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rUle 
Bijlage 1: Onderzoeksvragen en bronnen ten behoeve van beantwoording 

I Overzicht bronnen ter beantwoording van de onderzoeksvragen I 
Databronnen 

.... Ul Cl 

Onderzoeksvragen ::J 
== 

I: 

Onderzoeksvragen ::J Q) 
:;:::; 

Specifieke databronnen behorend bij: +' Q) 
n:J .~ E .... 
.a .a Ul 

~ ::i -= j:: 

1 Wat is arbeidsproductiviteit? -> Sikkel, L.P.I Heijden van der, J.EA, Productiviteitsfactoren in de bouwnijverheid. Eindhoven: mei 1983. 

-> Sikkel, L.P., Productiviteitsfactoren in de bouwnijverheid (samenvatting). Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: mei 1985. 

x 
-> Hernes, T, Construction Management Programme, Interactive Contractor Training (map) . Module 3 Site Productivity. International Labour Office Geneve 1987. 

-> Wassink, A. , Produktiviteitsstijging en produktiviteitsmeting in de industrie. Leiden 1971. 

Aigemeen -> Stichting Arbeidstechnisch Onderzoek Bouwnijverheid (SAOS), Praktijktraining Arbeidsproductiviteit, Basiskennis van de arbeidstechniek. Ede: maart 1994. 

-> Stichting Souwresearch (SBR), Serie-effect en continuHeit. Alphen aan den Rijnl Brussel 1972. 
2 Welke factoren zijn van invloed op 

de arbeidsproductiviteit van een 
-> Heap, A, Improving site productivity in the construction industry. International Labour Office Geneve 1987. bouwplaatsmedewerker? x 

3 Wat is van invloed op de motivatie -> Vinke, R, Motiveren van medewerkers. Deventer 1997. 
PB 1: Motivatie van van een bouwplaatsmedewerker? -> Spector, P.E ., Industrial & Organisational Psychology. Second Edition. New York 1996. 
bouwplaatsmedewerkers is x 
niet optimaal -> Ritz, G.J., Total construction management. New York 1994. 

4 Hoe komt een 
-> Interviews deskundigen 

------- _~_9~~pJ_c:t_c:t_t~J_J]ii_C?_~_~D_9J9_t~_t~QQ? _______ 
PB 2: Geen ideale 5 Welke factoren zijn van invloed op -> Bruijne de, M, Werkorganisatie in het bouwbedrijf. 1993. x x 
bouwplaatssituatie het inrichten van een bouwplaats? -> Griffithe, A I Watson, P, Construction Management; Principles & Practice. 2004. 

-> Heap, A, Improving site productivity in the construction industry. International Labour Office Geneve 1987. 
6 Hoe wordt een planning -> Interviews deskundigen 

opgesteld? -> Bruijne de, M, Werkorganisatie in het bouwbedrijf. 1993. 
------ ------------------------------------------------.----------

7 Waar dient een uitvoerder -> Flapper, HAJ., Handboek complexe bouwwerker. Amsterdam: mei 2004. 
PB 3: Verbeteren van de rekening mee te houden tijdens 
organisatie/het management het management op een x x -> Griffithe, A I Watson, P, Construction Management; Principles & Practice. 2004. 

op een bouwplaats _~_~~_~pJ_c:t_c:t_t~_? ______________________________________ -> Hernes, T, Construction Management Programme, Interactive Contractor Training (map) . Module 3 Site Productivity. International Labour Office Geneve 1987. 
-------

8 Hoe wordt er nu omgegaan met -> Ritz, G.J., Total construction management. New York 1994. 
het management op een 

-> Stichting Arbeidstechnisch Onderzoek Bouwnijverheid (SAOB), Sturen op arbeidsproductiviteit. April 1988. bouwplaats? 
9 Hoe zijn arbeidsnormen -> Interviews deskundigen 

opgebouwd? x x 
-> Bruijn de, C, Werken met ploegtaken. Bouwmarkt 5: oktober 2005. 

Op gebied van 10 Welke relatie bestaat er tussen de -> Interviews deskundigen 
bedrijfsorganisatie inkoopafdeling en de rol van -> Vugts, J, Samenwerken met onderaannemers, problemen voorkomen (afstudeerrapport). Eindoven 2006. 

onderaannemers tijdens de 
x x 

uitvoering? 
11 Hoe kijken medewerkers van Verschillende groepen medewerkers interviewen van Heijmans Bouw Best BV. 

Heijmans Bouw Best BV. naar de -> bouwplaatsmedewerkers 

PB 1,2 en 3 
arbeidsproductiviteit van de 

-> uitvoerders bouwplaatsmedewerkers? x 

-> overige partijen (projectieiders, werkvoorbereiders, medewerkers van bedrijfsbureau en een inkoper) 

-> enquete verspreiden onder een 43-tal bouwplaatsmedewerkers van Heijmans Bouw Best BV. 
12 Waar verliest een 

PB 1,2 en 3 bouwplaatsmedewerker de 
x -> Multimomentopnamen verrichten op een vijftal bouwplaatsen: Berlicum, Boxtel, Rosmalen, St. Oed erode en Venray 

meeste tijd mee op een achturige 
werkdag? 

Onderzoeksvragen en bronnen ten behoeve van beantwoorciing 



Bijlage 2: Topiclijsten 

Topiclijst gebruikt bij het interviewen van de uitvoerders en enkele overige personen 

rUle 
- toolbox meetings kan wei gebruikt worden voor voortgang van het werk te bespreken en ook wei meer mededelingen te 

verrichten , maar mensen zullen zich nooit bloot geven in een groep. Een uitvoerder moet dit doen door praatjes te maken 

met de mensen. 

3. Uurnorm uit norm boeken en wordt redelijk ingescha!. Moeilijke uitvoeringsdelen zijn lastig om in te schatten. Hoeft niet 

1. Arbeidsproductiviteit van een bouwplaatsmedewerker? perse dat wanneer men de normen overschrijdt dat er dan verkeerd gecalculeerd wordt, heeft dan misschien wei met de 

efficientie van het werk te maken. 

2. Werkorganisatie: - meerdere uitvoerders; opdeling, samenwerking onderling 

- ploegsamenstelling en afstelling; waar wordt op gelet jong/oud/ervaringl kennis en kunde/repetitie. 

Risico's in schatten. 

- instructie geven; op welke manier, wanneer 

- controle voeren; op welke manier, wanneer 

- toolbox meetings; een onderwerp/problemen op werk 

3. Voortraject -> uurnorm, uw mening hierover, problemen hiermee tijdens de uitvoering. 

4. Planning; papier en werkelijkheid vaak in overeenstemming of veelal improvisatie tijdens de uitvoering. 

Uitvoeringsmethode versus planning . 

5. Bouwplaatsinrichting, aanhouden bouwplaatstekening. Fasering tijdens proces, aangepaste tekening? 

6. Onderaannemers, hoe deze instrueren en de afstemming hierin met eigen/andere mensen. 

Materieellmateriaa lIafval/bouwplaatsg es teld heid. Contracten. 

7. Tarief werk? 

Antwoorden 

Vroeger werd er verdiend op de ruwbouw en verloren tijdens de afbouw, men speelde dan quitte. 

Op dit moment zit er een groot tekort in de uren, omdat er veel aanbestedingen zijn en hierin is vrijwel niets te verdienen. 

Volgend jaar heeft men veel een op een werken waarmee aanzienlijk meer te verdienen val!. Bij de inkoop is de slag te 

verdienen , bepaal een zo scherp mogelijke prijs! 

4. Bedrijfsbureau maakt een overallplanning en een uitvoerder maakt op het werk dan deelplanningen, op gevoel. .. 

5. Bouwplaatsinrichting wordt vooraf veelal goed bekeken en daar waar fasering plaats vindt wordt rekening mee gehouden. 

De loopafstanden worden zo kort mogelijk gehouden. 

6. Via contracten wordt dit in principe vastgesteld . Uitvoerder geeft aan projectleider aan wat een onderaannemer tot zijn 

beschikking krijgt, wat voor materieel etc. Oit is dan geregeld, het gaat fout wanneer er tijdens de uitvoering wordt gezegd 

tegen een onderaannemer, ja gebruik dit maar even etc. 

7. Geen tarief werk, omdat dit ten koste gaat aan de kwaliteit. Oit was vroeger ook al het geval , "snelheid gaat niet samen 

met kwaliteit". Jaren vijftig en zestig is ook een hoop bras gebouwd. 

Uitvoerder 2 

1. Arbeidsproductiviteit= dat iemand onder de meest ideale omstandigheden (goede voorwaarden) productie kan maken. 

2. - Hoofduitvoerder zet de grove lijnen uit, hij heeft een sturende en leidende taak. Hij moet de andere uitvoerders 

Uitvoerder 1 doelstellingen duidelijk maken en ieder heeft hierbij een deeltaak. 

1. Productie maken onder bepaalde omstandigheden. Blij zijn als men vijf uur productie maakt op een werkdag van acht uur. - Bij een ploegsamensteliing is het belangrijk dat de goede kwaliteit op de goede plek zit. Oit gaat o.a. via de 

personeelscoordinator. Er wordt te weinig mensen taakgericht aan het werk geze!. 

2. - Wanneer er meerdere uitvoerders op een werk zitten heeft de hoofduitvoerder de leiding en de andere uitvoerders 

hebben ieder een bouwdeel onder hun hoede. Men gaat twee maal per week bij elkaar zitten en geeft aan wat men nodig 

heeft. Bijvoorbeeld ik heb timmerlieden nodig en er wordt dan bekeken of er geschoven kan worden. Belangrijk is dat men 

samen werkt en niet ieder gaat om zijn eigen 'hagje' te redden . 

- Je moet de juiste mensen op de juiste plek hebben. Wanneer je de mensen kent is het gemakkelijker om een ploeg 

samen te stellen . Laat iemand doen waar hij goed in is, dit vindt hij ook prettig ook. Langdurig dat werk werkt prima, men 

weet wat hij moet doen en onderbrekingen worden verkleind. 

- Instructies worden gegeven voordat men aan een taak begin!. Men moet er dan natuurlijk wei even in komen en 

wellicht extra instructie nodig, maar daarna loopt het wei door. 

- controle voeren door over het werk te lopen en te kijken en eventueel direct te corrigeren. 

Topic/ijsten en antwoorden 

heeft 

- Maak duidelijk aan een bouwplaatsmedewerker wat je verwacht, waar je voor staat, goede gegevensstroom en uitleggen 

waarom ze iets moeten doen (de achterliggende gedachte) . Gesprek op de plek is belangrijk en repetitie . 

- Op toolbox meetings moet meer discussie zijn over wat er op dat moment speelt. Doe dit niet individueel, een uitvoerder 

is geen sociaal werker. 

3. Leeftijd is hoger -> productie minder -> mensen worden niet aangesproken op hun productie, het bestuur is bang voor 

leegloop. 

Er moet ook eens gezegd kunnen worden goed gedaan we gaan eens opstap bijvoorbeeld . 

Invloed op de arbeidsproductiviteit: gecalculeerde norm, afstemverliezen en alles, inzet van mensen (goede man op de goede 

plek), echte productieve inzet en algemene omstandigheden. 
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fleijmans 

4. Planning op papier en werkelijkheid komt over het algemeen wei overeen. Tijdens de uitvoering wordt de planning vooral 

op gevoel gemaakt. Het is belangrijk om de rode draad in de gaten te houden. 

5. Wat betreft onderaannemers wensen moet dit geregeld worden in het contract. Verder zou het beter kunnen met de 

opslag. Wat betreft koffiepauzes, optie is om bijv. om 11 :OOu een iemand met koffie rond te laten gaan. 

6. Probleem dat voorkomen moet worden is: dat onderaannemers te vroeg starten -> weer weg moeten -> en dan weer terug 

moeten komen. 

Voor hen is belangrijk de planning t.a.v. andere werken. Zij moeten alles kunnen implementeren in het proces. Tijdig 

onderaannemer inschakelen is van belang. 

Alles uitbesteden is te vee I risico. Woningbouw. Stukadoor vlak achter vloersmeerder. Deze heeft een probleem, 

stukadoor kan niet verder. Verder kwaliteit onder druk en ook het proces. 

7. Staat niet negatief tegenover tariefwerk. Alleen ... het is niet meer van deze tijd; vroeger deed de uitvoerder gedwongen 

druk uitoefenen door omstandigheden, maar ook andersom. 

Uitvoerder 3 

1. Arbeidsproductiviteit: als de planning gehaald wordt is het goed. De gehele bouwplaats wordt gezien als een ploeg. 

2. - De hoofduitvoerder heeft de overalileiding. De andere uitvoerders hebben ieder een bouwdeel onder zijn hoede. Ze 

weten echter wei van alles iets af, behalve de ins en outs niet. 

- Ploegsamenstelling is er veelal al en hierin wordt ook niet gewisseld. Belangrijk is om een goede ploeg verantwoording 

te geven. 

- Continue op een dag instructies geven daar waar nodig. Belangrijk is de planning in gedachte te houden. Ais je weet dat 

de vloeren over twee weken komen, dan al vast doorgeven aan de medewerkers zodat ze er rekening mee kunnen hou

den. 

- Controle voeren wordt ook gedaan door rond te lopen. Belangrijk is wei om iemand verantwoordelijk te maken. "Ploegen 

die weten hoe ze een betonwand moeten maken, daarbij controleer ik echt niet of de bekisting goed staat". 

- Toolboxmeeting zijn achterhaald. Worden gehouden om te moeten houden. 

3. Norm is niet altijd goed is de ervaring. Of men vergeet iets mee te nemen in de norm, bijvoorbeeld de onderstempeling 

weghalen. 

4. Planning papier/werkelijkheid komen vaak overeen. Inhoudelijk klopt deze ook wei en er wordt in een vroeg stadium goed 

overlegd met een uitvoerder. Tijdens de uitvoering wordt er een zes weken planning gemaakt, wat voldoende is. 

5. Bouwplaatinrichting die er ligt is vaak in orde. Het is aileen zo dat de uitvoering hier tijdens het proces invulling aan moet 

geven. Het wordt gezien als een leidraad. 

6. Onderaannemers moeten constant aangestuurd worden. Materiaal bestellen voor een onderaannemer is ooit een 

probleem, door dat je niet weet dat deze dat moest hebben. Verder is een groot probleem het opruimen van de rotzooi 

waardoor er weer een opruimer ingehuurd moet worden. 

rUle 
7. Mensen zijn er achter gekomen dat ze zich verzieken en de bouwplaatsmedewerker van tegenwoordig zal het daarom ook 

niet accepteren. Verder gaat de kwaliteit achteruit. 

Uitvoerder 4 

1. Arbeidsproductiviteit: het halen van de opgestelde planning 

2. - Bij meerdere uitvoerders; een voor het financiele gedeelte/aansturen onderaannemers en papierwerk. De ander regelt 

het buiten. Of opdelen in woonblokken. 

- Ploegen krijg je vaak aangedragen, als er samengesteld moet worden dan gebeurd dit in samenspraak met de mensen. 

- Instructie geven gebeurd in eerste instantie 's morgens, maar veelal gedurende de dag door. 

- Controle gebeurd continue 

- Tijdens toolbox meetings wordt van alles besproken. Aigemene mededelingen, iets over Heijmans, over bestellen 

materiaal/materieel. Problemen bespreekt men liever een op een. 

3. De norm is altijd te laag. 

4. Bij utiliteitsbouw heeft men een einddatum, bij woningbouw heeft men te maken met een bepaald aantal dagen. Uitvoerder 

maakt een zeswekelijkse ploegplanning. Planning klopt over het algemeen wei evenals de werkmethode die wordt 

toegepast. 

5. Voor de opstelling van een bouwplaatsinrichting heeft een uitvoerder contact met de materieeldienst over wat beschikbaar 

is etc. Ook wordt er gekeken naar de kosten etc. en tijdens het proces wordt alles aangepast. 

6. Belangrijk is om alles goed door te spreken. In het contract staat helaas niet altijd alles goed beschreven. Het is belangrijk 

een en ander al goed vast te leggen. 

7. Tariefwerk zou best kunnen werken, maar er lopen vele oudere werknemers rond en hen een vaste einddatum geven 

werkt niet. 

Uitvoerder 5 

1. Arbeidsproductiviteit= bezig zijn. 

2. - Vastleggen van werkinstructies moet officieel, maar dit is veel te omslachtig 

- Controle voeren gebeurd gedurende de gehele dag door. 

- Tijdens toolbox meeting worden zaken besproken als; stand van het werk, over Heijmans, speciaal onderwerk en 

problemen komen op tafel (discussie). 

3. De norm is vaak te laag. 

Alles uitbesteden is prima. Uitvoerder hoeft geen uren meer weg te schrijven en men kan meer controle uitvoeren. 

4. Planning papier en werkelijkheid kloppen vaak weI. 

5. Op een bouwplaatsinrichting die er ligt wordt vaak niet gekeken, men kijkt tijdens de uitvoering wei hoe het loopt. 

Topiclijsten en antwoorden 3 



6. Probleem met onderaannemers blijft, duidelijk instructie geven is belangrijk. Het is geven en nemen, je moet het voor hen 

ook goed regelen. 

7. Mensen moet je niet in tarief laten werken, dat willen ze niet. Arbo speelt hier ook een belangrijke rol in. 

Uitvoerder 6 

1. = Wat er op een dag gebeurt. 

= Of je gehaald hebt wat er afgesproken is. 

2. - Opsplitsing in bouwdelen, opleverpunten en woningen zelf, afbouw en ruwbouw. 

- Ploegen aangereikt en hier veranderd niets aan 

- Hele dag door instructie geven. Begin's morgens en verder de gehele dag door 

- Hele dag door wordt er controle gevoerd 

- Houden liever geen toolbox-meetings. We moeten het buiten verdienen. Ais er een gehouden worden, wordt er een 

onderwerp aangehaald en iets of wat over het project zelf. 

3. Bij vastgoedprojecten is wei oke met de uren. Bij renovatie wordt wei eens wat gemist, omdat men er niet mee bekend is. 

4. Planning qua tijd klopt over het algemeen wei, maar de werkmethode klopt niet altijd. Er wordt gewerkt met een zes weken 

planning, met personeelsplanning wordt niet gewerkt. 

5. Bouwplaatsinrichting wordt vanuit gegaan, maar extra keten bijvoorbeeld ziet uitvoerder graag, maar wordt door 

bedrijfsbureau gezien als 'te duur'. Uitvoerder zegt in vroeg stadium hier echter niets van. 

6. Afspraken met onderaannemers, zeker bij grote werken, komt een onderaannemer een week van te voren even langs om 

alles door te spreken. 

7. Geen voorstander. De een kan het tarief gemakkelijk hal en ander niet, dus een gaat dan 'frotten' met aile gevolgen van 

dien. Bij onderaannemers is de kwaliteit (hierdoor) vaak een probleem. 

Uitvoerder 7 

1. Arbeidsproductiviteit: hoe lang de mensen op een dag aan het werk zijn. En dan echt productief, dus loopverliezen etc. er 

af. 

2. - In ruwbouw bijvoorbeeld opdelen in prefab, natte werk en vloeren. Verder heb je meestal een hoofduitvoerder. Belangrijk 

hierbij is de goede afstemming met bijvoorbeeld een kraan. Communicatie hiervoor is vaak 's morgens of op afgesproken 

tijdstippen met een aantal dagen in voren. 

- Ploegen krijg je veelal aangereikt en hier wordt dan weinig in geschoven. Je wilt natuurlijk ploegen die bij elkaar 

passen. Ploegen bij elkaar zetten gebeurd wei als dat nodig is, en eenlingen bij elkaar brengen etc. Binnen grotere 

ploeg is het dan zo dat er een man (voorman) min of meer de leiding heeft. 

- Instructie voordat een nieuwe taak start en tussendoor bijsturen. En als een taak bijna klaar is al vast tekeningen laten 

zien en overleggen hierover. Dit gaat overigens niet met iedereen, sommigen willen weten wat ze moeten doen en klaar. 

- Gedurende de dag wordt er controle uitgevoerd. Gebeurt weinig om een persoon binnen een ploeg verantwoordelijk te 

stellen, aileen bij 'rode draad' processen gebeurt dit bijvoorbeeld een klimkist. 

Topic/ijsten en antwoorden 

3. 

rUle 
- Toolbox meetings, hier over Heijmans algemeen (aangenomen werken), OOG (dat soort zaken), over het verloop van de 

planning, wat architecUconstructeur van het werk vindt en er ontstaat wei discussie. 

Uurnorm klopt niet altijd en dan in de zin van: ze pakken de standaard norm en houden geen rekening met bijvoorbeeld 

schuine hoeken etc. Sommigen zijn goed ander weer niet. 

Bij bijvoorbeeld een groot terrein wordt geen rekening gehouden met een correctie op de norm. 

4. Planning klopt over het algemeen wei, en ook de uitvoeringsmethode. De personeelsplanning is een goed hulpmiddel! 

5. Bouwplaatsinrichtingen worden goed uitgezocht. 

6. Wat er in contract zit is wei duidelijk. Aileen bij uitbesteden moet men niet onderaannemers dingen extra laten doen (die 

ze eigenlijk niet doen/kunnen), dan krijg je problemen met kwaliteit etc. en afspraken. 

7. Men gaat jagen, opruimen gebeurd niet meer, kwaliteit gaat achteruit. Bij onderaannemers en zeker ZZP'ers (Zelfstandige 

Zonder Personeel) merk je dit wei dat ze rotzooi en mindere kwaliteit achter laten. 

Hoofd productie 

1. Arbeidsproductiviteit = met elkaar de juiste dingen realiseren binnen de afgesproken tijd. 

2. Een uitvoerder moet zijn personeel duidelijke doelen stellen en ploegtaken geven. 

3. De norm is het werk aileen, puur een muur metselen. Oat klopt wei, het gaat er aileen om hoe er op een bouwplaats mee 

om moet worden gegaan. 

4. 

5. De bouwplaatsinrichting die opgesteld wordt door het bedrijfsbureau zit over het algemeen wei goed in elkaar, het gaat 

vaak fout tijdens de organisatie op een bouwplaats. 

In het voortraject moet een uitvoerder zich er niet te veel mee bemoeien, omdat deze zich zelf dan gaat indekken, hij 

maakt het zichzelf gemakkelijk. 

6. Onderaanneming: 

Inkoop moet naar het meest optimale zoeken, men moet niet bestellen maar uitbesteden. Visie van Heijmans is dat men 

alles wil uitbesteden. Dit is echter onmogelijk er zal altijd een groep eigen mensen op het werk moeten zijn. Anders is het 

niet te overzien, controle is weg en zal de kwaliteit van het werk achteruit gaan. 

Het zal ook niet goed zijn als er bijvoorbeeld maar twee eigen mensen op een werk zijn die al het 'klote' werk moeten 

opknappen voor een onderaannemer, dit zullen die mensen niet 'pikken'. 

Mening: boven budget inkopen => goed het proces regelen => men is eerder klaar =>tijdgebonden kosten gaan omlaag 

=> resultaat is winst 

Aanbesteden is het beste werk wat je kunt hebben. Door goed in te kopen heb je goede onderaannemers, als het proces 

goed wordt georganiseerd wordt daar gewonnen en ach laat iemand anders maar eens onder prijs zitten. 
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Eigen personeel kan een concurrentie zijn voor onderaannemers. Eigen personeel wordt aileen niet goed geholpen bij de 

inrichting/organisatie, daar wordt tegen gezegd; "zoek het zelf maar uit". Wanneer een uitvoerder het ook goed organiseerl 

voor hen dan zal de norm = concurrentie gehaald worden. 

7. Op tariefwerk is het bedrijf niet bestemd. Door geen controle gaat de kwaliteit dan achteruit. 

Senior werkvoorbereider 

1. Arbeidsproductiviteit = de productie die een medewerker op een dag lettend op de norm zou moeten maken 

2. Toolbox meetings of andere bijeenkomsten worden te minimaal gebruikt en mensen voelen de binding niet met het bedrijf. 

Dit is wellastig bij een groter bedrijf, maar de uitvoerder zou hier een belangrijke taak in kunnen hebben. Uitvoerder heeft 

bepalende rol met betrekking tot mensen, ploeg en organisatie. 

3. Verder is een groot probleem de norm die gebruikt wordt bij een project, deze voldoet vrijwel nooit. Dit komt doordat er te 

weinig rekening gehouden wordt met verliezen die er optreden door welke problemen dan ook. Er worden te gemakkelijk 

normen aangenomen. Er kan wei gezegd worden referentie of een simpele fundering weten we wei onderhand, maar het 

blijkt in de praktijk toch niet altijd te kloppen. Er gaat veel mis tussen de relatie norm en uitvoering! 

Bij aanbestedingen wordt er te scherp ingeschreven veelal wat later problemen kan geven. Er worden goedkoopste prijzen 

van onderaannemers bij elkaar gezocht, waarna later de prijzen nog eens kunnen stijgen, wordt niet goed gekeken wie 

wat aan biedt en er volgen problemen tijdens de uitvoering omdat er uren worden overschreden . 

4. Krappe planning geeft dit ook als gevolg. Voor het goed opzetten hiervan is er te weinig tijd beschikbaar en ook de 

aangehouden norm is een probleem . 

rUle 
2. De norm wordt per werk aangepast. Uitvoerder kijken niet naar de uren en de personen die ze hebben. Ze reageren te laat 

op de normen waarmee ze moeten werken. 

3. Bouwplaatsinrichting is wei goed geregeld. In de norm zit een gemiddelde aan- en afloop en voor een keet eventueel wat 

meer. 

4. Eigen mensen moet je houden bijvoorbeeld; betonploegen, maatvoering , metselwerk, timmerwerk. Je hebt te maken met 

veel risico's waardoor je niet alles moet uitbesteden. Belangrijk hierbij is hoe de markt er voor staat en je moet zoveel 

mogelijk het risico uitbesteden. 

5. Laat ik het zo zeggen. Uitvoerder moet de mensen goed regelen. Wanneer men deze over heeft zou men 

onderaannemerswerk kunnen doen. Er worden te weinig ploegtaken opgezet. Houdt mensen zoveel mogelijk op een 

achturige werkdag aan het werk. Ploegen uit elkaar trekken is een optie, maar is lastig. 

6. Toolbox is te veel een verplicht nummer. Moet meer gaan over bedrijf en project. 

7. Ene kant is tariefwerk prima, het wachten wordt minder, taakonderbrekingen gaan achteruit en de bouwplaatssituatie 

wordt beter doordat bouwplaatsmedewerkers de uitvoerder attenderen. Maar het punt is dat men mensen moet 

beschermen (ze gaan de grens overschrijden) en je krijgt gevechten over van alles en nog wat. 

Topiclijst gebruikt bij het interviewen van een inkoper 

1. Hoe wordt er te werk gegaan bij : - aanbesteding 

Er wordt specifiek gelet op kritieke punten als kraangebruik en inzet van de bekisting. De uitvoerder wordt te weinig bij het - een op een 

opstellen van de planning betrokken, deze wil/kan dit ook vaak niet, maar hierdoor wordt er ad-hoc tijdens het proces met betrekking tot tijdstip in proces en prijs aanvragen en daadwerkelijk inkopen 

uitgezocht en geregeld. 

5. Wat betreft een bouwplaatsinrichting wordt er veelal wei goed bekeken wat het meest optimaal is en ook gedurende de 

bouw. Het is wei zo dat aan- en afloop bijvoorbeeld tijd en geld kost, maar de norm wordt hier niet goed op aangepast. 

6. Kijkend naar onderaannemers. Hierbij gaat het met name om de afbouw, in de ruwbouw wordt het over het algemeen wei 

goed geregeld. Je hebt daar ook onderaanneming in gevallen als, staal, prefab, vlechter en installateur, maar de 

hoofdaannemer heeft het in eigen hand wat bij afbouwfase lastiger is. 

Een probleem hierbij is dat een uitvoerder niet weet hoe contracten in elkaar zitten en hoe een en ander in elkaar zit. 

7. Wat betreft tariefwerk mag het terug komen, maar dit is lastig. Mensen zullen dit niet willen, kwaliteit wordt minder en ook 

voor het welzijn van mensen is het niet bevorderlijk. 

Hoofd bedrijfsbureau 

1. Arbeidsproductiviteit is het percentage dat een bouwplaatsmedewerker actief bezig is met zijn taak en dan gaat het om de 

directe werkzaamheden . 

Topic/ijsten en antwoorden 

2. Relaties: calculatie/uitvoerder/projectleider/werkvoorbereider/bedrijfsbureau 

Bijv. werkvoorbereider tijdens proces offerles aanvragen afwikkeling daarvan 

Calculator vaststellen budget 

3. Criteria -> wil men het werk hebben? 

Inkoopdoelstellingen? 

4. Inhoud contracten: opslag etc. materieelbeschikbaarheid 

Antwoorden 

Inkoper 

1. Bij een offerle aanvraag wordt er gekeken wat er verwacht moet worden van het bedrijf. Ook wordt in de gaten gehouden 

of een bedrijf groot genoeg is en of de ervaring aanwezig is. 

Offertes die dan binnen komen worden vergeleken en de prijstechnisch best wordt gekozen. Hierbij gelden; prijs, product, 

kwaliteit, op tijd , risico's afdekken. Er wordt dus niet altijd de goedkoopste gekozen, maar de andere zaken worden wei 

degelijk in oogschouw genomen. De afweging tussen de winst die op een bouwplaats gehaald kan worden en de winst in 
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de laagste prijs moet goed afgewogen worden en berust veelal op ervaring van inkoper zelf en die met de betreffende 

onderaannemer. 

Hierna wordt bekeken met wie men om de tafel gaat zitten en in dat gesprek is het belangrijk dat de uitvoerder erbij komt 

zodat er een compromis gesloten kan worden in bijvoorbeeld uitvoeringstechnische zaken als het gebruik van materieel 

etc. 

Wei is het zo dat als een onderaannemer dagen een paar uurtjes op een bouwplaats actief moet zijn en hierbij een kraan 

nodig heeft, hij beter de kraan van de aannemer kan gebruiken, omdat hij anders veel te veel extra tijd kwijt is met het op

en afbouwen van de kraan wat hij natuurlijk door berekend aan de aannemer. Het is belangrijk om dit in te schatten al 

tijdens de inkoopfase, maar uiteindelijk ook tijdens het uitvoeringsproces. 

Belangrijk is om risico's in te zien en deze uit te besteden. 

Bij een aanbesteding komt de inkoper vaak al na twee weken na gunning in beeld. 

Bij een werk uit eigen ontwikkeling (vastgoed) moet men vanaf nu eerder instappen. 

Uitbesteden 

Er zijn geen punten te noemen die altijd wellniet worden uitbesteed. Een criterium waarop gelet wordt wanneer iets uitbesteed 

moet worden is of men de eigen mensen heeft (regelt de projecUeider) . 

Lastig/moeilijk werk als deuren afhangen wordt veelal door onderaannemers gedaan. 

Alles uitbesteden is niet te doen. Men is dan veel te veel afhankelijk van de markt. Veel vraag, gaat prijs omhoog. Veel te 

risicovol! 

Tariefwerk 

Dit werkt niet omdat de kwaliteit terug gaat, omdat men gaat beuken . Men moet een duidelijke taakstelling hebben en doet 

men er vier uur over i.p.v. vijf dan is dat prima. 

