschillende (tussen)opslaglocaties is het materiaal, voor zover mogelijk, gesorteerd 
en geordend. Dit sorteren is noodzakelijk om te bepalen welke onderdelen zich op welke 
plek bevinden.  
Tot slot wordt in de schachttop een loopkat met daaraan een elektrische takel geplaatst. 
Deze installatie dient als verticaal transportmiddel op de werkplek gedurende de montage 
van de lift.  

Figuur 1.4 Vracht lossen (SADT 1.1 en 1.2) 

Figuur 1.5 Verplaatsen leiders (SADT 1.5) 
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Stap 2: Schachttop monteren 
Na de voorbereidende activiteiten start het montageproces met het monteren van enkele 
onderdelen in de schachttop van de liftschacht. Bij de gebruikte montagemethode 
(steigerloos bouwen) is het niet noodzakelijk om op iedere verdieping een werksteiger te 
realiseren. Een tweetal werksteigers in de top van de schacht is wel noodzakelijk.  In deze 
werksteigers wordt vaak voorzien door de aannemer. Gedurende het begin van het 
montageproces kunnen deze twee werksteigers worden gebruikt om veilig te werken in de 
top van de schacht.  
 
Het eerste dat wordt gedaan, is het opmeten van de schacht. De gemeten waarden worden 
vergeleken met de ontwerpmaten. Eventuele maatafwijkingen in de schacht dienen op dit 
moment te worden geconstateerd en meegenomen in het plaatsen van de bovenste 
leiderbeugels. De leiderbeugels bepalen de 
positionering van de leiders, welke de 
positionering van de liftkooi ten opzichte 
van de sparingen in de schacht zal bepalen. 
Het inmeten van de bovenste ring (SADT 
2.1) is dus zeer belangrijk!  
Een ring kan worden  omschreven als de 
samenstelling van leiderbeugels en leiders, 
die in hetzelfde horizontale vlak in de 
schacht gemonteerd wordt. De  
leiderbeugels in de top worden voor de hoofdleiders en de tegengewichtleiders geboord,  
gemonteerd en daarna gesteld (SADT 2.2 t/m 2.5). Deze leiderbeugels worden gebruikt als 
referentie voor het uitlijnen van de schacht (SADT 2.6).  

 

Figuur 1.9 Leiderbeugel tegengewichtzijde 

Figuur 1.7  Leiderbeugel met loodlijn 

Figuur 1.6 Elektrische takel plaatsen in top schacht 

Figuur 1.8 Bovenste 'ring' 
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Stap 3: Schachtput monteren 
Wanneer de loodlijnen op de juiste positie in de schacht zijn gepositioneerd, wordt het 
montageproces hervat in de put van de schacht. 

 
 Stap 3.1:  Leiders inhijsen en ontvetten 

Het ontvetten en in de put hijsen van de leiders (SADT 3.1) is de eerste activiteit in 
de put van de schacht. Alle leiders worden in de put geplaatst, omdat inhijsen op een 
later moment niet mogelijk is door de reeds gemonteerde materialen. De leiders 
worden in pakketten aangeleverd en zijn beschermd met een olie. Deze olie 
voorkomt dat corrosie op de leiders kan ontstaan tijdens opslag of transport. De 
corrosie kan ervoor zorgen dat de leiders niet meer goed op elkaar passen of dat het 
oppervlak waarover de lift straks wordt geleid, niet glad meer is. De olie wordt 
verwijderd van de leiders met behulp van een ontvetter. Dit gebeurt handmatig. 
Voordat de leiders in de schacht worden gehesen, worden de koppelplaten (stalen 
platen om leiders aan elkaar te koppelen) gemonteerd. Vervolgens worden alle 
leiders in de put geplaatst. Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat de 
leiders niet op een plek staan waar gemonteerd dient te worden.  

  Stap 3.2:  Onderste ring plaatsen 
Het monteren van de onderste ring met leiders en leiderbeugels bestaat uit een 
aantal stappen. In stap 3.2 zullen enkel de afwijkende montagehandelingen 
besproken worden. Voor de uiteenzetting van de montagemethode van een 
‘standaard ring’ wordt verwezen naar stap 4.  

Figuur 1.10 Tussenopslag 
hoofdleiders 

Figuur 1.11 Hoofdleiders in 
schachtput geplaatst 

Figuur 1.12 Koppelplaat t.b.v. 
hulpleider en hijs-tool leiders 

Figuur 1.14 Tegengewichtframe 
geplaatst 

Figuur 1.13 Hulpleiders in tegengewichtframe geplaatst t.b.v. 
tussenopslag 



 

Afstudeerwerk L.W.H. Brans   Pagina | 20 
Gastbedrijf Orona Nederland   

Na het monteren van de onderste leiderbeugels word de grondplaat (SADT 3.2.2) 
met daarop de buffers (SADT 3.2.3) gemonteerd. Vervolgens wordt de tweede ring 
met leiderbeugels geplaatst en kunnen ook de hoofdleiders gemonteerd worden. 
Deze hoofdleiders geleiden de liftcabine in verticale richting door de schacht. Na 
montage van het tegengewichtframe, een frame waarin metalen en betonnen 
blokken worden gelegd, worden de hulpleiders tijdelijk in dit frame opgeslagen(SADT 
3.2.7). De hulpleiders geleiden het tegengewichtframe in verticale richting in de 
schacht. 

 
Stap 3.3:  Vang monteren 
Het vangsysteem is een mechanisch beschermingssysteem dat er zorg voor draagt 
dat de liftcabine niet naar beneden valt wanneer de draagkracht van de staalkabels 
plotseling zou wegvallen. Het systeem bestaat uit een deel in de put (SADT 3.3.1) en 
een deel in de top van de schacht (SADT 3.3.2). Deze twee delen worden verbonden 
met de vangkabel. Deze kabel is tevens bevestigd aan de kooi. Wanneer de kooi 
boven een bepaalde snelheid komt (wat gebeurt wanneer de lift ongecontroleerd 
zou vallen) grijpt de liftkooi zich vast in de leiders en komt op die manier tot 
stilstand.  

 
 
 
 

   
  

Figuur 1.15 Vangsysteem 
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Stap 3.4:  Kooi monteren 
De dragende constructie van de liftkooi wordt zo vroeg mogelijk in het 
montageproces gemonteerd. De dragende constructie van de kooi wordt gebruikt als 
verticaal transportmiddel en werkplek gedurende de rest van de montage. 
Afwerking en definitieve aansluiting van onder andere het interieur van de lift 
geschiedt in een later stadium van het montageproces.  
Er wordt gestart met de montage van het frame dat de vloer van de liftkooi zal 
dragen (SADT 3.4.1). Aan beide zijkanten van de kooi worden vervolgens de uprights 
bevestigd (SADT 3.4.2). De uprights verbinden de onderzijde van het frame met het 
bovendeel (SADT 3.4.3), waar later de staalkabels aan bevestigd zullen worden. Na 
de montage van het kooiframe wordt de vloer geplaatst (SADT 3.4.4). Op de 
kooivloer worden vervolgens de wanden geplaatst, gevolgd door het plafond. Na 
montage van deze kooionderdelen wordt de liftkooi gesteld. 

 
Wanneer de liftkooi is opgebouwd, is het mogelijk deze te gebruiken als verticaal 
transportmiddel en flexibele werkplek. Het is op dit moment in de montage nog niet 
mogelijk de definitieve motor te gebruiken om de lift verticaal te verplaatsen. Om deze 
reden wordt er een ASTRO takel aan de cabine gekoppeld. Met behulp van deze takel is het 
voor de monteurs mogelijke de lift omhoog te takelen en te laten zakken naar het gewenste 
niveau in de schacht. Het gebruik van de ASTRO-motor maakt het gebruik van werksteigers 
overbodig.  

Figuur 1.18 Montage van het kooiframe Figuur 1.19 Montage van de kooiwanden 

Figuur 1.21 ASTRO-takel Figuur 1.20 ASTRO-takel boven cabine 
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Stap 4: Leiders/beugels plaatsen 
Met behulp van de mobiele werkplek wordt gestart met het monteren van de overige leiders 
en leiderbeugels. Hierbij wordt van onder naar boven gewerkt, zodat de werkplek met de lift 
bereikt kan worden.   

 
De montage van de leiderbeugels met daaraan de hoofdleiders geschiedt zoals weergegeven 
in bovenstaand SADT-schema (figuur 1.22). De leiders worden van onder naar boven op 
elkaar gestapeld volgens een steeds repeterende montagevolgorde. Iedere serie van 
repeterende handelingen wordt door de monteurs een ‘ring’  genoemd.  
 

Stap 4.1: Steunen t.b.v. tegengewichtleiderbeugel plaatsen.  
Dit start met het monteren van twee steunen die de 
leiderbeugel aan de tegengewicht zijde kunnen 
dragen. Deze steunen zijn in de schachtwand 
bevestigd met twee betonankers per steun. De steun 
wordt bevestigd en vervolgens gesteld met behulp 
van de slobgaten in de steun.  
 
Stap 4.2:  Tegengewichtleiderbeugel monteren 
Na het verankeren van de steunen wordt de 
leiderbeugel op de steunen geplaatst en bevestigd 
met een viertal bouten. Ook deze beugel wordt 
gesteld. Dit wordt gedaan ten opzichte van de 
loodlijnen die in de schacht geplaatst zijn.   
 
 
 
 

Figuur 1.22 SADT-schema leiders/beugels plaatsen 

Figuur 1.23 
Tegengewichtleiderbeugel 
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Stap 4.3:  Hoofdleiderbeugel monteren 
Ook de beugel ten behoeve van de overliggende hoofdleider wordt gemonteerd. 
Deze bestaat uit twee hoekprofielen die op elkaar worden gebout en met twee 
ankers in de schachtwand bevestigd zijn. Het stellen van deze beugels geschiedt met 
de loodlijn in de schacht als referentie.  

 
Stap 4.4: Hoofleiders plaatsen 
Na het plaatsen van de leiderbeugels worden de hoofdleiders geplaatst. Het 
positioneren van de hoofdleiders is belangrijk. Hoe kleiner de maatafwijkingen in de 
montage van de leiders is, hoe hoger de kwaliteit van het eindresultaat. Dit is 
voornamelijk te merken wanneer de lift rijdt.  Het stellen van de leiders gebeurt ten 
opzichte van de loodlijnen in de schacht. Ook wordt er gebruik gemaakt van een 
speermaat. Dit is een hulpmiddel om de afstand tussen de leiders gedwongen te 
positioneren.  
 

Figuur 1.24 Leiderbeugel ten behoeve van 
hoofdleider 

Figuur 1.26 Hoofdleider Figuur 1.25 Stellen van de hoofdleider met 
behulp van een speermaat 
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Stap 4.1 tot en met stap 4.4 worden herhaald totdat de top van de schacht bereikt is.  
Tot slot worden de hulpleiders gemonteerd aan de hulpleiderbeugels. In dit project zijn alle 
hulpleiders gemonteerd na de montage van de hoofdleiders. Er kan ook voor gekozen 
worden om de hulpleiders te monteren per ring. Stap 4.5 wordt in dat geval onderdeel van 
het repeterende proces. 
 
Stap 5: Lift rijdend maken 
Stap vijf omvat alle handelingen die noodzakelijk zijn om de lift te laten rijden met de 
definitieve motor en kabels. 
De motor wordt op het motorframe geplaatst. Dit motorframe (SADT 5.1) rust op de leiders 
aan de tegengewichtzijde van de lift (zie figuur 1.25). Na de montage van dit frame kan de 
motor geplaatst worden (SADT 5.2). Dit wordt gedaan met behulp van kettingtakels en een 
kanteltafel. De motor wordt hier op bevestigd om montage gemakkelijker te maken.  
Na de montage van de motor wordt het tegengewicht afgemonteerd ( SADT 5.3). Er zijn 
sloffen op het frame gezet welke het tegengewicht tussen de hulpleiders houden. Ook wordt 
een deel van de ballast in het frame geplaatst. Het tegengewichtframe wordt naar boven 
getakeld om de staalkabels te kunnen plaatsen (SADT 5.4). Orona maakt gebruik van eigen 
ontwikkelde kabels. Dit betreft dunne staalkabels met een kunststof laag er omheen. Hoe 
hoger de last die de lift moet kunnen dragen, hoe meer kabels er gebruikt worden. Bij deze 
lift zijn zes kabels gebruikt. De motor wordt aangesloten op de besturing van de lift (SADT 
5.5). Tot slot wordt het vangsysteem van de kooi nu definitief aangesloten (SADT 5.6). In dit 
project was het daarnaast noodzakelijk een vangsysteem op het tegengewicht te monteren. 
De montage van dit systeem vond op dit moment plaats (SADT 5.7). 
 

Figuur 1.29 Motorframe 

Figuur 1.27 Montage van de motor met behulp van 
kanteltafel 

Figuur 1.28 Motor op motorframe 
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Aan het einde van deze stap is de lift te besturen met een tijdelijke besturingskast die met 
een kabel vanaf het dak van de liftkooi te bedienen is.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 1.30 Tijdelijke inspectiebediening lift Figuur 1.33 Besturingskast met inspectiebediening 

Figuur 1.32 Staalkabels boven cabine Figuur 1.31 Staalkabels tegengewichtframe 
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Figuur 1.34 SADT-schema kozijnen monteren 
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Stap 6: Schachtdeuren plaatsen 
De zesde stap in het montageproces van deze lift is het plaatsen van de schachtdeuren. De 
schachtdeuren zijn uit te voeren in verschillende types. Voor dit project zijn telescopische 
deuren met twee vleugels gemonteerd van het type Solid van Orona. De liftschacht telt 11 
deursparingen. Er worden totaal dus 11 sets schachtdeuren geplaatst en één set kooideuren 
aan de liftcabine. 
Voordat er met de montage van de kozijnen op de verschillende verdiepen wordt gestart, 
wordt de liftcabine nogmaals gesteld (SADT 6.1). Hierbij is de afstand van de kooi tot de 
deursparingen op de verschillende verdiepingen van de belang. Maatafwijkingen in de 
schacht worden hiermee gemiddeld. Dit vergemakkelijkt het stellen van de kozijnen. 

 
  Stap 6.2:  Kozijnen monteren 

Het monteren van de kozijnen is een repetitief proces dat zich op iedere verdieping 
herhaald. Dit repetitief proces is beschreven in figuur 1.28  
Wegens gebrek aan ruimte op de bouwplaats zijn de kozijnen op de verdieping 
opgebouwd. Wanneer mogelijk, worden de kozijnen vooraf gemonteerd waarna 
deze in zijn geheel in de schacht worden geplaatst. In enkele gevallen worden de 
kozijnen, compleet met deurvleugels, geprefabriceerd en gemonteerd geleverd op 
de bouwplaats. 
 
De montage van de kozijnen start met 
het prepareren van de verschillende 
onderdelen (SADT 6.3.1). Zo wordt op 
bepaalde plekken het beschermende folie 
van het RVS afgehaald, omdat dit folie na 
montage van het kozijn niet gemakkelijk 
te bereiken is. Vervolgens worden de 
beugels die het kozijn dragen in de 
schacht bevestigd (SADT 6.3.2). Dit 
gebeurt met behulp van ankers. Op deze 
beugels wordt de drempel gemonteerd (SADT 6.3.3). Vervolgens worden de 
deurstijlen geplaatst, deze vormen het kozijn van de schachtdeuren. Boven de deur 
wordt de deurmotor bevestigd (SADT 6.3.5). Deze draagt zorg voor het automatisch 
openen en sluiten van de deur. Tot slot worden de deurvleugels aan de deurmotor 
gehangen (SADT 6.3.7). De vleugels kunnen individueel gesteld worden om de deur 
vloeiend te laten openen en sluiten en alle naden op de juiste maat te kunnen 
stellen. 
 

Figuur 1.35 Plaatsen van de beugels t.b.v. kozijn 
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Het monteren van de kozijnen start bij de bovenste verdieping en wordt per verdieping 
herhaald, totdat de op één na laagste verdieping bereikt is (in dit project was dat verdieping 
vier). Vervolgens worden eerst de kooideuren gemonteerd (SADT 6.3). Dit wordt gedaan om 
beschadiging van de schachtdeur op de onderste verdieping te voorkomen. De laatste 
schachtdeur kan worden gemonteerd (SADT 6.4) wanneer de kooideuren zijn geplaatst. 

 
 
Stap 7: Lift afbouwen 
Aan het begin van stap zeven is de schacht volledig gesloten en is het mechanische werk 
voltooid. Op dit moment wordt het interieur van de kooi gerealiseerd. Dit interieur bevat de 
bekleding van de constructieve onderdelen van de kooi. Het uiterlijk en materiaal van deze 
bekleding is te kiezen door de opdrachtgever. Enkele voorbeelden daarvan zijn: RVS 
bekleding, houten bekleding, glazen wanden, spiegels, relingen en stoeltjes. De bekleding 
wordt op maat geleverd met de lift en is vooraf ontworpen. Het interieur van de 
geobserveerde lift bestond uit RVS en spiegelbekleding, voorzien van leuning, klapstoel en 
brandtrap.  
 

Figuur 1.38 Voorbeelden interieur Orona liften 

Figuur 1.37 Montage schachtdeur 

Figuur 1.36 Stellen deurvleugels 
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 Stap 7.3:  Lift bekabelen 

Na het gereed maken van het interieur van de lift is er gestart met het bekabelen 
van de lift (SADT 7.3). Dit omvat het elektrisch aansluiten van alle onderdelen, 
teneinde de lift te laten functioneren zoals deze ontworpen is.  
 
Het bekabelen van de liftschacht is een repetitief proces. Het omvat de volgende 
onderdelen: het aansluiten van de schachtverlichting, de standaanwijzers (een klein 
display op de verdieping dat aangeeft op welke verdieping de lift zich bevindt), de 
drukknoppen (de knoppen waarmee de lift opgeroepen kan worden naar een 
verdieping) en het monteren van de schopplaten. Deze stappen worden per 
verdieping herhaald.  
 
Vervolgens worden op het cabinedak (SADT 7.3.6) en in de put (SADT 7.3.7) alle 
elektrische voorzieningen aangesloten. 

  
Ook wordt de regen-unit gemonteerd en aangesloten (SADT 7.2). Dit regeneratieve systeem 
gebruikt en wekt energie op ten gevolge van de op- of neerwaartse beweging die de lift maakt 
en voert deze terug in het net.  
Na het aansluiten van de regen-unit worden er enkele voorzieningen in de put geplaatst. Dit 
omvat onder andere een ladder die toegang tot de put kan verschaffen wanneer dit nodig is. 
 
De laatste stap in het proces is het afronden van de montage (SADT 7.5). Deze stap omvat het 
nalopen en schoonmaken van de verschillende onderdelen van de lift en de schacht. 

 
 

 
Na het hierboven beschreven montageproces is de lift klaar om ingesteld te worden. Dit proces is 
niet geobserveerd, omdat het instellen op een later tijdstip heeft plaats gevonden. Na het instellen 
kunnen er ritten met de lift gemaakt worden. Voordat de lift wordt opgeleverd dient deze gekeurd 
te worden door het Liftinstituut. Tijdens deze keuring wordt de veiligheid van de lift getoetst aan de 
hand van een checklist met eisen. Wanneer de lift goedgekeurd is, kan deze worden opgeleverd aan 
de klant. 
 

Figuur 1.39 Montage regeneratieve systeem (regen-unit) 
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1.4 Knelpunten binnen montageproces 

Na analyse van de data die is verkregen tijdens de observaties binnen dit onderzoek zijn knelpunten 
in het montageproces van een 1000 kg personenlift vastgesteld. Deze knelpunten hebben als gevolg 
dat er, in de huidige situatie, onnodig veel montagekosten worden gemaakt tijdens het 
montageproces van een 1000 kg personenlift (gearless, MRL) van Orona. Daarnaast zijn er 
activiteiten binnen het montageproces waarbij de kans bestaat op fysieke overbelasting. Deze 
overbelasting uit zich zowel in een verhoging van de bouwkosten, maar ook in (blijvend) letsel voor 
de monteur.   
 
Na afbakening van de knelpunten worden vijf van de gevonden oorzaken van het hierboven 
beschreven probleem met behulp van onderzoek aangepakt. Deze vijf knelpunten zijn:  
 

Afwijkende montagemethoden tussen de verschillende monteurs 
Het ontbreken van een eenduidig montageproces dat door monteurs wordt uitgevoerd, 
brengt extra montagekosten met zich mee. Wanneer monteurs ieder een individuele 
werkwijze gebruiken voor vergelijkbare processen zullen sommige werkwijzen efficiënter zijn 
dan anderen. Gedurende het afstudeerproject zal een eenduidig montageproces ontwikkeld 
worden waarin wordt omschreven op welke wijze gemonteerd dient te worden. Binnen het 
kader van dit onderzoek zal het niet mogelijk zijn alle lift-typen te bekijken. In dit onderzoek 
zal enkel een 1000 kg personenlift van Orona worden bekeken. 
 
Gebrek aan sturing/ meetbaarheid van het montageproces 
De montageprocessen worden in de huidige situatie nauwelijks geobserveerd en 
gedocumenteerd. De projectleiders sturen de processen aan op basis van eigen ervaring en 
in overleg met de monteur. Betrouwbare normeringen waarmee het proces vergeleken kan 
worden, ontbreken op dit moment. Dit komt mede door de afwijkende montagemethoden 
tussen monteurs. Door een vast takenpakket te creëren, is het mogelijk het proces meetbaar 
te maken. Het bepalen van de doorlooptijd en benodigde manuren zal nauwkeuriger en 
gemakkelijker uitvoerbaar worden wanneer dit knelpunt wordt weggenomen. 
 
Te veel wachttijd door werken met meerdere monteurs 
Uit de observaties is gebleken dat, wanneer er meerdere monteurs participeren in het 
montageproces, de efficiëntie van de montage minder wordt. Dit uit zich in het ontstaan van 
een hoofdmonteur en een hulpmonteur. Ook komt het voor dat de ene monteur moet 
wachten op de andere monteur om een taak uit te voeren. 
Vanuit het gastbedrijf bestaat de wens het montageproces individueel in te richten. Het 
individueel werken elimineert het inefficiënt werken met meerdere monteurs volledig.  
 
Activiteit fysiek zwaar 
Op een aantal momenten in het proces is gebleken dat er, tijdens de montage, geen 
hulpmiddel aanwezig was, terwijl dit wel wenselijk was. Voor deze situaties kan onderzoek 
gedaan worden naar een mogelijk hulpmiddel. Het ontwikkelen van een alomvattend 
hulpmiddel dat op alle fronten de montage vergemakkelijkt is waarschijnlijk een utopie. Bij 
het oplossen van dit knelpunt zal het belangrijk zijn om te omschrijven wat de te behalen 
verwachtingen zijn.  

 
Hulpmiddelen kunnen op meerde vlakken het proces versnellen, dit kan zowel op directe als 
op indirecte wijze. Direct door middel van een besparing in tijd en kosten van de montage. 
Ook het individueel uitvoeren van 2-persoons taken is een directe kostenbesparing. Indirect 
verbetert het gebruik van een hulpmiddel de efficiëntie van de monteur. Wanneer het werk 
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minder fysiek belastend is, blijft de monteur fitter en energieker. Ook valt  een positief effect 
op de motivatie van de monteur te verwachten.  

 
Geen kwaliteitseisen materieel 
Wanneer het montageproces wordt gericht op individueel monteren, zal een investering in 
materieel nodig zijn in de vorm van hulpmiddelen om individuele montage mogelijk te 
maken. Daarnaast is het mogelijk hulpmiddelen te introduceren die het montageproces 
gemakkelijker uitvoerbaar (slimmer) maken. Hierbij is het van belang om op een eenduidige 
manier af te kunnen wegen wanneer een investering in materieel lonend is. Hiervoor zou 
een methode ontwikkeld kunnen worden. 

 
Het stroomschema in figuur 1.31 geeft de relatie tussen de oorzaken en gevolgen van de gevonden 
knelpunten weer. Hierbij zijn de lichtgrijze knelpunten buiten beschouwing gelaten in dit onderzoek.  
In bijlage 3 is een uitgebreide omschrijving gegeven van alle gevonden knelpunten en de daarop 
volgende afbakening van deze knelpunten naar de vijf hierboven omschreven knelpunten. Deze 
omschrijving wordt gezien als vooronderzoek en is daarom binnen dit rapport buiten beschouwing 
gelaten. 
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  Figuur 1.40 Stroomanalyse afgebakende knelpunten binnen montageproces Orona 
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1.5 Probleemstelling afstudeerwerk 

Na omschrijving en afbakening van het probleemgebied in paragraaf 1.4 zal dit probleemgebied 
worden geformuleerd als een probleemstelling. Deze stelling omschrijft het probleem dat centraal 
zal staan tijdens het uit te voeren afstudeerproject. De stelling is gebaseerd op de vastgestelde 
knelpunten: 
 

‘Uit observaties van de montageprocessen van 1000 kg personenliften van Orona (Gearless 
MRL) is gebleken dat de montagekosten van nieuwbouwprojecten te hoog zijn. Dit wordt 
veroorzaakt door afwijkende montagemethoden tussen verschillende monteurs, gebrek aan 
sturingsmogelijkheden binnen het montageproces, te veel wachttijd door werken met 
meerdere monteurs, het ontbreken van kwaliteitseisen voor het materieel en fysiek te zware 
activiteiten binnen de montage. Daarnaast is gebleken dat de fysieke belasting op monteurs 
op gedurende enkele activiteiten binnen het montageproces (te) hoog is.’  

 

1.6 Doelstelling afstudeerwerk 

De doelstelling komt voort uit de probleemstelling en omschrijft wat er bereikt dient te zijn na 
uitvoeren van het onderzoek. Hierbij dient een afweging gemaakt te worden tussen wat haalbaar is 
en wat wenselijk is als uitkomst van het onderzoek: 
 
De doelstelling voor het afstudeerwerk is als volgt geformuleerd: 
 

‘Het voorkomen van kosten binnen het montageproces van een nieuwbouw- personenlift van 
Orona (gearless MRL) als gevolg van afwijkende montagemethoden tussen verschillende 
monteurs, gebrek aan sturing en meetbaarheid van het montageproces, te veel wachttijd 
door werken met meerdere monteurs, het ontbreken van kwaliteitseisen voor materieel en 
fysiek zware activiteiten binnen de montage alsmede het tot een acceptabel niveau 
terugbrengen van de fysieke belasting op monteurs gedurende het uitvoeren van het 
montageproces.’ 

 
Het voorkomen van kosten ten gevolge van de vijf knelpunten die na afbakening geselecteerd zijn, 
zal per knelpunt worden bekeken. Voor het ontwerpen van een geinnoveerd montageproces binnen 
Orona zal een geintegreerde aanpak worden gehanteerd. Hiervoor wordt een proces ontworpen 
waarin de vijf genoemde knelpunten geen kosten veroorzaken.  
 
Het huidige montageproces is vastgesteld binnen Orona en dient als basis voor het onderzoek naar 
en het ontwerp van het nieuwe montageproces. Dit vastgestelde proces is het geobserveerde 
project Amadeus Den Haag, de montage van de lift-B. Het betreft hier de observatie van de 
montagemethode van een 1000 kg nieuwbouw- personenlift van Orona (Gearless, MRL).  
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1.7 Leeswijzer 

Dit rapport omschrijft de opzet, de resultaten van het onderzoek en de ontwerpoplossingen die zijn 
uitgevoerd voor het afstudeerwerk naar een efficiënter en goedkoper montageproces van 1000 kg 
liften bij Orona Nederland.  
 
In hoofdstuk 1 is de inleiding op dit onderzoek geschreven. Het gastbedrijf wordt omschreven samen 
met de aanleiding voor het uitvoeren van het afstudeerwerk. In dit hoofdstuk staat ook een 
uitgebreide beschrijving van het proces dat onderwerp is van dit afstudeerwerk. Deze uitgebreide 
omschrijving dient als basis voor het onderzoek en geeft de lezer de benodigde informatie met 
betrekking tot de relevante aspecten van de montagewijze binnen Orona. De analyse van dit proces 
is tevens omschreven. Uit deze analyse zijn knelpunten naar voren gekomen die onderwerp zijn van 
het verdere onderzoek en de ontwerpoplossing binnen dit afstudeerwerk. 
 
Hoofdstuk 2  behandelt de resultaten die voort zijn gekomen uit het uitgevoerde onderzoek. Dit 
onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de in hoofdstuk 1 omschreven knelpunten. Ieder 
knelpunt is individueel onderzocht en de resultaten worden in dit hoofdstuk per knelpunt 
behandeld. Tot slot wordt in dit hoofdstuk een Programma van Eisen omschreven waaraan het te 
vernieuwen montageproces moet voldoen zodat de doelstelling van het afstudeerwerk behaald kan 
worden. 
 
Hoofdstuk 3  beschrijft de ontwerpoplossingen die zijn ontwikkeld voor de geconstateerde 
knelpunten binnen het montageproces. Hierbij dienen de onderzoeksgegevens als basis voor het 
ontwerp van deze oplossingen. 
 
Hoofdstuk 4  beschrijft de toetsing van de ontwerpoplossingen en het algemene montageproces 
dat is ontworpen binnen dit afstudeerwerk. Tevens wordt teruggekeken naar de behaalde resultaten 
en wordt beoordeeld in hoeverre aan de in hoofdstuk 1 gestelde doelstelling voor het afstudeerwerk 
is voldaan. 
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2. Onderzoek naar afwijkingen, sturing, wachttijd 
en fysieke overbelasting binnen het 
montageproces van 1000 kg liften van Orona. 

 
In dit hoofdstuk worden de geconstateerde afwijkingen binnen het montageproces besproken. Ook 
wordt bekeken op welke wijze het te ontwerpen montageproces ontworpen kan worden, zodat de 
juiste informatie bij de juiste personen terecht komt. 
 
Uit observaties van een montageproces in Den Haag is gebleken dat het gebruik van afwijkende 
montagemethoden door de monteurs heeft geleid tot het ontbreken van voorbereidende 
werkzaamheden en wachttijden voor de tweede monteur. Dit heeft gevolgen gehad voor de 
efficiëntie en montagetijd van het montageproces, met een verhoging van de montagekosten tot 
gevolg. Na het bepalen van de afwijkingen die zijn opgetreden, kan worden bepaald welke 
montagemethode te prefereren valt. Op die manier kan een efficiëntieslag worden gemaakt ten 
aanzien van de gebruikte werkmethodes. 
Het bepalen van een vast takenpakket met een optimale montagevolgorde voor het monteren van 
een lift zal zorgen voor een gemakkelijker te sturen en te monitoren montageproces. In hoofdstuk 
2.2 wordt hier dieper op in gegaan.  
 

2.1 Afwijkingen in het montageproces 

Binnen Orona zijn montagehandleidingen opgesteld waarin omschreven staat op welke wijze een lift 
van Orona gemonteerd dient te worden. De montagehandleiding omschrijft de te nemen stappen  
enkel in globaal. Wel er aandacht besteed aan de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen 
(PBM’s) en het benodigde materieel dat gebruikt dient te worden bij het uitvoeren van een stap in 
de montagehandleiding. 
Om te bepalen welke afwijkingen er plaats hebben gevonden in het geobserveerde montageproces 
is het geobserveerde proces vergeleken met het montageproces zoals dat staat omschreven in de 
montagehandleiding voor het zelfde lifttype (Orona M33V3 extended). 
 

Montagehandleiding 

De montagehandleiding van Orona bestaat uit twee delen. Het mechanische deel en het elektrische 
deel. Gedurende de observatie is voornamelijk gekeken naar het mechanische deel van de montage. 
Dit deel van de montagehandleiding is opgedeeld in 21 montagestappen. Per stap is bestudeerd 
welke verschillen in montage er zijn tussen de montagehandleiding en de geobserveerde 
montagemethoden van Amadeus Lift-B. 
Alleen de verschillen zijn beschreven. De rest van het proces verloopt in grote lijnen hetzelfde als in 
de montagehandleiding. Hierbij worden kleine verschillen uitgesloten van de vergelijking. 
 
