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Voorwoord 

V~~r u ligt het afstudeerrapport met daarin na de inleiding, een onderzoeksdeel, een ontwerpdeel met ter 

afsluiting conclusies en aanbevelingen. Het onderzoeksdeel vormt de basis van het ontwerpdeel waarin het 

hulpmiddel wordt beschreven. Oit hulpmiddel zal bijdragen aan een verhoging van de arbeidsproductiviteit van de 

bouwplaatsmedewerkers bij Heijmans Bouw Best BV. Het onderwerp van dit onderzoek luidt dan ook: 'onderzoek 

naar de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker' . 

Ter afsluiting van de masteropleiding Construction Technology die ik volg aan de Technische Universiteit in 

Eindhoven, wordt verwacht een afstudeeronderzoek uit te voeren. Het genoemde onderwerp voigt uit een 

participerend onderzoek dat ik heb uitgevoerd op een bouwplaats in Venray van Heijmans Bouw Best BV. 

Oit rapport voigt uit een literatuurstudie, afgenomen interviews met hoofdzakelijk werknemers van Heijmans Bouw 

Best BV. en tijdsmetingen die gehouden zijn op vijf bouwplaatsen waar Heijmans Bouw Best BV. op het moment 

van schrijven van dit rapport bezig is. Voor de toetsing van het hulpmiddel heb ik dankbare ondersteuning gehad 

van twee uitvoerders van Heijmans Bouw Best BV. 

Bij deze wil ik daarom de heren J. Oekkers en H. Lindhout bedanken voor hun medewerking . Verder wil ik allerlei 

andere personen bed an ken die mij hebben geholpen tijdens het onderzoek. Allereerst aile medewerkers van 

Heijmans Bouw Best BV. die mij te allen tijde openhartig te woord hebben gestaan en in het bijzonder: 

• Voorzitter/hoofdbegeleider TU/e: Prof. Ing. F.J .M. Scheublin 

• 2e Begeleider TU/e: Ing. C. de Bruijn 

• Bedrijfsbegeleider Heijmans Bouw Best BV: Ir. S. Borremans 

Verder te noemen: 

• Ing. L. Brokelman: PRC Bouwcentrum International 

Twan Welten 

Best, 9 mei 2008 
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rUle 
Samenvatting 

Het tot stand komen van een bouwwerk heeft veel om handen. Na een (vaak langdurig) voorbereidingstraject 

vindt de daadwerkelijke realisatie plaats tijdens het uitvoeringsproces. Het zijn de bouwplaatsmedewerkers die in 

deze fase ervoor zorgen dat papier werkelijkheid word!. Een optimale situatie voor deze personen is gewenst om 

de arbeidsproductiviteit zo hoog mogelijk te houden. Onder arbeidsproductiviteit wordt hier verstaan, de 

hoeveelheid tijd dat een bouwplaatsmedewerker op een achturige werkdag daadwerkelijk bezig is met zijn 

productie. Wat betreft een bouwplaatsmedewerker gaat het in dit onderzoek om personen die werkzaamheden 

uitvoeren op een bouwplaats welke tot resultaat hebben het realiseren van een gebouw. Het gaat dan om 

medewerkers van Heijmans Bouw Best BV. 

Arbeidsproductiviteit en de manuren die verbruikt worden tijdens de uitvoering van een bouwwerk hebben een 

sterke relatie. Met hierop volgend het feit dat er op het moment van uitvoeren van dit onderzoek een negatief 

verschil zit van circa 16% tussen de begrote en de verbruikte manuren, kan gezegd worden dat het van groots 

belang is nader naar de arbeidsproductiviteit te kijken in relatie tot factoren die hierop van invloed zijn. Doel van 

het onderzoek is dan ook het bepa/en en beheersbaar maken van de factoren welke de meest negatieve invloed 

hebben op de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker en op deze wijze een bijdrage leveren aan 

het zo nauwkeurig mogelijk nastreven van de beg rote manuren. 

Door middel van een literatuurstudie, aangevuld met interviews, is inzicht verkregen in de factoren welke direct 

van invloed zijn op de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker. Ze kunnen ingedeeld worden in drie 

hoofdgroepen welke kritisch beschouwd zijn : 

1. motivatie van een bouwplaatsmedewerker 

2. bouwplaatssituatie 

3. organisatie en management op een bouwplaats 

Aansluitend op de hoofdgroepen mogen punten die op bedrijfsorganisatorisch gebied een rol spelen niet 

ongenoemd worden gelaten. Het gaat om arbeidsnormen, inkoop en onderaannemers die een indirecte relatie 

hebben met de arbeidsproductivitei!. Doordat het gaat om zaken die een indirecte relatie hebben met de 

arbeidsproductiviteit heeft het onderzoek zich niet gespecificeerd op eventuele problemen die hiermee te maken 

kunnen hebben. De pijlen zijn gericht op de drie hoofdgroepen. 

Na inventarisatie van de factoren zijn er, door het houden van interviews, meningen van allerlei disciplines binnen 

Heijmans Bouw Best BV. verzameld over hoe men denkt over de relatie tussen de drie hoofdgroepen en de 

arbeidsproductiviteit. Hiermee is het beeld ontstaan dat de problemen liggen op het gebied van organisatie en 

management met als gevolg een afnemende motivatie bij de bouwplaatsmedewerkers. Voordat er echter 

conclusies getrokken kunnen worden is het relevant om naar de werkelijkheid te kijken. Er zijn daarom op vijf 

bouwplaatsen van Heijmans Bouw Best BV. tijdsmetingen in de vorm van multimomentopnamen uitgevoerd. 

Hieruit is duidelijk geworden waar de problemen liggen met betrekking tot de tijdsverdeling op een achturige 

werkdag . Significant is aangetoond dat bouwplaatsmedewerkers te veel bezig zijn met zaken als lopen, halen, 

zoeken en overleggen. 

Wanneer aile resultaten op een rij gezet worden kan geconcludeerd worden dat de bouwplaatssituatie de minst 

bepalende factor is. Problemen liggen op het gebied van organisatie en management met afnemende motivatie 
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als gevolg. Dit uit zich in onduidelijkheden met betrekking tot een taak- en doelstelling voor de 

bouwplaatsmedewerkers. Ze den ken daardoor niet voldoende na voor ze aan een taak beginnen en gedurende 

de werkzaamheden ontstaan er onderbrekingen wat de motivatie niet ten goede komt. Bovendien is het zo dat 

uitvoerders taken niet efficient inplannen met terugkoppeling naar de overallplanning en de werkbegroting . 

Gevolg is dat bouwplaatsmedewerkers niet duidelijk wordt gemaakt wanneer een taak gereed moet zijn wat er 

weer toe leidt dat iedereen in zijn eigen tempo gaat werken waardoor taken onnodig uitlopen. Uiteindelijk 

ontstaan er negatieve verschillen met betrekking tot de manuren die beg root zijn en de werkelijkheid verbruikte. 

Terug kijkend naar de doelstelling en inhakend op de zojuist opgesomde problemen, is de volgende stap om deze 

problemen beheersbaar te maken. Vanuit de analyse is er een hulpmiddel ontwikkeld wat tevens 

geschematiseerd is ten behoeve van de toetsing van het hulpmiddel. Dit hulpmiddel richt zich op het plannen van 

de activiteiten die de bouwplaatsmedewerkers moeten uitvoeren met daarbij de ondersteuning van een 

taakinstructieblad . 

Het betreft een Excel-document dat bestaat uit een werkblad 'planning' en werkbladen waarin 

taakinstructiebladen samengesteld kunnen worden. Een uitvoerder gaat daarbij in eerste instantie aan de slag 

met het werkblad 'planning'. Hij heeft de mogelijkheid om voor zes we ken activiteiten met daarbij 

bouwplaatsmedewerkers in te plannen waarbij uiteindelijk automatisch verschilien naar voren komen tussen de 

beg rote manuren en de door de uitvoerder ingeplande manuren. De taakinstructiebladen zitten aan het werkblad 

'planning' gekoppeld en per activiteit kan er een taakinstructieblad opgesteld worden. Aliereerst verschijnen 

automatisch (volgend uit het werkblad 'planning') algemene gegevens, de tijdsplanning voor de activiteit en wie 

de activiteit moet uitvoeren op het taakinstructieblad. Aanvullend kan de uitvoerder allerlei gegevens, als 

bijvoorbeeld te gebruiken tekeningen en materiaal invullen zodat een helder, eenduidig en compleet document 

voor de bouwplaatsmedewerker ontstaat. 

Om te zien of het hulpmiddel daadwerkelijk tijdens de uitvoering een bijdrage kan leveren, is het op twee 

bouwplaatsen getoetst. Het gaat om bouwplaatsen in Boxtel en Venray waar eerder ook tijdsmetingen zijn 

uitgevoerd, omdat zodoende aile betrokkenen al op de hoogte waren van het onderzoek. De uitvoerders op deze 

twee bouwplaatsen zijn gemotiveerd om met het hulpmiddel aan de slag te gaan en met hun hulp is het mogelijk 

om draagvlak te creeren ten behoeve van eventueel toekomstig gebruik van het hulpmiddel. Nadat de uitvoerders 

verschillende activiteiten hadden ingepland zijn de bijbehorende taakinstructiebladen aan de 

bouwplaatsmedewerkers afgegeven. Van daaruit zijn er twee toetsingsmiddelen gebruikt. In eerste instantie is 

gekeken of de activiteiten op het gevraagde tijdstip zijn afgerond en daarnaast is naar de mening van de 

personen gevraagd die met het hulpmiddel gewerkt hebben. 

Gedurende het toetsen is het hulpmiddel niet rigoureus aangepast, er zijn aileen enkele regels toegevoegd om 

activiteiten meer te kunnen specificeren. Na afloop van de toetsing en de evaluatie met de betrokkenen kan 

gezegd worden dat het hulpmiddel een positieve bijdrage zal leveren aan een verhoging van de 

arbeidsproductiviteit van de bouwplaatsmedewerkers van Heijmans Bouw Best BV. 

Het beheersen van de negatieve factoren op het gebied van organisatie en management is geslaagd. Een 

uitvoerder kan met het hulpmiddel op een heldere manier de bouwplaatsmedewerkers aansturen. Dit wordt 

ondersteund door de resultaten van de toetsing waarbij aile activiteiten op het gevraagde tijdstip zijn afgerond, 

maar ook door de positieve reacties van de uitvoerders. Ais laatste kan over de motivatie gezegd worden dat uit 
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de reacties van de bouwplaatsmedewerkers en de uitvoerders blijkt dat deze positief be"invloed wordt, maar dat 

op langere termijn hier echt uitsluitsel over gegeven kan worden . Nadat er presentaties gehouden zijn voor de 

projectleiders en uitvoerders van Heijmans Bouw Best BV. is bij deze groepen de overtuiging ontstaan dat het 

hulpmiddel in de toekomst een positieve bijdrage zalleveren. 
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rUle 
I A Inleiding 

1 Probleemanalyse 

1.1 Aanleiding 

Wanneer er gekeken wordt naar de werkzaamheden die op een bouwplaats plaats vinden dan is het duidelijk dat 

deze zeer divers zijn en dat er allerlei factoren op van invloed zijn. Tijdens de participerende fase is opgevallen 

dat deze factoren een dusdanige invloed kunnen hebben op de werkzaamheden waardoor deze negatief 

be"invloed worden. Een van deze factoren welke is opgevallen tijdens het participerend onderzoek op een 

bouwplaats van Heijmans Bouw Best BV. is het aan- en afloopverlies wat kan op treden. Hiermee wordt bedoeld 

het lopen door de bouwplaatsmedewerkers van bouwkeet naar werkplek en van werkplek naar werkplek. Het 

project betreft een uitgestrekt terrein waarop afzonderlijke gebouwen gerealiseerd worden. Ooordat er op een 

plaats op het terrein keten staan met daarbij toiletgelegenheid, schatkeet, containers met materieellmateriaal en 

de uitvoerder/werkvoorbereiders keet moeten bouwplaatsmedewerkers een aantal keer per dag een afstand 

afleggen die tijd en ook geld kan kosten, omdat men op het moment van lopen geen productie levert. 

Bouwplaatsmedewerkers hebben drie keer per dag pauze, er moet materieel en materiaal gehaald worden en 

men komt ook met vragen voor de uitvoerder/werkvoorbereider. Het kwam er op neer dat het ketenpark op een 

dusdanige afstand stond van de werkplek waardoor er loopafstanden optraden die niet gewenst zijn. Zie hiervoor 

ter illustratie figuur 1.1. Bouwplaatsmedewerkers kunnen 

hier veel tijd mee kwijt zijn waardoor ze de 

werkzaamheden niet kunnen voorizetten en er geen 

productie wordt geleverd . Zo zijn er tal van punten te 

noemen die tijd vergen van een bouwplaatsmedewerker 

terwijl er geen productie uit zijn handen komt bijvoorbeeld 

het halen van materiaal. Oit heeft vervolgens invloed op 

de manurenbewaking die onder druk komt te staan, 

omdat beg rote manuren niet altijd nagestreefd zullen 

worden. In de volgende paragraaf wordt er uitgebreider 

ingegaan op de problemen die zijn opgevallen tijdens de 

participerende fase en wat het exacte probleem is. 

1.2 Probleemomschrijving 

Fig. 1.1 Opgevallen situatie tijdens het participerend 
onderzoek 

Een bouwplaatsmedewerker voert op een dag allerlei werkzaamheden uit die uiteenlopen van het storten van 

beton tot het stellen van een profiel. Onder een bouwplaatsmedewerker wordt in dit onderzoek verstaan een 

persoon die werkzaamheden uitvoert op een bouwplaats welke tot resultaat hebben het realiseren van een 

gebouw. Het gaat dan om medewerkers van Heijmans Bouw Best BV. 

Ooordat een bouwplaats verschillende vormen kan aannemen en ook op verschillende manieren kan worden 

ingericht en georganiseerd , wordt een bouwplaatsmedewerker gedwongen zich aan te passen aan de situatie 

zoals die is. Oit kan invloed hebben op de arbeidsproductiviteit van de bouwplaatsmedewerker, wanneer hij 

bijvoorbeeld veel tijd kwijt is met het halen van materiaal. 

Wat tijdens de participerende fase is opgevallen en wat ook het dichtste bij de bouwplaatsmedewerkers staat is 

de motivatie. Het gaat om de beleving van bouwplaatsmedewerkers en heeft in eerste instantie met de persoon 

zelf te maken. Wanneer men zich aan de regels (bijvoorbeeld veiligheidsregels) en werktijden houdt zal de 
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productiviteit hoger liggen dan wanneer dit niet het geval is. Het geeft aan of iemand bevlogen is met zijn werk en 

het met plezier doet. Illustratief hiervoor is het volgende voorbeeld. Wanneer een bouwplaatsmedewerker pauze 

heeft gehad en weer naar zijn werkplek loopt om een klus uit te voeren kan hij twee dingen doen. Hij loopt zonder 

na te denken aan en komt even later weer terug bij de container om bijvoorbeeld een doos schroeven te halen. 

Hij had dit ook eerder kunnen bedenken door de schroeven direct na de pauze mee te nemen. Echter een 

uitvoerder heeft bij dit alles een belangrijke rol om hierin te stimuleren. Door controle te houden en hem wijzen op 

dingen die hij fout doet, maar zeker ook goed doet zullen een bouwplaatsmedewerker helpen. Wanneer iemand 

echter thuis in een onprettige situatie zit kan dit een negatieve invloed hebben op de werkzaamheden en een 

uitvoerder kan daar verder weinig aan doen. Ook zal een onprettige bouwplaatsinrichting de motivatie van een 

bouwplaatsmedewerker niet ten goede komen en verder zal het niet stimulerend zijn wanneer men niet prettig 

met elkaar of met neven-Ionderaannemers kan opschieten. 

Ook is geconstateerd dat het gaat om datgene waar een bouwplaatsmedewerker zelf vrijwel geen invloed op 

heeft, de inrichting van de bouwplaats. Punten die geconstateerd zijn en waar onder andere aan gedacht kan 

worden zijn de volgenden: 

• Plaats van de schaftkeet met toilet- en wasvoorzieningen 

• Plaats van de uitvoerderlwerkvoorbereiderskeet 

• Plaats van materieelcontainers 

• Opslagplaatsen voor materiaal 

Het is van belang dat de juiste keuze wordt gemaakt met betrekking tot waar onderdelen als schaftkeet etc. 

worden geplaatst en in welke mate deze op het terrein aanwezig zijn. Ten aanzien van de uitvoering van het werk 

moeten hierin goede afwegingen worden gemaakt. 

Verder is gebleken dat het om factoren gaat die van organisatorische aard zijn . Hierbij moet gedacht worden aan 

de uitvoerder die buiten op de bouwplaats alles in goede banen moet leiden. Het gaat onder andere om het 

aansturen van de bouwplaatsmedewerkers en een goede afstemming van de aanvoer van materiaal dat verwerkt 

dient te worden. De organisatie op de bouwplaats die tijdens het proces hoofdzakelijk in handen is van de 

uitvoerder is afhankelijk van een planning en het tijdstip waarop materiaal op een bouwplaats komt en verwerkt 

word!. De inrichting van een bouwplaats speelt hier een grote rol in, omdat de plaats voor materiaal ervan 

afhankelijk is. Ook dient een uitvoerder ervoor zorgen dat er voldoende klein materieel (bijvoorbeeld 

boormachines) is waarmee een bouwplaatsmedewerker moet werken en het groot materieel (bijvoorbeeld een 

bouwkraan) moet goed afgestemd worden op de planning. Een uitvoerder kan gezien worden als een manager 

van een bouwplaats die de bouwplaatsmedewerkers aanstuurt en instructies geeft. 

Kortom, er spelen allerlei zaken een rol die invloed uitoefenen op het werkproces van een 

bouwplaatsmedewerker. Onder de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker wordt tijdens dit 

onderzoek verstaan: 'de hoeveelheid tijd dat een bouwplaatsmedewerker op een achturige werkdag 

daadwerkelijk bezig is met zijn productie,.1 Er zijn verschillende definities van arbeidsproductiviteit in de literatuur 

te vinden, maar gedurende dit onderzoek wordt uit gegaan van de zojuist genoemde, omdat deze duidelijk weer 

geeft dat het draait om de tijdsverdeling van een bouwplaatsmedewerker op een achturige werkdag . 

1 Uilspraak dhr. L. Brokelman senior consullantlmarktgroephoofd, divisie bouwcentrum PRe BV. 
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Ais laatste wat verondersteld kan worden is dat de afdeling inkoop ook een rol speelt lettend op de eerder 

genoemde onderaannemers. Deze afdeling legt immers al in een vroeg stadium vast wie, welke werkzaamheden 

uit zal voeren. De tijd die voor de werkzaamheden staat is verwerkt in arbeidsnormen en verondersteld kan 

worden dat hier zeer nauw verband tussen bestaat. Deze twee punten zullen daarom niet achterwege blijven in 

dit rapport, echter het betreffen indirecte zaken waarmee een bouwplaatsmedewerker tijdens zijn 

werkzaamheden niets van merkt waardoor deze punten ook geen directe invloed hebben op zijn productiviteit. 

1.3 Probleemformulering 

1.3.1 Probleemstellingen 

Kijkend naar de aanleiding en de probleemomschrijving dan is te zien dat de arbeidsproductiviteit vanuit allerlei 

gebieden be·invloed wordt. Er zijn echter drie gebieden te onderscheiden die een directe relatie hebben met de 

arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker. Op de indirecte zaken inkoop en arbeidsnormen worden 

tijdens dit onderzoek niet de pijlen gericht, maar de onderdelen zullen niet ongenoemd worden gelaten. Wanneer 

de drie andere onderdelen vertaald worden naar probleemstellingen welke als uitgangspunt dienen voor het 

verdere onderzoek dan betreffen het de volgenden. 

Probleemstellingen 

1. Motivatie van bouwplaatsmedewerkers is niet optimaal 

2. Geen ideale bouwplaatssituatie 

3. De organisatie/het management op een bouwplaats laat te wensen over 

1.3.2 Doelstelling 

Gedurende dit onderzoek worden de drie probleemstellingen bekeken met als doel het verhogen van de 

arbeidsproductiviteit van bouwplaatsmedewerkers bij Heijmans Bouw Best BV. Dit alles draagt bij aan een positief 

verloop van het productieproces waardoor de planning gemakkelijker te halen is. Hierdoor zullen de beg rote 

manuren eerder kloppen, omdat planning en werkelijkheid beter overeenkomen, waardoor het rendement 

verhoogd wordt. 

Voordat bovenstaande bereikt kan worden zal er eerst specifiek in kaart gebracht moeten worden welke factoren 

en in welke mate deze van invloed zijn. De doelstelling van het onderzoek luidt daarom als voigt: 

Doelstelling 

Het bepa/en en beheersbaar maken van de factoren welke de meest negatieve invloed hebben op de 

arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker en op deze wijze een bijdrage leveren aan het zo 

nauwkeurig mogelijk nastreven van de begrote manuren. 