Topiclijst gebruikt bij het interviewen van een hoofdcalculator 

1. Hoe gaat een calculatieafdeling te werk, het werk naar een begroting toe? 

2. Hoe is een productie/arbeidsnorm opgesteld? ->richttijd? 

- wat zit er in : + bewerkingstijd; bruto met; 

- aan- en afloop, 

- rust & pv (zwaarte werk), 

- bijkomende handelingen, corrigeren, instellen, opruimen etc 

- onregelmatige handelingen, iets vervangen, wachten op materiaal 

+ toeslagen; 

- bouwplaatscoefficient, 

- uitvoeringstoeslag, 

- hoogteverrekeningsfactor, 

- inleer/routine/serieverrekeningsfactor, 

- soort werk, 

Topiclijsten en antwoorden 

- onproductief bezig zijn. 

3. Tijd opstellen norm: uitvoerders(team) is nog niet bekend? 

4. Omgaan met uitbesteding aan onderaannemers? 

Hun efficientie is proces efficientie. 

5. Wanneer doet iemand het goed? 

Een ploeg? 

Een uitvoeringsteam? 

6. Hoe wordt er bij nacalculatie naar gekeken? 

7. Waarom wordt er niet in tarief gewerkt? 

Antwoorden 

Planvoorbereider/hoofdcalculatie 

1. Twee soorten vormen van calculatie: Aanbesteding en een op een 

Aanbesteding : op basis van bestekltekeningen; uittrekken van hoeveelheden 

rUle 

Marktpartijen worden gevraagd om prijzen op te geven. Je hebt bij een aanbesteding te maken met concurrentie daarom 

worden ook prijzen opgevraagd van partijen die men eigenlijk liever niet wil hebben, maar doordat de concurrentie deze 

partijen vaak benaderd moet inzicht verkregen worden in de prijs van hen. 

Er wordt begroot met behulp van Stabu. 

Het gaat erom of men het werk wil hebben of niet! 

Bij een een op een contract worden prettige partijen gekozen en wordt geraamd op basis van schets, vo etc. 

Door NLSFB, Nen 2634 worden elementen(clusters) begroot. Fundering, plafonds etc. Hoe gedetailleerder de informatie, hoe 

nauwkeuriger de begroting. 

2. Norm wordt per project bekeken en op basis van referentie wordt deze dan bepaald. De toeslagen etc. zitten standaard in 

de norm verwerkt en daar wordt verder niets mee gedaan. De norm wordt aileen bijgesteld kijkend naar vorige projecten. 

Is altijd wei moeilijk te zeggen, hoe men het moet doen. Aan- en afloop zit in de norm bijvoorbeeld, maar waar men buiten de 

kanaalplaten neerlegt is maar de vraag. 

3. Nee, uitvoerdersteam is inderdaad nog niet bekend. Er wordt uitgegaan van een normaal team, waarin goede en minder 

goede mensen in zitten 

4. Contract met onderaannemers wordt afgesloten over een bepaalde tijd . 
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heijmans 

5. Ais deze binnen de norm blijft. Blijven ze ver onder de norm dan heeft de calculatie afdeling het eigenlijk niet goed 

gedaan. 

Repetitie tijdens de uitvoering geeft een positieve uitwerking. Belangrijk is de uitvoeringsmethode die gebruikt wordt. Het is van 

belang om risico's te signaleren, dit is bij een aanbesteding lastig, omdat je met verschillende partijen te maken hebt. 

Voorbeeld van Venray is het uitvoeren van het stalen dak in plaats van kanaalplaten . 

Posten zijn er als beton, metselwerk, timmerwerk etc. Maar opruimen, maatvoeren en sparingen zijn ook aparte posten . 

6. Wat betreft nacalculatie wordt er een speciaal onderdeel aangewezen wat het gehele proces in de gaten gehouden moet 

worden. Een funderingsbalkje weet men wei wat dat "kosI". 

7. Weet niet waarom niet gewerkt wordt met tariefwerk. 

Topiclijst gebruikt bij het interviewen van een werknemer van de afdeling bedrijfsbureau 

1. Opzet planning, vanuit hoofdlijnen naar bewerkingen -> hoeveelheden, tijdseenheden en hoeveel man. 

Relatie uitvoeringsmethode (uit bestekltekeningen) 

Personeelsplanning <-> gebruik uitvoerder 

Inplannen onderaannemers tijden 

2. Opbouw arbeidsnorm - implementatie in planning 

3. Uit kristalliseren bekisting, kraan 

4. Bouwplaatsinrichting/relatie uitvoeringsmethode ->optimale opslag 

->optimale plaats keet 

->verkeerscirculatie 

->hoeveelheden liften/kraan 

Problemen en eventuele risico's die hierin in acht genomen moeten worden. 

Fasering bouwproject. 

In hoeverre vrijheid voor een uitvoerder? 

Antwoorden 

Werknemer bedrijfsbureau 

1. Vanuit bestekltekeningen wordt een planning opgezet. Vooral op het gevoel er wordt niet gekeken naar de normen. 

Er wordt dan gekeken of deze klopt met de tijd die er voor staat en de calculatietijden. 

Klopt het niet dan wordt het geheel opgedeeld in bouwdelen en wordt er opnieuw gekeken. Er worden wei kengetallen 

gebruikt voor het gebruik van bijvoorbeeld een kraan. 

Bedrijfsbureau stelt ook de ABK op en dit wordt afgestemd op een planning . 

Topic/ijsten en antwoorden 

rUle 

Een goede uitvoerder komt in de voorbereiding ook al 'kijken' bij het opstellen van een planning . In de regel maakt 

bedrijfsbureau een planning, legt deze voor aan een uitvoerder en past de planning daarna wellniet aan. 

Zoals gezegd is de kraan essentieel maar er zijn ook andere zaken die expliciet goed bekeken moeten worden : naast de 

kraan zijn dit, bekisting, onderstempeling , liftopslag. 

Belangrijk is de volgorde van bouwen! 

Personeelsplanning 

Wordt altijd wei gemaakt. De urenbegroting wordt uitgezet tegen de tijd . Hierin zijn de pieken te vinden en deze kunnen 

worden weggewerkt door een uitvoerder of door onderaanneming . Het wordt i.i.g . opgelost tijdens het uitvoeringsproces 

zelf. 

Onderaanneming is niet van te voren te bepalen -> men moet kijken hoe men met de eigen mensen zit. 

Alles uitbesteden? -> te veel nadelen: 

- risico's 

- kwaliteit werk is minder, net als onderaannemers zelf 

- minder flexibel bijv. even een piketje slaan, wie doet dat dan?? 

Punten die men wei moet uitbesteden zijn : onderstempelen (klote werk) en afbouwtimmerwerk. 

Punten die men niet moet uitbesteden zijn: wandbekisting en funderingswerk. 

Bouwp/aats 

Wat betreft de bouwplaats wordt er goed in het voortraject bekeken wat waar moet: 

- keten worden vastgelegd -> houdt uitvoerdersketen op een plek 

->opslagplaatsen worden bepaald in de vorm van capaciteit en of er 

wegen om heen kunnen lopen, wat er moet komen moet de uitvoerder 

tijdens de uitvoering maar regelen . 

Problemen die op een bouwplaats veelal voorkomen zijn: 

- de ondergrond -> begaanbaarheid 

- arbeidsinspectie die eisen stelt. 

Tariefwerk 

Geen optie: - vermindering kwaliteit 

- welzijn gaat achteruit 

- veiligheid weg , men gebruikt middelen niet meer (goed) 

- asociaal t.a.v. oudere werknemers 

Ook is het lastig meetbaar. lemand die goed is en iets vlug af heeft tegenover iemand die iets minder snel af he eft maar zich 

zelf wei een ongeluk werk, zouden beide hetzelfde moeten krijgen. Ook voorbeeld opperman die een metselaar hard laat 

werken, wie doet het goed?? 

Kortom: het is niet meer van deze tijd . 
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Bijlage 3: Visgraatdiagram gebruikt bij de interviews 

Onvoldoende nagedacht 
tijdens voorbereiding 

J, Beschadigd ~ Tijdens transport 

Te laat afgeroepen / , 
............. Onzorgvuldig opgeslagen 

\4--------~"""""__ Materiaal niet (op ~( __ _ 
tlld) beschlkbaar Lastige aanvoer 

NieVte laat besteld 

1 
Onvoldoende 

voorraad 

~ 
Materieel niet (op 
tijd) beschikbaar ---+\ 

~ T 
Verkeerde 
planning 

i 
Onvoldoende 

nagedacht 
tijdens voorbereiding 

Defect 

"" Geen (goed) 
onderhoud 

Planning sluit niet aan 

J, 
Ploegen moeten 

op elkaar wachten 

i 
Geen (goede) instructie 

/ , 
Onvoldoende 

opslagcapaciteit 
Lastige laad-en 

losmogelijkheden 

i 
Onvoldoende nagedacht 

tijdens voorbereiding 

Afspraken, wijzigingen, taken, 
bevoegdheden en veranlwoordelijkheden 
zijn onvoldoende schriftelijk vastgelegd 

~ 
Geen/onvoldoende 
informatietoevoer 

J, 
Onderaannemers weten 

W---- niet wat ze moeten doen 

l' 
Kwaliteit 

onderaannemer , 
Inkopers worden afgerekend 

op laagste prijs en kijken weinig 
naar evaring, deskundigheid, 

capaciteit etc. 

Onvoldoende nagedacht -----70nlogisch plaats 
tlJdens voorbereldmg materiaalopslag 

Onvoldoende draagkracht Vorm bouwterrein ? 1 

Werkomstandigheden 
niet optimaal 

Beloning 
~ 

Geen (goode) 
instructies ~ Weet niet hoe 

taak uitvoeren 

.--------Werk loopt niet ~ 
Ontwerp 

1 Jaargetijde J, 
Persoonlijke 
problemen 

Smalle of lage ruimte 

i 
Te koud/warm Gevaar (brand, 

explosie) 

Soort bouwdeel 1 
Vochtig 

~ 
Lange reistijd 

w----- Onprettig werkklimaat 

\ 

"'- Mist binding / r "-..... met werklproject 

Neerslag, nat I Stank ? 

\ 

Stoffig "Onvoldoende voorlichting Niet weten te 
moeten gebruiken 

1 
Veiligheidsvoorzieningen __ __til. 

ontbreken 

i 
Onbekend waar 

veiligheidsvoorzieningen liggen 

Lawaaleng 

Jaargetijde 
Onprettig 
collega's 

/' 
Ploegsamenstelling 

___ ~) Onprettige 

Geen/ontbreken 
informatie T 

Te weinig 
kennis/vaardigheid 

Onvoldoende r 
scholing 

Werkwijze uitvoerder 

/ 
\4----- Slechte relatie uitvoerder f---

Gedrag uitvoerder 

T 't d / , Uitvoerder staat 
ype UI voer er onder druk 

Uumormoverschrijding ? i 
Te krappe planning 

Mentaliteit 
ondermaats 

Jaargetijde weersomstandigheden 
Reductie (arbeids)

productiviteit van een 
bouwplaatsmedewerker 

J.!' Haag/groat bouwwerk 

Lange afstanden 

Halen/zoeken ------+1 

1+--- Korte rustpauze 

ondergrond '" 
~ ___ ~) Gesteldheid bouwplaats __ ---Iii 
Terreingesteldheid nlet optlmaal 

werkplek-werkplek ~ Uitgestrekt terreiin 

~ 
Onvoldoende 

overzicht uitvoerder 

Tekening lezen ------I., 
Persoonliike veiligheids

maatregelen bevestigen/gebruiken 
/' ondermaats ~ 

Wateroverlast op bouwterrein / ~ Vorm bouwterrein 

Onvoldoende naged8cht -----7 Bouw/mateneelkeet Arbo eisen/overig 
tlJdens voorbereldmg ver van werkplek ~ Wet&regelgeving 

OnvOldoende nagedacht IL" tijdens voorbereiding 

Diefstalpreventie /" ~ 
Wens opdrachtgever 

Opslagcapaciteit 
onvoldoende ~ 

H'nder door (t"del"k) Hoog bouwwerkl 
OpgeSlag~n bouwmat~ria~Jl/materieel onderl.aaiveld 

~ Lastige bereikbaarheid -----ttl 

/ werkP'r 

Aan-en afloopverlies 

i ./'" Uitgestrekt terrein 

Lange afstanden ~ 
werkplek-schaftkeet f-- Hoag/groot bouwwerk 

\ Onvoldoende nagedacht 
tijdens voorbereiding 

~ 
Tussendoor 

iets anders doen 

Binnen ploeg 
Met andere ploeg 1 
~ 
---" Overleggen 

Met uitvoerder r 
Informatie onVOliedig/T 
tekening onduidelijk 

Met adviseur 

Drukke omgeving ~ Veel verkeerlfiles 
DrinkltoileUrookpauze ___ ---I., 

buiten pauzes om 

~ 

, Arbo eisen 

Tekening onduidelijk, 
onvoldoende gedetailleerd, 

niet eenduidig 
J, 

Co rre ct ies ~(---:--:----:-...,... 
Verkeerd gebruikte 

werkmethode 
Onvoldoende controle 

Schaften 

Opruimen afval 
J, 

Begaanbaarheid werkvloer 

Aanwezigheid 1 
Obstakels op/rond 

werkplek H----- Lastige bereikbaarheid 
bouwplaats Onderhoud gereedschap 

1+----- Opruimen werkplek ~ 

i Opruimen materieel 

Afvoeren (bouw)vuil 

Visgraatdiagram gebruikt bij de interviews 

Geen optimale 
bouwplaatssituatie f 

i 
Heuvelachtig Preparen werkplek --__t., materiaal(restanten) 

Taakonderbrekingen 
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Bijlage 4: (Arbeids)productiviteit bouwplaatsmedewerker 

4.1 Onderzoeksvraag 1: wat is arbeidsproductiviteit? 
In deze bijlage wordt uitgebreid ingegaan op de beantwoording van de onderzoeksvraag: 

• wat is arbeidsproductiviteit? 

Allereerst zal er in paragraaf 4.2 naar het woord zelf gekeken worden (wat betekend het), waarna er wordt ingegaan op de 

relevantie ervan ten opzichte van de bouw. Ais laatste wordt in paragraaf 4.3 uitgelegd wat arbeidsproductiviteit exact inhoudt. 

4.2 Betekenis arbeidsproductiviteit 
Arbeidsproductiviteit is een begrip dat in vele sectoren een rol speelt en zo ook in de bouwsector. Onder arbeidsproductiviteit 

wordt verstaan, de productie per arbeider per tijdseenheid. (van Dale, 2007) Voordat er gekeken kan worden naar de aspecten 

die samenhangen met de arbeidsproductiviteit is het van belang dit begrip nader te definieren, dit in relatie tot een 

bouwplaatsmedewerker. Onder een bouwplaatsmedewerker wordt hier verstaan een persoon die directe werkzaamheden 

uitvoert op een bouwplaats die tot resultaat hebben het realiseren van een gebouw, het zogenoemde CAO-personeel. In dit 

onderzoek gaat het om personen die in dienst zijn Heijmans Bouw Best BV. en niet om de overige partijen die op een 

bouwplaats werken. 

Wanneer er gekeken wordt naar het woord arbeidsproductiviteit dan is het woord te herleiden naar twee losse woorden, arbeid 

en productiviteit. Wat betreft het eerste deel van het woord kan er snel een duidelijke beschrijving gevormd worden waar een 

ieder zich wei in kan vinden. Onder arbeid wordt verstaan 'werk'. (van Dale, 2007) Er kan gesteld worden dat hiermee in de 

bouw bedoeld wordt de werkzaamheden die een bouwplaatsmedewerker verricht. Het begrip productiviteit is als voigt te 

beschrijven. 

(Sikkel, 1985) Op een bouwplaats wordt productie geleverd om zodoende het gebouw te realiseren. Om het gebouw, de 

output, te bereiken moet er in zaken ge"investeerd worden, de input. De volgende zaken spelen een rol: kosten, tijd, arbeid, 

materieel, materiaal, management en inspanning. Deze punten hebben invloed op de productiviteit van een 

bouwplaatsmedewerker op een bouwplaats. Onder productiviteit in de bouw verstaan we het quotient van datgene dat binnen 

de bouw wordt geproduceerd en van datgene wat nodig was om de (deel)productie tot stand te brengen. Arbeidsproductiviteit 

is hiervan een onderdeel dat een positieve of negatieve invloed kan hebben op het tot stand brengen van een (deel)productie. 

Doordat een combinatie van de bovengenoemde factoren een rol spelen kan gezegd worden dat de efficientie en effectiviteit, 

hoe hiermee om wordt gegaan, twee invloedsfactoren vormen op de productiviteit en hiermee ook op de arbeidsproductiviteit. 

Over de efficientie kan het volgende gezegd worden: 

De gestelde normen voor tijd en kosten worden na een werk met elkaar vergeleken. 

Efficientie= Onorm/Owerkelijk = On/Ow ->0 staat voor Offer. 

Wat betreft de effectiviteit geldt het volgende. In een (deel)productie wordt gewerkt naar een bepaald 

resultaat (Rn=normresultaat). Tijdens de uitvoering ontmoeten we allerlei zaken die dat gestelde resultaat be"invloeden. 

Uiteindelijk krijgen we; Rw 

Effectiviteit= RwerkelijklRnorm = Rw/Rn (Sikkel, 1985) 

Arbeidsproductiviteit 

rUle 
Of nu de efficientie of de effectiviteit bepalend zijn wordt duidelijk door de volgende zaken. (Hernes, 1987) Productiviteit heeft 

te maken met alles wat men in de constructie stopt. Het verbeteren ervan wil zeggen het uitvoeren ervan met lagere kosten, in 

een kortere tijd, met minder personen of met minder materieel. 

In aansluiting op voorgaande kan gezegd worden dat er vier punten zijn te onderscheiden voor verbetering van de 

productiviteit: 

• Het zelfde wordt geproduceerd, maar met minder middelen 

• Meer is geproduceerd met dezelfde hoeveelheid middelen 

• Meer is geproduceerd maar met minder middelen 

• Meer is geproduceerd met meer middelen, maar de productieverhoging is groter dan de hoeveelheid middelen dat er 

meer is ingestopt 

Conclusie die hieruit getrokken kan worden is dat efficientie gezien kan worden als een graadmeter van de productiviteit. Dit 

wordt onderstreept door (Wassink, 1971) die stelt dat productiviteit verhoogd kan worden door een verbetering in de efficientie. 

Het is nu de vraag in welke mate de arbeidsproductiviteit van bouwplaatsmedewerkers van invloed is. (Wassink, 1971) De 

hoogte van de arbeidsproductiviteit zegt in eerste instantie niets over de prestatie van de factor arbeid. Het is niets anders dan 

het totale resultaat van de voortbrenging vergeleken met de gebruikte hoeveelheid arbeid; anders gezegd het resultaat van de 

voortbrenging wordt gemeten ten opzichte van een eenheid arbeid. Zo zal de arbeidsproductiviteit bijvoorbeeld kunnen stijgen 

door het toevoegen van meer kapitaal. Hiermee wordt bedoeld dat er investeringen gedaan kunnen worden in bijvoorbeeld 

innovatief materieel, de arbeid die nodig is voor een werkzaamheid wordt vervangen door kapitaal. Aangetoond is echter het 

verschil in correlatie bij wijziging in de totale productiviteit en arbeidsproductiviteit (0,94) en die tussen de totale productiviteit 

en kapitaalproductiviteit (0,70). De hoge correlatie tussen totale productiviteit en arbeidsproductiviteit bevestigt de conclusie 

van Stigler, dat de arbeidsproductiviteit, met name over een langere periode gezien, een zeer goede benadering geeft van de 

totale productiviteit. 

Uit een onderzoek van (SAOB' 1984) wat op zojuist gestelde aansluit blijkt tevens het volgende. Op de bouwplaats is het 

gebruik van bemande apparatuur zeer welkom en haalbaar uit oogpunt van: 

• verhoging van de productiviteit 

• verlaging van de kosten 

• verbetering van de arbeidsomstandigheden 

Hoofdconclusie bij dit onderzoek is dat ondanks de komst van geavanceerd materieel, blijft de mens centraal staan in het 

productieproces op de bouwplaats. 

-> als de mens belangrijk blijft dan is zijn of haar tijdsbesteding dat ook l 

Het komt er nu op neer dat middelen gebruikt kunnen worden die de productiviteit verhogen, maar dat de arbeid die een mens 

verricht de basis vormt. 

4.3 Opdeling arbeidsproductiviteit 
Doordat uit de vorige paragraaf naar voren is gekomen dat de arbeidsproductiviteit centraal staat is het voornaam om te weten 

wat de inhoud hiervan is. Nogmaals gezegd, we doelen bij dit alles op de hoeveelheid tijd dat een bouwplaatsmedewerker op 

een achturige werkdag daadwerkelijk bezig is met zijn productie. De arbeidsproductiviteit kan opgedeeld worden in 

verschillende groepen. (SAOB, 1994) 

1 SAOB: Stichting Arbeidstechnisch Onderzoek Bouwnijverheid 
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4.3.1 Direct productief 
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. 

4.3.2 Indirect productief werk 
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 be'invloed, maar ook door het soort werk, het 

materiaal-, materieel- en gereedschapgebruik, de omgeving en de organisatiegraad van het bedrijf. Deze invloeden zijn te 

plaatsen in de volgende groepen: 

• Bijkomende handelingen 

Dit zijn handelingen die aileen een relatie hebben met het soort werk dat men verricht . Voorbeelden zijn : 

- controleren van het eigen product 

- instellen en onderhouden van gereedschap/machines 

- corrigerend werk ten behoeve van het eigen product 

- lezen van tekeningen 

- opruimen van gereedschap en de werkplek 

• Onregelmatige handelingen 

Dit zijn handelingen waarvan de frequenties niet van te voren te bepalen zijn. Ze zijn een gevolg van 

het soort werk dat men doet, de werkomgeving of de organisatie. 

Voorbeelden zijn: - opnieuw schulpen van een niet passend vloerdeel 

- vervangen van een stomp boortje 

- sorteren van materialen 

- opruimen van (door anderen) achtergelaten afval 

- werkafspraken maken met mensen van buiten de ploeg 

- wachten op materiaal, materieel, of personen van buiten de ploeg 

- zoeken van materiaal en of gereedschap 

• Storingen 

Incidenteel voorkomende verstoringen zoals materiaal-, breuk, stroomstoringen, etc. worden door middel van 

storingstoeslagen verdisconteerd. 

4.3.3 Onproductief werk 
Onproductief werk is het niet actief zijn tijdens het uitvoeren van een activiteit. 

Voorbeelden zijn: - rust en persoonlijke verzorging 

- aan- en afloop 

Soorten onproductief werk: 

• Rust 

Arbeidsproductiviteit 

rUle 
Om van de vermoeidheid te herstellen en om de arbeidsprestatie weer op een 'normaalniveau' te brengen wordt er, buiten de 

rustpauzes om, rust genomen. Deze rust is afhankelijk van een aantal invloedsfactoren waaronder de te leveren lichamelijke 

en geestelijke inspanning, voorkomende trillingen, hoeveelheid en belasting door geluid en het voorkomen van stof etc. 

• Persoonlijke verzorging 

Het gaat om bijvoorbeeld toiletbezoek, drinken, wassen etc. De persoonlijke verzorging wordt meestal samen met de 

rusttoeslagen in een toeslagfactor opgenomen. 

• 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 terug, wordt beschouwd als aan- en afloop. 

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

productief werk / totaal bestede tijd) x 100%. In dit onderzoek wordt er specifiek gekeken naar arbeidsproductiviteit op een 

achturige werkdag waarbij er uiteindelijk iets gezegd kan worden over de arbeidsproductiviteit van de bouwplaatsmedewerkers 

bij Heijmans Bouw Best BV. 

(SAOB, 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 deflnitie 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 toepast . 

(SBR, 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. Bij 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. 

(SAOB, 1994) Het is bij dit alles de vraag wanneer een ploeg het goed doet. Bij werkzaamheden door meerdere mensen is het 

van be lang om afstemverliezen te minimaliseren. Uit de vele tijdstudies op Nederlandse bouwplaatsen heeft SAOB 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. Bij een 

hogere productiviteit en de juiste hoeveelheid gecalculeerde arbeidsnormen gaat het uitvoeringsteam manuren overhouden, 

zie tabel 4.1. 
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Tabel4.1 Rendements/adder geeft relatie weer tussen werkprestatie, productiviteit en rendement op eigen manuren 

(Bouwmarkt, 2004). 

De verdeling naast de 57% direct productiviteit (volgens metingen van SAO B) is als voigt af te lezen. Indirect productief, 16%, 

onproductief (rust en persoonlijke verzorging 16% en aan- afloop 11 %). Echter wanneer afstemverliezen tussen ploeg en 

worden tegengegaan kan het percentage directe productiviteit oplopen tot 66%. (Sikkel , 1983) 

4.4 Beantwoording onderzoeksvraag 1 
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 deel en een 

onproductief deel. 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. 

Arbeidsproductiviteit 

rUle 
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Bijlage 5: Visgraatdiagram met aile invloedsfactoren verdeeld in drie hoofdgroepen 
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Bijlage 6: Motivatie 

6.1 Onderzoeksvraag 3: invloed op motivatie 
De eerste hoofdgroep welke van invloed is op de arbeidsproductiviteit is de motivatie. Voor de betekenis van het woord kijken 

we eerst naar een definitie. Motivatie is het bepaald-zijn van het gedrag door motieven. (van Dale, 2007) Het gaat daarbij om 

het geheel van factoren en aandriften waardoor het gedrag gericht wordt. Het is van oorsprong Latijns en betekent: het in 

beweging brengen . De vraag hierbij is wat er allemaal van invloed is op die motivatie. In deze bijlage wordt daarom uitgebreid 

ingegaan op de beantwoording van de onderzoeksvraag: 

• wat is van invloed op de motivatie van een bouwplaatsmedewerker? 

6.2 Soorten motivatie 
Er zijn twee soorten motivatie te onderscheiden. (Vinke, 1984) De intrinsieke (vanuit de persoon zelf komende) en extrinsieke 

(van buiten de persoon komende) motivatie. 

Hier zijn drie opvattingen op van toepassing; 

• Geen relatie tussen beide. Een extrinsieke beloning toevoegen aan een intrinsiek motiverende taak heeft geen effect op 

de intrinsieke motivatie. 

• Positief verband. De extrinsieke beloning versterkt de intrinsieke motivatie. Eenvoudig gezegd: dat gedrag wordt 

herhaald waarop een beloning voigt. 

• Negatief verband. Een persoon die met plezier werkt, zal dat werk minder bevredigend vinden als het ook extrinsiek 

wordt beloond. De extrinsieke beloning dooft de intrinsieke motivatie uit (Deci) . Voorbeeld. De fabel van Ausubel, 

jongentjes roepen jood, jood naar kleermaker. Hij beloont ze, dag na dag steeds lager. De jongens, zeggen 'gisteren 

kregen we meer dit is niet rechtvaardig'. Ze vinden dit niet eerlijk en houden op met het schelden. 

Vanuit het management (oorzaken) en vanuit de medewerkers (gevolgen) bezien kan aan de hand van indicatoren worden 

afgeleid of er sprake is van motivatie of juist van een motivatieprobleem. De oorzaken en gevolgen zijn te vinden in tabel 6.1. 

In het vervolg van dit rapport wordt duidelijk welke punten het meeste betrekking hebben op de motivatie van 

bouwplaatsmedewerkers in relatie tot hun arbeidsproductiviteit. 

Vanuit management Vanuit medewerkers 
niet-uitdagende inhoud van het werk hoog ziekteverzuim 
beperkte zelfstandigheid lage scholingsbereidheid 
weiniq feedback uit het werk laag niveau van inzeUinspanning 
onbelanqriikheid van het werk lage geleverde kwaliteit 
niet stimulerende werkomgeving laag prestatieniveau 
weinig ontwikkelingsmogelijkheden lage productiviteit 
laag communicatieniveau beperkte ideeenstroom/creativiteit 
beperkte werksteun door leidinggevende laag niveau van coliElliiale ondersteuning 
beperkte sociale ondersteuning leidingengevende beperkte bereidheid tot overwerk 
belastende arbeidsomstandigheden geringe ondersteuning door collega's 
laaq niveau arbeidsvoorwaarden 
niet aansluitende cultuur 

Tabel 6. 1 Oorzaken en gevolgen vanuit management en medewerkers 

6.3 Motivatietheorieen 
Er zijn allerlei theorieen te noemen over motivatie. De volgende drie worden genoemd, het gaat om de 'klassieken' Maslow, 

Herzberg en McGregor. (Vinke, 1997) 

Motivatie 

6.3.1 Maslow 
Deze theorie gaat over een hierarchisch verband tussen 

behoeften (fig. 6.2). Pas als aan de behoeften van een lager 

niveau is voldaan, kan de motivatie ontstaan om aan de 

behoeften van een hoger niveau toe te komen. Behoeften van 

laag naar hoog zijn: Fysiologische behoeften (zuurstof, dorst, 

honger etc.) - Veiligheidsbehoeften (fysieke bedreiging, 

werkzekerheid etc.) - Sociale behoeften (geborgenheid, contact 

etc.) - Waarderingsbehoeften - Ontplooiing. 

rUle 

Fig. 6.2 Behoeftehierarchie van Maslow (Vinke, 1997) 

6.3.2 Herzberg 
Twee factoren spelen een rol, satisfiers en dissatisfiers. 

Satisfiers kunnen een bijdrage leveren aan de werktevredenheid, wanneer ze niet aanwezig zijn ontstaat een neutrale toestand 

(dus geen ontevredenheid) 

• ontwikkelen en ontplooien 

• erkenning en waardering 

• succesvol en creatief zijn 

• leveren van prestaties en het realiseren van doelen 

Dissatisfiers (hygienefactoren) . Ais ze niet worden vervuld kunnen deze bijdragen aan werkontevredenheid, als ze wei 

aanwezig zijn ontstaat een neutrale toestand (dus geen tevredenheid) . 

• beloning 

• arbeidsomstandigheden 

• arbeidsverhoudingen 

• organisatiebeleid 

Tegen deze theorie is fundamenteel bezwaar gemaakt, omdat het niet door onderzoek bewezen is daarom kijken we ook naar 

de theorie van McGregor. 

6.3.3 McGregor 
Twee visies op medewerkers: 

Theorie X 

• medewerkers zijn lui en willen geen verantwoordelijkheid dragen 

• moet medewerkers precies instrueren en scherp controleren 

• moet je motiveren in termen van fysiologische en veiligheidsbehoeften 

Theorie Y 

• medewerkers werken graag en willen verantwoordelijkheid dragen 

• medewerkers willen zich kunnen ontplooien en willen autonomie in werkuitvoering 

• moet je motiveren in termen van socia Ie waarderingsbehoeften 

13 



Deze beelden botsen in de praktijk nogal eens. McGregor is er van overtuigd dat theorie Y het beste model levert om 

medewerkers te kunnen motiveren, maar dat veel leidinggevenden zich beroepen op theorie X, waardoor ten opzichte van 

medewerkers de verkeerde instrumenten worden gehanteerd. In de benadering van McGregor wordt geconcludeerd dat zowel 

de werkomgeving als het directe werk invloed heeft op de motivatie. In termen van motiveren komt de benadering van 

McGregor overeen met die van Herzberg. 