De montagestappen zijn weergegeven in tabel 2.1, de dikgedrukte stappen zijn activiteiten waarbij 
afwijkingen in het proces zijn geconstateerd. In de volgende alinea zijn de belangrijkste verschillen 
weergegeven. Een compleet overzicht van alle afwijkingen wordt gegeven in bijlage 4 van de 
bijlagebundel. 
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Tabel 2.1 Stappen in mechanische deel montagehandleiding 

Nr. Montagestap 

1 Materiaal distributie op de bouwplaats 
2 Schacht en materieel prepareren 
3 Schacht lay-out (uitlijnen) 
4 Leideropstelling monteren (deel 1) 
5 Onderdelen put monteren 
6 Tegengewichtframe monteren 
7 Kooiframe monteren 
8 Leideropstelling monteren (deel 2) 
9 Motorframe monteren 
10 Motorinstallatie op motorframe 
11 Snelheidsbegrenzer monteren 
12 Voorlopige start voorbereiden 
13 Kooimontage (3G serie) 

14 Ophanging monteren 
15 Werksteiger verwijderen en schachtdeuren distribueren 
16 Tegengewicht vullen 
17 Hangkabel installeren 
18 Schachtdeur installeren 
19 Box en definitieve aansluitingen maken 
20 Diversen  
21 Muurkappen plaatsen 

 
 
1 Distributie materiaal op de bouwplaats 
In de montagehandleiding van Orona wordt beschreven op 
welke wijze het materiaal dat bestemd is voor de lift, over 
de bouwplaats dient te worden gedistribueerd. Hierbij 
worden drie categorieën aangegeven: Top, put en begane 
grond of meest toegankelijke verdieping. Tijdens de 
montage op het project Amadeus Den Haag is bij de 
distributie van het materiaal van de lift, zo veel mogelijk 
dezelfde onderverdeling gebruikt als in de 
montagehandleidingen. Door gebrek aan ruimte is een deel 
van het materiaal verder van de liftschacht opgeslagen. De 
derde verdieping waar zich ook de put (pit) bevindt, is de 
meest toegankelijke vloer. Hierdoor is het materiaal op 
meerdere locaties, verdeeld op twee verdiepingen, 
opgeslagen. 
 
 
2 Prepareren schacht en gereedschappen 
In Nederland wordt de schacht over het algemeen voorzien 
van twee werksteigers. In deze werksteigers wordt voorzien 

door de aannemer. Deze werksteigers worden gebruikt om 
in het eerste stadium van de montage in de top van de 
schacht te kunnen werken. In Spanje worden in veel gevallen geen werksteigers geplaatst door de 
aannemer. Om die reden wordt door medewerkers van Orona in Spanje gewerkt met een 

Figuur 2.1 Distributie materiaal 
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montageplatform. Dit platform wordt op locatie gebouwd en voorziet in een werkvloer die op iedere 
verdieping geplaatst kan worden.  
Dit ‘Spaanse montageplatform’ wordt in Nederland niet gebruikt, om twee redenen. Zoals eerder 
vermeld wordt op dit moment door de aannemer voorzien van werkvloeren, wat het 
montageplatform overbodig maakt. Daarnaast is het montageplatform ontworpen om kleinere liften 
te bouwen in een ondiepe schacht. In Spanje is dit het meest voorkomende lifttype. In Nederland 
zijn de liften een stuk groter. Hier wordt een 1000 kg lift als standaard beschouwd. Montage van een 
1000 kg lift met het platform is na testen zeer ontoereikend gebleken. 
 
 
3 Uitlijnen schacht 
Verschillen in kwaliteitseisen die door de markt worden opgelegd, hebben ertoe geleid dat in 
Nederland een meer nauwkeurige, maar arbeidsintensievere, methode wordt gehanteerd voor het 
uitlijnen van de schacht, dan in de montagehandleidingen staat omschreven. In de handleidingen 
staat een methode beschreven waarbij gebruik wordt gemaakt van twee loodlijnen over de gehele 
hoogte van de schacht, als referentiemaat voor het maatnauwkeurig plaatsen van de lift. In 
Nederland is hier nog een derde referentie aan toegevoegd. Op basis van de ervaring van de 
technisch directeur van Orona Nederland is gebleken dat de kwaliteitseisen van klanten in 
bijvoorbeeld Nederland, Duitsland, Groot-Brittannië en Zwitserland, vele malen hoger zijn dan die in 
landen als Spanje, Frankrijk en België. De mate van maatnauwkeurigheid waarmee de leiders van de 
lift zijn geplaatst bepaalt in grote mate het rijcomfort van de lift in de gebruiksfase. Montage met 
drie loodlijnen verhoogt dit rijcomfort aanzienlijk, maar kost meer tijd gedurende de montage. In 
Spanje zou dit een hogere kwaliteit dan noodzakelijk opleveren, het maken van extra kosten wordt 
om die reden niet gedaan. In Nederland wordt er voor gekozen dit wel te doen in verband met de 
klanttevredenheid en mogelijke kosten die het met zich mee brengt wanneer er achteraf 
werkzaamheden verricht dienen te worden om het rijcomfort te verhogen. 
 

 
Figuur 2.3 Uitlijningstool Orona 

 
4 Plaatsen leideropstelling in put 
Het montageplatform dat in de handleiding wordt gebruikt voor de montage van de tweede 
leiderring in de put van de schacht wordt in het geobserveerde proces niet gebruikt. In dit proces 
werd gebruik gemaakt van een ladder. Dit maakte de montage van de twee ring leiderbeugels fysiek 
zwaarder. Ook zijn de leiders die het tegengewicht begeleiden gelijk met de hoofdleiders geplaatst. 
In het geobserveerde proces zijn deze pas geplaatst nadat alle hoofdleiders en leiderbeugels 
gemonteerd waren.  
 

Figuur 2.2 Uitlijnen met behulp van drie lijnen 
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8a Plaatsen leiderbeugels 
Gedurende de observatie van het montageproces op het project Amadeus in Den Haag is 
geobserveerd dat de steunen voor de tegengewichtleiderbeugels 90° gedraaid worden gemonteerd 
ten opzichte van de montagemethode in de handleiding. Binnen Orona blijkt dat er verschil zit in de 
wijze waarop deze steunen worden gemonteerd.  
Bij navraag bij de projectleiders en technische directie kan worden gesteld dat het mogelijk is om de 
beugel in beide posities te monteren. Monteren in verticale positie (zoals in aangegeven in de 
montagehandleiding) is te prefereren. Dit komt door het feit dat de gaten ten behoeven van de 
ankers gemakkelijker te boren zijn in de schachtwand. Ook de positie van de lasnaad is het 
gunstigste bij een verticale montage. Dit resulteert in een aantal extra millimeter stelruimte voor de 
beugel. 

 
 
 
8b Stellen leiders met speermaat 
De speermaat die wordt gebruikt om de afstand tussen de leiders te bepalen, verschilt van de 
speermaat die wordt gebruikt in de montagehandleiding. In Nederland wordt de speermaat enkel 
gebruikt om de juiste steek te zetten (maat loodrecht tussen de leiders), in de montagehandleiding 
wordt een speermaat geïllustreerd waarmee de leiders in alle richtingen gepositioneerd worden. 
Manipuleren van beide leiders in alle richtingen werkt erg snel, maar is minder nauwkeurig. 
 
 
8c Plaatsen leiders met ASTRO 
Het monteren van de leiders wordt in de montagehandleiding gedaan met 
behulp van het montageplatform. Dit vindt plaats voor het opbouwen van de 
liftcabine. In het geobserveerde proces is de liftcabine opgebouwd op het 
moment dat de onderste leiders gemonteerd waren (5 meter). Vervolgens is 
aan de kooi een ASTRO-takel bevestigd. Met behulp van deze takel is het 
mogelijk om de liftcabine verticaal te verplaatsen in de schacht. De cabine 
dient vanaf dat moment in de montage als verticaal verplaatsbare werkvloer. 
Vanaf het cabinedak worden vervolgens alle leider van onder naar boven 
gemonteerd in de schacht. Wanneer de leiders gemonteerd zijn, wordt de 
ASTRO-takel verwijderd en kunnen de staalkabels bevestigd worden. 
 
 
13a Cabinemontage 
De cabine die gemonteerd is tijdens de observatieperiode is een ander type dan de cabine die in de 
montagehandleiding is weergegeven. De cabine die is beschreven in de montagehandleiding is 
ontwikkeld aan de hand van een nieuw (modulair) systeem.  

Figuur 2.4 Montage steun t.b.v. tegengewichtleiderbeugels 

Figuur 2.5 ASTRO-takel 
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De constructieve schil van de liftcabine van het geobserveerde montageproces bestaat uit een vloer 
met daarop wanden van gezet plaatstaal. Deze wanden zijn aan elkaar bevestigd met behulp van 
clips die tussen de elementen worden geplaatst. Bovenaan deze wanden wordt met behulp van 
bouten een constructief plafond bevestigd.  
De constructie van de cabine uit de montagehandleiding is opgebouwd uit staanders en liggers op 
dezelfde vloer als in de ‘oude’ cabine. Daarop wordt wederom een constructief plafond bevestigd. 
 

 
 
 
13 b Plafondmontage 
Het cabine interieur is bij het geobserveerd proces later geplaatst dan in de montagehandleiding is 
aangegeven. Dit is gedaan met het oog op mogelijke beschadigingen van het interieur wanneer dit 
eerder geplaatst is.  
Het interieurplafond, dat onder het constructieve plafond wordt geplaatst, is net als bij de cabine 
een ander type dan in de montagehandleiding. Ook bij het ontwerp van het plafond zijn 
veranderingen doorgevoerd die ten tijde van de observatie nog geen onderdeel waren van het 
materiaal van de lift. 
 
 
2.1.1 Gevolgen van de gevonden afwijkingen 
Na het bepalen van de afwijkingen die zijn opgetreden in het geobserveerde montageproces ten 
opzichte van de montagehandleiding zal binnen dit onderzoek worden bekeken wat de gevolgen van 
deze afwijkingen zijn. Hierbij zal worden gekeken welke situatie het meest wenselijk is voor het te 
ontwerpen montageproces.  
Om de oorzaak en de significantie van de verschillen in de montagemethode ten gevolge van de 
afwijkingen te kunnen bepalen is er een interview afgenomen met één van de twee projectleiders 
van de nieuwbouwafdeling van Orona the Netherlands. Deze projectleider heet Dhr. van der Veen 
en is verantwoordelijk voor de projecten in Midden- en Zuid-Nederland. Er is voor gekozen een 
projectleider te interviewen, omdat deze naast veel kennis van het montageproces ook de 

Figuur 2.6 Liftcabine volgens montagehandleiding 
(nieuwe model). 

Figuur 2.7 Liftcabine Amadeus Den Haag (oude model) 
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mogelijkheid heeft om relaties tussen processen en incidenten te overzien van een groot aantal 
projecten. Hierdoor zal een projectleider goed in staat zijn de montagehandleiding en eventuele 
geconstateerde afwijkingen van deze handleiding op waarde te kunnen beoordelen. 
 
Het interview is half gestructureerd (Baarda, et al., 2013). Er is per geconstateerde afwijking (zie 
bijlage 4) een set van zeven open vragen gesteld. Op deze manier ontstaat er een lijst van negen 
maal zeven dezelfde vragen over een ander onderwerp. Door per geconstateerde afwijking dezelfde 
vragen te stellen, kunnen de antwoorden met elkaar vergeleken worden. Daarnaast is tijdens het 
interview doorgevraagd en is er naar gestreefd om zoveel mogelijk kwantitatieve antwoorden te 
verkrijgen met betrekking tot montagetijd, kosten en efficiëntie van de geconstateerde verschillen in 
de montagemethode.  
Per afwijking zijn de volgende zeven vragen gesteld: 
 

 Welke methode/werkwijze geniet volgens u de voorkeur binnen het bestudeerde 
montageproces? 

 Waarom geniet deze methode/werkwijze de voorkeur volgens u? 
 Wat zijn de consequenties ten aanzien van tijd van de uitgevoerde montagemethode? 
 Wat zijn de consequenties ten aanzien van kosten van de uitgevoerde montagemethode? 
 Wat zijn de consequenties ten aanzien van efficiëntie van de uitgevoerde montagemethode 
 Zijn er mogelijk verbeterpunten aan te geven die het proces korter, goedkoper of efficiënter 

zullen maken? 
 Wat zouden mogelijke verbeteringen kunnen opleveren voor het montageproces? 

 
Ten eerste wordt bekeken of de methode uit de montagehandleiding of de geobserveerde 
montagemethode volgens de projectleider de voorkeur verdient. Vervolgens wordt de mate van 
voordeel bepaald op de aspecten tijd, kosten en efficiëntie. Tot slot wordt er gevraagd of er 
verbeterpunten zijn op de beste van de twee montagemethoden. Deze eventuele verbeterpunten 
kunnen worden meegenomen in het ontwerpen van het nieuwe montageproces. 
 
Het uitgewerkte interview met daarin de antwoorden is toegevoegd als bijlage 5. In dit interview zijn 
de antwoorden door de auteur van dit rapport op basis van het gesprek met de projectleider 
opgesteld. De antwoorden zijn naar Dhr. Van der Veen gestuurd ter controle. In de antwoorden 
kunnen nuanceverschillen zitten omdat op enkele punten in het interview is doorgevraagd en de 
antwoorden zijn opgesteld aan de hand van dat gesprek. Het is geen letterlijke weergave van citaten. 
In dit rapport wordt enkel een aantal van de bevindingen besproken. Er is voor gekozen die 
resultaten te bespreken, die een significant verschil in het montageproces teweeg hebben gebracht. 
 
Distributie materiaal op de bouwplaats 
Een verdeelde opslag is te prefereren boven een centrale opslag op 
één locatie. Door het materiaal op meerdere locatie dicht bij de 
eindpositie van het materiaal te plaatsen, kan er efficiënter worden 
getransporteerd. Dit is echter maar in ongeveer 80 % van de projecten 
te realiseren. Het is in het geobserveerde proces voorgekomen dat 
materiaal meerdere keren werd getransporteerd en opgeslagen, 
voordat het gemonteerd werd. Dit kost tijd. In het verkooptraject is er 
op dit moment vaak te weinig informatie bekend met betrekking tot 
het project. Op dit project was de put op de derde verdieping een 
kostenverhogend element tijdens het distribueren van materiaal. Ook 
de locatie in de binnenstad heeft tot extra kosten geleid 
(parkeerkosten, reistijd).  
Wanneer materiaal toch verplaatst moet worden, dient dit op de Figuur 2.8 Opslag schachttop. 
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meest efficiënte wijze te gebeuren. Hier is niet altijd voldoende aandacht voor.  
 
Bij het distribueren van het materiaal is in de montagehandleiding geen rekening gehouden met de 
bevestigingsmiddelen. Die liggen op dit moment vaak bij elkaar opgeslagen, wat niet handig is.  
 
 
Het gebruik van een montageplatform 
Een verschil tussen het prepareren van de schacht zoals omschreven in de montagehandleiding en 
gezien in het geobserveerde proces is het al dan niet gebruiken van een metalen, verplaatsbaar 
montageplatform. In Nederland wordt gedurende de montage geen gebruik gemaakt van het 
montageplatform. Dit heeft een aantal redenen. Het platform is in Nederland overbodig. De 
aannemer voorziet namelijk in twee werksteigers boven in de schacht. Vervolgens wordt met behulp 
van een takel de liftcabine gebruikt als mobiele werksteiger.  

 
De projectleider geeft aan dat, wanneer het houten steigerwerk niet geleverd wordt door de 
aannemer, er in Nederland wordt gekozen deze zelf te plaatsen in de schacht.  
 
Als voordeel van het montageplatform wordt genoemd dat het een voordeel op de concurrentie zou 
opleveren, doordat er geen werksteigers meer door de aannemer geleverd dienen te worden. 
Hiervoor dient het montageplatform echter wel aangepast te worden om het geschikt te maken 
voor diepere schachten (tot 2750 mm).  
 
Het monteren met het montageplatform kost meer tijd doordat dit opgebouwd dient te worden. 
Daarnaast kost het verplaatsen van het montageplatform per keer ongeveer tien minuten. De 
projectleider omschrijft dat bij de montage van een 1000 kg lift een houten werksteiger meer 
werkcomfort biedt en dat dit er voor zal zorgen dat de werkzaamheden efficiënter uitgevoerd 
kunnen worden.  
 
In Spanje wordt momenteel een nieuw type platform ontwikkeld. Het nieuwe type platform dat 
vanuit Spanje zou kunnen worden gebruikt, biedt oplossingen voor een aantal problemen, 
waaronder de grote schachtdiepte. Wanneer er geen houten steigers zijn geplaatst in een liftschacht 
met een hoge opvoerhoogte, zou dit nieuwe platform, dat niet meer afsteunt, een goed alternatief 

Figuur 2.10 Montageplatform uit 
montagehandleiding 

Figuur 2.10 Nieuwe ontwerp 
montageplatform 
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Figuur 2.12 Lay-out uitlijnen met 2 lijnen Figuur 2.13 Lay-out uitlijnen met 3 lijnen 

zijn. Al moet dan wel de montagemethode worden aangepast, zodat de bovenste leiderbeugels niet 
meer bij de start van het montageproces geplaatst hoeven te worden.  
 
 
Uitlijnen schacht 
In de montagehandleiding is omschreven dat het uitlijnen 
van de schacht wordt gedaan met behulp van een 
uitlijningstool en twee loodlijnen over de gehele hoogte van 
de liftschacht. In Nederland wordt hiervan afgeweken. De 
monteurs in Nederland maken gebruik van drie loodlijnen 
over de gehele hoogte van de liftschacht. Deze loodlijnen 
worden niet bevestigd aan het uitlijningstool, maar aan de 
leiderbeugels die de bovenste ring vormen in de top van de 
schacht.  
 
In Nederland is er bewust voor gekozen om met drie lijnen de schacht uit te lijnen in plaats van met 
twee lijnen. Het gebruik van twee loodlijnen levert een snellere montagetijd op omdat er minder 
referentiepunten zijn aan de hand waarvan de leiders en leiderbeugels worden gesteld. Het 
monteren van de leiders met behulp van drie loodlijnen levert echter een leideropstelling met een 
hogere maatnauwkeurigheid op. Volgens Tabo (projectleider nieuwbouw) heeft dit een grote 
invloed op de rijeigenschappen en het comfort van het eindproduct. Hij vind de methode waarbij 
drie lijnen worden gebruikt dan ook de beste optie.  
 

 
In Nederland, maar bijvoorbeeld ook in Groot Brittannië, Duitsland en Zwitserland worden zeer hoge 
eisen gesteld aan de kwaliteit van liften. In deze landen wordt scherp gelet op het schommelen, 
piepen en knerpen van de lift. De nauwkeurigheid waarmee de leiders zijn geplaatst heeft hier het 
grootste aandeel in. In Spanje, Frankrijk en België gelden over het algemeen veel minder strenge 
eisen met betrekking tot de rijeigenschappen en het comfort van de lift. Het lijkt daarom ook logisch 
dat er verschil zit in de wijze waarop met de maatnauwkeurigheid wordt omgegaan.  
 
De projectleider omschrijft dat het duurder is om te monteren met drie lijnen, omdat het meer tijd 
kost gedurende de montage. Hij zegt hier bij dat het voor Nederland wel efficiënter is om dit toch te 
doen. Terugkomen om schommelen en piepen van de cabine tegen te gaan wanneer de lift al 
compleet gemonteerd is, kost vele male meer tijd en geld dan het monteren met drie lijn. Hij zegt 

Figuur 2.11 Uitlijningstool montagehandleiding 



   

 

Afstudeerrapport LWH Brans  Pagina | 47 
Gastbedrijf Orona 

 

dat hij goed begrijpt dat in Spanje met twee lijnen wordt 
gemonteerd wanneer dit door klanten als niet hinderlijk wordt 
bevonden. 
 
De projectleider omschrijft een methode waarmee hij een 
aantal jaar geleden werkte om de liftschacht uit te lijnen. Hij 
gebruikte toen een hulpmiddel boven in de schacht en een 
hulpmiddel onderin. Boven in de schat werden profielen op de 
juiste maat gesteld. Over deze profielen kwam een houten balk 
waaraan de loodlijnen bevestigd zijn. De loodlijnen worden 
onder in de schacht aan een ander profiel omsloten. De lijnen 
hangen vrij, maar wanneer deze worden aangetikt komen ze 
sneller in hun originele positie terug. 
 
Een eventueel verbeterpunt met betrekking tot het uitlijnen van 
de schacht is het verbeteren van het inmeten van de schacht. 
Voor de montage wordt bepaald op welke positie ten opzichte 
van de schacht de lift het beste geplaatst kan worden. Hierbij 
wordt rekening gehouden met de maatafwijkingen van de 
schacht. Op dit moment is het te onnauwkeurig om te meten. Met de huidige positie van de 
loodlijnen is vanaf de verdieping slecht af te lezen wat de maat is. 
 
 
 
Plaatsen leideropstelling in put 
Wanneer de leideropstelling in de put wordt gebruikt dient volgens de montagehandleiding gebruik 
gemaakt te worden van het montageplatform. Dit platform werd gedurende het geobserveerde 
montageproces niet gebruikt. Dit leidde ertoe dat bij de montage van de leiderbeugels in de put tot 
een hoogte van vier meter gemonteerd moest worden vanaf een ladder. Dit op hoogte werken ziet 
de projectleider als een probleem. Het is risicovoller werken en verhoogt het risico van de monteurs. 
Enkele monteurs realiseren een werksteiger voordat zij deze beugels monteren. Dit realiseren van 
een werksteiger kost echter wel extra tijd. Hiervoor zou een oplossing uitgewerkt kunnen worden 
die voorziet in een gemakkelijker te betreden werkruimte in de put. 
 
 
Stellen leiders met speermaat 
In de montagehandleiding staat omschreven op welke wijze 
de leiders gepositioneerd dienen te worden ten opzichte 
van de loodlijnen. Hiertoe wordt een speermaat tussen de 
hoofdleiders bevestigd. Met behulp van deze steekmaat 
(figuur 2.15) worden beide leiders naar de juiste positie 
gemanoeuvreerd. Vervolgens worden de leiderbeugels vast 
gezet, waardoor de positie van de leiders ten opzichte van 
elkaar niet meer zal veranderen. 
 
In Nederland wordt een andere uitvoering van de speermaat gebruikt. Dit is een speermaat die met 
behulp van klemmen tussen de hoofdleiders wordt bevestigd. Ook de wijze waarop de leiders 
worden gesteld, wijkt af van de methode die is omschreven in de montagehandleiding. In Nederland 
worden de leiders niet tegelijk, en niet met behulp van de speermaat gemanipuleerd. Eerst worden 
de leiders individueel gesteld ten opzichte van de loodlijnen in de schacht. Vervolgens wordt met 

Figuur 2.14 Schets alternatief uitlijnen 

Figuur 2.15 Steekmaat uit montagehandleiding 
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behulp van de steekmaat gecontroleerd of de afstand tussen de leiders juist is. Afwijkingen kunnen 
indien nodig worden hersteld.  
 

Wat beide methoden minder nauwkeurig meten is of de neuzen van de leiders in elkaars verlengden 
staan. De projectleider van Orona heeft middels de schets in figuur 2.17 een andere methode 
geschetst waarbij met behulp van gradenwaaiers de scheefstand tussen de leiders kan worden 
bepaald. Dit is een meer ingewikkelde methode en daardoor minder geliefd bij sommige monteurs. 
Het is wel een heel nauwkeurige methode. 
 
 
Plaatsen leiders met ASTRO-takel 
Het monteren met behulp van de ATRO-takel (afgekort astro) versnelt het proces ten opzichte van 
het monteren met behulp van het montageplatform zoals omschreven in de montagehandleiding. 
Dit komt doordat de monteurs flexibeler zijn in het verplaatsen met de astro. Het verplaatsen van 
het montageplatform kost ongeveer 10 minuten per keer.  
Een nadeel van het monteren met de astro is dat het  duurder is dan gebruik maken van het 
platform. Orona Nederland heeft vier ASTRO-takels aangeschaft (aanschafkosten ongeveer € 2000.-). 
Daarnaast slijten de staalkabels die gebruikt worden voor het takelen van de astro.  
 
 

2.1.2 Resume afwijkingen binnen montageproces 
Op basis van de geconstateerde verschillen tussen de montagemethode die omschreven staat in de 
montagehandleiding (beoogde methode) en de geobserveerde montagemethode die is gehanteerd 
op de bouwplaats is een interview gehouden met een Projectleider. Het doel van dit interview was 
om te achterhalen wat de belangrijkste oorzaken en gevolgen zijn voor/van deze geconstateerde 
verschillen. 
 
De belangrijkste onderwerpen uit het interview zijn: 

 Er wordt uitgelijnd met drie in plaats van twee loodlijnen in de schacht. Dit is noodzakelijk 
om het gewenste kwaliteitsniveau in Nederland te behalen. 

 Het montageplatform dat in Spanje voor de montage wordt gebruikt, wordt in Nederland 
niet gebruikt. Dit komt doordat in Nederland nagenoeg altijd werkvloeren in de schacht 
aanwezig zijn. Ook is de diepte van de schacht in Nederland vaak te groot om het platform 
toe te kunnen passen. 

Figuur 2.17 Schets alternatief stellen leiders Figuur 2.17 Speermaat met klemmen 
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 Ten tijde van de observaties is een oud type cabine gemonteerd. Er dient rekening gehouden 
de te worden met het nieuwe (modulaire) systeem dat is ontwikkeld voor de constructieve 
onderdelen van de liftcabine. 

 Een voordeel van het montageplatform (dat in Nederland niet wordt gebruikt) is het gemak 
tijdens de montage van de onderste ring leiderbeugels in de put. 

 

2.2 Sturing montageproces 

Uit onderzoek naar de efficiëntie van het geobserveerde montageproces van Amadeus Den Haag lift-
B is gebleken dat de sturing binnen het montageproces te wensen over laat. Een verbetering van de 
wijze waarop dit proces wordt gestuurd, zal leiden tot een vermindering van het aantal 
onderbrekingen in het montageproces, door het preventief inschatten van vertragende factoren als 
het ontbreken van materiaal of het niet kunnen gebruiken van materieel. Vermindering van het 
aantal onderbreking zal het proces efficiënter maken, wat een kostenbesparing tot gevolg heeft. Ook 
het bepalen van een vast takenpakket zal leiden tot een proces dat beter te meten en vergelijken is 
met ander processen. Het sturen van het montageproces wordt ook hierdoor effectiever en 
gemakkelijker. 
 
Dit hoofdstuk bevat een beknopte literatuurstudie naar de mogelijkheden om informatie over te 
dragen gedurende een montageproces. Het betreft hier de informatieoverdracht tussen 
projectleiders en projectmonteurs. 
 
2.2.1 Optimalisering sturing nieuwe montageproces 
Uit observaties is gebleken dat monteurs in het huidige montageproces zeer individueel worden 
ingezet. Wanneer er zich verstoringen in het proces voordoen, wordt dit voor zover mogelijk door de 
monteur op locatie opgelost. Pas daarna wordt extern hulp ingeschakeld. Dit vraagt om veel 
maatwerk van monteurs wanneer het aankomt op probleem oplossend vermogen. Het verschilt per 
monteur of hij daar gemakkelijk mee om kan gaan. Ook in het rapport van Sauer (2013) wordt 
beschreven dat uitvoerend personeel ter plaatste oplossingen moeten bedenken om een constructie 
op te bouwen. Hij noemt dat handelingen langer duren wanneer om deze reden de ploeg stil komt 
te vallen. Het is noodszakelijk een handleiding of werkprocedure op de gebruiker af te stemmen, 
waar de werkploeg op kan terugvallen gedurende de uitvoering  (Sauer, 2013).  
 
Op de bouwplaats wordt dagelijks gebruik gemaakt van montageplannen en planningen om de 
communicatie tussen verschillende bouwpartijen te managen (de Marco, 2011). Een planning wordt 
door de Marco (2011) omschreven als een goed communicatiemiddel tussen managers eigenaren, 
investeerders en het algemene publiek. 
Het gebruik van een planning als communicatiemiddel introduceert verantwoordelijkheden, alsdus 
de Marco (2011). Dit komt doordat taken met een start- en eindmoment worden toegewezen aan 
personen. Afwijkingen van deze planning kunnen op die manier worden verantwoordt door de 
desbetreffende persoon.  
 
Ook het gebruik van ‘milestones’ vanaf de start geeft projectmanagers de mogelijkheid om de 
oorzaak van een vertraging te achterhalen (Marco, 2011). Het gebruiken van milestones is tevens 
een middel om montagetempo’s te sturen. Parkinson (1957) beschrijft in parkinsons law dat de 
drukste werkers het productiefste zijn. Op het moment dat er minder werk gedaan moet worden, zal 
het tempo van de werk ook lager liggen. “It is the busiest man who has time to spare” (Parkinson 
1957).Wanneer er gebruik wordt gemaakt van animerende, strakke, deadlines (milestones) zal dit de 
motivatie van medewerkers in positieve zin beïnvloeden  (Gutierrez & Kouvelis, 1991). 
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In het boek van de Marco worden een aantal verschillende planningsmethoden besproken. Hierbij 
wordt omschreven voor welke doelen deze het meest geschikt zijn. In het boek worden de volgende 
planningsmethoden beschreven: 
 

 Matrix scheduling 
 Gantt Chart scheduling 
 Network Diagramming 
 Line-of-Balance scheduling 
 Critical Path Method 
 Float Ownership 
 Precendence Diagramming Method 
 Resource-Based Scheduling 
 Time-Cost Schedule Optimization with CPM 

 
De voornaamste verschillen tussen deze methodes bestaan uit de wijze waarop deze het proces 
weergeven. De methodes verschillen op het gebied van precisie, visualisatie, complexiteit van 
gebruik, complexiteit van omschreven proces. 
Matrix scheduling is de meest eenvoudige methode van schematiseren. Het levert daardoor alleen 
een zeer globale planning op voor een proces waaruit weinig informatie gehaald kan worden. De 
Gant chart is qua visualisatie zeer sterk en door het grote toepassingsgebied bekend bij een groot 
publiek. De Gantt chart is gemakkelijk te gebruiken door personen die niet bekend zijn met 
planningen of het proces. Voor het aangeven van onderlinge relaties is de Gantt chart minder 
geschikt. Er dienen aanpassingen gedaan te worden aan de Gantt chart om deze te kunnen voorzien 
van complexere informatie. Dit wordt onder andere gedaan door de Gantt chart te combineren met 
Network Diagramming. Network Diagramming is een robuuste planningsmethode, die gebruikt kan 
worden voor het plannen en omschrijven van complexe processen. 
Float ownership maakt gebruikt van processtromen. De ene activiteit stroomt, onder bepaalde 
voorwaarden, over in een andere activiteit. 
Bij Precendence Diagramming Method wordt een schema gemaakt door processen schematisch 
weer te geven ten opzichte van voorgaande processen. De causale relatie tussen processen bepaalt 
de positie van het te plannen proces in het schema. Het Predecendence Diagramming Method kan 
ook binnen een Gantt chart worden gebruikt om de relaties tussen verschillende processen te 
verduidelijken. 
Plannen op basis van de beschikbare middelen en producten is ook een mogelijkheid. Hierbij wordt 
gekeken naar de benodigde producten en middelen (bijvoorbeeld personeel) die noodzakelijk zijn 
voor het uitvoeren van een proces. 
 
Een andere wijze van communicatie tussen uitvoerend en aansturend personeel is met behulp van 
vijf verschillende ‘handleidingen of werkprocedures’  weergegeven in het afstudeerverslag van Sauer 
(2011). 
 
Afhankelijk van de taak kan volgens Sauer het best gebruik gemaakt worden van een combinatie van 
de volgende vijf handleidingen: 
 

 Draaiboek (door TU/e) 
 Exploded view (door IKEA) 
 Technische handleiding (LEGO) 
 Technische handleiding (Hornbach) 
 Handleiding consumentenelektronica (Marantz) 
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Deze vorm van communicatie wordt voornamelijk gebruikt om het (gewenste) proces duidelijk te 
maken aan het uitvoerend personeel. Ten aanzien van sturing van het montageproces met 
betrekking tot het aspect tijd is alleen de handleiding in de vorm van een draaiboek bruikbaar, 
omdat dit het enige type is dat gebruik maakt van een tijdsindicatie en activiteitsduurweergaven. 
Tijdstip-weergave is binnen het draaiboek niet gedetailleerd weergegeven. 
 
In de literatuur wordt de methode van 
Chronos planning genoemd als een 
verbetering van de Gantt chart planning (S. 
Luz & M. Masoodian & D. Mc Kenzie & W. 
Vanden Broeck, 2009). Volgens Luz et al. 
(2009) hebben Gantt charts een aantal 
tekortkomingen wat betreft visualisatie en 
gebrek aan details op het moment dat er een 
groot aantal taken paralel wordt uitgevoerd. De techniek die in dit artikel Chronos wordt genoemd, 
is een alternatieve visualisatie die ‘temporal mosaic’ wordt genoemd. Bij deze visualisatietechniek 
wordt een veld met een vaste afmeting gebruikt om taken weer te geven. Een tijdlijn groeit in 
verticale richting wanneer er meer parelel lopende taken worden toegevoegd. Dit is bij temporal 
mosaic niet het geval. Bij deze techniek wordt steeds de gehele hoogte van het visuele veld 
opgevuld. Deze hoogte wordt vervolgens opgedeeld in het aantal taken dat wordt uitgevoerd. Dit 
principe wordt weergegeven in figuur 2.18. 
 
