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EINDRAPPORTAGE AFSTUDEERRICHTING CONSTRUCTION TECHNOLOGY [7RR37]  
 
Het ontwerpen van een bouwproces met meer dan 8 arbeidsuren, wordt bedrijfstijdverlenging genoemd. De 
ontwerpaspecten voor het bouwproces bestaat uit bouwkosten, bouwtijd en projectrisico’s. Door toepassing 
van bedrijfstijdverlenging ontstaan voor de productiemiddelen effecten ten opzichte van de gebruikelijke 8-
urige werkdag. Het kunnen benoemen, waarderen en beheersen van deze effecten maakt het mogelijk om 
een waardecreatie voor bouwtijd te realiseren. De procedure “Tool 40+” is het passende hulpmiddel bij het 
nemen van een GO of NO GO besluit voor toepassing van bedrijfstijdverlenging. 
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Voorwoord 
 
Dit boekwerk dat u in handen heeft is het eindrapport [vakcode7RR37] met titel Bedrijfstijdverlenging, het 
verhogen van de productie-uren. Het is een beschrijving en verantwoording van het onderzoek en ontwerp 
van de Tool 40+, dat is uitgevoerd in het kader van mijn afstuderen bij de Mastertrack Construction 
Technology aan de faculteit Bouwkunde aan de Technische Universiteit te Eindhoven. 
 
Tijdens de onderzoeksfase is op basis van een utilitair bouwproject [Maaswaard te Venlo] van Heijmans 
Utiliteitsbouw te Rosmalen kennis verkregen om antwoord te geven op de problematiek en doelstelling 
van het onderwerp. Deze kennis vormt de basis om tijdens de ontwerpfase van het afstudeertraject vorm 
te geven aan het hulpmiddel waarmee het bij aanbestedingen van utilitaire projecten voldoende bekend 
is wat de effecten zijn op de ontwerpaspecten [bouwtijd, bouwkosten & projectrisico’s] als gevolg van 
bedrijfstijdverlenging  
 
Aansluitend aan het onderzoek is in de ontwerpfase de Tool 40+ ontwikkeld. De Tool 40+ is een procedure 
welke digitaal in Microsoft Excel is uitgewerkt. Het doel van deze procedure is om de gebruiker 
[projectleider, planner, werkvoorbereider, etc. van een bouwproject red.] in een procesgerichte benadering te 
sturen en ondersteunen bij de effectbepaling van bedrijfstijdverlenging. Door het in beeld brengen van 
de effecten binnen het kader van wet- en regelgeving kan een doelmatig besluit genomen worden voor 
het wel of niet toepassen van bedrijfstijdverlenging. De procedure is daarnaast een 
communicatiedocument tussen de betrokkenen personen. De procedure bevat alle informatie die bij de 
onderbouwing van bedrijfstijdverlenging nodig is. 
 
In dit voorwoord wil ik iedereen van Heijmans Utiliteitsbouw bedanken die mij heeft kunnen 
ondersteunen door het beantwoorden van vragen of het geven van goede raad. Daarbij veel dank in het 
bijzonder voor dhr. ir. M. Bottema, voor de duidelijke en betekenisvolle feedback tijdens de begeleidingen. 
Ook voor het beschikbaar stellen van een werkplek intern bij Heijmans Utiliteitsbouw. Daarnaast dank ik 
de begeleidingscommissie, dhr. ing. C. de Bruijn [hoofdbegeleider] en dhr. dr. ir. E. Vastert 
[medebegeleider] voor de begeleidingen, feedback en beoordeling vanuit de Technische Universiteit te 
Eindhoven. 
 
In dit voorwoord maak ik gelijk van de gelegenheid gebruik voor een speciaal dankwoord aan mijn 
(schoon)familie. Allen hartelijk dank voor jullie interesse in de studie en mij als persoon. De afgelopen 
studiejaren heb ik waardering en liefde van jullie mogen ontvangen. Speciaal dank ik Mam en Pap voor 
de ondersteuning, de motivering, het geduld, het reizen, de interesse en de liefde die ze mij hebben 
gegeven. De mogelijkheid om te studeren en mijn opvoeding hebben er toe geleid dat ik met succes deze 
studie heb afgerond. DANK! 
 
Dianne, mijn lieve vrouw, deze laatste woorden zijn speciaal voor jou. Dank, dank en nog eens dank voor 
het engelengeduld dat je voor mij over hebt moeten hebben. Jouw liefde en onze pracht van een dochter 
Lyla, hebben de laatste weken van dit proces zoveel meer betekenis gegeven. Niet alleen in deze laatste 
fase, maar ook in de jaren dat wij samen zijn heb ik altijd op jouw steun en vertrouwen kunnen rekenen. 
Samen staan we nu voor een nieuwe fase in het leven, een fase welke wij met alle liefde en plezier samen 
en met onze families gaan beleven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stefan Kauffeld 
Horst, 24 augustus 2012  
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Begrippenlijst 
 
ABK Algemene BouwplaatsKosten zijn kosten van voorzieningen, productiemiddelen en daaraan verbonden 

arbeid, die in het project worden gebruikt, die niet direct aan onderdelen van het bouwobject kunnen worden 
toegerekend en die niet in het project achterblijven (Bouwend Nederland). 

 
Activiteit Beschrijving van werkzaamheden wat kan bestaan uit 6 basisactiviteiten prepareren, transporteren, 

uitzetten, bewerken, verwerken en conditioneren (Maas, et al., 1996)  
 
APV Een gemeentelijke verordening is een op gemeentelijk niveau vastgesteld algemeen verbindend voorschrift. 

Het is een wetgevende regeling op gemeentelijk niveau. De belangrijkste en meest omvattende 
gemeentelijke verordening in een bepaalde gemeente wordt in Nederland vaak aangeduid als Algemene 
Plaatselijke Verordening (Wikipedia, Gemeentelijke verordening, 2010) 

 
Arbeidstijden De uren die gewerkt worden tussen de overeengekomen start- en eindtijd  
 
Bedrijfstijd Het aantal uren per werkdag dat effectief wordt geproduceerd (Flapper, Bouwplanning, 2004) 
 
Bedrijfstijdverlenging Een bouwproces met meer dan de gebruikelijke 8 arbeidsuren waarmee in een bouwproces wordt 

gecalculeerd 
 
Beheersaspecten Geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit (GOTIK) zijn de essentiële aspecten bij het beheersen van 

processen bij projecten 
 
Bouwactiviteiten Een herkenbaar deel van een productieproces en werkmethode in de uitvoeringsfase (Flapper, 

Bouwplanning, 2004) 
 
Bouwdeel Een aantal activiteiten representatief voor een herkenbaar productieproces, uitvoeringstechniek en 

werkmethode in de uitvoeringsfase (Flapper, Bouwplanning, 2004, p. 60).   
 
Bouwfase Een naar uitvoeringstechniek herkenbaar deel van het bouwproces (Flapper, Bouwplanning, 2004)  
 
Bouwtijd Totaal interval + productietijd (Flapper, Bouwplanning, 2004) 
 
Bouwvoorbereidingsfase Fase van het in de markt komen van een project tot het gunnen van het werk (contract) 
 
CAO De Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) is een contract waarin zaken zijn geregeld zoals de hoogte van 

het salaris, vakantiedagen, overwerk en pensioen. Deze regelingen komen tot stand door onderhandelingen. 
Aan de ene kant onderhandelt vaak een werkgeversvereniging namens de werkgevers. Aan de andere kant 
onderhandelt de vakbond namens de leden die lid zijn van de vakbond. De leden van de vakbond stemmen 
over het resultaat van de onderhandelingen. (Infra, 2011)  

 
Contractplanning Gelijk aan contractschema. Is een tijdschema als uitwerking van de bouwtijd in bouwfasen en in 

gebouwdelen. Het contractschema is bestemd voor de partners in het bouwproces en is bedoeld om de 
wederzijdse verplichtingen contractueel vast te leggen. (Flapper, Bouwplanning, 2004) 

 
Contractvormen DBFMO Design, Build, Finance, Maintain and Operate In een DBFMO-contract is de marktpartij/het consortium van 

marktpartijen niet alleen verantwoordelijk voor de financiering, het ontwerp en de bouw van een object, 
maar ook voor het onderhoud van het gebouw en het leveren van (een gedeelte) van de facilitaire diensten 
gedurende een bepaalde looptijd (bijvoorbeeld 25 of 30 jaar). (Facilicom, 2011) 

 
DBK Directe BouwplaatsKosten bestaat uit de totale kostprijs voor directe arbeid, directe materialen en 

onderaannemers  
 
Doelmatig Als inspanningen daadwerkelijk bijdragen aan de realisatie van het beoogde doel (Wikipedia, Doelmatigheid, 

2008) 
 
Doorlooptijd De tijd benodigd voor de realisatie van een activiteit, bouwdeel, bouwfase, etc.  
 