6.4 Doe/en van een taak 

6.4.1 Beloning 
Mensen krijgen een beloning voor hun werkzaamheden, maar hoe hoog deze beloning moet zijn is de vraag. De 

gelijkheidtheorie laat zien dat in een organisatie waarin iedereen gelijk is mensen gemotiveerd zijn. Het komt er op neer dat 

men vindt dat iedereen beloond moet worden lettend op de werkzaamheden (de output) die men verricht . Ongelijkheid in 

betaling wordt ervaren wanneer men denkt dat een ander een hogere beloning krijgt dan hij zelf terwijl deze persoon dezelfde 

of zelfs minder hoeveelheid werk verricht, input. (Spector, 1996). 

Men zou er ook v~~r kunnen kiezen om te belonen naar gelang de prestatie die iemand levert bijvoorbeeld tariefwerk. Uit de 

antwoorden die medewerkers van Heijmans Bouw Best BV. geven op vragen hierover blijkt dat men hier geen voorstander van 

is. Men vindt het niet meer van deze tijd , de kwaliteit van het werk komt in gevaar en ten aanzien van de 

bouwplaatsmedewerkers is het geen goed idee. De ene is sneller dan een ander, welzijn van een medewerker kan in gevaar 

komen doordat deze de grens overschrijdt en er kan snel onenigheid ontstaan over van alles en nog wat. 

6.4.2 Doelen 
Eem van de belangrijkste theorieen die betrekking heeft op de motivatie van een persoon is de 'goal-setting' theorie. (Spector, 

1996) De basis van deze theorie is dat het gedrag van iemand wordt gemotiveerd door interne intenties en doelen. Een doel is 

datgene wat een persoon wil bereiken en dit is op vier manieren te zien aan het gedrag van een persoon. Ais eerste het feit dat 

een doel actie bij een persoon los maakt om zodoende het doel te bereiken . Ten tweede zal een persoon er harder voor 

werken wanneer er hogere eisen worden gesteld. Ais derde zal er meer tijd besteedt worden aan het werk wanneer er een 

hogere verwachting is met betrekking tot het gestelde doe!. Als laatste wordt men gemotiveerd door effectief te werk te gaan 

om een doe I te bereiken . 

Daarentegen zijn er zijn vier voorwaarden waaraan moet worden voldaan voordat er gestart kan worden om een doel te 

bereiken. Allereerst moet men een aangereikt doel accepteren. Ten tweede is feedback van belang , mensen moeten weten of 

ze op een dusdanige manier bezig zijn dat ze naar hun doel toewerken of juist er vanaf werken. Het derde punt gaat erom of 

een persoon wei capabel genoeg is om het doel te bereiken, er moet nauwkeurig bekeken worden of de gestelde eisen niet te 

hoog zijn. Ais laatste is van belang dat een doel specifiek is omschreven en niet dat er vaagheden in zitten. 

Aansluitend op voorgaande kan het volgende gezegd worden. (Vinke, 1997) Mensen zijn van nature gemotiveerd. 

Leidinggevende heeft hierbij het recht (en de plicht) duidelijke eisen te stellen , afspraken te maken en die te controleren, 

prestaties te verlangen op basis van afgebakende doelen, de confrontatie aan te gaan en kritiek te leveren als afspraken niet 

nagekomen worden, en daaruit consequenties te trekken. 

Drie kenmerken van bij uitstek demotiverende managers springen bij dit alles in het oog: pietluttigheid (dwangmatige 

ordelievendheid, nauwkeurigheidsfanatisme en beuzelarij), gebrekkige geloofwaardigheid (de beangstigend succesvolle, 
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superdynamische manager die geen gevoelens toont, geen zwakke punten heeft) en niets toevertrouwen aan anderen, 

wantrouwen dus. Dit laatste punt is het meest demotiverend. 

Hoe kan een uitvoerder hiermee om gaan. Hij is namelijk de persoon die een directe invloed heeft op de 

bouwplaatsmedewerkers. Hij is in eerste instantie de motivator van een ploeg en geeft instructies aan bouwplaatsmedewerkers 

hoe men de taak uit moet voeren. 

6.4.3 Motiveren van een ploeg 
Het eerste middel tot motivatie is om de projectdoelen duidelijk te maken aan iedereen. Het gaat om de algemene doelen als 

kwaliteit, geld, en planning, maar ook specifieke projectmatige doelen als bonussen stelien als een bepaalde kwaliteit en 

bepaalde deadlines worden gehaald. Overleg met de bouwplaatsmedewerkers hoe de doelen te bereiken en in te vullen kan bij 

dit alles niet ontbreken. (Ritz, 1994) 

6.5 Beantwoording onderzoeksvraag 3 
Uit voorgaande paragrafen blijkt dat motivatie vanuit verschillende kanten bekeken kan worden en dat er allerlei verbanden te 

leggen zijn. Wanneer er gekeken wordt naar onderzoeksvraag, wat is van invloed op de motivatie van een 

bouwplaatsmedewerker? waar in deze bijlage een antwoord op gezocht is, is het volgende te zeggen . 

Op de motivatie van een bouwplaatsmedewerker 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 

weer tussen behoeften en de theorie van McGregor geeft aan hoe er naar medewerkers moet worden gekeken in termen van 

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 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 . 
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Bijlage 7: Bouwplaatssituatie 

7.1 Onderzoeksvragen 4-5: opstellen bouwplaatsinrichting 
De tweede hoofdgroep welke van invloed is op de arbeidsproductiviteit is de bouwplaatssituatie. Het gaat dan om 

situatiegerichte zaken met betrekking tot hoe een bouwplaatsmedewerker zijn werkzaamheden kan uitvoeren. De 

bereikbaarheid van de bouwplaats en een werkplek, de terreingesteldheid, de ruimte en het klimaat waarin men werkt spelen 

een rol. In deze bijlage wordt uitgebreid ingegaan op de beantwoording op de geformuleerde onderzoeksvragen : 

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

• Hoe komt een bouwplaatsinrichting tot stand? 

7.2 Factoren welke van invloed zijn 
(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. Het terreinplan is een secundaire planning, 

omdat de benodigde gegevens ontleend worden aan de primaire planning, de tijdsplanning en de werkbegroting welke later 

besproken worden. 

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 

Ad 1. Beschikbare plaatsingsruimte wordt bepaald door de aard en ligging van het bouwterrein. Denkend aan 

bodemgesteldheid, situatie aanvoerwegen, aansluiting water etc. 

Ad 2. Benodigde plaatsingsruimte heeft betrekking op de hoeveelheid ruimte dat materiaal en materieel in beslag zal nemen. 

Verder hebben aan- en afvoerwegen plaats nodig. 

Ad 3. De juiste plaats heeft betrekking op de kortst mogelijke afstand van materiaal en materieel naar de uiteindelijke 

verwerkingsplek. De keuze van de opslagplaatsen wordt in hoofdzaak bepaald door de te gebruiken transportmiddelen, in het 

bijzonder voor het verticale transport. Bouwketen en loodsen horen zo dicht mogelijk bij de bouw, maar niet te dicht in verband 

met verhindering van materiaal en materieel. 

Ad 4. Wat betreft de tijdsduur kan gekeken worden naar hoe lang een materiaal een opslagplaats inneemt. Hierdoor is men 

genoodzaakt om voor verschiliende fases bijvoorbeeld, fundering en gevelfase, andere terreinplannen op te stellen . Ook de 

tijdsduur van materieel moet hierbij in de gaten worden gehouden. 

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 
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• 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, het gaat daarbij om de volgende zaken (Griffithe en Watson 2004): 

• opslag voor; materiaal, gereedschap/uitrusting, mechanisch materieel en prefab materiaal 

• communicatie en bouwplaatscontrole 

• administratieve en algemene bouwplaatsfaciliteiten , toilet etc. 

• bouwplaatsafsluiting, hekken etc. 

• kwaliteits(controle) veiligheidsvoorzieningen 

• 'verkeersregeling' op de bouwplaats 

• effect van het ontwerp m.b.t. materieel en de inrichting zelf 

Uit voorgaande blijkt dat er met allerlei aspecten rekening moet worden gehouden om een optimale bouwplaatssituatie te 

creeren. Dit heeft met het voortraject en met de uitvoeringsfase te maken. Wanneer er gekeken wordt naar de efficiency dan is 

een bouwplaatsinrichting mede bepalend. Voornaamste oorzaak van inefficiency is een bouwplaatsinrichting die niet deugt 

(Heap, 1987): 

Problemen kunnen zijn: 

• Verkeerde locatie materiaal; onnodig overslaan tot gevolg 

• Materieel staat op de verkeerde plek of heeft te weinig capaciteit 

• Te weinig ruimte gereserveerd voor materiaal 

• Bouwketen onlogisch geplaatst 

Problem en doordat materiaal of materieel te laat is hebben veelal te maken met aanvoerproblemen doelend op files etc. Het 

komt er op neer dat overmacht daarbij een be pal end is. 

7.3 Tot stand komen bouwplaatsinrichting 
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 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 men niet voor verassingen komt te staan. Het traject van het opstelien van een 

bouwplaatsinrichting, hoe het bij Heijmans Bouw Best BV. gebeurt, met aile beslismomenten is in het organogram in figuur 7.1 

te zien . 
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Fig. 7.1 Organogram ten behoeve van opstellen bouwp/aatsinrichting(Kwa/iteit Management Systeem Heijmans Bouw, 2008) 

In het organogram is te zien dat er een splitsing is tussen bouwplaatsinrichting en de onderdelen bouwkranen, bouwaansluiting 

en bouwketen . Het geeft aan de deze afzonderlijke onderdelen bijzondere aandacht krijgen, dit vanwege het feit dat zij kritieke 

factoren kunnen zijn lettend op kosten en tijd . Verder eisen deze onderdelen de aandacht op, op een bouwplaats dit met 

betrekking tot ruimtegebruik . 

7.4 Beantwoording onderzoeksvragen 4-5 
In deze bijlage is gekeken naar de bouwplaatssituatie. De onderlegger die daar bij hoort is een bouwplaatsinrichting. 

Aansluitend is er een antwoord gevonden op de onderzoeksvragen: 

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

• Hoe komt een bouwplaatsinrichting tot stand? 

Duidelijk is geworden dat er met verschillende 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 komst van een bouwplaatsinrichting gebeurt door de afdeling 

bedrijfsbureau met enige inbreng van een uitvoerder. Bij de opstelling ervan is speciale aandacht v~~r de onderdelen 

bouwkraan , bouwaansluitingen en bouwketen. 
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Bijlage 8: Organisatie en management 

8.1 Onderzoeksvragen 6-7-8: planning en management 
In deze bijlage wordt beschreven welke punten ten behoeve van de organisatie en het management op een bouwplaats van 

belang zijn. Ook wordt aangehaald wat de ral is van de uitvoerder op dit gebied en hoe hij hiermee om kan gaan. De 

onderzoeksvragen die hier bij horen zijn de volgenden: 

• Hoe wordt een planning opgesteld? 

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

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

8.2 Planning 
Tijdens de uitvoeringsfase heeft het uitvoeringsteam te maken met een overall planning die gekoppeld is aan de tijd, het kan 

gezien worden als een tijdschema. (Bruijne de, 1993) Een tijdschema dient om van tevoren de bouwvolgorde en de 

werkzaamheden zodanig vast te leggen, dat het object op zo doelmatig mogelijke wijze wordt uitgevoerd. Er wordt daarbij 

onder andere gelet op of: 

• het object in de gewenste bouwtijd tot stand kan komen 

• stagnaties tijdens de bouw zoveel mogelijk worden voorkomen 

• een vlotte uitvoering met een minimum aan personeel en materieel wordt verzekerd 

In een tijdschema (zie fig . 8.1) staat: - volgorde van bewerkingen 

- aanvangstijdstip van iedere bewerking 

- de toegestane tijdsduur van iedere bewerking 
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Fig. 8.1 Schematische opzet van een tijdschema/p/anning (Bruijne de, 1993) 
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Het opstellen van een planning gebeurd bij Heijmans Bouw Best BV, door de afdeling bedrijfsbureau. Deze afdeling houdt zich 

bezig met het aannemen en voorbereiden van werken. Een planning maken hoort daar ook bij en deze wordt opgezet vanuit 

bestekltekeningen in relatie met uurnormen. Na een eerste opzet wordt gekeken of de planning klopt met de tijd die er voor 
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staat en de calculatietijden . Klopt het niet dan wordt het geheel opgedeeld in bouwdelen en wordt er opnieuw gekeken. Voor 

onderdelen waarbij een kraan nodig is wordt gebruik gemaakt van kengetallen . 

Een uitvoerder en projectleider wordt bij het opstellen van een planning ook al ingeschakeld. In de regel maakt bedrijfsbureau 

een planning , legt deze voor aan een uitvoerder en projectleider en past de planning daarna wellniet aan waarbij er 

uiteindelijke goedkeuring nodig is van de projectleider. Zoals gezegd is de kraan essentieel, maar er zijn ook andere 

onderdelen die expliciet bekeken moeten worden: naast de kraan zijn dit, bekisting , onderstempeling en liftopslag. Belangrijk is 

de volgorde van bouwen! 

Een personeelsplanning wordt altijd gemaakt. De urenbegroting wordt uitgezet tegen de tijd . Hierin zijn de pieken te vinden en 

deze kunnen worden weggewerkt door ingrijpen van een uitvoerder of door onderaanneming. Er wordt echter allereerst in het 

voortraject geprobeerd een oplossing te vinden. 

8.3 Beheersing bouwtijd 
(Flapper, 2004) Voor het beheersen van de bouwtijd van de uitvoering zijn activiteiten nodig op drie verschillende 

beheersniveaus: 

• Strategisch niveau: mijlpalenschema waarin de hoofdpunten staan 

• Tactisch niveau: bedrijfsbureau maakt een tijdschema (paragraaf 8.2) waarmee de benodigde productiecapaciteit 

bewaakt kan worden. De geplande productiecapaciteit (vakploegen) kan daarmee worden aangetrokken en tijdig 

worden ingezet. De voortgang ervan kan aan de hand van die productieschema's worden bewaakt. 

• Operationeel niveau: uitvoerders zetten de vakploegen zo optimaal mogelijk in door het maken van ploegenschema's, 

dit wordt in de regel gedaan met zes wekenschema's. 

Met het laatste niveau hebben bouwplaatsmedewerkers direct te maken en om daar resultaat te bereiken is het volgende van 

belang: 

• Het zodanig plannen van de beschikbare vakploegen in volgorde en tijd dat de geplande mijlpalen op tijd worden bereikt. 

• Het zodanig aantrekken en instrueren van bouwplaatsmedewerkers en onderaannemers, zodat men tijdig kan starten met 

de werkzaamheden en deze in de geplande tijd kan voltooien, 

• Zorgen dat de benodigde uitvoeringstekeningen voor het werk van vakploegen tijdig beschikbaar zijn en dat die tekeningen 

de juiste gegevens bevatten . 

• Zorgen dat de benodigde materialen tijdig worden afgeroepen en op het geplande tijdstip op de bouwplaats arriveren, 

• Zorgen dat het benodigde materieel of de hulpmaterialen tijdig worden afgeroepen en op het geplande tijdstip op de 

bouwplaats beschikbaar zijn. 

Kortom de juiste mensen moeten op de goede plek gebruikt worden. Hier dienen een uitvoerder en een projectleider voor te 

zorgen . Essentieel is dat deze mensen op tijd de juiste middelen tot hun beschikking hebben, Ook daar dient een uitvoerder 

voor te zorgen, maar ook een werkvoorbereider heeft hier een taak in lettend op de informatietoevoer. Bovendien zitten er aan 

deze organisatiepunten risico's verbonden. 

De beheersrisico's van een bouwtijd op operationeel niveau zijn hierbij als voigt te noemen: 

• Inzet bouwplaatspersoneel 

Beschikbaar bouwplaatspersoneel moet verdeeld worden over de werken . Bij Heijmans Bouw Best BV_ heeft men standaard 

circa 160 eigen bouwplaatsmedewerkers, die elk hun eigen specialisaties hebben, Het kan lastig zijn werk te hebben voor 

iedereen op zijn vakgebeid . 
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• Niet doen wat is afgesproken 

Elke vakploeg heeft eigen personeel en onderaannemers op basis van het productieschema, maar de ene ploeg komt te laat, 

de andere te vroeg. Ploegen die te vroeg komen verlagen de productiviteit en geven verliezen op de arbeidskosten. Ploegen 

die te laat komen geven vertragingen in de bouwtijd. 

• Samenstelling vakploegen 

Bouwplaatsmedewerkers worden niet systematisch ingedeeld in vakploegen; ploegen worden ad hoc samengesteld en 

wisselen voortdurend van samenstelling. Taakstelling is onduidelijk of mensen zitten op de verkeerde plek wat ten koste gaat 

van de productiviteit. 

• Planning inzet van vakploegen 

De inzet van de beschikbare vakploegen wordt niet systematisch ingepland. Doordat de beschikbare vakploegen anders 

blijken te zijn dan gepland ontstaan er problemen doordat uitvoerders uitgaan van het productieschema. 

• Gegevens ontbreken of zijn onvolledig 

Vakploegen kunnen taken niet (voldoende) uitvoeren, omdat de benodigde uitvoeringstekeningen te laat beschikbaar of 

onvolledig zijn. Hierin ligt ook een taak voor de werkvoorbereider. 

• Materialen en hulpmiddelen zijn niet aanwezig 

Materialen worden te laat afgeroepen en komen te laat, waardoor de vakploegen niet tijdig kunnen starten. Dit veroorzaakt 

vertragingen. 

• Planning van slechte kwaliteit 

De werkelijkheid wijkt aanzienlijk af van de planning doordat de kundigheid van de planner ondermaats is. Onderaannemers 

hebben daardoor geen vertrouwen en komen pas wanneer ze de zekerheid hebben dat ze echt aan slag kunnen, dit met 

vertragingen als gevolg. 

8.4 Rol van de uitvoerder 
(Griffithe en Watson, 2004) Een uitvoerder speelt met betrekking tot de genoemde punten een essentiele rol. In een 

organisatie zijn er vier belangrijke elementen te noemen, welke ook gelden op een bouwplaats, het gaat om: autoriteit, 

verantwoordelijkheid, communicatie en controle. 

Punten die hieruit voortvloeien waar een uitvoerder voor verantwoordelijk is, zijn: 

• communicatie tussen partijen op de bouw 

• checken van aile tekeningen en details etc. (evenals de werkvoorbereiding) 

• inplannen en instrueren vakploegen 

• programmeren gedetailleerd programma van het werk op de bouwplaats 

• zorgen voor bijpassend materieel voor de uitvoeringsmethodes 

• zorgen voor een optimale uitvoering van de taken 

• zorgen voor gebruik en onderhoud gereedschap/materieel 

• zorgen voor een goede bouwplaatsinrichting tijdens de uitvoering 

• effectieve opslag van materialen* 

• administratief werk in de vorm: 

- bon met betrekking tot checken binnenkomend materiaal 
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- bon met betrekking tot onderhoud materieel 

- bon met betrekking tot werk van onderaannemers 

- informatiecontrole en overig etc. 

• dagboek bijhouden 

• zorg voor gezondheid, - welzijn- en veiligheidsmaatregelen 

• zorg voor milieu- en omgevingsaspecten 

• let op kwaliteit van het werk 

*Materiaal is een van de belangrijkste componenten en daardoor moet er gelet worden op de volgende punten: 

• beperkt overslag van materiaal 

• bescherm materiaal tegen weersbeschadiging 

• voorkom beschadigen door stapelen of behandelen 

Vrijwel aile genoemde punten hebben te maken met het management dat een uitvoerder moet voeren op een bouwplaats, 

maar waarom in er management benodigd? Het management is volgens (Hernes, 1987) nodig om: 

• het onderhouden van een hoog activiteitenniveau 

• het mogelijk te maken dat personen problemen kunnen constateren en suggesties kunnen geven hoe het efficienter kan 

• productie output te beoordelen 

• advies en instructies te verlenen 

• personeel te motiveren efficient te werken 

• er zeker van te zijn de kwaliteit nagestreefd wordt 

Management is op vele gebieden belangrijk te noemen zo blijkt uit voorgaande. Een uitvoerder moet het wei mogelijk gemaakt 

geworden om het management uit te kunnen voeren. De volgende punten zijn voor een uitvoerder van be lang om effectief 

management op een bouwplaats te realiseren (Hernes, 1987): 

• hij moet gerespecteerd worden door de bouwplaatsmedewerkers en moet goed kunnen communiceren 

• hij moet is staat zijn goed te plannen voor de volgende dag en week 

• hij moet in staat zijn de projectplanning te kunnen lezen 

• er moet een goede werkrelatie zijn tussen hem en de bouwplaatsmedewerkers 

• uitvoerders en voormannen moeten positief geprikkeld worden wellicht met een bonus 

Buiten de capaciteiten van een uitvoerder is de sfeer en acceptatie binnen een uitvoeringsteam cruciaal. Inhakend op de 

capaciteiten van een uitvoerder kan het volgende gezegd worden. 

(Flapper, 1994) Een uitvoerder moet wei in staat zijn het management te kunnen voeren, dit komt tot uiting in de span of 

control van een uitvoerder. Het geeft aan hoeveel vakploegen een uitvoerder kan leiden. Deze span of control is afhankelijk 

van: 

• De managementkwaliteit van een uitvoerder 

• De vakbekwaamheid van de vakploegen 

• De mate van zelfstandigheid van de vakploegen 

• De complexheid van het uit te voeren werk 

Wanneer er meerdere ploegen op het werk verschijnen, komt er een moment waarop de span of control van een uitvoerder 

wordt overschreden. Wanneer er dan geen tweede uitvoerder bij wordt gezet bestaat het gevaar dat: 
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• Door onvoldoende lei ding de productiviteit van de ploegen daalt 

• Door afstemproblemen tussen ploegen wachttijden ontstaan 

• Door uitlopen van ploeg taken vertragingen in de bouwtijd optreden 

Een projectleider dient hier een helpende hand te zijn. Wanneer hij nalaat tijdig het werk op te delen en een tweede uitvoerder 

aan te stellen zal de uitvoerder de greep op het werk verliezen en bestaat het gevaar dat: 

• Door overbelasting van de uitvoerder problemen niet tijdig worden onderkend 

• Door onvoldoende instructie aan ploegen fouten worden gemaakt 

• Door uitvoeringsproblemen vertragingen in de bouwtijd ontstaan 

• Door vermindering van de productiviteit de bouwkosten hoger worden 

8.5 Uitvoerder en bouwplaatsmedewerkers 
Wanneer we nu kijken naar de bouwplaatsmedewerkers en hun werkzaamheden welke een uitvoerder dient te plannen zijn 

drie punten van belang, de ploegsamenstelling, het werkregelingsschema en de taak- en functieomschrijving . 

8.5.1 Ploegsamenstelling 
Er moet getracht worden zoveel mogelijk goede deskundige mensen te hebben. Zet niemand in een team die meer denkt te 

zijn dan de uitvoerder. Laat lager gekwalificeerde personen minder risicovol werk doen en laat personen met een gemiddeld 

niveau samenwerken met personen die voldoende kennis en kunde hebben om met weinig controle van de uitvoerder te 

moeten werken. (Ritz, 1994) 

In de praktijk is het bij Heijmans Bouw Best BV. echter zo dat een uitvoerder veelal personen krijgt aangereikt die al jaren met 

elkaar werken en een ploeg vormen, waardoor wijziging in ploegen en opsplitsing van ploegen weinig voor komt. 

8.5.2 Werkregelingsschema 
Dit is een gedetailieerd plan wat de bewerkingslijst van het tijdschema uitwerkt (Bruijne de, 1993). Zoals al eerder gezegd en 

ook bij Heijmans Bouw Best BV. is het zo dat dit wordt gemaakt voor een periode van zes weken. De benodigde ploegen, de 

ploeggrooltes, en de regeling van de werkzaamheden van de ploegen wordt hierin vastgelegd . Bij de opsteliing van een 

werkregelingsschema dient een uitvoerder dagen vol te plannen zodat bouwplaatsmedewerkers aan de gang kunnen blijven 

en taken niet onnodig uitlopen. Gebleken is dat niet zorgvuldig genoeg wordt gepland evenals het terugkoppelen naar de 

beg rote arbeidsnormen die in een werkbegroting staan . Op de arbeidsnormen komen we later terug. 

8.5.3 Taak- en functieomschrijving 
(Bruijne de, 1993) Het geven van mondelinge of schriftelijke opdrachten dient vergezeld te gaan met een duidelijke instructie. 

Niet aileen moet worden aangegeven wat (de bewerking) er moet gebeuren, ook hoe (de werkmethode) en waarmee 

(materiaal en materieel) het moet geschieden. Aanwijzingen in de vorm van voorafgemaakte schetsen of tekeningen (voor de 

bekistingsmethode, het rna ken van scholten, etc.) kunnen de instructie aanzienlijk versnellen en dragen er tevens toe bij, dat 

tijdens de uitvoering geen tijd verloren gaat met het uitzoeken van bepaalde gegevens door verscheidene personen. 

De uitvoerders bij Heijmans Bouw Best BV. geven hoofdzakelijk korte mondelinge instructies aan de bouwplaatsmedewerkers 

en gedurende de werkdag sturen zij bij. Elke uitvoerder doet dit op zijn eigen manier. 
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8.6 Management 
Het komt er nu op neer dat een uitvoerder met twee soorten managementinspanningen te maken heeft, proces- en 

ploeg management. Onder procesmanagement wordt verstaan het organiseren van een productieproces door het extrinsiek 

sturen op de relaties tussen de ploegen in het productieproces. Ploeg management houdt in het organiseren van een ploegtaak 

door het intrinsiek sturen op de relaties tussen de mensen in de ploeg . De relatie hiertussen is onderzocht en is te vinden in het 

onderzoek: Sturen op arbeidsproductiviteit uitgevoerd door (SAOB, 1988). 

In de uitvoering van dit onderzoek is de managementinspanning van de leiding op de bouwplaats gekwalificeerd en is de 

arbeidsproductiviteit van het productiepersoneel op de werkplek gekwantificeerd. Oat is gebeurd op 9 projecten in de 

utiliteitsbouw bij 20 ploegtaken. Het gemeten gemiddelde percentage direct productief werk van aile ploeg en bedraagt 66%. 

Oat getal staat tegenover het al jaren lang door SAOB gemeten gemiddelde percentage direct productief werk over de gehele 

bouwplaats van 57% wat al eerder genoemd. De kwantificering van de arbeidsproductiviteit laat zien dat het percentage direct 

productief werk bij ploegen in volle procesgang met een duidelijke taakstelling beduidend hoger ligt dan het gemiddelde van 

aile ploegen over de gehele bouwplaats. 

Uit de kwalificatie van de managementinspanning komt naar voren dat een verhoging van het percentage direct productief 

werk over de gehele bouwplaats is te bereiken door: 

• het tegengaan van afstemverliezen tussen de ploegen 

• het goed voorbereiden van ploeg taken 

• het geven van goede instructie 

Het onderzoek laat zien dat door het verhogen van de managementinspanning negen procentpunten aan direct productief werk 

kan worden gewonnen. Bij dit onderzoek zijn ploegen gevolgd die met hun taak al bezig waren . Er wordt dus niet 

meegenomen: 

• aile wrijvings- en afstemverliezen, die normaal tussen ploegen voorkomen 

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

Het positieve verschil ten opzichte van eerdere onderzoeken kan hiermee worden verklaard, 66% ten opzichte van 57%. Het 

tegengaan van afstemverliezen tussen ploegen en het beter voorbereiden van de taak voor de ploegen (zodat de inleerperiode 

wordt beperkt) zijn hiervoor dus de hoofdoorzaken. 

Er kan gezegd worden dat duidelijk naar voren komt dat de ploeg/persoon zelf een hoofdaandeel heeft in het verlagen van het 

percentage direct productief werk. Met andere woorden dat op de bouwplaatsen zelf, de uitvoering de meeste kans maakt de 

productiviteit te verbeteren, als zij meer en betere aandacht schenkt aan de door zichzelf te vervullen voorwaarden, die voor de 

ploeg van belang zijn bij het uitvoeren van haar taak. 

De ondersteuning van een ploeg of persoon speelt zich af op vier terreinen. Zie hiervoor tabel 8.2 op de volgende pagina . 
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Ploeg/persoon zeit De werkplek Te verwerken materialen 
In te zetten/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/8.2 Vierterrein terondersteuning van een p/oeg/persoon (SAOa, 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. 

8.7 Werkomstandigheden 
De tot nu toe in deze bijlage beschreven zaken hebben hoofdzakelijk betrekking op de invloedsfactoren wachten en 

taakonderbrekingen . We houden nog de werkomstandigheden over. Voor de duidelijkheid, het gaat dan om de 

omstandigheden waarin men werkt, voelt een bouwplaatsmedewerker zich op zijn gemak op een plek waar deze werkt . 

Het kan gaan om de ruimte waarin gewerkt wordt. In een ruime opgezette ruimte heeft men meer bewegingsvrijheid dan in een 

smalle of lage ruimte. lemand kan werken op een dakvloer of in een liftruimte wat natuurlijk verschillend is. Het ontwerp heeft 

hier invloed op, maar een uitvoerder kan er ook voor zorgen dat een bouwplaatsmedewerker niet telkens in een krappe ruimte 

staat te werken door bij het plannen er rekening mee te houden. 

Verder is het werkklimaat van belang wat aanwezig is tijdens de werkzaamheden . Oit kan in eerste instantie met het jaargetijde 

te maken hebben, maar de beschermingmiddelen zoals regenkleding etc. zullen voorradig moeten zijn wat de taak is van een 

uitvoerder. Ook zijn er allerlei omstandigheden die kunnen optreden waar een bouwplaatsmedewerker zich tegen moet kunnen 

beschermen. Bij werkzaamheden waarbij gehoorschade kan optreden moet men gehoorbeschermers kunnen dragen, een 

uitvoerder dient hiervoor te zorgen. 

Ais laatste punt wat hoort bij werkomstandigheden is het feit dat veiligheidsvoorzieningen bekend moeten zijn bij de 

bouwplaatsmedewerkers. Men moet weten hoe deze te gebruiken en waar men ze kan vinden. Ook dit is de taak voor een 

uitvoerder om hier duidelijkheid in te brengen. 

8.8 Beantwoording onderzoeksvragen 6-7-8 
Terug kijkend op de onderzoeksvragen waarop in deze bijlage een antwoord op is gevonden ging het om de volgenden : 

• Hoe wordt een planning opgesteld? 

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

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

Bij de eerst genoemde onderzoeksvraag komen we uit bij de afdeling bedrijfsbureau. Oeze maakt een planning uitgaande van 

calculatietijden en kengetallen voor bijvoorbeeld een kraan. 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 er een 

vlotte uitvoering met een minimum aan personeel en materieel bereikt kan worden. 
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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 bouwplaatsmedewerkers en kwaliteit van het werk. 