Voor het aansturen van uitvoerend personeel dat liften monteert, is de chonos-methode minder 
geschikt. Het montageproces van een lift is voornamelijk een serieel proces. De positieve effecten 
die de temporal mosaic methode die wordt gebruikt voor de in het chonos-tool heeft dus weinig 
voordelen ten aanzien van visualisatie. Daarnaast zou het gebruik van dit tool een bijscholing van het 
technisch personeel binnen Orona vereisen, om het tool te gebruiken om planningen op te stellen 
en om het te te gebruiken als communicatiemiddel. De twee middelen in beschouwing genomen, 
wordt de Gantt-chart boven het Chronos-tool verkozen als communicatietool binnen het 
montageproces van Orona Nederland. 
 
Tabel 2.2 Vergelijking planningsmethoden 

Naam Complexiteit Informatie-
overdracht 

Verbanden Bruikbaarheid 
montageproces 

Matrix schedule     
Gantt Chart     
Network Diagramming     
Line-of-Balance     
Critical Path     
Float Ownership     
Precedence Diagramming     
Resource-Based     
Chronos     
Draaiboek (TU/e)     

 
In tabel 2.2 Is een vergelijking gemaakt tussen de verschillende besproken planningsmethoden. De 
methoden zijn op 3 categorien beoordeeld: complexiteit, informatieoverdracht en verbanden. De 
complexiteit omschrijft de mogelijkheid om met de planningsmethode een complex proces te 
plannen en omschrijven. Hoe beter een methode daarvoor geschikt is, met hoe meer plussen de 
methode beoordeeld wordt. In de kolom informatieoverdracht is beoordeeld in welke mate de 
planningsmethode geschikt is voor het opslaan en overdragen van informatie. Het criterium 

Figuur 2.18 Weergave traditionele vs. temporal mosaic 
visualisatie. 
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verbanden bevat de mogelijkheid binnen een planningsmethode om verbanden tussen verschillende 
activiteiten binnen een proces weer te geven. 
De verdeling onder de planningsmethoden is zeer divers. Het doel waarvoor deze methoden het 
meest geschikt zijn, is daarmee ook verschillend. Om die reden zal de gebruikte planningsmethode 
voor het montageproces dat wordt ontworpen binnen die afstudeerwerk moeten worden afgestemd 
op het doel. Dit zal niet de methode met de meeste complexiteit, informatieoverdracht en 
verbanden zijn, maar de methode die het beste aansluit op het gewenste niveau van de 
eigenschappen. De bruikbaarheid van het planningstool is ingeschat en weergegeven in de laatste 
kolom van de tabel. Hierbij is rekening gehouden met de mate waarin een planningstool kan 
ondersteunen in het sturen van verbeteren van het montageproces. 
 
Het doel van het gebruiken van een planning als communicatiemiddel is het verbeteren van de 
sturing op het montageproces, door de juiste informatie op de juiste wijze weer te geven aan de 
juiste personen.  
In deze situatie betekent dit, dat de projectleider de planning moet kunnen samenstellen volgens de 
gekozen planningsmethode. Ook door het uitvoerende personeel (de monteur) op een juiste wijze 
informatie uit de planning gehaald worden.  
De kennis met betrekking tot het uit te voeren montageproces is bij zowel de projectleider als de 
projectmonteurs tijdens de observaties niet als probleem naar voren gekomen. Het gaat 
voornamelijk om sturen door middel van monitoren van het proces.  Van de geanalyseerde 
methoden is de Gantt chart het meest geschikt. Deze methode is qua complexiteit gemiddeld, het 
geeft voldoende mogelijkheid om het montageproces te beschrijven, en is niet zo uitgebreid dat er 
onnodig veel informatie wordt weergegeven. Daarnaast heeft deze methode het voordeel dat deze 
door het vele gebruik op bouwplaatsen door, het overgrote deel van de gebruikers gelezen kan 
worden. Door ook gebruik te maken van Precendence Diagramming kunnen de causale relaties beter 
worden weergegeven in een Gant-chart.  
 
Een studie van reeds gepubliceerde literatuur brengt ook artikelen naar boven waarin wordt 
geschreven dat het gebruik van de Gantt chart in veel gevallen wordt overschat (J. Geraldi & T. 
Lechter, 2012). Het gebruiken van de Gantt chart kan, wanneer deze niet goed op het project is 
toespitst, de juiste complexiteit en de veranderende omstandigheden van het project ontgaan. Om 
te bepalen of de Gantt chart een goed planningsmiddel is voor het sturen van een project dient een 
aantal vragen overwegend met ja te worden beantwoord (Geraldi et al, 2012). Hoe meer van deze 
vragen positief worden beantwoord, hoe geschikter het toepassen van een Gantt chart planning op 
het project zal zijn. 
 

 
Figuur 2.19 Toetsing geschiktheid Gantt charts volgens Geraldi (2012). 
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Dit zijn vragen met betrekking tot een vijftal onderwerpen. Het eerste onderwerp is dat het een 
proces moet zijn dat gefocust is op tijd. Het tweede gaat over dat het proces voorspelbaar is. Ook 
wordt met de vragen gekeken naar de wijze waarop het proces gecategoriseerd kan worden. 
Vervolgens wordt gekeken of de verschillende onderdelen binnen het proces individueel aan te 
sturen zijn. Tot slot wordt de opvolgbaarheid binnen het proces getoetst met een aantal vragen.  
 
Wanneer deze vragen worden beantwoord met betrekking tot het geobserveerde en te ontwikkelen 
montageproces van een nieuwbouwlift van Orona kan worden geconcludeerd dat op het merendeel 
van de vragen het antwoord ‘ja’ van toepassing is.  
Het doel van de planning is het verhogen van de sturingsmogelijkheid binnen het montageproces ten 
aanzien van tijd. De taken binnen het proces zullen worden vastgelegd in montagehandleidingen en 
kunnen om die reden nauwkeurig worden omschreven per type liftinstallatie of aan de hand van 
kenmerken van de installatie, zoals oppervlakte of stekkende meters van bepaalde onderdelen. 
Binnen de projecten zal altijd een bepaalde mate van onzekerheid zorgen voor onverwachte 
stagnaties in het proces. Het doel van de Gantt charts is in dit geval het opmerken van dergelijke 
stagnaties. Het antwoord op deze vraag is feitelijk nee. Dit betekent echter niet dat het gebruiken 
van een Gantt chart niet geschikt is binnen dit proces. Wanneer dit wordt gekoppeld aan milestones 
zou dit een eigenschap zijn die goed geschikt is voor terugkoppeling op en evaluatie van een 
montageproces. 
Het proces is opgebouwd uit het monteren van verschillende onderdelen. Deze onderdelen kunnen 
worden opgedeeld in verschillende activiteiten. Ook het werken op verschillende locaties in de 
schacht maakt het proces gemakkelijk op te delen in kleinere activiteiten. Deze activiteit kunnen 
individueel en ten opzichte van elkaar worden getoetst en geanalyseerd. Ook is het montageproces 
van een nieuwbouwlift in hoofdlijnen sequentieel. Het is een serieel proces met weinig herhaalde  
stappen. 
 
Het toepassen van een Gantt chart zal volgens Geraldi et. al (2012) dus gewenste effecten hebben. 
Deze gewenste effecten zullen zich manifesteren in een goede schematisering van het proces met 
behulp van een Gantt chart. 
 
 
2.2.2 Resume afwijkingen binnen het montageproces 
 
Er kan worden gesteld dat het montageproces dat is geobserveerd gebaat zou zijn geweest met 
sturen van dit proces met behulp van een planning in de vorm van een Gantt chart, met daaraan 
gekoppelde milestones op belangrijke momenten in het montageproces. Op die manier waren 
stagnaties in het proces eerder verholpen en was de communicatie tussen projectleiders en 
monteurs beter tot stand gekomen. Het toepassen van milestones is een toevoeging aan het 
planningstool waarmee de mogelijkheid tot sturing van het proces wordt vergroot. 
 
Naast het sturen met behulp van een planning zou het beschrijven van het montageproces aan de 
hand van een draaiboek een goed naslag- en of opleidingswerk zijn, waarin het proces volledig 
uiteen is gezet. 
 

2.3 Wachttijd door werken met meerdere monteurs 

Uit observaties van het montageproces van Lift-B op het project Amadeus in Den Haag is gebleken 
dat er binnen het huidige montageproces te veel wachttijd ontstaat, wanneer er wordt gewerkt met  
meer dan één monteur. Dit leidt tot een verhoging van de manuren binnen een montageproces, wat 
resulteert in een overschot aan montagekosten.  
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Observatie 
Uit observaties is gebleken dat het zowel voor de monteurs van Orona Nederland als voor 
zelfstandigen zonder personeel (ZZP), het meest natuurlijk werkt, wanneer er een hiërarchie wordt 
aangebracht tussen monteurs op het moment dat deze met meer dan één persoon werken. Er 
ontstaat een hoofdmonteur met een hulpmonteur. De hoofdmonteur voert hoofdzakelijk de 
montagewerkzaamheden uit en de tweede (hulp)monteur voert ondersteunde werkzaamheden uit. 
De tweede monteur doet voorbereidende taken en ondersteunde werkzaamheden, zoals het zoeken 
en aangeven van materiaal of gereedschappen. 
Deze werkwijze is voor monteurs overzichtelijk en versnelt de werkzaamheden in absolute zin. 
Wanneer men echter kijkt naar het aantal manuren dat wordt besteed aan de montage, zal dit meer 
zijn dan bij een individueel gemonteerde lift. Dit komt doordat er gedurende de momenten waarop 
de tweede monteur geen ondersteunende werkzaamheden kan verrichten, of dat de hoofdmonteur 
niet verder kan omdat de ondersteunende activiteiten nog niet zijn uitgevoerd, wachttijden worden 
geïntroduceerd.  
Het werken met meerdere monteurs brengt daarnaast logistieke problemen met zicht mee.  Het 
werken met meerdere personen op zeer kleine oppervlakten, zoals de werksteigers in de top van de 
schacht, de schachtput en het cabinedak van de lift zijn de werkoppervlaktes waar de monteurs 
gedurende de meeste tijd bezig zijn. Samenwerken in deze krappe ruimten levert problemen op. 
Hierdoor wordt er gemakkelijk voor gekozen één van de twee of meerdere monteurs buiten de 
liftschacht voorbereidende taken uit te laten voeren als het uitpakken van dozen of het aangeven 
van materiaal en gereedschappen. 
 
Binnen dit afstudeerwerk is onderzoek verricht naar de achtergronden van deze bevindingen uit de 
observatie. De resultaten worden in dit hoofdstuk besproken. Hierbij is voornamelijk bepaald op 
welke wijze de gevonden inefficiëntie in het montageproces van Orona ingeschaald en benoemd kan 
worden, alvorens een aanpak te formuleren om deze inefficiëntie tegen te gaan.  
 
 
Arbeidskunde 
In de arbeidskunde wordt een ploegtaak (activiteit) die wordt uitgevoerd op de bouwplaats 
gedefinieerd als:  
 
Een aantal specifieke bewerkingen voor een of 
enkele ploegen met een doorlooptijd en een 
hoeveelheid manuren, door het uitvoeringsteam 
apart uit te geven, te plannen en te bewaken en bij 
voorkeur seriematig (de Bruijn, 2015). 
 
Met andere woorden kan een ploegtaak 
omschreven worden als een vast geheel van 
handelingen, waaraan een bepaald aantal manuren 
wordt toegekend. Hiermee heeft een ploegtaak een 
ook direct een kostprijs. Deze kostprijs is het aantal 
manuren vermenigvuldigd met de arbeidskosten. 
 
Het aantal manuren dat besteed wordt aan de taak kan omschreven worden als de tijd die benodigd 
is voor het realiseren van de ploegtaak, weergegeven in aantal uren dat één persoon nodig heeft 
voor het uitvoeren van de te verrichten handelingen.  
Een activiteit (ploegtaak) binnen het bouwproces bestaat niet louter uit montagetijd. Naast de direct 
productieve werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld een gat boren, een moer aandraaien of een kabel 
aansluiten, bestaat het werk uit indirect productieve en onproductieve handelingen. Een monteur 

Figuur 2.20  Onderverdeling tijd binnen ploegtaak 
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dient zo nu en dan uit te rusten, pauze te nemen, zich van en naar het werk te verplaatsen. Ook 
komen zoeken naar materiaal en afstemverlies voor. Deze werkzaamheden worden omschreven als 
indirect productief omdat deze niet direct bijdragen aan meetbare productie als direct resultaat 
(direct productief). Indirect productieve activiteiten zijn handelingen die nodig zijn om direct 
productief werk te kunnen maken (de Bruijn, 2015). Onproductief werk wordt omschreven als 
onaanvaardbare overmatige indirect productieve activiteiten, incidentele storingen, langdurige 
onregelmatigheden. Voorbeelden van onproductief werk zijn: overmaken, stroomstoringen, 
wachten op materiaal. 
 
Gedurende de observatieperiode binnen Orona is geconstateerd dat de werkmethode die door de 
monteurs van Orona wordt gehanteerd wanneer deze met méér dan één persoon monteren, erg 
veel afstemverlies met zich mee brengt. Dit afstemverlies is ingeschaald als indirect productief werk. 
Dit is vanwege het feit dat het onderdeel is van de gehanteerde werkmethode. Wanneer dit 
afstemverlies echter als onaanvaardbaar groot wordt gezien, zal dit als onproductief werk worden 
bestempeld. 
 
Gevolgen afstemverlies 
Binnen de arbeidskunde wordt gesproken over een evenwicht tussen drie verschillende aspecten die 
elkaar beïnvloeden (de Bruijn, 2015). Deze aspecten zijn: uren, manuren en het aantal personen. Het 
aantal personen in combinatie met het aantal manuren heeft invloed op de duur van de activiteit. 
Het aantal uren dat er met een bepaald aantal personen wordt gewerkt, kan omgerekend worden 
naar manuren om de arbeidsprijs te bepalen. En het aantal manuren dat verricht moet worden 
binnen een aantal uren beïnvloedt het aantal personen dat de taak uit gaat voeren. Naast deze drie 
aspecten spelen ook externe factoren een rol. Deze externe factoren zorgen ervoor dat één of 
meerdere van de drie aspecten positief of negatief beïnvloed kunnen worden. 
 
Gedurende de observatieperiode van het montageproces 
binnen Orona is gebleken dat de algemene 
montagemethode veranderde wanneer er meer dan één 
monteur betrokken was bij de montage. Het introduceren 
van afstemverliezen in de montagemethode heeft invloed 
op de kosten en efficiënte van de uit te voeren activiteit.  
Het verhogen van het aantal personen zorgt voor een 
vermindering van het aantal uren (de doorlooptijd) van de 
activiteit (figuur 2.21). Deze vermindering is echter niet 
omgekeerd evenredig met het aantal personen dat wordt 
toegevoegd. Ook wordt er door het introduceren van 
afstemverlies een hoeveelheid manuren toegevoegd aan 
de activiteit, wat het uitvoeren van de activiteit duurder 
maakt. 
 
samengevat kan gesteld worden dat bij het monteren van een lift het volgende geldt: 

Het verdubbelen van het aantal monteurs zal niet leiden tot een halvering van de montagetijd. 
Daarnaast geldt, dat, doordat het montageproces van een lift zich voornamelijk afspeelt in kleine 
ruimtes, het inzetten van meer monteurs in toenemende mate inefficiënter wordt met het aantal 
monteurs dat wordt toegevoegd. 

Figuur 2.21 Aspecten arbeidskunde 
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Om te bepalen op welke momenten in het montageproces afstemverliezen voor komen en welke 
gevolgen deze hebben voor op het aantal benodigde manuren, is een takenhok opgesteld voor 
iedere dag binnen de montage van lift-B op het project Amadeus Den Haag. De volledige 
schematisering van dit proces is opgenomen in bijlage 6 van dit rapport. Figuur 2.24 geeft het 
takenhok weer van dag 8 van het montageproces. Op deze dag werd door twee monteurs 
gemonteerd gedurende de gehele dag. De monteurs werken op gelijke tijden en nemen op dezelfde 
momenten pauzes met de bijbehorende aan- en aflooptijden. Beide monteurs hebben op deze dag 
dezelfde taken uitgevoerd. Doordat met twee man één activiteit werd uitgevoerd, zijn er 
afstemverliezen ontstaan. Deze afstemverliezen zij rood gearceerd in de figuur. In figuur 2.25 is te 
zien dat er geen afstemverliezen ontstaan wanneer er individueel gemonteerd wordt.   
 

 
Figuur 2.24 Takenhok Amadeus Lift-B dag 8 

 
 

 
Na het opstellen van het takenhok voor het gehele montageproces dat geobserveerd is, kan 
geconcludeerd worden dat er een substantiële hoeveelheid afstemverlies ontstaat in de 
montagemethode met meerdere monteurs. Gedurende de montageperiode van de geobserveerde 
Lift-B op het project Amadeus is gedurende 11 van de 31 dagen met twee of meer monteurs 
gewerkt. Gedurende deze dagen is de geschatte tijd besteed aan afstemverliezen ongeveer 13 % van 
de werkdag. Een gemiddelde ploegreductietijd (waar afstemverlies onderdeel van is) voor een ploeg 
bedraagt ongeveer 10 % van de werkdag (de Bruijn, 2015). In dit getal zijn echter ook lopen, halen, 
zoeken en overwerk meegenomen. Deze activiteiten vallen niet binnen de geobserveerde 13% op 
het project Amadeus. Daarnaast is gedurende dit project getracht efficiënt te werken door zo min 
mogelijk monteurs in te zetten op het project. Wanneer dit project in zijn geheel door twee of meer 
monteurs was gerealiseerd zouden de afstemverliezen naar verwachting hoger zijn dan 13% 

Figuur 2.23  Doorlooptijd montageproces Figuur 2.22 Aantal manuren montageproces 

Figuur 2.25  Takenhok Amadeus lift-B dag 20 
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vanwege het feit dat de deelprocessen die het meest inefficiënt zijn voor uitvoering met meerdere 
monteurs op dit project reeds door één monteur zijn uitgevoerd. Wanneer met drie personen 
gemonteerd werd is een afstemverlies van ronde de 20% geobserveerd (zie takenhok dag 15 & 16), 
dit is bijna twee maal zo veel als bij montage door twee personen. Tijdens de observaties is gebleken 
dat wachttijden binnen het montageproces sterk toenemen wanneer met drie monteurs tegelijk 
wordt gewerkt. Hieruit blijkt dat het montageproces van Orona niet gericht is op montage door drie 
personen, waardoor twee monteurs wachten op de derde die direct productief bezig is (takenhok 
dat 15 & 16).  
 
Deze afstemverliezen hebben een dermate groot effect op het aantal manuren dat wordt besteedt 
binnen het montageproces dat deze afstemverliezen worden gezien als onproductieve handelingen. 
Deze handelingen dienen voorkomen te worden. Binnen dit afstudeerwerk zal een afstemverlies 
binnen een montageproces van 5% of minder als aanvaardbaar worden omschreven. Om dit te 
behalen zullen aanpassingen in het montageproces doorgevoerd dienen te worden. 
 
Voor het monteren van een 1000 kg lift van Orona is slechts voor een aantal activiteiten in het 
montageproces een tweetal monteurs noodzakelijk. De overige activiteiten binnen het 
montageproces kunnen mogelijkerwijs door een enkele monteur uitgevoerd worden. Wanneer met 
twee of meer monteurs wordt gemonteerd, ontstaan er onaanvaardbaar veel afstemverliezen 
binnen het montageproces terwijl deze momenteel slechts op enkele momenten binnen het 
montageproces onvermijdbaar zijn met de huidige montagemethode. Om die reden wordt dit 
afstemverlies als knelpunt gezien binnen het montageproces.  
 
Om afstemverlies tegen te gaan is er een aantal mogelijkheden. Het is mogelijk het proces op een 
andere wijze in te richten waardoor er efficiënter gebruik gemaakt kan worden van het aanwezige 
uitvoerend personeel. Daarnaast is het mogelijk om aan te sturen op een individuele 
montagemethode. Wanneer er individueel gemonteerd wordt, is er per definitie geen afstemverlies. 
Individueel monteren heeft echter wel degelijk gevolgen voor de doorlooptijd van het 
montageproces. De doorlooptijd zal langer worden doordat er, onder normale omstandigheden,  
maar 40 manuren per week gespendeerd kunnen worden aan de montage van de lift.  
In veel gevallen zal de montage van de lift zich niet op het kritieke pad van het bouwproces van de 
aannemer liggen. De lift kan doorgaans worden gemonteerd wanneer het gebouw in de afbouwfase 
zit. Hierdoor is in het merendeel van de gevallen voldoende tijd om de lift te monteren. 
Op dit moment is individueel uitvoeren van het gehele montageproces van een 1000 kg lift van 
Orona niet mogelijk. Dit komt doordat het montageproces op dit moment is ingericht om met twee 
personen uit te voeren. Bij een aantal activiteiten dienen relatief zware objecten te worden 
gemonteerd zonder dat daar hulpmiddelen voor zijn. Deze activiteiten zullen worden 
geïnventariseerd. 
 
 

2.4 Fysieke overbelasting van de monteur 

Uit eerder uitgevoerde observaties is gebleken dat het uitvoeren van fysiek te zware taken 
gedurende het geobserveerde montageproces heeft geleid tot inefficiëntie van het montageproces. 
In dit hoofdstuk zal worden onderzocht welke activiteiten binnen het montageproces aanpassingen 
vereisen die de fysieke belasting voor de monteur verlagen. Het verlagen van de fysieke belasting zal 
leiden tot het efficiënter uitvoeren van het montageproces (zie stroomanalyse in figuur 1.40). Naast 
deze directe verbetering van het proces, valt ook een indirecte verbetering te verwachten. Namelijk 
wanneer een monteur fysiek minder wordt belast zal deze monteur gemotiveerder blijven 
gedurende de uit te voeren werkzaamheden. Ook valt een eenvoudigere montage te verwachten. 
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In dit hoofdstuk wordt gestart met een studie van de literatuur over fysieke belasting op de 
werkvloer. Hierbij wordt vastgesteld wanneer een activiteit binnen het te ontwerpen 
montageproces fysiek te zwaar is om uitgevoerd te worden. Vervolgens zal worden bepaald welke 
activiteiten niet aan de gestelde eis voldoen. Dit zijn de activiteiten waarbij aanpassingen vereist 
zullen zijn. Tot slot wordt de mening van het uitvoerend personeel van Orona geïnventariseerd. Dit 
dient om het zwaartepunt in de te ontwerpen maatregelen te bepalen.  
 
2.4.1 Fysieke belastingen, definities en meetmethoden 
Allereerst dient het begrip fysieke belasting te worden omschreven. Wanneer bepaald is wat met 
fysieke belasting bedoeld wordt, kan worden bepaald wanneer fysieke belasting te hoog wordt om 
een activiteit uit te voeren. 

Omschrijving fysieke belasting: 

Lichamelijke belasting, ofwel fysieke belasting, heeft verschillende verschijningsvorm. Er is ten eerste 
een onderverdeling te maken in statische, dynamische en energetische belasting (Visser, Formanaoy, 
Kuis, Duits, Doornbusch, 2012) (Horsten, de Zwart, Fiedeldij Dop, Tjak, 2009) (Fysieke belasting 
2,2013) 
 
Deze groepen zijn verder op te splitsen in een aantal specifieke vormen van fysieke belastingen. 
Deze vormen van belastingen zijn: Statische belasting, tillen en dragen, duwen en trekken, knijpen, 
trillen en schokken, ongunstige werkhoudingen (statische belasting), repeterende bewegingen, 
energetische belastingen (Horsten et al., 2009). De vormen zullen kort worden omschreven met de 
daarbij behorende risico’s.  
 
Statische belasting 
Horsten et al. (2009) omschrijven een statische werkhouding als een houding waarbij men met  
één of meer lichaamsdelen, vier seconden of langer dezelfde houding aanneemt. Wanneer er sprake 
is van een statische belasting is dit per definitie een ongunstige werkhouding voor het lichaam. Door 
statische belasting wordt de bloedsomloop belemmerd, wat kan leiden tot gevoelloosheid, 
vermoeidheid, spierpijn en/of kramp. Voorbeelden van statische belasting zijn langdurig zitten, staan 
en beeldschermwerk (veiligheid.nu, 2015) 
 

zitten 
Langdurig zitten heeft een negatief effect op de gezondheid  (Meulen, 2015). Dit komt 
doordat de spieren voortdurend aangespannen worden waardoor de bloedsomloop wordt 
belemmerd  (veiligheid.nu, 2015).Het verhoogt de kans op: vervroegd overlijden, type 2 
diabetes, hart- en vaatziekten, depressies, sommige vormen van kanker en klachten aan het 
bewegingsaparaat (Ministerie van Sociale Zaken en Werkzekerheid, 2015). 
 
staan 
Werknemers die voornamelijk staand hun werkzaamheden verrichten en daarbij weinig 
lopen, kunnen op den duur gezondheidsklachten krijgen. Mogelijke klachten zijn: 
spataderen, rugpijn en pijnlijke gewrichten in de benen. Om dit te voorkomen is het beter 
om staand werk te beperken en af te wisselen met zitten en lopen  (Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkzekerheid, 2015).  

 
beeldschermwerk 
Beeldschermwerk gaat gepaard met repetitieve handelingen van de handen en polsen en 
statische belasting hogerop in nek, schouders en armen. Deze combinatie van fysieke 
belastingen wordt verantwoordelijk gehouden voor het ontstaan van werk gerelateerde 
klachten in de arm, nek en/of schouder  (Meulen, 2015). Het is verstandig om 
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beeldschermwerk zo veel mogelijk af te wisselen met ander taken en te zorgen voor 
voldoende pauzes tijdens het werk (Ministerie van Sociale Zaken en Werkzekerheid, 2015). 
 

Dynamische belasting 
Veiligheid.nu (2015) omschrijft dynamische belasting als volgt: Wanneer dynamische belasting 
optreedt is dit ten gevolge van het achtereenvolgens aan- en ontspannen van spieren. Dynamische 
belasting leidt tot vermoeidheid en spierpijn. Ook kunnen hart, bloedvaten en gewrichten overbelast 
raken waardoor schade ontstaat. Dynamische belastingen zijn onder te verdelen in tillen en dragen, 
duwen en trekken, trillen en schokken, repeterende werkzaamheden. 
 

Tillen en dragen 
Werknemers die elke dag voorwerpen tillen of dragen, hebben een grote kans op (blijvende) 
rugklachten  (Nederlands Instituur voor Bedrijfshulpverlening, 2013). Het is daarom 
belangrijk om deze vorm van fysieke belasting zo veel mogelijk te beperken of in elk geval uit 
te voeren op een verantwoorde manier. Werkgevers zijn verplicht om maatregelen te treffen 
zodat werknemers veilig kunnen tillen en dragen (Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkzekerheid, 2015). Tillen is een handeling waarbij een object met de hand(en) wordt 
beetgepakt en vervolgens zonder mechanisch hulpmiddelen wordt verplaatst, zonder dat de 
tiller zich lopend verplaatst (Visser, 2012). 
 
Dragen wordt gedefinieerd als een handeling waarbij een object met de hand(en) wordt 
vastgehouden en zonder mechanische hulpmiddelen in horizontale richting lopend wordt 
verplaatst  (Ministerie van Sociale Zaken en Werkzekerheid, 2015 & Horsten, 2009). Hierbij 
wordt het lichaam veranderlijk belast. Het gewicht van de last bevindt zich op verschillende 
plekken van het lichaam. Voornamelijk de schoudergewrichten, knieën, lage rug en armen 
kunnen hierdoor overbelast raken  (Inspectie SZW, 2015). 
 
Duwen en trekken 
Epidemiologische studies leveren een indicatie dat kracht zetten, duwen en trekken een 
gezondheidsrisico vormt voor het optreden van lage rugklachten. Ook zijn er aanwijzingen 
dat kracht zetten, duwen en trekken een gezondheidsrisico voor schouderklachten vormt 
(Gezondheidsraad, 2012 zoals geciteerd in  Visser et al., 2012). 
Zowel het in gang brengen als het in gang houden van het voorwerp is belastend voor het 
lichaam van de werknemer, vooral als dit met een schok plaatsvindt. Bij duwen of trekken 
wordt meestal het lichaamsgewicht gebruikt om de last te verplaatsen (Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkzekerheid, 2015). Bij het duwen/trekken van lasten, zoals karren, 
rolcontainers, afvalcontainers en handpallettrucks, worden vooral de armen, schouders en 
rug belast. Als werknemers te hard, te lang of te veel duwen/trekken, bestaat de kans dat 
spieren, pezen of gewrichten in de armen, schouders en rug overbelast raken (Inspectie 
SZW, 2015). 
 
Trillen en schokken 
Trillingen en schokken worden veroorzaakt door het rijden over obstakels (bijvoorbeeld 
klinkers) of door aandrijfkrachten van bijvoorbeeld een machine die bediend wordt. Bijna 
iedereen die werkt met machines, apparaten en/of voertuigen krijgt te maken met trillen en 
schokken. De meeste hinder wordt ondervonden wanneer men dagelijks wordt blootgesteld 
aan deze trillingen  (Horsten, 2009).  
 
Repeterende werkzaamheden 
Bij repeterende werkzaamheden is er sprake van het uitvoeren van herhaalde bewegingen 
van bijvoorbeeld de handen, romp en benen  (Horsten, 2009). Van de Meulen (2015) 
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omschrijft repeterende werkzaamheden als handelingen die zich herhalen binnen 90 
seconden en als zij gedurende minimaal 2 uur per dag of minimaal 1 uur achter elkaar 
uitgevoerd worden. Het herhalen van bewegingen zorgt voor een repeterende belasting van 
dezelfde spieren en pezen. Dit verhoogt de kans op overbelasting en onstekingen aan deze 
spieren en pezen (Inspectie SZW, 2015). Enkele voorbeelden van bewegingen met een 
repeterende aard zijn: draaien, bukken, knielen en kruipen. 

 
Energetische belasting 
Wanneer energetische belasting optreedt, genereert het lichaam warmte door het leveren van 
stevige arbeid met grote spiergroepen zoals de been- en armspier. Dit gaat gepaard met een hoog 
energieverbruik en vormt voornamelijk een belasting voor het stelsel van de bloedsomloop, 
ademhaling en de stofwisseling  (Horsten, 2009). 
 

Wetgeving omtrent fysieke belasting. 

De wet- en regelgeving omtrent arbeidsomstandigheden is opgedeeld in drie niveaus: de Arbowet, 
het Arbobesluit en de Arboregeling (Ministerie van Sociale Zaken en Werkzekerheid, 2015). Hierbij 
vormt de Arbowet de basis van de wetgeving, een kaderwet met algemene bepalingen die gelden 
voor alle plekken waar arbeid wordt verricht. Het Arbobesluit is een uitwerking van de Arbowet met 
daarin de regels waar zowel de werkgever als de werknemer zich aan dienen te houden. Een 
verdieping van het Arbobesluit is te vinden in het Arboregeling. In de Arboregeling staan concrete 
voorschriften en eisen beschreven. Arbocatalogi worden door werkgevers en werknemers opgesteld 
met als doel het beschrijven van de wijze waarop de doelvoorschriften uit de Arbowet het beste 
behaald kunnen worden. Deze Arbocatalogi worden door de Inspectie Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (Inspectie SZW) getoetst. (Ministerie van Sociale Zaken en Werkzekerheid, 2015). 
 
Het doel van de arbeidsomstandighedenwetgeving is, te zorgen voor zo goed mogelijke 
arbeidsomstandigheden, het bieden van bescherming bij het uitvoeren van werkzaamheden en het 
verbeteren van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van werknemers op het werk  
(Nederlands Instituur voor Bedrijfshulpverlening, 2013). 
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid omschrijft het doel van de wetgeving omtrent 
arbeidsomstandigheden als volgt: 
 

“Passende arbeidsomstandigheden zijn belangrijke voorwaarden voor gezond en veilig 
werken. Medewerkers moeten hun werk kunnen doen zonder lichamelijke of geestelijke 
problemen op te lopen. De Arbowet geeft richting aan beleid en arbeidsomstandigheden die 
daaraan voldoen. Werkgever en werknemer zijn beiden verantwoordelijk voor die gezonde 
en veilige werkplek. De werkgever moet zorgen voor veilige en gezonde 
arbeidsomstandigheden. Van de werknemer wordt verwacht dat hij meewerkt aan het op 
een veilige manier benutten van deze omstandigheden en op een veilige manier zijn 
werkzaamheden verricht.”  (Ministerie van Sociale Zaken en Werkzekerheid, 2015).  