Om de doelstelling te realiseren zal een hulpmiddel ontwikkeld worden . Voordat er echter aan het ontwerp van 

het hulpmiddel begonnen kan worden is het noodzakelijk dat er onderzoek gedaan word!. Tijdens dit onderzoek 

worden er allerlei vragen beantwoord waarmee de basis wordt gelegd voor het ontwerpdeel. Hierin worden de 

factoren bepaald welke de meest negatieve invloed hebben op de arbeidsproductiviteit van een 

bouwplaatsmedewerker, waarna in het ontwerpdeel getracht wordt deze factoren beheersbaar te maken. 

1.3.3 Onderzoeksvragen 

Voordat de doelstelling bereikt kan worden is het van be lang om inzicht te verkrijgen in de probleemstellingen. 

Hiervoor zijn onderzoeksvragen opgesteld welke tijdens het onderzoek beantwoordt worden . De volgende 
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onderzoeksvragen zijn van toepassing en worden nu per probleemsteliing benoemd. Er zijn echter ook een aantal 

algemene zaken die niet direct betrekking hebben op de drie probleemsteliingen, maar die wei noodzakelijk zijn 

om te beantwoorden. De volgende onderzoeksvragen spelen een rol; 

Aigemene punten die van belang zijn om te weten: 

1. Wat is arbeidsproductiviteit? 

2. Welke factoren zijn van invloed op de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker? 

Probleemsteliing 1: Motivatie van bouwplaatsmedewerkers is niet optimaal 

3. Wat is van invloed op de motivatie van een bouwplaatsmedewerker? 

Probleemsteliing 2: Geen ideale bouwplaatssituatie 

4. Welke factoren zijn van invloed op het inrichten van een bouwplaats? 

5. Hoe komt een bouwplaatsinrichting tot stand? 

Probleemsteliing 3: De organisatie/het management op een bouwplaats laat te wensen over 

6. Hoe wordt een planning opgesteld? 

7. Waar dient een uitvoerder rekening mee te houden tijdens het management op een bouwplaats? 

8. Hoe wordt er nu omgegaan met het management op een bouwplaats? 

Naast de genoemde probleemstellingen is er qua bedrijfsorganisatie een tweetal zaken te noemen die indirect 

een relatie hebben met de arbeidsproductiviteit van bouwplaatsmedewerkers. Hierop zijn de volgende 

onderzoeksvragen van toepassing. 

Onderdeel: arbeidsnormen 

9. Hoe zijn arbeidsnormen opgebouwd? 

Onderdeel: inkoop en onderaannemers 

10. Welke relatie bestaat er tussen de inkoopafdeling en de rol van onderaannemers tijdens de uitvoering? 

Om overzicht te verkrijgen in welke mate de probleemsteliingen een rol spelen is het van belang allerlei 

meningen/belevenissen van verschillende personen te verzamelen. Hiermee wordt een antwoord verkregen op 

de onderzoeksvraag: 

11. Hoe kijken medewerkers van Heijmans Bouw Best BV. naar de arbeidsproductiviteit van de 

bouwplaatsmedewerkers? 

Een antwoord op deze vraag geeft een goede inleiding om naar de werkelijkheid te kijken. Het gaat dan om de 

volgende onderzoeksvraag: 

12. Waar verliest een bouwplaatsmedewerker de meeste tijd mee op een achturige werkdag? 

1.3.4 Relevantie 

Uit voorgaande paragrafen blijkt dat er alierlei zaken te noemen zijn die een negatieve invloed kunnen hebben op 

de arbeidsproductiviteit van de bouwplaatsmedewerkers van Heijmans Bouw Best BV. Hierdoor kunnen er weer 

problemen ontstaan met betrekking tot de manuurresultaten. Zo zit er op het moment van uitvoering van het 

onderzoek een tekort van circa 16% in de beg rote manuren bij Heijmans Bouw Best BV. over aile projecten die in 

uitvoering zijn. 
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Oit geeft aan dat het zeer relevant is om te bekijken of er een verband te vinden is tussen de begrote hoeveelheid 

manuren en de arbeidsproductiviteit van de bouwplaatsmedewerkers. Van daaruit kan er een hulpmiddel 

ontwikkeld worden wat zal bijdragen tot een verhoging van de arbeidsproductiviteit met als gevolg dat de 

hoeveelheid beg rote manuren nauwkeuriger nagestreefd kunnen worden. 

Het hulpmiddel kan daarmee in eerste instantie tijdens het uitvoeringsproces een positieve factor zijn, maar het 

kan uiteindelijk ook bij de oplevering van een project een positieve bijdrage leveren met betrekking tot een 

vergelijking van de gebruikte en beg rote manuren door Heijmans Bouw Best BV. Oit onderzoek is daarom 

bestemd voor de medewerkers van Heijmans Bouw Best BV. en dan in het bijzonder voor projectieiders, 

werkvoorbereiders en uitvoerders. Oaarnaast kunnen ge'lnteresseerden kennis maken met het beg rip 

arbeidsproductiviteit in de bouwnijverheid. 

1.4 Structuurbeschrijving 

Oit rapport geeft een beschrijving van het hulpmiddel dat is ontwikkeld om een verhoging van de 

arbeidsproductiviteit te realiseren onder de bouwplaatsmedewerkers van Heijmans Bouw Best BV. Hier ligt een 

onderzoek aan ten grondslag wat ook in dit rapport ter sprake zal komen. Het rapport is opgedeeld in vier delen 

namelijk A tot en met O. 

Ter afsluiting van de inleiding, deel A, wordt in hoofdstuk twee uitieg gegeven over hoe het onderzoek is opgezel. 

Oaarna zal in deel B het onderzoek beschreven worden waarmee aile onderzoeksvragen beantwoord zijn. 

Allereerst wordt in hoofdstuk drie ingegaan op de resultaten die volgen uit het literatuuronderzoek en de 

aanvullende interviews hierbij. Hoofdstuk vier beschrijft de resultaten welke komen uit de gehouden interviews en 

in hoofdstuk vijf wordt ingegaan op de tijdsmetingen die zijn gehouden. Hoofdstuk zes sluit dee I B af met de 

conclusies die horen bij het onderzoek. 

Na de beschrijving van het onderzoek komt in deel C het hulpmiddel aan de orde. In hoofdstuk zeven wordt een 

inleiding beschreven waarna in hoofdstuk acht de basis wordt gelegd voor het hulpmiddel. Hoofdstuk negen geeft 

uitleg over het eindresultaat en de werking van het hulpmiddel, met in hoofdstuk tien een afsluiting van deel C 

door een beschrijving van de toetsing van het hulpmiddel. Het rapport wordt afgesloten door deel 0, waarin 

conclusies en aanbevelingen worden opgesomd. 
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2 Onderzoeksaanpak 

Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen is gedurende het onderzoek gebruikt gemaakt van drie 

manieren van dataverzameling. Het gaat om literatuur, interviews en tijdsmetingen. In dit hoofdstuk wordt op deze 

method en nader ingegaan en er wordt duidelijk hoe de onderzoeksvragen onderzocht worden. Voor een overzicht 

van de bronnen die horen bij elke onderzoeksvraag wordt u verwezen naar bijlage 1. Het ontwerpdeel wordt 

beschreven in deel C, waar in wordt gegaan op de ontwikkeling van het hulpmiddel. 

2.1 Literatuur 

Voordat er gekeken kan worden naar de probleemstellingen is het van belang om in beeld te krijgen wat 

arbeidsproductiviteit nu eigenlijk inhoudt en wat er allemaal onder verstaan kan worden. Vandaar uit worden aile 

factoren opgesteld welke van invloed kunnen zijn op de arbeidsproductiviteit. Oit alles voigt uit 

literatuuronderzoek. 

Hierna wordt er dieper ingegaan op de invloedsfactoren door deze te categoriseren in groepen. Ook dit wordt 

gedaan door middel van literatuuronderzoek en om inzicht te krijgen in wat de visie van Heijmans Bouw Best BV. 

hierop is zijn er interviews afgenomen (zie hiervoor paragraaf 2.2). Hierdoor wordt duidelijk hoe men te werk gaat 

dit met betrekking tot het opstellen van planningen, bouwplaatsinrichtingen en calculatienormen, maar ook hoe 

een uitvoerder er tijdens de uitvoering mee om gaat. Aanvullend wordt duidelijk hoe de werknemers van Heijmans 

Bouw Best BV. denken over die zojuist genoemde onderdelen. 

Verder komt naar voren wat van invloed is op de motivatie van bouwplaatsmedewerkers en wat een inkoopteam 

en onderaannemers met arbeidsproductiviteit te maken hebben. Oit alles ter onderbouwing van de 

invloedsfactoren, maar ook om inzicht te krijgen in de relaties tussen onderaannemers en 

bouwplaatsmedewerkers. 

2.2 Interviews 

Tijdens het onderzoek is gebruik gemaakt van half open interviews. In een half open interview liggen de vragen 

en antwoorden niet van tevoren vast maar de onderwerpen weI. Oeze worden door middel van een open 

beginvraag en doorvragen uitgediept. Vaak heeft de onderzoeker voor de onderwerpen een logische volgorde 

vastgesteld. Wei is de onderzoeker vrij, als dat in het gesprek beter uit komt, de volgorde van de onderwerpen te 

veranderen. De onderwerpen moeten echter wei allemaal behandeld worden. Ooordat gebruikt gemaakt is van 

een topiclijst zijn aile onderwerpen aan bod gekomen. Een topiclijst bestaat uit een bepaald aantal onderwerpen, 

maximaal zeven in dit geval, die de interviewer in de loop van het interview aan bod moet laten komen. 

In bijlage 10 zijn de resultaten uit de interviews uitgebreid opgesomd. De personen die benaderd zijn, zijn onder 

te verdelen in de groepen, bouwplaatsmedewerkers, uitvoerders en overige partijen welke bestaan uit 

projectieiders, werkvoorbereiders, afdeling bedrijfsbureau en een inkoper. 

Allereerst zijn er personen van verschillende afdelingen bij Heijmans Bouw Best BV. geraadpleegd die inhoudelijk 

over een aantal verwante zaken deskundige kennis bezitten. Het gaat om onderdelen als inkoop, opstellen van 

planning! bouwplaatsinrichting en calculatienormen. Oaarnaast zijn specifieke onderwerpen aan uitvoerders 

voorgelegd wat te maken had met hoe zij hun werkzaamheden organiseren en hoe zij aankijken tegen de relaties 

met het voortraject ten aanzien van planningen, calculatienormen en een bouwplaatsinrichting. Oeze antwoorden 

zijn als aanvulling meegenomen voor de beantwoording van de onderzoeksvragen. In bijlage twee zijn de 
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topiclijsten te vinden die gebruikt zijn tijdens de interviews met de uitvoerders en de overige person en en 

bijbehorend aile antwoorden van de ondervraagden. 

Voor verdere interviews is gebruik gemaakt van een visgraatdiagram welke te vinden is in bijlage drie. Deze 

interviews hadden te maken met het feit dat duidelijk moest worden welke factor(en) volgens de respondenten het 

meest negatief van invloed is/zijn op de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker. Het diagram is 

tijdens de interviews aan de respondenten voorgelegd en hun mening hierover is gevraagd. Na een korte uitleg 

werd gevraagd welk(e) van de vijf verschillende punten; wachten, werkomstandigheden, motivatie, 

bouwplaatssituatie en taakonderbrekingen volgens de respondenten de meest negatieve invloed heeft op de 

arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker. De hooguit belangrijkste twee zijn met elkaar vergeleken. 

Tijdens interviews zijn de bouwplaatsmedewerkers om een mening gevraagd. Door op bouwplaatsen deze 

personen individueel of in ploegvorm aan te spreken en een duidelijke toelichting te geven op het schema 

kwamen er reacties naar boven. Tijdens deze bouwplaatsbezoeken zijn ook de werkvoorbereiders en uitvoerders 

naar hun mening gevraagd en op het kantoor van Heijmans Bouw Best. BV. is bij de afdeling bedrijfsbureau en 

de inkoopafdeling langs gegaan. Ais laatste is het diagram per e-mail verstuurd naar projectleiders met de vraag 

aan welk(e) punt(en) zij denken, welke de meeste invloed hebben op de arbeidsproductiviteit van een 

bouwplaatsmedewerker. 

Ter aanvulling op de interviews is een schriftelijke enquete gehouden onder 43 bouwplaatsmedewerkers. Deze 

enquete gaat over de werkaspecten. Belang van deze enquete is om duidelijkheid te verkrijgen in wat 

bouwplaatsmedewerkers daadwerkelijk belangrijk vinden tijdens hun werk. Het gaat om zaken als; persoon en 

werk, socia Ie relaties, werkomstandigheden, hoogte van het loon en binding met het bedrijf/project. De resultaten 

hiervan zijn een aanvulling op de conclusies die volgen uit de gehouden interviews en zijn net als het 

enqueteformulier te vinden in bijlage 11. 

2.3 Tijdsmetingen 

Door in werkelijkheid de arbeidsproductiviteit van bouwplaatsmedewerkers te bekijken wordt inzichtelijk waar men 

de tijd mee invult op een werkdag . Door het houden van multimomentopnamen komt dit naar voren. 

Voor de metingen is gebruik gemaakt van vijf bouwplaatsen . Gedurende tien dagen is op elke bouwplaats twee 

dagen van 7:00u tot 15:45u gemeten. Dit tijdsbestek is gekozen vanwege de representativiteit, kort gezegd omdat 

zodoende alles wordt gemeten, elke pauze wordt meegenomen net als begin en einde werktijd. Dit is verder 

uitgelegd in bijlage 12. Er is gemeten op bouwplaatsen in Berlicum, Boxtel, Rosmalen, St. Oederode en Venray. 

Er is gekozen om op vijf enigszins vergelijkbare projecten te meten, lettend op het soort werk en de grootte er 

van, maar wei met de gedachte dat er op elk werk verschillende uitvoeringsteams zitten en mogelijk ook 

verschillende organisaties. Verder is Heijmans Bouw Best BV. met veelal van dit soort projecten bezig wat in de 

komende jaren niet vee I anders zal zijn. De projecten betroffen woningbouw in Berlicum en Rosmalen, 

appartementen in St. Oederode, een school in Boxtel en een psychiatrische inrichting in Venray. In Boxtel ging 

het om een vrij compacte bouwplaats, in Rosmalen, Berlicum en St. Oederode was het terrein wat uitgestrekter 

terwijl in Venray de bebouwing op een zeer uitgestrekt oppervlak plaats vond . 

Voor de uitvoering van de tijdsmetingen is gebruik gemaakt van een turftabel, deze tabel kunt u vinden in bijlage 

12. Hierin staan allerlei activiteiten vermeld welke op een werkdag voor kunnen komen bij de werkzaamheden die 
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een bouwplaatsmedewerker uitvoert. Deze activiteiten zijn onderverdeeld in vier categorieen directe productiviteit, 

indirecte productiviteit, rust en persoonlijke verzorging en aan- en afloop. 

Voordat er 's morgens gestart wordt met de meting zijn de bouwplaatsmedewerkers al ge'informeerd door de 

uitvoerder over de komst van de waarnemer. In overleg met de uitvoeder wordt gekeken welke personen gevolgd 

worden, waarbij wordt gelet op het aantal en de plaats waar men aan het werk gaat. Gedurende een dag worden 

de bouwplaatsmedewerkers in een vaste volgorde gevolgd en op het moment van waarneming wordt er een turfje 

geplaatst bij de activiteit waarmee een bouwplaatsmedewerker op dat moment mee bezig is. De hoeveelheid 

turfjes per activiteit geeft aan wat de tijdsbesteding op een achturige werkdag zal zijn. Nadat van aile 

bouwplaatsen de data verzameld zijn, zijn deze ingevoerd in het sofiwareprogramma Microsof Office Excel. 

Door aile resultaten naast elkaar te leggen kunnen conclusies getrokken worden met betrekking tot de 

hoofdgroepen, motivatie, bouwplaatssituatie en organisatie/management, in welke mate ze van invloed zijn en op 

welke manier. Door de resultaten uit de multimomentopnamen terug te koppel en naar de uitkomsten van de 

interviews en de gevonden literatuur kan de Yinger op de zere plek gelegd worden. Dit zal de basis vormen voor 

de ontwikkeling van het hulpmiddel dat in dee I C uitgebreid beschreven zal worden . 
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B Onderzoek; bepalen factoren 

In de voorgaande hoofdstukken is duidelijk geworden dat het onderzoek opgedeeld kan worden in twee delen; 

een onderzoeks- en een ontwerpdeel. In de komende hoofdstukken wordt ingegaan op het onderzoeksdeel aan 

de hand van de databronnen die gebruikt zijn . Per bron worden de bijbehorende onderzoeksvragen beantwoord. 

3 Literatuur en aanvullende interviews 

3.1 Onderzoeksvraag 1: wat is arbeidsproductiviteit? 

Doordat in hoofdstuk 1 naar voren is gekomen dat de arbeidsproductiviteit centraal staat is het voornaam om te 

weten wat de betekenis en relevantie is van het beg rip. Nogmaals gezegd, we doelen bij dit alles op de 

hoeveelheid tijd dat een bouwplaatsmedewerker op een achturige werkdag daadwerkelijk bezig is met zijn 

productie. Nader onderzoek wijst uit dat efficientie van het werkproces een sterke relatie heeft met de 

arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker. Hiermee wordt bedoeld dat een bouwplaatsmedewerker 

allerlei middelen, bijvoorbeeld innovatief materieel kan gebruiken tijdens zijn werkzaamheden ter verhoging van 

zijn productiviteit, maar dat de arbeid die hij levert centraal staat. Het komt er op neer dat middelen gebruikt 

kunnen worden die de productiviteit verhogen, maar dat de arbeid die een bouwplaatsmedewerker verricht, de 

arbeidsproductiviteit, de basis vormt. Wanneer we gaan inzoomen dan zien we dat de tijdsbesteding opgedeeld 

kan worden in verschillende groepen. Het gaat om drie delen, een direct-, indirect- en een onproductief deel. 

(SAOB2
, 1994) 

Direct productief werk is werk met een meetbare productie als direct resultaat, voorbeelden hiervan zijn; houten 

geveldeeltjes monteren, schuren , gronden en aflakken etc. Uitzondering hierop is direct productief werk dat niet 

tot het eigenlijke werk van een man of een ploeg behoort. Het wachten op een ploeggenoot of een machine 

noemen we afstemverlies. Beide "wachttijden" zijn direct productief. Het wachten op iemand van buiten de ploeg 

en het wachten op een machine waarmee we niet zelf werken is echter indirect productief. 

Indirect werk wordt veroorzaakt door direct werk of is er een gevolg van . Voorbeelden zijn ; hout halen, kwast 

schoonmaken en opruimen etc. Het indirecte productieve deel wordt niet aileen door de werknemers zelf 

beTnvloed, maar ook door het soort werk, het materiaal-, materieel- en gereedschapgebruik, de omgeving en de 

organisatiegraad van het bedrijf. 

Onproductief werk is het niet actief zijn tijdens het uitvoeren van een activiteit. Voorbeelden zijn, rust en 

persoonlijke verzorging (rust buiten rustpauze om en toiletbezoek bijvoorbeeld) en aan- en afloop. Onder aan- en 

afloop wordt de tijd verstaan die verstrijkt tussen het begin van de werktijd en de start van de werkzaamheden op 

de werkplek en de tijd die verstrijkt tussen de beeindiging van de werkzaamheden en het einde van de werktijd . 

Ook de tijd die bij pauzes benodigd is voor het van de werkplek naar de keet lopen en lerug , wordt beschouwd als 

aan- en afloop. 

Vanuit bovenstaande kan arbeidsproductiviteit nu omschreven worden als het volgende: Arbeidsproductiviteit = 

(direct productief werk I totaal bestede tijd) x 100%. In dit onderzoek wordt er specifiek gekeken naar 

tijdsbesteding op een achturige werkdag waarbij er uiteindelijk iets gezegd kan worden over de 

arbeidsproductiviteit van de bouwplaatsmedewerkers bij Heijmans Bouw Best BV. 

2 SAOB: Stichting Arbeidstechnisch Onderzoek Bouwnijverheid 
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(SAOS, 1994) De definitie van arbeidsproductiviteit suggereert dat als men een hogere productiviteit wil bereiken 

ervoor gezorgd moet worden dat er zo min mogelijk tijd besteedt wordt aan het indirect productieve en 

onproductieve werk Hoewel dit op zich juist is, wil dat niet zeggen dat we niet moeten kijken naar het direct 

productieve werk. 

Het productiviteitspercentage gaat uit van de waargenomen manier van werken en hoeft niet per definitie de juiste 

te zijn. Er kan bijvoorbeeld geschuurd zijn met een soort schuurpapier (fijnheid 100) terwijl het effectiever is om 

eerst met fijnheid 60 en daarna met fijnheid 100 te schuren . Het is daarom belangrijk dat een 

bouwplaatsmedewerker met de juiste middelen en op de juiste manier te werk gaat. Verder kan iemand een 

activiteit goed uitvoeren maar er toch meer tijd aan besteden dan normaal nodig is. We spreken dan van een laag 

tempo. Het kan ook zijn dat iemand een goed tempo heeft maar de manier van zijn werken laat te wensen over. 