Een uitvoerder voert management aan de hand van zes weken schema's en door bouwplaatsmedewerkers korte instructies te 

geven. Bij Heijmans Bouw Best BV. doet elke uitvoerder doet dit op zijn eigen manier waarbij de ene uitvoerder er uitgebreider 

aandacht aan besteed dan een ander. Lettend bij dit alles op terugkoppeling naar een overallplanning en werkbegroting. 
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Bijlage 9: Bedrijfsorganisatie 

9.1 Onderzoeksvragen 9-10: arbeidsnormen en onderaannemers 
Wanneer er gekeken wordt naar de punten waar bouwplaatsmedewerkers indirect mee te maken hebben tijden hun 

werkzaamheden en ook indirect een relatie hebben met hun arbeidsproductiviteit zijn de volgende twee te noemen, 

arbeidsnormen, inkoop en onderaannemers. Deze zaken vinden hun grondslag in voorbereidende fase en hebben te maken 

met de bedrijfsfilosofie. In deze bijlage wordt helder wat ze inhouden en wat de relatie is met de arbeidsproductiviteit. Antwoord 

wordt verkregen op de opgestelde onderzoeksvragen : 

• Hoe zijn arbeidsnormen opgebouwd? 

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

9.2 Arbeidsnormen 
Vanuit een werkbegroting voigt een hoeveelheid manuren welke verdeeld moeten worden over de eigen ploeg en per 

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

ergens vandaan en is als voigt opgebouwd. (Bouwmarkt, 2004) 

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

tijden met een wetenschappelijke opbouw en gewogen landelijk gemiddelde ervaringscijfers. Er is hierbij gebruik gemaakt van 

productiviteitsstudies 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. 

• transporten tot 25 m enkele afstand naar de werkplek 

De som van de netto-tijden en de gemiddelde toeslagen vormen de bruto-tijden. 

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 

In figuur 9.1 is een schematische opbouw te zien van een calculatienorm. 
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Fig. 9. 1 Opbouw 

calculatienorm 

Volgend uit voorgaande blijkt dat afstemming van een organisatie op een norm in balans moet zijn. Een normale 

bouwplaatsorganisatie sluit aan op een opgestelde norm wat aan geeft dat wanneer er problemen zijn in de organisatie een 

uurnorm niets wil zeggen . Verder is gebleken dat allerlei punten die invloed kunnen hebben op de arbeidsproductiviteit van een 

bouwplaatsmedewerker meegenomen dienen te worden bij de opstelling van arbeidsnormen. 

Wat betreft aanbestedingswerken bij Heijmans Bouw Best BV. stelt men de uurnormen op, op basis van referenties en men 

werkt niet met de standaard uurnormen die opgesteld zijn vanuit de richtlijnen . Daarna wordt er per onderdeel bekeken of een 

norm aangepast moet worden lettend op het technische vlak, dit in vergelijking met de referenties. Er wordt echter geen 

rekening gehouden met bijvoorbeeld een bouwplaatsinrichting en welk uitvoeringsteam op een werk zit, dit is immers op het 

moment van opstellen van een werkbegroting nog niet bekend . Er wordt uitgegaan van een normaal team en normale 

omstandigheden. Uitzondering hierop zijn grotere complexere werken waarbij bijvoorbeeld in een vroeg stadium al wei 

rekening gehouden wordt met grotere aan- en afloopverliezen die kunnen optreden . 

Na een korte vergelijking van de werkbegrotingen van een aantal 'vergelijkbare' projecten is te zien dat er inderdaad 

verschillen zijn te vinden in de uurnormen die gehanteerd worden. Zo wordt er bij projecten in de categorie 'school' voor het 

stellen van profielen normen van 0,15; 0,20 en 0,25 gebruikt. Terwijl er bij kantoorprojecten bijvoorbeeld zelfs met normen van 

0,8 wordt gerekend. Dit voorbeeld duidt erop dat ondanks er gerefereerd wordt er wei degelijk per onderdeel wordt bekeken 

wat de norm moet zijn . Wei is het zo dat er aileen op sommige projecten op speciale onderdelen nacalculatie wordt uitgevoerd, 

maar niet op onderdelen die veelvuldig voorkomen. De actueelheid van sommige normen kan daarom een vraagteken zijn. 

9.3 Inkoop en onderaannemers 
Tijdens de uitvoeringsfase is het streven om de aangereikte planning zo nauwkeurig mogelijk te volgen, zo niet sneller te gaan 

dan de planning . Het is echter niet aileen de invloed van een uitvoeringsteam dat hierin een bepalende rol heeft. 

Er is een relatie te leggen is met de arbeidsproductiviteit en de efficientie van het proces. Hier heeft niet aileen het 

uitvoeringsteam 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, 
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de beschikking kan hebben over de middelen die nodig zijn tijdens de werkzaamheden. Er wordt dan bedoeld dat een inkoper 

in eerste instantie moet be palen 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 . 

De strategie van Heijmans Bouw Best BV. is om zoveel mogelijk uit te besteden . Er staat zoveel mogelijk wat betekent dat men 

de kritieke processen zelf in de hand wit houden zoals maatvoering , omdat dit van cruciale waarde is op het eindproduct. Ook 

processen waar men kwalitatief 'goede' mensen voor heeft voert men zelf uit bijvoorbeeld metselwerk, betonwerk en 

timmerwerk. Dit laatste wordt per project bekeken, omdat ook een rol speelt of de eigen bouwplaatsmedewerkers niet al op 

een ander werk ondergebracht zijn. Het streven van Heijmans Bouw Best BV. is dat men zoals eerder vermeld circa 160 

bouwplaatsmedewerkers in dienst heeft en dit aantal op peil wit houden. Dit benadrukt het feit dat het van belang is om deze 

groep mensen efficient te laten werken zodat het rendement verhoogd wordt. Ten tweede is het een feit dat er 

productiemiddelen (materieel, kranen en bekisting) aan bouwplaatsmedewerkers opgehangen worden die tijdgebonden kosten 

met zich mee dragen. Wanneer taken uitlopen, nemen deze tijdgebonden kosten toe wat extra geld kost. 

Eerst komen we nog terug op het zo compleet mogelijk uitbesteden, wat het volgende inhoudt. 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 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 

men zelf zorgt en waarvoor een onderaannemer moet zorgen. Hierop aansluitend kan gezegd worden dat men zoveel mogelijk 

probeert om risico's uit te besteden zodat de problemen die hierdoor zouden kunnen ontstaan, vermeden worden . Het gaat 

erom dat een onderaannemer die een taak moet uitvoeren ook de bijbehorende werkzaamheden zal uitvoeren. 

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 . 

Problemen die in de huidige tijd nog al eens voorkomen, kijkend naar voorgaande, hebben betrekking op het 

volgende (Vugts, 2006): 

• Kwaliteit onderaannemer 

• Onduidelijke/onvolledige contracten en afspraken 

• Beschikbaarheid personeel onderaannemer 

• Incomplete/onduidelijke informatietoevoer naar een onderaannemer 

De eerste twee punten hebben betrekking op de inkoopfase. Het is relevant dat een inkoper naar de kwaliteit van een 

onderaannemer kijkt, dit kan een heleboel problemen voorkomen denkend aan kwaliteit van het werk en het nakomen van 

afspraken. Verder dienen contracten volledig en helder te zijn dit om onduidelijkheden bij toepassing ervan tijdens de 

Bedrijfsorganisatie 
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uitvoering te kunnen voorkomen. Voor uitvoerders is het belangrijk dat zij contracten op een dusdanige manier kunnen 

interpreteren zodat de afspraken die gemaakt worden met onderaannemers helder zijn . 

De laatste twee punten hebben te maken met communicatie en afstemming tussen uitvoerder en onderaannemers gedurende 

het proces. Een uitvoerder dient onderaannemers tijdig te benaderen voor de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden. 

Zo kan een onderaannemer op tijd ervoor zorgen dat er beschikbaar personeel aanwezig kan zijn , hoewel een onderaannemer 

hier zelf uiteindelijk verantwoordelijk voor is. Ais laatste is het van belang dat een onderaannemer voorzien wordt van de juiste 

informatie die ook nog eens duidelijk dient te zijn . Dit is een taak voor de uitvoerder en de werkvoorbereiding. 

Het is zoals gezegd van belang dat er kwalitatief goede onderaannemers gekozen worden, maar de kwaliteit van de eigen 

bouwplaatsmedewerkers mag bij dit alles niet ontbreken. Scholing van de mensen, daar waar nodig , zal helpen het 

kwaliteitsniveau op peil te houden. Dit zal bovendien indirect op een positieve manier bijdragen aan de arbeidsproductiviteit 

van de bouwplaatsmedewerkers. 

9.4 Beantwoording onderzoeksvragen 9-10 
In deze bijlage is gezocht naar een antwoord op onderzoeksvragen die te maken hadden met punten op het gebied van 

bedrijfsorganisatie met het oog op de arbeidsproductiviteit. Het ging om de vragen: hoe zijn arbeidsnormen opgebouwd en 

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

Gebleken is dat een arbeidsnorm voigt uit een netto bewerkingstijd, een bruto bewerkingstijd, een richttijd en uiteindelijk krijgt 

men een calculatietijd die terug te vinden is in een begroting. In deze norm zitten zaken als rust en persoonlijke verzorging , 

aan- en afloop, seriegrootte en het aantal bouwlagen verwerkt . Bij elke project wordt er per onderdeel bekeken wat de 

arbeidsnorm moet zijn. Hiervoor maakt de calculatie afdeling gebruik van referentieprojecten en past daar waar nodig de een 

norm aan. 

Over de relatie tussen onderaannemers en de inkoopafdeling is het volgende helder geworden. Onderaannemers moeten 

tijdens de uitvoering samenwerken met de bouwplaatsmedewerkers van Heijmans Bouw Best BV. en maken bovendien 

gebruik van de middelen die op een bouwplaats aanwezig zijn. Een uitvoerder zal met deze twee feiten in zijn hoofd moeten 

werken . De inkoopafdeling is in het voortraject echter een belangrijke schakel door bij het selecteren te letten op kwaliteit van 

een onderaannemer en het zo compleet mogelijk uitbesteden. 
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Bijlage 10: Interviews 

10.1 Onderzoeksvraag 11: meningen en belevenissen 
In deze bijlage komen de resultaten uitgebreid 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? 

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 projectieiders (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. 

10.2 Resultaten interviews 

10.2.1 Meningen bouwplaatsmedewerkers 
De bouwplaatsmedewerkers geven aan 

(fig. 10.1) dat taakonderbrekingen in de zin 

van tussendoor iets anders doen en 

wachten, in het bijzonder op materiaal, als 

onprettig ervaren worden en hierdoor hun 

motivatie achteruit gaat. Er wordt echter 

aangegeven dat men dit zelf ook wei kan 

sturen door wanneer, en dan gaat het om 

klein materiaal, dit op is dit te melden aan 

de uitvoerder. Verder gaat men wei iets 

anders doen als het wachten te lang duurt. 

10.2.2 Meningen uitvoerders 

Invloedfactoren op de arbeidsproductiviteit van een 

bouwplaatsmedewerker -> bouwplaatsmedewerkers 

27% 

39% 

• Bouw plaatssituatie 

• Werkomstandigheden 

fv10tivatie 

oWachten 

• Taakonderbrekingen 

Fig. 10.1 Meningen bouwplaatsmedewert<ers 

Uitvoerders vinden het belangrijk dat er op de bouwplaats een uitvoeringsteam staat dat voor elkaar wil gaan, maar in de 

huidige tijd ontbreekt de motivatie bij de bouwplaatsmedewerkers nog al eens volgens hen (fig. 10.2). Ze zien zelf echter ook 

dat ze hier een belangrijke rol in hebben door het werk goed te organiseren. Verder geven ze aan dat het wachten ook een 

probleem vormt, maar dat men dit niet altijd in de hand heeft. 

Interviews 

10.2.3 Meningen overige partijen 
De overige partijen (fig. 10.3) zien 

taakonderbrekingen als het grootste probleem 

met min of meer als gevolg de motivatie die 

hierdoor achteruit gaat. Volgens hen gaat om 

het feit dat bouwplaatsmedewerkers niet goed 

weten wat het doel is van hun taak en niet 

structureel door kunnen werken door 

onvoldoende instructie, informatie en 

kennis/vaardigheden. 

10.2.4 Meningen overall 
Wanneer er nu gekeken wordt naar de 

resultaten die komen uit de overalltabel (fig. 

10.4) dan zien we dat taakonderbrekingen 

en motivatie de grootste invloed hebben, het 

wachten komt daarna. 

rUle 

Invloedfactoren op de arbeidsproductiviteit van 
een bouwplaatsmedewerker -> uitvoerders 

52% 

24% 

• Bouw plaatssituatie 

• Werkorrstandigheden 

• Taakonderbrekingen 

• rv'otivatie 

oWachten 

Fig. 10.2 Meningen uilvoerders 

Invloedsfactoren op de arbeidsproductiviteit van een 
bouwplaatsmedewerker -> overige partijen 

10% 

3% 

36% 

45% 

• Bouw plaatssituatie 

• Werkomstandigheden 

o Wach.ten 

• fv10tivatie 

• Taakonderbrekingen 

Fig. 10.3 Meningen overige parlijen 

Invloedsfactoren op de arbeidsproductiviteit van 

een bouwplaatsmedewerker -> overall 

27% 

37% 

• Bouw plaatss ituatie 

• Werkomstandigheden 

D Wachten 

II fv10tivatie 

• Taakonderbrekingen 

Fig. 10.4 Meningen overall 
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10.2.5 Meningen/belevenissen op een rij 

Meningen/belevenissen 
Bouwplaatsmedewerkers 1 Venray Steeds iets anders doen schiet niet op 

2 Venray Materieel niet beschikbaar, steeds andere klus, ver moeten lopen vindt men niet erg 
3 Venray Steeds iets anders doen is vervelend , werkomstandigheden kunnen we zelf ook wat aan doen 
4 Venray Rotzooilbegaanbaarheid op bouwplaats is ergernis 
5 Venray Niet door kunnen werken, steeds iets anders doen 
6 Venray Niet door kunnen werken, steeds iets anders doen dan weet niet hoe, lange lo~afstand is niet stimulerend vaak vraQen 
7 Venray Niet door kunnen werken (even opruimen moet toch iemand doen), steeds iets anders doen, verkeerde kraan 
8 Venray Taakonderbrekingen heb je toch. Vervelend is als men moet wachten, de motivatie ligt aan de persoon zelf. 
9 Venray Motivatie ontbreekt door minima Ie betrokkenheid 
10 St. Oederode TekeninQen niet aanwezig en materiaal niet aanwezig 
11 St. Oederode Materiaalleel niet aanwezig 
12 St. Oederode Tekeningen niet aanwezig en materiaal niet aanwezig 
13 St. Oederode Loopafstanden gaat veel tijd in zitten, en taakonderbrekinQ (nu even dat doen). Materiaalleel heb je ook zelf in de hand. 
14 S1. Oederode Mentaliteit van personen is een probleem. Verder is krappe bouwplaats een probleem, reistijd en niet aanwezig zijn materiaal. Maar alles in inherent aan de bouw 
15 St. Oederode Taakonderbrekingen zijn een probleem in de vorm van even iets anders do en en lange afstanden verticaallopen (bereikbaarheid werkplek) en dan even rusten . 
16 St. Oed erode OrQanisatie daar Qaat het om. Van bovenaf moet het Qeregeld zijn. De juiste man op de juiste plek, men moet weten wat hij moet doen. 
17 St. Oederode Beloning is te laag 
18 Broekland Rosmalen Doe dit of dat even tussendoor. Wachten op iets dat er al dan niet is. Werkomstandigheden zijn wei goed geregeld . 
19 Broekland Rosmalen Doe dit of dat even tussendoor. Wachten op iets dat er al dan niet is. Werkomstandigheden ziin wei Qoed QereQeld . 
20 Broekland Rosmalen Taakonderbrekingen en op materiaal wachten 
21 Broekland Rosmalen Opruimen van rotzooi is een probleem en aan- en afloop kost veel tijd. 
22 Broekland Rosmalen Materiaal is er niet of is niet Qoed (vanuit werkvoorbereidinQ), weer repareren en aanpassen etc. 
23 Broekland Rosmalen Materiaal is er niet of is niet goed (vanuit werkvoorbereiding), weer repareren en aanpassen etc. 
24 Broekland Rosmalen Goede informatietoevoer daar gaat het, het meeste mis. Verder is aanwezigheid van materiaal een probleem. 
25 Broekland Rosmalen Doe dit of dat even tussendoor. Verder probleem dat materieel niet beschikbaar is. 
26 Broekland Rosmalen Doe dit of dat even tussendoor. Verder probleem dat materiaal niet aanwezlg is, waardoor proces stok1. 
27 Broekland Rosmalen Doe dit of dat even tussendoor. Verder probleem dat materiaal niet aanwezig is, waardoor proces stok1. 
28 Broekland Rosmalen Metselaars: probleem dat timmerman (voorgaande proces) het werk niet goed heeft uitgevoerd. Verder kost aan- en afloop tijd . 
29 Broekland Rosmalen Metselaars: probleem dat timmerman(voorgaande proces) het werk niet goed heeft uitgevoerd. Verder kost aan- en afloop tijd . 
30 Broekland Rosmalen Taakonderbrekingen een probleem in de zin van tekeningen niet duidelijk. Communicatie is een probleem en verder probleem dat materiaal er niet is. 
31 Broekland Rosmalen Taakonderbrekingen een probleem in de zin van tekeningen niet duidelijk. Communicatie is een probleem en verder probleem dat materiaal er niet is. 
32 Broekland Rosmalen Aan-en afloop is een probleem. Op een andere ploeQ wachten (steigerbouwer) . Verder is wachten op materiaal een probleem, maar je gaat dan even wat anders doen. 
33 Broekland Rosmalen Aan-en afloop is een probleem. Op een andere ploeg wachten (steigerbouwer). Verder is wachten op materiaal een probleem, maar je gaat dan even wat anders doen. 
34 Broekland Rosmalen Ontoereikende informatie 
35 Berlicum 

Taakonderbrekingen is een probleem in de zin van; halen/zoeken, onduidelijke tekeningen en instructies. Verder is sfeer op een bouwplaats belangrijk, zeker in de zin van de relatie 36 Berlicum 
37 Berlicum 

met een uitvoerder. Wat betreft de beloning van mensen, deze zou voor iedereen hetzelfde moeten zijn, aileen voorman zou meer moeten krijgen. 

38 Berlicum Even iets tussendoor doen is vervelend . Verder aan-en afloopverliezen 
39 Berlicum Even iets tussendoor doen is vervelend. Verder aan-en afloopverliezen 
40 Berlicum Steeds iets anders doen. Materieel weer verzamelen, vergeet wei eens watgevolQ aan-en afloop verlies etc. Dit motiveert niet, willekker bezig zijn. 
41 Berlicum Wachten op ander ploeg , afstemming tussen werkzaamheden . (Metselaars) 
42 Berlicum Wachten op ander ploeg , afstemming tussen werkzaamheden. (Metselaars) 
43 Berlicum Mentaliteit is een probleem (bii utiliteit denk men komt wei Qoed, woningbouw meer druk erop-> hier oorsprong van verschillende bedriiven. Verschillende beloningsvormen werk niet. 
44 Berlicum Even iets tussendoor doen is vervelend. Verder aan-en afloopverliezen 
45 Berlicum Correcties uitvoeren doordat onderaannemers beschadigingen hebben aangebrach1. Verder is mentaliteit met name bij onderaannemers een probleem. 
46 Boxtel Wachten is een groot probleem, motivatie weg door tragere ploegen waar men alles voor moet opvangen, beloning is te laag. 
47 Boxtel Motivatie weQ door tragere ploegen waar we alles voor moet opvangen, beloning is dan te laag. 
48 Boxtel Motivatie weg door tragere ploegen waar we alles voor moet opvangen, beloning is dan te laag. 

Uitvoerder 1 Uitvoerder Motivatie gaat achteruit als men steeds moet wissel en van taak, men moet met een taak bezig zijn, maar wei op tijd afwisseling 
2 Uitvoerder Motivatie gaat achteruit wanneer men vaak moet wachten, uitvoerder moet zorgen dat men vooruit kan en weet wat men moet doen. 
3 Uitvoerder Wachten en de taakonderbrekingen ztin grootste problemen. Wachten=opmateriaal/eel. Onderbrekingen=men weet niet wat te doen 
4 Uitvoerder Men moet een team vormen met de uitvoerder, wachten op materieel is ooit probleem 
5 Uitvoerder Men moet een team vormen met de uitvoerder anders kan men niet met elkaar communiceren (over taken) . En een goed team motiveert elkaar. 
6 Uitvoerder Aan-en afloop probleem, ook met betrekking tot een verreiker. Ais deze er is wordt er te gemakkelijk gebruik van gemaakt. 
7 Uitvoerder Motivatie is een probleem 
8 Uitvoerder 

Sfeer op een bouwplaats cq . communicatie is waar het fout kan gaan. Interactie tussen uitvoeringsteam en CAO'ers het belangrijkste. Verder zal een hogere beloning positief werken. 9 Uitvoerder 
10 Uitvoerder Motivatie op 1, taakonderbrekingen daarna, werkomstandigheden, bouwplaatssituatie en als laatste het wachten. 
11 Uitvoerder Het wachten dat in het begin veel voor komt, en de kennis/vaardigheden ontbreken nog al eens. Sfeer in het hele team is zeer belangrijk. 
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Projectleider 1 Proj ectleider Bouwplaatssituatie, er zal in een eerder stadium beter nagedacht kunnen worden. En taakonderbrekingen (tekening lezen, overleggen etc.) 

2 Proiectleider Motivatie wordt bepaald door duidelijke taakomschrijvinQ te Qeven en doelen te stellen 
3 Projectieider Wachten is het grootste risico, daarna taakonderbrekingen, dan motivatie, dan werkomstandigheden en dan bouwplaatssituatie 
4 Projectleider Motivatie is het belangrijkste en daarna het wachten in de zin van onderaannemers die vee I tijd eisen van iedereen. 
5 Projectleider Werkomstandigheden in de vorm van neerslag grootste probleem. Verder taakonderbrekingen met betrekking tot geen goede werkvoorbereiding zodat materiaal er niet (goed) is. Ais 

derde de motivatie in de zin van dat iedereen eerder naar huis gaat. 
Werkvoorbereider 1 Werkvoorbereider Motivatie is bepalend, uitvoerder moet goede instructies geven 

2 Werkvoorbereider Taakonderbrekingen zijn het grootste probleem en dan het overleggen en de correcties. Dit komt voort door een slechte relatie met een uitvoerder (en zijn werkwijze, instructies 
afstemming etc.) Verdere problemen ziin onprettig werkklimaat, wachtende ploegen en bouw/materieelkeet ver van werkplek 

3 Werkvoorbereider Geen duideliike instructie, man gaat halen/zoeken, en het tekeninQ lezen is een probleem (onduideliikheid of vaardiQheid ontbreekt. 
4 Werkvoorbereider Inkoop speelt een Qrote rol. Tijdens uitvoering is instructie, informatie etc. een probleem. 
5 Werkvoorbereider Onduidelijke tekeningen, mentaliteit (vooral onderaannemers) en relatie met een uitvoerder. Klimaat speelt in minder mate een rol. 
6 Werkvoorbereider Mentaliteit en betrokkenheid bii de organisatie spelen de grootste rol 
7 Werkvoorbereider Meeste tijd verloren door niet efficient werken. Vanuit bouwplaatsmedewerkers zelf (motivatie, weten wei hoe het moet maar denken niet na), maar ook de uitvoerder die materiaal niet 

efficient weg zetten. 
8edrijfsbureau 1 Bedrijfsbureau Taakonderbrekingen zijn de hoofdoorzaak met de demotiverende werking van dien. De gesteldheid van de bouwplaats is niet altijd oke evenals de bereikbaarheid van de werkplek 

2 Bedrijfsbureau Motivatie is het Qrootste probleem, taakonderbrekingen ook maar die heb je nu eenmaal weI 
3 Bedriifsbureau Motivatie ontbreekt doordat men niet weet wat het doe I is van zijn taak 
4 Bedrijfsbureau Gedetailleerde uitwerken van een planning is belangrijk dit t.a .v. een begroting. De werkomstandigheden zijn wei goed geregeld. 
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Bijlage 11: Enqueteformulier en resultaten 

11.1 Enqueteformulier 

De mate van belangrijkheid van werkaspecten met het oog op 'prettig' werken voor 
u persoonlijk -> aankruisen in hoeverre u iets wel/niet belangrijk vindt. 

Werkaspecten Heel erg 
Belangrijk 

Niet zo Niet 
belangrijk belangrijk belangrijk 

1 Persoon en weri< 

Zelfstandig kunnen werken 0 0 0 0 

Toezichtlcontrole van een uitvoerder op mijn werk 0 0 0 0 

Werk binnen je vakgebied (bijv. timmerman moet timmer-
werkzaamheden uitvoeren, niet vloeren leggen) 0 0 0 0 

Mogelijkheden in het werk om jezelf waar te maken 0 0 0 0 

Werk dat mogelijkheden biedt om hoger op te komen 0 0 0 0 

Resultaat zien van je werk 0 0 0 0 

Werk, waarin je verantwoordelijkheid draagt 0 0 0 0 

Afwisseling in het werk 0 0 0 0 

2 Goede socia/e re/aties 

Fijne collega's 0 0 0 0 

In een ploeg werken 0 0 0 0 

Met een maat werken 0 0 0 0 

Een uitvoerder waarmee je goed kunt opschieten 0 0 0 0 

3 Goede weri<omstandigheden 

Plezierige werksfeer 0 0 0 0 

Rustig werk 0 0 0 0 

Gunstige werktijden 0 0 0 0 

Werk dichtbij huis 0 0 0 0 

Gunstige werkomstandigheden 0 0 0 0 

4 Be/oning 

Hoogte van het loon 0 0 0 0 

50verig 

Binding met het project 0 0 0 0 

Binding met het bedrijf 0 0 0 0 

Opmerkingen: 

Enqueteformulier en resu/taten 
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11.2 Beschrijving resultaten 
Het 43-tal respondenten dat is gevraagd de enqueHe in te vullen betrof bouwplaatsmedewerkers van Heijmans Bouw Best BV. 

Het gaat om personen die in ploegvorm, met een vaste maat of individueel werken. Doel van de enquete is om aanvullende 

informatie te generen op de resultaten die voortvloeien uit de gehouden interviews. Dit alles met betrekking tot werkaspecten 

ingedeeld in de groepen persoon en werk, sociale relaties, werkomstandigheden, hoogte van het loon en binding met het 

bed rijf/project. 

Wanneer er naar de resultaten (paragraaf 11.3/11.4) gekeken wordt dan is het duidelijk dat bij de groep 'goede sociale relaties' 

men het belangrijk vindt dat er fijne collega's op het werk rond lopen en de uitvoerder een persoon moet zijn waar men prettig 

mee op kan schieten. 

Verder vindt men het prettiger om met een maat te werken dan in een ploeg (uitslag kan te maken hebben met het feit dat er 

onder de respondenten meer personen zaten die met een vaste maat werken). Werkomstandigheden vindt men over het 

algemeen erg belangrijk hoewel dit in mindere mate geldt voor het punt 'werk dichtbij huis'. 

Buiten kijf staat in ieder geval het loon dat men erg belangrijk vindt. Verder va It op dat de binding met het bedrijf/project voor 

ongeveer 80% van de respondenten als belangrijk wordt beschouwd waarbij binding met het bedrijf belangrijker wordt 

gevonden. 

Ais laatste de grootste groep, persoon en werk. Hierover kan gezegd worden dat men het belangrijk vindt om op een 

zelfstandige manier, met enige controle van een uitvoerder, iets neer te kunnen zetten. Verantwoordelijkheid gaat men hierbij 

niet uit de weg. Verder vindt men het prettig om afwisseling in het werk te hebben, maar wei met werkzaamheden binnen het 

vakgebied dat bij de persoon hoort. Het feit dat circa 2/3 van de respondenten het belangrijk vindt om hogerop te komen kan te 

maken hebben met de leeftijd van de respondenten. Slechts rond de 20% was onder de leeftijdsgrens van 35 jaar. 
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11.3 Resultaten in tabelvorm 

De mate van belangrijkheid van werkaspecten met het oog op 'prettig' werken voor bouwplaatsmedewerkers 

43 respondenten Hoeveelheid meningen Procentueel (%) 

Werkaspecten Heel erg 8elangrijk Niet zo 
Niet belangrijk 

Hoeveelheid Heel erg 8elangrijk 
Niet zo Niet 

belangrijk belangrijk meningen belangrijk belangrijk belangrijk 

1 Persoon en werk 
Zelfstandig kunnen werken 18 25 0 0 43 42 58 0 0 
ToezichUcontroie van een uitvoerder op mijn werk 6 29 8 0 43 14 67 19 0 
Werk binnen je vakgebied (bijv. timmerman moet timmer-

17 24 1 0 42 40 57 2 0 werkzaamheden uitvoeren en niet vloeren leggen) 
Mogelijkheden in het werk om jezelf waar te maken 4 35 3 0 42 10 83 7 0 
Werk dat mogelijkheden biedt om hoger op te komen 3 24 16 0 43 7 56 37 0 
Resultaat zien van je werk 15 26 1 0 42 36 62 2 0 
Werk, waarin je verantwoordelijkheid draagt 7 30 6 0 43 16 70 14 0 
Afwisseling in het werk 27 13 2 0 42 64 31 5 0 
2 Goede socia/e fe/a ties 

Fijne collega's 27 16 0 0 43 63 37 0 0 
In een ploeg werken 7 23 14 0 44 16 52 32 0 
Met een maat werken 12 23 7 0 42 29 55 17 0 
Een uitvoerder waarmee je goed kunt opschieten 22 19 2 0 43 51 44 5 0 
3 Goede y.;erkomstandigheden 

Plezierige werksfeer 30 13 0 0 43 70 30 0 0 
Rustig werk 12 25 5 0 42 29 60 12 0 
Gunstige werktijden 21 21 0 0 42 50 50 0 0 
Werk dichtbij huis 17 17 8 1 43 40 40 19 2 
Gunstige werkomstandigheden 24 18 0 0 42 57 43 0 0 
4 Be/oning 

Hoogte van het loon 37 6 0 0 43 86 14 0 0 
50verig 

Binding met het project 5 28 9 1 43 12 65 21 2 
Binding met het bedrijf 4 30 7 1 42 10 71 17 2 

O~merkingen: werkdruk verminderen, dit verhoogt de kwaliteit van het werk 

goed gereedschap + goede uitleg van werkzaamheden -> heel belangrijk 
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11.4 Resultaten in grafiek 

Enqueteformulier en resultaten 

Belangrijkheid werkaspecten voor bouwplaatsmedewerkers 

80% f-- . - __ --t r---- - I-- -

60% f- - -- --- f------ - 1-

40% I- - -- 1- -- - -- -

20% 1- f-- C-_ _ __ 

Werkaspecten 

--- --

--

-

o Niet belangrijk 

o Niet zo belangrijk 

II Belangrijk 

• Heel erg belangrijk 
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Bijlage 12: Tijdsmetingen 

12.1 Arbeidsstudie 
(Dijk en Top, 1983) Bij een arbeidsstudie wordt getracht een relatie vast te leggen tussen de invloedsfactoren en het proces. 