Effect Een gebeurtenis of omstandigheid die optreedt als resultaat van feiten en/of gebeurtenissen (Wikipedia, 

Gevolg, 2011) 
 
EMVI Economisch Meest Voordelige Inschrijving 
 
Gap Figuurlijke kloof. In het kader van dit onderzoek te lezen als verschil tussen vraag en aanbod 
 
Gunnen op Waarde Gunnen op waarde betekent in de context van de aanbestedingsregelgeving het ‘vaststellen van de 

Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI)’. Het principe van deze vaststelling is gebaseerd op het 
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beoordelen van de aangeboden kwaliteit in combinatie met de prijs. Kwaliteit en prijs vormen de input voor 
het Gunnen op waarde; de EMVI-score is de output. (Jansen, et al., 2007) 

 
Gunningcriteria Aanduiden van criteria die de meerwaarde bepalen (Jansen, et al., 2007) 
 
Interval  Het tijdverschil tussen de start van twee opeenvolgende activiteiten (Flapper, Bouwplanning, 2004) 
 
Lean Lean manufacturing (Engels voor slanke productie) of Lean production (of soms het Toyota Production 

System, hoewel dit meer specifiek is) is een managementfilosofie die erop gericht is om verspillingen, zaken 
die geen toegevoegde waarde leveren, te elimineren.  (Wikipedia, Lean manufacturing, 2010) 

 
Ontwerpaspecten  In de bouwvoorbereidingsfase wordt het bouwproces ontworpen voor de 3 aspecten bouwtijd, bouwplanning 

en projectrisico’s 
 
Productie-uren De uren per dag/week/maand/jaar die gebruikt kunnen worden voor productie 
 
Productiedagen Dagen waarop ongestoorde voortgang van de productie mogelijk is; dus werkdagen minus verletdagen 

(Flapper, Bouwplanning, 2004) 
 
Productiemiddelen Arbeid, materiaal en materieel zijn drie onderdelen die nodig zijn om daadwerkelijk bouwproductie te 

realiseren (Maas, et al., 1996) 
 
Productietempo De hoeveelheid productie die per tijdseenheid gemaakt kan worden 
 
Productietijd De tijdsduur voor het uitvoeren van de maatgevende activiteit. (Flapper, Bouwplanning, 2004) 
 
Realisatiefase De fase van contract tot en met oplevering 
 
Tool Een hulpmiddel, instrument 
 
Totaal interval De tijdsduur tussen de start van de eerste en de start van de laatste activiteit (som interval) (Flapper, 

Bouwplanning, 2004) 
 
Werkdagen De weekdagen van maandag tot en met vrijdag minus officiële feestdagen, collectief vastgestelde 

vakantiedagen en roostervrije dagen. (Flapper, Bouwplanning, 2004) 
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Samenvatting 

Bedrijfstijdverlenging als thema van het afstudeerwerk komt voort uit een brainstormsessie bij Heijmans 
Utiliteitsbouw. Tijdens de sessie verbetering concurrentiepositie Heijmans Utiliteitsbouw bij aanbestedingen 
(6 juli 2010) zijn mogelijkheden besproken voor het verhogen van de productie-uren in de realisatiefase 
van het bouwproces. 
 
Verhogen van de productie-uren is een manier om in het uitvoeringsproces op een werkdag meer dan de 
8 gebruikelijke productie-uren arbeid te verrichten. Dit is voor de aannemer mogelijkheid om op het 
gebied van tijd een meerwaarde voor de opdrachtgever te creëren. Juist deze meerwaarde moet er aan 
bijdragen om de concurrentiepositie bij aanbestedingen te versterken. Het waardeaspect tijd betekent 
voor de opdrachtgever een zo kort mogelijk bouwproces. De mogelijkheden om hieraan invulling te 
geven zijn projectafhankelijk, echter van bedrijfstijdverlenging zijn de effecten van de ontwerpaspecten 
(bouwtijd, bouwkosten en projectrisico’s) voor de productiemiddelen (arbeid, materiaal en materieel) 
onvoldoende bekent evenals de wet- en regelgeving. De probleemstelling voor dit afstudeeronderzoek is 
hierdoor als volgt geformuleerd: 
 
Het is bij aanbestedingen van hoogwaardige utiliteitsbouwprojecten onvoldoende bekend wat het effect is van 
bedrijfstijdverlenging (40+) op het bouwproces tijdens de bouwvoorbereidingsfase, doordat het ontbreekt aan 
kennis over wat de effecten zijn van bedrijfstijdverlenging voor de productiemiddelen betreffende de bouwtijd, 
de bouwkosten en de projectrisico’s, en wat toegestaan is conform de wet- en regelgeving hieromtrent. 
 
Het oplossen van het probleem bestaat uit het uitvoeren van een onderzoek en het ontwerpen van een 
passend hulpmiddel. Dit heeft geresulteerd in de volgende doelstelling: 
 
Het ontwerpen van een Tool 40+ waarmee voor bedrijfstijdverlenging de gewenste kennis over effecten op de 
productiemiddelen betreffende de bouwtijd, de bouwkosten, de projectrisico’s en de wet- en regelgeving 
hieromtrent kan worden bepaald, zodat met deze informatie het ontwerpteam doelmatig invulling kan geven 
aan bedrijfstijdverlenging voor maatgevende bouwactiviteiten. 
 
De onderzoeksfase bestaat uit 4 taakstellingen waarmee voor het te ontwerpen Tool 40+ middels een 
casestudy op het referentieproject Maaswaard Venlo kennis is verzameld over de effecten van 
bedrijfstijdverlenging. 
 
1. Vaststellen welke bouwactiviteiten en productiemiddelen van toepassing zijn voor het referentieproject 

Maaswaard Venlo 
2. Bepalen wat de effecten van bedrijfstijdverlenging zijn op de productiemiddelen arbeid, materiaal en 

materieel 
3. Bepalen wat de effecten van wet- en regelgeving zijn op de productiemiddelen arbeid, materiaal en 

materieel 
4. Bepalen wat het effect is van bedrijfstijdverlenging bij het ontwerpen van bouwtijd, bouwkosten en 

projectrisico’s voor maatgevende bouwactiviteiten in het 40+ bouwproces voor het referentieproject 
Maaswaard Venlo 

 
De onderzoeksresultaten voor taakstelling 1 bestaan uit een beschrijving van het toegepaste bouwproces 
en de productiemiddelen die tijdens de realisatiefase nodig zijn. Deze lijst aan gegevens over de 
benodigde arbeid, materiaal en materieel is de input voor taakstelling 2 en 3 
 
De effecten door bedrijfstijdverlenging op de productiemiddelen is in taakstelling 2 uitgewerkt. De 
betrokkenen aan het bouwproces zijn middels een digitale vragenlijst benaderd. De respondenten 
hebben voor de vijf beheersaspecten bouwtijd, bouworganisatie, bouwkosten, projectinformatie en kwaliteit 
aangegeven wat per productiemiddel het effect is. Hieruit is onder andere naar voren gekomen dat de 
communicatie over werkzaamheden van nog groter belang is dan dat het nu al is. Daarnaast worden 
effecten als voldoende gekwalificeerd personeel, veiligheid van werkzaamheden, financiële compensaties 
en geluidsoverlast in de avond- en nachturen aangemerkt.  



Pag. X 

Wet- en regelgeving bepaalt het kader waarbinnen bedrijfstijdverlenging kan worden ingevuld. Uit de 
resultaten van taakstelling 3 blijkt dat dit van toepassing is op de productiemiddelen arbeid en materieel. 
Voor arbeid zijn arbeidsuren gereguleerd in de arbeidstijdenwet en de CAO. Het is onder andere niet 
toegestaan meer dan 8 of 7,5 uur per dienst te werken. Bedrijfstijdverlenging zal hierdoor in meerdere 
en/of verschoven diensten gerealiseerd moeten worden. Aangaande milieuaspecten is voor arbeid, en dan 
in het bijzonder het gebruik van materieel, de geluidproductie gereguleerd. In de bouwverordening, 
algemene plaatselijke verordeningen en de circulaire bouwlawaai 2010 staan de waardes waaraan de 
geluidsproductie per dagperiode (07.00 – 19.00 uur) zich aan moet conformeren. Geluidsproductie buiten 
de dagperiode wordt apart beoordeeld door de betreffende gemeente. Doordat iedere gemeente hierbij 
haar eigen beleid kan opstellen, is er geen eenduidige beoordeling te formuleren. 
 
In taakstelling 4 is de kennis en informatie uit taakstelling 2 en 3 toegepast op het referentieproject 
Maaswaard Venlo. Effecten voor bouwtijd, bouwkosten en projectrisico’s zijn hierdoor vastgesteld, evenals 
het wettelijk kader dat van toepassing is op het referentieproject. Uit het onderzoek kan geconcludeerd 
worden dat bedrijfstijdverlenging voor maatgevende bouwactiviteiten het beste in 2 of 3 dagvensters 
uitgevoerd kan worden. Het effect voor bouwtijd bestaat hierin dat er voldoende productiehoeveelheden 
en werkruimte beschikbaar moet zijn. de relaties tussen de activiteiten vormen hierin ook een belangrijk 
onderdeel. Een intervaltijd door het verhardingsproces van beton kan niet worden verkort! Om de 
beoogde tijdwinst te realiseren, is het ook van belang dat activiteiten die onlosmakelijk zijn verbonden 
aan de maatgevende activiteiten zich kunnen conformeren aan de toegepaste bedrijfstijdverlenging. Voor 
bouwkosten heeft bedrijfstijdverlenging effect op de ABK en DBK van het project. Toeslagen op het loon 
zullen zorgen voor een toename van de arbeidskosten. Daarentegen zullen tijdgebonden kosten voor 
voorzieningen voor personeel, klein materieel en inrichting van het bouwterrein afnemen door de kortere 
bouwtijd. Projectrisico’s zoals opgesteld in taakstelling 2 zijn uitgewerkt in de structuur van 
risicomanagement zoals deze door Heijmans Utiliteitsbouw op de bouwprojecten wordt gehanteerd.  
 
Aansluitend op de onderzoeksresultaten is middels een ontwerpplan de procedure Tool 40+ ontwikkeld. 
Het doel van de Tool 40+ is om doelmatig invulling te geven aan bedrijfstijdverlenging. In deze context 
betekent dit om op basis van een eindoverzicht een GO of NO GO besluit te kunnen nemen over 
toepassing van bedrijfstijdverlenging. Het maken van deze keuze wordt mogelijk gemaakt door het 
bepalen van de effecten (effectbepaling) voor de ontwerpaspecten bouwtijd, bouwkosten, projectrisico’s en 
de wet- en regelgeving hieromtrent. 
 