Hij heeft de slag niet te pakken anders gezegd zijn vaardigheid is niet goed. Dit alles heeft te maken met hoe een 

bouwplaatsmedewerker een werkmethode toe past. 

(SSR, 1972) In verschillende onderzoeken is gekeken naar de werkmethode van een persoon en dan gaat het 

om het verminderen van de hoeveelheid arbeid per productie-eenheid. Gebleken is dat het serie-en routine-effect 

hierop van toepassing is. Wanneer een persoon een handeling regelmatig uitvoert bouwt deze routine op 

waardoor men steeds meer handigheid krijgt in het uitvoeren van een werkmethode, omdat onregelmatige 

handelingen afnemen. Wanneer er ook nog eens series plaats vinden van een handeling dan zal de handeling op 

den duur steeds sneller uitgevoerd worden . Sij dit alles spelen factoren als instructies, bekendheid met het werk 

en bekend zijn met elkaar een rol. Wanneer taken duidelijk zijn, men is bekend met het werk en de persoon 

waarmee men werk zal de werkmethode soepeler uitgevoerd worden. 

(SAOS, 1994) Het is nu de vraag wanneer een ploeg het goed doet. Sij werkzaamheden door meerdere ploeg en 

is het van belang om afstemverliezen tussen ploegen te minimaliseren. Uit de vele tijdstudies op Nederlandse 

bouwplaatsen heeft SAOS vastgesteld dat de gemiddelde arbeidsproductiviteit bij een goede organisatiegraad en 

onder normale omstandigheden op circa 57 procent ligt. Dit getal wordt dan ook aangehouden als gemiddeld 

niveau voor de calculatienormen . Dus als een ploeg in staat is om iedere dag een productiviteit van 57 procent of 

hoger te halen, komt men uit met de gecalculeerde arbeidsnormen. Sij een hogere productiviteit en de juiste 

hoeveelheid gecalculeerde arbeidsnormen gaat het uitvoeringsteam manuren overhouden, zie tabel 3.1 

(Souwmarkt, 2004). 
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Tabel 3. 1 Rendementsladder geeft de relatie weer tussen werkprestatie, arbeidsproductiviteit en rendement op eigen manuren 
(Bouwmarkt, 2004) 

De verdeling naast de 57% direct productiviteit (volgens metingen van SAOS) is als voigt af te lezen. Indirect 

productief, 16%, onproductief (rust en persoonlijke verzorging 16% en aan- afloop 11 %). Echter wanneer 
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afstemverliezen tussen ploegen worden tegengegaan kan het percentage directe productiviteit oplopen tot 66%. 

(Sikkel, 1983) 

Ais gezegd wordt er tijdens dit onderzoek onder arbeidsproductiviteit verstaan; de hoeveelheid tijd dat een 

bouwplaatsmedewerker op een achturige werkdag daadwerkelijk bezig is met zijn productie. Door te achterhalen 

wat de betekenis hiervan is en welke invulling er bij hoort kan er dieper worden ingegaan op de 

arbeidsproductiviteit . Daarom is allereerst de vraag gesteld: wat is arbeidsproductiviteit? 

Voor de beantwoording van deze onderzoeksvraag zijn we kort gezegd uitgekomen bij twee punten die een rol 

spelen . Allereerst heeft arbeidsproductiviteit te maken met de efficientie van het werkproces. In aansluiting hierop 

is ten tweede van belang inhoudelijk te kijken naar de arbeidsproductiviteit en de relatie met de tijdsbesteding op 

een dag. De tijdsbesteding van een bouwplaatsmedewerker is in te delen in drie groepen. Een direct productief 

deel, een indirect productief dee I en een onproductief dee!. Bij het laatste deel gaat het om rust en persoonlijke 

verzorging en aan- en afloop. Het direct productief deel geeft daadwerkelijk de arbeidsproductiviteit van een 

bouwplaatsmedewerker aan . In bijlage vier is een uitgebreid verhaal te vinden wat heeft bijgedragen aan de 

beantwoording van onderzoeksvraag een. 

3.2 Onderzoeksvraag 2: invloedsfactoren arbeidsproductiviteit 

Om overzicht te krijgen in aile invloedsfacloren die betrekking hebben op de arbeidsproductiviteit van een 

bouwplaatsmedewerker is een visgraatdiagram opgesteld. Doel van een dergelijk diagram is om op een 

geordende visuele wijze te zoe ken naar een zo groot mogelijk aantal oorzaken van een probleem, om niet 

onmiddellijk tot voorbarige besluiten te komen . Aile oorzaken zijn te herleiden naar de drie hoofdgroepen welke 

een direcle relatie hebben met de bouwplaatsmedewerkers. Het gaat om de drie groepen: 

1. motivatie 

2. bouwplaatssituatie 

3. organisatie en management 

Deze hoofdgroepen zijn te zien in figuur 3.2 en voor een uitgebreid diagram met aile suboorzaken kijkt u in bijlage 

vijf. Wanneer €len of meer hoofdgroepen negatief naar voren komen dan leidt dit tot een reductie van de 

arbeidsproductiviteit. 

Reduc:tie arbeids
-===~""";:!L.-=-~""""iIIT"""-===="""'=""=~ produc:tiviteil van &en 

bouwplaatsmedewerker 

Fig. 3.2 Visgraaldiagram mel hoofdgroepen welke van invloed zijn op de arbeidsproduclivileil van bouwplaalsmedewerkers 

Wat er onder de hoofdgroepen valt komt nu kort aan de orde en in de paragraaf 3.3 worden de bijbehorende 

onderzoeksvragen beantwoord waarbij de relatie met de arbeidsproductiviteit duidelijker word!: 

Ad. 1 De motivatie kan per bouwplaatsmedewerker erg verschillen. In eerste instantie komt het vanuit de persoon 

zelf. Hoe is iemand ingesteld (mentaliteit), zijn er persoonlijke problemen, vindt men de beloning te laag, zijn de 
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weersomstandigheden onprettig of heeft iemand te maken met een lange reistijd. Ook speelt de sfeer op een 

bouwplaats een rol , zijn er prettige collega's en hoe is de relatie met een uitvoerder? Verder kan het werk niet 

lekker lopen doordat een bouwplaatsmedewerker bijvoorbeeld niet weet wat hij moet doen of omdat informatie 

onduidelijk is. 

Ad.2 Wanneer we kijken naar de bouwplaatssituatie dan gaat het om het feit hoe personen, vrachtwagens etc. 

zich naar en over het terrein kunnen bewegen. Het gaat hierbij over de gesteldheid van een bouwplaats, de 

bereikbaarheid van een werkplek of bouwplaats en aan -en afloop. 

Ad. 3 Organisatie en management kunnen onderverdeeld worden in drie subgroepen waar een uitvoerder tijdens 

de uitvoering rekening mee dient te houden (SAOB, 1988): 

• Wachten, hieronder wordt verstaan momenten waarop een bouwplaatsmedewerker stil komt te staan doordat 

hij moet wachten op materiaal of materieel dat niet (op tijd) is. Ook het wachten op een andere ploeg of 

onderaannemers op wat voor manier dan ook speelt een rol. 

• Bij werkomstandigheden gaat het om de situatie waarin een bouwplaatsmedewerker aan het werk is. Staat hij 

in een smalle of lage ruimte, wat is de staat van het werkklimaat waarin hij staat te werken en wordt er gebruik 

gemaakt van veiligheidsvoorzieningen . 

• Bij taakonderbrekingen gaat het vooral om indirecte werkzaamheden, met andere woorden zoals eerder 

genoemd werkzaamheden die inherent zijn aan het werk (bijvoorbeeld tekening lezen), maar ook schafpauzes 

en tussendoor iets anders doen (bijvoorbeeld correcties uitvoeren) etc. vallen hier onder. 

Voor de beantwoording van onderzoeksvraag twee ging het erom, om inzicht te verkrijgen in de factoren welke 

van invloed zijn op de arbeidsproductiviteit. We hebben gezien dat er drie groepen te onderscheiden zijn: 

motivatie, bouwplaatssituatie en organisatie en management. Motivatie staat het dichtste bij een persoon zoals 

gezegd, de bouwplaatssituatie is daar waar een bouwplaatsmedewerker staat te werken en de organisatie en het 

management gaat over de sturing tijdens het bouwproces. 

3.3 Onderzoeksvragen 3 tot en met 8 

In deze paragraaf wordt helder in welke mate de hoofdgroepen van invloed zijn, hoe deze zo optimaal mogelijk 

onder controle kunnen worden gehouden en wie er verantwoordelijk voor is. Er wordt daarmee een antwoord 

verkregen op de onderzoeksvragen drie tot en met acht. 

3.3.1 Onderzoeksvraag 3: invloed op motivatie 

Nader onderzoek wijst uit dat motivatie vanuit verschillende kanten bekeken kan worden en dat er allerlei 

verbanden te leggen zijn. Wanneer gekeken wordt naar onderzoeksvraag drie, waar in bijlage zes uitgebreid op 

wordt ingegaan, is het volgende te zeggen. Het gaat om de vraag, wat is van invloed op de motivatie van een 

bouwplaatsmedewerker? 

(Vinke, 1997) Op de motivatie van een bouwplaatsmede

werker zijn drie theorieen van toepassing. Deze hebben de 

volgende namen; Maslow, Herzberg en McGregor. Omdat de 

laatste twee in termen van motiveren overeenkomen, maar 

de tweede niet door onderzoek bewezen is zijn de eerst en 

laatst genoemde van belang. De theorie van Maslow geeft 

een hierarchisch verband (zie figuur 3.3) weer tussen 

behoeften en de theorie van McGregor geeft aan hoe er naar 

medewerkers moet worden gekeken in termen van 

Onderzoek 
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motiveren. De theorie van Maslow kan daarmee gezien worden als basis met daarop de aanvullende onderdelen 

(autonomie tijdens de werkuitvoering en verantwoordelijkheid dragen) uit de theorie van McGregor. 

Bouwplaatsmedewerkers hebben zelf een eigen kijk op hun werk in de zin van wat ze ermee willen bereiken. Een 

uitvoerder sluit hierop aan doordat hij een visie heeft ten aanzien van de bouwplaatsmedewerkers die op zijn 

project werken, hij verwacht van iedereen dat de werkzaamheden uitgevoerd worden als gevraagd. In deze twee 

punten moet een balans zitten zodat bouwplaatsmedewerkers optimaal willen en kunnen presteren. Een 

uitvoerder moet bijvoorbeeld geen onmogelijk eisen stellen. Hierop aansluitend is van belang het doel wat men 

aangereikt krijgt door een uitvoerder met daarop volgend een beloning. 

3.3.2 Onderzoeksvraag 4-5: opstellen bouwplaatsinrichting 

De tweede hoofdgroep waarop is ingezoomd gaat over de bouwplaatssituatie. De onderlegger die daar bij hoort is 

een bouwplaatsinrichting. Aansluitend is er een antwoord gevonden op de geformuleerde onderzoeksvragen met 

in bijlage zeven een uitgebreide beschrijving van de antwoorden. Het gaat om de volgende onderzoeksvragen: 

• Welke factoren zijn van invloed op het inrichten van een bouwplaats? 

• Hoe komt een bouwplaatsinrichting tot stand? 

(Bruijne de, 1993) Een terreinplan dient bij een bouwplaatssituatie als basis, want hierop staat een overzichtelijke 

terreinindeling en een ordelijke materiaalopstelling, die bijdragen tot een verhoogde veiligheid op het werk en tot 

het voorkomen van verliestijden als gevolg van zoeken, wachten en andere storingen. Er zijn vier factoren die in 

oogschouw moeten worden genomen bij het opstellen van een terreinplan: 

• de beschikbare plaatsruimte 

• de benodigde plaatsruimte 

• de juiste (meest economische) plaats 

• de tijdsduur dat de plaatsruimte wordt ingenomen 

Verdere specifiekere punten die in de gaten gehouden moeten worden bij het opzetten van een terreinplan zijn 

volgens (Giffithe en Watson 2004): 

• grootte bouwplaats, lettend op productieruimte en overige bouwplaatsruimte 

• grootte gebouw, structuur en relatie tot terrein 

• hoeveelheid werk boven en onder maaiveld 

• locatie 

• niveauverschillen terrein 

• toegangs- en uitgangsmogelijkheden 

• materiaal en materieel benodigd 

AI deze punten geven aan dat er op een verstandige manier moet worden omgegaan met de situatie zoals deze 

wordt aangereikt. Van belang is de relatie tussen omgeving, terrein en gebouw in de beginsituatie, maar zeker 

ook tijdens de uitvoering. Controle hierop door een uitvoerder tijdens de uitvoering en in stand houding op een 

correcte manier mag dan niet ontbreken. Aansluitend bij dit alles zijn de veiligheidsaspecten met betrekking tot 

mensen op en rondom de bouwplaats die ook van belang zijn 

De opzet van een bouwplaatsinrichting welke bepalend is zoals gebleken, komt in eerste instantie van de afdeling 

bedrijfsbureau, die een basis legt en deze met een uitvoerder na overleg (en aanpassing) definitief vast stell. 

Deze opzet is zo optimaal mogelijk waarmee bedoeld wordt dat er altijd factoren kunnen zijn die optimalisatie is 
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de weg staan, bijvoorbeeld eisen die een opdrachtgever stelt voor de plaats van het ketenpark. Tijdens de 

uitvoeringsfase is het de taak voor de uitvoerder om aanpassingen te doen gelet op bijvoorbeeld een fasering 

tijdens het proces. Er wordt echter in de voorbereiding al wei rekening mee gehouden zodat een uitvoerder niet 

voor verassingen komt te staan. 

Terug kijkend op de onderzoeksvragen kan gezegd worden dat er met verschiliende aspecten rekening gehouden 

moet worden tijdens het opstelien van een bouwplaatsinrichting. Het gaat om zaken als de grootte van een 

bouwplaats, de situatie en benodigd materieel. Verder spelen veiligheidsaspecten met betrekking tot mensen op 

en rondom een bouwplaats een ral en er dient rekening gehouden te worden met risico's die kunnen optreden. 

De tot stand koming van een bouwplaatsinrichting gebeurt door de afdeling bedrijfsbureau met enige inbreng van 

een uitvoerder. Bij de opsteliing ervan is speciale aandacht voor de onderdelen bouwkraan, bouwaansluitingen en 

bouwketen. 

3.3.3 Onderzoeksvraag 6-7-8: planning en management 

Wat betreft de laatste hoofdgroep welke van in invloed is op de arbeidsproductiviteit is op de volgende 

onderzoeksvragen een antwoord gevonden. Aanvuliende informatie hierbij is te vinden in bijlage acht. De 

onderzoeksvragen zijn: 

• Hoe wordt een planning opgesteld? 

• Waar dient een uitvoerder rekening mee te houden tijdens het management op een bouwplaats? 

• Hoe wordt er nu omgegaan met het management op een bouwplaats? 

• Bij de eerst genoemde onderzoeksvraag komen we uit bij de afdeling bedrijfsbureau. Deze maakt een 

planning uitgaande van calculatietijden en kengetalien voor bijvoorbeeld een bouwkraan. Een planning wordt 

in een beginstadium overlegd met een uitvoerder en er wordt op gelet of de gewenste bouwtijd gehaald kan 

worden, stagnaties voorkomen kunnen worden en een vlotte uitvoering met een minimum aan personeel en 

materieel bereikt kan worden. 

• Bij de vraag waar rekening mee gehouden dient te worden tijdens het management dan gaat het om zaken 

als bouwtijd, ploegen/onderaannemers, communicatie tussen partijen, organisatie materiaal/materieel, 

benodigde gegevens en veiligheid en gezondheid. Verder dient een uitvoerder te zorgen voor een hoog 

activiteitsniveau, efficientie op het werk, het motiveren van de bouwpJaatsmedewerkers en kwaJiteit van het 

werk. 

• Een uitvoerder voert management aan de hand van zes weken schema's en door bouwpJaatsmedewerkers 

korte instructies te geven. Bij Heijmans Bouw Best BV. doet elke uitvoerder dit op zijn eigen manier waarbij de 

ene uitvoerder er uitgebreider aandacht aan besteed dan een ander. Lettend bij dit alies op terugkoppeling 

naar een overalipJanning en werkbegrating. 

Aanvullend op bovengenoemde punten kan het voJgende gezegd worden ten aanzien van het management van 

een uitvoerder naar de bouwpJaatsmedewerkers . De ondersteuning van een ploeg of persoon speelt zich af op 

vier terreinen. Zie hiervoor tabel 3.4 op de volgende pagina. 
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Ploeg/persoon zeit De werkplek Te verwerken materialen 

In te zetlen/gebruiken 
materieel/gereedschap 

vakbekwaamheid bereikbaarheid waar te verkrijgen hoe in zetten 
vaardigheid veiligheid afroepprocedure waar te verkrijgen 
ervaring netheid transport naar werkplek bedieningsvoorschriften 
samenstelling verlichting tussenopslag verzorging 
kleding geluid verwerkingsvoorschriften veiligheid 
inhoud van de taak weersomstandigheden verpakkingsmaterialen transport naar werkplek 
zwaarte van de taak instructie afval waar inpluggen 
verlangde productie instructie waar hulpmaterialen 
beloning afleveren na gebruik 
instructie instructie 

Tabe/3.4 Vier lerrein ler ondersleuning van een p/oeg/persoon (SAOB, 1988) 

Te zien is dat elk rijtje eindigt met instructie. Het geeft aan dat voor er gestart gaat worden met een bewerking elk 

punt helder moet zijn bij een bouwplaatsmedewerker. Door het feit dat iedere uitvoerder op dit moment instructies 

geeft op zijn eigen manier wordt er op elke bouwplaats anders gecommuniceerd naar de 

bouwplaatsmedewerkers. 

3.4 Onderzoeksvraag 9-10: arbeidsnormen en onderaannemers 

Aanvullend op bovengenoemde punten zijn er twee andere zaken die indirect te maken hebben met de 

arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker. Het gaat om de bedrijfsorganisatorische onderdelen 

arbeidsnormen en inkoop/onderaannemers. Deze zaken vinden hun grondslag in voorbereidende fase en hebben 

te maken met de bedrijfsfilosofie. Dit wil zeggen zit dat vanuit de gedachte van het bedrijf op een bepaalde 

manier onderdelen wei of niet uitbesteed kunnen worden. In deze paragraaf wordt helder wat ze inhouden en wat 

de relatie is met de arbeidsproductiviteit. Er wordt daarmee antwoord wordt verkregen op de opgestelde 

onderzoeksvragen: 

• Hoe zijn arbeidsnormen opgebouwd? 

• Welke relatie bestaat er tussen de inkoopafdeling en de rol van onderaannemers tijdens de uitvoering? 

Een uitvoerige beschrijving van deze onderdelen welke bijdraagt aan de beantwoording van de 

onderzoeksvragen is te vinden in bijlage negen. 

3.4.1 Onderzoeksvraag 9: opbouw arbeidsnormen 

Vanuit een werkbegroting voigt een hoeveelheid manuren welke verdeeld moeten worden over de eigen ploegen 

per bouwfase. ledere budgetregel in een werkbegroting kent een hoeveelheid en een calculatienorm. Deze 

calculatienorm is als voigt opgebouwd. Zie hiervoor figuur 3.5 op de volgende pagina. 

Netto- en brutotijd 

Er is in eerste instantie uitgegaan van calculatienormen die zijn samengesteld uit twee verschillende bronnen, 

namelijk nettotijden met een wetenschappelijke opbouw en gewogen landelijk gemiddelde ervaringscijfers. Er is 

hierbij gebruik gemaakt van arbeidsstudies van SAOB. Allereerst zijn er nettotijden van de bewerkingen 

opgebouwd met gemeten tijden en/of normaaltijden, het zijn aile handelingen die directe productie tot gevolg 

hebben en die tot die activiteit behoren. Vervolgens zijn deze nettotijden verhoogd met gemeten gemiddelde 

toeslagen per soort bewerking/situatie voor: 

• rust en persoonlijke verzorging 

• aan- en afloop werkplek 

• bijkomende en onregelmatige handelingen, die eigen zijn aan de bewerking 

• een gemiddelde bouwplaatsfactor voor de bewerking op de werkplek-/projectsituatie. 
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• transporten tot 25 m enkele afstand naar de werkplek 

De som van de nettotijden en de gemiddelde toeslagen vormen de brutotijden. 
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Figuur 3. 5 Opbouw calculatienorm (Bouwmarkt, 2004) 

Richttijd en calculatietijd 

Van daaruit wordt er toegewerkt naar een richttijd die voigt nadat er een organisatietoeslag is bijgevoegd. In de 

arbeidsnormen wordt uitgegaan van normale omstandigheden en een normale bouwplaatsorganisatie. Voordat 

men komt tot een calculatietijd wordt er nog met een eventuele toeslagfactor berekend voor de volgende factoren ; 

• toelaatbare afwijkingen normale omstandigheden en organisatiegraad 

• bestedingen buiten een ploeg om 

• seriegrootte 

• aantal bouwlagen 

Bij elk project wordt er per onderdeel bekeken wat de arbeidsnorm moet zijn. Hiervoor maakt de afdeling 

calculatie gebruik van referentieprojecten en past daar waar nodig een norm aan. 