Bij een arbeidsstudie worden aile gegevens die betrekking hebben op de factor arbeid zeer nauwkeurig vastgelegd. Het is een 

methode van waarnemen van tijden en vastleggen van invloedsfactoren. Er zijn drie analysefases te onderscheiden; 

procesanalyse, bewerkingsanalyse en handelingenanalyse. Een procesanalyse moet een helder beeld verschaffen over de 

gang van zaken van het betreffende werk. Hierbij zullen niet aileen onvolkomenheden in de bestaande organisatie en 

werkwijze naar voren komen, maar ook aanwijzingen worden verkregen voor verbetering. Tijdens de analyse wordt gelet op 

hoofdbewerkingen en deelbewerkingen. Een bewerkingsanalyse is een meer gedetailleerde studie dan de procesanalyse. 

Bestudeerd worden deelbewerkingen, handelingsgroepen en handelingen. Verschil met een procesanalyse is het volgende 

voorbeeld . Het onderdeel aanvoer van zand, wordt bij bewerkingsanalyse uitgesplitst in bijvoorbeeld, vullen kruiwagen, 

heenrijden belast, lossen en terugrijden onbelast. Bij handelingenanalyse gaat men nog verder door deelhandelingen en 

bewegingen te bestuderen. Voorbeeld hiervan bij metselen is, linkerhand beweegt zich naar steen, linkerhand pakt steen etc. 

Voor dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een procesanalyse. 

Voor de analyse zijn er allerlei manieren waarop tijden kunnen worden verkregen, de volgenden worden genoemd: 

• Tijdverantwoording . Elke werknemer noteert hiertoe in een zogenaamd uurboekje of op een dagrapport hoe en waaraan 

hij zijn tijd heeft besteed. Deze gegevens zijn aileen niet altijd gedetailleerd genoeg en te onnauwkeurig. 

• Multimomentopnamen (mmo). Deze methode berust op het representatief stellen van een groot aantal steekproeven 

met betrekking tot de tijdsbesteding. 

• Tijdstudie. Bij deze methode worden de tijden met daartoe geschikte tijdmeetapparatuur gemeten. Deze meting 

geschiedt zeer nauwkeurig, maar is erg tijdrovend. 

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-GTI, 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. 

12.2 Criteria 
(Brokelman, 2006) Onder multimomentopnamen (mmo) wordt verstaan de methode waarbij op vrij willekeurige tijdstippen 

(steekproefsgewijs) een aantal bouwplaatsmedewerkers (en/of machines) worden waargenomen. Vastgesteld wordt of op het 

moment van waarneming gewerkt wordt en waaraan. De waarnemer gaat in een vaste volgorde een aantal 

bouwplaatsmedewerkers langs die vallen binnen het te onderzoeken geheel. Van elke persoon wordt genoteerd wat hij doet op 

het moment dat de waarnemer hem ziel. Door dit een aantal keren te herhalen worden tenslotte een hoeveelheid gegevens 

verkregen die na verwerking een indruk moeten geven hoe de situatie was binnen het onderzochte gebied gedurende de 

waarnemingsperiode. 

Tijdsmetingen 

rUle 
De methode van de MMO steunt op de statistische regel, dat een steekproef, genomen uit een groter geheel (populatie) een 

beeld kan geven van het geheel, dat de werkelijkheid zeer dicht benadert . Dit zal echter aileen dan het geval zijn wanneer bij 

het nemen van de steekproef bepaalde spelregels in acht worden genomen. 

• 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'lnvloeden. 

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

uitkomsten opleveren. De betrouwbaarheid komt in de volgende paragraaf 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 vall. 

• De vierde regel betreft de keuze van het ronde-interval. Oat 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 seconden 

zou bedragen. In dat geval zou het oog van de waarnemer telkens 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. 

12.3 Betrouwbaarheid 
Voor de betrouwbaarheid van de multimomentopnamen wordt gekeken naar de representativiteit en de nauwkeurigheid . 

(Brokelman, 2006) 

11.3.1 Representativiteit 
Een steekproef moet representatief moet zijn. Oat wil zeggen: de steekproef moet zodanig zijn getrokken, dat aile onderdelen 

waaruit de te onderzoeken populatie is samengesteld de kans moeten hebben gehad te worden waargenomen. Ofwel: de 

steekproef moet zodanig van samenstelling zijn, dat zij de populatie waaruit ze getrokken is, weerspiegell. 

Wat betekent dit nu? Stel er wordt met behulp van MMO een onderzoek ingesteld naar de besteding van de werktijd door een 

aantal medewerkers. Daarbij gaat de interesse ook uit naar de omvang van de zogenaamde aan- en afloopverliezen. Daarover 

zal beslist niets duidel ijk worden wanneer de steekproef zodanig is opgezet, dat in de perioden waarin genoemde verliestijden 

vooral optreden (dat is: bij aanvang van de werkdag , v66r en na de schafttijden en aan het einde van de werkdag) niet wordt 

waargenomen. Daartegenover zal men er voor moeten hoeden uitsluitend in genoemde perioden waarnemingen te verrichten . 

In beide gevallen is sprake van niet- representatieve steekproef. 

Dit voorbeeld illustreert, dat de algemene geldigheid van de uitkomst van een MMO afhankelijk is van de mate van 

representativiteit van de waarnemingsperiode. Regels die met het oog op de representativiteit in acht moeten worden genomen 

zijn : 

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

waarnemingsperiode. 

• Bereid de waar te nemen werknemers goed voor (zie regel een uit de vorige paragraaf) . 

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

Toelichting : Ais bijvoorbeeld drie dagen waarnemingen zijn verricht, dan kunnen de uitkomsten van dag Mn, van dag !wee en 

van dag drie met elkaar worden vergeleken. 

12.3.2 Nauwkeurigheid 
Nauwkeurigheid verwijst naar het aantal waarnemingen, dat moet worden verricht wil de MMO betrouwbare resultaten 

opleveren. (Brokelman, 2006) In het algemeen kan worden gesteld, dat de verlangde nauwkeurigheid in sterke mate afhangt 

van het doel van het onderzoek. Wil men nauwkeurig weten wat bijvoorbeeld de tijdbesteding van werknemers is, dan zal het 

aantal waarnemingen grater moeten zijn dan wanneer het gaat om een globale indruk. 

Hier schiet de statistiek te hulp. Zij leert dat de nauwkeurigheid afhankelijk is van (1) het aantal keren dat een activiteit is 

waargenomen, en van (2) het procentuele aandeel van de activiteit in het geheel van de waargenomen activiteiten . 

In formule: 

2s = 2 '-' P (100 - p) 1 n 

In deze formule is: 

n = Aantal waarnemingen . 

p = Pracentuele aandeel van de waargenomen activiteit in het geheel van de waargenomen activiteiten . 

2s = Standaardafwijking van p bij 95% waarschijnlijkheid. 

Stel een MMO heeft als uitkomst, dat de activiteit 'wachten' 120 keer is waargenomen en 10% van de tijdbesteding van het 

geheel van de waargenomen activiteiten omvat. Dan is de standaardafwijking gelijk aan: 

2s = 2 '-' P (100 - p) 1 n = 2'-'10 (100 - 10) 1120 = ± 5,5% 

De standaardafwijking van ± 5,5% wil zeggen, dat met 95% zekerheid de werkelijke waarde voor de activiteit 'wachten' ligt 

tussen 4,5% (10% - 5,5%) en 15,5% (10% + 5,5%). Er is nog 5% kans dat de werkelijke waarde lager dan 4,5% of hoger dan 

15,5% is. 

De grote spreiding voor de activiteit 'wachten' is voor een globaal inzicht in de tijdbesteding wellicht niet hinderlijk. De overige 

activiteiten (90% van de tijdbesteding) zijn dan immers vaak interessanter. Maar als de MMO is uitgevoerd met als doel er de 

toeslag voor 'wachten' mee vast te stellen, dan is de spreiding te groot. Een standaardafwijking van 2% is dan nog net 

aanvaardbaar. Daarbij behoort een aantal waarnemingen van 900, zoals hierna is becijferd: 

2=2'-'10(100-10)/n -+ n={4.10(100-10)}/22 =900 

Tot slot van deze paragraaf de volgende vuistregel: In de formule staat de n (= aantal waarnemingen) onder het wortelteken. 

Om een !wee maal zo grote nauwkeurigheid te verkrijgen zijn dus 22 = 4 maal zoveel waarnemingen nodig; voor een drie maal 

zo grote nauwkeurigheid 32 = 9 maal zoveel waarnemingen etc. 

In tabel11 .1 is te zien hoeveel waarnemingen nodig zijn voor 95% waarschijnlijkheid . (Dijk van, en Top van den , 1983) 

Tijdsmetingen 

rUle 
Spreidlng 

Fractic ~0,5% -+ 1,0% + 2,0% :!: 3,0% :!: 4,0% :!: 5,0% 
, 

1% 1584 396 99 44 211 16 

2% 3136 784 196 88 49 32 

6% 7600 1900 475 212 119 '16 

10% 14400 3600 900 400 225 144 
15% 20400 5100 12'15 667 319 204 
20% 25600 6400 1600 712 400 256 
25% 30000 7500 1875 834 469 300 
30% 33600 8400 2100 934 525 336 
35% 36400 9100 2275 1012 569 364 
40% 38400 9600 2400 106'1 600 384 
60% I 40000 10000 2500 1112 625 400 

Tabe111 .1 Benodigd aantal waamemingen bij 95% waarschijnlijkheid 
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12.4 Turftabel gebruikt bij de multimomentopnamen 

Project: Datum: 
Deel bewerki ngen Waarnemingen 

Persoon 1 Persoon 2 Persoon 3 Persoon 4 Persoon 5 Persoon 6 Persoon 7 Persoon 8 Persoon 9 
Opmerkingen 

A Direct productief: 
Afstemverlies 
Direct productieve werkzaamheden 

B Indirect productief: 
Afdekken materiaal 
Aanpikken/loskoppelen 
Aanwijzingen geven 
Correctie uitvoeren 
Lopen/zoeken 
Meten/aflezen 
Onderhoud/instellen/(p)repareren Qereedschap/materieel 
Opruimen _~ereedschaJ)/werkpleklrotzooi/materiaal 
Prepareren/bewerken materiaal 
Prepareren werkplek 
Schoonmaken materieel/materiaal 
Schrijven/schetsen/aftekenen 
Storingen 
T ekeninQ lezen 
Veiligheidsvoorzienil'1f)en aanbrengen/af doen of verwijderen 
Uitzoek-/sorteerwerklklaar leggen materiaal 
Zaagwerkzaamheden 
Halen materiaal van opslagplaats/zaagplek 
Halen uit materieel-/aalkeeUelders 
Pakken/zoeken materieel-/aal kruiwaQenl bij werkplek 
Overleg andere ploeg/neven-Ionderaannemer/machinist 
Overleg binnen ploeg 
Overleg met adviseur/extern 
OverleQ uitvoerderl instructies verkrijQen 
Overleg werkvoorbereider 
Wachten op materiaal 
Wachten op materieel 
Wachten op_ uitvoerder 
Wachten op een ploeg 
OOG inspectie (veiligheidscontrole binnen Heijmans) 
OveriQ 
Overi~ 

C Rust en Persoonlijke Verzorging: 
Omkleden/wassen 
Extra rust(pauze) 
Nadenken/kijken 
Praten 
Bellen 
ToiletQanQ 

D Aan- en afloop: 
Aan- en afloop keet 
Te laat beQinnen 
Te vroeg ophouden 
Regenverlet 
Afwezig 

E Totaal: 
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12.5 Resultaten multimomentopnamen 

12.5.1 Resultaten totaal 
In onderstaande tabel zijn aile waarnemingen van de multimomentopnamen op de vijf bouwplaatsen naast elkaar gezet. Hieruit is een betrouwbare constatering te halen van activiteiten waar de bouwplaatsmedewerkers bij Heijmans Bouw Best BV. zich mee bezig 

houden op een achturige werkdag. 

Deel bewerki ngen Waarnemingen 

Berlicum 1 Berlicum 2 Boxtel1 Boxtel2 Rosmalen 1 Rosmalen 2 S!. Oederode 1 S!. Oederode 2 Venray 1 Venray 2 Totaal 
Procentueel 

(%) 
Direct productief: 246. 253. 249 167 181 189 229 288 131 211 21<t4 3842 
Afstemverlies 8 10 52 14 21 26 36 40 16 22 245 4,39 
Direct productieve werkzaamheden 238 243 197 153 160 163 193 248 115 189 1899 34,03 
Indirect productief: 186 206 247 300 189 156 259 325 205 218 2291 41,05 
Afdekken materiaal 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0,04 
Aanpikkenlloskoppelen 0 0 13 0 0 0 0 1 3 0 17 0,30 
Aanwijzingen geven 0 0 3 2 1 1 4 8 5 1 25 0,45 
Correctie uitvoeren 0 1 0 0 0 0 5 0 2 0 8 0,14 
Lopen/zoeken 30 33 64 28 21 19 45 53 29 42 364 6,52 
Meten/aflezen 6 7 14 11 10 2 10 16 15 12 103 1,85 
Onderhoud/instellen/(p)repareren Qereedschap/materieel 3 11 5 12 19 5 8 5 5 11 84 1,51 
Opruimen gereedschap/werkpleklrotzooi/materiaal 18 20 14 17 12 7 12 28 10 10 148 2,65 
Prepareren/bewerken materiaal 8 8 3 6 3 5 13 8 5 6 65 1,16 
Prepareren werkplek 11 21 6 11 4 6 8 8 14 10 99 1,77 
Schoonmaken materieellmateriaal 4 2 0 4 0 1 0 0 1 0 12 0,22 
Schrijven/schetsen/aftekenen 4 2 3 6 3 1 4 8 5 4 40 0,72 
Storingen 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0,14 
TekeninQ lezen 0 1 4 3 10 2 18 23 5 2 68 1,22 
Veiligheidsvoorzieningen aanbrengen/af doen of verwijderen 4 3 0 11 2 2 5 3 4 2 36 0,65 
Uitzoek-/sorteerwerklklaar leQQen materiaal 0 2 8 4 1 2 0 3 8 4 32 0,57 
Zaagwerkzaamheden 4 5 4 5 6 0 5 14 4 1 48 0,86 
Halen materiaal van opslagplaats 9 12 11 16 5 3 12 15 19 17 119 2,13 
Halen uit materieel-/aalkeeUelders 9 10 15 8 20 13 7 13 7 5 107 1,92 
Pakken/zoeken materieel-/aal kruiwaqenl bii werkplek 22 32 7 13 18 16 5 21 16 31 181 3,24 
Overleg andere ploeg/neven-Ionderaannemer/machinist 8 1 29 7 6 2 12 10 14 9 98 1,76 
Overleg binnen ploeg 9 18 15 14 35 17 44 64 20 42 278 4,98 
OverleQ met adviseur/extern 0 1 11 0 2 0 2 0 0 0 16 0,29 
Overleg uitvoerderl instructies verkrijgen 7 14 11 13 10 1 15 18 12 9 110 1,97 
Overleg werkvoorbereider 0 0 3 3 0 0 7 0 0 0 13 0,23 
Wachten op materiaal 18 1 0 83 0 51 1 1 0 0 155 2,78 
Wachten op materieel 12 0 3 22 0 0 8 5 1 0 51 0,91 
Wachten op uitvoerder 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 0,05 
Wachten op een ploeg 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0,02 
OOG inspectie (veiligheidscontrole binnen Heijmans) 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0,04 
Rust en Persoonliike Verzoraina: 66 58 89 28 49 52 71 92 39 45 589 10,55 
Omkleden/wassen 0 0 0 7 0 4 0 0 0 0 11 0,20 
Extra rust(pauze) 25 21 42 7 16 15 33 49 25 20 253 4,53 
Nadenken/kiiken 2 1 6 1 1 2 5 2 1 2 23 0,41 
Praten 31 33 33 9 25 27 26 36 10 20 250 4,48 
Bellen 1 2 6 0 1 1 5 1 3 2 22 0,39 
TOiletgang 7 1 2 4 6 3 2 4 0 1 30 0,54 
Aan--en afloop: 42 23 59 45 53 49 62 87 57 78 555 9,94 
Aan- en afloop keet 23 14 18 12 17 14 35 I 23 32 57 245 4,39 
Te laat beginnen 5 0 4 0 0 9 9 8 5 40 0,72 
Te vroeg ophouden 8 9 17 13 8 0 18 15 8 7 103 1,85 
ReQenverlet 0 0 0 6 0 0 0 0 9 0 15 0,27 
Afweziq 6 0 20 14 28 35 0 40 0 9 152 2,72 
Totaal: 540 540 644 540 472 448 621 792 432 552 5581 100,00 
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12.5.2 Resultaten bouwplaats Berlicum 

Multimomentopnamen 1 

Project: Berlicum Datum: 30-10-2007 
Deelbewerkingen Waarnemingen 

Persoon 1 Persoon 2 Persoon 3 Persoon 4 Persoon 5 Persoon 6 Persoon 7 Persoon 8 Persoon 9 
Aantal 

Percentage (%) 
Opmerkingen 

waarnemingen 
A Direct productief: 246 45,56 Project: 

Afstemverlies 4 2 1 0 0 0 0 1 0 8 1,48 Woningbouwproject met op het moment van 
Direct productieve werkzaamheden 13 22 19 30 31 26 30 31 36 238 44,07 waarneming werkzaam heden aan ca. 20 

B Indirect: 186 3444 woningen. 
Afdekken materiaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
Aanpikken/loskoppelen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Werkzaamheden gersoon 1 Um 3 
Aanwijzingen geven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 7:00-11:00u 
Correctie uitvoeren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Twee betonvloeren storten (totaal ca. 100m2). 
Lopen/zoeken 5 6 5 3 0 4 5 1 1 30 5,56 Beton(pomp) was er pas om 7:50u. 
Meten/aflezen 1 1 0 0 3 0 1 0 0 6 1,11 11 :00-15:45u 
Onderhoud/instellen/(p)repareren gereedschap/materieel 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,56 Persoon 1 en 2 stellen/monteren geveldragers. 
Opruimen gereedschaplwerkpleklrolzooi/materiaal 2 1 2 1 0 4 1 4 3 18 3,33 Persoon 3 wapening en bekisting t.p.v. 
Prepareren/bewerken materiaal 0 0 0 2 3 0 3 0 0 8 1,48 trappengaten aanbrengen en vanaf 15:00u 
Prepareren werkplek 2 3 1 0 1 1 0 2 1 11 2,04 afwezig. 
Schoonmaken materieellmateriaal 0 0 0 1 2 0 1 0 0 4 0,74 
Schrijven/schetsen/aftekenen 0 1 0 0 2 0 1 0 0 4 0,74 Werkzaamheden gersoon 4 en 5 
Storingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 7:00-15:45u 
Tekening lezen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Metselwerkzaamheden 
Veiligheidsvoorzieningen aanbrengen/af doen of verwijderen 0 0 0 0 1 0 1 2 0 4 0,74 
Uilzoek-/sorteerwerklklaar leggen materiaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Werkzaamheden t)ersoon 6 en 7 
Zaagwerkzaamheden 0 1 1 0 0 1 0 0 1 4 0,74 7:00-15:45u 
Halen materiaal van opslagplaats/zaagplek 0 1 0 2 1 2 1 1 1 9 1,67 Metselwerkzaamheden 
Halen uit materieel-/aalkeeUelders 3 0 2 1 1 1 0 1 0 9 1,67 
Pakken/zoeken materieel-/aal kruiwagen/bij werkplek 5 3 4 0 0 5 1 1 3 22 4,07 Werkzaamheden gersoon 8 en 9 
Overleg andere ploeg/neven-Ionderaannemer/machinist 2 2 2 0 0 0 2 0 0 8 1,48 7:00-15:45u 
Overleg binnen ploeg 3 3 1 0 0 0 0 1 1 9 1,67 Metselwerkzaam heden 
Overleg met adviseur/extern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
Overleg uitvoerderl instructies verkrijgen 1 1 1 0 0 1 1 1 1 7 1,30 
Overleg werkvoorbereider 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Weersomstandigheden 
Wachten op materiaal 6 6 6 0 0 0 0 0 0 18 3,33 Licht bewolkt, af en toe een beetje lichte regen 
Wachten op materieel 4 4 4 0 0 0 0 0 0 12 2,22 ca. 10 °C 
Wachten op uitvoerder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
Wachten op een ploeg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
OOG inspectie (veiligheidscontrole binnen Heijmans) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Aigemeen 

C Rust en Persoonlijke Verzorging: 66 12,22 Stukje lopen tot de keet, maar niet erg ver. 
Omkledenlwassen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o,6b Opgeruimde bouwplaats. 
Extra rust(pauze) 1 1 2 5 3 5 4 2 2 25 4,63 
Nadenken/kijken 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0,37 
Praten 1 0 2 10 5 4 2 5 2 31 5,74 
Bellen 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0,19 
Toiletgang 2 0 0 1 3 0 0 0 1 7 1,30 

D Aan- en afloop: 42 7.78 
Aan- en afloop keet 0 0 0 2 2 4 5 5 5 23 4,26 
Te laat beginnen 1 1 1 1 1 0 0 0 0 5 0,93 
Te vroeg ophouden 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 1,48 
Regenverlet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
Afwezig 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6 1,11 

E Totaal: 60 60 60 60 60 60 60 60 60 540 100,00 

Tijdsmetingen 33 



fleijmans rUle 
Multimomentopnamen 2 

Project: Berlicum Datum: 05-11-2007 
Deelbewerkingen Waarnemingen 

Persoon 1 Persoon 2 Persoon 3 Persoon 4 Persoon 5 Persoon 6 Persoon 7 Persoon 8 Persoon 9 
Aantal 

Percentage (%) 
Opmerkingen 

waarnemingen 
A Direct productief: 253 46,85 Project: 

Afstemverlies 0 0 3 7 0 0 0 0 0 10 1,85 Woningbouwproject met op het moment van 
Direct productieve werkzaamheden 40 28 22 16 25 34 30 25 23 243 45,00 waarneming werkzaamheden aan ca. 20 

B Indirect: 206 37,96 woningen . 
Afdekken materiaal 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,19 
Aanpikken/loskoppelen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Werkzaamheden Qersoon 1 en 2 
Aanwijzingen geven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 7:00-15:45u 
Correctie uitvoeren 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0,19 

Metselwerkzaamheden 
Lopen/zoeken 1 1 4 8 7 1 6 3 2 33 6,11 
Meten/aflezen 0 0 2 1 0 1 1 1 1 7 1,30 Werkzaamheden Qersoon 3 en 4 
Onderhoud/instellen/(p)repareren gereedschap/materieel 0 1 4 1 0 1 3 0 1 11 2,04 7:00-10:15u 
Opruimen gereedschap/werkpleklrotzooi/materiaal 0 1 1 2 2 0 2 5 7 20 3,70 Stellen geveldrager 
Prepareren/bewerken materiaal 0 0 0 0 3 1 1 2 1 8 1,48 10:15-15:00u 
Prepareren werkplek 5 8 0 0 2 1 1 2 2 21 3,89 Dichtleggen dak garage, afwerken en 
Schoonmaken materieel/materiaal 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0,37 afdekken (ca. 30m2) 
Schriiven/schetsen/aftekenen 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0,37 
Storingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Werkzaamheden Qersoon 5 
Tekening lezen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,19 7:00-11:15u 
Veiligheidsvoorzieningen aanbrengen/af doen of verwiideren 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3 0,56 Sparingen drie vloeren (totaal ca. 100m2 
Uitzoek-/sorteerwerklklaar leggen materiaal 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0,37 vloer) dicht zetten. 
Zaagwerkzaamheden 0 0 1 1 3 0 0 0 0 5 0,93 11 :15-15:45u 
Halen materiaal van opslagplaats/zaagplek 2 1 1 2 0 0 2 2 2 12 2,22 Wapenen verdiepingsvloeren (ca. 65m2) 
Halen uit materieel-laalkeeUelders 0 0 2 4 2 0 0 1 1 10 1,85 
Pakken/zoeken materieel-Iaal kruiwagen/bij werkplek 0 3 3 2 7 10 2 2 3 32 5,93 Werkzaamheden Qersoon 6 en 7 
Overleg andere ploeg/neven-Ionderaannemer/machinist 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,19 7:00-15:45u 
Overleg binnen ploeg 2 3 7 5 0 0 0 0 1 18 3,33 Metselwerkzaamheden 
Overleg met adviseur/extern 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0,19 
Overleg uitvoerderl instructies verkrijgen 0 0 3 3 1 0 0 4 3 14 2,59 Werkzaamheden Qersoon 8 en 9 
Overleg werkvoorbereider 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 7:00-15:45u 
Wachten op materiaal 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0,19 Metselwerkzaamheden en schoonvegenl 
Wachten op materieel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 opruimen garage 
Wachten op uitvoerder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
Wachten op een ploeg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
OOG inspectie (veiligheidscontrole binnen Heijmans) 0 0 a a 0 0 0 0 0 0 0,00 Weersomstandigheden 

C Rust en Persoonlijke Verzorging: 58 10,74 Bewolkt, af en toe een beetje lichte regen ca. 
Omkleden/wassen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 13°C 
Extra rust(pauze) 1 3 2 2 1 2 2 4 4 21 3,89 
Nadenken/kijken 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0,19 
Praten 3 5 1 1 4 2 8 5 4 33 6,11 Aigemeen 
Bellen 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0,37 Stukje lopen tot de keet, maar niet erg ver. 
Toiletgang 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,19 Opgeruimde bouwplaats. 

D Aan- en afloop: 23 4,26 
Aan- en afloop keet 3 2 2 2 1 2 0 1 1 14 2,59 
Te laat beginnen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
Te vroeg ophouden 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1,67 
Regenverlet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
Afwezig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

E Totaal: 60 60 60 60 60 60 60 60 60 540 100,00 

Tijdsmetingen 34 



fleijmans rUle 
Gemiddelde twee bouwplaatsen Berlicum 

Project: Berlicum 
Deelbewerkingen Waarnemingen 

Aantal waarnemingen Aantal waarnemingen Gemiddeld aantal Gemiddeld percentage 
mmo 30-10-2007 mmo 05-11-2007 waarnemingen (%) 

A Direct productief: 246 253 24950 46,20 
Afstemverlies 8 10 9,00 1,67 
Direct productieve werkzaamheden 238 243 240,50 44,54 

B Indirect: 186 206 196,00 36,30 
Afdekken materiaal 0 1 0,50 0,09 
Aanpikken/loskoppelen 0 0 0,00 0,00 
Aanwijzingen geven 0 0 0,00 0,00 
Correctie uitvoeren 0 1 0,50 0,09 
Lopen/zoeken 30 33 31,50 5,83 
Meten/aflezen 6 7 6,50 1,20 
Onderhoud/instellen/(p)repareren gereedschap/materieel 3 11 7,00 1,30 
Opruimen gereedschap/werkpleklrotzooi/materiaal 18 20 19,00 3,52 
Prepareren/bewerken materiaal 8 8 8,00 1,48 
Prepareren werkplek 11 21 16,00 2,96 
Schoonmaken materieel/materiaal 4 2 3,00 0,56 
Schrijven/schetsen/aftekenen 4 2 3,00 0,56 
Storingen 0 0 0,00 0,00 
Tekening lezen 0 1 0,50 0,09 
VeiliQheidsvoorzieninQen aanbrenQen/af doen of verwiideren 4 3 3,50 0,65 
Uitzoek-/sorteerwerklklaar leggen materiaal 0 2 1,00 0,19 
ZaaQwerkzaamheden 4 5 4,50 0,83 
Halen materiaal van opslagpaats/zaagplek 9 12 10,50 1,94 
Halen uit materieel-/aalkeeUelders 9 10 9,50 1,76 
Pakken/zoeken materieel-/aal kruiwagen/bij werkplek 22 32 27,00 5,00 
OverleQ andere ploeQ/neven-londeraannemer/machinist 8 1 4,50 0,83 
Overleg binnen ploeg 9 18 13,50 2,50 
Overleg met adviseur/extern 0 1 0,50 0,09 
OverleQ uitvoerderl instructies verkrijQen 7 14 10,50 1,94 
Overleg werkvoorbereider 0 0 0,00 0,00 
Wachten op materiaal 18 1 9,50 1,76 
Wachten op materieel 12 0 6,00 1,11 
Wachten op uitvoerder 0 0 0,00 0,00 
Wachten op een ploeg 0 0 0,00 0,00 
OOG inspectie (veiligheidscontrole binnen Heijmans) 0 0 0,00 0,00 

C Rust en Persoonlijke Verzorging: 66 58 62,00 11,48 
Omkleden/wassen 0 0 0,00 0,00 
Extra rust(pauze) 25 21 23,00 4,26 
Nadenken/kijken 2 1 1,50 0,28 
Praten 31 33 32,00 5,93 
Bellen 1 2 1,50 0,28 
Toiletgang 7 1 4,00 0,74 

D Aan- en afloop: 42 23 32,50 6,02 
Aan- en afloop keet 23 14 18,50 3,43 
Te laat beginnen 5 0 2,50 0,46 
Te vroeg ophouden 8 9 8,50 1,57 
Regenverlet 0 0 0,00 0,00 
AfweziQ 6 0 3 ,00 0,56 

E lotaal: 540 540 540,00 100,00 

Tijdsmetingen 35 



fleijmans rUle 
12.5.3 Resultaten bouwplaats Boxtel 

Multimomentopnamen 1 

Project: Boxtel Datum: 11-10-2007 
Waarnemingen 

Deelbewerkingen 
Persoon 1 Persoon 2 Persoon 3 Persoon 4 

Aantal 
Percentage (%) 

Opmerkingen 
waarnemingen 

A Direct productief: 249 38,66 Project 
Afstemverlies 1 10 12 29 52 8,07 EEln gebouw, een school met maximaal 2 
Direct productieve werkzaamheden 39 59 50 49 197 30,59 bouwlagen. Stand werk op moment van opname 

B Indirect: 247 38,35 MMO, begane grondvloer grotendeels gereed, 
Afdekken materiaal 0 0 0 0 0 0,00 deel fundering produceren, stelwerkzaamheden 
Aanpikken/loskoppelen 0 8 5 0 13 2,02 wanden/kozijnen en verdiepingsvloer 
AanwijzinQen Qeven 0 0 0 3 3 0,47 (kanaalplaten) leggen. 
Correctie uitvoeren 0 0 0 0 0 0,00 
Lopen/zoeken 14 13 20 17 64 9,94 
Meten/aflezen 5 3 6 0 14 2,17 
Onderhoud/instellen/(p)repareren gereedschap/materieel 1 2 1 1 5 0,78 
Opruimen gereedschap/werkpleklrotzooilmateriaal 0 4 6 4 14 2,17 Werkzaamheden Qersoon 1 
Prepareren/bewerken materiaal 1 0 2 0 3 0,47 7:00-11:15u 
Prepareren werkplek 4 0 0 2 6 0,93 Correctie wand (4 meter) en stellen profielen (ca. 
Schoonmaken materieel/materiaal 0 0 0 0 0 0,00 8 stuks) t.b.v. kalkzandsteen wanden. 
Schrijven/schetsen/aftekenen 1 1 0 1 3 0,47 11 :15-15:00u 
StorinQen 0 0 0 0 0 0,00 Stelwerkzaamheden van vier profielen t.b.v. 
Tekening lezen 4 0 0 0 4 0,62 kalkzandsteen wanden 
Veiligheidsvoorzieningen aanbrengen/af doen of verwijderen 0 0 0 0 0 0,00 
Uitzoek-/sorteerwerklklaar leQQen materiaal 0 0 0 8 8 1,24 Werkzaamheden Qersoon 2 en 3 
Zaagwerkzaamheden 0 3 1 0 4 0,62 7:00-10:00u 
Halen materiaal van opslaQplaats/zaaQplek 8 2 1 0 11 1,71 Twee lichtmasten plaatsen 
Halen uit materieel-/aalkeeUelders 4 7 4 0 15 2,33 10:00-15:45u 
Pakken/zoeken materieel-/aal kruiwagen/bij werkplek 2 2 3 0 7 1,09 Bekistingswerkzaamheden t.p.v. funderingsbalken 
Overleg andere ploeg/neven-Ionderaannemer/machinist 5 6 9 9 29 4,50 (ca. 6 meter) 
OverleQ binnen ploeQ 4 5 4 2 15 2,33 
Overleg met adviseur/extern 11 0 0 0 11 1,71 Werkzaamheden Qersoon 4 
Overleg uitvoerderl instructies verkrijgen 4 1 1 5 11 1,71 7:00-15:45u 
Overleg werkvoorbereider 0 0 3 0 3 0,47 Aanpikken kanaalplaatvloeren (vloeroppervlak 
Wachten op materiaal 0 0 0 0 0 0,00 van 80m2) 
Wachten op materieel 0 1 1 1 3 0,47 
Wachten op uitvoerder 0 0 0 1 1 0,16 
Wachten op een ploeg 0 0 0 0 0 0,00 Weersomstandigheden 
OOG i n~Q.eGtie (veiligheidsGontrole binnen Heijmans) 0 0 0 0 0 0,00 Helder weer, Qem. ca. 17°C 

C Rust en Persoonlijke Verzorging: 89 13,82 I 

Omkleden/wassen 0 0 0 0 0 0,00 
Extra rust(pauze) 10 12 10 10 42 6,52 Aigemeen 
Nadenken/kijken 1 3 2 0 6 0,93 Uitvoerder na 9:00u afwezig 
Praten 11 6 8 8 33 5,12 Korte loopafstanden tot de keet 
Bellen 6 0 0 0 6 0,93 Rommelige op de bouwplaats 
ToiletQanQ 0 1 1 0 2 0,31 

b Aan- en afloop: 59 9,16 
Aan- en afloop keet 4 5 4 5 18 2,80 
Te laat beginnen 1 1 1 1 4 0,62 
Te vroeg ophouden 0 6 6 5 17 2,64 
Regenverlet 0 0 0 0 0 0,00 
Afwezig 20 0 0 0 20 3,11 

E Totaal: 161 161 161 161 644 100,00 

Tijdsmetingen 36 



r,eijmans rUle 
Multimomentopnamen 2 

Project: Boxtel Datum: 18-10-2007 
Waarnemingen 

Deelbewerkingen 
Persoon 1 Persoon 2 Persoon 3 Persoon 4 

Aantal 
Percentage (%) 

Opmerkingen 
waarnemingen 

A Direct productief: 167 30,93 Project 
Afstemverlies 1 9 3 1 14 2,59 Eem gebouw, een school met maximaal 2 
Direct productieve werkzaamheden 42 33 46 32 153 28,33 bouwlagen. Stand werk op moment van opname 

B Indirect: 300 5556 MMO, begane grondvloer grotendeels gereed, dee I 
Afdekken materiaal 0 0 0 0 0 0,00 fundering produceren, stelwerkzaamheden 
Aanpikken/loskoppelen 0 0 0 0 0 0,00 wanden/kozijnen en verdiepingsvloer 
Aanwijzingen geven 0 0 1 1 2 0,37 (kanaalplaten) leggen. 