Het eindresultaat van dit afstudeerproject is een digitale procedure: de Tool 40+. De procedure is gemaakt 
in Microsoft Excel en heeft een verticale oriëntatie. De procedure bestaat uit 10 onderdelen. Ten eerste 
worden de algemene projectgegevens geregistreerd. Daarna wordt de aanleiding en doelstelling van 
bedrijfstijdverlenging omschreven voor het specifieke bouwproject. Vervolgens wordt een 
momentopname van de projectrisico’s uit het bestaande RMO overgenomen in het interne RMO. De 
volgende taak van de gebruiker bestaat uit het specificeren van de maatgevende bouwactiviteiten. Dit is 
de selectie van de planning waarop men bedrijfstijdverlenging wil toepassen om de doelstelling te 
realiseren. Voor deze maatgevende bouwactiviteiten kan de gebruiker vervolgens op basis van arbeid en 
bouwlawaai het productie”tijden”kader bepalen. Met de verzamelde gegevens gaat de gebruiker een 40+ 
bouwproces ontwerpen om vervolgens de effecten voor bouwtijd, bouwkosten en projectrisico’s te 
bepalen. Als deze effecten inzichtelijk zijn gemaakt kan de gebruiker een GO of NO GO besluit nemen en 
motiveren.  
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Summary 
 
Operating Time Extension as the theme of the thesis comes from a brainstorming session at Heijmans 
Utility. During the session about improving competitiveness in tenders (July 6, 2010) Heijmans Utility 
have discussed possibilities for increasing production hours in the realization phase of the building. 
 
Increasing the production hours is a way in the construction process to do more than the 8 usual hours 
of production labor on a working day. This is for the contractor the opportunity to add value in terms of 
time for the client to create. It is this value that should contribute to strengthening the competitiveness in 
tenders. The value aspect of time for the client means the shortest possible construction. The possibilities 
for this interpretation is project depending, however, the effects of operating time extension as the design 
aspects (construction time, construction costs and project risks) for the means of production (labor, 
materials and equipment) are insufficiently known as the laws and regulations. The problem for this 
research project is therefore formulated as follows: 
 
It is in tenders of high quality building projects insufficiently known what the effect of operating time extension 
(40+) on the building during the construction planning stage, because the lack of knowledge about the effects of 
operating time extension for the means of production on the construction time, construction costs and project 
risks and what is permitted in accordance with the laws and regulations in this regard. 
 
The solution of the problem consists in carrying out an investigation and the design of an appropriate 
tool. This has resulted in the following objective: 
 
Designing a Tool 40+ which for operating time extending the required knowledge about effects on the means of 
production on the construction time, construction costs, project risks and the laws and regulations on this 
matter can be determined, so with this information the design team can practical be able to meet operating time 
extension for the normative activities. 
 
The examination consists of 4 targets for which the design tool 40+ through a case study on the reference 
project Maaswaard Venlo knowledge is collected about the effects of operating time extension. 
 
1. Identify activities and productive resources applicable to the reference project Maaswaard Venlo 
2. Determine the effects of operating time extension on the means of production labor, materials and 

equipment 
3. Determine the effects of laws and regulations on the means of production labor, materials and equipment 
4. Determine the effect of extending operating time in the design of construction time, construction costs and 

project risks for the normative activities in the 40+ building process for the reference project Maaswaard 
Venlo 

 
The research results for task 1 consist of a description of the applied construction and the manufacturing 
resources required during the construction phase. This list of data on the required labor, material and 
equipment is the input for task 2 and 3 
 
The effects by operating time extension on the means of production is developed in Task 2. Those 
involved to the construction process are accessed through a digital questionnaire. The respondents have 
for the five management aspects of construction time, construction organization, construction costs, 
project information and quality indicate what means of production by the effect. It is among other things 
revealed that the communication activities are of even greater importance than it already is. In addition, 
effects of sufficiently qualified personnel, safety of operations, financial compensation and noise in the 
evening and night hours considered. 
 
Laws and regulations provides the framework for extending operating time . The results by task 3 show 
that this applies to the means of production labor and equipment. For labor working hours are regulated 
by the Law on working and the collective labor agreement. It is among other things not allowed to have 
more than 8, or 7.5 hours a employment to work. Operating time extension will result in multiple and / 
or moved services to be realized. Regard for environmental work, and then in particular the use of 
equipment, the sound production is regulated. In the building code, local ordinances and the general 
construction noise circular letter 2010 are the values which the noise at daytime (07.00 - 19.00) will need 
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to conform. Sound out the day period is assessed separately by the affected municipality. Because each 
municipality may establish its own policies here, there is no single assessment to formulate. 
 
In task 4 the knowledge and information from task 2 and 3 is applied to the reference project Maaswaard 
Venlo. Effects on construction time, construction costs and project risks are therefore determined, as well 
as the legal framework applicable to the reference project. The investigation can be concluded that 
operating time extension for the normative activities in the best 2 or 3 days windows can be performed. 
The effect for construction time consists in sufficient quantities and production space must be available. 
The relationships between activities are also an important part. A time interval by the hardening process 
of concrete cannot be shortened! To achieve the desired gain time, it is also important that activities are 
inseparable from the normative activities and can comply with the applicable operating time extension. 
Time extension for construction costs has impact on the overall site costs and direct costs of the project 
site. Increases in the salary will cause an increase in labor costs. By contrast, time-related costs for 
facilities for personnel, small equipment and layout of the site reduced by the shorter construction time. 
Project risks as compiled in Task 2 have been developed in the structure of risk as Heijmans Utility 
construction is used. 
 
Following the results is through a draft procedure Tool 40+ developed. The purpose of the tool 40+ is to 
efficiently give substance to operating time extension. In this context, this means on the basis of a final 
statement a GO or NO GO decision to be taken regarding the use of time extension. Making this choice is 
made possible by determining the effects of the construction time design aspects, construction costs, 
project risks and the laws and regulations in this regard. 
 
The end result of this final project is a digital procedure: the Tool 40+. The procedure is created in 
Microsoft Excel and has a vertical orientation. The procedure consists of 10 items. First, the general project 
data is recorded. Then the motive and purpose of operating time extension is specified for the specific 
construction project. Then a snapshot of the project risks from the existing risk management overview 
(RMO) incorporated into the internal RMO. The next task the user has to specify is the normative activities. 
This is the selection of planning time extension which one intends to apply to the target. For these the 
normative activities, the user can then work on the basis of the production and construction noise "times" 
under determination. With the data collected, the user has a 40+ building design then the effects on 
construction time, construction costs and project risks to be determined. When these effects can be made 
transparent to the user GO or NO GO decision and motivate. 
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1 AFSTUDEERONDERWERP ‘HET VERHOGEN VAN DE PRODUCTIE-UREN’ 

1.1 Inleiding 
Elk project in de burgerlijke en utiliteitsbouw (B&U) begint met een vraag gevolgd door een aanbod. De 
vraag, gesteld door de aanbestedende partij (de opdrachtgever), bestaat uit een gedetailleerde 
omschrijving (bestek) en/of een specifieke lijst met eisen en wensen. Het aanbod wordt gedaan door de 
aanbiedende partij (de opdrachtnemer) en bestaat uit een aanbieding specifiek gericht op de vraag.  
 
De scherpe scheiding tussen het initiatief en ontwerp (de vraag) enerzijds en de uitvoering (het aanbod) 
anderzijds, is de traditionele manier van werken. Naast het traditionele werken zijn er door 
ontwikkelingen in de bouwmarkt meerdere samenwerkingsvormen ontstaan die elk haar eigen 
kenmerken hebben. De ontwikkeling van Geïntegreerde Contracten is hier het vervolg op.  
 
De veranderingen in de bouwmarkt wordt nauwlettend door de opdrachtnemers gevolgd. Zij zijn immers 
die partij die een passende aanbieding aan deze veranderende markt moeten presenteren. De 
aanbiedende partijen stellen daarvoor alles in het werk om aan de vraag te kunnen voldoen.  
 
Dat de verandering in de bouwmarkt aanleiding is tot dit afstudeerrapport, staat in paragraaf 1.2 
uitgewerkt. Dit wordt vervolgt door een toelichting van het prestatiecriteria tijd (paragraaf 1.3). Hier op 
volgend is het probleem vastgesteld in paragraaf 1.4 gevolgd door de doelstelling van dit afstudeerthema 
(paragraaf 1.5). Dit hoofdstuk wordt afgesloten door een afbakening van het onderzoeksgebied (paragraag 
1.6) en beschrijving van de relevantie (paragraaf 1.7). 

1.2 Aanleiding tot het afstudeeronderwerp 
 Het verhogen van de productie-uren wordt door 
Heijmans Utiliteitsbouw als middel gezien om de 
concurrentiepositie bij aanbestedingen te 
versterken. De actualiteit werd in het begin van 
het afstudeeronderzoek bevestigd door een 
brainstormsessie (6 juli 2010) binnen Heijmans 
Utiliteitsbouw welke plaats heeft gevonden op 
basis van ervaringen op het project Community 
College Leiden (zie afbeelding 1) 
 
Het verdiepen in het afstudeerthema ‘Het 
verhogen van de productie-uren’, heeft 
aangetoond dat de ontwikkeling van de markt de 
basis zijn tot innovaties en inventiviteit. Welke 
ontwikkelingen dit zijn, en welke plaats het 

aspect tijd daarin inneemt, is uitgebreid beschreven in het onderzoeksrapport (zie hoofdstuk 2 van bijlage 
1). Kortweg bestaat dit uit de ontwikkeling van de vraag door de opdrachtgever, en de ontwikkeling van 
het aanbod door de opdrachtnemer. 