 
Artikel 16.2 uit de Arbowet omschrijft dat er aanvullende eisen en regels zijn gesteld aan de mate 
van fysieke belasting waaraan een werknemer blootgesteld mag worden. Concrete regels staan hier 
niet in omschreven. In het Arbobesluit hoofdstuk 5 worden de eisen met betrekking tot fysieke 
belastingen op de werkplek omschreven. Zo omschrijft artikel 5.4 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit dat er verplicht voldoende voorlichting omtrent fysieke belastingen 
ten gevolgen van de te verrichten werkzaamheden gegeven dient te worden. Ook het adequaat 
aangeven van de massa van het te verplaatsen object dienen aangegeven te worden (Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 1997). In het bouwbesluit wordt verwezen naar bijlage I en II uit 
de richtlijn 90/269/EEG  (De Raad van de Europese Gemeenschappen, 1990) waarin wordt genoemd 
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wat de referentiefactoren zijn voor het bepalen van de mate van fysieke belasting op een 
werknemer ten gevolge van het te verrichten werk. 
In artikel 5.2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit staat dat de werkgever de arbeid zodanig moet 
organiseren dat de lichamelijke belasting geen gevaren met zich mee kan brengen voor de veiligheid 
of gezondheid van de werknemer(s). Concrete gegevens met betrekking tot een grenswaarden voor 
de gezondheid en veiligheid van de werknemers staan niet omschreven in het 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 
 
 
Vaststellen (over)belasting ten gevolge van fysieke belasting op de werkvloer 
Het model van van Dijk toont de wijze waarop gevolgen van overbelasting ontstaan en hoe een 
medewerker daarmee om kan gaan. Het model bestaat uit een opeenvolging van gebeurtenissen: 
belastende factoren in het werk leiden, afhankelijk van de regelmogelijkheden in het werk, tot 
belastingsverschijnselen. Als deze belastingsverschijnselen aanhouden, kunnen ze leiden tot 
belastingsgevolgen. In de fase van belastingsgevolgen is er sprake van (blijvende) 
gezondheidsschade. Ook kunnen belastingsverschijnselen door het werk leiden tot een verhoging 
van de belastende factoren bij onvolledige verwerking of herstel. Zo ontstaat een vicieuze cirkel. 

 
Belastingsverschijnselen hoeven niet per se negatieve gevolgen te hebben. Wanneer er sprake is van 
voldoende verwerking of herstel verdwijnen de belastingsverschijnselen weer (Hesselink, 2012). Het 
model beschouwt het verwerkingsvermogen (de belastbaarheid) als een dynamisch gegeven en het 
model legt een relatie tussen het 
verwerkingsvermogen en de belastende 
factoren  (Vossen, 2005).  Verschillen in het 
verwerkingsvermogen van de werknemer 
verklaren de individuele verschillen in de 
gevolgen van de belastende factoren 
(Hesselink, 2012). 
 
Volgens Hesselink (2012) zijn de 
belastingsgevolgen en het benodigde 
verwerkingsvermogen van een medewerker 
bepaald door de aard, grote en mogelijkheid 
tot controle over de optredende belastende 
factoren binnen het uit te voeren werk. Met 
andere woorden: grootte van de optredende 
belastende factoren bepalen de mate van 

fysieke belasting op een werknemer.  

Figuur 2.26 Belastingmodel van v. Dijk. (bron: Vossen,2005) 

Figuur 2.27 Stroomschema risicoanalyse.(Bron: Nunes, 2013) 
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Nunes (2013) omschrijft een methode aan de hand waarvan een risicomanagement structuur 
opgezet kan worden. Het gaat hierbij om risico’s op meerdere gebieden binnen de veiligheid op de 
werkvloer. Het schema van Nunes (2013) dat is weergeven in figuur 2.27 kan gebruikt worden voor 
het inventariseren en beoordelingen van te zware tilhandelingen binnen het montageproces dat is 
geobserveerd binnen dit afstudeerwerk. 
 
Het schema van v. Dijk geeft weer op welke wijze risicofactoren kunnen leiden tot blijvende schade 
bij werknemers. Het model van Nunes richt zich meer op de wijze waarop het proces aangepast kan 
worden om belastende risicofactoren te elimineren.  
 
Belastende risicofactoren kunnen leiden tot overbelasting van het uitvoerende personeel. Om te 
bepalen of de geïnventariseerde risico’s in het schema van Nunes (2013) acceptabel zijn of niet, zal 
de fysieke belasting gekwantificeerd moeten worden. Deze belastende factoren kunnen worden 
gemeten met behulp van een aantal methodes die in de literatuur worden weergegeven. Deze 
literatuurstudie richt zich niet op het vervaardigen van een uitputtend overzicht van de beschikbare 
methoden. Het richt zich enkel op de meest gebruikte methoden om fysieke belastingen op een 
werknemer te meten. Hierbij wordt gekeken naar het meten van tillen, dragen, duwen, trekken, 
trillen en schokken. 
 
Om tilhandelingen te beoordelen op de kans dat fysieke overbelasting plaatsvindt zijn twee 
verschillende methoden beschikbaar. 
 
De Manual Handling assessment Charts (MAC) uit Europa en De NIOSH-methode (National Institute 
for Occupational Safety and Health) uit de Verenigde Staten van Amerika (Visser, 2012). 
 
Voor dragen heeft de beoordelaar de keus uit twee relatief eenvoudig toe te passen methoden in 
Europa gehanteerde tools: Key Indicatio Method (KIM) en Manual Handling Assessment Charts 
(MAC)  (Visser, 2012). 
 
Naast deze drie methoden zijn er nog drie methoden die in de praktijk veel gebruikt worden. De zes 
methoden die in de praktijk het meest worden gebruikt voor het meten van fysieke belastingen op 
de werkvloer zijn weergegeven in figuur 2.28 (ten Voorde & Brans, 2013). Deze methoden zijn kort 
toegelicht in bijlage 7 van de bijlagenbundel. In dit rapport wordt enkel de NIOSH-methode 
toegelicht omdat dit de meest gangbare methode is in de bouwsector. 

 
  

Figuur 2.28 Belangrijkste meetmethodes voor fysieke belasting op de vloer (Bron: ten Voorde et al., 2013) 
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NIOSH-methode 
Deze methode is ontwikkeld door het Amerikaanse National Institute for Occupational Safety and 
Health (NIOSH). Het is een berekeningsmethode gemaakt voor tilsituaties (Stichting Arbouw, 2009). 
De NIOSH-methode wordt gebruikt door de arbeidsinspectie voor het bepalen van de toelaatbare 
tilbelasting in specifieke situaties.  
De maximaal toelaatbare tilbelasting wordt berekend met behulp van een formule. De formule is 
gebaseerd op de volgende variabelen:  

 H: horizontale afstand van de last tot enkels 
 V: verticale afstand van de last tot enkels 
 D: verticale verplaatsingsafstand van de last 
 A: romprotatie, asymmetriefactor 
 F: tilfrequentie 
 C: contact met de last 

 
De formule waar deze variabele waarden in ingevoerd worden is (National Institue for Occupational 
Healt and Safety): 
 
 RWL = 23kg * Hf * Vf * Df* Af * Ff * Cf 
  
  RWL = Recommended Weight Limit 

Hf = 25/H (minimaal 25 cm tot maximaal 63 cm) 
  Vf  = 1 – 0.003 x |V-75| (maximaal 175 cm) 

Df  = 0.82 + 4.5/D (verplaatsing < 25cm, dan Df =1) 
Af  = 1 – 0.0032 A (in °) (rotatie moet < 125° zijn) 
Ff  = aantal keer per minuut, zie tabel (minstens 0.2) 
Cf  = zie tabel 

 
Deze formule gaat uit van een startwaarde van de RWL van 23 kg. Dit is volgens de NIOSH methode 
de zwaarste last die door 1 persoon handmatig getild mag worden. Hierbij wordt uitgegaan van een 
optimale tilhouding. De overige variabelen kunnen de waarde van 23 kg verlagen wanneer deze een 
negatief effect hebben op de fysieke belasting.  
 

Figuur 2.29 Variabelen in de NIOSH-methode. 
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Fysieke belasting in de bouw. 

Arbouw (2015) heeft richtlijnen voor werkgevers opgesteld voor werk waarbij werknemers worden 
blootgesteld aan fysieke belastingen. Om lichamelijke belasting voor hun werknemers te voorkomen 
of beperken, zijn werkgevers wettelijk verplicht (Arbowet, art. 3, lid 1) maatregelen te treffen.  
 
Allereerst moeten werkgevers trachten te voorkomen dat er sprake is van lichamelijke belasting. Dit 
kan onder andere door:  

 zware elementen te gebruiken die niet te tillen zijn, zodat de inzet van een kraan 
noodzakelijk is;  

 lichte bouwmaterialen te gebruiken in goed hanteerbare afmetingen (verdeel bijvoorbeeld 
een cementzak van 25 kg over twee zakken);  

 minder belastende werkmethoden toe te passen; 
 het juiste materieel en de juiste til- en transporthulpmiddelen in te zetten, ook voor 

onderaannemers (bijvoorbeeld takels, hefplateaus, kruiwagens, liften en lieren gebruiken 
om het werk te verlichten);  

 
Wanneer bovenstaande maatregelen niet mogelijk of onvoldoende zijn, kunnen de volgende 
maatregelen toegepast worden:  

 zorgen voor een goede planning van transporten;  
 zorgen voor een effectieve opslag van materialen, op of dichtbij de werkplek;  
 zorgen voor een effectieve inrichting van de bouwplaats.  
 zorgen voor een til- en taakinstructie;  

 
Arbouw (2015) omschrijft ook enkele uitgangspunten waar werknemers rekening mee kunnen 
houden om de gevolgen van fysieke belasting tegen te gaan.  
Samen met hun werkgever kunnen werknemers de kans op klachten verkleinen door het nemen van 
een aantal maatregelen, zoals:   

 zoveel mogelijk gebruiken van hulpmiddelen; niet onnodig bukken en tillen;  
 niet te veel tegelijk tillen, collega’s om hulp vragen bij zware en grote voorwerpen;  
 nooit meer dan 25 kg per keer tillen. Als er vaak moet worden getild, is het verstandig om 

minder dan 25 kg te tillen;  
 op de houding letten bij het tillen: niet met gedraaide rug tillen, recht voor de last gaan 

staan en de voeten het draaiwerk laten doen. De last zo dicht mogelijk tegen het lichaam 
houden en voorkomen dat er ver gereikt moet worden;  

 lichamelijke belasting in het werkoverleg/toolboxmeeting bespreken. Problemen kunnen zo 
snel worden besproken en opgelost;  

 
Werkgevers- en werknemersorganisaties in de bouw hebben met elkaar afgesproken dat de NIOSH-
methode als beoordelingsmethode geldt voor gezond werken. Dit is vastgelegd in een zogenoemd A-
blad, dat door Arbouw wordt uitgegeven en spreekt over ‘de maximale arbouwlimiet’. Verder meldt 
het A-blad dat goederen zwaarder dan 50 kg niet handmatig verplaatst mogen worden, ook niet met 
meerdere werknemers (Ministerie van Sociale Zaken en Werkzekerheid, 2015). 

Uitgangspunten voor dit afstudeerwerk 

Uit literatuuronderzoek is gebleken dat tot het bepalen van een concrete grens voor toelaatbare 
fysieke belasting slechts summier mogelijk is. Het bepalen van de fysieke belasting op een lichaam 
gedurende het uitvoeren van een taak is afhankelijk van een groot aantal factoren. Enkele 
voorbeelden daarvan zijn de vorm, het gewicht, mogelijkheden tot vastpakken van het object, de 
houding de uit te voeren handeling en de fysieke gesteldheid van de persoon. Dit leidt ertoe dat 
wanneer bepaald dient te worden of een activiteit fysiek te belastend is dit enkel voorspelt kan 
worden wanneer er sprake is van repeterende handelingen.  

http://www.arbouw.nl/
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In de bouw wordt gebruik gemaakt van de NIOSH-methode voor het bepalen van de grenswaarde 
van de fysieke belasting. Deze methode berekent de grenswaarde voor iedere handeling 
afzonderlijk. Toepassen van de NIOSH-methode op het gehele montageproces vereist metingen en 
berekeningen voor iedere handeling die gedaan wordt.  
 
Het complexe karakter van fysieke belasting in combinatie met de beschikbare meetmethodes voor 
grenswaarden aan deze fysieke belasting leiden ertoe dat deze niet geschikt zijn voor het 
identificeren van activiteiten binnen dit onderzoek.  Binnen dit onderzoek zal aan de hand van een 
set eisen die is opgesteld op basis van het uitgevoerde literatuuronderzoek in combinatie met 
uitgangspunten die zijn gebruikt in de NIOSH-mehtode. Daarnaast zal het personeel worden 
gevraagd naar hun mening ten aanzien van fysiek zware activiteiten binnen het montageproces. Dit 
dient ter validatie van de geidentificeerde activiteiten aan de hand van de opgestelde eisen. 
 
Binnen het geobserveerde montageproces zal per activiteit worden getoest of deze een te hoge 
fysieke belasting op de monteur geeft tijdens het uitvoeren van deze activiteit. Hiervoor zal de 
activiteit worden getoetst met behulp van een drietal eisen.  
 
Er is sprake van fysieke overbelasting wanneer: 

 gedurende het uitvoeren van de activiteit lasten manueel dienen te worden verplaatst met 
een gewicht van meer dan 23 kg (Max. waarde uit NIOSH); 

 Hulpmiddelen ontbreken waarmee zware lasten verplaatst kunnen worden; 
 gedurende het uitvoeren van de activiteit, door meerdere personen samen, lasten manueel 

dienen te worden verplaatst met een gewicht van meer dan 50 kg (Max. waarde uit NIOSH); 
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2.5 Resume onderzoek naar afwijkingen, sturing, wachttijd en fysieke overbelasting 
binnen het montageproces van 1000 kg liften van Orona 

Na het vaststellen van de knelpunten binnen het montageproces op basis van de uitgevoerde 
observaties is onderzoek verricht naar afwijkingen binnen het montageproces, 
sturingsmogelijkheden voor het montageproces, optredende wachttijden binnen het montageproces 
en de fysieke overbelasting op de monteurs die het montageproces uitvoert. 
 
Er zijn zes deelprocessen geobserveerd die afwijken van de montagehandleidingen. Hieruit blijkt dat 
er verschillen bestaan tussen de montagemethodes in de handleiding en verschillende monteurs. 
Om de gevolgen van deze verschillen in kaart te brengen is een interview afgenomen bij een 
projectleider van Orona. Uit dit interview is onder andere naar voren gekomen dat het afwijken van 
de montagehandleiding bij het uitlijnen van de schacht een bewuste keuze is. Dit heeft te maken 
met het rijcomfort van de installatie. Ook zijn enkele afwijkingen aan te wijzen waarbij verschillen in 
de markt tussen Nederland en Spanje een andere benadering van de montage tot gevolg hebben. 
Voor iedere afwijking is bepaald wat de te prefereren werkmethode is.  
 
Onderzoek naar sturingsmogelijkheden wijst uit dat communiceren en sturen van het te ontwerpen 
montageproces het beste kan geschieden met behulp van een Gantt-chart planning met daarin 
geïntegreerde milestones. Een dergelijk planningsmethode zal geïntegreerd kunnen worden in het 
montageproces. 
 
Doordat het aandeel geoorloofd wachten binnen de geobserveerde montagemethode met 
meerdere monteurs dusdanig hoog is dat dit wachten als ‘onproductief werk’ wordt beschouwd. Na 
het bepalen van de mate van geoorloofd wachten binnen het geobserveerde montageproces is 
vastgesteld dat het montageproces efficiënter kan worden uitgevoerd wanneer er door een enkele 
monteur wordt gewerkt. Uitvoeren van het gehele montageproces door een enkele monteur is 
momenteel echter niet mogelijk. Knelpunten binnen het proces zullen worden geïdentificeerd en 
een oplossing voor deze knelpunten dient te worden ontworpen zodat montage door een enkele 
monteur mogelijk gemaakt kan worden.  
 
Om een grenswaarde aan de fysieke belasting op de monteur gedurende het monteren van een 
1000 kg lift van Orona te kunnen bepalen is onderzoek gedaan naar fysieke belastingen. Op basis van 
dit onderzoek is het volgende vastgesteld. Er is sprake van fysieke overbelasting wanneer: 
 

 gedurende het uitvoeren van de activiteit lasten manueel dienen te worden verplaatst met 
een gewicht van meer dan 23 kg (Max. warde uit NIOSH); 

 hulpmiddelen ontbreken waarmee zware laste verplaatst kunnen worden; 
 gedurende het uitvoeren van de activiteit, door meerder personen samen, lasten manueel 

dienen te worden verplaatst met een gewicht van meer dan 50 kg. (Max waarde NIOSH). 
 
Na het bepalen van de activiteiten binnen het montageproces waarbij deze waarde wordt 
overschreden, kan een oplossing worden ontworpen welke er voor zorgt dat de fysieke belasting 
onder de gestelde grenswaarde blijft. Hierbij dient rekening gehouden te worden met montage door 
een enkele monteur.  
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3. Ontwerp van een efficiënter en daardoor 
goedkoper en fysiek minder belastend 
montageproces 1000 kg liften van Orona. 

 
Alvorens te starten met het uitwerken van een ontwerp voor een vernieuwd montageproces wordt 
een Programma van Eisen opgesteld. Dit wordt gedaan om het ontwerpproces te sturen. 
 

3.1 Programma van Eisen (PvE) voor een nieuw montageproces 

Na het bepalen van de beperkingen binnen het huidige montageproces is onderzoek gedaan naar 
verschillende aspecten van deze beperkingen. Hieruit zijn richtlijnen voortgekomen en 
deelprocessen of activiteiten die aanpassingen vereisen. In dit hoofdstuk zal een programma van 
eisen (PvE) worden beschreven. Dit programma van eisen zal de basis vormen voor het te 
ontwerpen, verbeterde, montageproces.  
 
Het opstellen van het programma van eisen heeft als doel het formuleren van een referentiekader 
voor het te ontwerpen montageproces. Daarbij wordt, op basis van het doel van het 
afstudeerproject, geformuleerd aan welke eisen de oplossing van het probleem dient te voldoen.  
 
De doelstelling van dit afstudeerproject bestaat uit een aantal componenten. Er zijn twee 
hoofdcomponenten te onderscheiden. Het  voorkomen van kosten ten gevolge van vijf oorzaken en 
het beperken van de fysieke belastingen tot een acceptabel niveau. De vijf onderwerpen die kosten 
veroorzaken en voorkomen dienen te worden zijn: 
 

 Afwijkende montagemethoden; 
 Gebrek aan sturing en meetbaarheid proces; 
 Wachttijd door werken met meerdere monteurs; 
 Het ontbreken van kwaliteitseisen voor materieel; 
 Fysiek zware activiteiten binnen het montageproces. 

 
Het aspect fysieke belasting komt daarnaast terug als voorwaarde die voor het gehele ontworpen 
proces zal gelden. Er is binnen het onderzoek een grenswaarde voor fysieke belasting op de monteur 
vastgesteld. Onderdeel van het doel van dit onderzoek is het ontwerpen van een montageproces 
waarin deze grens wordt gerespecteerd. 
 
Alvorens het omschrijven van de deelprocessen binnen het montageproces die aangepast 
zullen/dienen te worden zullen de eisen waaraan het nieuwe ontwerp van het montageproces van 
een 1000 kg personen- tractielift (MRL) van Orona moet voldoen, worden omschreven. Deze 
ontwerpeisen komen voort uit de doelstelling en worden onderbouwd en gekwantificeerd door het 
uitgevoerde onderzoek binnen dit afstudeerwerk. 
 
 
3.1.1 Eisen aan ontwerp nieuw montageproces 
Gedurende het ontwerpdeel van dit afstudeertraject zal een ontwerp worden gemaakt voor het 
montageproces van een 1000 kg personen- tractielift van Orona (MRL) in de nieuwbouwfase. Dit 
ontwerp zal gemaakt worden door het huidige montageproces aan te passen op een aantal punten. 
Bij het ontwerpen van dit geïnnoveerde montageproces zullen de volgende ontwerpeisen worden 
gebruikt om het gewenste resultaat te krijgen.  
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Algemene eis: 

 Het nieuwe montageproces is goedkoper dan het huidige proces; 
 
Eisen met betrekking tot aanpassingen: 

 Afwijkingen binnen het montageproces kunnen worden voorkomen; 
 Het proces wordt gestuurd zodat stagnaties in het proces gemeten en eerder vastgesteld 

worden; 
 Wachttijd door werken met meerdere monteurs wordt tot een aanvaardbaar niveau 

gebracht (maximaal 5% van de montagetijd); 
 Voorafgaand aan een investering in een hulpmiddel dat geïntroduceerd wordt in het 

montageproces is deze getoetst; 
 De fysieke belasting op de uitvoerende monteur blijft onder de gestelde grenswaarde voor 

fysieke belasting gedurende het gehele montageproces.  
 

Wens met betrekking tot te introduceren hulpmiddelen:  
 Er worden bij voorkeur geen hulpmiddelen geïntroduceerd wanneer gebruik gemaakt kan 

worden van de aanwezige hulpmiddelen. 
 
 
Binnen dit afstudeerproject zal het huidige montageproces van een personen- tractielift met een 
hefvermogen van 1000 kg van Orona in nieuwbouwprojecten doormiddel van het doen van 
aanpassing worden verbetert. Dit nieuwe proces is beschreven in de vorm van een algemene 
procesomschrijving (bijlage 9). In deze procesomschrijving zal het proces stapsgewijs worden 
beschreven. Bij iedere stap wordt relevante informatie vermeldt voor het uitvoeren van de 
processtap.  
 
 

3.2 Verificatie te verbeteren deelprocessen 

Om het ontwerp van het nieuwe montageproces vorm te kunnen geven, wordt gestart met het 
bepalen van de deelprocessen binnen het montageproces waaraan aanpassingen gedaan dienen te 
worden om aan de in hoofdstuk 2 gestelde eisen te voldoen. Hiertoe is een inventarisatie gemaakt 
van activiteiten die in het bestaande proces niet individueel uitgevoerd kunnen worden. Daarnaast is 
bepaald wat de fysiek zware activiteiten binnen het montageproces zijn en wat de mogelijkheden 
zijn om de fysieke belasting gedurende deze activiteiten te verlagen.  
 
 
3.2.1 Inventarisatie activiteiten met wachttijd 
Uit analyse van het geobserveerde montageproces is een aantal activiteiten naar voren gekomen 
waarbij inefficiënt is gewerkt, doordat er meerdere monteurs op de locatie aanwezig waren. Het 
grootste deel van de montage is echter door één monteur uitgevoerd. Dit was voorheen eerder 
uitzondering dan regel. Door drukte in de nieuwbouwmontage is (deels) individuele montage 
noodgedwongen ingevoerd. Dit betekent dat er wel monteurs worden uitgewisseld op projecten op 
het moment dat er een handeling uitgevoerd dient te worden met meerdere personen.  
 
De efficiëntie van de uitgevoerde werkzaamheden is uitgezet tegen het al dan niet werken met meer 
dan één monteur. De resultaten hiervan zijn weergegeven in tabel 3.1. Er is per activiteit binnen het 
montageproces bepaald of deze activiteit een serieel of een parallel karakter heeft. Dit wordt 
bepaald op basis van de SADT-schama’s die zijn opgesteld van het montageproces (bijlage 1). 
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Daarnaast is bepaald hoeveel monteurs de activiteit hebben uitgevoerd. Er is bepaald of het al dan 
niet mogelijk is de activiteit individueel uit te voeren. Op basis van deze gegevens is bepaald of de 
activiteit efficiënt is uitgevoerd. 
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Tabel 3.1 Uitgevoerde activiteiten 

nr.   omschrijving activiteit serieel/parallel nr. pers. mogelijk indiv. Te veel wachttijd reden 

1  Werkzaamheden voorbereiden serieel 2 nee nee Het lossen van de vracht en het uitrijden van de 
zwaardere goederen dient met meer dan 1 persoon 
gedaan te worden. Daarnaast werd er inefficiënt 
gewerkt bij het uitrijden van kleinere goederen. Een 
medewerker van het vervoersbedrijf Continent, dat de 
liften van Orona aanvoert naar bouwlocaties, 
ondersteunt bij het lossen. Hierdoor is het mogelijk met 
1 monteur van Orona te lossen. 

 1.1  voorbereiden lossen serieel 2 ja nee 

 1.2  vracht lossen serieel 4 ja, continent nee 

 1.3  goederen uitrijden serieel 4 ja nee 

 1.4  leiders verplaatsen serieel 2 nee ja 

 1.5  materiaal ordenen en sorteren serieel 2 ja nee 

 1.6  loopkat en takels monteren serieel 1 - ja 

          

2  Schachttop monteren serieel 1 - Ja Het monteren van de onderdelen in de schachttop is 
volledig individueel uitgevoerd. Hierdoor is er geen 
inefficiëntie ten gevolge van werken met meerdere 
monteurs opgetreden. Het werk is individueel 
uitvoerbaar, wanneer er meerdere monteurs dit werk 
doen zal er in ieder geval 1 monteur minder productief 
zijn. 

 2.1  bovenste ring inmeten serieel 1 - ja 

 2.2  leiderbeugel tegengewicht boren serieel 1 - ja 

 2.3  leiderbeugel tegengewicht stellen serieel 1 - ja 

 2.4  hoofdleiderbeugel boren serieel 1 - ja 

 2.5  hoofdleiderbeugel stellen serieel 1 - ja 

 2.6  uitlijnen schacht serieel 1 - ja 

          

3  Schachtput monteren serieel 2 nee nee Het plaatsen van het tegengewichtframe en de 
kooivloer is door de grootte van deze onderdelen niet 
individueel uit te voeren met de hulpmiddelen die op dit 
moment voor handen zijn. Het monteren van de 
kooiwanden en plafond kan wel individueel uitgevoerd 
worden. Op deze onderdelen is om die reden inefficiënt 
gewerkt. De overige onderdelen in de schachtput zijn 
individueel gemonteerd. 

 3.1  leiders inhijsen en ontvetten serieel 1 - Ja 

  3.1.1  uitpakken leiders serieel 1 - Ja 

  3.1.2  ontvetten leiders serieel 1 - Ja 

  3.1.3  koppelplaat monteren serieel 1 - Ja 

  3.1.4  hoofdleiders in put plaatsen serieel 1 - Ja 

  3.1.5  tegengewichtleiders in put plaatsen serieel 1 - Ja 

 3.2  onderste ring plaatsen serieel 1 - ja 

  3.2.1  onderste leiderbeugels plaatsen serieel 1 - Ja 

  3.2.2  grondplaat monteren serieel 1 - Ja 

  3.2.3  buffers plaatsen serieel 1 - Ja 

  3.2.4  tweede ring plaatsen serieel 1 - Ja 

  3.2.5  tegengewichtframe plaatsen serieel 2 nee ja 

  3.2.6  stellen leider m.b.v. speermaat serieel 1 - Ja 

  3.2.7  hulpleiders in tegengewichtframe serieel 1 - Ja 

 3.3  vang monteren parallel met 3.4 1 - ja 

  3.3.1  vang in put monteren parallel met 3.4 1 - Ja 

  3.3.2  vang tijdelijk fixeren top parallel met 3.4 1 - Ja 

  3.3.3  vangkabel monteren parallel met 3.4 1 - Ja 

 3.4  kooi monteren parallel met 3.3 2 nee nee 

  3.4.1  onderkant kooiframe plaatsen parallel met 3.3 1 - Ja 

  3.4.2  uprights monteren parallel met 3.3 1 - Ja 

  3.4.3  bovendeel kooiframe monteren parallel met 3.3 1 - Ja 

  3.4.4  kooivloer monteren parallel met 3.3 2 nee ja 

  3.4.5  kooiwanden en plafond plaatsen parallel met 3.3 2 ja nee 

  3.4.6  kooi stellen parallel met 3.3 1 - Ja 

 3.5  Astro-takel monteren serieel 1 - ja 
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4  Leiders en beugels plaatsen serieel 2 ja nee plaatsen van leiders en beugels  is individueel 
uitvoerbaar, hierdoor is het uitvoeren van deze seriële 
taken minder efficiënt geweest. 

 4.1  steunen t.b.v. tegengewichtleiderbeugel plaatsen serieel 2 ja nee 

 4.2  tegengewichtleiderbeugel plaatsen serieel 2 ja nee 

 4.3  hoofdleiderbeugel plaatsen serieel 2 ja nee 

 4.4  hoofdleider plaatsen serieel 2 ja nee 

 4.5  hulpleiders monteren serieel 2 ja nee 

          

5  Lift rijdend maken serieel 2 nee nee Het rijdend maken van de lift is op dit project uitgevoerd 
door drie personen. Gezien de seriële aard van de 
activiteiten, is het werk inefficiënt uitgevoerd. Enkel bij 
het monteren van de staalkabels is montage met 
meerdere personen efficiënter. 

 5.1  motorframe monteren serieel 1 - Ja 

 5.2  motor monteren serieel 1 - Ja 

 5.3  tegengewicht afmonteren serieel 2 ja nee 

 5.4  staalkabels plaatsen serieel 2 nee ja 

 5.5  besturing monteren serieel 2 ja nee 

 5.6  vang definitief monteren serieel 2 ja nee 

 5.7  vang op tegengewicht monteren serieel 2 ja nee 

          

6  Schachtdeuren plaatsen serieel 1 - ja Het monteren van de schachtdeuren is volledig 
individueel uitgevoerd. Hierdoor is er geen inefficiëntie 
ten gevolge van werken met meerdere monteurs 
opgetreden. Het werk is individueel uitvoerbaar, 
wanneer er meerdere monteurs dit werk doen zal er in 
ieder geval 1 monteur minder productief zijn. 

 6.1  liftkooi stellen serieel 1 - Ja 

 6.2  kozijn schachtdeuren monteren serieel 1 - Ja 

  6.2.1  kozijn voorbehandelen serieel 1 - Ja 

  6.2.2  beugels boren onder kozijn serieel 1 - Ja 
  6.2.3  drempel monteren serieel 1 - Ja 

  6.2.4  deurstijlen monteren serieel 1 - Ja 

  6.2.5  deurmotor monteren serieel 1 - Ja 

  6.2.6  beugels bovenzijde monteren serieel 1 - Ja 

  6.2.7  deur hangen serieel 1 - Ja 

  6.2.8  deurvleugel stellen serieel 1 - Ja 

 6.3  kooideuren monteren serieel 1 - Ja 

 6.4  kozijn laagste schachtdeur monteren serieel 1 - Ja 

 6.5  schacht gereed maken serieel 1 - Ja 

          

7  Lift afbouwen serieel 1 nee ja Het monteren van de regen-unit is te zwaar om 
individueel uitgevoerd te worden. Hierdoor is montage 
met meerdere monteurs noodzakelijk. Voor de rest van 
de activiteiten voor het afbouwen van de lift geldt dat 
deze het meest efficiënt worden uitgevoerd wanneer dit 
individueel gebeurd. 

 7.1  kooibekleding monteren serieel 1 - ja 

 7.2  regenunit monteren parallel met 7.3 2 nee ja 

 7.3  bekabeling lift parallel met 7.2 1 - Ja 

  7.3.1  schachtverlichting aansluiten serieel 1 - Ja 

  7.3.2  standaanwijzers aansluiten serieel 1 - Ja 

  7.3.3  drukknop aansluiten serieel 1 - Ja 

  7.3.4  beschermend zakje aanbrengen serieel 1 - Ja 

  7.3.5  schopplaat monteren serieel 1 - Ja 

  7.3.6  cabinedak aansluiten serieel 1 - Ja 

  7.3.7  putbedrading aansluiten serieel 1 - Ja 

 7.4  put gereed maken serieel 1 - Ja 

 7.5  montage afronden serieel 1 - Ja 
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Knelpunten binnen het montageproces 
Samengevat kan gezegd worden dat het reeds grotendeels mogelijk is een 1000 kg lift individueel te 
monteren. Er zijn echter binnen het montageproces nog een aantal activiteiten aan te wijzen 
waarvoor meerdere monteurs nodig zijn om de activiteit op een verantwoordde manier uit te 
voeren. Deze taken zijn weergegeven in tabel 3.2. 
 
Tabel 3.2 Activiteiten die niet individueel uitvoerbaar zijn 

Nr. Activiteit Individueel uitvoerbaar 

1.4 Leiders verplaatsen nee 
3.2.5 Tegengewichtframe plaatsen nee 
3.4.4 Kooivloer monteren nee 
5.4 Staalkabels plaatsen nee 
7.2  Regen-unit monteren nee 

 
De vijf activiteiten uit tabel 3.2 zullen nader worden toegelicht. Hierbij worden de aspecten 
besproken die er voor zorgen dat deze activiteiten door meerdere personen uitgevoerd dienen te 
worden. 
 
Leiders verplaatsen 
Het verplaatsen van de leiders van de lift is een zware klus. De leiders zijn vijf meter lang en wegen 
per stuk rond de 70 kg. Deze leiders worden geleverd in pakketten van ongeveer een ton. Deze 
pakketten moet tot vlak voor de liftschacht getransporteerd worden. Dit is niet uitvoerbaar voor 1 
persoon.  
 