Correctie uitvoeren 0 0 0 0 0 0,00 
Lopen/zoeken 12 7 2 7 28 5,19 
Meten/aflezen 0 1 3 7 11 2,04 
Onderhoud/instellen/(p)repareren Qereedschap/materieel 1 4 6 1 12 2,22 
Opruimen gereedschap/werkpleklrotzooi/materiaal 6 5 3 3 17 3,15 Werkzaamheden Qersoon 1 en 2 
Prepareren/bewerken materiaal 0 1 3 2 6 1,11 7:00- 12:30u 
Prepareren werkplek 3 1 4 3 11 2,04 Betonvloer storten (ca. 80m3) 
Schoonmaken materieel/materiaal 3 1 0 0 4 0,74 12:30-15:45u 
Schrijven/schetsen/afiekenen 1 0 0 5 6 1,11 Randbekisting maken (ca. 2m) 
Storingen 0 0 0 0 0 0,00 
TekeninQ lezen 0 0 1 2 3 0,56 Werkzaamheden Qersoon 3 
Veiligheidsvoorzieningen aanbrengen/af doen of verwijderen 1 2 2 6 11 2,04 7:00- 12:30u 
Uitzoek-/sorteerwerklklaar leggen materiaal 1 2 1 0 4 0,74 Betonvloer storten (ca. 80m3) 
ZaaQwerkzaamheden 2 2 1 0 5 0,93 12:30-15:45u 
Halen materiaal van opslagplaats/zaagplek 3 3 0 10 16 2,96 Correctie: verhogen vloer incl. stelankers. Totaal 2 
Halen uit materieel-/aalkeetlelders 1 3 3 1 8 1,48 ankers en voetplaten verhoogt. 
Pakken/zoeken materieel-/aal kruiwaQen/bij werkplek 1 3 1 8 13 2,41 
Overleg andere ploeg/neven-Ionderaannemer/machinist 1 0 1 5 7 1,30 Werkzaamheden Qersoon 4 
Overleg binnen ploeg 1 3 2 8 14 2,59 7:00-15:45u 
Overleg met adviseur/extern 0 0 0 0 0 0,00 Stellen deurkozijnen. Totaal 5 stuks 
OverleQ uitvoerderl instructies verkrijQen 3 4 4 2 13 2,41 
Overleg werkvoorbereider 0 0 0 3 3 0,56 
Wachten op materiaal 30 25 28 0 83 15,37 Weersomstandigheden 
Wachten op materieel 7 8 7 0 22 4,07 Bewolkt, gem. ca. 13°C. Ruim 5 minuten een 
Wachten op uitvoerder 1 0 0 0 1 0,19 regenbui 
Wachten op een ploeg 0 0 0 0 0 0,00 
OOG inspectie (veiligheidscontrole binnen Heijmans) 0 0 0 0 0 0,00 

C Rust en Persoonlijke Verzorging: 28 5,19 Aigemeen 
Omkledenlwassen 2 3 2 0 7 1,30 Korte loopafstanden tot de keet 
Extra rust(pauze) 2 2 1 2 7 1,30 Rommelige op de bouwplaats 
Nadenken/kijken 0 0 0 1 1 0,19 
Praten 1 0 0 8 9 1,67 
Bellen 0 0 0 0 0 0,00 
Toiletgang 0 4 0 0 4 0,74 

D Aan- en afloop: 45 8,33 
Aan- en afloop keet 3 3 3 3 12 2,22 
Te laat beginnen 0 0 0 0 0 0,00 
Te vroeg ophouden 4 4 5 0 13 2,41 
ReQenverlet 2 2 2 0 6 1,11 
Afwezig 0 0 0 14 14 2,59 

E Totaal: 135 135 135 135 540 100,00 

Tijdsmetingen 37 



rUle 
Gemiddelde twee bouwplaatsen Boxtel 

Project: Boxtel 
Deelbewerkingen Waarnemingen 

Aantal waarnemingen Aantal waarnemingen Gemiddeld aantal Gemiddeld percentage 
mmo 11-10-2007 mmo 18-10-2007 waarnemingen (%) 

A Direct productief: 249 167 208,00 35,1 4 
Afstemverlies 52 14 33,00 5,57 
Direct productieve werkzaamheden 197 153 175,00 29,56 

B Indirect: 247 300 273,50 46,20 
Afdekken materiaal 0 0 0,00 0,00 
Aanpikken/loskoppelen 13 0 6,50 1,10 
AanwijzinQen Qeven 3 2 2,50 0,42 
Correctie uitvoeren 0 0 0,00 0,00 
Lopen/zoeken 64 28 46,00 7,77 
Meten/aflezen 14 11 12,50 2,11 
Onderhoud/instellen/(p)repareren gereedschap/materieel 5 12 8,50 1,44 
Opruimen gereedschap/werkpleklrotzooi/materiaal 14 17 15,50 2,62 
Prepareren/bewerken materiaal 3 6 4,50 0,76 
Prepareren werkplek 6 11 8,50 1,44 
Schoonmaken materieel/materiaal 0 4 2,00 0,34 
Schrijven/schetsen/aftekenen 3 6 4,50 0,76 
StorinQen 0 0 0,00 0,00 
Tekening lezen 4 3 3,50 0,59 
Veiligheidsvoorzieningen aanbrengen/af doen of verwijderen 0 11 5,50 0,93 
Uitzoek-/sorteerwerklklaar leQQen materiaal 8 4 6,00 1,01 
Zaagwerkzaamheden 4 5 4,50 0,76 
Halen materiaal van opslaQpaats/zaagplek 11 16 13,50 2,28 
Halen uit materieel-/aalkeeUelders 15 8 11,50 1,94 
Pakken/zoeken materieel-/aal kruiwagen/bij werkplek 7 13 10,00 1,69 
Overleg andere ploeQ/neven-londeraannemer/machinist 29 7 18,00 3,04 
OverleQ binnen ploeQ 15 14 14,50 2,45 
Overleg met adviseur/extern 11 0 5,50 0,93 
Overleg uitvoerderl instructies verkrijgen 11 13 12,00 2,03 
Overleg werkvoorbereider 3 3 3,00 0,51 
Wachten op materiaal 0 83 41,50 7,01 
Wachten op materieel 3 22 12,50 2,11 
Wachten op uitvoerder 1 1 1,00 0,17 
Wachten op een ploeQ 0 0 0,00 0,00 
OOG inspectie (veiligheidscontrole binnen Heijmans) 0 0 0,00 0,00 

C Rust en Persoonlijke Verzorgir19: 89 28 58,50 9,88 
Omkleden/wassen 0 7 3,50 0,59 
Extra rust(pauze) 42 7 24,50 4,14 
Nadenken/kiiken 6 1 3,50 0,59 
Praten 33 9 21,00 3,55 
Bellen 6 0 3,00 0,51 
Toile!.9an~ 2 4 3,00 0,51 

D Aan- en afloop: 59 45 52,00 8,78 
Aan- en afloop keet 18 12 15,00 2,53 
Te laat beginnen 4 0 2,00 0,34 
Te vroeQ ophouden 17 13 15,00 2,53 
Regenverlet 0 6 3,00 0,51 
Afwezig 20 14 17,00 2,87 

E Totaal : 644 540 592,00 100,00 

Tijdsmetingen 38 



rleijmans rUle 
12.5.4 Resultaten bouwplaats Rosmalen 

Multimomentopnamen 1 

Project: Rosmalen Datum: 31-10-2007 
Deelbewerkingen Waarnemingen 

Persoon 1 Persoon 2 Persoon 3 Persoon 4 Persoon 5 Persoon 6 Persoon 7 Persoon 8 
Aantal 

Percentage (%) 
Opmerkingen 

waarnemingen 
A Direct productief: 181 38,35 Project: 

Afstemverlies 1 2 1 1 1 4 0 11 21 4,45 Woningbouwproject waar vijf blokken 
Direct productieve werkzaamheden 17 16 22 26 13 24 26 16 160 33,90 woningen worden gerealiseerd. Vier blokken 

B Indirect: 189 40,04 rijtjes woningen van gemiddeld 8 woningen 
Afdekken materiaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 en een blok met circa 10 appartementen. 
Aanpikkenlloskoppelen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
Aanwijzingen geven 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,21 Werkzaamheden ~ersoon 1 en 2 
Correctie uitvoeren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 7:00-11 :OOu 
Lopen/zoeken 4 4 1 4 1 3 4 0 21 4,45 Vloeren gietklaar maken, rotzooi eruit halen , 
Meten/aflezen 3 1 2 1 0 1 0 2 10 2,12 te hoge bouten afslijpen. 
Onderhoud/instellen/(p)repareren gereedschap/materieel 4 5 0 3 4 3 0 0 19 4,03 11 :00-15:45u 
Opruimen gereedschap/werkplekirotzooi/materiaal 2 4 1 1 1 1 1 1 12 2,54 

Aftimmeren onderzijde plafond aan 
Prepareren/bewerken materiaal 0 1 2 0 0 0 0 0 3 0,64 
Prepareren werkplek 0 0 2 2 0 0 0 0 4 0,85 

buitenzijde woning. Hiervoor eerst stem pels 
verwijderden en werkplek creeren in de vorm 

Schoonmaken materieellmateriaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 van balken en plaatmateriaal zagen. 
Schrijven/schetsen/aftekenen 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0,64 
Storingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Werkzaamheden ~ersoon 3 en 4 
Tekening lezen 0 1 6 3 0 0 0 0 10 2,12 7:00-15:45u 
Veiligheidsvoorzieningen aanbrengen/af doen of verwijderen 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0,42 Hoeken/profielen waar kozijnen op komen te 
Uitzoek-/sorteerwerkiklaar leqqen materiaal 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,21 hangen/staan stellen en monteren 
Zaagwerkzaamheden 2 2 2 0 0 0 0 0 6 1,27 
Halen materiaal van opslaqplaats/zaagplek 4 1 0 0 0 0 0 0 5 1,06 Werkzaamheden Qersoon 5, 6 en 8 
Halen uit materieel-/aalkeetlelders 2 5 3 3 3 3 1 0 20 4,24 7:00-11 :15u 
Pakken/zoeken materieel-/aal kruiwagen/bij werkplek 2 3 4 2 1 1 3 2 18 3,81 Maatvoering uitzeUen t.b.v. ankers v~~r 
Overleg andere ploeg/neven-Ionderaannemer/machinist 2 0 0 0 0 3 1 0 6 1,27 balkon, persoon 5 eerst tot 8:15u 
Overleg binnen ploeg 5 3 5 4 4 5 3 6 35 7,42 randbekisting schoren 
Overleg met adviseur/extern 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0,42 11 :15-15:45u 
Overleg uitvoerderl instructies verkrijgen 1 1 2 2 0 2 0 2 10 2,12 Persoon na 11 :15u afwezig . Persoon 6 en 8 
Overleg werkvoorbereider 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 monteren van de ankers voor de balkons 
Wachten op materiaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Werkzaamheden Qersoon 7 
Wachten op materieel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 7:00-12:00u 
Wachten op uitvoerder 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,21 Afschoren randbekisting 
Wachten op een ploeg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 12:00-15:45u 
OOG inspectie (veiligheidscontrole binnen HeijmansL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Onderstempeling voor breedplaatvloer ca. 

e Rust en Persoonlijke Verzorging: 49 10,38 40m2 aanbrengen 
Omkleden/wassen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
Extra rusl(pauze) 1 5 2 2 0 2 2 2 16 3,39 
Nadenken/kijken 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,21 Weersomstandigheden 
Praten 0 1 0 1 1 3 10 9 25 5,30 Licht bewolkl ca. 8 °C 
Sellen 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0,21 
Toiletgang 2 0 0 1 0 0 3 0 6 1,27 

D Aan- en afloop: 53 11 ,23 Aigemeen 
Aan- en afloop keel 2 3 2 2 1 2 3 2 17 3,60 Redelijk grote loopafstanden naar de keten 
Te laat beginnen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Redelijk opgeruimde bouwplaats. 
Te vroeg oQhouden 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1,69 
Regenverlet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
Afwezig 0 0 0 0 28 0 0 0 28 5,93 

E Totaal: 59 59 59 59 59 59 59 59 472 100,00 

Tijdsmetingen 39 



fleijmans rUle 
Multimomentopnamen 2 

Project: Rosmalen Datum: 07-11-2007 
Deelbewerkingen Waarnemingen 

Persoon 1 Persoon 2 Persoon 3 Persoon 4 Persoon 5 Persoon 6 Persoon 7 Persoon 8 
Aantal 

Percentage (%) 
Opmerkingen 

waarnemingen 
A Direct productief: 189 4219 Project: 

Afstemverlies 10 4 0 9 1 1 1 0 26 5,80 Woningbouwproject waar vijf blokken woningen worden 
Direct productieve werkzaamheden 22 30 13 14 27 34 23 0 163 36,38 gerealiseerd. Vier blokken rijtjes woningen van gemiddeld 8 

B Indirect: 156 34,82 woningen en een blok met circa 10 apparlementen . 
Afdekken materiaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
Aanpikkenlloskoppelen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Werkzaamheden persoon 1 en 2 
Aanwijzingen geven 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0,22 7:00-13:00u 
Correctie uitvoeren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Profielen stellen en kozijnen hierop plaatsen en afmonteren (totaal 
Lopen/zoeken 3 1 0 4 2 4 5 0 19 4,24 3 kozijnen van verschillende groottes) 
Meten/aflezen 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0,45 14:00-15:45u 
Onderhoud/instellen/(Qlrepareren gereedschap/materieel 0 1 1 2 1 0 0 0 5 1,12 Persoon 1 van 14:00-14:30u zaagwerkzaamheden t.b.v. stelwerk 
Opruimen gereedschap/werkpleklrotzooilmateriaal 1 5 1 0 0 0 0 0 7 1,56 voor de volgende dag, daarna mee storlen met persoon 2 
Prepareren/bewerken materiaal 3 0 1 0 0 1 0 0 5 1,12 Persoon 2 randen volstorlen t.p .v. begane grond vloer 
Prepareren werkplek 1 3 0 1 0 1 0 0 6 1,34 Werkzaamheden persoon 3 
Schoonmaken materieellmateriaal 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,22 7:00-7:30u 
Schrijven/schetsen/aftekenen 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0,22 Aftimmerwerk t.p.v. trapgat 
Storingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 7:30-8 :15u 
Tekening lezen 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0,45 Stramien uitzetten 
Veiligheidsvoorzieningen aanbrengen/af doen of verwijderen 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0,45 8:15-11 :00u 
Uitzoek-/sorleerwerklklaar leggen materiaal 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0,45 Opruimen van balkhout etc. en overige rotzooi op de bouwplaats 
Zaagwerkzaamheden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Werkzaamheden persoon 4 en 5 
Halen materiaal van opslagplaats/zaagplek 1 0 1 0 0 0 1 0 3 0,67 7:00-11 :15u 
Halen uit materieel-/aalkeeUelders 3 4 2 0 0 2 2 0 13 2,90 Randkist afwerken en controleren van ankers t.b.v. balkons 
Pakken/zoeken materieel-/aal kruiwagen/bij werkplek 4 2 2 3 3 1 1 0 16 3,57 11:15-13:30u 
Overleg andere ploeg/neven-Ionderaannemer/machinist 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0,45 Opruimen bouwplaats en wachten op beton 
Overleg binnen ploeg 3 3 1 4 3 2 1 0 17 3,79 13:30-15:45u Betonvloer storlen 
Overleg met adviseur/extern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Werkzaamheden persoon 6 
Overleg uitvoerderl instructies verkrijgen 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,22 7:00-8 :30u 
Overleg werkvoorbereider 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Controleren of alles stempels goed staan 
Wachten op materiaal 0 0 0 13 11 12 15 0 51 11,38 8:30-11 :15u 
Wachten op materieel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Veegwerkzaamheden in woningen 
Wachten op uitvoerder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 11:15:13:30u 
Wachten op een ploeg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Opruimen bouwplaats en wachten op beton 
OOG inspectie (veiligheidscontrole binnen Heijmans) 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0,45 13:30-15:45u Betonvloer storlen 

C Rust en Persoonlijke Verzorging: 52 11,61 Werkzaamheden persoon 7 
Omkleden/wassen 0 0 0 1 1 1 1 0 4 0,89 7:00-9:15u 
Extra rust(pauze) 6 3 0 2 1 0 3 0 15 3,35 Onderstempeling plaatsen + gaten dichtzetten t.b.v. storlen vloer 
Nadenken/kijken 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0,45 9:15-11 :15u 
Praten 0 0 5 6 7 3 6 0 27 6,03 Opruimen van balkhout etc. en overige rotzooi op de bouwplaats 
Bellen 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0,22 11 :15-13:30u 
Toiletgang 0 1 0 1 1 0 0 0 3 0,67 Opruimen bouwplaats en wachten op beton 

D 
, 

Aan- en afloop: 49 10,94 13:30-15:45u Betonvloer storlen 
Aan- en afloop keet 1 0 2 3 3 1 4 0 14 3,13 Weersomstandigheden 
Te laat beginnen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Licht bewolkt ca. 8 °C 
Te vroeg ophouden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Aigemeen 
Regenverlet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Redelijk grote loopafstanden naar de keten 
Afwezig 0 0 35 0 0 0 0 0 35 7,81 Redelijk opgeruimde bouwplaats. 

E Totaal: 64 64 64 64 64 64 64 0 448 100,00 Persoon 4, 5, 6 en 7 om 12:15u pauze i.v.m. storlen om 13:00u 

Tijdsmetingen 40 



rleijmans rUle 
Gemiddelde twee bouwplaatsen Rosmalen 

Project: Rosmalen 
Deelbewerkingen Waarnemingen 

Aantal waarnemingen Aantal waarnemingen Gemiddeld aantal Gemiddeld percentage 
mmo 31-10-2007 mmo 07-11-2007 waarnemingen (%) 

A Direct productief: 181 189 185,00 40,22 
Afstemverlies 21 26 23,50 5,11 
Direct productieve werkzaamheden 160 163 161,50 35,11 

8 Indirect: 189 156 172,50 37,50 
Afdekken materiaal 0 0 0,00 0,00 
Aanpikken/loskoppelen 0 0 0,00 0,00 
AanwijzinQen Qeven 1 1 1,00 0,22 
Correctie uitvoeren 0 0 0,00 0,00 
Lopen/zoeken 21 19 20,00 4,35 
Meten/aflezen 10 2 6,00 1,30 
Onderhoud/i nstellenl (p) repa reren ~ereedscha p/materieel 19 5 12,00 2,61 
Opruimen gereedschaplwerkpleklrotzooilmateriaal 12 7 9,50 2,07 
Prepareren/bewerken materiaal 3 5 4,00 0,87 
Prepareren werkplek 4 6 5,00 1,09 
Schoonmaken materieel/materiaal 0 1 0,50 0,11 
Schrijven/schetsen/aftekenen 3 1 2,00 0,43 
StorinQen 0 0 0,00 0,00 
T ekening lezen 10 2 6,00 1,30 
Veiligheidsvoorzieningen aanbrengen/af doen of verwijderen 2 2 2,00 0,43 
Uitzoek-/sorteerwerklklaar leQQen materiaal 1 2 1,50 0,33 
ZaaQwerkzaamheden 6 0 3,00 0,65 
Halen materiaal van opslagpaats/zaagplek 5 3 4,00 0,87 
Halen uit materieel-/aalkeetlelders 20 13 16,50 3,59 
Pakken/zoeken materieel-/aal kruiwagen/bti werkplek 18 16 17,00 3,70 
Overleg andere ploeg/neven-Ionderaannemer/machinist 6 2 4,00 0,87 
Overleg binnen ploeQ 35 17 26,00 5,65 
Overleg met adviseur/extern 2 0 1,00 0,22 
Overleg uitvoerderl instructies verkrijgen 10 1 5,50 1,20 
Overleg werkvoorbereider 0 0 0,00 0,00 
Wachten op materiaal 0 51 25,50 5,54 
Wachten op materieel 0 0 0,00 0,00 
Wachten op uitvoerder 1 0 0,50 0,11 
Wachten op een ploeQ 0 0 0,00 0,00 
OOG inspectie (veiliQheidscontrole binnen Heijmans) 0 2 1,00 0,22 

C Rust en Persoonlijke Verzorging: 49 50 49,50 1076 
Omkleden/wassen 0 4 2,00 0,43 
Extra rust(pauze) 16 15 15,50 3,37 
Nadenkenlkijken 1 2 1,50 0,33 
Praten 25 27 26,00 5,65 
Bellen 1 1 1,00 0,22 
ToiletganQ 6 3 4,50 0,98 

D Aan- en afloop: 53 49 51,00 11 ,09 
Aan- en afloop keet 17 14 15,50 3,37 
Te laat beginnen 0 0 0,00 0,00 
Te vroeQ ophouden 8 0 4,00 0,87 
ReQenverlet 0 0 0,00 0,00 
Afwezig 28 35 31,50 6,85 

E Totaal: 472 448 460,00 100,00 

Tijdsmetingen 41 



fleijmans rUle 
12.5.5 Resultaten bouwplaats St. Oederode 

Multimomentopnamen 1 

Project: st. Oederode Datum: 16-10·2007 
Deelbewerkingen Waarnemingen 

Persoon 1 Persoon 2 Persoon 3 Persoon 4 Persoon 5 Persoon 6 Persoon 7 Persoon 8 Persoon 9 
Aantal 

Percentage (%) 
Opmerkingen 

waarnemingen 
~ Direct productief: 229 36,88 Project: 

Afstemverlies 11 10 2 1 3 2 1 3 3 36 5,80 Appartementencomplex bestaande uit drie 
Direct productieve werkzaamheden 20 13 25 35 29 28 15 14 14 193 31,08 torens circa 5 bouwlagen. Verder enkele 

B Indirect: 259 41,71 woningen met drie verdiepingen. 
Afdekken materiaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
Aanpikken/loskoppelen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Werkzaamheden Qersoon 1 Um 4 
Aanwijzingen geven 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0,64 7:00-13:30u 
Correctie uitvoeren 0 0 2 0 0 0 0 2 1 5 0,81 Man 1 Um 4 Ont-/bekistingswerkzaamheden 
Lopen/zoeken 3 9 5 4 5 4 8 4 3 45 7,25 (tot. Ca. 15meter 
Meten/aflezen 1 1 0 3 0 0 1 1 3 10 1,61 13:30-15:45u 
Onderhoud/instellen/(p)repareren gereedschap/materieel 0 0 4 0 0 0 3 1 0 8 1,29 Stekkebakken plaatsen i.v.m. storing 
Opruimen qereedschap/werkpleklrotzooi/materiaal 1 1 0 1 3 2 1 2 1 12 1,93 
Prepareren/bewerken materiaal 0 0 2 1 4 5 0 1 0 13 2,09 Werkzaamheden Qersoon 5 en 6 
Prepareren werkplek 1 1 2 0 2 0 2 0 0 8 1,29 7:00-15:45u 
Schoonmaken materieel/materiaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Baddigen weghalen en stempels terug 
Schrijven/schetsen/aftekenen 0 0 1 0 0 0 1 1 1 4 0,64 plaatsen (totaal vloeroppervlak ca. 40m2 
Storingen 2 2 2 2 0 0 0 0 0 8 1,29 
Tekening lezen 2 5 2 4 0 0 0 2 3 18 2,90 Werkzaamheden Qersoon 7 
Veiliqheidsvoorzieninqen aanbrengen/af doen of verwiideren 1 0 2 1 1 0 0 0 0 5 0,81 7 :00-15 :45u 
Uitzoek-/sorteerwerklklaar leggen materiaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Randkist plaatsen tot. Ca. 10 meter. 
Zaagwerkzaamheden 2 1 0 1 0 0 0 1 0 5 0,81 Tussendoor een uur correctie t.p.v. een 
Halen materiaal van opslagplaats/zaagplek 1 2 2 2 0 0 0 3 2 12 1,93 trapsparing, hoogtecorrectie. 
Halen uit materieel-/aalkeeUelders 1 1 1 1 0 0 2 1 0 7 1,13 
Pakken/zoeken materieel-/aal kruiwaqenlbij werkplek 1 0 0 1 1 2 0 0 0 5 0,81 Werkzaamheden Qersoon 8 en 9 
Overleq andere ploeq/neven-Ionderaannemer/machinist 1 0 2 2 0 0 3 1 3 12 1,93 7:00-13:30u 
Overleg binnen ploeg 4 4 4 2 0 0 10 11 9 44 7,09 Stelwerkzaamheden (tot. Ca. 25) 
Overleg met adviseur/extern 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0,32 13:30-15:25u 
Overleg uitvoerderl instructies verkrijqen 1 2 3 2 0 0 3 2 2 15 2,42 Randkist aanbrengen 
Overleg werkvoorbereider 0 0 0 0 0 0 2 2 3 7 1,13 
Wachten op materiaal 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,16 
Wachten op materieel 6 2 0 0 0 0 0 0 0 8 1,29 Weersomstandigheden 
Wachten op uitvoerder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Licht bewolkt 17°C 
Wachten op een ploeg 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,16 
OOG inspectie (veiligheidscontrole binnen Heijmans) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

C Rust en Persoonlijke Verzorging: 71 1143 Aigemeen 
Omkleden/wassen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Kraanstoring van 11 :30-14:45u 
Extra rust(pauze) 1 2 1 2 7 12 3 3 2 33 5,31 Stukje lopen tot de keet, maar niet erg ver. 
Nadenken/kijken 2 0 1 0 0 0 1 1 0 5 0,81 Redelijk opgeruimde bouwplaats . 
Praten 0 0 0 0 5 4 6 4 7 26 4,19 
Bellen 0 0 0 0 0 1 0 1 3 5 0,81 
Toiletgang 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0,32 

D Aan- en afloop: 62 9,98 
Aan- en afloop keet 3 4 3 1 6 6 4 4 4 35 5,64 
Te laat beginnen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1,45 
Te vroeg ophouden 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2,90 
Regenverlet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
Afwezig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

E Totaal: 69 69 69 69 69 69 69 69 69 621 100,00 

Tijdsmetingen 42 



rleijmans rUle 
Multimomentopnamen 2 

Project: 8t. Oederode Datum: 23-10-2007 
Deelbewerkingen Waarnemingen 

Persoon 1 Persoon 2 Persoon 3 Persoon 4 Persoon 5 Persoon 6 Persoon 7 Persoon 8 Persoon 9 
Aantal 

Percentage (%) 
Opmerkingen 

waarnemingen 
A Direct productief: 288 36,36 Project: 

Afstemverlies 13 8 1 0 3 0 2 6 7 40 5,05 Appartementencomplex bestaande uit drie 
Direct productieve werkzaamheden 24 29 26 32 31 32 23 25 26 248 31 ,31 torens circa 5 bouwlagen . Verder enkele 

B Indirect: 325 41,04 woningen met drie verdiepingen. 
Afdekken materiaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
Aanpikken/loskoppelen 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,13 Werkzaamheden Qersoon 1 tim 4 
Aanwijzingen geven 1 4 0 0 0 0 2 0 1 8 1,01 7:00-14:45u 
Correctie uitvoeren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Man 1 tim 4 Ont-/bekistingswerkzaamheden 
Lopen/zoeken 7 2 14 9 5 5 1 5 5 53 6,69 (tot. Ca. 20meter) 
Meten/afiezen 1 0 0 3 4 5 2 1 0 16 2,02 
Onderhoudlinstellen/(p)repareren gereedschap/materieel 0 1 3 1 0 0 0 0 0 5 0,63 Werkzaamheden Qersoon 5 en 6 
Opruimen gereedschap/werkpleklrotzooilmateriaal 3 0 1 7 7 3 3 2 2 28 3,54 7:00-11:15u 
Prej>areren/bewerken materiaal 2 0 1 0 1 1 1 0 2 8 1,01 Stelwerkzaamheden en ontkisten wanddeel 
Prepareren werkplek 1 0 1 1 0 0 3 0 2 8 1,01 (ca.5m) 
Schoonmaken materieel/materiaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 11 :15-13:30u 
Schrijven/schetsen/aftekenen 0 0 1 1 2 1 1 1 1 8 1,01 Rekken maken in uitvoerderskeet 
Storingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 13:30-15:45u 
Tekening lezen 2 4 5 2 3 2 1 2 2 23 2,90 Stelwerkzaamheden t.b .v. wandbekisting 
Veiligheidsvoorzieningen aanbrengen/af doen of verwi jderen 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3 0,38 
Uitzoek-/sorteerwerklklaar leggen materiaal 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 0,38 Werkzaamheden Qersoon 7, 8 en 9 
Zaagwerkzaamheden 0 0 1 0 3 3 2 4 1 14 1,77 7:00-9:15u 
Halen materiaal van opslagplaats/zaagplek 0 2 2 2 1 3 1 2 2 15 1,89 Ontkisten randbekisting tot 8:35u en daarna 
Halen uit materieel-/aalkeetlelders 1 0 4 3 1 1 3 0 0 13 1,64 prepareren t.b .v. aanpikken onderstempeling 
Pakken/zoeken materieel-/aal kruiwagen/bij werkplek 4 1 2 3 1 2 1 4 3 21 2,65 zetten op verdiepingsvloer. 
Overleg andere ploeg/neven-Ionderaannemer/machinist 0 0 0 0 3 3 2 1 1 10 1,26 9:15-13:30u 
Overleg binnen ploeg 9 9 2 3 5 5 9 11 11 64 8,08 Tot 11 :15u allen aanpikwerzaamheden m.b.t. 
Overleg met adviseur/extern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 onderstempeling. Daarna allen 
Overleg uitvoerderl instructies verkrijgen 0 1 1 2 4 6 3 1 0 18 2,27 onderstempeling plaatsen. 
Overleg werkvoorbereider 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 13:30-15:45u 
Wachten op materiaal 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,13 Persoon 7 tot 14:55u balken monteren t.b.v. 
Wachten op materieel 1 1 1 2 0 0 0 0 0 5 0,63 dakopbouw en persoon 8 en 9 tot diezelfde 
Wachten op uitvoerder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 tijd onderstempeling plaaten. Daarna tot 
Wachten op een ploeg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 einde werk allen bezig met verplaatsen 
OOG inspectie (veiligheidscontrole binnen Heijmans) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 kalkzandsteen pallets m.b.v. de kraan. 