1.2.1 Ontwikkeling van de vraag door de opdrachtgever 
De ontwikkeling van de vraag door de opdrachtgever komt voort uit de verschuiving op het gebied van 
contactvormen in de bouw. Deze ontwikkelingen van traditionele naar geïntegreerde contracten zijn het 
laatste decennium (begin eenentwintigste eeuw) in een stroomversnelling geraakt. Opdrachtgevers 
zoeken naar mogelijkheden om minder intensief bij de realisatie van een bouwwerk betrokken te zijn en 
gelijktijdig daarbij meer ruimte te bieden aan innovatie door het bedrijfsleven. Aannemers op hun beurt 
ontwikkelen zich tot ontwerpende bouwers. (CROW, 2005) 
 
De ontwikkeling van traditioneel naar geïntegreerde contracten heeft meerdere contractvormen 
voortgebracht. De voorloper, het bouwteam, was de eerste ontwikkeling van traditioneel aanbesteden. Een 
variant op het bouwteam is het Design & Build contractvorm en tevens de eerste versie van het  

 
Afbeelding 1 | Project Community College Leiden  

(bron: Heijmans, 2010) 



Pag. 16  

 

 
Afbeelding 2 | Contractmoment met aannemer verschilt in de diverse contractvormen (Bron: Ballast Nedam Bouw) 

 
geïntegreerde contract. Met het gebruik van Design & Build zijn meerdere contractvormen ontstaan. Deze 
zijn Engineer & Build (uitwerken van definitief ontwerp en uitvoeren) en PPS (Publiek Private 
Samenwerken – DBFMO). Het verschil in de deelname door de aannemer en het contractmoment bij de 
mogelijke contractvormen, is op afbeelding 2 weergegeven. 
 
 
Geïntegreerde contractvormen vormen onderdeel van de zogenaamde innovatieve contractvormen. Dit 
zijn alle contractvormen die beginnen bij of verder gaan dan Design & Build, en die we niet als 
traditionele vormen kennen (Goossens, 2007). Dat de geïntegreerde contracten innovatief worden 
genoemd, ligt in het feit dat door de opdrachtgever prestatiegericht het project wordt aanbesteed. Vanuit 
de vraagspecificatie van de opdrachtgever kan de aanbiedende partij een marktgerichte aanbieding doen 
waarin het zijn eigen kennis kan vertalen in innovatieve toepassingen voor het project. Deze mogelijkheid 
wordt de aanbiedende partij gegeven door de selectie- en gunningscriteria in het aanbestedingsproces 
dat samengaat met de geïntegreerde contracten. 
 
De daadwerkelijke meerwaarde waarover bij geïntegreerde contracten wordt gesproken, wordt pas 
gerealiseerd indien ook de juiste opdrachtnemer met de beste aanbieding is geselecteerd tijdens de 
selectie- en gunningsfase middels ‘gunnen op waarde1’. Goed gebruik van emvi is daarvoor een vereiste 
(Moonen & Reuser, 2010). Het praktisch meetbaar maken van waarde is hierbij van groot belang om 
gunnen op waarde mogelijk te maken en innovatie van de bouwsector te stimuleren. Het onderzoek 
Gunnen op Waarde heeft geresulteerd in een lijst en onderverdeling van de belangrijkste waardeaspecten 
(Jansen, et al., 2007, p. 25). 
 
 
Productkwaliteit 
o Functionaliteit & flexibiliteit 
o Duurzaamheid 
o Esthetica & belevingswaarde 
o Beschikbaarheid  

Proceskwaliteit 
o Tijd 
o Risico management en –verdeling 
o Kwaliteitsborging 
o Omgeving, overlast, communicatie 

Kwaliteit van de aanbieder 
o Ervaring verleden 
o Competenties 
o Kwaliteit team 

Economische aspecten 
o Aanschafprijs 
o Levensduurkosten 

 
 
Er is een overlap tussen proceskwaliteit en aanbiederskwaliteit. Aanbiederskwaliteit moet echter 
gescheiden gehouden worden omdat deze bij de selectie beoordeeld wordt en niet bij de gunning. Wordt 
een aanbesteding zonder voorselectie toegepast, dan kan de aanbiederskwaliteit wel in de 
gunningscriteria worden opgenomen. 

                                                      
1 Gunnen op waarde betekent in de context van de aanbestedingsregelgeving het ‘vaststellen van de 
economisch meest voordelige inschrijving (EMVI).’ (Jansen, et al., 2007, p. 12) 
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1.2.2 Ontwikkeling van het aanbod door de opdrachtnemers 
De vraag die de opdrachtgever stelt, en de ruimte die het geeft bij het doen van een aanbieding, maakt 
het voor de aanbieders noodzakelijk om dát te kunnen bieden wat de opdrachtgever waardeert. Door de 
ontwikkeling van geïntegreerde contracten wordt het toepassen van creatieve en innovatieve oplossingen 
in de aanbieding hierbij ook meer gestimuleerd. Deze waardering blijkt uit de toenemende toepassing 
van selectie en gunningscriteria gebaseerd op de methode Gunnen op Waarde. De concurrentiepositie van 
de aanbieder is niet alleen meer gebaseerd op de kostprijsoptimalisatie. De aanbieder die de beste 
meerwaarde voor de klant kan ontwerpen, is koopman. Voor de concurrentiepositie is het voor de 
aanbieder van belang om kennis betreffende waardecreaties voor de klant te blijven ontwikkelen. 
 

De ontwikkeling van Heijmans 
Utiliteitsbouw is hierop 
ingesteld. Voor het 
bestaansrecht van de organisatie 
is het van belang om voor 
continuïteit en rendement te 
zorgen, projecten scoren die 
rendabel zijn. Hiervoor legt de 
afdeling Bouw en Ontwerp2 de 
focus op kansrijke projecten. 
Hierbij gaat het om marge 
boven volume (Heijmans 
Utiliteitsbouw - Bouw en 
Ontwerp, 2010). Dit is precies het 
punt waar het mes aan 2 kanten 
snijdt. De dramatische afname 
van de bouwproductie als gevolg 
van de kredietcrisis, heeft de 
geringe financiële marges op 
projecten doen verdampen. De 

projecten waar de marges nog aantrekkelijker zijn, zijn net die projecten waar de concurrentie beduidend 
minder is. Deze projecten bevinden zich in het segment van de hoogwaardige utiliteitsbouw, daar waar 
door de toenemende complexiteit kennis en kunde van de opdrachtnemers gevraagd en gewaardeerd 
wordt. Kortweg de projecten van de geïntegreerde contracten. Dit is de ontwikkeling die Bouw en Ontwerp 
erkend: De toename van het aantal en de complexiteit van emvi-tenders (Heijmans Utiliteitsbouw - Bouw 
en Ontwerp, 2010). Dat Heijmans Utiliteitsbouw bewust de aandacht verlegt naar projecten met 
geïntegreerde contracten, blijkt uit de gegevens over 2009 en 2010. Uit tabel 1 wordt duidelijk dat er een 
verschuiving heeft plaatsgevonden in de keuze van projecten op basis van geïntegreerde 
bouworganisatievormen en aanbesteden op emvi. Het betreft hier de projecten waar Heijmans 
Utiliteitsbouw op heeft ingeschreven. Uit deze tabel kan geconcludeerd worden dat 2010 gericht was op 
de projecten waarbij inbreng van eigen kennis en kunde gewaardeerd wordt. Dit is precies waar de 
ontwikkeling van de vraag (emvi en geïntegreerde contracten) en de response van de opdrachtgever bij 
elkaar komen. Heijmans Utiliteitsbouw voorspelt dat de trend over 2009 en 2010 zich zal doorzetten in 
2011 en verder. Om voor de ontwikkeling van de markt een passend antwoord te kunnen blijven bieden, 
en hiermee de eigen concurrentiepositie te versterken, zal het de kennis binnen de organisatie moeten 
blijven ontwikkelen en uitbreiden.  
 
Het creëren van waardecreatie voor de opdrachtgever, bestaat onder andere uit invulling geven aan de 
toegevoegde waarde (hoe te kunnen voldoen aan de vraag), en het ontwerpen/ontwikkelen van extra 
waarde. De keuze voor de opdrachtgever voor de toe te passen waardeaspecten, is project specifiek. In 
praktijkvoorbeeld X3 (zie bijlage 3) zijn meerdere waardeaspecten door een opdrachtgever opgesteld 
waarop de aanbieders uiteindelijke worden beoordeeld. 

                                                      
2 De afdeling Bouw en Ontwerp bestaat uit specialisten op het gebied van ontwerp, kostendeskundigheid en 
duurzaamheid. Zij geven invulling aan de drie ontwerpaspecten planning, begroting en projectrisico’s. 
(Heijmans, Utiliteitsbouw & Techniek, 2010) 
3 In verband met geheimhoudingsplicht wordt gesproken over project X 

 
 
Tabel 1 | Deelname aan aanbestedingen over 2009 en 2010(bron: Heijmans Utiliteitsbouw).  

Er is onderscheid gemaakttussen traditioneel aanbesteden en geïntegreerde 
bouworganisatievormen. Verschuivingen zijn waarneembaarin de toename van  

geïntegreerde bouworganisatievormen enemvi aanbestedingen. 
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Het waardeaspect tijd conform praktijkvoorbeeld X 

Het waardeaspect tijd speelt in de totale gunning voor 10 procent mee. Toch kan het net dat verschil zijn 
tussen het wel of niet gegund krijgen van de opdracht. Uit de beoordeling van de selectiedocumenten 
door Heijmans Utiliteitsbouw is de factor tijd tot aan oplevering als een specifieke probleemstelling 
omschreven. Voor zowel het ontwerp als realisatie zullen ongebruikelijke inspanningen moeten worden 
verricht. Ondanks de risico’s wordt het project óók als een kans gezien. X is een project waar Heijmans 
Utiliteitsbouw haar kwaliteit optimaal kan laten zien. Het is een uitstekende manier om visitekaartje naar 
de buitenwereld af te geven voor ultrasnel ontwerp- en realisatietraject. Inventiviteit in het proces is nodig 
om tijdens de gunningsfase de maximale score te behalen, en dit vervolgens naar de realisatie van het 
project te vertalen. 
 