3.4.2 Onderzoeksvraag 10: relatie inkoop en onderaannemers 

Eerder is al verteld dat er een relatie te leggen is met de arbeidsproductiviteit en de efficientie van het 

werkproces. Zoals gezegd heeft niet aileen het uitvoeringsteam hier invloed op. Zij zijn tijdens de uitvoering de 

directe betrokkenen, maar indirect is een inkoopteam ook van invloed. Zij zorgen er immers voor dat elke partij 

die op een bouwplaats aanwezig is, zowel eigen partijen als onderaannemers, de beschikking kan hebben over 

de middelen die nodig zijn tijdens de werkzaamheden. Er wordt dan bedoeld dat een inkoper na overleg met een 

uitvoeringsteam in eerste instantie moet bepalen welke onderdelen zullen worden uitbesteed of door eigen 

bouwplaatsmedewerkers worden uitgevoerd . Op de tweede plaats gaat het om het zo compleet mogelijk 

uitbesteden, wat bijvoorbeeld inhoudt het vastleggen voor welk materieel een onderaannemer zelf moet zorgen. 

Het zo compleet mogelijk uitbesteden omvat het volgende. Nog voordat een contract met een onderaannemer 

wordt opgesteld moeten er duidelijke eisen zijn over wat er in het contract moet komen te staan. Een inkoper 
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overlegt hierover meestal ook met een uitvoerder. Belangrijk bij dit alles is het gebruik van materieel en het 

gebruik van veiligheidsvoorzieningen . Op dit soort onderdelen is de winst te behalen, door een goede afweging te 

maken tussen waarvoor Heijmans Bouw Best BV. zelf zorgt en waarvoor een onderaannemer moet zorgen. 

Hierop aansluitend kan gezegd worden dat zoveel mogelijk geprobeerd word! om risico's uit te bested en zodat de 

problemen die hierdoor zouden kunnen ontstaan, vermeden worden. Het gaat erom dat een onderaannemer die 

een taak moet uitvoeren aile werkzaamheden uitvoert die bij die taak horen. Dit om te voorkomen dat 

bouwplaatsmedewerkers van Heijmans Bouw Best BV. werkzaamheden die blijven liggen moeten opknappen. 

De relaties tussen onderaannemers en eigen bouwplaatsmedewerkers van Heijmans Bouw Best BV. zijn bij dit 

alles uiteraard van belang. Het gaat erom dat beide groepen optimaal kunnen werken onder dezelfde 

omstandigheden zodat hun arbeidsproductiviteit zo hoog mogelijk ligt. Wanneer er gekeken wordt naar de 

bouwplaatsmedewerkers dan moet ervoor gezorgd worden dat zij geen hinder ondervinden van een 

onderaannemer doordat deze zijn taak niet af heeft of materieel in gebruik heeft wat op een of ander manier niet 

de bedoeling was. Ook problemen die betrekking hebben op kwaliteit en corrigerend werk, wat wellicht ten laste 

komt aan de eigen bouwplaatsmedewerkers, moeten voorkomen worden . Een uitvoerder heeft hier als taak elke 

ploeg, dus ook onderaannemers, te wijzen op zaken die zij moeten uitvoeren en mogen gebruiken. Kennis en 

duidelijkheid van de contracten is hierbij van wezenlijk belang. 

3.5 Conclusies literatuur 

Nadat duidelijk is geworden wat arbeidsproductiviteit inhoudt en welke invloedsfactoren erop van toepassing zijn, 

is gekeken naar de drie hoofdgroepen welke bepalend zijn. Er is geconstateerd dat ze nauw verband met elkaar 

hebben. 

De motivatie is datgene wat het dichtste bij een persoon staat. Drie theorieen geven aan dat er met verschillende 

invalshoeken naar de motivatie van een bouwplaatsmedewerker gekeken kan worden. Het is in ieder geval 

duidelijk geworden dat vanuit de prima ire behoeften (fysiologisch, veiligheid en sociaal) er gekeken kan worden 

naar zaken betrekking hebbend op prestaties. Aangenomen moet worden dat mensen van nature gemotiveerd 

zijn en het gaat er daarbij om wat voor doel iemand aangereikt krijgt en de beloning die hierop voigt. 

Een ander onderdeel wat van invloed is op de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker is de 

bouwplaatssituatie. Het is echter gebleken dat deze grotendeels aangedragen wordt bij de start van een project 

denkend aan de situatie en het terrein. Verder is de inrichting van een bouwplaats maatgevend. Ook deze wordt 

van te voren bepaald en doordacht. Een uitvoerder geeft hier gedurende het proces de invulling aan, zodoende 

dat bouwplaatsmedewerkers hun werkzaamheden optimaal kunnen vervullen. 

Op een bouwplaats is het de uitvoerder die ervoor moet zorgen dat het proces en de mensen gestuurd worden . 

Er zijn allerlei facetten die hierbij komen kijken . Een uitvoerder heeft de ondersteuning nodig van een 

projectleider, werkvoorbereider, hij is afhankelijk van de bouwplaatsmedewerkers (kwaliteit, beschikbaarheid etc.) 

en de capaciteiten van de uitvoerder zelf zijn van belang. Wanneer de mogelijkheden er zijn en een uitvoerder 

krijgt het voor elkaar om aile bouwplaatsmedewerkers goed te sturen en in te plannen, dan zal het proces ook 

beter gecontroleerd kunnen worden, hoewel men nog wei afhankelijk is van onderaannemers. Deze hebben 

immers ook invloed op het proces lettend op de tijdsduur van hun werkzaamheden. 

De relatie tussen arbeidsproductiviteit en de bedrijfsorganisatorische punten, arbeidsnormen, inkoop en 

onderaannemers mag niet ongenoemd worden gelaten. Arbeidsnormen geven namelijk een afspiegeling weer 
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van de productiviteit. In een arbeidsnorm zitten per activiteit de zaken verwerkt welke van invloed zijn op de 

arbeidsproductiviteit. Gebleken is dat er al in een vroeg stadium naar gekeken wordt en dat de norm per project, 

per activiteit wordt aangepast wanneer nodig. De inkoopafdeling heeft in eerste instantie een indirecte relatie met 

de arbeidsproductiviteit waarna een uitvoerder hier gedurende het proces ten aanzien van onderaannemers 

invulling aangeeft. Het gaat daarbij om de afstemming tussen onderaannemers en eigen ploegen . Bij de 

contractopstelling dient nauwkeurig afgewogen te worden wat uitbesteed wordt en waar een onderaannemer zelf 

voor moet zorgen en waarvoor niet. Een uitvoerder moet hier ook mee bekend zijn zodat hij dit alles kan 

implementeren tijdens het proces. Organisatie tijdens het proces ten aanzien van de onderaannemers is hierop 

van toepassing. Het moet niet zo zijn dat onderaannemers taken onvolledig uitvoeren doordat contracten niet 

volledig zijn opgesteld . De werkzaamheden die blijven liggen komen dan vaak voor de rekening van de 

bouwplaatsmedewerkers van Heijmans Bouw Best BV. wat ten koste gaat van hun tijdsbesteding. Bovendien zijn 

dit manuren die besteed worden aan werkzaamheden die niet beg root zijn wat negatief bijdraagt aan de uitkomst 

van de uiteindelijke manurenvergelijking (beg rote versus verbruikte manuren) van een project. 
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4 Interviews 

4.1 Onderzoeksvraag 11: meningen en belevenissen 

In dit hoofdstuk komen de resultaten aan bod die volgen uit de gehouden interviews betrekking hebbend op de 

invloedsfactoren uit het visgraatdiagram uit bijlage drie. De bevindingen die voortvloeien uit de antwoorden 

dragen bij aan beantwoording van de drie probleemstellingen. Er wordt immers een antwoord verkregen op de 

onderzoeksvraag : 

• Hoe kijken medewerkers van Heijmans Bouw Best BV. naar de arbeidsproductiviteit van de 

bouwplaatsmedewerkers? 

4.2 Resultaten 

Om te inventariseren hoe de medewerkers van Heijmans Bouw Best BV. denken over de arbeidsproductiviteit 

van de bouwplaatsmedewerkers zijn als gezegd interviews gehouden aan de hand van het visgraatdiagram. 

Voordat er naar de resultaten overall gekeken kan worden (meningen van aile respondenten) is het van belang 

de afzonderlijke meningen/belevenissen van de partijen onderling te bekijken. Er zijn drie groepen te 

onderscheiden, bouwplaatsmedewerkers (48 personen), uitvoerders (11 personen) en de groep 'overige partijen' 

waar de projectleiders (5 personen), werkvoorbereiders (7 personen), inkopers (1 persoon) en medewerkers van 

bedrijfsbureau (4 personen) onder vallen. Er is onderscheid gemaakt in deze drie groepen, omdat ze als drie 

verschillende groepen gezien kunnen worden. Bouwplaatsmedewerkers zijn de personen die de productiviteit 

daadwerkelijk moeten leveren, uitvoerder moeten de situatie zo goed mogelijk verzorgen voor de 

bouwplaatsmedewerkers zodat zij de productiviteit kunnen leveren en de 'overige' partijen hebben een indirecte 

invloed en staan niet direct in het uitvoeringproces. Hierdoor kan verondersteld worden dat de drie groepen ieder 

op een eigen manier naar het probleem kijken. Aanvullend op de interviews is er een enquete onder de 

bouwplaatsmedewerkers verspreid om te achterhalen wat zij belangrijk vinden tijdens hun werkzaamheden. 

De volgende resultaten kunnen worden opgesomd ten aanzien van de interviews en de enquete. Per punt zijn 

enkele meningen/belevenissen van de respondenten aangehaald welke de hoofdproblemen van die groep 

vormen. 

• Bouwplaatsmedewerkers 

Antwoorden: 'Niet door kunnen werken, steeds iets anders doen' 

'Doe dit of dat tussendoor. Verder probleem dat materiaal niet aanwezig is' 

'Motivatie weg door tragere ploegen waar we aJles voor moe ten opvangen, beloning is dan te 

laag' 

Resultaat: problemen zijn taakonderbrekingen en het wachten op met name materiaal 

• Uitvoerders 

Antwoorden: 'Motivatie gaat achteruit als men steeds moet wisselen van taak, men moet met een taak bezig 

zijn, maar wei op tijd afwisseling' 

'Men moet een team vorrnen met de uitvoerder anders kan men niet met elkaar communiceren 

(over taken). En een goed team motiveert elkaar' 

'Wachten en taakonderbrekingen zijn grootste problemen. Wachten is op materiaallmaterieei' 

Resultaat: problemen met de motivatie en het wachten 
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• Overige partijen 

Antwoorden : 'Molivalie wordl bepaa/d door duide/ijke laakomschrijving Ie geven en doe/en Ie slel/en' 

'Taakonderbrekingen is de hoofdoorzaak mel de demoliverende werking van dien ' 

Resultaten : probleem van taakonderbrekingen met als gevolg een afnemende motivatie 

• Enguete (resultaten in figuur 4.1) 

Belangrijkheid werkaspecten voor bouwplaatsmedewerkers 
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Figuur 4. 1 Enqueteresultaten 

Antwoorden : - Aile ondervraagden vindt het belangrijk om zelfstandig te kunnen werken 

- Men wil werk met verantwoordelijkheid (ruim 80% van de ondervraagden) 

- Aile ondervraagden vinden fijne collega's belangrijk en bijna aile ondervraagden vindt een 

fijne uitvoerder belangrijk (ruim 90%) 

Resultaten: er voigt dat bouwplaatsmedewerkers het liefst zelfstandig willen werken zonder al te veel 

onderbrekingen op welke manier dan ook 

Een uitgebreide beschrijving van de resultaten van de interviews en de enquete ziet u in bijlage 10 en 11. 

4.3 Conclusies interviews 

Wanneer de resultaten uit de interviews bekeken worden dan kan het voor de totale meningen/belevenissen van 

de respondenten (overall) het volgende gezegd worden : 

• overall kan gezegd worden dat de problemen liggen op het gebied van taakonderbrekingen en de motivatie 

Hieruit kan verder geconcludeerd worden, mede ingezoomd op de specifieke antwoorden, dat de 

arbeidsproductiviteit achteruit gaat doordat een bouwplaatsmedewerker niet continue bezig kan zijn met zijn taak 

door onderbrekingen op welke manier dan ook en dat zijn motivatie hierdoor achteruit gaat. Duidelijkheid vanuit 

de uitvoerder naar een bouwplaatsmedewerker toe in de zin van een taakomschrijving en informatie spelen bij dit 

alles de grootste rol. Verder komt naar voren dat waarde wordt gehecht aan het teambelang op een bouwplaats 

wat betekent dat communicatie naar elkaar toe belangrijk is. Het wachten wat op een derde plaats komt wordt 
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veelal genoemd als overmacht (vrachtwagens die te laat komen etc.) en verder wordt gezegd dat men in die tijd 

wei iets anders kan gaan doen. 

Planningen die worden opgesteld kloppen over het algemeen wei met de uiteindelijke planning zoals deze tijdens 

het proces wordt uitgevoerd evenals de werkmethode die wordt aangegeven op een planning. Wei geven 

uitvoerders aan dat in de 'uren' vaak een tekort aanwezig is waardoor er extra mensen op een werk gezet 

worden, wat weer extra geld kost. 

De aanvulling die de enquete op de interviews geeft is relevant te noemen. De bevindingen uit de interviews dat 

de arbeidsproductiviteit van bouwplaatsmedewerkers achteruit gaat doordat deze niet continue door kan werken 

op welke manier dan ook, met gevolg afnemende motivatie, wordt door de enquete onderbouwd. Door het feit dat 

men een prettig uitvoeringsteam prefereert en aangeeft zelfstandig werkzaamheden te willen uitvoeren werkend 

naar een bepaald resultaat, worden min of meer de bevindingen uit de interviews bekrachtigd. 

Er kan gesteld worden dat wanneer er niet zelfstandig zonder onderbrekingen in combinatie met een prettig 

uitvoeringsteam gewerkt kan worden, de motivatie achteruit gaat waardoor de arbeidsproductiviteit ook daalt. 
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5 Tijdsmetingen 

5.1 Onderzoeksvraag 12: tijdsverlies op een achturige werkdag 

Door tijdsmetingen uit te voeren wordt in kaart gebracht hoe de tijdsverdeling in werkelijkheid is van de 

bouwplaatsmedewerkers bij Heijmans Bouw Best BV. Er wordt daarmee antwoord verkregen op de 

onderzoeksvraag: 

• waar verliest een bouwplaatsmedewerker de meeste tijd mee op een achturige werkdag? 

Er wordt niet nader ingegaan op afstemverliezen tussen ploegen, omdat de bouwplaatsmedewerkers die gevolgd 

zijn al met hun taak bezig waren. Hierdoor worden aile wrijvings- en afstemverliezen, die normaal tussen ploegen 

voorkomen en de aanloop- of inwerkverliezen die normaal voorkomen als een ploeg aan een nieuwe taak begint 

niet meegenomen. Uit een artikel van een vakblad (Cobouw, 1995) blijkt dat meting van de arbeidsproductiviteit 

aileen mogelijk is door continue observaties op de bouwplaats, vooral wanneer het de methode van 

multimomentopnamen is van SAOB. Het gaat dan om de methode MMO-GTT, waarbij gelijktijdig de productie per 

waargenomen handeling wordt vastgelegd waardoor niet aileen normtijden per eenheid ontstaan, maar tevens 

informatie ontstaat over de geleverde prestatie en bereikte efficiency. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van 

multimomentopnamen, maar hoeveelheden worden enkel globaal meegenomen. Er wordt hoofdzakelijk gekeken 

naar de verdeling van de arbeid op een achturige werkdag. Er is gekozen voor deze methode, omdat hiermee 

een betrouwbaar en helder antwoord verkregen kan worden op de onderzoeksvraag. 

5.2 Turftabel, criteria en representativiteit 

De tijdsmetingen zijn uitgevoerd aan de hand van zogenaamde multimomentopnamen. Bij dit soort metingen 

wordt een vaste groep bouwplaatsmedewerkers op willekeurige tijdstippen (steekproefsgewijs) waargenomen 

waarbij gelet wordt op de activiteiten die men doe!. Voor de uitvoering van de tijdsmetingen is gebruik gemaakt 

van een turftabel, zie hiervoor bijlage 12. Hierin staan allerlei activiteiten vermeld welke op een werkdag voor 

kunnen komen bij de werkzaamheden die een bouwplaatsmedewerker uitvoert. Deze activiteiten zijn 

onderverdeeld in de vier categorieen, directe productiviteit, indirecte productiviteit, rust en persoonlijke verzorging 

en aan- en afloop. Verder is er een kolom toegevoegd met de titel 'opmerkingen', waar zaken als 

weersomstandigheden en werkzaamheden genoteerd kunnen worden. Ook is er ruimte voor de vermelding van 

het project waar het om gaat en de datum wanneer de meting wordt uitgevoerd. Gedurende de metingen zijn in 

de kolommen turfjes geplaatst daar waar een bouwplaatsmedewerker op het moment van waarneming mee bezig 

was. Doordat een bepaalde hoeveelheid turfjes wordt geplaatst is uiteindelijk iets te zeggen over de verdeling van 

de werkzaamheden op een achturige werkdag. 

Om met de multimomentopnamen de werkelijkheid zo nauwkeurig mogelijk te laten benaderen zijn er een aantal 

spelregels die in acht moeten worden genomen. De volgende regels zijn in eerste instantie te noemen: 

• De eerste regel is, dat het vertrouwen moet worden gewonnen van de waar te nemen medewerkers, 

omdat zij anders tijdens de waarnemingen bewust of onbewust de werkmethode en/of de vaardigheid 

waarmee zij hun werkzaamheden uitvoeren be·invloeden. 

• De tweede belangrijke regel is de vraag hoe de steekproef getrokken moet worden wil de methode 

betrouwbare uitkomsten opleveren. De betrouwbaarheid komt zo meteen aan de orde. 

• De derde spelregels werd vluchtig al genoemd, namelijk dat genoteerd moet worden wat de 

bouwplaatsmedewerker doet op het moment dat het oog van de waarnemer erop val!. 
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• De vierde regel betreft de keuze van het ronde-interval. Dat is het tijdverschil tussen twee opeenvolgende 

waarnemingsronden . Het ronde-interval mag niet gelijk zijn aan de voortdurend herhaalde werkcyclus van 

een persoon. Een voorbeeld om deze regel te illustreren: Een metselaar pakt met de ene hand een steen 

en tegelijk met de troffel in zijn andere hand de specie, vervolgens vlijt hij de specie, legt de steen in de 

specie, verwijdert de overtollige specie etc. Stel nu dat de metselaar elke 15 seconden een steen pakt (= 

werkcyclus) en het ronde-interval eveneens 15 second en zou bedragen. In dat geval zou het oog van de 

waarnemer tel kens op de metselaar vallen als hij een steen pakt en zou de multimomentopnamen als 

resultaat opleveren , dat de metselaar enkel stenen pakt en niet specie vlijt etc. 

Om de tijdsmetingen een representatief karakter te geven moeten de volgende regels in acht genomen worden: 

• Kies voorafgaand aan de waarnemingen in overleg met de bedrijfs- en/of bouwplaatsleiding een 

representatieve waarnemingsperiode. 

• Sereid de waar te nemen werknemers goed voor. 

• Spreid de waarnemingsronden regelmatig over de uren van de dag en de dagen van de week. 

• Oefen als waarnemer geen invloed uit op de werkzaamheden (bijvoorbeeld: tijdens de waarnemingen 

geen praatje beginnen met waar te nemen werknemers, niet het werk gaan regelen, geen storingen 

verhelpen etc.). 

• Werk duidelijk afwijkende tijdbestedingen ook afzonderlijk uit zodat geen absurde conclusies worden 

getrokken. 

In bijlage 12 wordt uitgebreid ingegaan op de tijdsmetingen. Waarom deze methode gekozen is en er is 

achterliggende informatie over de criteria en de representativiteit te vinden. In de volgende paragraaf wordt 

ingegaan op de betrouwbaarheid van de methode. 

5.3 Resultaten en betrouwbaarheid 

5.3.1 Resultaten 

Er is op vijf bouwplaatsen, twee dagen gemeten van begin werktijd tot einde werktijd. Daarbij zijn de 

werkzaamheden omschreven die de bouwplaatsmedewerkers op een dag hebben uitgevoerd, de 

weersomstandigheden en eventuele opmerkingen. De resultaten zijn opgedeeld per bouwplaats en er is een 

totaaloverzicht. De situatie en de weersomstandigheden op deze bouwplaatsen (Serlicum, Soxtel, Rosmalen, St. 

Oederode en Venray) was niet altijd hetzelfde. Tijdens de multimomentopnamen zijn er echter geen hevige of 

langdurige periodes met regen geweest en verder waren de bouwplaatsen over het algemeen opgeruimd en vrij 

goed begaanbaar. 