C Rust en Persoonlijke Verzorging: 92 11,62 
Omkleden/wassen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
Extra rust(pauze) 3 8 4 4 7 8 6 5 4 49 6,19 Weersomstandigheden 
Nadenken/kijken 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0,25 Bewolkt ca. 8 °C 
Praten 1 1 1 0 1 3 11 9 9 36 4,55 
Bellen 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0,13 
Toiletgang 0 3 0 0 0 1 0 0 0 4 0,51 Aigemeen 

D Aan· en afloop: 87 10,98 Stukje lopen tot de keet, maar niet erg ver. 
Aan- en afioop keet 4 2 2 1 2 0 4 4 4 23 2,90 Redelijk opgeruimde bouwplaats 
Te laat beginnen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1,14 
T e vroeg ophouden 0 0 0 0 3 3 3 3 3 15 1,89 
Regenverlet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
Afwezig 10 10 10 10 0 0 0 0 0 40 5,05 

E lotaal: 88 88 88 88 88 88 88 88 88 792 100,00 

Tijdsmetingen 43 



rUle 
Gemiddelde twee bouwplaatsen St. Oederode 

Project: St. Oederode 
Deelbewerkingen Waarnemingen 

Aantal waarnemingen Aantal waarnemingen Gemiddeld aantal Gemiddeld percentage 
mmo 16-10-2007 mmo 23-10-2007 waarnemingen (%) 

A Direct productief: 229 288 258,50 36.59 
Afstemverlies 36 40 38,00 5,38 
Direct productieve werkzaamheden 193 248 220,50 31 ,21 

B Indirect: 259 325 292,00 41,33 
Afdekken materiaal 0 0 0,00 0,00 
Aanpikken/loskoppelen 0 1 0,50 0,07 
Aanwijzingen geven 4 8 6,00 0,85 
Correctie uitvoeren 5 0 2,50 0,35 
Lopen/zoeken 45 53 49,00 6,94 
Meten/aflezen 10 16 13,00 1,84 
Onderhoud/instellen/(p)repareren Qereedschap/materieel 8 5 6,50 0,92 
Opruimen gereedschap/werkpleklrotzooi/materiaal 12 28 20,00 2,83 
Prepareren/bewerken materiaal 13 8 10,50 1,49 
Prepareren werkplek 8 8 8,00 1,13 
Schoonmaken materieellmateriaal 0 0 0,00 0,00 
Schrijven/schetsen/aftekenen 4 8 6,00 0,85 
Storingen 8 0 4,00 0,57 
TekeninQ lezen 18 23 20,50 2,90 
Veiligheidsvoorzieningen aanbrengen/af doen of verwijderen 5 3 4,00 0,57 
Uitzoek-/sorteerwerklklaar leggen materiaal 0 3 1,50 0,21 
ZaaQwerkzaamheden 5 14 9,50 1,34 
Halen materiaal van opslagpaats/zaagplek 12 15 13,50 1,91 
Halen uit materieel-/aalkeeUelders 7 13 10,00 1,42 
Pakken/zoeken materieel-/aal kruiwaQen/bij werkplek 5 21 13,00 1,84 
OverleQ andere ploeQ/neven-londeraannemer/machinist 12 10 11,00 1,56 
Overleg binnen ploeg 44 64 54,00 7,64 
Overleg met adviseur/extern 2 0 1,00 0,14 
OverleQ uitvoerderl instructies verkrijQen 15 18 16,50 2,34 
Overleg werkvoorbereider 7 0 3,50 0,50 
Wachten op materiaal 1 1 1,00 0,14 
Wachten op materieel 8 5 6,50 0,92 
Wachten op uitvoerder 0 0 0,00 0,00 
Wachten op een ploeg 1 0 0,50 0,07 
OOG inspectie (veiligheidscontrole binnen Heijmans) 0 0 0,00 0,00 

C Rust en Persoonlijke Verzorging: 71 92 81 .50 1154 
Omkleden/wassen 0 0 0,00 0,00 
Extra rust(pauze) 33 49 41,00 5,80 
Nadenken/kijken 5 2 3,50 0,50 
Praten 26 36 31 ,00 4,39 
Bellen 5 1 3,00 0,42 
Toiletgang 2 4 3,00 0,42 

D Aan- en afloop: 62 87 74,50 10,54 
Aan- en afloop keet 35 23 29,00 4,10 
Te laat beginnen 9 9 9,00 1,27 
Te vroeg ophouden 18 15 16,50 2,34 
Regenverlet 0 0 0,00 0,00 
AfweziR 0 40 20,00 2,83 

E Totaal : 621 792 706,50 100,00 

Tijdsmetingen 44 



rUle 
12.5.6 Resultaten bouwplaats Venray 

Multimomentopnamen 1 

Project: Venray Datum: 17-10-2007 
Deelbewerkingen Waarnemingen 

Persoon 1 Persoon 2 Persoon 3 Persoon 4 Persoon 5 Persoon 6 Persoon 7 Persoon 8 
Aantal 

Percentage (%) 
Opmerkingen 

waarnemingen 
A Direct productief~ 131 30,32 Project 

Afstemverlies 0 1 0 9 3 1 2 0 16 3,70 Terrein met verschillende gebouwen er op. Stand van het werk 
Direct productieve werkzaamheden 16 13 15 15 18 15 10 13 115 26,62 tijdens MMO, Enkele gebouwen opgeleverd. Eem gebouw in de 

B Indirect: 205 47,45 afbouwfase, een in de ruwbouwfase en een gebouw in de 
Afdekken materiaal 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,23 funderingsfase. 
Aanpikken/loskoppelen 0 0 0 2 0 0 1 0 3 0,69 Werkzaamheden persoon 1 +2 
Aanwijzingen geven 0 0 0 1 3 1 0 0 5 1,16 7:00-15:45u 
Correctie uitvoeren 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0,46 Hoogtematen uitzetten op bekisting van fundering t.b.v. 
Lopen/zoeken 2 5 4 1 1 4 4 8 29 6,71 opgaand werk. Verder mallen maken voor ankers die in kolom 
Meten/aflezen 2 3 0 1 3 2 2 2 15 3,47 ingestort moeten worden. Dit betreft corrigerend werk doordat 
Onderhoud/instellen/(p)repareren gereedschap/materieel 1 0 2 0 0 0 2 0 5 1,16 het vlechtwerk niet overeen kwam met de plaats van de ankers 
Opruimen gereedschaplwerkpleklrotzooilmateriaal 2 0 1 2 2 2 0 1 10 2,31 en daardoor de voetplaat niet paste. 
Prepareren/bewerken materiaal 0 0 4 0 0 0 1 0 5 1,16 Werkzaamheden persoon 3 
Prepareren werkplek 2 0 1 1 1 3 3 3 14 3,24 7:00-15:45u 
Schoonmaken materieel/materiaal 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0,23 Metselen van twee wanden bestaande uit kalkzandsteen en 
Schrijven/schetsen/aftekenen 1 1 1 0 0 0 1 1 5 1,16 korte penanten. 
Storingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Werkzaamheden persoon 4 en 5 
Tekening lezen 2 0 0 0 1 0 0 2 5 1,16 7:00-9:50u 
Veiligheidsvoorzieningen aanbrengen/af doen of verwijderen 1 1 0 0 0 1 1 0 4 0,93 Hoogtematen t.b.v. metselwerk uitzetten en aanbrengen 
Uitzoek-/sorteerwerklklaar leggen materiaal 0 0 1 1 0 1 2 3 8 1,85 geveldragers. 
Zaagwerkzaamheden 2 1 0 0 0 0 0 1 4 0,93 9:50-11:15u 
Halen materiaal van opslagpaats/zaagplek 0 3 6 1 2 3 2 2 19 4,40 Goederenlift opbouwen voor de metselaar 
Halen uit materieel-/aalkeeUelders 2 1 0 2 0 0 1 1 7 1,62 11 :15-13:30u 
Pakken/zoeken materieel-/aal kruiwagen/bij werkplek 1 2 0 2 4 4 2 1 16 3,70 M.b.v. een verreiker materiaal van het dak verwijderen . 
Overleg andere ploeg/neven-Ionderaannemer/machinist 1 1 3 2 4 0 2 1 14 3,24 13:30-15:45 
Overleg binnen ploeg 4 5 0 3 2 2 2 2 20 4,63 Kantplanken (9stuks) plaatsen 
Overleg met adviseur/extern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Werkaamheden persoon 6 en 7 
Overleg uitvoerderl instructies verkrijgen 4 5 0 0 0 0 2 1 12 2,78 7:00-11 :55u 
Overleg werkvoorbereider 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Trespa aftimmering verzorgen(ca. 7m) 
Wachten op materiaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 11 :55-15:45u 
Wachten op materieel 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0,23 Opbouwen steiger 
Wachten op uitvoerder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Werkzaamheden persoon 8 
Wachten op een ploeg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 7:00-13:30u 
OOG inspectie (veiligheidscontrole binnen Heijmans) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Aftimmering deuren 

C Rust en Persoonlijke Verzorging: 39 9,03 13:30-15:45u 
Omkleden/wassen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Rek boven deurkoziin maken t.b.v. stukadoor 
Extra rust(pauze) 4 4 3 2 2 4 3 3 25 5,79 
Nadenken/kijken 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,23 
Praten 0 1 2 0 0 2 3 2 10 2,31 Weersomstandigheden 
Bellen 1 0 1 1 0 0 0 0 3 0,69 Tot 11:45 door en zonnig, Regen van 11 :45u tot 11 :55u. Van 
Toiletgang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 11 :55 tot 15:45 droog en laatste kwartier lichte regen. Hele dag 

D Aan - en afloop: 57 13,19 ca. 17"C. 
Aan- en afloop keet 2 3 7 4 4 5 4 3 32 7,41 
Te laat beginnen 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1,85 Opmerkingen 
Te vroeg ophouden 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1,85 Grote loopafstand naar de schaftkeet, wei klein schaftkeetje bij 
Regenverlet 2 2 0 1 1 1 2 0 9 2,08 het bouwwerk. Eerste uur probleem met stroomvoorziening 
Afwezig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 waardoor persoon 6, 7 en 8 beperkt licht hadden. 

E Totaal: 54 54 54 54 54 54 54 54 432 100,00 Goed opgeruimde bouwplaats 
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Multimomentopnamen 2 

Project: Venray Datum: 24-10-2007 
Deelbewerkingen Waarnemingen 

Persoon 
Persoon 2 Persoon 3 Persoon 4 Persoon 5 Persoon 6 I Persoon 7 Persoon 8 

Aantal 
Percentage (%) 

Opmerkingen 
1 waarnemingen 

IA Direct productief: 211 38,22 Project 
Afstemverlies 2 1 0 0 3 5 3 8 22 3,99 Terrein met verschillende gebouwen er op. Stand van het werk 
Direct productieve werkzaamheden 13 18 35 27 26 22 29 19 189 34,24 tijdens MMO, Enkele gebouwen opgeleverd. Eem gebouw in de 

B Indirect: 218 39,49 afbouwfase, €len in de ruwbouwfase en een gebouw in de 
Afdekken materiaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 funderingsfase . 
Aanpikken/loskoppelen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
Aanwijzingen geven 0 a 0 0 a 0 1 a 1 0,18 Werkzaamheden persoon 1 +2 
Correctie uitvoeren 0 0 0 0 0 a 0 0 0 0,00 7:00-7:30u 
Lopen/zoeken 8 12 4 3 5 5 1 4 42 7,61 Kalkzandsteen aanpikken 
Meten/aflezen 3 a 3 0 1 1 0 4 12 2,17 7:30-15:45u 
Onderhoud/instellen/(p)repareren gereedschap/materieel 0 1 2 0 0 3 1 4 11 1,99 Neuten onder binnendeuren monteren 
Opruimen gereedschap/werkpleklrotzooi/materiaal 4 0 1 1 1 1 1 1 10 1,81 Werkzaamheden persoon 3 
Prepareren/bewerken materiaal 0 0 1 1 0 1 1 2 6 1,09 7:00-15:45u 
Prepareren werkplek 0 0 1 3 1 2 2 1 10 1,81 Aftimmerwerk Lp.v. kozijn 
Schoonmaken materieellmateriaal 0 0 0 0 0 0 0 0 a 0,00 Werkzaamheden persoon 4 
Schrijven/schetsen/aftekenen 1 0 1 a 0 0 2 0 4 0,72 7:00-15:45u 
Storingen 0 a 0 0 0 0 0 a 0 0,00 Neuten onder binnendeuren monteren 
Tekenin~ lezen 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0,36 Werkzaamheden persoon 5 en 6 
Veiligheidsvoorzieningen aanbrengen/af doen of verwijderen 0 1 0 0 0 a 0 1 2 0,36 7:00-9:15u 
Uitzoek-/sorteerwerklklaar leggen materiaal 0 0 1 1 1 a 1 0 4 0,72 Stell en geveldragers (omdat de metselploeg nog niet zo ver 
Zaagwerkzaamheden a 0 0 a 0 1 a a 1 0,18 was) 
Halen materiaal van opslagpaats/zaagplek 3 3 1 1 3 2 2 2 17 3,08 9: 15-11: 15u 
Halen uit materieel-/aalkeeUelders 1 2 0 0 1 1 a 0 5 0,91 Lood ombuigen Lb.v. het dak(rand) 
Pakken/zoeken materieel-/aal kruiwagen/bij werkplek 1 3 5 3 4 5 7 3 31 5,62 11 :15-13:30u 
Overleg. andere ploeg/neven-Ionderaannemer/machi nist 3 3 0 2 1 0 a 0 9 1,63 Stelwerk op het dak 
Overleg binnen ploeg 10 8 3 5 5 5 2 4 42 7,61 13:30-15:45 
Overleg met adviseur/extern 0 a 0 0 a a 0 0 a 0,00 Folie voor deur-en raamopeningen doen 
Overleg uitvoerderl instructies verkrijgen 1 1 1 2 2 2 0 0 9 1,63 Werkzaamheden persoon 7 en 8 
Overleg werkvoorbereider 0 a 0 0 a 0 0 0 a 0,00 7:00-10:15u 
Wachten op materiaal a 0 0 a 0 0 a a 0 0,00 Trespa aftimmering verzorgen(ca. 7m) 
Wachten op materieel a 0 0 a 0 0 a 0 0 0,00 10:15-15:45U 
Wachten op uitvoerder a a 0 a a a a a a 0,00 Ombouwen steiger 
Wachten op een ploeg a 0 0 a 0 0 a a 0 0,00 
OOG inspectie (veiligheidscontrole binnen Heijmans) a 0 0 a 0 0 a a 0 0,00 

C Rust en Persoonlijke Verzorging: 45 8,15 Weersomstandigheden 
Omkleden/wassen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Hele dag bewolkt maar droog ca. 14°C. 
Extra rust(pauze) 1 1 1 1 3 4 5 4 20 3,62 
Nadenken/kijken 1 1 0 0 0 a 0 0 2 0,36 
Praten 7 3 0 2 0 1 3 4 20 3,62 Oomerkinaen 
Sellen a a 0 a 2 0 0 a 2 0,36 Grote loopafstand naar de schaftkeet, wei klein schaftkeetje bij 
Toiletgang a a 0 0 1 0 0 a 1 0,18 het bouwwerk. 

D Aan- en afJoop: 78 14,13 Goed opgeruimde bouwplaats 
Aan- en afloop keet 8 8 7 6 7 7 7 7 57 10,33 
Te laat beginnen 1 1 1 1 1 0 0 0 5 0,91 
Te vroeg ophouden 1 1 1 0 1 1 1 1 7 1,27 
Regenverlet 0 0 0 a 0 0 a 0 0 0,00 
Afwezig 0 a 0 9 a 0 0 0 9 1,63 

E Totaal: 69 69 69 69 69 69 69 69 552 100,00 

Tijdsmetingen 46 



rUle 
Gemiddelde twee bouwplaatsen Venray 

Project: Venray 
Deelbewerki ngen Waarnem i ngen 

Aantal waarnemingen Aantal waarnemingen Gemiddeld aantal Gemiddeld percentage 
mmo 17-10-2007 mmo 24-10-2007 waarnemingen (%) 

A Direct productief: 131 21 1 171,00 34,76 
Afstemverlies 16 22 19,00 3,86 
Direct productieve werkzaamheden 115 189 152,00 30,89 

B Indirect: 205 218 211,50 42,99 
Afdekken materiaal 1 0 0,50 0,10 
Aanpikken/loskoppelen 3 0 1,50 0,30 
AanwijzinQen Qeven 5 1 3,00 0,61 
Correctie uitvoeren 2 0 1,00 0,20 
Lopen/zoeken 29 42 35,50 7,22 
Meten/aflezen 15 12 13,50 2,74 
Onderhoud/instellen/(p)repareren gereedschap/materieel 5 11 8,00 1,63 
Opruimen gereedschaplwerkpleklrotzooi/materiaal 10 10 10,00 2,03 
Prepareren/bewerken materiaal 5 6 5,50 1,12 
Prepareren werkplek 14 10 12,00 2,44 
Schoonmaken materieellmateriaal 1 0 0,50 0,10 
Schrijven/schetsen/aftekenen 5 4 4,50 0,91 
StorinQen 0 0 0,00 0,00 
Tekening lezen 5 2 3,50 0,71 
Veiligheidsvoorzieningen aanbrengen/af doen of verwijderen 4 2 3,00 0,61 
Uitzoek-/sorteerwerklklaar leQQen materiaal 8 4 6,00 1,22 
Zaagwerkzaamheden 4 1 2,50 0,51 
Halen materiaal van opslaQpaats/zaaQplek 19 17 18,00 3,66 
Halen uit materieel-/aalkeeUelders 7 5 6,00 1,22 
Pakken/zoeken materieel-/aal kruiwagen/bij werkplek 16 31 23,50 4,78 
Overleg andere ploeg/neven-Ionderaannemer/machinist 14 9 11,50 2,34 
Overleg binnen ploeQ 20 42 31,00 6,30 
Overleg met adviseur/extern 0 0 0,00 0,00 
Overleg uitvoerderl instructies verkrijgen 12 9 10,50 2,13 
OverleQ werkvoorbereider 0 0 0,00 0,00 
Wachten op_ materiaal 0 0 0,00 0,00 
Wachten op materieel 1 0 0,50 0,10 
Wachten op uitvoerder 0 0 0,00 0,00 
Wachten op een ploeg 0 0 0,00 0,00 
OOG inspectie (veHigheidscontrole binnen Heijmans) a 0 0,00 0,00 

C Rust en Persoonlijke Verzorging: 39 45 42,00 8,54 
Omkleden/wassen 0 0 0,00 0,00 
Extra rust(pauze) 25 20 22,50 4,57 
Nadenken/kijken 1 2 1,50 0,30 
Praten 10 20 15,00 3,05 
Bellen 3 2 2,50 0,51 
Toiletgang 0 1 0,50 0,10 

D Aan- en afloop: 57 78 6750 13,72 
Aan- en afloop keet 32 57 44,50 9,04 
Te laat beQinnen 8 5 6,50 1,32 
T e vroeg ophouden 8 7 7,50 1,52 
Regenverlet 9 0 4,50 0,91 
Afwezig 0 9 4,50 0,91 

E Totaal: 432 552 492,00 100,00 
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Bijlage 13: Antwoorden onderzoeksvragen 

I Beantwoording onderzoeksvragen I 
Databronnen 

... U) Cl 

Onderzoeksvragen ;:, ~ 
t: 

:0:; 
Onderzoeksvragen ;:, CII CII Antwoorden 

behorend bij: - .~ ns E ... 
.e CII U) - :E. ::i -= j:: 

1 Wat is arbeidsproductiviteit? -> de hoeveelheid tijd dat een bouwplaatsmedewerker op een achturiQe werkdaQ daadwerkelijk beziQ is met zijnproductie 

x -> efficientie = graadmeter voor productiviteit 
-> arbeidsproductiviteit bestaat uit (incl. minimale verdeling %) : direct productief werk (57%), indirect productief werk (16%) en onproductief werk (rust en persoonlijke 

Aigemeen 
verzorging (16% en aan- en afloop 11 %) 

2 Welke factoren zijn van invloed ->er zijn allerlei factoren te benoemen en deze zUn in te delen in drie hoofdgroepen: 
op de arbeidsproductiviteit van 1. motivatie 
een bouwplaatsmedewerker? x 

2. bouwplaatsituatie 
3. organisatie en management (wachten, werkomstandigheden en taakonderbrekingen) 

PB 1: Motivatie van 
3 Wat is van invloed op de -> visie uitvoerders ten aanzien van bouwplaatsmedewerkers 

bouwplaatsmedewerkers is 
motivatie van een -> datgene wat een bouwplaatsmedewerker wil bereiken in zijn werk 
bouwplaatsmedewerker? x 

-> doel welke een bouwplaatsmedewerker oPQelegd krijgt niet optimaal 
-> beloning bouwplaatsmedewerker 

4 Hoe komt een -> bedrijfsbureau maakt een opzet en na overleg met een uitvoerder en goedkeuring van allerlei partijen wordt deze definitief gemaakt 
bouwplaatsinrichting tot stand? 

x x 
-> speciale aandacht voor de onderdelen bouwkraan, bouwaansluitinQen en bouwketen 

PB 2: Geen ideale 
5 Welke factoren zijn van invloed -> grootte bouwplaats, situatie, opslagplaatsen en tijdsduur materiaal/materieel bouwplaatssituatie 

op het inrichten van een x x -> veiligheidsaspecten m.b.t. mensen op en rondom de bouwplaats 
bouwplaats? -> voornaamste risico's m.b.t. locatie materiaallmaterieel, ruimteQebrek en onloQisch geplaatste bouwketen 

6 Hoe wordt een planning -> bedrijfsbureau maakt een planning uitgaande van calculatietijden en kengetallen voor bijvoorbeeld een kraan 
opgesteld? x x -> planning wordt in een beginstadium overlegd met de uitvoerder en projectleider die de uiteindelijke goedkeuring geeft 

-> men let op: of de gewenste bouwtijd gehaald kan worden, het voorkomen van stagnaties en een vlotte uitvoering met een minimum aan personeel en materieel 

PB 3: Verbeteren van de 7 Waar dient een uitvoerder -> let op bouwtijd, ploegen/onderaannemers, communicatie tussen partijen, organisatie materiaallmaterieel, benodigde gegevens en veiligheid en gezondheid 
organisatielhet management rekening mee te houden tijdens x x op een bouwplaats het management op een -> onderhouden hoog activiteitsniveau, efficientie van het werk, motiveren van personen en nastreven van kwaliteit 

bouwplaats? 
8 Hoe wordt er nu omgegaan met 

-> uitvoerder voert management aan de hand van zes weken schema's en door bouwplaatsmedewerkers korte instructies te geven. leder doet dit op zijn eigen manier. Een 
het management op een x x 

uitvoerder krijgt bouwplaatsmedewerkers veelal aangereikt. 
bouwplaats? 

9 Hoe zijn arbeidsnormen -> een arbeidsnorm volQt uit een netto bewerkinQstijd, een bruto bewerkinQstijd, richttijd en uiteindelijk krijQt men een calculatieti jd 
opgebouwd? x x -> zaken als rust en persoonlijke verzorging, aan- en afloop, seriegrootte een aantal bouwlagen zit hierin verwerkt 

-> bij elk project wordt er per onderdeel bekeken wat de arbeidsnorm moet zijn. Hiervoor maakt de calculatie afdeling gebruik van referentieprojecten en past daar waar 
Op gebied van nodig de een norm aan 
bedrijfsorganisatie 10 Welke relatie bestaat er tussen 

-> ze moeten samenwerken met de bouwplaatsmedewerkers van Heijmans Bouw Best BV. en maken bovendien gebruik van de middelen die er zijn op een bouwplaats 
de inkoopafdeling en de rol van 
onderaannemers tijdens de x x 

-> een uitvoerder zal met deze twee feiten in zijn hoofd moeten werken. De inkoopafdeling heeft in het voortraject echter een belangrijke functie door bij het selecteren te 
uitvoering? letten op kwaliteit van een onderaannemer en het zo compleet mogelijk uitbesteden. 

11 Hoe kijken medewerkers van De verschillende Qroepen Qeven als voigt aan wat volgens hen de meest negatieve invloed heeft op de arbeidsproductiviteit 
Heijmans Bouw Best BV. naar de -> meningen bouwplaatsmedewerkers: problemen zijn taakonderbrekingen en het wachten op met name materiaal 

PB 1,2 en 3 
arbeidsproductiviteit van de 

x -> meningen uitvoerders: problemen met de motivatie en het wachten 
bouwplaatsmedewerkers? -> meningen overige partijen: probleem van taakonderbrekinQen met als QevolQ een afnemende motivatie 

-> overall kan Qezegd worden dat de problemen liggen op het gebied van taakonderbrekingen en de motivatie 
-> uit de enquete voigt dat bouwplaatsmedewerkers het liefst zelfstandig willen werken zonder al te veel onderbrekingen op welke manier dan ook 

12 Waar verliest een 

PB 1,2 en 3 bouwplaatsmedewerker de x -> significant is aangetoond dat er te veel tijd verloren gaat welke terug te vinden is in het indirect productieve deel. Dit gaat ten koste van de direct productieve tijd 
meeste tijd mee op een achturige 
werkdaQ? 
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Bijlage 14: Reacties uitvoerders op resultaten en conclusies 

Uitvoerder 1 

Voor onderaannemers een goede startbespreking en af en toe gebruik maken van formulieren 

Er moet zo compleet mogelijk uitbesteed worden en let op een onderaannemer kan niet alles 

3 wekelijks plannen is een optie voor een uitvoerder. 

Er zijn dingen die nu eenmaal tussendoor komen, bijvoorbeeld hekken verplaatsen 

Er zou per week gepland kunnen worden [max. 2 weken] 

• Kan zich vinden in de conciusies, de aansturing moet inderdaad beter! 

Uitvoerder 2 

Motivatie is slecht, na weken weten ze nog steeds niet waar iets ligt. 

Het is lastig om met taken te werken, je hebt te maken met veel oudere mensen. 

Voorbeeld: een penant metselen gaat snel , aileen het stellen duurt weer wat langer hierdoor zou je alles uitgebreid 

moeten voorbereiden [optie werkvoorbereiding] 

Probleem is dat een en ander op elke bouwplaats verschillend gedaan wordt 

Taakstelling: zes weken planning voor een uitvoerder zelf aanhouden. Wekelijks is het handigste voor de 

bouwplaatsmedewerker. Het is aileen lastig om het zo te zeggen, elke taak is inmiddels anders 

• Kan zich niet helemaal vinden in de percentages en de motivatie is echt een groot probleem zie eerste punt. De 

aansturing daarentegen kan anders, aileen is toch lastig . 

Uitvoerder 3 

Plannen op productie onderdelen; voor drie weken kan best 

Het is aileen lastig, je hebt te maken met een cultuuromslag. 

Aansturing moet beter, maar motivatie blijft een probleem. Wij werken ook gewoon naar behoren, de mentaliteit bij de 

mannen is een probleem! 

Uitvoerder 4 

Vanuit zichzelf. Wil het werk met zo min mogelijk mensen maken, dus wanneer er zes taken tegelijkertijd plaats vinden 

moet men af en toe 'springen' . Het is namelijk altijd zo dat: 

Reactie uitvoerders op resultaten en conc/usies 

Te veel man is niet handig [hebben ze niets te doen] 

Te weinig man is niet handig ['springen' ze van het een naar het ander] 

Te veel tussendoor iets anders moeten do en heeft met bovenstaande te maken, maar hoofdzaken zijn: 

- meer- en minderwerk 

- te laat goede stukken krijgen 

- fouten die gemaakt worden 

Onderkend dat de aansturing niet optimaal is. 

Uitvoerder 5 

rUle 

Mensen willen een zo hoog mogelijke beloning, zo min mogelijk uren werken en zo min mogelijk doen. Ze denken dat ze 

aileen maar rechten hebben. 

Een metselaar die even tussen door moet vegen, omdat hij vanwege de vorst niet kan metselen begrijpt dit niet. Hij wil 

thuis zijn op dat moment en hij ziet het werk dan als bezigheidstherapie l 

Een uitvoerder kan 80-90% van de mensen op een bouwplaats een taak mee geven. 