Uit het praktijkvoorbeeld wordt duidelijk dat de invulling van het aspect tijd zowel een probleem is, dan 
wel kansen biedt. Het omgaan met tijd als prestatiecriteria vraagt van de aanbieders een innovatieve en 
inventieve benadering om aan de klantvraag te kunnen voldoen. In de hier opvolgende paragraaf wordt 
verder ingegaan op het aspect tijd in waar dit in de bouw voor staat. 

1.3 Het prestatiecriteria tijd 
Het aspect tijd is in de ogen van de opdrachtgever een vereiste waaraan de inschrijvers moeten voldoen. 
Een project is geslaagd als de opdrachtgever het gevraagde krijgt opgeleverd binnen budget én tijd. De 
termijn waarbinnen het werk moet worden opgeleverd (de bouwtijd), wordt door de opdrachtgever in het 
bestek uitgedrukt hetzij in een aantal werkbare werkdagen, hetzij in een aantal kalenderdagen, -weken of 
–maanden, hetzij door een bepaalde dag te noemen4.  
 
Tijd is, naast de kosten, een belangrijk spanningsveld tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Door de 
ontwikkeling van de geïntegreerde contracten en het gunningscriteria emvi, is het aspect ‘tijd’ echter 
geëvolueerd tot ‘het waardeaspect tijd’. Het creëren van een meerwaarde op het gebied van tijd, om te 
kunnen voldoen aan de vraag en/of om iets extra’s aan de opdrachtgever te kunnen presenteren, draagt 
er aan bij de concurrentiepositie te versterken. 

1.3.1 Wat is bouwtijd? 
Bouwtijd, uitgedrukt in uren/dagen/weken/maanden/jaren, wordt bepaald door de benodigde 
productietijd te delen met de bedrijfstijd. Bouwtijd is hiermee het totale interval als tijd tussen start en 
oplevering van het project. De productietijd wordt bepaald door de hoeveelheid activiteit die gemaakt 
moet worden te delen met het productietempo. De totale productietijd (=bouwtijd) voor het bouwproces is 
de som van de intervallen die ontstaan tussen de maatgevende activiteiten plus de productietijd van de 
laatste maatgevende activiteit.  
 

Dagen Dagen

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Activiteit x

Hoeveelheid 400 m2 400 m2

Productietempo 10 m2/uur 10 m2/uur

Productietijd 40 uur 40 uur

Bedrijfstijd 8 uur/dag 10 uur/dag

Bouwtijd 5 dagen 4 dagen

 
 

Afbeelding 3 | Bedrijfstijd versus bouwtijd 

 
De bedrijfstijd wordt bij de start van een project door de aannemer bepaald. De bedrijfstijd is echter 
indicatief. Naar gelang de vordering van het werk kan er besloten worden om tijdelijk, dan wel voor 
langere tijd de bedrijfstijd te verhogen of te verlagen. Afbeelding 3 beschrijft de invloed van bedrijfstijd 

                                                      
4 Uniforme Administratieve Voorwaarden 1989, paragraaf 8, lid 1 (UAV98) 
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op de uiteindelijke bouwtijd. De hoeveelheid, het productietempo en de productietijd die hiervoor nodig 
is, zijn in dit voorbeeld constanten. De bouwtijd wordt uiteindelijk bepaald door de variabele bedrijfstijd. 

1.3.2 Tijd als spanningsveld 
De bouwtijd wordt bij de aankondiging van het werk door de opdrachtgever voorgeschreven. Voor de 
opdrachtnemer is het vervolgens de kunst om het aanbod hierop af te stemmen. De uitgangspositie bij 
het opstellen van een bouwplanning, bestaat uit een werkweek van 40 uur, dan wel een werkdag van 8 
uur. Bij het analyseren van de opdracht op het aspect tijd kunnen zich 2 situaties voordoen. Ofwel het 
ontwerp is realiseerbaar binnen de gestelde tijd ofwel er ontstaat een probleem, overschrijding van de 
voorgeschreven bouwtijd. Het probleem bestaat uit een negatieve ‘gap’ tussen vraag en het aanbod dat de 
opdrachtnemer te bieden heeft. (zie afbeelding 4).  
 
 

Bouwtijd X

Bouwtijd Y "Geen probleem"

bouwtijd Y⁻ "Probleem"

Vraag

Aanbod

Negatieve "GAP"

 
 

Afbeelding 4 | Spanningsveld tussen vraag en aanbod van bouwtijd, de negatieve GAP 

 
 
Vanuit praktijkvoorbeeld X in paragraaf 1.2.2 blijkt dat het waardecriterium tijd ook gebruikt wordt in het 
gunnen van de opdracht aan die aanbieder die de beste meerwaarde kan realiseren. Het eerder kunnen 
opleveren wordt  gewaardeerd. De opdrachtgever stimuleert hiermee een positieve gap, en biedt een kans 
om op het gebied van tijd de concurrentiepositie verder te versterken. (zie afbeelding 5)  
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Afbeelding 5 | Spanningsveld tussen vraag en aanbod van bouwtijd, de positieve GAP 

 
 
Voor de opdrachtnemer is het een uitdaging om de negatieve gap te elimineren, dan wel een passend 
aanbod voor de positieve gap te creëren. Onlosmakelijk verbonden aan deze keuzes bij het aanpassen van 
de bouwtijd, zijn de investeringen die daarvoor gemaakt moeten worden (zie afbeelding 6). Investeringen 
worden vertaald naar de beheersaspecten geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit.  
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1.3.3 Tijd als onderdeel in projecten Heijmans Utiliteitsbouw 
Tijd speelt in projecten van Heijmans Utiliteitsbouw in zowel de realisatie- als de bouwvoorbereidingsfase 
een belangrijke rol. Gekeken naar de bouwvoorbereidingsfase zijn er 4 voorbeelden uit de praktijk te 
benoemen. Deze beschrijven het belang van bouwtijdversnelling in de gunningsfase. 

Praktijkvoorbeeld 1 

Een positieve gap is aan de orde bij de nieuwbouw van een kantorenpand. De opdrachtgever geeft te 
kennen dat het huidige onderkomen te klein is om alle medewerkers te huisvesten. Er is hierdoor haast 
geboden bij het ontwerp en realisatie van het project. “De oplevering van de nieuwbouw dient uiterlijk 1 
augustus 2011 plaats te vinden, eerder is een pre.” Bij dit project blijkt dat de opdrachtgever serieus het 
aspect tijd zal meewegen in de selectie van een aannemer die hiermee plaats kan nemen in een 
bouwteam. De kans tot gunning wordt groter naarmate het aspect tijd een meerwaarde betekent voor de 
opdrachtgever. 

Praktijkvoorbeeld 2 

Een negatieve gap wordt door Heijmans Utiliteitsbouw voorzien voor het Design and Build 
voorbeeldproject X (zie paragraaf 1.2.2). Specifieke probleemstelling van het project is de factor tijd. 
“Ongebruikelijke inspanningen moeten worden verricht tijdens het ontwerpen als realiseren van het 
bouwproces.” Deze constatering duidt op een negatieve gap waar een passend antwoord op gegeven moet 
kunnen worden om het project gegund te krijgen. In de gunningsfase, op basis van emvi, speelt de factor 
tijd nog een extra rol. Het eerder kunnen opleveren van het project vergroot de kans op gunning, tijd 
speelt voor tien procent mee in de beoordeling. Heijmans Utiliteitsbouw ziet tevens het kunnen creëren 
van een positieve gap als een commerciële waarde van het project, hiermee kan een visitekaartje worden 
afgegeven voor een ultrasnel ontwerp- en realisatietraject.  

Praktijkvoorbeeld 3 

Het kunnen creëren van een positieve gap, resulteert voor dit voorbeeld tot een fictieve korting op de 
inschrijfprijs. Voor het project OV-Terminal Complex Breda is de datum voor voltooiing door de 
opdrachtgever bepaald op 9 september 2014. Echter het vervroegt willen/kunnen opleveren resulteert in 
een fictieve korting van €5.000 euro per kalenderdag op de inschrijfbegroting. De voorgeschreven 
bouwtijd voor dit project bedraagt 40 maanden. Als er door de opdrachtnemer bijvoorbeeld vijf procent 
bouwtijdversnelling gerealiseerd kan worden, zal dit leiden tot een fictieve korting op de 
inschrijfbegroting van € 305.000.  
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Afbeelding 6 | Spanningsveld tussen vraag en aanbod van bouwtijd, de bijkomende investering 
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Praktijkvoorbeeld 4 

Het laatste voorbeeld dat aangehaald wordt, betreft het project Brandweerpost Noord Nijmegen. Op 28 
februari 2011 is het project aangekondigd. In de aanbestedingsdocumenten (stichting CROW) staat 
beschreven waarop inschrijvers worden geselecteerd. De selectieleidraad bij deze opdracht beschrijft de 
volgende selectiecriteria: 
 
“In deze opdracht wordt expliciet gevraagd naar de ervaringen (referentieprojecten) op het gebied van 
bouwtijdmanagement daar waar het object onderhavig was aan een zeer beperkte bouwtijd. Het kunnen 
benoemen van risico’s en beheersmaatregelen is een meerwaarde waarop punten, en uiteindelijk ook het 
project kan worden gescoord.” 

1.3.4 Mogelijkheden tot het creëren van meerwaarde voor het aspect tijd 
Tijd is een risico bij de uitvoering van projecten. Voor de opdrachtnemer zijn er vele factoren die van 
invloed kunnen zijn op het behalen van de voorgeschreven bouwtijd. De opdrachtnemer kan deze risico’s 
naast zich neerleggen, dan wel erkennen. Het erkennen van tijd als risico resulteert logischerwijs in het 
analyseren van de bouwtijdrisico’s. Hiermee kunnen kansen, gevolgen en maatregelen worden bepaald 
ten einde de bouwtijd te beheersen. 
 