Tegengewichtframe verplaatsen 
Het tegengewichtframe is door de omvang (± 3 x 1 x 0,25 meter) en het gewicht (± 250 kg) 
nauwelijks te transporteren. Dit transport is de bottleneck bij het plaatsen van het 
tegengewichtframe. Wanneer het frame eenmaal in de takel hangt is het gemakkelijker te 
manoeuvreren. Voor het verplaatsen van het frame naar de schacht zijn op dit moment nog geen 
hulpmiddelen aanwezig. 
 
Kooivloer monteren 
Voor de kooivloer (afmetingen 2100 x 1100 mm) geldt hetzelfde als voor het tegengewichtframe. De 
vloer is voornamelijk niet te transporteren van een opslagplaats naar de schachtopening. Wanneer 
de vloer eenmaal in de takel hangt, is deze gemakkelijker te manoeuvreren. Hulpmiddelen zijn op dit 
moment niet aanwezig voor het plaatsen van de kooivloer. 
 
Staalkabels plaatsen 
Het plaatsen van de staalkabels is een proces dat efficiënter uit kan worden gevoerd met twee  
personen. Het omvat een groot aantal keer op en neer gaande bewegingen in de schacht voor de 
monteur. Wanneer met twee personen wordt gemonteerd is het werk te verdelen in onder en 
boven in de schacht. Wanneer dit heen en weer lopen zou worden ondervangen is dit probleem 
opgelost. Het individueel monteren van de staalkabels is door een hoofdmonteur als onacceptabel 
zwaar en inefficiënt omschreven door de grote inspanning die het kost om bij een hoge lift op en 
neer te lopen met de trap. 
 
Regenunit monteren 
Het regeneratieve systeem van de lift is een zeer zwaar object dat in een nadelige positie 
gemonteerd dient te worden. Hierdoor is het niet individueel uit te voeren. De unit moet op een 
beugel geplaatst worden en vervolgens vastgebout worden terwijl de unit op zijn plaats wordt 
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gehouden. Eén monteur komt bij het monteren van dit onderdeel simpelweg handen tekort. 
Hiervoor zal een oplossing ontworpen dienen te worden.  
 
 
3.2.2 Fysiek te zware activiteiten binnen montageproces 
Op basis van de hierboven gestelde eisen kan worden bepaald welke activiteiten die worden 
uitgevoerd in het te ontwerpen montageproces fysiek te belastend zijn voor de monteur(s) die deze 
activiteit uit voeren.  
 
Voor de benodigde data met betrekking tot het gewicht van de te verplaatsen onderdelen is de 
paklijst van Amadeus Lift-B geraadpleegd. Deze paklijst is opgesteld door Orona Spanje en is een 
document dat wordt bijgevoegd bij iedere lift die wordt geproduceerd in de fabriek in Spanje. Op de 
paklijst staan alle onderdelen vermeld die vanuit de fabriek naar Nederland worden verzonden. Deze 
staan gegroepeerd op verpakking. Voor iedere verpakking is het gewicht vermeld. Op basis van dat 
gewicht kan een schatting van het gewicht van de individuele onderdelen gemaakt worden.  
 
Tabel 3.3 Activiteiten die fysiek te zwaar zijn (bron: paklijst Orona). 

Nr. Activiteit Gewicht [kg] Individueel Duo 

1 Leiderbeugelpakketten verplaatsen           895   
2 Cabinedeurmotor plaatsen             37   
3 Plaatsen van de motor           217   
4 Plaatsen besturing             32   
5 Plaatsen regen-unit             59   
6 Tegengewichtleider verplaatsen (5 meter)             68   
7 Hoofdleider verplaatsen (5 meter)             90   
8 Vullen tegengewicht (staal)             25   
9 Monteren staalkabels               8   

 
De acht activiteiten die in tabel 3.3 zijn omschreven zijn fysiek te belastend om individueel en/of met 
twee personen uit te voeren. Wanneer deze activiteiten zonder hulpmiddel worden uitgevoerd 
bestaat er verhoogd risico op blijvend letsel. Het gaat hierbij echter om een grove inschatting. Om de 
daadwerkelijke omvang van het risico te kunnen bepalen zullen bovenstaande activiteiten verder 
onderzocht dienen te worden met behulp van de NIOSH-methode.  
 
Zwaartepunt voor te ontwerpen oplossingen 
Naast de selectie van fysiek zware activiteiten binnen het montageproces aan de hand van de  
gestelde eisen, zal op basis van de ervaring van het uitvoerende personeel van Orona een selectie 
gemaakt worden van fysiek zware activiteiten. Dit dient als validatie van de reeds gevonden 
activiteiten aan de hand van de gebruikte data. 
 
Data met betrekking tot de mening van het uitvoerende personeel van Orona Nederland zijn 
verzameld tijdens een Toolbox meeting/monteursvergadering. Tijdens deze vergadering is een 
brainstormsessie georganiseerd waarin met de aanwezige personen, vanuit verschillende 
invalshoeken, het onderwerp fysieke belasting in het montageproces is besproken. 
 
Bij deze toolbox waren personen uit de volgende functies aanwezig: Technisch management, 
projectleiders, intsellers en hoofdmonteurs. Na afloop van de sessie is een weergave gemaakt van 
de besproken materie. Deze weergave is toegevoegd als bijlage (bijlage 10). Op basis van de 
brainstormsessie zijn de volgende speerpunten aan te wijzen: 
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Er hebben zich reeds een aantal ontwikkelingen voorgedaan met betrekking tot het introduceren 
van hulpmiddelen die het werk verlichten. Deze ontwikkelingen zijn: 

 
 Er is een draadloze kettingtakel aangeschaft. 
 Er zijn platenkarretjes aangeschaft waarmee materiaal over de bouwplaats verplaatst kan 

worden. 
 

Onderstaande knelpunten met betrekking tot het montageproces zijn naar voren gekomen tijdens 
de brainstormsessie: 

 
 Alle aanwezige monteurs vinden het monteren van de regen-unit te zwaar. Ook de wijze 

waarop deze gemonteerd dient te worden, vereist veel kracht. Een regenunit van een 1000 
kg lift weegt ongeveer 60 kilogram en dient boven in de hoek achter in de schachttop 
gemonteerd te worden. Deze plek is alleen te bereiken door vanaf het cabinedak te reiken 
naar de schachtwand.  

 De kooivloer bestaat uit 1 geheel en moet het gehele gewicht van de volle liftcabine kunnen 
dragen. Deze is daarom uitgevoerd in staal. Hierdoor is de kooivloer vaak moeilijk te 
hanteren tijdens de montage. Dit komt door de afmetingen in combinatie met het gewicht. 
Monteurs geven aan dat hiervoor nog geen passende oplossing is gevonden. Op dit moment 
moet het monteren met minstens twee man gebeuren.  

 Een zwaar element dat geïnstalleerd dient te worden is de versnellingsloze elektrische 
tractiemotor die de lift aandrijft. Deze motor bevind zicht boven in de schacht en is 
doormiddel van de staalkabels verbonden met de liftcabine en het tegengewicht. Deze 
motor wordt gemonteerd met behulp van een hijstafel. Bij een extended model bevindt het 
hijspunt zich schuin boven de definitieve positie van de motor. Hierdoor is het boven in de 
schacht uitdagend om de motor naar de juiste plaats te manoeuvreren. 

 De leiders zijn ten gevolge van de vorm in combinatie met het gewicht (soms 120 kilogram) 
in sommige gevallen nauwelijks te hanteren. Zeker bij liften met een hogere opvoerhoogte 
zijn er relatief veel leiders die verplaatst en gemonteerd dienen te worden.  
De monteurs geven aan dat het op verscheidene projecten “een kriem” is om de leiders te 
verplaatsen. Ze staan soms in het zand en moeten langs allerlei obstakels richting de schacht 
worden verplaatst. In de huidige situatie is dat enkel mogelijk met twee monteurs. Deze 
monteurs verplaatsen de leiders handmatig en stuk voor stuk. Dit kost hen veel fysieke 
inspanning.  
Het is fysiek zwaar om de leiders op te pakken vanaf de vloer. Daarnaast is het 
manoeuvreren van de leiders tussen krappe ruimten op een bouwplaats geregeld een 
probleem. 
De leiders hebben een dusdanig gewicht dat deze net wel of net niet te tillen zijn door twee 
monteurs. De monteurs geven aan dat dit er voor zorgt dat ze de leiders toch oppakken, 
maar dat dit erg belastend is en daarnaast demotiverend werkt. Wanneer een object zo 
zwaar is dat het niet meer te tillen is, zal dit ook niet gebeuren en zal naar andere 
oplossingen worden gezocht. In deze situatie wordt toch vaak naar mankracht gegrepen 
terwijl dit niet ideaal is. 
Het monteren van de onderste leiders in de put is in sommige situaties fysiek niet zonder 
hulpgrepen uit te voeren. Vooral wanneer de montage vanaf een ladder gedaan dient te 
worden, wordt de montage als ‘erg moeilijk’  omschreven door de monteurs. “Het lukt wel, 
maar niet van harte.” 

 De hijsmogelijkheden binnen het montageproces voldoen op dit moment volgens de 
aanwezige monteurs. Er is nog wel veel te verbeteren. Voornamelijk het gebrek aan 
flexibiliteit van de positie van het hijspunt bemoeilijkt de montage op verschillende punten 
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in het proces. Een aantal voorbeelden daarvan zijn: het plaatsen  van de motor, het plaatsen 
van de bovenste leiders, het plaatsen van de kozijnen en deurmotoren. 

 De tegengewichtblokken die worden gebruikt op het tegengewicht frame mee te vullen, zijn 
erg zwaar en moeten bovendien in een belastende houding worden getild om ze in het 
frame te krijgen. 

 
 
3.2.3 Mogelijkheden verlagen fysiek belasting 
In deze paragraaf worden de mogelijkheden geïnventariseerd die er zijn om het montageproces 
fysiek minder belastend te maken voor de monteur(s). dit geldt zowel voor het toepassen van 
aanpassingen in het proces als het introduceren van materiele hulpmiddelen. Deze taakstelling geeft 
daarnaast ook informatie met betrekking tot de aanpassingen die gewenst zijn door de monteurs 
van het montageproces.  
 
Maatregelen die fysieke belasting beperken 
Als omschreven in hoofdstuk 2 zijn er in de bouw een aantal richtlijnen  opgesteld door de Arbouw. 
Arbouw is een instantie die namens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) 
informatie geeft over arbeidsomstandigheden in de bouw. De belangrijkste aanbevelingen met 
betrekking tot fysieke belastingen in het montageproces van een lift zijn: 
 

 lichte bouwmaterialen gebruiken in goed hanteerbare afmetingen (verdeel bijvoorbeeld een 
cementzak van 25 kg over twee zakken);  

 minder belastende werkmethoden toepassen; 

 het juiste materieel en de juiste til- en transporthulpmiddelen inzetten, ook voor 
onderaannemers (bijvoorbeeld takels, hefplateaus, kruiwagens, liften en lieren gebruiken 
om het werk te verlichten);  

 zorgen voor een effectieve opslag van materialen, op of dichtbij de werkplek;  

 zorgen voor een til- en taakinstructie; 

 zoveel mogelijk gebruiken van hulpmiddelen; niet onnodig bukken en tillen;  

 nooit meer dan 25 kg per keer tillen. Als er vaak moet worden getild, is het verstandig om 
minder dan 25 kg te tillen;  

 op de houding letten bij het tillen: niet met gedraaide rug tillen, recht voor de last gaan 
staan en de voeten het draaiwerk laten doen. De last zo dicht mogelijk tegen het lichaam 
houden en voorkomen dat er ver gereikt moet worden;  

 lichamelijke belasting in het werkoverleg/toolbox meeting bespreken. Problemen kunnen zo 
snel worden besproken en opgelost. 

Hieruit kan worden opgemaakt dat er maatregelen moeten worden getroffen om de activiteiten die 
te zwaar zijn bevonden in hoofdstuk 5 fysiek minder belastend te maken. De Arbouw heeft de 
aangeboden maatregelen gerangschikt op maatregelen die de werkgever kan uitvoeren en 
maatregelen die de werknemer kan nemen. De maatregelen zijn in beide categorieën gerangschikt 
op prioriteit. Hierbij is volgens Arbouw (2015) het gebruiken van kleine onderdelen en licht materiaal 
het meest effectief. In dit onderzoek wordt echter het ontwerp van de lift als een statisch gegeven 
gezien waarin geen aanpassingen doorgevoerd kunnen worden. Inzetten van de juiste til- en 
transporthulpmiddelen wordt ook aangegeven als een van de meest effectieve methodes. Dit geldt 
zowel voor het aanbieden door de werkgever als het ook daadwerkelijk gebruiken door de 
werknemer. 
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Relevante activiteiten 
In hoofdstuk 2 is een achttal activiteiten binnen het geobserveerde montageproces geidentificeerd 
waarbij sprake is van fysieke overbelasting. Hiervoor is bij deze activiteiten onderscheid gemaakt 
tussen twee situaties. Wanneer een activiteit individueel wordt uitgevoerd gelden andere regels dan 
wanneer een activiteit door twee of meer personen wordt uitgevoerd. Tabel 3.4 geeft een overzicht 
van de activiteiten waarbij een risico op fysieke overbelasting bestaat binnen het geobserveerde 
montageproces.  Het aangegeven gewicht is het gewicht dat verplaatst dient te worden gedurende 
de activiteit. Hierbij is geen rekening gehouden met de houding en afstand waarover het object 
verplaatst dient te worden. Deze categorisatie dient enkel ter aanduiding van de activiteiten die de 
grootste risico’s met zich meebrengen met betrekking tot fysieke overbelasting. Een aantal 
activiteiten is fysiek te belastend om door een enkel individu uitgevoerd te worden, maar valt bij 
uitvoer met twee personen binnen de gestelde grenzen voor fysieke belasting. 

 
Tabel 3.4 Activiteiten die fysiek te zwaar zijn bevonden 

Nr. Activiteit Gewicht [kg] Individueel Duo 

1 Leiderbeugelpakketten verplaatsen           895   
2 Cabinedeurmotor plaatsen             37   
3 Plaatsen van de motor           217   
4 Plaatsen besturing             32   
5 Plaatsen regen-unit             59   
6 Tegengewichtleider verplaatsen (5 meter)             68   
7 Hoofdleider verplaatsen (5 meter)             90   
8 Vullen tegengewicht (staal)             25   
9 Monteren staalkabels               8   

 
Per activiteit uit tabel 3.4 is een beknopte omschrijving gegeven van het proces. Hierbij wordt 
voornamelijk de oorzaak van het risico op fysieke overbelasting besproken. Vanuit deze oorzaak kan 
worden gezocht naar een wijze waarop dit risico weggenomen of verminderd kan worden. 
 

Leiderbeugel pakketten verplaatsen 
In de opstartfase van het 
montageproces van de lift worden de 
leiderpakketten, waarin de hoofd- en 
tegengewichtleiders gebundeld zijn, 
geleverd. De pakketten hebben een 
lengte van vijf meten en kunnen een 
gewicht hebben tot ongeveer 1 ton. 
Door de grootte en het gewicht is het 
verplaatsen deze leiderpakketten zwaar. De leiderpakketten worden in een optimale situatie 
zo dicht mogelijk bij de schachtopening op de onderste stopplaats opgeslagen. Het komt 
voor dat dit niet mogelijk is door obstakels of slecht toegankelijk gebouw. De leiders worden 
dan verder van de schachtopening geplaatst waardoor een tweede transport van individuele 
leiders noodzakelijk is.  

 
Cabinedeurmotor plaatsen 
De cabinedeurmotor opent en sluit de cabinedeuren. Het betreft een motor die gemonteerd 
is op een frame dat op het cabinedak wordt bevestigd. Vervolgens kunnen de deurvleugels 
aan dit frame worden gemonteerd. Het frame met daarop de motor heeft een gewicht van 
37 kilogram. Dit is te veel om individueel te tillen of sjouwen (max 23 kilogram). Met twee 
personen kan dit element wel verplaatst worden. Het is mogelijk dit element met de takel te 
monteren. De positie van de takel werkt de montage echter tegen.  

Figuur 3.1 Leiderpakketten 
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Plaatsen van de motor 
De motor die de lift aandrijft is een van de 
zwaarste onderdelen van de lift. De motor 
bevindt zich doorgaans boven in de schacht en 
dient zeer dicht op het plafond gemonteerd te 
worden. Hiervoor is een speciale methode 
ontwikkeld waarbij de motor met behulp van 
takels en een kanteltafel op zijn plek gemonteerd 
kan worden. Het verplaatsen van de motor naar 
de schacht is door het gewicht in veel gevallen 
niet eenvoudig.  

 
Plaatsen besturing 
De besturingskast weegt 32 kilogram. Het plaatsen van deze kast is daarmee een grensgeval 
wat betreft fysieke overbelasting. Twee monteurs mogen maximaal 50 kilogram tillen, het 
tillen van de besturingskast is daardoor geen probleem wanneer dit gebeurt met twee 
monteurs. Een monteur mag individueel slechts 23 kilogram tillen. In deze situatie is het 
monteren van de besturingskast te zwaar om uit te voeren zonder tilhulpmiddelen.  

 
Plaatsen regen-unit 
Bij het monteren van de regenunit (59 kilogram) zijn meerdere factoren aan te wijzen die 
zorgen voor fysieke overbelasting. Ten eerste het gewicht van de regen-unit. De regenunit 
weegt meer dan het gewicht dat met twee man gehanteerd kan worden zonder risico op 
overbelasting. Daarnaast is de locatie waar de regenunit gemonteerd moet worden 
ongunstig. Tijdens de montage dient de monteur vanaf het cabinedak te reiken om de 
regenunit te plaatsen. Deze nadelige houding maakt het monteren van de regenunit fysiek 
nog meer belastend.  

 
Leiders verplaatsen 
Indien de hoofd- of tegengewichtleiders handmatig verplaatst dienen te worden om deze 
door de schachtopening te manoeuvreren, brengt dit risico’s met zich mee met betrekking 
tot fysieke overbelasting. De vorm van de leiders bemoeilijkt het gebruiken van een juiste 
tilhandeling. Daarnaast wegen de leider individueel te veel om manueel te verplaatsen. 
 
Vullen tegengewicht 
Het tegengewichtframe dient tijdens de montage gevuld te 
worden met ballast. Deze ballast bestaat uit stalen en 
betonnen elementen. De elementen wegen 25 kilogram en 
zitten om die reden op de grens van het maximale gewicht 
dat door 1 persoon getild kan worden zonder risico op 
fysieke overbelasting. Doordat met de blokken gelopen 
moet worden en tijdens het plaatsen een reikende houding 
aangenomen wordt, zal er toch risico op fysieke 
overbelasting ontstaan tijdens het vullen van het 
tegengewicht. Het betreft hier een grensgeval, aandacht is 
nodig.  
 
 
Monteren staalkabels 

Figuur 3.2 Plaatsen motor m.b.v. kanteltafel 

Figuur 3.3 Vullen tegengewicht 
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Het monteren van de staalkabels is fysiek te belastend om individueel uit te voeren. Met 
twee personen is dit een activiteit die fysiek goed uitvoerbaar is. De fysieke belasting 
gedurende deze activiteit uit zich voornamelijk in een hoge energetische belasting.  
Wanneer de staalkabels door twee monteurs worden gemonteerd, bevindt één van de 
monteurs zicht boven in de schacht, de andere monteur bevindt zich op het cabinedak. 
Vervolgens worden de staalkabels van boven naar onder en weer naar boven doorgevoerd. 
Dient dit door een enkel individu uitgevoerd te worden dan zal deze monteur zich voor 
iedere kabel meerdere malen van boven naar onder en weer terug in de schacht te moeten 
verplaatsen. Dit is in de meeste gevallen alleen mogelijk door de trap te gebruiken. Door het 
vele traplopen is dit een zeer vermoeiende en fysiek zware activiteit. Monteurs geven aan 
dat dit in de praktijk nauwelijks uit te voeren is. De fysieke belasting neemt toe met de 
hoogte van de liftschacht. 

 
In paragraaf 3.1.3 Is vastgesteld dat er een aantal mogelijkheden is voor zowel de werkgever als de 
werknemer om de fysieke belasting om de werknemer te verlichten bij het uitvoeren van 
werkzaamheden. Tabel 3.5 geeft een overzicht van de vastgestelde activiteiten waarbij aanpassingen 
noodzakelijk zijn en de mogelijk handelingen waardoor de fysieke belasting op de werknemer zal 
afnemen tijdens het uitvoeren van deze activiteiten. 
 
Uit de tabel is af te lezen dat voornamelijk het toepassen aangepast materieel en het toepassen van 
dit materieel een breed draagvlak heeft met betrekking tot het verlichten van de fysieke belasting op 
monteurs gedurende het uitvoeren van activiteiten binnen het montageproces. Bij het plaatsen van 
de cabinedeurmotor, de regenunit en het vullen van het tegengewicht zal een aanpassing van de 
werkmethode de fysieke belasting op de monteur kunnen verlichten. Bij het vullen van het 
tegengewicht is het gebruiken van lichter materiaal een optie door de elementen te verkleinen. Er is 
echter een netto tegengewicht nodig. Gebruik van kleinere elementen zal resulteren in een groter 
aantal elementen en daarmee een groter aantal handelingen 
 
Tabel 3.5 Mogelijke maatregelen ter verlaging van de fysieke belasting op de werknemer 

 werkgever werknemer 
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1 leiderbeugelpaketten verplaatsen   
 

 
  

 

2 cabinedeurmotor plaatsen  
  

 
   

3 plaatsen van de motor   
    

 

4 plaatsen besturing   
 

 
   

5 plaatsen regen-unit  
  

 
  

 

6 tegengewichtleider verplaatsen   
   

  

7 hoofdleider verplaatsen   
    

 

8 vullen tegengewicht 
   

 
  

 

9 staalkabels monteren        
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Beschikbare hulpmiddelen 
Gebruik maken van reeds beschikbare hulpmiddelen waarmee de fysieke belastingen op de monteur 
verlaagd kunnen worden, is te prefereren. Er worden al hulpmiddelen gebruikt binnen Orona. Deze 
zijn gedurende de montage aanwezig op de bouwplaats. Daarnaast zijn er nog middelen op de markt 
die binnen het montageproces van Orona gebruikt zouden kunnen worden. Hierbij wordt in dit 
onderzoek enkel gefocust op hulpmiddelen die geschikt zijn voor het verlichten van de fysieke 
belasting bij de omschreven activiteiten binnen het geobserveerde montageproces.  

Hulpmiddelen gebruikt in huidig proces 

De hulpmiddelen dit op het bouwproject Amadeus Den Haag zijn gebruikt voor het monteren van de 
lift-B en lift-C zijn weergegeven in Bijlage 11 van de bijlagebundel. Hierbij is een omschrijving 
gegeven van het hulpmiddel en de activiteiten waarbij dit hulpmiddel is toegepast binnen het 
geobserveerde montageproces. Deze nummers corresponderen met de nummers in Bijlage 1 SADT-
schematisering. De hulpmiddelen waarbij is aangegeven dat deze niet op de bouwplaats gebruikt 
zijn, zijn hulpmiddelen die wel geïnventariseerd zijn, maar niet op het observatieproject zijn 
toegepast. Bij deze hulpmiddelen is in de kolom ‘aantal gebruikt’ een 0 (nul) genoteerd. In eventueel 
verdiepend onderzoek kan deze lijst worden uitgebreid met hulpmiddelen die een specifiek 
probleem kunnen ondervangen. In deze fase wordt volstaan met het omschrijven van de 
geobserveerde hulpmiddelen binnen het gastbedrijf. 
 
3.2.4 Te verbeteren deelprocessen 
Het onderzoek dat in dit rapport is omschreven, is uitgevoerd aan de hand van de vijf onderwerpen 
die hierboven besproken zijn. Het aspect fysieke belasting is hierin meegenomen. Uit het onderzoek 
is een set met activiteiten binnen het huidige montageproces naar voren gekomen die aangepast 
dienen te worden om het doel van dit onderzoek te kunnen behalen. Deze aanpassingen zullen 
worden verwerkt.  
 
Tabel 3.7 geeft de activiteiten binnen het huidige montageproces weer waaraan aanpassingen 
vereist zijn om de doelstelling van dit afstudeerproject te behalen. Bij deze activiteiten is 
aangegeven waar zich de verbeterpunten binnen deze activiteit bevinden. Er zijn drie verschillende 
verbeterpunten geformuleerd. Sturing; dit verbeterpunt geeft aan dat de desbetreffende activiteit 
onvoldoende gestuurd wordt binnen het huidige proces. Individueel; dit verbeterpunt geeft aan dat 
een activiteit in het huidige proces niet individueel uitgevoerd kan worden terwijl dit wel wenselijk 
is. Fysiek; dit verbeterpunt geeft aan dat een activiteit binnen het montageproces een te hoge 
fysieke belasting op de monteur met zicht meebrengt. Hierbij is er gekeken naar zowel het 
individueel als met meerder monteurs uitvoeren van de activiteit.  
 
Tabel 3.6 Verbeterpunten montageproces Orona 

Nr. Activiteit verbeterpunt 

  Sturing Individueel Fysiek 
1 Planning opstellen    
2 Leider verplaatsen    
3 Tegengewichtframe verplaatsen    
4 Kooivloer monteren    
5 Staalkabels plaatsen    
6 Regen unit monteren    
7 Cabinedeurmotor plaatsen    
8 Motor plaatsen    
9 Besturing plaatsen    
10 Vullen tegengewicht    
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3.3 Implementatie hulpmiddelen 

De deelprocessen die aangepast dienen te worden, zullen per proces worden besproken. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van de gegevens in paragraaf 3.1. 
 
Belangrijk is dat binnen dit nieuw ontworpen proces aannemelijk wordt gemaakt dat het uit te 
voeren is, wanneer de gestelde eisen uit het PvE in acht worden genomen. Het is niet mogelijk om 
binnen het kader van dit onderzoek alle elementen die aanpassing vereisen op een dermate 
onderbouwde manier te ontwerpen en te toetsen, dat met zekerheid gezegd kan worden dat aan de 
gestelde eisen voldaan wordt.  
Om die reden is er voor gekozen het proces met ingevoegde aanpassing globaal te bespreken en op 
die wijze aannemelijk te maken dat het proces daadwerkelijk op die wijze uitgevoerd kan worden. Bij 
een tweetal aanpassingen zal dieper op de oplossing worden ingegaan. Deze aanpassingen zijn: ‘het 
introduceren van een planningstool om het mogelijk te maken het nieuwe montageproces beter aan 
te sturen’ en ‘het ontwikkelen van een hulpmiddel dat het mogelijk maakt om staalkabels te 
monteren met één monteur zonder dat dit een grote fysieke belasting met zich mee brengt’.  
 
Uit onderzoek is naar voren gekomen dat het plaatsen van de staalkabels op dit moment wordt 
gezien als grootste knelpunt voor het individueel monteren van een 1000 kg lift. Wanneer dit 
knelpunt wordt weggenomen, is het aannemelijk dat de andere, minder grote, knelpunten met 
behulp van een vervolgontwerp ook opgelost kunnen worden. Het introduceren van een 
planningtool om het montageproces te sturen, is nieuw binnen Orona. Om die reden zal deze 
aanpassing uitgebreider getoetst en beargumenteerd worden. Naast het sturen van het proces zal 
dit hulpmiddel het proces ook meetbaarder maken, waardoor het identificeren van problemen in de 
toekomst gemakkelijker zal zijn voor alle betrokken in het proces. 
 
 
3.3.1 Planningtool 
Uit vooronderzoek is gebleken dat het montageproces van nieuwbouwliften van Orona gebaat is bij 
het gebruik van een planningtool om de montageprocessen in nieuwbouwprojecten aan te sturen. 
Een dergelijke tool is binnen dit afstudeerproject ontwikkeld. In dit hoofdstuk wordt het ontwerp en 
de werking van de planningtool toegelicht aan de hand van screenshots (afbeeldingen) van de 
planningtool. De werking van de tool is uiteengezet met behulp van stroomschema’s. Deze schema’s 
zijn bijgevoegd als bijlage (bijlage 12). De conceptversie van de planningstool is ontwikkeld in het 
programma Microsoft Office Excel en kan gebruikt worden voor het opstellen van een globale 
planning voor een 1000 kg lift van Orona. 
 
Gebruikers en doel planningtool 
De planningtool wordt gebruikt door projectleiders en monteurs van Orona Nederland. De 
projectleider van het project is de primaire gebruiker van de planningtool. De projectleider gebruikt 
de tool voor het opstellen van montageplanningen waarmee de doorlooptijd van het montageproces 
binnen een project bepaald kan worden op basis van eigenschappen van het project. Vervolgens 
dient de output van de tool als communicatiemiddel tussen projectleider en monteurs.  
De monteurs gebruiken de gegevens die voortkomen uit de tool als middel om te bepalen of het 
montageproces probleemloos verloopt. Wanneer er een stagnatie in het proces optreedt, kan dit 
met behulp van de planning worden gecommuniceerd met de projectleider. 
 
Door de tool te gebruiken gedurende de montage van nieuwbouwinstallaties ontstaat er een 
nauwkeurig beeld van de knelpunten in het proces. Knelpunten worden gedetecteerd en kunnen 
vervolgens opgelost worden.  
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Het beoogde resultaat na implementatie van de tool in het nieuwe montageproces is: 
  

 Kosten ten gevolge van afwijkingen binnen het montageproces voorkomen; 
 Het proces sturen op een dusdanige wijze dat stagnaties in het proces effectief worden 

vastgesteld en gemeten worden. 
 
De output van het planningstool is een planning volgens een vooraf, door de projectleider, bepaalde 
montagevolgorde. Wanneer volgens deze planning wordt gebouwd, zullen er geen afwijkende 
montagemethoden meer geconstateerd worden tussen monteurs. Door een vaste volgorde voor alle 
monteurs aan te houden, worden afwijkingen in montagevolgorde tussen verschillende monteurs 
van het montageproces, voorkomen. 
De output van de planningstool maakt het daarnaast mogelijk het project te sturen. Hierbij dient de 
planning als referentie voor de voortgang van het project. Eventuele afwijkingen kunnen, wanneer 
deze worden geconstateerd, adequaat worden gecategoriseerd en afgehandeld. 
 
Voor gebruiksgemak van de planningtool is een viertal milestones toegevoegd aan de planning. Deze 
milestones geven kenmerkende punten in het montageproces weer. Het maken van afspraken over 
het halen van de milestonemomenten maakt het communiceren over de planning gemakkelijker en 
maakt het mogelijk kleine stagnaties in het proces op te vangen met kleine voorsprongen op de 
planning. De vier milestones die zijn opgenomen in de planningen zijn: 
  

 Put/cabine gereed; de montage op de onderste verdieping van het project is op dat moment 
gereed. De volgende montagestap is het monteren van de leiders. 

 Leiders boven; deze milestone geeft het moment aan waarop de montage van de leiders van 
de lift gemonteerd zijn. 

 Schacht dicht; dit is het moment waarop de lift rijdt op de tijdelijke setup en in alle 
schachttoegangen schachtdeuren zijn gemonteerd. 

 Einde montage; deze milestone markeert het einde van de montagewerkzaamheden. Dit is 
de datum waarop de monteurs hun werkzaamheden verricht hebben en de intellers de lift 
definitief kunnen instellen en gereed maken voor de keuring.  

 
Wanneer blijkt dat stelselmatig afgeweken wordt van de geplande montagetijd die in de 
planningstool wordt aangegeven, kan actie worden ondernomen om de oorzaak van deze 
vertragingen weg te nemen of de planningstool aan te passen om een ‘realistischer’ beeld te geven 
van de te plannen werkzaamheden. 
 
Werking planningtool 
Zoals beschreven bepaalt de planningtool de meest optimale montageplanning voor de door de 
projectleider opgegeven situatie. Wat wordt verstaan onder ‘de meest optimale planning’ wordt 
toegelicht in deze paragraaf.  
Wanneer in het programma op een knop wordt gedrukt (’Maak een nieuwe planning’,  ‘PLAN!’ of ‘ 
PLANNING WISSEN’), voert het programma een aantal stappen uit voor het berekenen van de 
planning. Deze stappen zijn niet zichtbaar voor de gebruiker van de planningstool. In deze paragraaf 
zullen de belangrijkste van deze stappen tekstueel worden toegelicht. Bijlage 12 geeft een volledig 
beeld stappen in de vorm van een stroomschema. Uit deze bijlage zullen de meest relevante 
elementen worden gebruikt in deze paragraaf om de tekstuele toelichting te ondersteunen. 
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Voor het bepalen van de gewenste planning gebruikt de 
planningtool informatie van verschillende locaties. De 
benodigde informatie wordt eerst besproken, vervolgens 
zal de werking van de planningstool worden toegelicht. 
 