Mensen moeten betrokken zijn. 

Aileen vaak problemen waardoor zaken tussendoor opgelost moeten worden. Bijvoorbeeld door fouten in de ruwbouw 

(maatafwijkingen) wordt met het stellen de norm niet gehaald . 

Probleem is verder dat kwaliteit personeel achteruit gaat en over 5-10 jaar is er bijna geen personeel meer. 

Ook is de markt een probleem, maar dat moet niet als een belemmering gezien worden. 

Taakstellingen mee geven is lastig qua tijd . Er zou dan een extra uitvoerder bij moeten. 

Verder zullen mensen zich een hoek gedrukt voelen. 

Ook is af en toe een probleem dat bouwplaatsmedewerkers zeggen dat ze een taak snappen, maar dat in de praktijk blijkt 

dat het er toch niet uit komt. 

Begrijpt de resultaten, maar zegt dat men het zo optimaal mogelijk probeert te sturen maar dat de mentaliteit en instelling 

bij sommigen te wensten over laat. 
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15.2 Taakinstructieblad 

T aakinstruct ieblad I-
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Bijlage 16: Schematische opzet die de werking van het hulpmiddel weergeeft 
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Opstellen planning en taakinstructie: 

Input 

schematische opzet met als voorbeeld activiteit A, 
zo gaat het ook voor aile andere activiteiten, B tim L 

Stap Automatisch/handmatig Ondersteunende 
documenten 

Handeling Terugkoppeling Praktijksituatie/doel handeling 
Output op 

werkblad 'planning' en taakinstructieblad 

0) 
® 

® 

CD 
® 

® 

o 
® 

® 

CD 
® 

® 

® 
® 

® 

[wie] 

Uitvoerder 

START 

Opslaan 'blanco' 
}-- -I-----------+-- -f document onder &en 1---+

1
-'71 

nieuwe naam 

Nleuw bastand mat planning 
en taatcbladen: 
Opgeslagen onder naam; 
Taakin5fruclje 'projectnr. ' 'Ie 
plannen we/fsn' 

/ 

Uilvoercler 1---+-tJ Wetlcbegrding Ilt----+_-I ~op 1---1--71 Planning mil: projecInaam-en Ir-
'-___ / L _ - J _rkblad 'planning' 1 Ll ____ nu_ IYm8I' ___________ -' 

Taakbladen met: f 
-prejean_m- en nummer r-

, _----.J 

( A.mmati&ch ) - - -

Planning met: 
_nummers op 1---1--71" .-!mummer .. voor de t--_-+--+IOvera,plenning 1 Uilvoerder 

r-----------------------~----~ 

Invoeren I 
_lad 'planning' I komende zes -'<en r_ 
vODlzes~ 

~----r---~ IL---------------' t---------------T---~ 

( Automatisch ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .'-( ___ ~_:_bla_u:_~_es_:_~_v_:::_de ____ __'fr-
Uilvoerder 

I lNerallplenl1ll'lg I Invoeren hoofdaclMteil 

l----+--llll'MkbegiOOng l---+---l en deelactivilsiaen mel I-- +"'.i 
V'A!rkblad 'BP~ring' I bijbehorende BPA-code I 

Planning met: 
-hoaftlactivlelt 
-{deel)aclivileiten mel fr -. op _lad 'plaming' bijbehorende BPA-code 

1"---------

( Automati&ch ) - n I Taakblad A met: I 
-soon activiteit 

- - - - - - - - - I'-____ -' .. "".""e ..::.adivite_· "-.. ,,-ilen __ lb_.V_. de _____ -.J r-
tijdsplanning 

~_~r __ ..., 

IllNen\IPlllnnllg I Invoeren (ui! ~ voeren) Planning met btl de j-
( 

'\ Werkbegroting hoeYeeIhade mel deelactlvltlllen de: 
Uitvoerder )1----+-1 Tekeningen _ 1--+--11 eenheid en erb~snorm I -hoeveelheden mel eenheden _ . 

op _rkblad 'planning' .. rbeidsnonnen 

------- ---------1 ~:=~~..:~=~~~de f _kbegroting verbruilcl mogen 
wotden 

Uitvoerder l--- -+--ll Pe.--Isplanning 1--
'---_/ -----------

lnitialen van de peraonen r--I / invullen bij de hoaftI- en Planning met: 
deeIactivi1Ieiten die voor de -initialen blj de hooId- en 

uitvoering ervan moeten deelactillllllilen 
zorgen L-._--r---........ 

I Planning met: / ..... ntat pereonen dat een 
(deeI)ac:liv~eiI uilvoert 

-------- --------- L.-_~ ____ d~_hre __ ~~~~_~_·~~~~de_V_Wb __ M_.u_n ____ ..J 

-'<begroting 

.. 

~jkheidtdaan~ aantal personen welke de 
~iteit uilgaanvoeren 

Uitvoerder maakl 
eennieuwe 

plamingltaakbladen 
in sen uniek 

besland 

Duideijkheid t.av. 
de conmunicalie: 
iedereen heeft he! 

over heIzetIde 
P'ojIIct 

Uitvoerder is zic:h 
~st del er voor 

deingevoerde 
-'<en gapland 
moat worden 

U_neMI 

voor zichzell op een 
r1tje Mlu 

activteiten voor de 
komende zes _un 
uilgeYoenl moaten 

worden 

Duidelijkheid voor 
een uitvoerder 

hoeveel manuren hij 
kan inzetlan ter 

uilvoeling van een 
bepaalde activiIeit 

Per (deeI)actiIIW is 
held ..... clce 

gut uitvoeren en 
hoeveel dagen er 
verbruikl mogen 

worden 

Opmerking 
Elke afzonderlijke stap kan tijdens het 

doorlopen van aile stappen op elk wiHekeurig 
tijdstip aangepastlveranderd worden . 

L-.I _____ --.~ 
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Plannen dagen wanne. de 
hoofdactivileil en 

deelaclivitaitan uilgeYoerde 
rroetenWOlden 

Versdlillen bekijken tussen de 

Taakblad A met 
-inillaten van de ~en die 
de actMteil gaan uitvoeren 

hootdac:livft'elI (donker 

-18 dagen voIgen5 
ingevulde pI.nning 
-Ie gebruiken IT8nuren 
voIgens inll8l'ulde planning 
-vergelijking hoeveelheid 
lT8nuren vclgens 
~eg~ an ingeYulde 
planning 

Taallblad A met: / 
-de ingeYulde planning 

.~ 

hoeveeIheid IT8nuren volge .. I--+--------i~ \-- -+---- ---- ---11 de _rllbegroling en die van Akkoord >-------j--r.ee, aanpassen slap en/of 6 

Uilvoerder na 0IIet1eg 
met 

de ingevulde planning 

Invllien op taaJcblad A--' 
rrelltriaaVmat.erieeI benodigd 

m.b.t de activtel. Oil 
aangevuld met de plallls waar 

men he! lean vinden 

Invullen op taakblld A met 
... Ice veiligheldsaspecten 
rekening gehouden dient lit 

worden 

Invllien op taakblad A --... 

\ -+ -----------t"1. zaken niel v~eIan mogen·~_Ir_t__?I 
,. '" de .. oaring van ~MP.a~~'rkero/ activiIeiI 

Invullen op taakblad A 
WIInr.er de activiIIIiI Lilerlijk 

ge<e«I moe! zijn 

E1NDE 

Taakblad A met 
-benocfogde IItkeningen 

Tukblad A met 
-benodigd mal8riaaVrnaterieel 
en _ dila'" 18 vinden is 

Taakblad A milt 
-veiigheidsa5pec:ten m b.t. de 
activitait 

Taallblad A met: 
-zalcan mb.l de ullvoerings
IT8thode. Hat gaat om 
bijzondere aandachtspunlen 
voor de uilvoering van de 
adillileil bijv. 
IMalitei1llaspecten 

Taakblad A met: 
-de de"'e, het tijdstip 
wanneer de activiteI: uller1ijk 
gereed moe! zijn 

Vooralle 
(deeI)activitaitan i5 
bepaald op-'te 
tijdslippen deze 

uilgeYoerd moeten 
WOlden 

Verac:hil is W88r Ie nemen 
lusllen de begrOCe- en de 

door de uilvoerder 
geplande manuren. Een 
u~der lean hiema 

0IIer1eg pIegen mel de 
projectleider en .,...,tuele 

aenpeRingen doen 

Bouwplaatsmede-
_ken; 'MIten 

walke lekeningen 
benodigd zijn voor 

de uitvoering van de 
activiteit 

voor 
bouwplla1smede
-'t_ ........ 

veiigheidse&pecten 
in acht moe!en 

worden genomen bij 
de ulvoering van 

MIl activlteit 

_ken; hebben 
duidelijkheid Oller 

zaken die van 
belangzijn voorde 

rranier van 
ulvoeren van sen 

.ctNitait 

BouwpIaal5mede
_ken; 'MIten hat 

tijdsstip waarop sen 
de hooIdactivfteit 
gereed meet zijn 

Nadat voor zes weken een planning is 
gemaakt met taakinstructiebladen kan de 

planning tussentijds aangepast worden . Oil 
kan op elk gewenst tijdstip. Hiemaast wordl 

aan de hand van een voorbeeld 
schema tisch weergegeven welke stappen 

ondemomen moeten worden. 

IL....-U ___ ~ 



Tussentijds aanpassen zes weken planning na bijvoorbeeld de 4e week: schematische opzet met ter illustratie een aan te passen planning 
van de periode week 21 tim 26 naar week 25 tim 30 

Input 
Stap Automatisch/handmatig 

[wie] 

Ultvoerder 

Ondersteunende 
documenten 

Handeling 

START 

Opslaan ...... Ie 
paSSM planning 

onder 8M .., nleuw 
naam 

® 
® Uitvoerder f-- -t-----iJ OveraUpianning 

l 
l I nlloeren weeknummers 
f---+----1 25 thn 30 O!) ~ad 

'planring' volgens stap 2 

® 
._~,....v, I ale 

gegeyens van de 

Uitvoerder 
afgeronde activiteiten O!) 

de planning en de 
laakbladen. balrellende 

de _ vier weken 

I BekiJten activiIIeiten -'Ice 
nog niet geheel z," 

® Uitvoerder 

afgllfOnd en deze 
opnieuw inplannen. 

L.-

Hulp hIerbiI kan zljn: 
Hethalen slap 4. 5 en 6 

mel de 

I 
r;-J-- 1 

~ekeningen Bij .tap 4 II_I het om he! 

Praklijl<silualie I inllullen van nog uit Ie 1 voeren hoeIIeelleden 
-

L- -=- ] -=- -=- ~ 
cnn~ I r; stap 5 g_1 he! om hell 

1-1uHI aanpessen van 1 J de personen L-_] __ ~ 
r-- --I e g

--

I Stap 6 voledig ~~ 1 
I I meet 'Mlrden L- _] __ ~ 

1-- --1 

1 
Waas nodig slap 6 
doorlopen v.ordt L- --1-- ~ 

Planning completeren door 
IJIkrkbegroting ni_ activilaiten in • 

Uilvoerder PIHsoneeispiaming r--r-- plannen voor de 
'lllMrkblad ,.,"A weken 25 thn 30. 
C=~-~, Doorloop hiervoor otap 311m 6 

,. 
EIHDE 

Output op 
werkblad 'planning' en taakinstructieblad 

1 
-' 

7 

I 
l 

-I 

-" 

1 

Nlauw besland mill: 
-<lUde planning/laakbJaden-u..e 
aangepast meeten 'Mlrden, 
opgesIagen onder naam; 
TfllJkinslructie 'projecItr.' 'Ie 
pIannen_n' 

Planning met 
..-knunrners voor de kanende 
'no.u-· zes _n 

Taakbladen mat 
_knu","",,", voor de kDmencIe 
'nlelM\!' zes v.eken 

Planning en taakbJaden milt: 
-<:Her gebleven de activitei1en 
die nog met geheel zjn afgerond 

Planning en taakbladen milt: 
Niel slgeronde aclivitHen 
voledig opnieuw ingepIand 
mel daarbij een heldere 
laakinslructie 

Planning en laalcbladen met: 
-n-"'- activit8ilen ingepland 
met bijbehorende laalcbtaden 

/ 

L 

/ 

/ 

L 

L 

Terugkoppeling Praktijksituatie/doel handeling 

--" 

Uilv08lder ~kI 
nieuv.e planning! 

taakbladen in een uriek 
bestand, om zo ook 

vorige planningen en 
taakbladen • bewaren 

Uitvo«der stall zich 
in op 8M1 nieuw in 
Ie plannen periode 

Uitv.,..der heeft 
duidefiik welle 

activiteilen van de 
vorige periode 

aangepast meeten 
_en 

Nog riel afgeronde 
acWileiten zijn 

opnieuw ingepland 
mel de daarbij 

horende taakbladen 

N~ activiteiten 
zij> ingepland met 

bijbehorende 
laakbladen 
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Bijlage 17: Toetsing hulpmiddel, voorbeeld ingevulde planning en taakinstructieblad 

Voorbeeld van een ingevulde planning door de uitvoerder op de bouwplaats in Boxtel. Op de volgende pagina is het bijbehorende taakinstructieblad voor activiteit F te 
zien 

Werkregeling Project: Sellssenwal Boxtel ProJectnr. E70069 

Code 
BPA 

I Manuren 
Mlllllretl 

volget/s 
pl:tIIl/iug 

Namen 
person en 

Aanta/ 
p«sonen 

Dagen Dagen week 8 week 9 week 10 week 11 I we_ 12 ~ week 13 
AdMteit Hoeveelleld Norm Begroting vol gens volget/s J. _2 3 4 5 6 7 8 9 110 11 12 in U 115[16 17 :1819 20 121122 23 24 125126 2728 29 !30 

begrotilg pl:mn/JIg ma dl \NO do vr ma cI wo do I' vr ma di. VVCJ do' vr [ma ! di ! wo do vrJ mil l di 'Ml l do vr I ma di . wo do i vr 
001 pomo,v"" I b8!Jme III md _ btl 6.58 5 ' 

( 0 
( 0 

, , , 'I' , 

52,110 
Ir:Dl ID~HI](I.",' .... nll"'''''' 
1:,3300, IStroken, ,,',""" , ',', ,8q(M) , ,~. , 1.0,0, 80..00 24.0.0. ~OU 

~~ .. .. : : : " " "" : '" ' : , 0. ~ 
I ',', .... " ,',', , , " , .. "" ~ 

'~PI , " , , , """ """"" , ,' 0. 
0. 

IIl1J 
[mb 

HJ,W 
10..00 

;3 

3 

I 
! 

I I 

! 
I 
I 
! 
! 

! 
! 

! 

i i 
! ! 

l , 

i I 
! ! 
1 I 

80,00 24,00 J! 011_ 

1D~;,l~:~~,~~IiJ~e~p:~"~~rl:u,~",;~~»~:·,,tt~,.,M~,~en~I1. :~',~'7~. :~~"~" ~,~;~~5, ,,,oo;'~~, !~~~,i9;,,~~oqT.'~1~1";~o.~~~n~ .. D;o.D~;;.~,~;;~~~,~T,,~~~,,~~1=:;2C=~:3~1::~t:~:r.::~l=IIIII~r-r!-+-+~:~!--'r-,~+-+; ~i~i_, -r~-+-+~~~~~-+-+~~r-~r-+-~ 
"'" , " " (0. 

( 0 
'S ' , (0 

'.... (Jo. ! 
i i I I 

I I 
I I 
I ! 

I I 
I I i I 

I 

.. 00 
__ 17,!lJ 32,0.0. 

I I I • I I 

~r; I stellell~M'.I~Jlr,t)1d I cb bh 11M) 1.BB 1 ~ II! 
I- - 3001 Koz,nen 5Iellen 34,00 ,51 1,50 51,00 4B.00.. 3,.8 I cb bh 2 3,19 3 ..... ---i="""li~~ ___ i--+--+---j!--i--t-+-+--+---ji_I--+-+-+--+--I--+--+-+--+---1 
',.r 300.1 BO'V~panelen 'M"""'" 25,00 , ~ 1,50 37,50 40,00 100 1 4,69 5 li [I=; i I I 
I'~ 3001 Irondomb~en~neel I .. -.... --.~~~ ........ +-.--.--.-.. --.?--~~-., ... -Ir-...... '~ ......... ~ ......... I ......... ,_ ..... ___ ~ __ .. _., ___ , ... _I._,. __ .. --....... ,.- ..... r-+-+-~I ~~r-r-+-+-~~r-r-r-+-+~~~~~I-+_~~~~~r--~+-~~-r, 

:'r~~' 3001 Isoleren bO'l~, .... CI',"'''''' , .' , 8,00 , ,~o,io 1,110 

;~E ::, ",', .. .. ~ 0. 
! I 
I I 
! I I CO 

90.,10. 88,0.0. 1.'1 

II~I-,,~· 22i21T:~~~en~en.p~rol1e,~lem~l, ;'~;;""":;;, ;, ;==r11~ O)IO~O'O, o ,n.~~, i, r." i.O .. ~~11 ~~=1il'5(~I.D;=D=r=~2~41.00;=;iiilii~:~, R· ~F,· F, ,=r=r=i=2=r.~2g~!~3~r:,F=1, ,=. ,=~ 1
2ti

1
5t, ,=,=-J!~ I 1" - --;-1 1--+--:;+:--+--;---1 

I' .... 300.1 OICU\UL "c,·tbvakJminkJmpulen 158,40, mt 0 . .25. , 39,60 Hi ,00. L H. .. ] bb P " ,,!,48 '~ ~~ II I 

I i 
................... ,1 ..................................... , ..................................... ,_ ....... _ ................ I ......... _ .......... ~ ..... _ .. +. __ .......... ".,~ ______ ~ ........... _-.. -+--~~·~0'4 ... ,..... " i I I I ! 1 i 
... _ .. , ....... -t ................ _ ... , .... _ .... .. ,_ ... " .. , ........... , .. ,,, .. , ........ ,·· .. , .. , ...... ,· .. ·· .... · .... I ...... ,· .. ", .. · .. " .. ·+ .... , ...... t .. · .. , ...... · ...... ~.--... --.... -...... -... I.-.-...... -....... -..... ir-~~~'O--+ .. , .... , .. t ....... ," i ! ! I I I 

~.O I I I I 
93,36 40,0.0. 
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Ingevuld taakinstructieblad behorend bij activiteit F van de planning op de vorige pagina 

T a.instructieblad -Project Se lissenwal Boxtel 
Projectnr. ElOO69 BOUY\I 

S 0011 activiteit: P lenu m 2e verd iepi ng 

,w'ie? bh 

:T ck'=ll IIII~ I Platte gron d 2e verdi epin 9 en doorsn ede 

• ~ .. Steige r trappen hl..i s -~ ~ .u~,~ .. 'tOltilI 

-~ ~ 

-~ ~ 

-~ ~ 

-~ ~ 

-~ ~ 

..... riaal Ho uten stijl en -~ T pv OJ ntainers ~ 

lsolatie -~ I ill bij sporthal ~ 

M u~i plex gegrond en ong egro nd -~ dak ~ 

Sl::hroe venl b athoek/slag plug -~ container ~ 

-~ ~ 

-~ ~ 

IVI ';1: .1. . :.L& 
' all~1 KO"'~""~ 11.'=11 I 

IU itvoeringSlTllthode To egansl uik tim mere n · · · · · · .A.an bi nnnenzijde zaagk anten gronde n en ka nten breken · · · · · · Binne n:zj'jde is zichtV'.erk · · · · · · · · · · · · 
IDe.ldline j[rijdag w::ek 11 

Tijdsl)lanning weekS week 9 week 10 waek 11 week 12 week 13 

Ima di wo do \f rna dil wo do \IT rna di wo do ,..~rna d wo do 1IT rna di wo do \f 

PI enun 2e 'Jerel epng l l 
Regew elk tbv plEnum ; 
tu1i ,!tnl", ... un ... "" ... )'1 lent 5a. ! 
lisoialie en tole """"" ... , ",,,!.len 
MJltpex gegrondl 

I 
E l l E I 

! ! 
I 
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Bijlage 18: Evaluatievragen en antwoorden 

Evaluatie uitvoerder Boxtel 

Wat vindt u van het hulpmiddel? 

Ik vind het een prima hulpmiddel, omdat het me nu dwingt om na te denken met hoeveel manuren een activiteit uitgevoerde 

moet worden. Hierdoor ga ik niet meer aileen op mijn gevoel af. Ook vind ik het prettig dat ik geprikkeld wordt om al het 

materiaal/materieel goed voor elkaar te hebben. 

Is het hulpmiddel gebruiksvriendelijk? 

De invoer van de gegevens gaat prima, hoewel het in het begin wei wennen is. Het is eenvoudig om op het werkblad 'planning' 

aanpassingen te doen, aileen de overzichtelijkheid van de planning kan beter. 

Wat vindt u goed aan het hulpmiddel? 

Het is prettig dat automatisch de manuren worden uitgerekend nadat de hoeveelheden en de normen zijn ingevoerd. 

Aansluitend de vergelijking met de geplande manuren is prettig, omdat dit met een projectleider overlegd kan worden. Ook is 

het goed dat er geen normen en manuren op de taakinstructiebladen staan, de bouwplaatsmedewerkers hebben voldoende 

aan allen het tijdspad. Verder is het goed dat het hulpmiddel dwingt om na te denken over het materiaal en materieel zodat ik 

dit goed kan verzorgen. De taakinstructiebladen zijn bovendien duidelijk! 

Wat kan er volgens u verbeterd worden? 

Het zou prettig zijn als hoeveelheden en normen op een snellere manier op het werkblad 'planning' ingevuld kunnen worden. 

Ook zal het ten aanzien van de overzichtelijkheid van het plannen handiger zijn om het tijdspad van de hoofdactiviteiten met de 

person en erbij helder op een blad onder elkaar te krijgen om zo te zien wie, wanneer iets moet doen. Wat betreft het 

handmatig plannen is het lastig wanneer een (deel)activiteit bijvoorbeeld een halve dag mag duren, dit kan niet ingevuld 

worden. Dit zal echter altijd een probleem zijn en het is ook niets om per uur in te gaan plannen. In een dergelijk geval moet er 

naar het aantal manuren van de hoofdactiviteit gekeken worden. Wat betreft de taakinstructiebladen hoeft niets verbeterd te 

worden. 

Is het u opgevallen dat bouwplaatsmedewerkers meer met hun eigen werkzaamheden bezig zijn en minder met zaken als 

lop en, zoeken, halen en ove/1eggen? 

Ja, bouwplaatsmedewerkers zijn minder aan het lopen, zoeken en halen en meer met hun taak bezig. Overleggen doen ze nog 

wei en dit zal altijd wei blijven. Zeker omdat je vaak te maken hebt met een leermeester en leerling. 

Merkt u dat de motivatie van de bouwplaatsmedewerkers op een positieve manier beinvloedt wordt? 

Nee, hier heb ik niets van gemerkt. Het heeft ook te maken met wat v~~r soort personen er op de bouwplaats rond lopen. Niet 

iedereen heeft de instelling om met de taakinstructiebladen te zullen gaan werken. 

Wordt de arbeidsproductiviteit volgens u verhoogd door toepassing van het hulpmiddel? 

Ja, de arbeidsproductiviteit stijgt zeker. 

Zult u het hulpmiddel, wanneer het helemaal geoptima/iseerd is, gaan gebruiken in de toekomst? 

Evaluatievragen en antwoorden 

rUle 
Ja, ik zal zeker met het werkblad 'planning' aan de slag gaan. Ook de taakinstructiebladen zijn volgens mijn nuttig het hangt 

aileen af van de bouwplaatsmedewerkers hoe zijn op lange termijn ermee werken. 

Evaluatie uitvoerder Venray 

Wat vindt u van het hulpmiddel? 

Ik vind het een goed hulpmiddel. De bouwplaatsmedewerkers weten nu hoe lang ze ergens over mogen doen wat ze bewust 

maakt. De invoermogelijkheden qua materiaal etc. is prima en bovendien zijn de taakinstructiebladen een goede leidraad om 

overleg te voerden met de bouwplaatsmedewerkers. 

Is het hulpmiddel gebruiksvriendelijk? 

Op zich werkt het makkelijk, maar ik ben niet zo'n held met de computer. In het begin kost het wei even tijd, maar op lange 

termijn zal dit gemakkelijker gaan. 

Wat vindt u goed aan het hulpmiddel? 

Het invullen van het materiaal/materieel is erg prettig. Het is een goede checklist voor wat er allemaal nodig is voor een 

activiteit. Dit is ook goed v~~r de bouwplaatsmedewerkers. Verder is het planningsgedeelte een goed hulpmiddel, omdat zo 

inzicht wordt verkregen in de manuren. 

Wat kan er volgens u verbeterd worden? 

Zou het zo niet weten. Het planningsgedeelte is grof een goed hulpmiddel, het zou wellicht handig zijn als meteen helder was 

hoeveel manuren nog verspijkerd mogen worden. 

Is het u opgevallen dat bouwplaatsmedewerkers meer met hun eigen werkzaamheden bezig zijn en minder met zaken als 

lop en, zoeken, halen en ove/1eggen? 

Het lopen etc. zal altijd wei blijven, maar doordat men weet hoeveel uren er voor een activiteit staan zal een 

bouwplaatsmedewerker hier meer op gaan letten. 

Merkt u dat de motivatie van de bouwplaatsmedewerkers op een positieve manier beinvloedt wordt? 

Ja, het is zeker positief v~~r de motivatie. 

Wordt de arbeidsproductiviteit volgens u verhoogd door toepassing van het hulpmiddel? 

Ja natuurlijk, aileen de duidelijkheid van het materiaal/materieel helpt hier enorm bij. Verder voelen de 

bouwplaatsmedewerkers zich meer betrokken wat een positieve werking heeft. 

Zult u het hulpmiddel, wanneer het helemaal geoptima/iseerd is, gaan gebruiken in de toekomst? 

Ja, waarom niet. 

Evaluatievragen bouwplaatsmedewerkers Boxtel 

Wat vindt u van de taakinstructiebladen? 

Het is een goede stap, we moeten er zeker mee doorgaan. Er zullen een hoop irritaties weggenomen worden. Verder is het 

ook goed v~~r een uitvoerder zodat hij meer 'schema' krijgt. Hij heeft alles duidelijk voorbereid en kan zo meer binnen in de 

keet zijn werk doen in plaats van steeds maar weer buiten te hoeven corrigeren. Zeker het stukje tijd wat mee wordt gegeven is 

handig. Ik dacht op het moment dat ik startte met de activiteit dat ik er ruim de tijd v~~r had, maar uiteindelijk had ik toch de 

volledige tijd nodig. 
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lijn de taakinstmctiebladen praktisch nuttig? 

Ja, ze zijn in principe nuUig. Ik zou echter graag dit soort zaken in een map in de keet hebben liggen. Hiermee bedoel ik dat 

een uitvoerder best voor een aantal weken activiteiten op een rij mag zetten en dan kunnen wij zelf wei onze werkzaamheden 

bepalen . 

Wat vindt u goed aan de taakinstructiebladen? 

Oeze zijn goed, alles staat er op waardoor ze duidelijk zijn. 

Wat kan er volgens u verbeterd worden? 

Een aanvulling kan zijn dat we er zelf op kunnen vermelden hoelang we over een activiteit doen. Oit in verband met 

terugkoppeling naar de uitvoerder. 

Worden voor u de werkzaamheden door de taakinstructiebladen vergemakkelijkt? 

Ja, het is inderdaad gemakkelijker. Oit heeft betrekking op het lopen wat nu stukken minder zal zijn. Zeker op grotere 

bouwprojecten kan dit tijd besparen . 

Wordt uw motivatie op een of andere manier positief beinvloed door de taakinslmctiebladen? 

Werkt er prettiger door, omdat een en ander helder op papier staat? 

Ja, het werkt absoluut prettiger. 

luff u de taakinstmctiebladen in de toekomst willen gaan gebruiken? Ja, het is zeker handig. 

Evaluatievragen bouwplaatsmedewerker Boxtel 

Wat vindt u van de taakinstmctiebladen? 

Ik vind het een goed idee, maar ik denk dat servicebouw hier meer aan heeft. Oesondanks denk ik dat het voor de bouw een 

bruikbaar hulpmiddel kan zijn . Verder is het wei goed en overzichtelijk blad . 

lijn de taakinstmctiebladen praktisch nuttig? 

Ik vind het prettiger om voor minder weken tegelijkertijd een instructie mee te krijgen, omdat je maar een papiertje in je zak heb 

wat lastig is bij te houden. 

Wat vindt u goed aan de taakinstmctiebladen? 

Er is duidelijkheid over waar materiaal/materieel ligt. Verder is het prettig om de juiste tekening mee te krijgen. 

Wat kan er volgens u verbeterd worden? 

Zoals gezegd lijkt het mij handiger om voor een kortere tijd, circa een a twee weken, een taak mee te geven. 

Worden voor u de werkzaamheden door de taakinstructiebladen vergemakkelijkt? 

Zeker wat betreft materiaal en materieel, dit hoef ik niet meer te zoeken. Ook zaken die bij het kopje uitvoeringsmethode staan 

zijn handig . Oit laatste moet echter wei specifiek worden beschreven. 

Wordt uw motivatie op een of andere manier positief beinvloed door de taakinstmctiebladen? 

Werkt er prettiger door, omdat een en ander helder op papier staat? 

Ja, het werkt prettiger doordat we langer met een taak bezig kunnen zijn. 

Evaluatievragen en anlwoorden 

lult u de taakinstmctiebladen in de loekomst willen gaan gebmiken? 

Ja, ik denk het weI. 

Evaluatievragen bouwplaatsmedewerkers Venray 

Wat vindt u van de taakinstmctiebladen? 

rUle 

Goed en overzichtelijk blad. Zeker qua materiaallmaterieel is het handig. Verder wil je nu de uren ook halen die er op het blad 

staan. 

lijn de taakinstructiebladen praktisch nuttig? 

Ja, het is zeker een goede leidraad voor ons, we weten nu wat we nodig hebben. 

Wat vindt u goed aan de taakinstrucliebladen? 

Het materiaallmateriaal wat er op staat is zeker makkelijk. 

Wat kan er volgens u verbeterd worden? 

Oat we zelf erop kunnen zetten wat we exact gedaan hebben. Het kan namelijk zijn dat we extra werkzaamheden tussendoor 

gaan doen, bijvoorbeeld een collega helpen met het opzetten van een rolsteiger. 

Worden voor u de werkzaamheden door de taakinstructiebladen vergemakkelijkt? 

Het is in het begin natuurlijk handig . Ook m.b.t. de uitvoeringsmethode is het inhoudelijk handig , er kan daarmee ook 

terugkoppeling plaats vinden naar een uitvoerder. Bijvoorbeeld de hoeveelheid stelru imte die er te weinig is. 

Wordt uw motivatie op een of andere manier posilief beinvloed door de taakinstmctiebladen? 

Werkt er prettiger door, omdat een en ander helder op papier staat? 

Wij vinden het prettig werken, het kan aileen zijn dat sommigen gaan jagen. 

luff u de taakinstructiebladen in de toekomst willen gaan gebruiken? 

Het zal zeker bruikbaar zijn. 
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