Het verkorten van de bouwtijd kent meerdere mogelijkheden. Zo kan bijvoorbeeld een bouwmethode 
aangepast worden, kan er gewerkt worden in het weekend en/of vakantieperiodes en/of worden 
verletmaatregelen getroffen. Het echter in een vroeg stadium kunnen creëren van een meerwaarde op het 
aspect tijd, zit ook in het verlengen van de bedrijfstijd. Anders omschreven betekent dit kortweg het 
verhogen van de productie-uren per werkdag/-week. 
 

In het kader van dit afstudeeronderzoek is gekozen 
voor de optie tot het verlengen van de bedrijfstijd (zie 
schema 1). Deze keuze sluit aan bij de 
brainstormsessie van Heijmans Utiliteitsbouw (6 juli 
2010). Het realiseren van projecten in meer dan 40 
uur per week is echter geen routinewerk. Het willen 
en kunnen toepassen van bedrijfstijdverlenging 
vraagt om een nieuwe bundel van kennis en 
informatie ten opzichte van de traditionele 40-urige 
werkweek. Het effect dat bedrijfstijdverlenging heeft 
op de afzonderlijke bouwactiviteiten, de onderlinge 
relaties en de beheersaspecten bouwtijd, bouwkosten 
en projectrisico’s waarop een project wordt gestuurd, 
is noodzakelijke kennis om een project succesvol en 
verantwoord in de tenderfase scherper en meer 
concurrerend aan te kunnen bieden en vervolgens het 
project binnen budget en op tijd te kunnen realiseren.  

1.4 Probleemdefiniëring 
Uit de voorgaande paragraven wordt duidelijk dat het verhogen van de productie-uren, als middel voor 
het creëren van meerwaarde op het waardeaspect tijd, een actueel thema is binnen Heijmans 
Utiliteitsbouw. Deze strategie wordt gezien om een positieve gap te realiseren, dan wel een negatieve gap 
te elimineren bij aanbestedingen van bouwprojecten.  
 
Om het probleem bij het verhogen van de productie-uren te definiëren (paragraaf 1.4.3), is de feitelijke 
toestand (paragraaf 1.4.1) geconfronteerd met de wenselijke toestand bij (paragraaf 1.4.2) (Verschuren, 
2008).  

1.4.1 De feitelijke toestand bij het verhogen van de productie-uren 
Het huidige ontwerpproces in de bouwvoorbereidingsfase is ingesteld op de 40-urige werkweek (5 x 8 
uur), Tijdens dit ontwerpproces moet binnen de kaders van wet- en regelgeving invulling gegeven 
worden aan de ontwerpaspecten bouwkosten, bouwtijd en projectrisico’s. Deze kaders zijn in het 
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Schema 1 | Keuze voor het verlengen van de bedrijfstijd  
als middel tot waardcreatie op het aspect tijd 
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routinematig ontwerpen automatisch verwerkt. De 40-urige werkweek is hierbij een kader dat voortkomt 
uit de CAO Bouwnijverheid.  
 
De keuze voor een uitvoeringsproces dat is ingesteld op een bouwtijd met meer dan 40 uur per werkweek 
(40+), is een aanvulling op het routinematig ontwerpen. Deze verandering is van effect op de 
ontwerpaspecten die uiteindelijk bepalen hoe het project gerealiseerd wordt. Dat de ontwerpaspecten 
onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn, maakt dat een aanpassing in bijvoorbeeld de productie-uren 
effect heeft op de bouwkosten en projectrisico’s. Het doorwerken in de avonduren illustreert dit als volgt. 
Het werken in het donker kan dan wel positief zijn voor de planning, maar extra kosten voor toeslagen op 
de loonkosten en verlichting zijn hier een direct effect van. De verlichting heeft ook weer te maken met de 
projectrisico’s. Ook moet de vraag gesteld worden of het doorwerken in de avonduren valt binnen de 
kaders van wet- en regelgeving? Geconcludeerd kan worden dat een enkele aanpassing direct van effect is 
op alle andere facetten van het ontwerpproces. 

1.4.2 De wenselijke toestand bij het verhogen van de productie-uren 
Voor het ontwerpproces tijdens de bouwvoorbereidingsfase is gewenst dat er kennis over de effecten 
wordt ontwikkeld op het gebied van verhoogde productie-uren. Dat houdt in dat tijdens het 
ontwerpproces inzichtelijk gemaakt kan worden wat het effect is van bedrijfstijdverlenging voor de 
ontwerpaspecten bouwtijd, bouwkosten en projectrisico’s. Daarnaast is het wenselijk om met kennis van 
wet- en regelgeving een kader te kunnen bepalen waarbinnen bedrijfstijdverlenging plaats mag vinden. 
Het willen produceren tot maximaal 24 uur per dag is dé uitdaging.  

Tool 40+ 

De tool 40+ is het gewenste hulpmiddel bij het verhogen van de productie-uren in de hiervoor beschreven 
wenselijke toestand. De Tool 40+ is een procedure waarin de gebruiker wordt gestuurd in het registreren 
van projectgegevens en voorzien wordt van informatie met betrekking tot wet- en regelgeving. Daarbij 
geeft het de gebruiker extra informatie over effecten die op kunnen treden in het ontwerpproces. De 
effecten van het 40+ bouwproces ten opzichte van het gebruikelijke bouwproces kunnen inzichtelijk 
gemaakt worden. Hierdoor kan uiteindelijk een keuze gemaakt worden voor het wel of niet toepassen van 
bedrijfstijdverlenging. 

1.4.3 Het probleem bij het verhogen van de productie-uren 
De conclusie uit de feitelijke en wenselijke toestand bij het verhogen van de productie-uren is dat voor 
het ontwerpen van een bouwproces, gebaseerd op 40+ productie-uren, ontbreekt aan kennis in 
combinatie met ervaring die invulling geeft aan de bouwkosten, bouwtijd, projectrisico’s en het wettelijk 
kader waarbinnen dit plaats mag vinden. Het in kaart brengen van deze effecten middels een onderzoek 
en het ontwerpen van de Tool 40+, maakt het mogelijk om voor het ontwerpproces gestructureerd de 
informatie te raadplegen en waar nodig toe te kunnen passen.  

1.4.4 Probleemstelling 
Het is bij aanbestedingen van hoogwaardige utiliteitsbouwprojecten onvoldoende bekend wat het effect 
is van bedrijfstijdverlenging (40+) op het bouwproces tijdens de bouwvoorbereidingsfase, doordat het 
ontbreekt aan kennis over wat de effecten zijn van bedrijfstijdverlenging voor de productiemiddelen 
betreffende de bouwtijd, de bouwkosten en de projectrisico’s, en wat toegestaan is conform de wet- en 
regelgeving hieromtrent. 

 
Zodra gekozen wordt om voor een project de productie-uren te verhogen, betekent dat dit van invloed is 
op het ontwerp van het bouwproces. De waardecreatie die voor de klant beoogd wordt te realiseren door 
het verlengen van de bedrijfstijd, is nog niet mogelijk doordat het ontbreekt aan een “Tool” die het 
ontwerpproces van de benodigde informatie over de effecten van bedrijfstijdverlenging moet voorzien. 
Deze informatie is nodig om het effect van 40+ voor de ontwerpaspecten bouwtijd, bouwkosten en 
projectrisico’s te kunnen bepalen.  
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1.5 Doelstelling 
Het ontwerpen van een Tool 40+ waarmee voor bedrijfstijdverlenging de gewenste kennis over effecten op 
de productiemiddelen betreffende de bouwtijd, de bouwkosten, de projectrisico’s en de wet- en 
regelgeving hieromtrent kan worden bepaald, zodat met deze informatie het ontwerpteam doelmatig 
invulling kan geven aan bedrijfstijdverlenging voor maatgevende bouwactiviteiten. 

 
Het gevolg van de probleemstelling is dat bedrijfstijdverlenging niet doelmatig in de 
bouwvoorbereidingsfase kan worden ingezet om waardecreatie op het aspect tijd te realiseren. De 
wenselijke toestand bij bedrijfstijdverlenging (paragraaf 1.4.2) beschrijft het kunnen toepassen van een 
“Tool” welke de ontwerpers van het bouwproces (afdeling Bouw & Ontwerp) voorzien van informatie over 
de effecten van een 40+ bouwproces. 
 
De Tool 40+ is hiermee de oplossing om de benodigde kennis inzichtelijk te krijgen voor de 
ontwerpaspecten bouwtijd, bouwkosten en projectrisico’s van projectspecifieke bouwactiviteiten. Met deze 
informatie kan het ontwerpteam van Bouw & Ontwerp tijdens de bouwvoorbereidingsfase de meerwaarde 
bepalen voor het waardeaspect tijd. 

Toepassing Tool 40+ 

Tot op heden is gesproken over het gebruik van de Tool 40+ in de bouwvoorbereidingsfase. Het is echter 
ook aannemelijk dat tijdens het uitvoeringsproces behoefte en/of noodzaak is voor toepassing van 
bedrijfstijdverlenging. De Tool 40+ zal ook in deze fases inzetbaar zijn. 

1.5.1 Doelstelling onderzoeksfase 
Alvorens de Tool 40+ ontworpen kon worden, is eerst de oorzaak van het probleem tijdens de 
onderzoeksfase aangepakt. De oorzaak beschrijft het ontbreken aan kennis over wat de effecten zijn van 
bedrijfstijdverlenging op de productiemiddelen betreffende de bouwtijd, de bouwkosten, de projectrisico’s 
en de wet- en regelgeving hieromtrent. Het doel voor de onderzoeksfase is hierdoor als volgt 
geformuleerd: 

Uitvoeren van een casestudy op het referentieproject Maaswaard Venlo om kennis te verzamelen over de 
effecten van bedrijfstijdverlenging op de productiemiddelen betreffende de bouwtijd, de bouwkosten, de 
projectrisico’s en de wet- en regelgeving hieromtrent.  