De werkzaamheden die plaats vonden op de bouwplaatsen waren zeer divers. In Serlicum waren voornamelijk 

metselaars actief, in Soxtel timmerlieden die op de bezochte dagen stelwerkzaamheden, kanaalplaten leggen, het 

storten van een verdiepingsvloer en overige timmerwerkzaamheden (funderingsbekisting) uitvoerden. In 

Rosmalen zijn timmerlieden gevolgd die naast timmerwerkzaamheden ook een verdiepingsvloer aan het storten 

waren tijdens de twee bezochte dagen. In St. Oederode is een bekistingsploeg en timmerlieden gevolgd en in 

Venray zijn allen timmerlieden gevolgd die allerlei werkzaamheden uitvoerden van het metselen van een muur tot 

het opbouwen van een steiger. 

Na de tijdsmetingen is een helder antwoord verkregen op de onderzoeksvraag, waar verliest een 

bouwplaatsmedewerker de meeste tijd mee op een achturige werkdag? Er is namelijk inzicht verkregen in de 
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tijdsbesteding van de bouwplaatsmedewerkers op een achturige werkdag. In tabel 5.1 zijn de percentages te zien 

welke komen uit de metingen. 

Categorieen Waargenomen 
Direct productief 38% 
Indirect productief 41% 
Rust en Persoonlijke Verzorging 11% 
Aan- en afloop 10% 

100% 

Tabel 5. 1 Procenluele verdeling uil lijdsmetingen 

Te zien is dat er veel tijd besteed wordt aan het indirect productieve deel, wat ten koste gaat aan het direct 

productieve deel. In paragraaf 5.3 wordt hier op ingezoomd, maar allereerst wordt wat verteld over de 

betrouwbaarheid van de tijdsmetingen. 

5.3.2 Betrouwbaarheid 

Wanneer er gekeken wordt naar de nauwkeurigheid van de multimomentopnamen dan is het zo dat deze met 

5579 waarnemingen zeer betrouwbaar is. Aan de volgende getallen (%) (enkele percentages eruit gelicht) is te 

zien hoe betrouwbaar de meting is. Deze percentages zijn met de formule uit bijlage 12, 2s=2-vp(100 - p)/n, 

berekend. Ter verduidelijking is er is een berekening voor gedaan. 

Direct productief: 2144 waarnemingen = 38,42% 

2-v38,42 (100 - 38,42) / 5581 = ± 1,30% betrouwbaarheid 

Indirect productief: 2291 waarnemingen = 41,05% -> ± 1,32% betrouwbaarheid 

Lopen/zoeken: 364 waarnemingen = 6,52% -> ± 0,66% betrouwbaarheid 

Rust en persoonlijke verzorging: 587 waarnemingen = 10,52% -> ± 0,82% betrouwbaarheid 

Aan- en afloop: 555 waarnemingen = 9,94% -> ± 0,80% 

Met een maximale spreiding van 1,32% en het naleven van de regels die in paragraaf 5.2 genoemd zijn kan 

gezegd worden dat de uitkomsten van de multimomentopnamen nauwkeurig te noemen zijn . 

5.4 Conclusies 

Wanneer de resultaten uit de multimomentopnamen bekeken worden dan komen er verontrustende zaken naar 

voren. Zie hiervoor nogmaals de tabel met de gemeten resultaten (figuur 5.2). 

Categorieen Waargenomen 
Direct productief 38% 
Indirect productief 41% 
Rust en Persoonlijke Verzorging 11% 
Aan- en afloop 10% 

100% 

Tabel5.2 Procenluele verdeling uil lijdsmetingen 

Te zien is dat het percentage direct productief werk lager is dan het indirect productieve deel waardoor nadere 

beschouwing van deze percentages van belang is. Dit komt mede door de percentages uit paragraaf 3.1 (57%, bij 

dit percentage komt men uit met de gecalculeerde arbeidsnormen) die nog in het achterhoofd zitten. De 

percentages van de groepen rust en persoonlijke verzorging en aan- en afloop zijn aanvaardbaar. 

Ais we gaan inzoomen op de specifieke activiteiten die onder het indirect productieve deel vallen dan zien we de 

volgende activiteiten er negatief uit schieten. 
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• lopen/zoeken (7%), 

het halen van spullen in de vorm van materiaal van opslagplaats (2%) en spullen uit materieel- en 

materiaalkeeUelders (2%). Totaal 4% 

• overleggen, binnen ploeg 5%, met andere ploeg/onder-/nevenaannemer/machinist 2%, met uitvoerder 2% en 

met de werkvoorbereider 0,23%. Totaal circa 9%. 

• wachten op materiaal en materieel, samen 4% 

Oit alles bij elkaar opgeteld is 24%, wat betekent dat als deze activiteiten tot 0% gereduceerd worden en de 

procenten zich verplaatsen naar het direct productieve deel de verdeling direct productief en indirect productief op 

respectievelijk 62% en 17% uit komen. 

Oit zou betekenen dat het direct productieve deel op een wenselijk niveau komt en dat het indirect productieve 

deel minder dan 1/5 deel van de werktijd in beslag neemt. Oit zijn getallen die aanvaardbaar zijn. Een reductie 

naar 0% van de genoemde uitschieters is vrijwel onmogelijk, maar ze kunnen wei flink terug gedrongen worden. 

Zo is het wachten op bijvoorbeeld materiaal, door bijvoorbeeld files, een moeilijk controleerbare factor en zal er 

op enig moment wei overleg binnen een ploeg noodzakelijk zijn. Echter wanneer deze posten worden terug 

gedrongen kan het ook een positieve uitwerking hebben op de overige activiteiten in het indirecte dee!. Zo kan de 

activiteit pakken/zoeken materieel-/aal bij kruiwagen of werkplek (3%) welke niet genoemd werd bij de zojuist 

vermelde waarden , afnemen wanneer er gestructureerder te werk wordt gegaan. 

In de tabel 5.3 is te zien dat aileen op de bouwplaatsen in Berlicum en Rosmalen het percentage directe 

productiviteit hoger is dan het percentage indirecte productiviteit. 

Waarnemingen 

E 
c C1> ~ Getallen zijn percentages (%) C1> "0 >-

:::J Q) Cii 0 C\l ~ 
.~ x E .....; a> c Cii 
~ 0 (/) (/)"0 C1> C\l co 0 C1> > 15 co 0::: 0 I-

Direct productief: 46 35 40 36 35 38 
Indirect productief: 36 46 38 41 43 41 
Rust en Persoonlijke verzorging: 12 10 11 12 9 11 
Aan- en afloop: 6 9 11 11 13 10 
Totaal: 100 100 100 100 100 100 

Tabel 5.3 Resultaten tijdsmelingen per bouwplaats 

Gelet op de werkzaamheden dan kan gezegd worden dat men in tegenstelling tot op andere bouwplaatsen 

grotendeels de gehele dag met of dezelfde werkzaamheden bezig was, in Berlicum veelal 

metselwerkzaamheden, of met werkzaamheden die te maken hadden toewerkend naar een doel het storten van 

een verdiepingsvloer in Rosmalen. Verder waren er in Boxtel problemen met de aanvoer van beton waarop men 

veelal moest wachten en in St. Oederode had men op de eerste dag te maken met een kraanstoring waardoor 

directe werkzaamheden op enig moment verminderden. Aansluitend kan gesteld worden, mede door de 

constateringen van de waarnemer tijdens de multimomentopnamen, dat wanneer bouwplaatsmedewerkers 

continue met een taak bezig zijn en toewerkend naar een doel, dit een positieve uitwerking heeft op de directe 

werkzaamheden . In bijlage 12 zijn specifieke cijfers van de tijdsmetingen per bouwplaats te vinden letten op aile 

mogelijke deelbewerkingen die plaats vonden. 
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Met de tijdsmetingen is een antwoord verkregen op de laatste onderzoeksvraag en voor een overzicht van aile 

onderzoeksvragen met in het kort het antwoord hierop gaat u naar bijlage 13. De antwoorden geven inzicht in de 

probleemstellingen en alles wat met arbeidsproductiviteit te maken heeft. Van daaruit zal in hoofdstuk zes een 

conclusie getrokken worden wat de aanzet vormt voor de uitwerking van het hulpmiddel dat ontwikkeld zal 

worden. 
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6 Conclusies onderzoek 
Wanneer de conclusies uit het literatuuronderzoek, de interviews en de tijdsmetingen naast elkaar gelegd worden 

kan er tot een totale conclusie gekomen worden voor het onderzoeksgedeelte. 

Gebleken is dat arbeidsproductiviteit een veelomvattend beg rip is waarmee wordt bedoeld dat er allerlei 

invalshoeken zijn waarmee rekening gehouden moet worden . Een opdeling van de totale tijdsbesteding op een 

werkdag is te vinden in direct-, indirect- en onproductief werk waarbij gedurende dit onderzoek de relatie is gelegd 

met de hoeveelheid werk die verricht wordt op een achturige werkdag door de bouwplaatsmedewerkers van 

Heijmans Bouw Best BV. 

Wanneer er terug gekeken wordt naar de doelstelling, 'het bepalen en beheersbaar maken van de factoren welke 

de meest negatieve invloed hebben op de arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker en op deze wijze 

een bijdrage leveren aan het zo nauwkeurig mogelijk nastreven van de begrote manuren' , kan het volgende 

gezegd worden . Er is een rode draad te vinden tussen drie hoofdgroepen (motivatie, bouwplaatssituatie en 

organisatie/management) en de activiteiten welke het meest negatief van invloed zijn. gebleken uit de 

tijdsmetingen . 

Geconcludeerd kan worden dat de tweede hoofdgroep, de bouwplaatssituatie, de minst bepalende factor is. Een 

bouwplaatsinrichting, welke hierbij maatgevend is, wordt (met aile factoren welke nauwkeurig afgewogen dienen 

te worden) over het algemeen goed doordacht. Oit bleek al uit de interviews en op de bezochte bouwplaatsen 

waren er geen opvallende zaken die er negatief uit sprongen . Veel relevanter is daarom hoe er tijdens de 

uitvoeringsfase mee om wordt gegaan. 

Uit het onderzoek komt naar voren dat een uitvoerder allerlei zaken dient te regelen en organiseren tijdens een 

proces wat net als een bouwplaatssituatie een positieve of negatieve uitwerking kan hebben op de motivatie van 

de bouwplaatsmedewerkers. Zaken die een uitvoerder dient te verzorgen voor de bouwplaatsmedewerkers zijn 

materiaal , materieel en informatie. Oit wil zeggen , bouwplaatsmedewerkers moeten op een dag werkzaamheden 

kunnen uitvoeren met zo min mogelijk onderbrekingen, omdat dit nadelige invloed heeft op hun productiviteit, 

maar ook op de motivatie vanwege het niet door kunnen werken. 

Significant is aangetoond dat veel tijd verloren gaat met acties als lopen, zoeken, halen en overleggen . Oit duidt 

erop dat er onduidelijkheden zitten in de taken van bouwplaatsmedewerkers. Wanneer gekeken wordt naar de 

twee relevante motivatietheorieen dan is het zo dat de theorie van Maslow aangehouden kan worden en dat 

specifiekere punten van de theorie van McGregor, over autonomie tijdens de werkuitvoering en 

verantwoordelijkheid dragen, een aanvulling hierop kunnen geven. Oe primaire zaken als werkomstandigheden 

en veiligheidsvoorzieningen zijn hierbij over het algemeen goed geregeld, echter bouwplaatsmedewerkers willen 

meer zelfstandigheid en toe kunnen werken naar een bepaald doel. 

Wat er nu schort aan de huidige gang van zaken waardoor de arbeidsproductiviteit van bouwplaatsmedewerkers 

te laag is, is het feit dat een uitvoerder bouwplaatsmedewerkers niet met een duidelijke taak- en doelstelling, 

rekening houdend met de tijd , op pad stuurt waardoor een bouwplaatsmedewerker niet voldoende nadenkt voor 

men aan een taak begint. Hieraan ten grondslag ligt het feit dat uitvoerders taken niet efficient inplannen met 

terugkoppeling naar de overallplanning en de werkbegroting, en daarbij bouwplaatsmedewerkers niet duidelijk 

maakt wanneer een taak gereed moet zijn. Oit alles heeft als gevolg dat iedereen in zijn eigen tempo gaat werken 
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waardoor taken onnodig uitlopen en er dus problemen ontstaan met de manuren die beg root zijn. 

Bouwplaatsmedewerkers die wei door werken ergeren zich aan collega's die treuzelen en zijn van mening dat de 

beloning die een ieder krijgt niet eerlijk is. 

Arbeidsnormen welke een afspiegeling geven van de arbeidsproductiviteit worden per project bekeken, maar er 

wordt daarbij minimaal gebruik gemaakt van gegevens die volgen uit nacalculatie. Oit is bovendien ook vrijwel 

onmogelijk, omdat bouwplaatsmedewerkers immers geen duidelijke taken mee krijgen en waardoor het bijna niet 

bij te houden is hoelang iemand over een taak doet. Bij de uitvoering van de taken dient de afstemming met 

onderaannemers optimaal te zijn om zodoende bouwplaatsmedewerkers op een dag optimaal te laten presteren. 

Een uitvoerder kan van daaruit per dag of per week doelen stelien per bouwplaatsmedewerker/ploeg. 

Kortom 

Vanuit de doelsteliing bekeken wordt als voigt teruggekoppeld naar de probleemsteliingen. Het gaat fout op het 

gebied van organisatie op een bouwplaats waardoor de motivatie bij bouwplaatsmedewerkers afneemt. Oit komt 

niet door de bouwplaatsituatie welke over het algemeen in orde is en ook geen nadelige gevolgen heeft voor de 

arbeidsproductiviteit. Gevolg van deze feiten is dat voor de verdere ontwikkeling van het hulpmiddel de pijlen 

worden gericht op de probleemstellingen: 

• Oe organisatie/het management op een bouwplaats laat te wensen over 

• Motivatie van bouwplaatsmedewerkers is niet optimaal 

Hierbij zal het in eerste instantie gaan om bouwplaatsmedewerkers van juiste informatie en instructies te voorzien 

(een heldere ploegtaak), ten behoeve van de uitvoering van hun taken. Oit moet voorkomen dat men onnodig 

onderbroken wordt gedurende de uitvoering zodat de motivatie van hen op een positieve manier be·invloedt 

wordt. Een uilvoerder moet daarbij deadlines stellen en per dag/week voor elke bouwplaatsmedewerker of ploeg 

een planning maken wat een ieder moet doen, om zodoende uitloop van taken te voorkomen. Wanneer 

deadlines, die afgestemd zijn op de geplande eindtijden en begrote manuren, worden nagekomen zullen de 

werkelijk verbruikte manuren en de beg rote manuren eerder overeenkomen. Ook zullen afstemverliezen met 

onderaannemers worden terug gedrongen, omdat een planning nauwkeuriger nageleefd wordt en er meer 

duidelijkheid is voor aile partijen . 
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7 Inleiding 

7.1 Aanzet 

rUle 

Ais voortgekomen uit de conciusies van het onderzoek worden voor de uitwerking van het hulpmiddel de pijlen 

gericht op de taken die bouwplaatsmedewerkers dienen uit te voeren met het oog op de aansturing door een 

uitvoerder. Op het moment van het onderzoek zijn in het interne systeem van Heijmans Bouw Best BV. enkele 

documenten over het gebruik en de opzet van taakinstruclies te vinden. Hier wordt echter door de uitvoerders in 

de praktijk niets mee gedaan. Zij weten vaak niets van het bestaan ervan en het is een feit dat een en ander niet 

voldoende is uit gekristalliseerd. Gebleken is echter dat een bouwplaatsmedewerker een duidelijke 

taakomschrijving nodig heeft met de opdracht een bepaald doel op een gegeven tijdstip af te ronden. 

Dit zal gerealiseerd gaan worden door standaard taakinstructiebladen te creeren waarop allerlei gegevens zoals 

materiaal, materieel, uitvoeringsmethode en planning ingevuld kunnen worden. Een uitvoerder zal namelijk 

moeten zorgen voor de taakinstruclies rekening houdend met deadlines die gesteld worden . Het document wat hij 

overdraagt dient voor een bouwplaatsmedewerker helder, eenduidig en compleet te zijn. Het komt er op neer dat 

er gewerkt zal moeten worden met ploegtaken. 

Met het gebruik van het document wordt een uitvoerder gedwongen om elke taak nauwkeurig voor te bereiden en 

te plannen, rekening houdend met de beg rote arbeidsnormen. In samenspraak met een projectleider, welke 

eindverantwoordelijke is voor het verschil tussen de beg rote en de verbruikte manuren, kan een uitvoerder al in 

een vroeg stadium aangeven waar eventuele problemen zich kunnen voor doen leltend op de manuren. Het 

hulpmiddel bevat uiteindelijk een planningsdeel waar een uitvoerder activiteiten en personen kan inplannen en 

een dee I waar taakinstructiebladen voor de bouwplaatsmedewerkers opgesteld kunnen worden. 

7.2 Afbakening 

Voordat er naar een oplossing toegewerkt kan worden voor de genoemde problemen zijn er enkele zaken die 

gemeld moeten worden , omdat ze buiten beschouwing worden gelaten voor de verdere uitwerking van het 

hulpmiddel. De resultaten die voort zijn gekomen uit de tijdsmetingen hebben betrekking op bouwplaatsen waar 

relatief laagbouw plaats vindt. In de resultaten zijn daarom ook geen verliezen gevonden met betrekking tot 

wachltijden op bijvoorbeeld lifttransport en problemen die hiermee te maken kunnen hebben etc. De gevonden 

waarden die een negatieve invloed hebben op de arbeidsproducliviteit van een bouwplaatsmedewerker hebben 

hoofdzakelijk te maken met lopen, halen, zoe ken en overleggen. De ontwikkeling van het hulpmiddel richt zich 

daarom op een verbetering op deze gebieden en de genoemde wachltijden worden bijvoorbeeld niet 

meegenomen. Dit mede vanwege het eerder genoemde feit dat Heijmans Bouw Best BV. in de huidige tijd en ook 

de komende jaren veelal van dat soort projecten onder handen heeft waar de tijdsmetingen zijn uitgevoerd. Wat 

betreft arbeidsnormen wordt er tijdens het verdere onderzoek niets met de inhoud van een norm gedaan. Er 

wordt aileen getracht een bijdrage te leveren aan het zo nauwkeurig mogelijk nastreven van de begrote manuren 

en niet het opstellen of nader bepalen van normtijden. 

7.3 Doe/groep 

Het hulpmiddel zal zijn toepassing vinden tijdens de uitvoeringsfase. In eerste instantie wordt het gebruikt door 

een uitvoerder die ermee aan de slag gaat en een compleet document realiseert voor de 

bouwplaatsmedewerkers van Heijmans Bouw Best BV. Een uitvoerder dient de werkzaamheden op een 
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dusdanige manier in te plannen, rekening houdend met de werkbegroting en de overaliplanning, aangevuld met 

de personen die de werkzaamheden moeten uitvoeren zodat er uiteindelijk taakinstructiebladen uitrolien. 

De bouwplaatsmedewerkers gebruiken de taakinstructiebladen als handleiding voor de uitvoering van een taak. 

In de praktijk zal een uitvoerder het document, eventueel met een korte toelichting, aan een 

bouwplaatsmedewerker moeten overdragen waarna deze start met zijn taak. Zijn er onduidelijkheden gedurende 

de werkzaamheden dan moet men terug kunnen vallen op het document. Het is echter zaak dat een uitvoerder bij 

activiteiten die complex zijn of bijzondere aandacht verdienen, nog voordat hij de taakinstructiebladen gaat 

opstellen met de betreffende bouwplaatsmedewerkers overleg voert. Dit alies om tot een optimale werkinstructie 

te komen en om de betrokkenheid binnen een team te vergroten. 

Zoals al eerder werd aangehaald wordt er in een vroeg stadium duidelijkheid verkregen wat de verhouding zal zijn 

tussen de begrote en de werkelijk te verbruiken manuren. Een uitvoerder kan daarmee overleg voeren met de 

projectleider welke eindverantwoordelijke is voor de verbruikte manuren. 

7.4 Ontwerpaanpak 

Voordat er een start gemaakt kan worden met het ontwerpen van het hulpmiddel is het van belang dat er enkele 

zaken doorlopen worden. Ten eerste dienen de resultaten uit het onderzoek teruggekoppeld te worden naar de 

uitvoerders om zodoende hun reacties aan te horen. Van daaruit wordt bekeken welke eisen er aan het 

hulpmiddel gesteld worden en hoe het eruit moet komen te zien . Na ontwikkeling van het hulpmiddel zal met de 

hulp van twee uitvoerders op bouwplaatsen Boxtel en Venray het hulpmiddel getoetst worden . De uitvoerders op 

deze twee bouwplaatsen zijn gemotiveerd om met het hulpmiddel aan de slag te gaan en met hun hulp is het 

mogelijk om draagvlak te creeren ten behoeve van eventueel toekomstig gebruik van het hulpmiddel. Het toetsen 

zal gebeuren aan de hand van toetsing van het hulpmiddel zelf met daarop aanvullend , evaluaties die plaats 

zulien vinden met de gebruikers en door presentaties te geven aan de projectleiders en uitvoerders van Heijmans 

Bouw Best BV. 
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8 Basis hulpmiddel 

8.1 Reacties uitvoerders 

De resultaten uit de tijdsmetingen en de conclusies uit het onderzoek zijn teruggekoppeld naar de uitvoerders op 

de bouwplaatsen waar de tijdsmetingen zijn uitgevoerd. Vanzelfsprekend reageert een ieder op zijn eigen manier 

op de resultaten en conclusies met daarbij het feit dat men veelal in eerste instantie kijkt vanuit de huidige situatie 

op de bouwplaats waar men zit. Door het probleem in een breder perspectief te zien wordt een algemener beeld 

geschetst over hoe de uitvoerders tegen de resultaten en conclusies aankijken. 