Een deel van de benodigde informatie wordt ingevoerd 
door de projectleider en gaat over de eigenschappen van 
het te plannen project. Dit zijn bijvoorbeeld het 
hefvermogen van de lift, de opvoerhoogte, startdatum en 
aantal schachttoegangen. Ook wordt er informatie uit de 
datasheet die ‘lookup table’ heet, gehaald. De ‘lookup 
table’ is een database met mogelijke processtappen en de 
eigenschappen daarvan. Tot slot kan, door aanpassingen in 
de montagevolgorde of deelactiviteiten binnen het proces 
te wijzigen, informatie voor de planning worden 
gemanipuleerd. 
Naar verwerking van alle informatie, genereert de tool 
start- en eindtijden en een getekende planning met 
milestones.  Figuur 3.4 geeft dit schematisch weer.  
 
Input proces 
Op de sheet waarin de planning getekend zal worden, bestaat de mogelijkheid om een aantal 
variabelen aan te passen. De cellen die gemanipuleerd kunnen worden, zijn wit van kleur in de 
gebruiksomgeving van de planningtool. De overige cellen zijn grijs, en kunnen niet handmatig 
worden gemanipuleerd. De volgorde waarin procesactiviteiten worden gepland, is te veranderen. De 
werkvolgorde is in het merendeel van de projecten dezelfde. Indien een afwijkend project gepland 
wordt, biedt deze optie de mogelijkheid de montagevolgorde te wijzigen. De volgorde wordt 
gewijzigd door de cijfers in de witte kolom (kolom B) voor de activiteitnaam te veranderen. Deze 
cijfers corresponderen met de activiteitnummers in de lijst met activiteiten die te vinden is in de 
‘lookup table’.  
 
Per activiteit dient ook het aantal medewerkers dat gedurende het uitvoeren van de activiteit op de 
bouwplaats aanwezig zal zijn voor het uitvoeren van montagewerkzaamheden te worden ingevoerd 
in de tool. Het vernieuwde montageproces is ontworpen om uitgevoerd te worden door  één 
monteur maar kan, indien de projectleider hiervan wil afwijken, in de planningtool worden gepland 
met meerdere monteurs. Ook kan een projectleider ervoor kiezen om op een deel van het project 
een extra monteur in te zetten. Het aantal monteurs dient door de projectleider per activiteit 
aangegeven te worden. Dit kan worden gedaan in kolom E van de gebruiksomgeving van de 
planningtool.  
 
Lookup table 
De lookup table is een tabel die wordt gebruikt als bibliotheek van mogelijke activiteiten die 
onderdeel uitmaken van het montageproces van een lift. Iedere activiteit heeft een vooraf bepaalde 
hoeveelheid manuren. Deze hoeveelheid kan afhankelijk zijn van de eigenschappen van de lift.  
Figuur 3.6 geeft een gedeelte van de lookup table weer. In de eerste kolom staat het 
activiteitnummer. Dit is het nummer dat als referentie van de activiteit gebruikt wordt. De activiteit 
wordt omschreven in de tweede kolom. In de rest van de kolommen kunnen de eigenschappen van 
de activiteit worden bepaald. Deze kunnen afwijken bij verschillende projecten op bijvoorbeeld het 
type installatie of het aantal schachttoegangen.  Per activiteit kan in de kolom ‘constant value’ het 
aantal manuren worden ingevuld dat benodigd is voor het uitvoeren van de activiteit, ongeacht de 
eigenschappen van het project. De kolom ‘per meter’ omschrijft het aantal manuren per strekkende 

Figuur 3.4 Schematisering werking 
planningtool 



 

 

Afstudeerrapport LWH Brans   Pagina | 84 
Gastbedrijf Orona   

 

meter. De kolommen ‘per duty’ en ‘per door’ geven het aantal manuren aan dat extra moet worden 
gerekend voor het type lift/deur dat is geselecteerd. De waarde in de kolommen ‘per duty’ en ‘per 
door’ kan per type worden aangepast. Vervolgens zal per project worden bepaald welke van deze 
waard en geselecteerd dient te worden om de juiste activiteit duur te verkrijgen. 
 
Alle waarden in deze kolommen worden bij elkaar opgeteld om tot een totale tijd voor de 
betreffende activiteit te berekenen. Wanneer één van de eigenschappen niet van toepassing is, 
wordt 0 ingevuld waardoor deze waarde niet bijdraagt aan het totale aantal manuren voor de 
activiteit.  

Figuur 3.5 Screenshot invulveld deurbreedtes 



   

 

Afstudeerrapport LWH Brans  Pagina | 85 
Gastbedrijf Orona 

 

 
 
  

Figuur 3.6 Screenshot lookup table planningstool 
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Input project 
Ten behoeve van het berekenen van de planning van een project dienen eigenschappen van het 
project ingevoerd te worden in de tool. Het invulveld dat wordt opgeroepen na het klikken op de 
knop ‘maak nieuwe planning’ dient te worden voorzien van zeven project specifieke eigenschappen. 
Waarden die bekend moeten zijn voor het plannen van een project zijn: draagvermogen van de lift, 
opvoerhoogte van de schacht, het aantal uren dat wordt gewerkt per dag, de startdatum van de 
montage, het aantal cabinedeuren, het aantal schachttoegangen en de breedte van de 
schachttoegangen. Deze waardes manipuleren het aantal benodigde manuren bij de activiteiten in 
de ‘lookup tablebijlage’. Ter illustratie: voor het monteren van de schachtdeuren is het aantal 
schachttoegangen nodig, om te bepalen hoeveel manuur de activiteit ‘schachtdeuren plaatsen’ kost. 
Deze activiteit bestaat namelijk uit: het aantal schachttoegangen vermenigvuldigd met het aantal 
manuren voor het type deur. 

 
Bepalen optimale planning 
Na het verzamelen van de benodigde input wordt gestart met het bepalen van de start- en eindtijd 
voor iedere activiteit die ingepland zal gaan worden. De start- en eindtijden representeren het 
cumulatieve aantal uren dat ingepland zal worden voor het montageproces tot en met de 
geselecteerde activiteiten. De eerste activiteit heeft starttijd 0, de eindtijd van de laatste activiteit is 
de doorlooptijd in uren voor het project. 
Het bepalen van de start- en eindtijden verloopt aan de hand van een aantal voorwaardes waaraan 
gevolgen gekoppeld zijn.  
 
Er wordt door het programma getoetst of de te plannen activiteit dient te starten ná de voorgaande 
activiteit (serieel) of dat deze activiteit tegelijk met de vorige activiteit kan starten (parallel). Het 
seriële/parallelle karakter van een activiteit wordt getoetst door in de ‘lookup table’ te kijken of de 
te plannen activiteit parallel zou kunnen starten met een voorgaande activiteit. Voor iedere activiteit 
in de ‘lookup  table’ is gespecificeerd of de activiteit een serieel of parallel karakter heeft. 
 
 

Figuur 3.7 Screenshot invulvelden pop-up planningstool 
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Indien serieel: 
 
Starttijd activiteit =  eindtijd voorgaande activiteit 
Eindtijd activiteit =  starttijd activiteit + (duur activiteit / aantal personen dat de activiteit 

gaat uitvoeren) 
 

Om te bepalen hoeveel personen de taak uitvoeren, wordt getoetst of het aantal mensen dat door 
de projectleider wordt ingepland niet groter is dan het vooraf (in de lookup table) bepaalde aantal 
mensen waarmee de activiteit maximaal uitgevoerd kan worden.  

 
Indien parallel: 
Er wordt gestart met het bepalen van het aantal mensen dat de activiteit(en) die parallel gaan 
starten, zal gaan uitvoeren. Dit gebeurt volgens dezelfde toets die wordt gebruikt bij een serieel 
geplande activiteit. 
 
Wanneer dit aantal 1 is (zelfde als serieel): 

 
Starttijd activiteit =  eindtijd voorgaande activiteit 
Eindtijd activiteit =  starttijd activiteit + (duur activiteit / aantal personen dat de activiteit 

gaat uitvoeren) 
 

Wanneer dit aantal groter dan 1 is (parallel plannen is dan mogelijk): 
 
Starttijd activiteit =  starttijd voorgaande activiteit 
Eindtijd activiteit =  starttijd activiteit + (duur activiteit / aantal personen dat de activiteit 

gaat uitvoeren) 
 
Deze stappen worden herhaald totdat er geen monteur meer beschikbaar is voor het parallel starten 
van een activiteit. De manier waarop start- en eindtijden van activiteiten worden berekend in de 
planningtool staat omschreven in stroomschema 5 van bijlage 12. Dit schema is tevens weergegeven 
in figuur 3.8 
 
De meest optimale planning kan worden omschreven als: De planning met de snelste doorlooptijd, 
rekening houdend met de projecteigenschappen en opgegeven data door de projectleider. Om te 
bepalen wat de snelste doorlooptijd is onder de gestelde voorwaarden doorloopt het programma 
een serie voorwaardelijke stroomschema’s, aan de hand waarvan een start- en eindtijd wordt 
bepaald voor een deelactiviteit binnen het montageproces. 
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Figuur 3.8 Stroomschema berekenen begin- eindtijden activiteiten 
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Programmeertaal in Excel 
De planningstool wordt aangestuurd door Macro’s in het Microsoft Office Exel bestand. In het 
programma Excel van Microsoft Office is het mogelijk om modules (Macro’s) in te voegen die 
bestaan uit voorgeprogrammeerde acties. Deze acties zijn omschreven met behulp van de 
programmeertaal Visual Basics for Application (VBA) en worden geactiveerd wanneer op één van de 
knoppen in de planningstool wordt gedrukt. 
De exacte tekst die gebruikt is om de knoppen te programmeren, is toegevoegd als bijlage bij dit 
rapport en is te vinden in bijlage 13. In dit rapport worden enkel de voorwaarden en eisen aan de 
planning omschreven. 

 
 
Interface planningtool 
Het opstellen van een planning voor een nieuwe lift gebeurt in een aantal stappen. Deze stappen 
staan omschreven in stroomschema 1 van bijlage 12. in de bijlagebundel. Een deel van dit 
stroomschema is opgenomen in figuur 3.12  De stappen zullen in dit hoofdstuk tekstueel worden 
toegelicht.  
 
De eerste stap voor het opstellen van een nieuwe planning is het openen van de planningstool. Dit is 
een Excel bestand waarin planningen gegenereerd kunnen worden. Wanneer dit bestand geopend 
is, dient te worden bepaald of de juiste montagemethode geselecteerd is. Wanneer er aanpassingen 
gedaan dienen te worden, is dit mogelijk. De wijze waarop dit gedaan kan worden, is omschreven in 
stroomschema 2 van bijlage 12. 
 
Wanneer de juiste montagevolgorde voor het te plannen project is bepaald, wordt door de 
projectleider het aantal monteurs ingevoerd dat door de projectleider beschikbaar gesteld wordt 
voor het project. Dit aantal kan variëren gedurende het project.   
Op dit moment zijn alle benodigde gegevens bekend om te starten met het berekenen van de 
gewenste planning. Hiervoor dient op de knop ‘maak nieuwe planning’ gedrukt te worden. Wanneer 
op deze knop wordt gedrukt zal er een pop-up verschijnen op het beeldscherm. Figuur 3.11 Geeft de 
pop-up weer die verschijnt wanneer op de knop voor het maken van een nieuwe planning wordt 

Figuur 3.10 Screenshot getekende planning in planningtool 

Figuur 3.9 Screenshot sectie programmeertaal in Excel 
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geklikt. De pop-up bestaat uit een aantal invulvelden. In deze velden dienen de gegevens van het te 
plannen project ingevoerd te worden. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de pull-down lijsten 
met mogelijke waarden.  
  
Wanneer alle waarden zijn ingevuld in de invulvelden drukt de projectleider op de knop ‘PLAN!’, 
vervolgens zal het programma de meest optimale planning berekenen op basis van de ingevoerde 
gegevens. Deze planning wordt weergegeven in het programma. Vervolgens kan de projectleider 
deze planning nog wijzigen door opnieuw een planning te tekenen. Ook is het mogelijk de planning 
te printen en/of op te slaan.  

 

Figuur 3.11 Screenshot pop-up in 
planningtool 
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Figuur 3.12 Stroomschema: gebruik van de planningtool 
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3.3.2 Tegengewichtframe verplaatsen 
Het tegengewichtframe is een van de grotere elementen die verwerkt worden tijdens de montage 
van een lift. Door de smalle hoge en brede afmeting van het frame (zie figuur 3.15) is het 
verplaatsen van het frame lastig uit te voeren door één persoon. Dit komt door zowel het gewicht (± 
250 kg) van het frame als de afmetingen, die het frame onstabiel maken wanneer het rechtop dient 
te worden getransporteerd.  
 
Momenteel wordt het frame met behulp van een palletwagen in de transportkist waarin het wordt 
aangeleverd, tussentijds opgeslagen. Voor de montage wordt het frame handmatig richting de 
schacht verplaatst. Wanneer de afstand te groot is voor handmatig verplaatsen, wordt er gebruik 
gemaakt van een meubeltransporters (zie bijlage 11). Het nadeel van dit hulpmiddel is dat het 
tegengewichtframe zich zeer onstabiel gedraagt tijdens transport. Het frame moet gedurende het 
transport voortdurend door minstens één monteur ondersteund worden. Dit brengt een fysieke 
belasting op de monteur met zich mee.  
 
In eerste instantie is getracht om met de palletwagen het transport van de tussentijdse opslag naar 
de liftschacht te voorzien. Het frame zit echter met een groot aantal elementen in één kist verpakt. 
Bij het openen van de kist komt meer ruimte vrij waardoor een instabiele situatie kan ontstaan 
indien de kist nog verplaatst wordt. De optie om een hulpmiddel op de palletwagen te plaatsen om 
te zorgen voor een stabiele steun/element waar het frame in vervoerd kan worden, wordt op dit 
moment niet als goede oplossing beschouwd, vanwege de wens om zo min mogelijk hulpmiddelen 
te introduceren in de montagemethode.  
 
Binnen Orona Spanje is enige tijd geleden een hulpmiddel ontwikkeld en beschikbaar gesteld voor 
het verplaatsen van het tegengewichtframe (figuur 3.13). Dit hulpmiddel bestaat uit twee wielen 
met een koppelstuk voor het tegengewichtframe. Deze wielen kunnen onder het frame geplaatst 
worden. Wanneer dit in het midden gebeurt, zal de tilbelasting op de medewerker gering zijn. Ook is 
het tegengewicht gemakkelijk te manoeuvreren op deze wijze. Het nadeel van dit transportmiddel is 
de wijze waarop het frame geborgd wordt. Het frame wordt vastgezet door het te klemmen tussen 
het wagentje en een stalen klem. Deze klem wordt vastgezet met behulp van draadeind. De 
stabiliteit van het frame is echter zeer gering tijdens het monteren van de stalen klem. Een tweede 

Figuur 3.13 Idee hulpmiddel voor transporteren tegengewichtframe 
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monteur dient het frame stabiel overeind te houden zodat het hulpmiddel gebruikt kan worden. 
Naast de instabiliteit kost deze handeling aanzienlijk meer tijd dan het verplaatsen van het frame op 
een meubeltransporter. 
 
Binnen de hulpmiddelen die momenteel aanwezig zijn gedurende het montageproces van een lift 
worden geen verdere oplossingen geïdentificeerd. 
Wel is de ‘platenwagen’ geopperd voor het verplaatsen van het tegengewichtframe. Monteurs 
binnen Orona Nederland hebben dit hulpmiddel, dat een commercieel product is, eerder gezien en 
verwachten dat dit een goed hulpmiddel is voor het transporteren van het tegengewichtframe.  
 
De platenwagen van Delma Productions bestaat uit twee wielen met daartussen een scharnierend 
laadgedeelte (figuur 3.14 & 3.15). Het voordeel van de scharnieren is dat wanneer er een object op 
het wagentje wordt gezet, dit object geklemd wordt tussen de twee flensen van de wagen. Hoe 
zwaarder het element hoe steviger de wagen klemt. De platenwagen werkt volgens eenzelfde 
concept als het hulpmiddel binnen Orona Spanje. Een voordeel van de platenwagen is dat deze 
direct stabiliteit biedt tijdens het plaatsen van het frame in het hulpmiddel. 

 
 
Om dit manoeuvreren te vereenvoudigen en het gewicht dat daadwerkelijk versjouwd moet worden 
te verlichten, kan ook het platenkarretje (bron: Delma Productions, 2015) worden gebruikt (zie 
figuur 3.14). 
 
Door de platenwagen van Delma Productions in het midden onder het tegengewichtframe te 
plaatsen, wordt het grootste deel van het gewicht door de platenwagen ondersteund. Hierdoor is 
het frame tot voor de schacht te rijden en vervolgens met de takel in de schacht te hijsen en is het 
plaatsen van het frame fysiek nauwelijks belastend.  
 
 
 
 

 
 
 
 

Figuur 3.14 platenwagen (bron: delmaproductions) 
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3.3.3 Cabinevloer monteren 
Voor het transporteren van de cabinevloer gelden vergelijkbare knelpunten als bij het transporteren 
van het tegengewichtframe. Bij het zoeken naar een oplossing voor deze knelpunten met behulp van 
de reeds aanwezige hulpmiddelen binnen het montageproces zijn dezelfde uitkomsten naar voren 
gekomen.  
 
Het verplaatsen van de cabinevloer van de tussenopslag naar de toegang van de schacht is fysiek te 
belastend voor de monteurs. Door gebruik te maken van de klemmende platenkar van Delma 
Productions kan de vloer op dezelfde wijze als het tegengewichtframe (figuur 3.14) over de 
bouwplaats verplaatst worden. Hierdoor wordt de fysieke belasting op de monteur sterk 
verminderd.  

 
Figuur 3.15 Laat de werking van de platenwagen zien. Een bijkomend voordeel van het verplaatsen 
van de cabinevloer met behulp van de platenwagen is dat, door de vorm van de cabinevloer, deze zo 
stabiel is dat deze zonder hulp van de monteur neergezet kan worden op de verdiepingsvloer. Op die 
wijze kan de monteur de cabinevloer direct vanuit het hulpmiddel aan de hijsvoorziening in de 
schacht koppelen. Het tegengewichtframe zal in de tussentijd dienen te worden gestabiliseerd tegen 
de schachtwand.  
 
3.3.4 Leiders verplaatsen 
Het verplaatsen van de leiders is niet door één monteur uit te voeren, omdat fysieke overbelasting 
ontstaat wanneer deze worden verplaatst door één persoon zonder hulpmiddelen. Momenteel 
worden in de montage de leiders in bundels (± 1 ton) aangeleverd. Deze bundels worden zo dicht 
mogelijk bij de liftschacht geplaatst zodat individuele leiders minimaal verplaatst hoeven te worden 
gedurende de montage. In een ideale situatie kunnen de leiders direct in de takel worden gehangen 
om de liftschacht ingehesen te worden. Het komt echter regelmatig voor dat een ideale situatie met 
alle leiders dicht bij de schacht, niet te realiseren is. In deze gevallen worden de bundels verder van 
de schacht tussentijds opgeslagen.  
 
Momenteel worden de leiders zoals genoemd indien noodzakelijk handmatig en deels met behulp 
van een meubeltransporter verplaatst naar de schacht (zie bijlage 11). Het is de wens binnen het 
montageproces om geen nieuwe hulpmiddelen te introduceren voor het oplossen van een knelpunt 
wanneer het mogelijk is gebruik te maken van bestaande hulpmiddelen binnen het proces.  
 
Voor het verplaatsen van de leiders is in dit rapport een schetsmatige oplossing geboden. Deze 
oplossing bestaat uit een aangepast transportmiddel in de vorm van een platenwagen, dat reeds in 

Figuur 3.15 platenkar voor transporteren kooivloer, tegengewichtframe en leiders 
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het montageproces is geïntroduceerd voor het transporteren van het tegengewichtframe en de 
cabinevloer. Wanneer dit platenwagentje wordt voorzien van een hulpstuk waardoor een 
(hulp)leider met voldoende grip kan worden vervoerd, is dit een zeer compacte en breed inzetbaar 
hulpmiddel.  
Naar verwachting zal de fysieke belasting op de monteur gedurenden het plaatsen van de leider op 
de platenwagen te hoog zijn. Een handgreep om een slechte tilhouding te voorkomen zou het 
gebruik van dit hulpmiddel ten goede komen, deze is binnen dit afstudeerproject niet ontwikkeld. 
 
Figuur 3.16 geeft de aanpassing aan de platenwagen (figuur 3.15) weer. Deze aanpassing bestaat uit 
vulblokken die ervoor zorgen dat de T-vormige leiders op de platenwagen vervoerd kunnen worden. 
Eén van de twee flensen wordt tussen de vulblokken in de platenwagen geplaatst. Deze klemt de 
flens tussen de vulblokken. Hierbij blijft het resterende deel van de leiders op de vulblokken liggen.  

 
Een tweede optie voor het verplaatsen van de leiders is deze te verrijden met een mobiele hijsbok. 
Deze bok bestaat uit een stalen frame (portaalconstructie) van ongeveer anderhalve meter hoog. In 
dit frame is een kettingtakel bevestigd. Het gehele frame is op wielen geplaatst zodat het  frame, 
met last, verreden kan worden en zodoende als transporthulpmiddel kan fungeren. Voordelen van 
een dergelijk systeem zijn dat er door de monteur niet getild hoeft te worden. Nadelen van dit 
systeem zijn, de omvang en het gewicht van de hijsbok. Door de afmetingen en sterkte-
eigenschappen die noodzakelijk zijn voor het veilig hijsen van de elementen is het systeem log en 
zwaar. Dit benadeelt het transport van het hulpmiddel van, naar en op de bouwplaats. Daarnaast is 
het een nieuw te introduceren hulpmiddel. Binnen Orona Nederland bestaat de wens om reeds 
aanwezige hulpmiddelen te gebruiken indien mogelijk. Voor het verplaatsen van de leiders is dit 
mogelijk in de vorm van een platenkar. 
  

Figuur 3.17 Schets platenkar Figuur 3.16 Schets platenkar met hulpstuk voor leiders 
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3.3.5 Staalkabels plaatsen 
Uit voorgaand onderzoek is gebleken dat het monteren van de staalkabels van een 1000 kg lift niet 
door een enkel persoon uit te voeren is. Omdat individuele montage fysiek te belastend is bevonden 
met de huidige montagemethode dient het ‘kabelen’ momenteel met twee personen te gebeuren. 
De montagewijze voor twee monteurs bestaat uit het één voor één doorvoeren van de kabels over 
de verschillende rollen op het cabinedak, de tractieschijf en het tegengewicht. Het is een 
werkmethode waarbij onaanvaardbaar veel geoorloofd wachten optreedt (zie paragraaf 2.3 van dit 
rapport). Om die reden is een hulpmiddel ontwikkeld waarmee het monteren van de staalkabels van 
een 1000 kg lift van Orona gedaan kan worden door één monteur. Dit hulpmiddel zal binnen dit 
rapport worden omschreven als ‘ropingtool’. 
 
 
Gebruikers en doel ropingtool 
De ropingtool is ontwikkeld met het doel een montagemethode mogelijk te maken voor het plaatsen 
van staalkabels van een 1000 kg lift door een enkele monteur. Hierbij dient voldaan te worden aan 
de eisen omtrent fysieke belasting en de aanvullende eisen die zijn gesteld in het programma van 
eisen. Het doel van de ropingtool is met name het verlagen van de hoge energetische fysieke 
belasting die ontstaat wanneer, met de huidige montagemethode, de staalkabels door één monteur 
geplaatst worden. Ten eerste zal het huidige montageproces nogmaals uitvoerig worden besproken. 
Vervolgens worden de ontworpen aanpassingen met afwegingen beschreven. 
 
 
Huidige montageproces staalkabels 
De huidige montagemethode wordt uitgevoerd door twee monteurs. Eén monteur bevindt zich in de 
top van de schacht op de werkvloer, de tweede monteur bevindt zich op het cabinedak. De start van 
de montage van de staalkabels bestaat uit het bevestigen van de eerste kabel aan het vaste punt 
boven het tegengewichtframe. Vervolgens wordt deze kabel over het tegengewichtframe (A) en de 
elektromotor geleid. Hierna wordt de kabel naar beneden gelaten. De tweede monteur pakt deze 
kabel aan en voert deze door over de rollen op het cabinedak (B). De monteur boven in de schacht 
laat van boven een touw zakken waaraan, onderin de schacht, de staalkabel wordt bevestigd. De 
monteur bovenin de schacht trekt het touw omhoog en daarmee de staalkabel. Vervolgens wordt de 
staalkabel bovenin bevestigd en geborgd. Deze stappen worden herhaald totdat alle kabels 
gemonteerd zijn.  
 

 Figuur 3.18 Impressie huidige montagemethode voor staalkabels 

A A 

B B 
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Werking ropingtool 
Het ontwerp voor de ropingtool is ontwikkeld om het grootste nadeel van de huidige 
montagemethode tegen te gaan. Het grootste nadeel is dat de methode met meerdere personen te 
veel geoorloofd wachten bevat. Individuele montage zou hiervoor een passende oplossing zijn. Dit is 
momenteel niet mogelijk door de te hoge energetische fysieke belasting die optreedt op de monteur 
bij het uitvoeren van de huidige montage methode. De energetische belasting ontstaat voornamelijk 
bij het traplopen dat noodzakelijk is voor het monteren van de staalkabels. Dit traplopen wordt 
geïnitieerd door het rijgen van de staalkabel zowel op punten boven als onder in de schacht. De 
kabels dienen ieder afzonderlijk gemonteerd te worden. Wanneer alle staalkabels tegelijk in de 
schacht worden gehangen bestaat er een risico op verdraaien en verwarren van de staalkabels. 
 
Het nieuwe concept elimineert dit nadeel door alle te monteren staalkabels tegelijk, op een 
gecontroleerde wijze, op de juiste positie te schuiven. Voor het verplaatsen van de staalkabels 
worden deze aan één zijde bevestigd en wordt het gewicht van het tegengewicht gebruikt voor het 
gecontroleerd laten afrollen van de staalkabels.  
 
Vanuit dit basisconcept is een eerste versie van een daadwerkelijk ropingtool ontwikkeld. Hierbij is 
het concept omgevormd tot tastbare elementen die getest kunnen worden. Eerste aandachtspunten 
die opgelost dienden te worden voor het uitvoeren van dit concept zijn: 
 

 De staalkabels dienen vloeiend af te rollen zonder gedraaide kabels 
 De kabels dienen op een dergelijke manier aangeboden te worden voor de rollen dat deze er 

niet naast/af kunnen lopen 
 De motor moet op neutraal gezet worden 
 Het tegengewicht moet voldoende gewicht hebben om de kabels af te rollen 
 Het tegengewicht mag niet te zwaar zijn voor de kettingtakel 
 De gehele montagemethode moet door één persoon worden uitgevoerd zonder fysieke 

overbelasting 
  
Met deze aandachtpunten is het concept uitontwikkeld tot een eerste prototype van de ropingtool. 
Dit prototype is getest in de werkplaats van Orona en vervolgens op enkele punten aangepast. De 
resultaten van deze toets zijn beschreven in paragraaf 4.1.4 van dit rapport. 

Figuur 3.19 Ropingtool versie 1 

Figuur 3.20 Ropingtool aanzicht voor 
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De eerste versie van het ropingtool is weergegeven in figuur 3.19 en 3.20. De ropingtool bestaat uit 
een frame waarop haspels bevestigd worden. Deze haspels dienen voor het begeleid afrollen van de 
staalkabel. Voor iedere staalkabel wordt één haspel gebruikt. Doordat de haspels allen los van elkaar 
kunnen draaien, worden kleine snelheidsverschillen die op zouden kunnen treden, opgevangen. In 
bijlage 14 van dit rapport is een opstellingstekeningen en een detail van de haspel opgenomen. Het 
frame van het tool is opgebouwd uit een systeem van buizen en koppelstukken van aluminium. Dit is 
gedaan om gewicht te besparen. Ook de haspels zijn vervaardigd uit aluminium en bestaan uit twee 
platte elementen. Wanneer de kabel tussen deze twee delen geplaatst is, wordt het geheel bij elkaar 
gehouden door een koord van elastiek. Dit elastiek verzekert de spanning op de staalkabel wanneer 
deze in de haspel zit. Tijdens het afrollen van de staalkabel zal de elastiek de twee delen van de 
haspel naar elkaar toe blijven trekken, waardoor de kabel altijd opgesloten blijft zitten tussen de 
twee wanden van de haspel. De elastiek zorgt daarnaast voor naar buiten gerichte krachten op de 
haspel om de kabel, die altijd op rollen met een binnendiameter van 300 millimeter wordt geleverd, 
op zijn plaats te houden (zie figuur 4.19). 
 
De staalkabels van een 1000 kg lift worden over vier rollen geleid. Een van deze rollen is weergeven 
in figuur 3.21. Twee rollen bevinden zich op het cabineframe boven het dak van de liftcabine. Eén rol 
bevindt zich op de motor (tractieschijf) en drijft de lift aan. De laatste rol bevindt zich in het 
tegengewicht. De kabels dienen in een bepaalde volgorde op deze rollen geplaatst te worden, en 
mogen hier niet vanaf lopen. Om die reden dienen de kabels op de juiste manier aangeboden te 
worden wanneer deze van de haspels afrollen. Voor het geleiden van de kabels is een hulpstuk 
ontwikkeld (figuur 3.22). Dit hulpstuk bestaan uit zes stukken slang van tyleen. Deze slangen zijn aan 
één uiteinde bevestigd in een afstandhouder. Deze afstandhouder positioneert de slang op de juiste 
afstand, zodat de kabels over de groeven in de rollen kunnen lopen. De 
afstandhouder is met behulp van een stalen strip aan de hoofdleider te 
bevestigen met kikkers met vleugelmoeren. Op die manier ontstaat er een 
flexibele bundel van tyleen buizen die aan één uiteinde precies op de juiste 
positie uitkomen voor het begeleiden van de staalkabel. Het andere uiteinde van 
de buizen wordt in de cabine gehangen. De staalkabels kunnen nu voor de 
stukken tyleen buis worden doorgevoerd en komen op de juiste plaats uit bij de 
eerste rol.  
 
Ontwerpversie 2 
De ropingtool is verder ontwikkeld door aanpassingen door te voeren naar 
aanleiding van gegevens uit de eerste test. Het frame is verkleind en verstevigd 

Figuur 3.23 Vooraanzicht ropingtool 

Figuur 3.21 Rol op cabineframe Figuur 3.22 Afstandhouder ropingtool 

Figuur 3.24 
Doorsnede 
kabelhaspel 
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waardoor het stabieler en compacter is geworden. Ook zijn de haspels verkleind en aangepast om 
beter aan te sluiten op de diameter van de staalkabel.  
Om het plaatsen van de staalkabel in de haspel gemakkelijker te maken is het koord van elastiek 
vervangen door rubberen spanners. Deze spanners zitten aan één zijde van de haspel gemonteerd, 
aan de andere zijde van de haspel kunnen ze met behulp van een haak worden vastgezet waardoor 
de spanners onder spanning komen te staan en dezelfde taak uitvoeren als het koord tijdens het 
afrollen van de staalkabels. Figuur 3.26 geeft het frame weer na het doorvoeren van de 
aanpassingen aan het frame en de haspels. Figuur 3.25 laat die nieuwe spanners zien met de wijze 
waarop deze zijn bevestigd op de haspels.  In bijlage 15 is een opsteltekening en een detail van de 
haspels van de ropingtool versie twee bijgevoegd. 

 
  
 
Omschrijving montagemethode met ropingtool 
De montagemethode voor het monteren van de staalkabels met behulp van de ontwikkelde 
ropingtool kan uitgevoerd worden door één monteur. Hierbij treedt geen fysieke overbelasting op 
het lichaam van de monteur op.  
De montage is op te delen in twee delen. Er wordt gestart met het prepareren van de ropingtool. Dit 
gebeurt in de liftcabine. Vervolgens vindt de montage van de staalkabels plaats op het dak van de 
liftcabine. Voor de toelichting op de montagemethode wordt deze onderverdeling aangehouden. 
 
Voorbereiden ropingtool: 
Het tool bestaat uit verschillende elementen. Deze elementen vormen samen het hulpmiddel voor 
het monteren van de staalkabels. De verschillende elementen dienen in een bepaalde volgorde te 
worden gemonteerd om de ropingtool op een goede wijze te laten functioneren.  
 

Stap 1: Er wordt gestart met het prepareren van de kabelhaspels. Het aantal haspels wordt 
bepaald door het aantal staalkabels dat gemonteerd dient te worden. De staalkabels 
worden door Orona in de juiste lengte geleverd op een rol met een binnendiameter 
van 300 millimeter. De buitendiameter en de dikte van de rol zijn afhankelijk van de 
lengte van de staalkabel. De rol staalkabel is vastgezet met tie rips om ervoor te 
zorgen dat de binnendiameter van de rol gelijk blijft.  