 

1.6 Afbakening van het onderzoeksgebied 
Afbakening tijdens het onderzoek is van toepassing geweest op twee punten. Zo is bepaald welke dagen 
van de week vallen onder de productiedagen. Daarnaast zijn de onderzoeksgegevens uit een vast 
referentiekader gehaald. 

1.6.1 Vaststellen van de productiedagen 
Bij het realiseren van waardecreatie op het aspect tijd zijn er meerdere mogelijkheden die kunnen 
worden aangewend. Zoals in Schema 1 op pagina 21 reeds is aangegeven, is het verlengen van de 

bedrijfstijd het afstudeerthema.  
 
In kader van dit onderzoek is het verhogen van de 
productie-uren op werkdagen5 als uitgangspunt 
genomen. Met werkdagen worden hier de weekdagen 
van maandag tot en met vrijdag minus officiële 
feestdagen, collectief vastgestelde vakantiedagen en 
roostervrije dagen bedoeld. Dit onderzoek richt zich 
hiermee tot de verticale benadering van de 
weekkalender, het verlengen van de bedrijfstijd per 
werkdag (zie afbeelding 7).  

                                                      
5 Flapper, bouwplanning 2004, pag. 30 

 
Afbeelding 7 | Afbakening van de werkdagen 
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1.6.2 Het referentiekader: Maaswaard Venlo 
Het verzamelen van de informatie voor bouwactiviteiten/productiemiddelen heeft plaats gevonden op 
basis van een casestudy. De casestudy is bedoeld om tijdens de onderzoeksfase de situatie als 
samenhangend geheel te zien. Voor de casestudy is het project Maaswaard Venlo gebruikt. De 
informatieverzameling ten behoeve van kennisontwikkeling is dan ook gebaseerd op die activiteiten die 
voor dit specifieke bouwproces zijn ontworpen. De activiteiten zijn voor Heijmans Utiliteitsbouw relevant, 
daar het een vaker toegepaste bouwmethode betreft.  
 

 
Afbeelding 8 is gemaakt ten tijde van de ruwbouwfase (augustus 2010). De ruwbouwfase van het project 
bestaat uit in het werk gestorte wanden en kolommen. Voor de vloer wordt een breedplaat toegepast. De 
binnenspouwbladen van de gevel zijn ook van beton, maar worden geprefabriceerd en in de 
ruwbouwcyclus gemonteerd.  
 
De geveldichting bestaat uit aluminium kozijnen. De gevelafwerking wordt gerealiseerd met basalt, glas 
en betoncomposiet. Alleen deze bewerkingen maken het project al tot een logistiek, arbeid, materiaal, en 
materieelintensief bouwproces. In bijlage 4 is een korte projectomschrijving opgenomen. 

1.7 Relevantie van het afstudeerthema 
Relevantie met Uitvoeringstechniek 
Het maken van het gebouw staat centraal bij de opleiding Construction Technology. Hierbij wordt voor 
een gegeven ontwerp van een gebouw werkmethoden bestudeerd, gekozen en ontwikkeld. Het doel 
hierbij is de optimale inzet van materiaal, materieel en arbeid, gezien de gevraagde kwaliteit in relatie 
met de benodigde tijd en kosten. (Construction Technology) 
Het verhogen van productie-uren heeft invloed op de optimale inzet met betrekking tot de gevraagde 
kwaliteit, tijd en kosten. De effecten die optreden als gevolg van het verhogen van de productie-uren zijn 
niet bekend. Doch een ontwerpproces te kunnen realiseren met een bedrijfstijd van 40+ waarin de 
effecten bekend zijn maakt dit onderzoekthema uitvoeringstechnisch relevant. 
Wetenschappelijke relevantie 
Bij dit afstudeeronderzoek waarin een casestudy wordt uitgevoerd op een bestaand project, worden 
gegevens verkregen welke de onderligger zijn voor het uiteindelijke hulpmiddel. Uit de probleemstelling 
blijkt dat het niet bekend is welke waarde voor het waardeaspect tijd gecreëerd kan worden. Nu het 
probleem door dit afstudeeronderzoek verholpen is, kan Heijmans bij de aanbesteding van projecten de 
extra waarde op het aspect tijd voor de opdrachtgever specificeren. Het onderzoek heeft er aan 
bijgedragen de concurrentiepositie van Heijmans Utiliteitsbouw te versterken.  
Maatschappelijke relevantie 
De ontwikkeling van het contracteren en aanbesteden in de bouw, maakt het voor de aanbiedende partij 
(in dit geval de aannemer) interessant om extra waarde te kunnen creëren. De opdrachtgevers vragen 
expliciet aan de opdrachtnemers welke waardecreatie zij kunnen realiseren op het gebied van kwaliteit. 
Kwaliteit is in deze vorm te lezen als bijvoorbeeld welke maatregelen voor duurzaamheid er worden 
toegepast, welke risico’s er worden waargenomen, hoe werkplannen zijn gedefinieerd en de esthetica van 
het ontwerp. Het aspect tijd speelt in de vraagspecificatie van de opdrachtgever steeds vaker een rol. Voor 
Heijmans Utiliteitsbouw was dit een kans om op het gebied van het verhogen van de productie-uren 
onderzoek te laten doen. De ontwikkeling van de Tool 40+ kan gaan bijdragen aan een nieuw imago op 
het gebied van bouwsnelheid en procesbeheersing. 

Afbeelding 8 | Luchtfoto van het ruwbouwproces project 
Maaswaard te Venlo (bron: Heijmans, 2010) 

Afbeelding 9 | Gevelwerkzaamheden project  
Maaswaard te Venlo (bron: Heijmans, 2011) 
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2 Opzet van het afstuderen  

2.1 Inleiding 
Voor het realiseren van de doelstelling conform paragraaf 1.5 zijn 4 taakstellingen opgesteld die elk uit 
een aantal onderzoeksvragen bestaan. Deze taakstellingen hadden tot doel om middels een casestudy de 
effecten die daadwerkelijk optreden als gevolg van bedrijfstijdverlenging in kaart te brengen. Dit is ook 
expliciet beschreven in de onderzoeksdoelstelling op pagina 23. 
 
In dit hoofdstuk staat beschreven hoe het onderzoek en ontwerp van de Tool 40+ is opgesteld. Daarbij 
hoort een toelichting van de casestudy (paragraaf 2.2) en uiteenzetting van de taakstellingen en 
onderzoeksvragen in paragraaf 2.3. De ontwikkeling van de Tool 40+ (paragraaf 2.4) en de leeswijzer 
(paragraaf 2.5) complementeren de opzet van het afstuderen. 

2.2 Het onderzoeksmodel middels een casestudy 
Het onderzoek is vorm gegeven door het toepassen van een casestudy. De keuze voor een casestudy is 
genomen om vanuit een realistische omgeving gedetailleerde informatie te verkrijgen betreffende 
ontwerpaspecten en wet- en regelgeving. Hiervoor is door Heijmans Utiliteitsbouw volledige toegang 
verleend tot het project Maaswaard Venlo, welke reeds is toegelicht in paragraaf 1.6.2. Deze realistische 
omgeving bevat alle informatie betreffende het gebruikelijke 40-urig bouwproces. Het doel van de 
casestudy was om in een bestaande situatie de benodigde informatie en effecten te verkrijgen om deze in 
het te ontwerpen Tool 40+ toe te kunnen passen.  
 
De opzet van de casestudy, zoals weergegeven in schema 2, beschrijft de taken die uitgevoerd zijn binnen 
het referentiekader Maaswaard Venlo.  

 
Het huidig bouwproces bevat informatie van bouwtijd, bouwkosten en projectrisico’s. Het 
onderzoeksmodel (schema 3) dat is opgesteld op basis van de casestudy, beschrijft de stappen die 
genomen moeten worden om tijdens de onderzoeksfase de benodigde informatie te verzamelen. Deze 
informatie is van belang om de gewenste kennis over ontwerpaspecten bouwtijd, bouwkosten en 
projectrisico’s voor het ontwerpen van het 40+ bouwproces te bepalen. Gerelateerd aan schema 2 is het 
onderzoeksmodel opgesteld: 
 

 
 

Schema 2 | Opzet casestudy. Vanuit huidig bouwproces inclusief informatie van bouwtijd,  
bouwkosten en projectrisico’s de casestudy uitvoeren 
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Het onderzoeksmodel bestaat uit vier taken. Taak 1 heeft tot doel de aanwezige bouwactiviteiten en 
bijbehorende productiemiddelen vast te stellen. Hiervoor is de planning van het project geanalyseerd. 
Taak 2 en 3 volgen op taak 1. Taak 2 heeft tot doel om effecten als gevolg van bedrijfstijdverlenging te 
bepalen per productiemiddel. Betrokken partijen uit het referentieproject zijn middels een digitale 
vragenlijst gevraagd welke effecten zij voorzien bij toepassing van bedrijfstijdverlenging. Bij taak 3 is 
onderzocht welke wet- en regelgevingen van toepassing zijn op het 40+ bouwproces. De doelstelling van 
het onderzoek wordt gecompleteerd door de gegevens uit taak 2 en 3 toe te passen op het 
referentieproject Maaswaard Venlo. Hiermee zijn gegevens en bevindingen verkregen die mede het 
ontwerp van de Tool 40+ hebben bepaald. 
  