Wanneer de belangrijkste punten uit de reacties van de vijf uitvoerders ten aanzien van de resultaten en 

conclusies aangehaald worden dan gaat het om de volgende reacties: 

Uitvoerder 1 

"De aansturing moet inderdaad beter, maar er zullen altijd dingen tussen door gedaan moeten worden, 

bijvoorbeeld hekken verplaatsen ." 

Uitvoerder 2 

"Ik kan me niet helemaal vinden in de conclusies. De aansturing kan anders, maar dit is toch lastig en bovendien 

is de motivatie van de bouwplaatsmedewerkers slecht!" 

Uitvoerder 3 

"De aansturing moet beter, maar je hebt wei te maken met een cultuuromslag. Verder is de mentaliteit bij de 

bouwplaatsmedewerkers een probleem." 

Uitvoerder 4 

"Het klopt dat de aansturing niet optimaal is." 

Uitvoerder 5 

"Ik begrijp de resultaten, maar er wordt wei getracht de aansturing zo optimaal mogelijk te verzorgen. Ondanks 

het feit dat we het vaak 'te' druk hebben. Verder laat mentaliteit bij sommige bouwplaatsmedewerkers te wensen 

over." 

Het komt er op neer dat de uitvoerders onderkennen dat de aansturing naar de bouwplaatsmedewerkers toe 

verbeterd kan worden, maar dat zij dit een lastig verhaal vinden. Mede door het feit dat door de jaren heen de 

huidige situatie is ontstaan waarbij elke uitvoerder op zijn eigen manier te werk gaat. Ze geven echter aan dat een 

oplossing om de huidige situatie te veranderen welkom is, maar hoe deze oplossing eruit moet zien blijft de 

vraag . Gezegd kan worden dat de uitvoerders het er over eens zijn dat er een verandering moet plaats vinden ten 

aanzien van de aansturing van hun kant uit naar de bouwplaatsmedewerkers toe om zodoende de 

arbeidsproductiviteit te verhogen, maar dat dit niet eenvoudig is. Voor de uitgebreide reacties van de uitvoerders 

kunt in bijlage 14 terecht. 

8.2 Programma van eisen 

Voor de ontwikkeling van het hulpmiddel wordt in eerste instantie gebruik gemaakt van de conclusies uit het 

onderzoeksdeel waarbij de reacties van de uitvoerders hierop voor verdere aanknopingspunten zorgen. Wanneer 

er nogmaals gekeken wordt naar de doelstelling dan zien we dat het onderzoeksdeel een antwoord heeft 

gegeven op het bepalen van de factoren welke de meest negatieve invloed hebben op de arbeidsproductiviteit en 

dat het hulpmidde/ deze factoren beheersbaar moet maken. 
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Ooelstelling 

Het bepalen en beheersbaar maken van de factoren welke de meest negatieve invloed hebben op de 

arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker en op deze wijze een bijdrage leveren aan het zo 

nauwkeurig mogelijk nastreven van de begrote manuren. 

Inhoudelijk richt het hulpmiddel zich op de onderdelen plannen van de werkzaamheden en taakinstructie voor een 

bouwplaatsmedewerker welke een uitvoerder dient te verzorgen tijdens de uitvoering. Zodoende kan hij tot een 

optimale werkregeling komen en wanneer deze twee zaken op een juiste manier verzorgd worden kan de 

doelsteliing behaald worden. 

8.2.1 Eisen 

Voordat het hulpmiddel echter concrete vormen aan kan nemen worden er aliereerst eisen opgesteld welke de 

basis vormen van het hulpmiddel. 

• Bouwplaatsmedewerkers dienen op een heldere, eenduidige en complete manier taakinstructies te 

verkrijgen. 

• Uitvoerders moeten op een realistische manier activiteiten in plannen en deze ook inzichtelijk maken met 

betrekking tot de beoogde uitvoering van het werk. 

• Er dient inzicht verkregen te worden in de werkelijk te verbruiken manuren en de beg rote manuren. 

• Van belang is dat de tijdsbesteding van de bouwplaatsmedewerkers getoetst kan worden aan de beg rote 

manuren. 

• Oe kwaliteit van het plannen van de uitvoering en van daaruit de taakoverbrenging van een uitvoerder 

naar de bouwplaatsmedewerkers dient met het hulpmiddel vergroot te worden. 

• Het hulpmiddel dient een integrale geautomatiseerde oplossing te zijn waarbij de onderdelen, planning 

en taakinstructie, welke noodzakelijk blijken op een dusdanige manier op elkaar afgestemd worden 

zodat dit in de praktijk zijn werking kan vinden. 

Een vee I gehoorde reactie van de uitvoerders is dat ze het zo druk hebben. Er wordt daarom getracht om het 

gebruik van het hulpmiddel zo eenvoudig mogelijk te maken. Verder dient de taakinstructie voor de 

bouwplaatsmedewerkers kort en bondig, maar wei compleet te zijn. Het plannen van de werkzaamheden en het 

opstelien van de taakinstructies zal een uitvoerder dwingen na te den ken over wat hij aliemaal geregeld moet 

hebben wil een activiteit van start kunnen gaan. Het geheel kan daarom mede gezien worden als een checklist 

voor de uitvoerder zelf. 

8.2.2 Randvoorwaarden 

Om de werkzaamheden zo optimaal mogelijk te laten verlopen heeft een duidelijke taakinstructie de hulp nodig 

van enkele factoren naast de opgesomde eisen voor het hulpmiddel. Buiten de genoemde zaken, de 

bouwplaatsinrichting en de werkomstandigheden, die over het algemeen in orde zijn zoals gebleken is uit het 

onderzoek, is het relevant dat de volgende punten zo optimaal mogelijk geregeld zijn. Oeze punten gelden als 

randvoorwaarden welke aanwezig/geregeld dienen te zijn bij toepassing van het hulpmiddel. Oit wil zeggen hoe 

beter deze zaken geregeld zijn, hoe beter de uitwerking van het hulpmiddel zal zijn. 

• Optimale werkmethode toepassen welke ook al tijdens de voorbereiding bekend was 

• (Oeugdelijk) materiaal/materieel op tijd beschikbaar 

• Werkvoorbereiding doet zijn werk gedegen- > in de gaten houden bijvoorbeeld dat tekening lezen een 

belangrijk punt is 
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• Geschikte en kundige bouwplaatsmedewerkers 

• Zo compleet mogelijk uitbesteden door een inkoper 

• Uitvoerder moet overige partijen houden aan contracten en deze daarop aansturen 

• Heldere overlegstructuur tussen projectleider en uitvoerder met betrekking tot de manuren 

8.3 Ontwikkeling hulpmiddel 

8.3.1 Introductie 

De uitwerking van het hulpmiddel vindt plaats in het software programma Microsoft Office Excel, omdat dit 

programma standaard in elke uitvoerderskeet aanwezig is en menig uitvoerder dit programma kent. Handigheid 

met het programma zullen vele uitvoerders echter maar op minimaal niveau hebben waardoor het noodzakelijk 

zal zijn dat er energie gestoken wordt in scholing in het gebruik van het programma. 

De onderdelen planning en taakinstructie staan als gezegd centraal. Uitgangspunt is dat een uitvoerder op een 

eenvoudige manier het hulpmiddel kan gebruiken om activiteiten in te plannen en van daaruit instructies kan 

overbrengen op de bouwplaatsmedewerkers. De noodzaak is er daarom dat de twee onderdelen aan elkaar 

gekoppeld dienen te worden om een praktisch werkbaar geheel te verkrijgen. 

8.3.2 Onderdelen hulpmiddel 

Met behulp van het onderzoeksdeel en de medewerking van de twee uitvoerders zijn de zaken welke minstens 

terug te vinden moeten zijn in het hulpmiddel bepaald. In eerste instantie kijken we naar de planning . Het is voor 

een uitvoerder praktisch om de mogelijkheid te hebben om voor een periode van zes weken activiteiten in te 

plannen en deze gedurende die periode te kunnen aanpassen wanneer de noodzaak er is. 

Activiteiten dienen gepland te worden uitgaande van de overallplanning en de werkbegroting. Een uitvoerder 

moet voor zich zelf helder hebben wanneer een activiteit gereed moet zijn en hoe lang een 

bouwplaatsmedewerker er over mag doen. Arbeidsnormen en hoeveelheden zullen daarom niet mogen 

ontbreken bij het opstellen van de planning. Verder zullen er bouwplaatsmedewerkers bij de activiteiten vermeld 

moeten kunnen worden om te weten wie wanneer een activiteit kan uitvoeren. Wanneer een uitvoerder dagen 

gaat in plannen, hierin moet hij zelf de vrijheid, maar ook de motivatie hebben om het optimale na te streven, is 

het belangrijk dat er een vergelijk gemaakt kan worden tussen wat er beg root is en wat er in werkelijkheid aan 

manuren verbruikt zal gaan worden. 

T er aanvulling moet het mogelijk zijn dat er een code aan de werkzaamheden gehangen kan worden om zo later 

de verbruikte manuren gemakkelijk te kunnen weg schrijven in BPA (BouwPlaatsAutomatisering , programma van 

Heijmans Bouw). Bovendien hebben de activiteiten in BPA en een werkbegroting dezelfde code waardoor bij 

vermelding van de code in de planning van de uitvoerder deze voor zichzelf helderheid en overzichtelijk schept 

wat uiteindelijk bij kan dragen aan een juiste manurenvergelijking. BPA is een digitaal programma van Heijmans 

Bouw waar een uitvoerder onder meer wekelijks de verbruikte manuren in weg kan zetten. 

Deze punten zijn verwerkt in het hulpmiddel en dit wordt in het volgende hoofdstuk uitgebreid beschreven. 
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9 Eindresultaat 

9.1 Beschrijving hulpmiddel 

Het hulpmiddel kan onderscheiden worden in twee onderdelen: 

1. Een planningsgedeelte 

2. Meerdere taakinstructiebladen 

Wanneer een nieuw bestand in het softwareprogramma Microsoft Office Excel wordt geopend krijgt de uitvoerder 

het volgende scherm (figuur 9.1) te zien . 
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Fig. 9.1 Beginscherm waar een uitvoerder de werkzaamheden en personen kan plannen 

In dit werkblad met de naam 'planning' heeft een uitvoerder de mogelijkheid om activiteiten in te plannen. 

Onderaan het scherm is te zien dat er meerdere werkbladen aanwezig zijn, A tim L en een werkblad '8PA

codering'. Dit werkblad kan een uitvoerder ter ondersteuning gebruiken bij het invullen van de juiste codes bij 

juiste activiteiten. Het gaat uiteindelijk om de werkbladen A tim L, dit zijn namelijk de taakinstructiebladen. De 

letters A tim L corresponderen met de letters die op het werkblad 'planning' staan in kolom A. Elke letter hoort bij 

een bepaalde activiteit welke uitgevoerd moet worden waarbij activiteit A hoort bij taakinstructieblad A etc. 

8epaalde gegevens welke op het werkblad 'planning' worden ingevuld verschijnen automatisch op het 

bijbehorende taakinstructieblad. Welke gegevens dit exact zijn komt in paragraaf 9.3 aan de orde. Om u een 

indruk te geven van de taakinstructiebladen is op de volgende pagina in figuur 9.2 het scherm afgebeeld waarop 

een blanco taakinstructieblad te zien is. In dit geval gaat het om werkblad 'A', maar aile werkbladen, B tot en met 

L zijn op identieke wijze opgebouwd. 
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Fig. 9.2 Scherm met een blanco taakinstructieblad 

De essentie van het verhaal is dat een uitvoerder op het beginscherm aile mogelijke activiteiten inpland die voor 

de komende zes weken uitgevoerd moeten worden. Nadat de activiteiten voor een periode van zes weken zijn 

ingevuld is het mogelijk om tijdens die periode aanpassingen te verrichten daar waar dat nodig is. Om vanuit deze 

planning duidelijkheid te verkrijgen voor de bouwplaatsmedewerkers worden de gekoppelde taakinstructiebladen 

aangevuld met de benodigde informatie. Hoe dit in zijn werkt gaat komt in paragraaf 9.3 aan de orde. In paragraaf 

9.4 wordt vervolgens omschreven hoe een volledig opgestelde planning met taakinstructiebladen periodiek, na 

bijvoorbeeld een periode van vier weken, aangepast kan worden voor een nieuwe periode van zes weken. 

9.2 Plannen activiteiten 

Allereerst wordt ingegaan op het plannen van de activiteiten wat op het beginscherm, werkblad 'planning', moet 

gebeuren. Dit is namelijk de eerste actie die een uitvoerder moet nemen wil hij de bouwplaatsmedewerkers op de 

juiste wijze kunnen instrueren. Hier worden namelijk de tijdstippen bepaald wanneer een activiteit zal starten, 

uitgevoerd gaat worden en zal eindigen. Een uitvoerder gebruikt voor het opstellen van deze planning de 

werkbegroting , de personeelsplanning en de overallplanning van het betreffende project. 

In figuur 9.3 op de volgende pagina is een fragment van de planning afgebeeld . Te zien is welke gegevens er 

allemaal van belang zijn om, in dit geval activiteit A, in goede banen te kunnen leiden met betrekking tot de tijd. 

Ter ondersteuning van de uitleg van het hulpmiddel wordt gebruik gemaakt van een voorbeeld, in dit geval de 

activiteit gevelafwerking noord- en zuidgevel. De celien die grijs en oranje gearceerd zijn hoefl en kan een 

uitvoerder niet invullen, de cellen zijn immers beveiligd. De getalien die hier komen worden door het programma 

zelf 'uitgerekend' nadat de witte cellen zijn ingevuld door de uitvoerder. Dit zal gedurende de uitleg duidelijk 

worden . 
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Fig. 9.3 Fragment planning voor activiteit A. Bovenaan totaalplanning, midden en onder een uitvergroting ervan 

Hoe een uitvoerder activiteiten in kan plannen, de taakinstructie kan opstellen en de planning tussentijds kan 

aanpassen wordt uitgaande van figuur 9.3 en een stappenplan uitgelegd. Aanvullend is er bij het rapport een 

gebruiksaanwijzing bijgevoegd die een uitvoerder kan raadplegen bij gebruik van het hulpmiddel. Hierin komen 

ook de stappen terug die nu in het stappenplan worden behandeld. Het gaat om de volgende stappen. 

Opstellen zes weken planning en taakinstructiebladen 

Stap 1 Invoeren projectgegevens 

Stap 2 Invoeren weeknummers 

Stap 3 Invoeren activiteiten 

Stap 4 Invoeren hoeveelheden en arbeidsnormen 

Stap 5 Invoeren bouwplaatsmedewerkers 

Stap 6 Plannen dagen 

Stap 7 Vergelijken hoeveelheid manuren 

Stap 8 Taakinstructieblad handmatig invullen 

Tussentijds aanpassen zes weken planning 

Stap 9 Opslaan 'oude' planning en taakinstructiebladen onder een nieuwe naam 

Stap 10 Invoeren weeknummers volgens stap 2 
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Stap 11 Verwijderen gegevens 

Stap 12 Herzien en aanpassen aetiviteiten 

Stap 13 Nieuwe aetiviteiten inplannen 

Stap 1 Invoeren projeetgegevens 

Bovenaan de pagina vult een uitvoerder aehter project de projeetnaam in van het betreffende bouwprojeet en 

aehter projectnr. het bijbehorende nummer van het bouwprojeet. Oit om onduidelijkheden te voorkomen. Oit alles 

wordt gedaan in de rijen 1 en 2, zie hiervoor figuur 9.4. 
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Fig. 9.4 Uitleg slap 1 

Stap 2 Invoeren weeknummers 

In eerste instantie worden in rij 3 de weken ingevuld voor de komende zes weken waarvoor gepland kan worden, 

Oit wordt gedaan door aileen het eijfer van het weeknummer in de betreffende eel in te vullen . Wanneer een 
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Stap 3 Invoeren activiteiten 

In kolom C worden de activiteiten ingevuld met in Cel C6 de hoofdactiviteit. Hierna kunnen in de cellen daaronder, 

deelactiviteiten ingevuld worden. Bijbehorend worden in kolom B de BPA-coderingen ingevuld welke 

correspondeer! met de codes die staan in de werkbegroting. Als hulpmiddel hiervoor kan het werkblad 'BPA

codering' gebruikt worden. Zo is te zien dat bij activiteit 'buitenkozijnen monteren' code 3001 hoor!. Deze code is 

terug te vinden in het werkblad 'BPA-codering' in rij 238 en hoor! bij activiteit stelwerk profielen , kozijnen. 
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Stap 4 Invoeren hoeveelheden en arbeidsnormen 

Nu zoekt de uitvoerder de normen er bij die staan voorgeschreven in de werkbegroting en vermeldt deze achter 

elke activiteit in kolom F. Verder vult hij onder kolom D de hoeveelheden in welke uitgevoerd moeten worden met 

daarbij in kolom E de bijbehorende eenheden, corresponderend met de eenheid die in de werkbegroting staat. 

In kolom G verschijnt nu automatisch de hoeveelheid manuren die besteed mogen worden aan de ingevulde 

deelactiviteiten. Zo is in figuur 9.7 te zien dat er in totaal 36 manuren besteed mogen worden aan het monteren 

van de betonbandjes. Het totale aantal manuren voor de gehele activiteit bedraagt 297,25 mu. zoals in cel G 15 

te zien is. 
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Fig. 9.7 Uitleg stap 4 
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Stap 5 Invoeren bouwplaatsmedewerkers 

Vervolgens kunnen in kolom J, K, Len M de bouwplaatsmedewerkers ingevuld worden die de aetiviteiten uit gaan 

voeren. Hierbij kunnen per deelaetiviteit maximaal vier bouwplaatsmedewerkers genoteerd worden. Wanneer 

meer dan vier bouwplaatsmedewerkers een aetiviteit moeten uitvoeren kunnen deze over de regels verspreidt 

worden . De bouwplaatsmedewerkers kunnen ingevuld worden per deelaetiviteit en in rij 6 worden aile 

bouwplaatsmedewerkers ingevuld die op enige manier bijdragen aan de hoofdaetiviteit en waarvoor de 

uiteindelijke taakinstruetie van belang is. Deze eel len zijn daarom ook verbonden met het bijbehorende 

taakinstruetieblad. In de cellen is er plaats om de initialen van de bouwplaatsmedewerkers in te vullen. 
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Fig. 9.8 Uit/eg slap 5 -> 8 is van een achturige werkdag 

We zien nu dat er in de kolommen N en 0 ook gegevens verseh ijnen. In kolom N met de titel aantal personen 

wordt het aantal personen per deelaetiviteit weergegeven. Van daaruit kan namelijk het aantal dagen 'berekend' 

worden dat per deelaetiviteit besteedt mag worden op basis van de werkbegroting. Deze zijn te zien in kolom 0 

waarbij in eel 06 aile dagen worden opgeteld wat aangeeft hoeveel dagen over de totale aetiviteit (serieel gezien) 

gedaan zou mogen worden rekening houdend met de ingevulde personen en de werkbegroting. 
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Stap 6 Plannen dagen 

De gegevens die tot nu toe ingevuld zijn geven een uitvoerder inzieht in hoelang een aetiviteit mag duren. Het is 

nu zaak voor hem om aile aetiviteiten daadwerkelijk om te zetten in een planning lettend op de personen en de 

manuren welke beg root zijn. Een uitvoerder kan zelf bepalen wanneer de aetiviteit uitgevoerd gaat worden, 

lettend op bijvoorbeeld eolleetief vastgestelde ATV-dagen en feestdagen. Dit kan hij doen door dagen in te 

plannen met hierbij de mogelijkheid voor een periode van zes weken. Hierbij heeft hij als gegeven de hoeveelheid 

manuren welke per aetiviteit besteed mogen worden volgens de werkbegroting. De manuren welke volgens hem 

besteed mogen worden kan hij omzetten in dagen en handmatig invoeren door met de punt-toets op het 

toetsenbord een punt in een eel te zetten in de kolommen Q tot en met AT, zie hiervoor figuur 9.9. Wanneer dit 

gebeurd wordt de eel liehtblauw van kleur. In de bovenste rij (rij 6) wordt de kleur donker blauw, maar dit geeft 

aileen het totale trajeet van aile aetiviteiten aan. Ook deze eellen moeten handmatig met de punt-toets ingevuld 

worden . In figuur 9.9 is te zien hoe een planning eruit ziet nadat deze is ingevuld. Wanneer dagen worden 

ingepland worden in kolom P deze dagen omgezet in eijfers en aansluitend versehijnen in kolom H de 

bijbehorende manuren welke verbruikt zullen worden lettend op de ingezette personen met in eel H15 het totale 

aantal manuren voor de gehele aetiviteit. 