 

Figuur 3.26 Ropingtool versie 2 Figuur 3.25 Spanrubber ropingtool 
versie 2 
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De haspel waar de staalkabel in geplaatst wordt bestaat uit twee losse delen. Op 
ieder haspeldeel bevinden zich twee spanrubbers (figuur 3.26). Deze spanrubbers 
zijn tegenover elkaar geplaats. De opgerolde staalkabel wordt op één haspeldeel 
gelegd. Hierbij wordt erop gelet dat de spanrubbers zich in de binnendiameter van 
de rol bevinden. Vervolgens wordt op de opgerolde kabel het andere haspeldeel 
gelegd, waarbij rekening gehouden wordt met het verdelen van de spanrubbers. 
Deze dienen over vier plekken op de haspels verdeeld te zijn. De laatste handeling 
voor het prepareren van de haspels is het spannen van de staalkabel. Dit gebeurt 
door de spanrubbers, onder de opgerolde staalkabel door, vast te zetten met de 
daarvoor bestemde haken.  

 
Stap 2: Het frame van de ropingtool wordt uitgeklapt, vervolgens wordt één zijde van het 

frame losgekoppeld, waardoor de rolstang aan de bovenzijde van het frame aan één 
zijde los komt. Het frame wordt tijdelijk verticaal geplaatst om het plaatsten van de 
geprepareerde haspels te vergemakkelijken. De haspels met staalkabel worden één 
voor één over de rolstang geschoven. De geïntegreerde afstandsbussen op de 
haspels zorgen ervoor dat er voldoende afstand tussen de haspels blijft bestaan. Tot 
slot worden alle tie rips rondom de staalkabels verwijderd. Dit maakt het mogelijk de 
staalkabel van de haspels af te rollen. 

 
Montage staalkabels: 
In figuur 3.27 is met behulp van een principeschets de montagemethode voor het monteren van de 
staalkabels van een 1000 kg lift van Orona weergegeven in vijf stappen. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van het ropingtool zoals in dit hoofdstuk beschreven is. 
  

Stap 1:  Het tegengewichtframe (A) wordt met behulp van de elektrische kettingtakel 
omhoog gehesen. De ropingtool (B) wordt in de cabine gezet met daarop de haspels 
met de kabels. Vervolgens wordt de cabine naar boven gebracht en wordt de 
afstandhouder (C) op de hoofdleider gemonteerd. 

 
Stap 2: De kabels worden door de tyleen buizen (D) op het cabinedak geduwd. 
 
Stap 3: De kabels worden één voor één over de rollen op het cabinedak (E), de motor (F) en 

het tegengewicht geleid en vervolgens bevestigd op het vaste punt aan de 
tegengewichtframezijde van de schacht (G).  

 
Stap 4:  De rem van de elektromotor wordt gelost. Daarna laat de monteur het tegengewicht 

(A) gecontroleerd zakken, waardoor de staalkabels van de haspels rollen (B) en het 
tegengewicht in de uiteindelijk positie komt.  

 
Stap 5: De monteur trekt het resterende stuk staalkabel uit de afstandhouder (C). De 

staalkabel wordt onder de laatste rol doorgevoerd en bevestigd op het vaste punt 
(H). Hierna kunnen de afstandhouder en ropingtool worden verwijderd en is de 
montage van de staalkabels voltooid.  
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Stap 1 Stap 5 Stap 4 Stap 3 Stap 2 
Figuur 3.27 Principeschets montagemethode met ropingtool 
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3.3.6 Regeneratieve systeem monteren  
Voor de montage van het regeneratieve systeem zal in deze paragraaf een mogelijke oplossing voor 
het probleem worden weergegeven. Hierbij worden afwegingen en verschillende 
oplossingsmogelijkheden geboden.  
 
Ten eerste kan het regeneratieve systeem worden opgedeeld in meerdere losse elementen, die na 
montage op de schachtwand met elkaar verbonden worden op de plaatsen waar dit noodzakelijk is. 
Hierdoor zullen de individuele elementen minder wegen waardoor de fysieke belasting op de 
monteur lager wordt. Deze methode zal echter bewerkelijker zijn doordat er meer ankers in de wand 
geboord moeten worden. Ook het aansluiten van de regen-unit zal bewerkelijker zijn door het 
maken van meer aansluitingen op de bouwplaats. Daarnaast is deze manier gevoeliger voor fouten 
en of beschadigingen tijdens het aansluiten/monteren van het regeneratieve systeem. 
 
Een betere montagemethode van het regeneratieve systeem, zonder dat er sprake is van fysieke 
overbelasting op de monteur gedurende een montage door één persoon, is een vergelijkbare 
methode als de montagewijze die wordt gehanteerd tijdens het plaatsen van de elektromotor.  De 
motor wordt op het motorframe geplaatst met behulp van twee takels en een kanteltafel. 
 
Op de schachtwand zal een stalen beugel worden gefixeerd. Dit is de beugel waar de regen-unit op 
bevestigd zal worden. Aan deze beugel is de kanteltafel te bevestigen, die van gaten is voorzien voor 
het tijdelijk fixeren van de regen-unit. De regen-unit wordt aan het oog boven op de regen-unit naar 
de top van de schacht gehesen. Hierbij dient het hijssysteem, dat in twee richtingen verstelbaar is 
(paragraaf 3.2.7), naar de locatie verticaal boven de eindpositie van de regen-unit verplaatst te 
worden.  
 
Vervolgens wordt de regen-unit op de kanteltafel geplaatst. De kanteltafel hangt in een tweede takel 
(figuur 3.28). De takel, die aan de bovenzijde van de regen-unit aangrijpt, kan nu losgekoppeld 
worden. De takel, hijst nu de kanteltafel met regen-unit horizontaal, zodat de unit op de beugel 
geschoven kan worden. De unit wordt nu zowel onder als boven verankerd in de schachtwand, 
waarna de kanteltafel kan worden verwijderd.  
 
Het voordeel van deze methode is dat, vanaf het moment dat het regeneratieve systeem de schacht 
ingehesen wordt, het systeem enkel door takels verplaatst wordt. In de huidige montage wordt de 
gehele montage uitgevoerd met behulp van mankracht.  

Figuur 3.28 Montage regeneratieve systeem 
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3.3.7 Cabinedeurmotor plaatsen 
De montage van de cabinedeurmotor geeft, wanneer deze door één persoon wordt uitgevoerd, een 
te hoge fysieke belasting op de monteur. Bij het plaatsen van de cabine en schachtdeuren is het 
gebruik van de elektrische kettingtakel lastig door de positie van deze taken ten opzichte van de 
deursparingen. 
 
De elektrische kettingtakel wordt in de huidige montagemethode met behulp van een loopkat 
bevestigd aan HE-B profielen die zijn opgelegd op de schachtwand (figuur 3.30). In enkele gevallen 
komt het voor dat de takel wordt bevestigd aan ingestorte hijsogen in de dakplaat van de schacht.  
Door de loopkat is  het hijspunt in één richting te verplaatsen. Voor het verplaatsen in de andere 
richting wordt het zwenken van de ketting gebruikt. Bij kortere hijsafstanden is dit echter niet meer 
mogelijk.  
 
Voor elementen zoals de schachtdeuren, maar ook het regeneratieve systeem en de leiders is het 
verplaatsen van de hijsvoorziening in twee richtingen te prefereren (figuur 3.29). Door dit te 
realiseren kan het hijspunt zich boven ieder willekeurig punt in de schacht bevinden. Dit maakt de 
hijsvoorziening veelzijdiger. Een tweede hijsbalk komt te vervallen. 
 

 
 
 
3.3.8 Motor plaatsen 
Door te voorzien in een meubeltransporter waarop de motor geplaatst wordt tijdens het lossen, is 
het mogelijk de motor tot aan de schachttoegang te transporteren. Vervolgens wordt de motor in de 
kettingtakel gehangen om deze vervolgens te kunnen monteren op de wijze zoals deze is 
omschreven in paragraaf 1.3.1 van dit rapport. 
 
  

Figuur 3.30 Hijsvoorziening liftschacht Figuur 3.29 Flexibele hijsvoorziening 
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3.3.9 Besturing plaatsen 
Bij het transport van de besturingskast dient er voor gezorgd te worden dat deze met behulp van 
een palletwagen en of takels naar de bovenste verdieping wordt verplaatst tot naast de 
schachttoegang. Vervolgens dient de besturingskast zo gepositioneerd te worden dat deze enkel 
gekanteld hoeft te worden voor de tijdelijke montage. Voor de definitieve montage hoeft slechts 
een zeer kleine afstand overbrugt te worden, waardoor sjouwen niet aan de orde is. Voor het tillen 
van de kast kan de juiste tilhouding aangenomen worden, waardoor de fysieke belasting het meest 
ideaal wordt opgenomen door het lichaam.  
Door de monteurs van Orona is aangegeven dat aanvullende hulpmiddelen voor deze handelingen 
niet noodzakelijk worden geacht.  
 
3.3.10 Vullen tegengewicht 
Het gewicht dat verplaatst dient te worden tijdens het vullen van het tegengewicht bestaat uit 
elementen van 25 kilogram per stuk. Deels bestaan deze elementen uit staal en deels uit beton. Het 
netto gewicht dat in het tegengewichtframe geplaatst wordt, hangt af van het gewicht van de cabine 
en het draagvermogen van de lift. Een mogelijkheid om het plaatsen van de gewichten fysiek te 
verlichten is het verkleinen van de elementen, waardoor deze lichter worden. Hierdoor moeten 
echter ook meer handelingen en tilbewegingen worden gemaakt om het tegengewicht te voorzien 
van het juiste gewicht.  
 
De huidige wijze van plaatsen van de tegengewichtblokken bestaat uit het laden van de blokken van 
de tussenopslag (meestal de onderste verdieping of begane grond) naar een verdieping ongeveer 
midden in de opvoerhoogte. Vervolgens worden de gewichten uit de cabine gehaald, op het 
cabinedak gelegd en wordt de cabine naar de hoogte gereden waar men precies op gelijke hoogte is 
met het tegengewichtframe. Hier worden de blokken één voor één in het frame gelegd, waarna de 
voorgaande stappen zich herhalen totdat er voldoende gewicht in het tegengewichtframe bevindt.  
 
Het grootste nadeel van deze montagemethode is het grote aantal handelingen dat er moet worden 
verricht voordat de tegengewichtblokken in het frame liggen. Het plaatsen van blokken onder in de 
schachtput is lastig, doordat steeds in en uit de put geklommen moet worden met de blokken. Ook 
wordt de stapel blokken in het tegengewicht op een gegeven moment zo hoog dat er boven de 
macht getild moet worden, wat een zeer ongunstige tilhouding is (National Institue for Occupational 
Healt and Safety, -) 
 
Om het aantal tilhandelingen tegen te gaan en een juiste tilhouding aan te kunnen houden tijdens 
het plaatsen van de tegengewichtblokken is het ideaal een werksteiger te hebben op het 
vloerniveau van de onderste verdieping. Hierdoor worden de blokken in het tegengewichtframe 
geplaatst op dezelfde verdieping als deze zijn opgeslagen. Vervolgens kan vanaf de steiger in de 
juiste tilhouding gemakkelijk naar het tegengewichtframe gereikt worden om de blokken te 
plaatsen. 
 
Voorwaarde voor deze methode is, dat het plaatsen van de tijdelijke werksteiger het voordeel van 
het verplaatsen van de blokken niet opheft. Op figuur 3.31 is het ontwerp voor een dergelijke 
werksteiger weergegeven.  
 
De steiger bestaat uit twee horizontale liggers met daarop modulaire houten delen. Deze houten 
delen bevatten twee paar strips die over de liggers vallen. Door gaten in deze strips kunnen de 
houten delen worden geborgd. Het plaatsen van de liggers gebeurt door aan weerszijden van de 
schacht een gat te boren in het beton. Vervolgens kunnen de verstelbare liggers hierin worden 
geschoven en worden verlengd totdat deze opgesloten zitten tussen de schachtwanden. 
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Figuur 3.31 Hulpsteiger ten behoeve van vullen tegengewicht 
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4. Toetsing van geintroduceerde hulpmiddelen, het 
vernieuwde montageproces en evaluatie 
afstudeerproject. 

 
Om na te gaan of de ontworpen oplossingen van de onderzochte problemen ook daadwerkelijk hun 
doel bereiken, zal een toetsing van deze oplossingen plaatsvinden. De toetsing is drieledig. Ten 
eerste worden de geïntroduceerde hulpmiddelen en aanpassingen binnen het montageproces 
getoetst, ten tweede wordt beoordeeld in hoeverre de gestelde eisen aan het proces behaald zijn en 
tot slot wordt bepaald in welke mate is voldaan aan het behalen van de doelstelling van dit 
afstudeerproject. Dit kan tevens beschouwd worden als concluderend oordeel over het 
afstudeerwerk. 
 

4.1 Toetsing innovaties binnen proces 

Binnen het nieuw ontworpen montageproces is een vijftal hulpmiddelen geïntroduceerd. Uit 
vooronderzoek is gebleken dat het toetsen van een hulpmiddel voor introductie daarvan in het 
proces, bijdraagt aan het goedkoper maken van het montageproces. Mede om deze reden is deze 
toetsing als eis gesteld aan alle hulpmiddelen die worden geïntroduceerd in het nieuwe 
montageproces. 
  
4.1.1 Toetsen van investering in materieel 
In dit hoofdstuk zal een methode worden omschreven aan de hand waarvan een investering in 
materieel dat gebruikt wordt voor het montageproces getoetst kan worden. Deze methode zal 
worden gebruikt voor het toetsen van de rendabiliteit van het te introduceren materieel. 
 
Door te bepalen op welke wijze de kwaliteit van een investering in materieel dat gebruikt wordt 
gedurende de montage getoetst kan worden, kan een te lage kwaliteit van materieel en het doen 
van een niet rendabele investering voorkomen worden. Er wordt met behulp van een toets immers 
een weloverwogen besluit genomen ten aanzien van het te gebruiken materieel.  

Toetsingscriteria 

Voordat kan worden gekeken naar een geschikte toetsingsmethode dient vastgesteld te worden 
langs welke criteria het hulpmiddel of materieel getoetst dient te worden. In de toetsingsmethode 
zal worden bepaald of huidig materieel/hulpmiddel of een te introduceren hulpmiddel voldoet aan 
de eisen om gebruikt te worden binnen het montageproces. 
 

Een hulpmiddel of materieel zal een positief oordeel krijgen uit de toetsing wanneer dit 
hulpmiddel het te ontwerpen montageproces efficiënter en goedkoper maakt. 

 
In deze paragraaf zal worden omschreven wanneer het proces efficiënter en goedkoper zal zijn.  
 

Efficiëntie van het montageproces 

De definitie van het woord efficiëntie in De Dikke van Dale is als volgt: ‘het verkrijgen van het grootst 
mogelijke effect of resultaat met of uit een gegeven kracht, middel of toeval’ (Boon & Geeraerts, 
2005). Met betrekking tot het montageproces van een 1000 kg nieuwbouwlift van Orona is het 
resultaat de realisatie van de lift zelf. De kracht en de middelen die daarvoor gebruikt worden, 
betreffen de monteurs en het gebruikte materieel.  
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Wanneer men streeft naar efficiëntie kan het volgende doel worden omschreven: ‘Met zo weinig 
mogelijk middelen de gegeven doelen bereiken’ (Kor, Wijnen, & Weggeman, 2008). Wanneer deze 
omschrijving wordt toegepast op de te toetsen methode kan dit worden omschreven als het 
monteren van de lift door gebruik te maken van zo weinig mogelijk arbeid en fysieke belasting op 
monteurs. Hierbij kan arbeid worden omschreven als manuren gebruikt voor de montage van de lift 
en fysieke belasting kan worden omschreven als het uitoefenen van kracht door de monteur 
gedurende de montage van de lift. 
 
De lift wordt dus efficiënt gebouwd wanneer er weinig manuren benodigd zijn teneinde de lift te 
monteren en wanneer er gedurende deze manuren minimale manuele fysieke kracht uitgeoefend 
hoeft te worden door de monteur. 
 
De toets die wordt omschreven in dit hoofdstuk beschrijft dat het proces efficiënter uitgevoerd dient 
te worden. Wanneer naar bovenstaande definities wordt gekeken kan de toets worden omschreven 
als:  

 
Een hulpmiddel maakt het montageproces van een 1000 kg Orona lift efficiënter wanneer 
de lift met minder manuren en/of met minder manuele fysieke belasting gemonteerd kan 
worden dan wanneer dit hulpmiddel niet wordt gebruikt. 

 
Hierbij geldt dat zowel het aantal manuren als de benodigde manuele fysieke belasting niet 
nadeliger mogen worden als gevolg van het introduceren van het te toetsen hulpmiddel. 
 

Kosten van het montageproces 

De begrippen die betrekking hebben op de kosten van het montageproces, of een onderdeel 
daarvan, zijn: ´vaste kosten’, en ‘variabele kosten’ (de Boer, Brouwers, & Koetzier, 2008). Binnen dit 
onderzoek worden de materiaalkosten gezien als vaste kosten. Deze kosten zijn bij het toetsen van 
de methode onveranderlijk. Variabele kosten bestaan uit de kosten ten gevolge van arbeid, 
transport en onvoorziene kosten. Deze kosten wisselen per proces en per project.  
Het exact bepalen van alle kosten die worden gemaakt tijdens het realiseren van een lift of 
onderdeel daarvan is een intensief proces dat afhankelijk is van meerdere factoren.  
 
Voor het toetsen van het effect van een hulpmiddel op de efficiëntie en kosten van een 
montageproces is enkel het verschil in de efficiëntie en kosten van belang. Hiervoor hoeft dus enkel 
gekeken te worden naar de aspecten waarbij een effect optreedt ten gevolge van het introduceren 
van een hulpmiddel. Voor deze 
aspecten dient de oude en de nieuwe 
situatie in kaart gebracht te worden 
om te kunnen bepalen wat het verschil 
in de kosten van het montageproces 
zullen zijn. Op basis van dit verschil kan 
beoordeeld worden of een hulpmiddel 
het montageproces goedkoper maakt. 
 
4.1.2 Toetsingsmethode 
De wijze van toetsting bestaat uit een 
tweetal stappen. Ten eerste wordt een 
globale break-even analyse uitgevoerd 
om een inschatting te maken van de te Figuur 4.1 Grafiek break-even analyse algemeen 
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verwachten terugverdientijd op de investeringskosten die benodigd zijn voor het invoeren van het 
hulpmiddel. Vervolgens worden de gegevens uit de break-even analyse meegenomen in een Strengt, 
Weakness, Opportunity & Threat (SWOT) analyse. In deze analyse worden naast kostenaspecten ook 
andere aspecten meegewogen die een rol spelen bij beoordelen van een investering. 

Break-even analyse 

Met behulp van een break even analyse kan het verwachte voordeel ten aanzien van kosten in 
perspectief worden gebracht. In een standaard break-evenanalyse wordt de relatie tussen 
productieomvang, omzet, kosten en winst geanalyseerd. Hierbij is een break-even punt aan te 
wijzen. Dit is het punt waarop de totale opbrengsten precies gelijk zijn aan de totale kosten 
waardoor winst noch verlies wordt gemaakt (de Boer et al., 2008). Aan de hand van de break-even 
analyse is het break-even aantal te bepalen.  

 
Hierbij worden de kosten die gemaakt worden bij het investeren in nieuw materieel uitgezet met het 
te behalen voordeel in arbeidskosten. Per proces (lift) zal een besparing worden gedaan van het 
aantal manuren. Dit levert een kostenbesparing op in de montagekosten. Wanneer het verband 
wordt geanalyseerd tussen het aantal projecten, de besparing op montagekosten en de 
investeringskosten van het geïntroduceerde materieel, krijgt men een berekening die zeer sterk lijkt 
op de break-even analyse uit de Boer et al. (2008). Het break-even aantal dat kan worden bepaald, 
staat gelijk aan het aantal processen (liften) dat uitgevoerd dient te worden, alvorens de 
investeringskosten in het nieuwe materieel zijn terugverdiend. Deze wijze van toetsen neemt niet 
alle aspecten mee die van invloed zijn op het goedkoper worden van het montageproces. 
Bijvoorbeeld scholingskosten of slijtage van het materieel worden niet meegenomen. Deze toets 
geldt enkel als globale indicatie. Naar aanleiding van het break-even aantal kan worden bepaald of 
de investering snel zal worden terugverdiend en daarmee qua kosten de moeite waard is.  
 
 
Concrete berekening:  
 

𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡𝑒𝑛 =
investering in nieuw materieel

aantal bespaarde manuren per project x 40
 

 
 
Effecten met betrekking tot het verlichten van de fysieke belasting op de monteurs zijn, met de 
beschikbare gegevens, niet te toetsen met kwantitatieve gegevens, anders dan dat de nieuwe 
montagemethode binnen de gestelde eisen aan fysieke belasting omschreven in hoofdstuk 5 moet 
liggen.  
Hierbij wordt aangeraden gebruik te maken van een SWOT-analyse. Deze kwalitatieve methode voor 
het beoordelen van een proces zal inzicht geven in de kansen en dreigingen die een wijziging met 

Figuur 4.2 Grafiek break-evenanalyse Orona liften Figuur 4.3 Grafiek terugverdientijd investering in proces 
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zich meebrengt. Deze dienen meegenomen te worden in het oordeel dat wordt geveld over het 
investeren in het materieel. 
 

 
 Figuur 4.4 Schematische weergave SWOT-analyse 

 
De vijf te introduceren hulpmiddelen dienen een positief oordeel te krijgen aan de hand van de hier 
omschreven toets. Er wordt gestart met het uitvoeren van een break-even analyse. Hierbij wordt 
vastgesteld of voor het terugverdienen van de vereiste investering voor het introduceren van het 
hulpmiddel een grote of kleine hoeveelheid projecten uitgevoerd dienen te worden. Er worden 
momenteel 130-150 nieuwbouwliften per jaar gemonteerd door Orona. Een deel hiervan wordt 
uitbesteed, de rest wordt door monteurs van Orona gemonteerd. Binnen dit rapport wordt een 
terugverdientijd van minder dan 10 processen als zeer goed gezien, een terugverdientijd van 10 tot 
30 wordt als prima beoordeeld, daarboven wordt de terugverdientijd als ongunstig gezien voor een 
te introduceren hulpmiddel. 
  
Deze gegevens worden vervolgens meegenomen in een SWOT-analyse waarin de positieve en 
negatieve effecten van het introduceren hulpmiddel tegen elkaar gewogen worden. De SWOT-
analyse bestaat uit een matrix waarin beknopt alle aspecten worden aangestipt. Daarnaast is een 
tekstueel gedeelte ter toelichting aanwezig. Op basis van deze gegevens kan een overwogen besluit 
genomen worden over het introduceren van het hulpmiddel.  
 
Ieder hulpmiddel dat is geïmplementeerd in de beknopte procesomschrijving is apart getoetst. Voor 
een onderbouwing van het ontwerp van de hulpmiddelen wordt verwezen naar hoofdstuk 4 van dit 
verslag. 
 
4.1.3 Toetsing planningtool 

break-even analyse planningtool 
De ontwikkelingskosten liggen erg laag bij dit hulpmiddel. Momenteel is het programma 
gemaakt in het programma Microsoft Office Excel. Het is ontwikkeld binnen dit 
afstudeerwerk en kan gebuikt worden voor het maken van globale planningen. 
 
De opbrengsten die het gebruik van de planningtool zal leveren zijn lastig te duiden. Het 
effect zal voornamelijk bestaan uit het voorkomen van onproductief werk. Voor ieder uur 
werk dat voorkomen wordt, kan € 40,- per manuur gerekend worden. Wanneer een 
monteur één dag minder lang hoeft te monteren door vroegtijdig handelen van de 
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projectleider is hiermee dus 8 x € 40,- = € 320,- bespaard. Dit zal wel afhankelijk zijn van de 
omstandigheden en incidenten die zich per project voordoen. 
 
 
berekening 
 

investering in nieuw materieel

aantal bespaarde manuren per project x 40
= 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡𝑒𝑛 

 
De break-even berekening is bij dit hulpmiddel achterwege gelaten in verband met het 
ontbreken van kwantitatieve gegevens met betrekking tot de investering en de besparing. 
Dit betekent dat het resultaat van de break-even analyse geen aanvullende informatie geeft 
over de rendabiliteit van de investering in de planningtool. Een oordeel zal komen uit de 
kwalitatieve SWOT-analyse. 
 
De planningtool is ontwikkeld om de sturing en meetbaarheid van het montageproces te 
verbeteren. Onderzoek binnen dit afstudeerproject heeft aangewezen dat het gebruik van 
een Gantt-chart planning in combinatie met milestones de beste methode is om deze doelen 
te verwezenlijken. Bij het kwalitatief toetsen van het ontwerp van de planningtool zijn 
bovenstaande eisen belangrijk bij het bepalen van de toegevoegde waarde van het 
hulpmiddel. 
 
SWOT-analyse planningtool 

  
Strength 
Een sterk punt van de planningtool is de eenvoud waarmee het hulpmiddel als 
communicatiemiddel gebruikt kan worden tussen monteurs en projectleiders van 
Orona. Door op deze wijze informatie te delen kunnen stagnaties in het proces 
worden opgemerkt en, waar mogelijk, voorkomen. Indien bepaalde stagnaties vele 
repetities vertonen kan actie worden ondernomen om deze repeterende stagnatie 
te reduceren of weg te nemen. Daarmee is het planningtool een goed instrumenten 
om het proces ook in de toekomst te optimaliseren. 
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Doordat er geen investeringskosten nodig zijn geweest voor het realiseren van de 
tool wordt iedere besparing in montagekosten die wordt gedaan ten gevolge van het 
gebruik van deze tool als een directe winst ervaren. De tool zal voornamelijk indirect 
kostenvoordelen opleveren door beter communicatie en procesoptimalisatie. Om 
die reden wordt de break-evenanalyse als sterkte gezien voor dit tool.  
 

 Weakness 
De zwakte van het tool is dat deze nog niet getest is gedurende de uitvoering van 
nog uit te voeren projecten. De planning is opgebouwd met behulp van tijdmetingen 
op eerdere projecten en door middel van de proceskennis van een projectleider van 
Orona. Of deze metingen representatief zijn voor de werkelijke montage zal in de 
praktijk moeten blijken.  
 

 Opportunity 
 De kansen voor dit hulpmiddel liggen voornamelijk in toekomstige ontwikkelingen 
ten aanzien van procesoptimalisatie. Met behulp van de planningtool kunnen de 
verbeteringen in de montageprocessen gemeten en gedocumenteerd worden. 
Een andere kans is de optimalisatie van de planningtool. Dit zou kunnen gebeuren 
door een extern bedrijf de processen die nu door de tool worden afgehandeld te 
laten optimaliseren en de kinderziektes eruit te halen. Tevens zou de tool op een 
aantal punten gebruiksvriendelijker  gemaakt kunnen worden.   

 
 Threat 

De tool dient zowel door de projectleiders als de monteurs binnen Orona als een 
positieve additie op het montageproces gezien worden voor het slagen van de 
doelstellingen van de tool. Door de tool regelmatig te updaten en data te 
verzamelen aan de hand van uitgevoerde processen kunnen nieuwe 
montageprocessen optimaal verlopen. Indien dit niet wordt gedaan zal dit proces 
minder snel gaan of mogelijk zelfs stagneren. 
 

Conclusie toetsing hulpmiddel: De kwalitatieve analyse van dit hulpmiddel geeft aan dat 
dit hulpmiddel een toegevoegde waarde levert voor het behalen van de doelstelling van 
dit afstudeerrapport. 

 
 
4.1.4 Toetsing ropingtool 
 
Naast de in dit hoofdstuk omschreven toetsingswijze voor te introduceren hulpmiddelen is het 
eerste prototype van de ropingtool onderworpen aan een aanvullende test. Gedurende deze test is 
beoordeeld of de staalkabels op de juiste wijze afrollen van de haspels. Ook is beoordeeld of de 
afstandhouder met tyleen buizen geschikt is voor het begeleiden van de staalkabels.  
 
Resultaten aanvullende test:  
De haspels rollen goed over het frame en het frame is stabiel. Het afrollen van de kabels gaat zonder 
schokken en de elastiek houdt de haspels en staalkabel in de haspels goed op hun plek, waardoor de 
kabel niet vast loopt en niet kan draaien. De haspels zijn te groot uitgevoerd waardoor de gehele 
ropingtool erg groot is. Ook is het plaatsen van de staalkabel in de haspel lastig door het lange koord 
van elastiek dat wordt gebruikt voor het opspannen van de staalkabels.  
 
De tyleen slangen geven frictie op de kabel. Deze frictie is onder de hoek waarin de kabels 
gemonteerd worden echter precies zo groot dat de kabels er met relatief weinig kracht doorheen te 
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trekken zijn, maar fungeert als rem wanneer er plotseling wordt gestopt met het trekken aan de 
kabels. Dit zou bijvoorbeeld voor kunnen komen wanneer het zakken van het tegengewicht tijdelijk 
wordt gestopt.  
 
De haspels zijn gemakkelijker op het frame te plaatsen wanneer dit wordt aangepast, zodat het 
gemakkelijker te kantelen is.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

break-even analyse ropingtool 
De materiaalkosten van de onderdelen die benodigd zijn voor het bouwen van een 
ropingtool zoals deze is ontwikeld in dit rapport liggen bij elkaar rond de € 1200,- /st. 
Deze investering in materieel dient binnen een redelijke termijn terugverdiend te 
worden in bespaarde montagetijd.  

  
 Voor het bepalen van de besparing op de montagetijd wordt een vergelijking 
gemaakt met het monteren van de staalkabels in de ‘oude’ situatie. Er werd met 
twee man gedurende ongeveer 8 uur gewerkt. Dit komt neer op een montage van 16 
manuur. Na overleg met de projectleider van Orona is de montagetijd van de kabels 
met behulp van de tool kan gebeuren op ongeveer 8 uur geschat. Dit is een ruime 
schatting om tegenvallende resultaten te voorkomen. Desondanks levert dit een 
besparing van 8 manuren op per project 
 
Voor het bepalen van het aantal projecten dat uitgevoerd dient te worden alvorens 
de investering in materieel is terug verdiend, is de volgende berekening uitgevoerd. 

 
investering in nieuw materieel

aantal bespaarde manuren per project x 40
= 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡𝑒𝑛 

Figuur 4.5 Testopstelling ropingtool versie 1 
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1200

8 x 40
= 4 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡𝑒𝑛 

 
Het terugverdienen van de investering in ongeveer 4 projecten is geschaald in de 
categorie ‘zeer goed’. De break-even analyse draagt positief bij aan de toetsing van 
het ropingtool. 

 
SWOT-analyse ropingtool 

 
Strength 
De ropingtool maakt het mogelijk de staalkabels van een 1000 kg lift door één 
persoon te laten monteren zonder dat daarbij sprake is van een fysieke 
overbelasting op de monteur. De montage met behulp van de ropingtool is 
daarnaast sneller af te ronden door één monteur dan de huidige montage met twee 
monteurs. Uit de break-even analyse blijkt dat de investering in het hulpmiddel met 
ongeveer vier projecten terug te verdienen is. Dit is een overzichtelijke kostenpost 
die niet te groot is.  
 

 Weakness 
Ondanks testen van de individuele onderdelen van de ropingtool in de werkplaats 
van Orona, is het niet mogelijk geweest de tool op locatie te testen. Ter compensatie 
van het ontbreken van deze testen is de verwachte werking van de tool voorgelegd 
aan een projectleider binnen Orona. Deze projectleider verwacht een positief 
resultaat wanneer de tool getest zou worden. Volgens de projectleider kan het 
lichten van de rem om de tractieschijf vrij te laten draaien tijdens het laten zakken 
van de kabels, lastig zijn. Overleg met de technisch specialist binnen Orona wijst uit 
dat het lichten van de rem mogelijk is met behulp van een kleine aanpassing. De 
tractieschijf draait vrij, maar is beveiligd om boven een bepaalde snelheid te draaien. 
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 Opportunity 
Wanneer dit principe van ‘kabelen’ zijn functionaliteit bewijst in Nederland, zou een 
aanpassing vanuit de fabriek in Spanje (lantegi) een optie zijn. Wanneer de kabels op 
(wegwerp) haspels worden aangeleverd, zou dit de efficiëntie van de tool verder 
verhogen. 

 
 Threat 

De tool dient zowel door de projectleiders als de monteurs binnen Orona als een 
positieve additie op het montageproces gezien te worden voor het slagen van de 
doelstellingen van de tool. Indien dit niet wordt gedaan, zal dit proces minder snel 
gaan of mogelijk zelfs stagneren. 
 

Conclusie toetsing hulpmiddel: De kwalitatieve analyse van dit hulpmiddel geeft aan dat 
dit hulpmiddel een toegevoegde waarde levert voor het behalen van de doelstelling van 
dit afstudeerrapport. 

 
 
4.1.5 Toetsing platenwagen 

 
break-even analyse platenwagen 

De platenwagens die worden gebruikt voor zowel het verplaatsen van de leiders 
(indien noodzakelijk), het verplaatsen van de cabinevloer en het tegengewichtframe. 
De platenwagen is gekocht bij een extern bedrijf. De kosten voor deze wagen 
bedragen € 130,- /st. 