/ ------------------------------Ir----------------------~ 
' 1~1 '-c ",~: ~. r..w • , .. ",o;.c:II..~1269 I 

: Ii l :: I-.='"I-I-:::=I~ 1=:-";1·- :71= .=:: : 
I I; I 
I I~ ~ I 
' !E W I ::;1 : 
------------------------------ ~----------------------~ 

1-----------------------------------------------------~ 
~ e E F 0 H J K 

"" 
N 0 P I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

~ 
3 
4 

r 
7 

I '~ 
9 
10 
11 
1'2' 

I~l 

~ ..... ,I\, dgeHng .. , .6, Appart .. " , ........ ;~ .: . IVJ ..... , .......... ,. 
CoM Hoe_ ....... '.n _.",HI I M. ...... en 1 ..... - A_ .. 0_ ~ 

Ac1MI .... lloom 
"'Uf~ I::'=' v.,ue .... 

volgen. .,.,.... 
BPA h~ ,-"01_ per.OIMfl .,.uiOClng pt."III., 

l<>eve! ",werkl .. a ,_ ....... nlldlt.ve! kb 1<1' 27.95 26 
232CJ . :_eren 11:20cllCl 11111 . 0.30 38.00 1~ .mil' k~ Iw 2~ 
2221 

Is;t ___ k 
1000.00 [1112 0.15 150.00 

'"~-~ 
1 18.75 18 

.: 229) SS.oo 11111 1.00 55.00 41.00 kb 1<1' 2 3.44 3 
3001 I rnonIeren 60.00 11112 0.45 27.00 32.00 I kb Iw 2 1.69 2 
232CJ IDcrI>ds _eren 65.00 filii 0.45 29.25 32.00 I kb 1<1' 2 1.83 2 

0.0 
0.0 .. 

297.25 2T. .00 .cJU 

I Plandagen in cijlers: J 
per oj de blauwe 
cellen opgetetd 

Mu planning = dagen ptanning x personen x 8 
-> 8 is van een achturige werkdag 

..... ------------------------------------------
I R S .T V W 'AANJ iN. AI: AfO I AF AG AH ' AI A. AI< AI. AM AN NJ N"N;; AR AS A' : 

I _."'" "': . ..IL .... :. eo:: .. .,~a I 2 la.I\lIu, "'"'U"UV"" r'uJ ..... u" "' ... 'LV'" I 
I 3 . week 7 w .. k 8 w.ek 9 week 10 w'l.k w •• k 12 I 

.-______ J-jl : mJtI:O ~ !a ~, ! I :ol~ rna t~ _:~: 1; ::a dj ! : ~~ ~ ~a ~ !:~! ~ :. ' 2~ ! :! ~ i 
l Tijdspad i -~- I I 
'--------' r I i- • I 

I : - ,'- .. II: ~ I 

I 
Ptandagen ten behoeve I, II ;~ • a - : 
van de deelactiviteiten I'" 12 -- I 

i ~ I 
I ~ I 
----- - -------------------------------__ _ ___ 1 

Fig. 9.9 Uitleg slap 6 
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Stap 7 Vergelijken hoeveelheid manuren 

Nadat aile gegevens met betrekking tot de planning zijn ingevuld is de volgende stap een controle en 

optimalisatie stap. De uitvoerder kan zien in hoeverre de begrote manuren overeen zullen komen met de werkelijk 

te verbruiken manuren. Ter verduidelijking van deze stap kunt u figuur 9.10 bekijken. 

In eerste instantie kan de uitvoerder een vergelijking zien tussen de begrote en geplande dagen in kolom 0 en P, 

maar een duidelijker beeld verkrijgt hij door in kolom I te kijken . Hier zijn positieve danwel negatieve verschillen te 

vinden tussen de manuren. Per deelactiviteit wordt een vergelijk gemaakt tussen de manuren oftewel het verschil 

tussen kolom G en kolom H. Wanneer er een positief verschil ontstaat (dus in werkelijkheid minder 

manuurverbruik dan beg root) kleurt de cel groen, bijvoorbeeld cel 17. Wanneer er een negatief verschil ontstaat, 

kleurt de eel rood, bijvoorbeeld in cel110 en is het resultaat 0 dan blijft de eel grijs. Alles bij elkaar opgeteld komt 

er in eel 115 een totaalbeeld uit voor de gehele activiteit. Bij een positief verschil kleurt deze cel groen, rood bij 

een negatief verschil en oranje wanneer er geen verschil uit komt, dus O. Vanuit dit totale verschil kan dus terug 

gekeken worden waar en hoeveel per deelactiviteit de verschillen zullen voorkomen lettend op de manuren en de 

geplande doorlooptijd . Van daaruit kan een uitvoerder zijn planning eventueel aanpassen en/of de mogelijke 

problemen al in een vroeg stadium aangeven aan een projectleider. 
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Fig. 9.10 Vergelijking tussen begrote en werkelijk te verbruiken manuren 

Het totale plaatje met betrekking tot de planning wat nu ingevuld is ziet er als voigt uit, zie figuur 9.11 op de 

volgende pagina. Hierbij hebben we nu ter illustratie een activiteit ingepland, maar dit zou als gezegd voor A tot 

en met L, 12 activiteiten kunnen gebeuren. Er zijn echter twee opmerkingen die gemaakt moeten worden ten 

aanzien van het hulpmiddel: 

1. Opgemerkt moet worden dat een uitvoerder aileen de mogelijkheid heeft om hele dagen in te plannen. 

Activiteiten welke op een dag tussendoor moeten gebeuren of die niet exact in zijn te plannen, omdat 

bijvoorbeeld een onderaannemer van invloed is, kan een uitvoerder aileen ter indicatie inplannen lettend op 

de totale tijd dat hieraan bijvoorbeeld per week besteedt mag worden . Er is voor gekozen, mede op verzoek 

van de uitvoerder, om niet de mogelijkheid te hebben exact in uren of halve dagen te plannen, maar op hele 

dagen. Oit is gedaan omdat het anders te gedetailleerd zou worden wat in de praktijk niet zal werken. 

2. Het hulpmiddel richt zich op het plannen van activiteiten voor de bouwplaatsmedewerkers van Heijmans Bouw 

Best BV. Met activiteiten die onderaannemers moeten uitvoeren zal een uitvoerder tijdens het plannen 

rekening houden, maar er zijn in het hulpmiddel geen extra opties meegenomen om hiervoor gegevens in te 

voeren. Uitvoerders geven hier ook niet de voorkeur aan om. 
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Fig. 9.11 Volle dig ingevulde planning, in dit geval voor een activiteit 
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9.3 Opstellen taakinstructiebladen 

Nu de uitvoerder de planning voor de komende zes weken gereed heeft kunnen de taakinstructiebladen verder 

aangevuld worden . Er staat 'verder aangevuld' , omdat enkele gegevens die in de planning ingevoerd zijn 

automatisch terug komen op de taakinstructiebladen. Het gaat daarbij om de zaken: 

• Naam van het project 

• Het projectnummer 

• De weeknummers 

• De hoofdactiviteit 

• De personen die de activiteit moeten uitvoeren 

• De activiteiten met de bijbehorende planning 

Wanneer er verder gegaan wordt met het voorbeeld uit de vorige paragraaf dan is te zien in figuur 9.12 hoe het 

taakinstructieblad er tot nu toe uit zie!. De bovengenoemde punten zijn als gezegd al ingevuld. Een uitvoerder kan 

nu verder gaan met het invullen van de overige veld en wat als laatste stap erg belangrijk is, omdat hiermee een 

compleet document wordt gecreeerd waarmee de bouwplaatsmedewerker(s) een taak kan uitvoeren. Dit zal 

beschreven worden met stap 8. 
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Fig. 9.12 Taakinstructieblad met gegevens die automatisch verschijnen na invulfen planning 
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Stap 8 Taakinstructieblad handmatig invullen 

Het is nu zaak voor een uitvoerder om de overige velden zo helder en compleet mogelijk in te vullen zodat een 

bouwplaatsmedewerker de activiteit voor de gegeven deadline kan voltooien. De deadline is handmatig in te 

vullen in regel 31 en af te leiden uit de planning die de uitvoerder heeft opgesteld. Verder heeft hij de mogelijkheid 

om in rij 8 de tekeningen te vermelden welke een bouwplaatsmedewerker nodig heeft. Er zijn voldoende regels 

gereserveerd waar kan worden ingevuld wat voor soorl materiaal (rij 10 tot en met 15) of materieel (rij 17 tot en 

met 22) men nodig heeft. Aanvullend kan achter de pijltjes genoteerd worden waar dit materiaal of materieel te 

vinden is. 

Ook heeft een uitvoerder de mogelijkheid om in rij 24 aan te geven welke veiligheidsaspecten de 

bouwplaatsmedewerkers in de gaten moet houden en er is in de regels 26 tot en met 29 plaats om de 

uitvoeringsmethode toe te lichten en/of zaken te vermelden welke uitdrukkelijk niet vergeten mogen worden . In 

figuur 9.13 is te zien hoe een volledig ingevuld taakinstructieblad eruit kan zien. Dit blad (een A-4tje) wordt 

overhandigd aan de bouwplaatsmedewerker(s) . 
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Fig. 9.13 Vol/edig ingevu/d taakinstructieb/ad dat overhandigd wordt aan de bouwp/aatsmedewerker(s) 

Om de overzichtelijkheid te vergroten zijn in bijlage 15 het werkblad 'planning' en een taakinstructieblad vergroot 

weergegeven. 
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9.4 Tussentijds aanpassen planning 

Nadat een volledige zes weken planning is opgezet met daarbij de taakinstructiebladen is er de mogelijkheid om 

deze op ieder gewenst tijdstip aan te passen. Oit is in de praktijk vaak na circa vier weken nodig in verband met 

activiteiten die niet meer exact volgens de opgestelde planning verlopen door welke omstandigheid dan ook. Aan 

de hand van de stappen 9 tot en met 13 wordt helder hoe dit in zijn werk zal gaan. Er wordt uitgegaan van een 

voorbeeldplanning van week 21 tot en met 26 waar activiteiten A tot en met 0 staan ingepland. Oeze activiteiten 

worden na vier weken opnieuw bekeken en waar nodig opnieuw ingepland. Er ontstaat daarmee een nieuwe 

planning voor de weken 25 tot en met 30. 

Stap 9 Opslaan 'oude' planning en taakinstructiebladen onder een nieuwe naam 

Het bestand met de planning en taakinstructiebladen welke door de uitvoerder opnieuw bekeken moeten worden, 

wordt onder een nieuwe naam opgeslagen. De naam van het bestand ziet er als voigt uit: Taakinstructie, het 

projectnummer en de Ie plannen weken . In figuur 9.14 zijn de activiteiten te zien welke in de oorspronkelijke 

planning, week 21 tot en met 26, stonden. Oit bestand krijgt nu de naam: Taakinslruclie E51269 Week 25-30. 
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Fig. 9.14 Het bestand met de aan te passen planning wordt opgeslagen onder een nieuwe naam 

Hulpmiddel 46 



fleijmans rUle 
Stap 10 Invoeren weeknummers volgens stap 2 

De uitvoerder voer! de nieuwe weeknummers in volgens stap 4. Zoals in stap 4 beschreven verschijnen deze 

weken automatisch op de taakinstructiebladen. 
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Fig. 9.15 Op hel werkblad 'planning' worden de 'nieuwe' weken ingevoerd waarvoor gepland gaal worden 
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Stap 11 Invoeren weeknummers volgens stap 2 

Aile activiteiten die reeds zijn afgerond hoeven niet opnieuw ingepland te worden. Deze activiteiten kunnen uit de 

planning verwijderd worden. Aansluitend kunnen de gegevens op de taakinstructiebladen die bij deze activiteiten 

horen ook verwijderd worden. In dit geval gaat het om activiteiten B en D die al zijn afgerond en daarom 

verwijderd worden. 
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Fig. 9.16 Activiteit B en 0 worden in de planning verwijderd en aansluitend oak op taakinstructieblad Ben 0 
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Stap 12 Herzien en aanpassen activiteiten 

De activiteiten welke nog niet geheel zijn afgerond worden opnieuw bekeken. Het resterende gedeelte van deze 

activiteiten wordt opnieuw ingepland met behulp van de stappen 4, 5 en 6. In dit geval gaat het om activiteiten A 

en C. Automatisch wordt de planning op de taakinstructiebladen A en C aangepast. Daar waar nodig kunnen de 

overige gegevens op de bijbehorende taakinstructiebladen aangepast worden. Voor het opnieuw inplannen van 

(de resterende gedeeltes van) activiteit A en C kijkt een uitvoerder naar wat er in de praktijk al is afgerond. Hierbij 

kan hij gebruik maken van tekeningen, de overaliplanning en de personeelsplanning. In figuur 9.17 is te zien hoe 

de planning eruit ziet nadat activiteit B en D zijn verwijderd. Bij activiteit B en D horen nu ook 'blanco' 

taakinstructiebladen te zien was. 
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Fig. 9. 17 Planning met activiteiten A en C opnieuw ingepland 

Stap 13 Nieuwe activiteiten in plannen 

T . 

Dit is de laatste stap. Ter completering van de 'nieuwe' zes weken planning en taakinstructies (week 25 Um 30) 

kan de uitvoerder nieuwe activiteiten inplannen en de daarbij horende taakinstructiebladen opstelien. Hiervoor 

kunnen stap 3 tot en met 8 doorlopen worden. 
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10 Toetsing en evaluatie van de oplossing 

10.1 Aanzet 

rUle 

In het vorige hoofdstuk is het hulpmiddel uitgebreid beschreven, maar om ten aanzien van de toetsing een en 

ander helder te krijgen over hoe het in de praktijk zijn werking zal vinden is het hulpmiddel geschematiseerd. Dit 

schema is in bijlage 16 te vinden en bevat dezelfde stappen als beschreven in het vorige hoofdstuk. Het schema 

dient om met een snelle blik de werking van het huJpmiddel te laten zien. 

Het totale schema is op te delen in twee afzonderlijke schema's. In het linkerschema is elke handeling vastgelegd 

welke tot de uiteindelijke realisatie zorgt van een taakinstructieblad en in het rechterschema zijn de handelingen 

te zien die ondernomen moeten worden bij aanpassing van de planning. De handelingen bevatten een 

chronologische volgorde van werken. De gebruiker zal op de beschreven manier aan het werk gaan, waarbij hij te 

allen tijde eerder gemaakte stappen kan aanpassen. Beschreven worden menselijke handelingen waarbij de 

uitvoerder een hoofdrol speelt, maar ook automatische acties welke het programma zelf uitvoert nadat er 

gegevens door de uitvoerder zijn ingevuld. Verder is te zien welke documenten gebruikt kunnen worden ter 

ondersteuning van het opzetten van de planning en de taakinstructiebladen . Bij elke input hoort een output 

waarbij het gaat om gegevens die verschijnen op het werkblad 'planning' en gegevens op de taakinstructiebladen. 

Ook zijn de punten aangehaald waar terugkoppeling plaats vindt lettend op stap 7 uit het vorige hoofdstuk dit met 

betrekking tot een vergelijking van de manuren. Ais laatste is te zien wat er in de praktijksituatie bewerkstelJigd zal 

worden. 

10.2 Toetsing hu/pmidde/ 

Er zijn twee uitvoerders betrokken bij het toetsen van het hulpmiddel. Op de bouwplaatsen waar deze twee 

uitvoerders werken zijn in een eerder stadium ook al tijdsmetingen uitgevoerd waardoor zij zelf en de 

bouwplaatsmedewerkers al op de hoogte zijn van het onderzoek. Het gaan om de bouwplaatsen in Boxtel en 

Venray. 

Voor de toetsing hebben de uitvoerders enkele activiteiten ingepland welke dienen te gebeuren en daarbij hebben 

ze de taakinstructiebladen ingevuld waarna deze zijn overhandigd aan de bouwplaatsmedewerkers. Ondanks het 

enthousiasme van be ide uitvoerders is gebleken dat op de bouwplaatsen het toetsen vooral in het begin te 

wensen over liet. Hiermee wordt bedoeld dat ondanks dat een uitvoerder een aantal activiteiten voor zes weken 

heeft ingepland deze op een gegeven moment de taakinstructiebladen door wat voor omstandigheid dan ook niet 

heeft afgeven of personen andere werkzaamheden laat doen dan gepland stonden. Dit alJes heeft mede met het 

feit te maken dat er getoetst is midden tijdens de uitvoering van twee projecten . De projecten hebben op dat 

moment hun eigen problemen wat op de opgestelde planningen zijn uitwerking kan hebben. Verder moesten 

beide uitvoerder eerst bekend raken met het programma waardoor het opstelien van de planning en 

taakinstructiebladen in het begin wat moeizaam verliep. 

Desondanks zijn er op beide bouwplaatsen verschiliende activiteiten zorgvuldig ingepland en daarbij ook de 

bijbehorende taakinstructiebladen afgegeven aan de bouwplaatsmedewerkers. Per bouwplaats wordt nu 

uitgelegd wat er getoetst is. 
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Boxtel 

De uitvoerder in Boxtel heeft in eerste instantie voor week 8 tot en met week 13 (zes weken) activiteiten 

ingepland en daarvan drie activiteiten daadwerkelijk getoetst. Hierbij zijn ook de taakinstructiebladen gemaakt en 

afgegeven aan de bouwplaatsmedewerkers. Daarna heeft hij nog een aantal activiteiten voor de periode van 

week 14 tot en met week 19 ingepland. De activiteiten in Boxtel betroffen hoofdzakelijk kort lopende activiteiten. 

Het gaat om de volgende activiteiten: 

Week 8 tot en met week 13 

Dorpels/vensterbanken begane grond 

Gevelwerkzaamheden 

• Plenum 2e verdieping 

Week 14 tot en met week 19 

Dorpels/vensterbanken 1 sle verdieping 

Dakrand betimmeren rand 1 sle dak 7200+ 

Kantplank onder aluminium pui 

Traptreden volstorten 

Rekwerk pui begane grond 

Buiten plafond 

Gevelbetimmering binnen/buiten 

Plinten aanbrengen en aftimmerwerk 

Venray 

Nadat voor dezelfde periode als in Boxtel activiteiten zijn ingepland met bijbehorende taakinstructiebladen heeft 

de uitvoerder deze niet in de praktijk gebracht. Hierna heeft hij een planning gemaakt voor de weken 11 tot en 

met 16 en daarbij wederom taakinstructiebladen opgesteld. Deze heeft hij wei afgegeven aan de 

bouwplaatsmedewerkers. Na week 13 heeft de uitvoerder de planning echter aangepast en een nieuwe planning 

gemaakt voor de weken 14 tot en met 19, omdat twee activiteiten anders uitgevoerd moesten worden met 

betrekking tot de planning. Het gaat om de volgende langdurig lopende activiteiten welke in die periode 

uitgevoerd moesten worden : 

Week 11 tot en met week 16 en week 14 tot en met week 19 

• Gevelafwerking gebouw 7 en 8 

Buitenkozijnen aanbrengen 

Houten gevel aanbrengen 

Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de periode tot en met week 16. In totaal zijn er dus 14 activiteiten 

ingepland en zijn er ook voor deze 14 activiteiten taakinstructiebladen afgegeven. In bijlage 17 is een voorbeeld 

te zien van de planning en een taakinstructieblad die tijdens de toetsingsperiode zijn opgesteld en gebruikt. Het 

betreft bladen die gebruikt zijn op de bouwplaats in Boxtel. 

10.3 Beoordeling hu/pmidde/ 

10.3.1 Evaluatie en toetsingsresultaten 

Ter beoordeling van het hulpmiddel zijn er twee soort zaken die aangeven in hoeverre het hulpmiddel een 

succesvolle bijdrage levert om de problemen die voortkwamen uit het onderzoek te kunnen beheersen. Positief 
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gevolg daarvan zal zijn dat de arbeidsproductiviteit verhoogd wordt en daarmee een bijdrage wordt geleverd aan 

het zo nauwkeurig mogelijk nastreven van de begrote manuren. Na de toetsing is gekeken in hoeverre activiteiten 

binnen het gevraagde tijdsbestek zijn gerealiseerd (kwantitatieve resultaten). Daarnaast zijn er 

evaluatiegesprekken gevoerd met de gebruikers en er zijn presentaties gegeven voor de uitvoerders en 

projectieiders van Heijmans Bouw Best BV. met de daarop voortvloeiende reacties (kwalitatieve resultaten) . 

10.3.2 Kwantitatieve resultaten 

Allereerst kijken we naar de kwantitatieve resultaten na het gebruik van het hulpmiddel. Oftewel worden 

activiteiten binnen het opgegeven tijdstip gerealiseerd. Geconcludeerd kan worden dat op de bouwplaats in 

Boxtel aile activiteiten op het geplande tijdstip afgerond zijn. Ook op de bouwplaats in Venray lagen de drie 

activiteiten op het moment van toetsen (einde week 16) op schema. Het ging op dat moment om een totaal (beide 

bouwplaatsen) van ruim 3000 manuren die de uitvoerders hebben ingepland. Wanneer er een vergelijking wordt 

getrokken tussen de 0% manurenoverschrijding van de getoetste activiteiten en met het eerder genoemde 

percentage van 16% manurenoverschrijding dan is te zien dat er een duidelijke positieve bijdrage geleverd wordt 

lettend op de getoetste projecten. Daarbij moet gezegd worden dat er ook nog eens om activiteiten getoetst zijn 

als gevelwerkzaamheden, waarbij vee I stelwerk zit, en het aanbrengen van kozijnen. Dit zijn namelijk onderdelen 

waar tot op heden vee I manuren gingen verloren . 

Kanttekening die hierbij gemaakt moet worden is het feit dat (dit is ook gebleken tijdens de toetsing), de 

arbeidsnormen niet altijd kloppen met de tijd die tijdens de uitvoering besteed wordt aan de activiteiten. Dit was 

vooral het geval op de bouwplaats in Venray waar de uitvoerder nadat hij de planning gereed had, bij elke 

activiteit een manurenoverschrijding constateerde in vergelijking met de begrote manuren (er werd al 

verondersteld dat de opgestelde werkbegroting niet deugde). Op de bouwplaats in Boxtel zaten er per activiteit 

vee I minder verschillen tussen de begrote en geplande manuren. Nadere beschouwing van de arbeidsnormen is 

echter noodzakelijk om het percentage van 16% verder terug te dringen. 

10.3.3 Kwalitatieve resultaten 

Ten tweede is er naar de reacties van de betrokkenen gevraagd door het houden van evaluatiegesprekken met 

de twee uitvoerders en de bouwplaatsmedewerkers en er zijn presentaties gegeven over het onderzoek en het 

hulpmiddel voor de projectieiders en uitvoerders van Heijmans Bouw Best BV. 

Evaluatie met betrokken 

De twee uitvoerders die het hulpmiddel getoetst hebben reageren zeer positief op het hulpmiddel. Ze geven aan 

dat dit hoofdzakelijk komt doordat ze nu meer worden gedwongen om zaken voor zich zelf helder op een rij te 

hebben wat ze voor het gebruik van het hulpmiddel veel minder duidelijk hadden. Het gaat hierbij hoofdzakelijk 

om de hoeveelheid te bested en manuren. Doordat het hulpmiddel een vergelijking geeft tussen de beg rote- en de 

te verbruiken manuren weet een uitvoerder hoe de verhoudingen liggen. Verder vinden ze het prettig dat op het 

taakinstructieblad allerlei onderdelen vermeld kunnen worden die gebruikt moeten worden bij de uitvoering van 

een activiteit. Ze vinden het een handige leidraad om op deze manier alles gereed te kunnen maken voordat een 

bouwplaatsmedewerker aan een activiteit begint. Het meest relevante daarbij vinden ze het feit dat op een 

eenvoudige manier een tijdsbestek overgebracht kan worden op de bouwplaatsmedewerkers en op een handige 

manier zaken kunnen worden aangeven met betrekking tot materiaal en materieel. Ais laatste geven uitvoerders 

aan dat het gebruik van het hulpmiddel prettig is. In eerste instantie zal er wat meer tijd in gestoken worden, maar 

wanneer de handigheid er is gaat het invullen van de gegevens snel en eenvoudig. 
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Dit laatste is ook tijdens de toetsperiode gebleken. Het duurde een aantal weken voordat de uitvoerders de 

planning voor een aantal activiteiten volledig hadden ingevoerd. Ze zijn het niet gewend om digitaal te plannen 

waarbij nauwkeurig vermeld wordt welke personen bij de activiteiten horen. Verder moesten ze de werkbegroting 

erbij nemen en in combinatie met de uit te voeren hoeveelheden, de manuurnormen invullen wat ze niet gewend 

zijn. Ook het werken met Microsoft Office Excel is voor de uitvoerders niet altijd even gemakkelijk. 

Ais laatste geven de uitvoerders aan dat de arbeidsproductiviteit door het hulpmiddel daadwerkelijk stijgt, aileen 

over de motivatie zijn de meningen verdeeld. De ene uitvoerder geeft aan niet een positieve uitwerking te hebben 

gezien op de bouwplaatsmedewerkers, maar kan niet zeggen of dit door meer gebruik van de 

taakinstructiebladen wei het geval zal zijn. De andere uitvoerder geeft duidelijk aan dat het positieve uitwerking 

heeft en zal hebben op de motivatie, het werkt namelijk prettiger voor de bouwplaatsmedewerkers volgens hem. 

De reactie van de bouwplaatsmedewerkers die met de taakinstructiebladen hebben gewerkt is positief. 

Bouwplaatsmedewerkers geven aan zeker mogelijkheden te zien om de taakinstructiebladen te gebruiken in de 

toekomst. Gegevens die er op staan en dan in het bijzonder het materiaallmaterieel zien zij als een positieve 

bijdrage en ze den ken meer met een activiteit bezig te zijn wat ze prettiger vinden werken. Verder vinden ze, 

doordat er in een vroeg stadium duidelijkheid is, het prettig werken wat bijdraagt aan de motivatie. Dit laatste 

wordt ook positief be·invloed door de betrokkenheid tussen uitvoerder en bouwplaatsmedewerker die hiermee 

vergroot wordt. Er zal namelijk in eerste instantie al overlegd gaan worden en er is terugkoppeling mogelijk 

lettend op de gegevens die op de taakinstructiebladen ingevuld kunnen worden. 

Voor uitgebreide reacties van de uitvoerders en bouwplaatsmedewerkers kijkt u in bijlage 18. 

Presentaties 

Naast de toetsing en evaluaties met betrokkenen zijn er presentaties gehouden voor de projectleiders en 

uitvoerders van Heijmans Bouw Best BV. Allereerst zijn de onderzoeksresultaten en het ontworpen hulpmiddel 

gepresenteerd aan de projectleiders. De reactie hierop was positief en zij zien mogelijkheden om het hulpmiddel 

in de praktijk zijn werk te laten doen. Hierna zijn wederom de onderzoeksresultaten en het ontworpen hulpmiddel 

aan de uitvoerders gepresenteerd. De discussie aansluitend op de presentatie leidde tot allerlei reacties, waarbij 

de twee uitvoerders die met het hulpmiddel gewerkt hebben, aangaven positief te zijn lettend op het gebruik en 

de resultaten van het gebruik van het hulpmiddel. De aanvullende inbreng van de drie projectieiders die ook bij 

deze presentatie aanwezig waren heefl er toe geleid dat aile uitvoerders het hulpmiddel gaan uitproberen met 

betrekking tot de gebruiksvriendelijkheid en mogelijkheden dat het hulpmiddel biedt. Van daaruit zullen korte 

presentaties verzorgd worden door de projectleiders en uitvoerders aan de bouwplaatsmedewerkers op de 

verschillende projecten. Zo worden de bouwplaatsmedewerkers op de hoogte gesteld waarna het hulpmiddel ook 

over aile projecten van Heijmans Bouw Best BV. ge"introduceerd kan worden. 

10.3.4 Verbeterpunten 

Aan de hand van de resultaten en de evaluaties kan het volgende gezegd worden over mogelijke verbeteringen 

van het hulpmiddel. Met de taakinstructiebladen is op zichzelf niets mis, deze zijn duidelijk en hier hoeven daarom 

ook geen directe aanpassingen aan gedaan te worden . Wei geven bouwplaatsmedewerkers aan dat ze het 

prettig zouden vinden als zij zelf per week, exact kunnen vermelden waaraan zij hun tijd hebben besteed. Kijkend 

naar het planningsgedeelte dan kan er wei wat verbeterd worden. 
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Een nadeel is dat gedurende het plannen van de activiteiten de overzichtelijkheid met betrekking tot wie, welke 

activiteit moet uitvoeren niet altijd duidelijk is voor een uitvoerder. Het is wei mogelijk om de planning tussendoor 

uit te printen, maar men heeft liever overzicht tijdens het opstellen van de planning. Ook is als een klein minpuntje 

ervaren het feit dat op het werkblad 'planning' elke norm handmatig ingevoerd moet worden. Het zal sneller 

werken wanneer normen automatisch bij de juiste activiteit verschijnen. Daarbij merken de uitvoerders op dat de 

opzet van de werkbegroting overzichtelijker moet worden en de afstemming op de uitvoering beter moet zijn. 

Door het feit dat niet elke (deel)activiteit een hele werkdag duurt of het tijdstip van uitvoering van bepaalde 

(deel)activiteiten afhankelijk is van de werkzaamheden door een onderaannemer, is het voor sommige activiteiten 

lastig om nauwkeurig per dag in te plannen wat een bouwplaatsmedewerker moet doen. Een uitvoerder heeft op 

dat moment de mogelijkheid om op hoofdactiviteiten te sturen en aan te geven hoeveel dagen een 

bouwplaatsmedewerker per week over een (deel)activiteit mag doen. Wellicht kan dit anders, hoewel uitvoerders 

het plannen van activiteiten niet te specifiek willen hebben. 

Het hulpmiddel heeft geen koppeling met het bestaande programma BPA (BouwPlaatsAutomatisering) waarin 

een uitvoerder wekelijks de manuren wegschrijft van de bouwplaatsmedewerkers. Hierdoor heeft men geen direct 

overzicht tussen het plannen en het bewaken van de manuren ten aanzien van het totale project. Deze 

mogelijkheid zal na doorontwikkeling van het hulpmiddel mogelijk gemaakt kunnen worden. 

10.4 Conclusie toetsing 

Op basis van de uitgevoerde toetsing kan geconcludeerd worden dat het ontworpen hulpmiddel een verbetering 

van de situatie zal opleveren. De twee uitvoerders geven aan prettig te werken met het hulpmiddel en dat de 

genoemde verbeterpunten uit paragraaf 10.3.4 aileen maar een positieve uitwerking zullen hebben op het 

hulpmiddel. Ook de bouwplaatsmedewerkers zijn positief. Ze geven aan de duidelijkheid vanuit de 

taakinstructiebladen prettig te vinden en daarbij zien zij het stukje betrokkenheid met het werk en zelfstandigheid 

tijdens de uitvoering stijgen. Dit alles werkt motiverend. 

Na toetsing is gebleken dat de arbeidsproductiviteit daadwerkelijk verhoogd wordt. Dit blijkt uit de reacties van de 

uitvoerders en bouwplaatsmedewerkers, die aangeven dat de taakinstructiebladen een positieve invloed hebben, 

maar zeker ook uit de resultaten van de toetsing. Hieruit blijkt dat de getoetste activiteiten binnen de gevraagde 

tijd zijn afgerond, dus 0% manurenoverschrijding, in vergelijking met de 16% manurenoverschrijding die er op het 

moment van het onderzoek is bij Heijmans Bouw Best BV. Kanttekening die hierbij gemaakt moet worden is het 

feit dat (dit is ook gebleken tijdens de toetsing), arbeidsnormen niet altijd kloppen met wat tijdens de uitvoering zal 

gebeuren. Nadere beschouwing van de arbeidsnormen is noodzakelijk om het percentage van 16% verder terug 

te dringen. 
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I D Conclusies en aanbevelingen 

11 Conclusie en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk zijn conclusies opgenomen op basis van de resultaten van dit onderzoek. De conclusies volgen 

na toetsing van het hulpmiddel in de praktijk. Aansluitend worden er enkele aanbevelingen gedaan ten behoeve 

van het verbeteren van het hulpmiddel en met betrekking tot verder onderzoek. 

11.1 Conclusies 

Uit het onderzoek kwam naar voren wat de oorzaken zijn die ervoor zorgen dat er door de 

bouwplaatsmedewerkers een te lage arbeidsproductiviteit wordt geleverd . Naar aanleiding van deze problemen is 

een hulpmiddel ontwikkeld dat hieraan een positieve bijdrage zal leveren. 

De problemen die voortkwamen uit het onderzoek hebben betrekking op de aansturing van de 

bouwplaatsmedewerkers door een uitvoerder. Dit laat te wensen over waardoor de motivatie van de 

bouwplaatsmedewerker negatief be'lnvloed wordt. Bouwplaatsmedewerkers worden niet met een duidelijke taak

en doelstelling, rekening houdend met de tijd, aan het werk gezet. Gevolg hiervan is dat ze taken niet efficient 

gaan uitvoeren wat ten koste gaat van de arbeidsproductiviteit. Significant is aangetoond dat 

bouwplaatsmedewerkers op een achturige werkdag te veel tijd kwijt zijn met zaken als lopen, zoeken, halen en 

overleggen . Wanneer aan het einde van een project de balans wordt opgemaakt zullen er daardoor negatieve 

verschillen zijn met betrekking tot de hoeveelheid beg rote- en verbruikte manuren. 

Om de gevonden problemen onder controle te krijgen is een hulpmiddel opgezet. Het hulpmiddel dwingt 

uitvoerders meer na te denken over de hoeveelheid in te zetten manuren en tot het gedegen voorbereiden en 

inplannen van de taken voor de bouwplaatsmedewerkers. Van daaruit worden taakinstructiebladen opgesteld 

welke een bouwplaatsmedewerker de nodige informatie geeft zodat deze een taak binnen de gevraagde tijd zal 

uitvoeren. 

Na toetsing van het hulpmiddel in de praktijk en de reacties van de gebruikers die ermee hebben gewerkt, is 

gebleken dat het hulpmiddel een positieve bijdrage levert aan de arbeidsproductiviteit van de 

bouwplaatsmedewerkers van Heijmans Bouw Best BV. Er kan bovendien gezegd worden dat, terug kijkend naar 

de doelstelling. de negatieve factor organisatie en management. hierbij doelend op de aansturing van de 

bouwplaatsmedewerkers door een uitvoerder, met het hulpmiddel beheersbaar is gemaakt. Wat betreft de 

motivatieproblemen die er waren welke een negatieve uitwerking hadden op de arbeidsproductiviteit is het lastig 

om te zeggen of deze nu ook beheersbaar zijn. Hiervoor kan er aileen gekeken worden naar de reacties van de 

personen die met het hulpmiddel gewerkt hebben. De bouwplaatsmedewerkers gaven aan dat de 

taakinstructiebladen bijdragen aan een pretlige manier van werken. De meningen van de twee uitvoerders over 

de positieve invloed op de motivatie waren verdeeld en het zal op lange termijn moeten blijken in hoeverre het 

motivatieprobleem met het hulpmiddel beheersbaar wordt gemaakt. 

Door het houden van presentaties aan de uitvoerders en projectleiders van Heijmans Bouw Best BV. is bij deze 

groepen de overtuiging ontstaan dat het hulpmiddel in de praktijk een positieve bijdrage zal leveren. Uitvoerders 

en projectleiders zullen zich daarom inzetlen om het hulpmiddel in de toekomst te gaan gebruiken. 
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11.2 Aanbevelingen 

Na toetsing van het hulpmiddel, maar ook tijdens het onderzoek zijn er punten naar voren gekomen die in de 

toekomst nader beschouwd kunnen worden. Er worden in deze paragraaf daarom aanbevelingen gedaan die 

betrekking hebben op het hulpmiddel, maar ook zaken waarvoor verder onderzoek van belang is. 

Aanbevelingen met betrekking tot het hulpmiddel gaan over het planningsgedeelte. Oit komt doordat de oplossing 

voor de gevonden problemen uit het onderzoek betrekking heeft op het aansturen van de 

bouwplaatsmedewerkers, en hiervoor zijn de taakinstructiebladen ontwikkeld. Het plannen van de activiteiten kon 

hierbij niet achterwege blijven in verband met de tijd welke een rol speelt en is daarom zo volledig mogelijk 

meegenomen in het ontwerp. Er staat zoveel mogelijk wat betekent dat er uitgebreidere mogelijkheden zullen zijn 

op het gebied van planning. 

11.2.1 Aanbevelingen doorontwikkelen oplossing 

Op basis van de toetsresultaten en de positieve reacties van de gebruikers die het hulpmiddel hebben getest 

wordt aanbevolen de oplossing verder te ontwikkelen tot een volledig operationeel programma. Hiermee wordt 

bedoeld dat er in eerste instantie gekeken moet worden of het noodzakelijk is dat de verbeterpunten welke gaan 

over de manuren die eerder genoemd zijn, meegenomen moeten worden ter optimalisering van het hulpmiddel. 

Aansluitend is het relevant om te bekijken of de mogelijkheid er is en dat deze ook een bijdrage levert, het 

ontwikkelde hulpmiddel te koppel en aan bestaande programma's van Heijmans Bouw Best BV. Hierbij wordt 

gedoeld op het programma waarin werkbegrotingen gemaakt kunnen worden, het programma Ibis-Trad en het 

programma waarmee de manurenbewaking op de bouwplaats verzorgd wordt, BPA (BouwPlaatsAutomatisering) . 

Een koppeling tussen de programma's kan uitwisseling van gegevens realiseren betrekking hebbend op de 

manuren. Oit zal een bijdrage leveren aan de gebruiksvriendelijkheid van het hulpmiddel en snel overzicht geven 

over de staat van de manuren. 

11.2.2 Aanbevelingen voor verder onderzoek 

• Nadat het onderzoek is afgerond werd duidelijk dat de arbeidsproductiviteit verhoogd kan worden door 

bouwplaatsmedewerkers een duidelijke taak-en doelstelling te geven, met daarbij een tijdspad wat aangeeft 

wanneer een activiteit uitgevoerd moet worden. Gebleken is dat voor dit laatste een uitvoerder moet 

terugkoppelen naar de werkbegroting waarin normen en hoeveelheid te besteden manuren staan 

voorgeschreven. Van daaruit kan hij aile activiteiten gaan inplannen met de bouwplaatmedewerkers erbij . 

Gebleken is dat deze punten door uitvoerders niet of nauwelijks gedaan worden. 

Bij de ontwikkeling van het hulpmiddel zijn als eerder aangegeven de pijlen echter hoofdzakelijk gericht op het 

verzorgen van een complete taak-en doelstelling . Oe manier van plannen is echter met de uitvoerders 

doorgesproken en in het hulpmiddel zo optimaal mogelijk meegenomen. Er wordt desondanks aangeraden verder 

onderzoek te verrichten naar het plannen van activiteiten door een uitvoerder. Oit omdat er mogelijkheden zullen 

zijn om koppelingen te maken ten aanzien van het voortraject kijkend naar eerder gemaakte planningen, zoals 

een overall planning en personeelsplanning, maar ook de inzet van bouwplaatsmedewerkers op aile projecten kan 

een rol spelen . 

• Uit het onderzoek blijkt dat arbeidsproductiviteit in relatie staat met arbeidsnormen, die in combinatie met een 

hoeveelheid, aangeven hoelang er over een bepaalde activiteit gedaan mag worden . Gedurende dit onderzoek 
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zijn deze normen ter sprake gekomen en is ook de discussie ontstaan over de juistheid van deze normen. Oit 

werd mede gevoed door het feit dat er bij Heijmans Bouw Best BV. zeer minimaal aan nacalculatie wordt gedaan. 

Er wordt daarom aanbevolen verder onderzoek te doen naar deze normen. Het hulpmiddel kan hierbij, zeker op 

langere termijn, een bijdrage leveren, omdat nacalculatie ermee vergemakkelijkt wordt. Oaarbij is het relevant om 

te bekijken of de opzet van de werkbegroting overzichtelijker gemaakt kan worden en deze beter af te stemmen 

op de uitvoering. 
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Nawoord 

Door middel van dit onderzoek heb ik geprobeerd ge·interesseerden kennis te laten maken met het begrip 

arbeidsproductiviteit in de bouwnijverheid. Concreet had dit betrekking op de bouwplaatsmedewerkers binnen 

Heijmans Bouw Best BV. waarbij geprobeerd is een verhoging van de arbeidsproductiviteit te realiseren . Terug 

kijkend op het onderzoek. de resultaten en de oplossing ben ik van mening dat ik hier aardig in ben geslaagd. 

Gedurende het onderzoek is er op allerlei manieren geprobeerd informatie te verzamelen. wat over het algemeen 

prettig is verlopen. Literatuur is in voldoende mate gevonden en ook bij de vele gehouden interviews is volledige 

medewerking verkregen van het gastbedrijf en een adviesbureau. Tijdens de tijdsmetingen is ook volledige 

medewerking verleend door de betreffende uitvoerders. De bouwplaatsmedewerkers op de bouwplaatsen waar 

de tijdsmetingen zijn uitgevoerd. waarvan sommigen vonden dat ze 'op de vingers' werden gekeken tijdens de 

metingen. hebben op geen enkel moment negatieve invloed gehad om mij of het onderzoek. Ook bij de 

ontwikkeling en toetsing van het hulpmiddel hebben de gevraagde uitvoerders hun volledige medewerking 

verleend. 

Het onderzoek heeft geleid tot de ontwikkeling van een hulpmiddel wat zal bijdragen aan het oplossen van de 

problemen die geconstateerd zijn. De aspecten die tijdens het afstuderen de revue zijn gepasseerd zijn slechts in 

beperkte mate tijdens mijn studie aan de orde gekomen waardoor ik kan zeggen dat het afstudeeronderzoek een 

mooie aanvulling geeft op de gevolgde studie. 
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Bronvermelding 
Gedurende het onderzoek is er verschillende literatuur geraadpleegd. Onderstaande lijst geeft aile gebruikte 

literatuur aan en daar waar een sterretje (*) bij staat wordt in dit afstudeerrapport naar verwezen. 
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