 
De voornaamste winst die hier behaald wordt is de winst met betrekking tot het 
gemak waarmee deze elementen verplaatst kunnen worden. Indien wordt 
aangenomen dat er per element ongeveer vijf minuten wordt bespaard op het 
verplaatsen van de elementen wordt er totaal een kwartier per montageproces 
sneller gemonteerd.  

  
 berekening 
 
 

investering in nieuw materieel

aantal bespaarde manuren per project x 40
= 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡𝑒𝑛 

 
130

(0,08 + 0,08 + 0,08) x 40
= 14 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡𝑒𝑛 

  
Het terugverdienen van de investering in ongeveer 14 projecten is geschaald in de 
categorie ‘prima’. De break-even analyse draagt positief bij aan de toetsing van het 
ropingtool. 
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SWOT-analyse platenwagen 

 
Strength 
De platenwagen is een standaard product dat wordt gebruikt voor het verplaatsen 
van grote (relatief dunne) elementen als deuren of platen. Door het scharnier tussen 
de wielen worden de platen door de zwaartekracht in de kar geklemd waardoor deze 
zeer stabiel wordt. De kar is door de monteur veelzijdig inzetbaar in het 
montageproces. De platenwagen is zeer compact en kan daardoor gemakkelijk 
meegenomen worden door een monteur. De terugverdientijd is gunstig en de 
wagens zijn reeds op het werk getest. De eerste bevindingen van het uitvoerend 
personeel zijn zeer positief.  
 

 Weakness 
De wagen zijn niet of nauwelijks te gebruiken wanneer er gereden dient te worden 
over ongelijk (hobbelig) terrein. 

 
 Opportunity 

Wanneer dit transportmiddel voor de leiders gebruikt kan worden, wordt de inzet 
van de platenwagen verhoogd. 

 
 Threat 

Er zijn geen dreigingen geïdentificeerd voor het invoeren van dit 
transporthulpmiddel. 

 
Conclusie toetsing hulpmiddel: De kwalitatieve analyse van dit hulpmiddel geeft aan dat 
dit hulpmiddel een toegevoegde waarde levert voor het behalen van de doelstelling van 
dit afstudeerrapport. 
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4.1.6 Toetsing hijsvoorziening 
 

break-even analyse hijsvoorziening 
De investering voor het aanschaffen van de hijsvoorziening zal worden geschat naar 
aanleiding van het verschil ten aanzien van de huidige hijsvoorziening. Dit vanwege 
het feit dat de nieuwe hijsvoorziening feitelijk een additie is op de huidige 
hijsvoorziening van het montageproces. Voor het flexibel maken van de 
hijsvoorziening zijn twee liggers nodig voor het verplaatsen van de originele hijsbalk. 
Ook dient er een mechanisme gebruikt te worden voor het beheersen van de positie 
van de loopkat. Geschat wordt dat de hijsvoorziening gerealiseerd kan worden voor 
maximaal € 700,- 
 
 
Schatting van de opbrengsten ligt rond een kwartier per deur. Het aantal deuren per 
liftinstallatie is verschillend. Er is hier uitgegaan van een gemiddeld aantal deuren 
per project van 5. 

 
investering in nieuw materieel

aantal bespaarde manuren per project x 40
= 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡𝑒𝑛 

 
700

(5 x 0,25) x 40
= 14 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡𝑒𝑛 

  
Het terugverdienen van de investering in ongeveer 14 projecten is geschaald in de 
categorie ‘prima’. De break-even analyse draagt positief bij aan de toetsing van de 
flexibele hijsvoorziening. 

 
SWOT-analyse hijsvoorziening 
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Strength 
Een sterk punt voor het invoeren van een meer flexibele hijsvoorziening gedurende 
het uitvoeren van de montage van een lift is de veelzijdige inzet van de 
hijsvoorziening. De huidige hijsvoorziening is ingericht op het hijsen van de motor en 
de leiders. Hierdoor wordt bij het hijsen van andere elementen sporadisch hinder 
ondervonden van de locatie van de kettingtakel. Het verplaatsen van de takel of het 
voorzien in een hijsoog is tijdrovend. Een tweede sterk punt is het feit dat de 
flexibele hijsvoorziening voor het grootste deel bestaat uit de huidige 
hijsvoorziening.  
 

 Weakness 
Een zwakte van deze oplossing is het gebrek aan detail in de uitwerking van de 
oplossing. Daarnaast is de break-even analyse niet toereikend genoeg om positief bij 
te dragen aan het invoeren van dit hulpmiddel. De noodzaak voor het invoeren van 
dit hulpmiddel is aanwezig bij een aantal deelprocessen binnen het montageproces, 
wanneer dit individueel uitgevoerd wordt.  

 
 Opportunity 

Wanneer dit idee is uitgevoerd, is het gemakkelijk toepasbaar op andere (grotere of 
kleinere) lifttypen. 

 
 Threat 

Het systeem kan te gecompliceerd worden waardoor de werking, en de voordelen 
daarvan, mogelijk niet optimaal kunnen zijn. 

 
Conclusie toetsing hulpmiddel: De kwalitatieve analyse van dit hulpmiddel geeft aan dat 
dit hulpmiddel een toegevoegde waarde levert voor het behalen van de doelstelling van 
dit afstudeerrapport. 

 
4.1.7 Toetsing beugel regenunit 
 

break-even analyse beugel regenunit 
Van de beugels ten behoeve van de regen-unit zijn geen prototypes gemaakt. De 
kosten van deze beugels worden op basis van ervaring geschat op € 200,- per 
muurbeugel (en dus per project). Het aanpassen van de kanteltafel voor de motor zal 
eenmalig een kostenpost met zich meebrengen van ongeveer € 50,-. Verder zal de 
montage in de nieuwe situatie door 1 monteur in plaats van twee monteurs gedaan 
worden. De oude montagemethode kostte de montage van het regeneratieve 
systeem ongeveer anderhalf uur. De montage volgens de nieuwe methode zal een 
vergelijkbare duur in beslag nemen.   

  
  

investering in nieuw materieel

aantal bespaarde manuren per project x 40
= 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡𝑒𝑛 

 
50

(1.5 x 40)  − 200
= −90 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡𝑒𝑛 

 
De kosten van de montagebeugels zijn materiaalkosten van de lift, en kunnen 
worden doorberekend in de kostprijs van de lift. Dit veranderd de break-even 
analyse. Naar verwachting zal de stijging van de kostprijs geen negatieve gevolgen 
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hebben omdat de gegenereerde kosten teniet zullen worden gedaan door de gedane 
besparingen elders in het proces. Aanpassingen aan de montagemethode zijn 
noodzakelijk in verband met de fysieke overbelasting die optreedt tijdens het 
monteren van het regeneratieve systeem. 
 

investering in nieuw materieel

aantal bespaarde manuren per project x 40
= 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡𝑒𝑛 

 
50

1.5 x 40
= 1  𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡 

 
 
Met behulp van een kwalitatieve analyse zal bepaald worden of het introduceren 
van de materiaalkosten geoorloofd is.  
 

SWOT-analyse beugel regenunit 

 
Strength 
Het invoeren van deze montagemethode brengt de fysieke belasting op de 
monteur(s) onder de grenswaarde voor de fysieke belasting die is gesteld in dit 
rapport. Tevens is de montage uit te voeren door 1 monteur. 
 

 Weakness 
De materiaalkosten die voortkomen uit het lokaal produceren van de extra 
muurbeugel overstijgen de winst in het aantal gebruikte manuren. Hierdoor kost de 
montage met behulp van dit hulpmiddel meer dan zonder dit hulpmiddel. Dit geldt 
echter alleen op het moment dat enkel naar de deelactiviteit monteren regen unit 
wordt gekeken. Het op deze manier uitvoeren van de montage, maakt het mogelijk 
om het gehele montageproces door één monteur uit te laten voeren. Dit levert een 
besparing in manuren op gedurende het gehele project. 
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 Opportunity 
Door vanuit de productiefrabriek in Spanje de muurbeugels te gaan produceren kan 
de kostprijs hiervan omlaag gebracht worden, waardoor de materiaalkosten zullen 
dalen en de baten van het hulpmiddel zullen stijgen.  

 
 Threat 

De montagemethode is gecompliceerder dan de huidige montagemethode met twee 
personen. Er moet voor gewaakt worden dat de montagemethode met meerdere 
personen niet aantrekkelijker lijkt om uit te voeren voor monteurs, ondanks de hoge 
fysieke belasting die daarbij optreedt.  
 

Conclusie toetsing hulpmiddel: De kwalitatieve analyse van dit hulpmiddel geeft aan dat 
dit hulpmiddel een toegevoegde waarde levert voor het behalen van de doelstelling van 
dit afstudeerrapport. 

 
 
4.1.8 Toetsing werksteiger put 
 

break-even analyse werksteiger put 
De werksteiger bestaat uit twee verstelbare element die grote overeenkomst 
hebben met schroefstempels. Deze elementen worden echter horizontaal in plaats 
van verticaal gebruikt. Voor een inschatting van de prijs wordt voor deze elementen 
ongeveer € 60,- per element gerekend. Totaal komt dit op €120,-. Voor de overige 
elementen van de werksteiger zoals hout en bevestigingsmiddelen wordt € 50,- 
gerekend. De kosten bedragen bij elkaar genomen ongeveer € 170,- 
Door het gebruik van de steiger hoeven de gewichtblokken die in het tegengewicht 
geplaatst dienen te worden, niet meer naar een andere verdieping verplaatst te 
worden. De blokken hoeven een aantal maal minder verplaatst te worden en kunnen 
daarnaast in een betere tilhouding in het tegengewichtframe geplaatst worden. Dit 
levert een geschatte besparing op van 1,5 uur per project.  

  
investering in nieuw materieel

aantal bespaarde manuren per project x 40
= 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡𝑒𝑛 

 
170

(1.5 x 40) 
= 3  𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡𝑒𝑛 

 
Het terugverdienen van de investering in ongeveer 3 projecten is geschaald in de 
categorie ‘zeer goed’. De break-even analyse draagt positief bij aan de toetsing van 
de tijdelijke werksteiger. 
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SWOT-analyse werksteiger put 

 
Strength 
Deze werksteiger voorziet in een snel te monteren werkvloer in de put. Deze 
werkvloer biedt de mogelijkheid om het tegengewicht op een fysiek minder 
belastende wijze uit te voeren. Het systeem is verstelbaar, en daardoor toe te 
passen op projecten met verschillende schachtafmetingen. De benodigde investering 
voor de aanschaf van materiaal wordt binnen een zeer korte tijd terugverdient. 
 

 Weakness 
- 

 
 Opportunity 

Dit steigersysteem kan, mits aangepast, worden ontwikkeld voor het gebruik in 
situaties waarbij met behulp van steigers in de schacht wordt gewerkt.  

 
 Threat 

Het systeem is niet ver genoeg ontwikkeld om praktijktesten uit te voeren. Testen 
waarbij wordt gekeken naar de veiligheidsrisico’s van dit systeem zullen uit moeten 
wijzen dat met behulp van dit systeem een veilige werksituatie blijft bestaan. 
 

Conclusie toetsing hulpmiddel: De kwalitatieve analyse van dit hulpmiddel geeft aan dat dit 
hulpmiddel een toegevoegde waarde levert voor het behalen van de doelstelling van dit 
afstudeerrapport. 
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4.2 toetsing proces algemeen 

Om te toetsen of het montageproces, zoals dat in dit rapport ontworpen en omschreven is, voldoet 
aan de eisen zal binnen deze paragraaf beoordeeld worden of de eisen die gesteld zijn aan het te 
ontwerpen proces ook daadwerkelijk zijn behaald.  
Per gestelde eis in het programma van eisen wordt omschreven op welke aspecten deze eis al dan 
niet behaald is.  
 
 
Eisen met betrekking tot aanpassingen: 

 Afwijkingen binnen het montageproces kunnen worden voorkomen; 
De planningtool biedt een goede houvast voor de gewenste montagevolgorde. De rol van 
de projectleiders is het sturen en controleren van het proces om te waarborgen dat dit 
ook daadwerkelijk wordt gedaan. Deze eis kan worden uitgevoerd met behulp van het 
ontwikkelde hulpmiddel. 

 Het proces wordt gestuurd zodat stagnaties in het proces gemeten en eerder vastgesteld 
worden; 
De planningtool wijst aan wanneer een  stagnatie voor oponthoud zorgt. Op ieder 
moment in het proces is vast te stellen of stagnaties het proces vertraagd hebben. Dit is 
vast te stellen vanaf het moment dat deze zijn opgetreden. Om die reden kan de eis 
behaald worden. 

 Wachttijd door werken met meerdere monteurs wordt tot een aanvaardbaar niveau 
gebracht (maximaal 5% van de montagetijd); 
Door de montage door één monteur uit te laten voeren komen afstemverliezen en 
wachttijden voor tweede monteurs niet voor binnen het montageproces. Indien wordt 
gekozen voor een montage met meerdere personen is in beeld gebracht op welke punten 
van het proces dit noodzakelijk is en op welke punten dit leidt tot grote afstemverliezen. 
Om die reden kan deze eis worden behaald. 

 Voorafgaand aan een investering in een hulpmiddel dat geïntroduceerd wordt in het 
montageproces is deze getoetst; 
Ieder hulpmiddel dat ontworpen is binnen dit afstudeerwerk is getoetst. Deze toets is 
bepaald binnen dit afstudeerproject en toetst of het introduceren van dit hulpmiddel in 
het montageproces een positief effect heeft op de efficiëntie van het montageproces. 
Door toekomstige investeringen in materieel te blijven toetsen kan een goede afweging 
gemaakt worden voor het inzetten van het materieel. Alle geïntroduceerde hulpmiddelen 
in het montageproces zijn getoetst (kwalitatief theoretisch), deze eis  kan om die reden 
gehaald worden. 

 De fysieke belasting op de uitvoerende monteur blijft onder de gestelde grenswaarde 
voor fysieke belasting gedurende het gehele montageproces.  
Gedurende twee handelingen binnen het proces treedt, ook na innovatie van het 
montageproces, een fysieke overbelasting op op de monteur. Dit geldt voor het plaatsen 
van de besturingskast, en voor het plaatsen van de leiders in het hulpmiddel (indien deze 
getransporteerd dienen te worden).  Het plaatsen van de besturingskast is een 
grensgeval omdat de kast niet getild, maar voornamelijk gekanteld dient te worden. 
Hierbij zullen de krachten op het lichaam van de monteur lager zijn dan bij tillen. Het 
verplaatsen van de leiders is niet bij iedere montage noodzakelijk en is bouwplaats 
afhankelijk. Er is door het invoeren van het hulpmiddel een verlaging van de fysieke 
belasting op de monteur gecreëerd. Enkel tijden het plaatsen van de leider in het 
hulpmiddel treedt mogelijk een tijdelijke fysieke overbelasting op. Gedurende het 
transport van de leider treedt deze belasting niet meer op.   
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Voor de overige handelingen binnen het montageproces kan gesteld worden dat, 
gedurende het uitvoeren van deze handelingen door één monteur, deze monteur niet 
fysieke overbelast wordt tijdens het uitvoeren van de montagehandelingen. Deze eis kan 
slecht grotendeels gehaald worden. 

 
Wens met betrekking tot te introduceren hulpmiddelen:  

 Er worden bij voorkeur geen hulpmiddelen geïntroduceerd wanneer gebruik gemaakt 
kan worden van de aanwezige hulpmiddelen. 
Enkel voor de knelpunten die middels dit afstudeerwerk zijn onderzocht, is een nieuw 
hulpmiddel geïntroduceerd om de doelstellingen te behalen. Daarbij is zoveel mogelijk 
gebruik gemaakt van de huidige hulpmiddelen binnen het montageproces. 

 
Algemene eis: 

 Het nieuwe montageproces is goedkoper dan het huidige proces; 
Door monitoren van de uitgevoerde montageprocessen en de uit te voeren 
montageprocessen is het mogelijk om te bepalen wat de exacte kostenbesparingen zijn 
van het nieuwe montageproces.  
Door te monteren met een enkele monteur in plaats van twee kunnen wachttijden en 
afstemverliezen worden tegengegaan. Hierdoor wordt een kostenbesparing op het 
aantal benodigde manuren per project verwacht. 
Het planningstool biedt de mogelijkheid accurater en sneller in te grijpen bij stagnaties in 
het proces. Dit zal naar verwachting leiden tot een vermindering van het aantal 
onproductieve uren dat voor komt binnen een montageproces. Ook dit zal een 
kostenbesparing op het benodigde aantal manuren per montageproces met zich mee 
brengen. Deze eis kan worden behaald.  
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4.3 Evaluatie 

Naar aanleiding van een vermoeden dat bestond binnen het gastbedrijf en de directie dat er nog 
ruime winst te behalen valt met betrekking tot efficiency binnen het montageproces van 
nieuwbouwliften binnen het bedrijf, is een nieuw montageproces voor 1000 kg liften van Orona 
ontwikkeld. Dit ontwerp is een optimalisatie van het bestaande montageproces binnen het 
gastbedrijf. De aanpassingen binnen dit montageproces komen voort uit onderzoeksresultaten op 
basis van onderzoek dat is uitgevoerd binnen dit afstudeerwerk. Dat onderzoek is geïnitieerd door 
knelpunten die naar voren zijn gekomen tijdens een geparticipeerde observatieperiode binnen het 
bedrijf.  
 
Het nieuwe montageproces is weergegeven in een algemene procesomschrijving. Deze omschrijving 
bevat een overzicht van de algemene opbouw van het montageproces met de daarbij behorende 
processtappen. Deze stappen worden individueel omschreven. Hierbij wordt, met behulp van 
afbeeldingen, ondersteund met tekstuele toelichting, het proces stap voor stap uiteengezet. In dit 
rapport staan de genomen stappen om tot dit ontwerp te komen, samen met de  resultaten daarvan 
en een toetsing van het vernieuwde proces.  
 
Binnen het rapport is een programma van eisen opgesteld voor het ontwerp van het montageproces 
dat binnen dit afstudeerwerk is ontwikkeld. Deze eisen zijn na ontwikkeling van het proces getoetst 
om te bepalen of het ontworpen proces voldoet aan de eisen die uit onderzoek naar voren zijn 
gekomen. Tabel 4.1 geeft weer in welke mate dit geslaagd is. Enkel de eis met betrekking tot fysieke 
belasting op de monteur is slechts ten dele behaald. Aan de rest van de eisen is voldaan. 
 
Tabel 4.1 Toets PvE nieuwe montageproces 

 
Er zijn vijf hulpmiddelen geïntroduceerd in het montageproces om dit montageproces te laten 
voldoen aan de eisen zoals deze gesteld zijn in het Programma van Eisen (PvE). Tabel 4.2 laat zien 
dat alle ontwikkelde hulpmiddelen een positieve beoordeling hebben behaald in de toets die is 
uitgevoerd op het ontwerp van de hulpmiddelen. De beugel voor de regen-unit heeft slechts een 
klein vinkje vanwege het feit dat deze individueel niet bijdraagt aan een kostenbesparing binnen het 
montageproces, maar wel noodzakelijk is voor het verlagen van de fysieke belasting tot onder de 
gestelde grenswaarde. 
 
Tabel 4.2 Toets geïntroduceerde hulpmiddelen 

Toets geïntroduceerde hulpmiddelen 

Planningtool  
Ropingtool  
Platenwagen  
Flexibele hijsvoorziening  
Beugel regen-unit  
 
 
 

Toets PvE nieuwe montageproces 

Afwijkingen binnen het montageproces worden voorkomen  
Het proces wordt gestuurd zodat stagnaties binnen het proces gemeten worden  
Wachttijd meerdere monteurs wordt teruggebracht tot een acceptabel niveau  
Voorafgaan aan een investering in een hulpmiddel wordt dit getoetst  
De fysieke belasting op de monteur blijft onder de grenswaarde  
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Het programma van eisen is opgesteld aan de hand van tien deelprocessen binnen het 
montageproces die aangepast dienden te worden teneinde de doelstelling te kunnen behalen. Tabel 
4.3 geeft weer in welke mate de oplossing, de knelpunten voor de geanalyseerde processen heeft 
weggenomen.  
 
Tabel 4.3 Aanpassingen aan deelactiviteiten binnen montageproces 

Nr. Activiteit verbeterpunt 

  Sturing Individueel Fysiek 
1 Planning opstellen    
2 Leider verplaatsen    
3 Tegengewichtframe verplaatsen    
4 Kooivloer monteren    
5 Staalkabels plaatsen    
6 Regen unit monteren    
7 Cabinedeurmotor plaatsen    
8 Motor plaatsen    
9 Besturing plaatsen    
10 Vullen tegengewicht    

  
 
Tot slot kan op basis van dit afstudeerrapport worden bepaald of de gestelde doelstelling binnen dit 
afstudeerwerk behaald is. Dit afstudeerrapport is gebaseerd op de volgende doelstelling: 
 

‘Het voorkomen van kosten binnen het montageproces van een nieuwbouw- personenlift van 
Orona (gearless MRL) ten gevolge van afwijkende montagemethoden tussen verschillende 
monteurs, gebrek aan sturing en meetbaarheid van het montageproces, te veel wachttijd 
door werken met meerdere monteurs, het ontbreken van kwaliteitseisen van materieel en 
fysiek zware activiteiten binnen de montage alsmede het op tot een acceptabel niveau 
terugbrengen van de fysieke belasting op monteurs gedurende het uitvoeren van het 
montageproces.’ 

 
Concluderend kan gezegd worden dat de doelstelling binnen dit afstudeerrapport behaald kan 
worden door het uitvoeren van het ontwikkelde montageproces. De doelstelling is uiteen te rafelen 
in twee delen. Het kostenbesparende deel en het terugbrengen van de fysieke belasting. Het 
kostenbesparende gedeelte bestaat uit vijf onderdelen die ieder afzonderlijk zijn onderzocht. Op 
basis van dit onderzoek is een oplossing ontworpen en deze zijn samengevoegd tot één 
montageproces. Dit proces is getoetst aan de in het rapport gestelde eisen om de doelstelling te 
behalen. De ontworpen oplossingen maken een besparing van kosten ten gevolge van de vijf 
gestelde oorzaken mogelijk, waardoor de conclusie van de toetsing positief is.  
De fysieke belasting binnen het montageproces kan aanzienlijk verlaagd worden door het 
introduceren van de hulpmiddelen. Het is aannemelijk gemaakt dat de fysieke belasting gedurende 
het gehele montageproces onder de gestelde grenswaarde voor de fysieke belasting van een 
monteur blijft, ook wanneer deze monteur het montageproces geheel alleen uitvoert.  
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4.4 Aanbeveling 

Op basis van de resultaten van de uitgevoerde onderzoeken en de ontwikkelde oplossingen voor de 
onderzochte knelpunten binnen het montageproces kan een aantal aanbevelingen worden gaan aan 
Orona Nederland.  
 
Het binnen dit afstudeerwerk ontwikkelde proces is enkel theoretisch getest. Testen van zowel de 
verschillende hulpmiddelen die zijn ontwikkeld als het samengevoegde proces, wordt aanbevolen 
om de daadwerkelijke prestaties van de elementen te toetsen. De hulpmiddelen kunnen los van 
elkaar getest worden alvorens het gehele proces te testen. Op die wijze kan in kaart worden 
gebracht wat de effecten zijn van de verschillende elementen op het montageproces wanneer deze 
in de praktijk worden gebruikt.  
 
Binnen dit afstudeerwerk is aannemelijk gemaakt dat het montageproces uitgevoerd kan worden op 
de wijze waarop dit ontworpen is. Voor enkele oplossingen is daartoe een oplossing ontworpen  in 
globale lijnen. Verdere ontwikkeling van de hulpmiddelen: hijsmiddel en montagebeugel voor het 
regeneratieve systeem vereisen verdere ontwikkeling en een aanvullende analyse van mogelijk 
optredende knelpunten alvorens deze kunnen worden toegepast in de praktijk.  
 
Gedurende de geobserveerde montagemethode van het regeneratieve systeem treedt een fysieke 
overbelasting van de monteur(s) op. Om die reden is die montagemethode dusdanig aangepast dat 
het regeneratieve systeem zonder fysieke overbelasting van de monteur uitgevoerd kan worden. 
Deze montagemethode lijkt complexer dan de eerder gebruikte montagemethode. Verder 
vereenvoudigen van deze montagemethode, zonder het introduceren van verhoogde fysieke 
belasting, wordt aanbevolen.    
 
Om te testen in welke mate fysieke belasting voor komt in het nieuwe proces wordt aanbevolen 
metingen te verrichten aan de fysieke belasting op de monteur. Binnen dit afstudeerwerk was 
slechts ruimte om dit in globale lijnen te doen. Metingen aan de fysieke belasting kunnen worden 
gedaan met behulp van het NIOSH-hulpmiddel. 
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Begrippenlijst 
Gezien het grote aantal termen in dit rapport die direct verbonden zijn met de liftensector is er voor 
gekozen in dit verslag een uitgebreide begrippenlijst bij te voegen. Deze lijst dient het doel 
verduidelijking te scheppen met betrekking tot begrippen die gebruikt zijn in het verslag, maar voor 
een persoon die niet bekend is met liften onduidelijk kunnen zijn. In deze lijst is de ruimte aanwezig 
om veel gebruikte vaktermen ruimer toe te lichten dan in de rapporttekst. 
 
Astro 
Het woord astro wordt in dit rapport gebruikt als afkorting voor ASTRO-takel. De astro is een 
elektrische hijssysteem dat met behulp van een motor langs een staalkabel kan stijgen en dalen. 
Deze takel wordt binnen het montageproces gebruikt voor het verticaal verplaatsen van de liftcabine 
op het moment dat de definitieve aandrijving van de lift nog niet gemonteerd is.  
 
Bouwlift 
Binnen het bedrijf Orona wordt de term ‘bouwlift’ gebruikt voor personenliften die in de 
nieuwbouwfase door Orona zijn gebouwd en al tijdens het bouwproces op het project worden 
gebruikt.  
 
Brandweerlift 
Een brandweerlift is een lift die door de brandweer gebruikt kan worden wanneer dit noodzakelijk is. 
Deze lift heeft aanvullende veiligheidseisen om de werking te kunnen garanderen wanneer deze lift 
gebruikt wordt voor bijvoorbeeld het blussen van het gebouw of het evacueren van mensen. 
 
Huidige proces 
Het proces zoals dat is geobserveerd tijdens de geparticipeerde observatie bij het bedrijf Orona 
Nederland is geobserveerd. 
 
Hulpmiddel 
‘Middel dat de bereiking van een doel bevorderd’ (Boon & Geeraerts, 2005). In dit afstudeerplan 
wordt het begrip hulpmiddel op omschreven als een mechanisch werktuig dat het uit te voeren werk 
lichter maakt of versnelt. 
 
Individueel uitvoeren montageproces 
Wanneer slechts één monteur op de locatie aanwezig is voor het installeren van de liftinstallatie kan 
worden gesproken van een individueel montageproces. In het voorbereidingstraject en het instellen 
en keuren na de montage kunnen wel meerdere personen worden betrokken. Het betreft hier enkel 
het deel van het montageproces dat op de bouwplaats wordt verricht tussen het lossen van de 
vracht en het instellen van de lift. 
 
Kwaliteitseis 
Uitdrukking van de behoeften of de vertaling hiervan in een verzameling kwantitatief of kwalitatief 
kenbaar gemaakte eisen, voor de kenmerken van een entiteit om realisering en onderzoek daarvan 
mogelijk te maken (Encyclo.nl, 2015). Binnen dit project heeft de term kwaliteitseis voornamelijk 
betrekking op het begrip materieel. 
 
Leider 
Wanneer in dit rapport het woord leider wordt gebruikt, wordt er verwezen naar de 
geleidingsprofielen die de liftcabine of het tegengewicht geleiden in verticale richting. Het betreft T-
vormige stalen profielen, waarbij verschillende afmetingen mogelijk zijn in verband met de 
afmetingen en het gewicht van de lift of het tegengewicht.  
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Leiderbeugels 
Dit zijn de beugels waarmee de leiders aan de schachtwand worden bevestigd. Er bevindt zich één 
leiderbeugel aan tegengewichtzijde van de schacht. Aan deze beugel zitten beide 
tegengewichtleiders en één van de twee hoofleiders bevestigd. Aan de andere zijde in de schacht zit 
een tweede beugel waaraan de tweede hoofdleider bevestigd wordt.  
 
Leideropstelling 
Dit is de basis van de leiders. De wijze waarop de leider in de put opgesteld worden wordt de 
leideropstelling genoemd. De leideropstelling bestaat uit de leiders met vloerplaten en buffers. De 
steekmaat is een belangrijke maat van de leideropstelling.  
 
Leiderring 
Een leiderring is een omschrijving van een groep onderdelen die meerdere keren terug komt in het 
montageproces van een liftinstallatie. Een leiderring bestaat uit alle leiderbeugels en leiders die zich 
op dezelfde hoogte in de schacht bevinden. In de montage wordt gesproken van het monteren van 
een leiderring omdat van onder naar boven deze ringen vanaf het cabinedak gezien de monteur 
omringen op een vaste afstand. Deze afstand wordt de leiderbeugelafstand genoemd. 
 
Machineroomless (MRL) 
Dit is de term die wordt gebruikt om aan te geven dat er geen machinekamer benodigd is om de 
motor van de lift te plaatsen. Tegenwoordig is dit nagenoeg standaard in Nederland. De motor die 
de lift aandrijft bevindt zich dan in de liftschacht zelf. 
 
Materiaal 
‘Ruwe grondstof, bouwstof’ (Boon & Geeraerts, 2005). Met betrekking tot dit rapport omvat het 
begrip materiaal al datgene dat wordt gebruikt tijdens de montage van de lift. 
 
Materieel 
‘Al wat nodig is tot de uitoefening van een bedrijf: werktuigen en machines’ (Boon & Geeraerts, 
2005). Met betrekking tot dit rapport omvat het begrip materieel al datgene dat wordt gebruikt 
tijdens de montage van de lift. 
Montageproces 
Met montageproces wordt in dit onderzoek het proces van de montage bedoeld. Hierbij kan proces 
worden gespecificeerd als de ‘werking in haar voortgang beschouwd’ (Boon & Geeraerts, 2005). Met 
betrekking tot dit rapport betreft het de voortgang van de werkzaamheden die benodigd zijn voor 
het realiseren van een personenlift op een bouwplaats. 
 
Nieuwbouwlift 
Binnen dit onderzoek kan een nieuwbouwlift worden omschreven als een lift die wordt gemonteerd 
in een gebouw dat nog in aanbouw is. Binnen Orona wordt een nieuwbouwlift gedefinieerd aan de 
hand van de situatie waar de lift in zal worden geplaatst. Wanneer er nog geen liftsysteem 
geïnstalleerd is op het moment dat Orona als partij wordt betrokken in een bouwproces, wordt het 
project als ‘nieuwbouwproject’ aangemerkt. 
 
Opvoerhoogte 
De opvoerhoogte van een liftinstallatie is de benaming voor een veelgebruikte maat. Deze maat is de 
afstand van de bovenkant van de dorpel op de onderste verdieping tot de bovenkant van de dorpel 
op de bovenste verdieping. Met andere woorden is dit de maximale hoogte waarover de lift zich 
verplaatst wanneer deze in een normale situatie wordt gebruikt. Wanneer hierbij de schachttop en 
de put worden opgeteld, geeft dit de maat van de totale schachthoogte weer. 
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Orona Gearless 
De motor die wordt gebruikt om de 1000 kg personenlift aan te drijven is een elektrische 
tractiemotor die wordt omschreven als ‘de Orona Gearless’ motor. 
 
Stopplaats 
Een stopplaats is/zijn de schachtopening(en) die zich op dezelfde hoogte in de schacht bevinden en 
waardoor gebruikers van de lift deze kunnen betreden of verlaten. Het is een bepaalde hoogte 
waarop de lift kan worden opgeroepen. 
 
Telescoopdeur 
Een liftdeur die uit verschillende delen bestaat. Telescoopdeuren hebben de eigenschap dat de 
deurvleugels ‘in elkaar’ schuiven naar een kant toe. Die kan zowel rechts als links openend zijn. 
Wanneer de delen van de deur naar twee zijden openen noemt men dit centraal openende deuren. 
 
Vast takenpakket 
Een vooraf bekend geheel van taken, die uitgevoerd dienen te worden ten behoeve van de montage 
van de lift, met een vooraf bepaalde werkvolgorde. Deze werkvolgorde is bepaald aan de hand van 
de meest optimale montagemethode voor het project. 
 
1000 kg lift 
De waarde 1000 kg omschrijft het gewicht waarmee de lift maximaal beladen mag worden tijdens 
het gebruik. Dit wordt vaak ook omgerekend en aangegeven in het maximaal aantal personen dat in 
de lift mag staan (1000 kg is maximaal 13 personen). Wanneer deze waarde wordt overschreden, zal 
dit worden aangegeven middels een alarmsignaal (Orona). 
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