 
 

Schema 3 | Onderzoeksmodel 
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2.3 De geformuleerde taakstellingen en onderzoeksvragen 
Conform het onderzoeksmodel (schema 3) zijn vier taakstellingen voor de onderzoeksfase opgesteld. De 
onderzoeksresultaten zijn tot stand gekomen door beantwoording de onderzoeksvragen. Deze 
onderzoeksvragen zijn aan de vier taakstellingen van het onderzoeksmodel toegekend conform het 
onderzoeksmodel. 

Taakstelling 1 
Vaststellen welke bouwactiviteiten en productiemiddelen van toepassing zijn voor het 
referentieproject Maaswaard Venlo 

Onderzoeksvragen TS1 

1A. Wat voor bouwproces is toegepast op het project Maaswaard Venlo? 
1B. Welke bouwactiviteiten zijn op het bouwproces van toepassing? 
1C. Welke arbeid is van toepassing op de bouwactiviteiten? 
1D. Welke materialen zijn van toepassing op de bouwactiviteiten? 
1E. Welk materieel is van toepassing op de bouwactiviteiten? 

Taakstelling 2 
Bepalen wat de effecten van bedrijfstijdverlenging zijn op de productiemiddelen arbeid, materiaal en 
materieel 

Onderzoeksvragen TS2 

2A. Welke arbeidspatronen zijn toepasbaar voor een bouwproces waarop bedrijfstijdverlenging van 
toepassing is? 

2B. Waar kan bedrijfstijdverlenging betreffende de productiemiddelen effect op hebben? 
2C. Wat is het effect van bedrijfstijdverlenging voor het productiemiddel arbeid? 
2D. Wat is het effect van bedrijfstijdverlenging voor het productiemiddel materieel? 
2E. Wat is het effect van bedrijfstijdverlenging voor het productiemiddel materiaal? 

Taakstelling 3 
Bepalen wat de effecten van wet-  en regelgeving zijn op de productiemiddelen arbeid, materiaal en 
materieel 

Onderzoeksvragen TS3 

3A. Welke wet- en regelgevingen zijn van toepassing op het bouwproces met betrekking tot het 
verhogen van de productie-uren? 

3B. Wat is het effect van wet- en regelgeving op het productiemiddel arbeid? 
3C. Wat is het effect van wet- en regelgeving op het productiemiddel materiaal? 
3D. Wat is het effect van wet- en regelgeving op het productiemiddel materieel? 

Taakstelling 4 
Bepalen wat het effect is van bedrijfstijdverlenging bij het ontwerpen van bouwtijd, bouwkosten en 
projectrisico’s voor maatgevende bouwactiviteiten in het 40+ bouwproces voor het referentieproject 
Maaswaard Venlo 

Onderzoeksvragen TS4 

4A. Wat zijn in het bouwproces de maatgevende bouwactiviteiten met betrekking tot het verhogen van 
de productie-uren? 

4B. Welk wettelijk kader ontstaat voor de maatgevende bouwactiviteiten? 
4C. Wat voor 40+ invulling kan gegeven worden voor de maatgevende bouwactiviteiten? 
4D. Wat zijn de effecten van bedrijfstijdverlenging op het ontwerpaspect bouwtijd? 
4E. Wat zijn de effecten van bedrijfstijdverlenging op het ontwerpaspect bouwkosten? 
4F. Wat zijn de effecten van bedrijfstijdverlenging op het ontwerpaspect projectrisico’s? 
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2.4 Ontwikkeling van de Tool 40+ 
 
Het product Tool 40+ komt tot stand door het ontwerpen van een proces met bijbehorende 
stroomdiagrammen. Door het ontwerpen van een Tool 40+ waarmee voor bedrijfstijdverlenging de 
gewenste kennis over effecten op de productiemiddelen kan worden bepaald, kan de gebruiker/het 
ontwerpteam met deze informatie doelmatig invulling geven aan bedrijfstijdverlenging voor 
maatgevende bouwactiviteiten. 
 
Op basis van de onderzoeksresultaten en doelstelling is de functie van de Tool 40+ beschreven. Hierdoor 
is het duidelijk welke taken de Tool 40+ moet vervullen en welke informatie daarvoor nodig is om 
doelmatig invulling te kunnen geven aan bedrijfstijdverlenging. Het product is vervolgens te beschrijven 
in welke output die het hier voor moet leveren en welke primaire onderdelen daarbij horen. Op basis van 
conclusies uit de onderzoeksresultaten, de doelstelling en productbeschrijving is vervolgens een 
programma van eisen opgesteld. Deze lijst met eisen maakt het geheel toetsbaar of de 
beschreven/gewenste onderdelen ook daadwerkelijk in het proces/product geïmplementeerd zijn.  

2.5 Leeswijzer  
Dit afstudeerrapport is de afsluiting van het afstudeertraject aan de instelling Construction Technology, 
faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit te Eindhoven. In het begin van dit afstudeerrapport 
stond in hoofdstuk 1 beschreven hoe het afstudeeronderwerp tot stand is gekomen. Vanuit deze 
beschrijving van het afstudeeronderwerp is in dit hoofdstuk de opzet van het afstuderen beschreven. De 
onderzoeksresultaten conform het onderzoeksplan, zijn verwerkt in hoofdstuk 3. Paragraaf 3.2 tot en met 
3.5 bevat de onderzoeksresultaten uit taakstelling 1 tot en met 4. De conclusie van de 
onderzoeksresultaten is beschreven in paragraaf 3.6. 
 
Het vervolg van de onderzoeksresultaten is het ontwerpen van de Tool 40+ welke is verwerkt in hoofdstuk 
4. Dit hoofdstuk bestaat uit beschrijving van het doel van het hulpmiddel [4.2], een productbeschrijving 
[4.3], een programma van eisen [4.4] en een procesbeschrijving [4.5]. Middels een toetsing van het 
ontwerp, de procedure Tool 40+, in hoofdstuk 5, is de definitieve procedure beschreven in paragraaf 5.6. 
De toetsing bestaat uit een toetsing aan het PVE [5.2] en een toetsing door de eindgebruiker [5.3]. 
Aanpassingen door de toetsing staan beschreven in paragraaf 5.4. Het eindrapport [6] wordt afgesloten 
met een conclusie in paragraaf 6.2, aanbevelingen in paragraaf 6.3 en een zelfreflectie in paragraaf 6.4. 
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3 Onderzoeksresultaten  

3.1 Inleiding 
De resultaten van de onderzoeksfase van het afstudeerproject zijn in dit hoofdstuk uiteengezet. De 
leerpunten en inzichten in de effecten van bedrijfstijdverlenging voor productiemiddelen en de wet- en 
regelgeving hieromtrent, zijn per taakstelling benoemd. Paragraaf 3.2 tot en met 3.5 bevat de resultaten 
van de taakstellingen zoals beschreven in paragraaf 2.3. De conclusie van de onderzoeksresultaten is 
omschreven in paragraaf 3.6. Hiervoor zijn afzonderlijk voor bouwtijd, bouwkosten en projectrisico’s de 
effecten benoemd. 

3.2 Het referentieproject Maaswaard Venlo 
 
Taakstelling 1: vaststellen welke bouwactiviteiten en productiemiddelen van toepassing zijn voor het 
referentieproject Maaswaard Venlo 

 
Het project Maaswaard Venlo is in dit afstudeerproject gekozen als het referentieproject waarmee het 
onderzoek en daarmee ook de resultaten gebaseerd zijn op een bestaand bouwproject. In deze 
taakstelling is vastgesteld welke bouwactiviteiten en productiemiddelen van toepassing zijn op het 
bouwproces. De gegevens die hiervoor zijn gebruikt bestaat onder andere uit de contractplanning, 
uitvoeringsplanningen, plan van aanpak, personeelsplanning, werktekeningen, inschrijvingsbegroting en 
de werkbegroting. De resultaten voor deze onderzoeksvraag zijn de input voor de taakstellingen 2 en 3. 

3.2.1 Bouwproces Maaswaard Venlo 
Onderzoeksvraag 1A: Wat voor bouwproces is toegepast op het project Maaswaard Venlo? 
 
Het bouwproces dat is toegepast op het project Maaswaard Venlo is te beschrijven in bouwfasen en 
werksoorten. Het bouwproces is in het bestek beschreven in werksoorten. De lijst van werksoorten die van 
toepassing zijn op het referentieproject, zijn opgenomen in bijlage 5. Daarnaast zijn bouwdelen een naar 
uitvoeringstechniek herkenbaar deel (fase) van het bouwproces. Op het project Maaswaard zijn 5 
bouwfasen te onderscheiden: aanloop, onderbouw, bovenbouw, gevel/dak en afbouw. 
 
De aanloop van het proces begint met een door 
de opdrachtgever bouwrijp aangeleverd 
bouwterrein. Omdat het volledige gebouw is 
onderkelderd, is de bouwput onder talud 
ontgraven. Bemaling is noodzakelijk daar het 
grondwater een grote onzekerheid is ten 
aanzien van de grondwaterstand. Voor het 
dragen van het gebouw is een paalfundering 
toegepast.  

 
Afbeelding 10 | Bouwproces tijdens de aanloopfase (bron: Heijmans, 

2009) 

 
De onderbouwfase bestaat uit het realiseren van 
betonnen poeren en funderingsbalken. Hierop 
is een in het werk gestorte monolitisch 
betonnen keldervloer in 4 gedeeltes 
aangebracht. In het werk gestorte kelderwanden 
zijn met een paneelkist gerealiseerd. De 
kelderdekvloer bestaat uit breedplaat dan wel 
bubbledeck welke in 5 fasen is uitgevoerd. 
  

Afbeelding 11 | Bouwproces tijdens de onderbouwfase (bron: Heijmans, 
2009) 
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Voor de bovenbouwfase is de begane grond 
afwijkend ten opzichte van de overige 
bouwlagen. Eerst zijn de in het werk gestorte 
wanden en kolommen van de begane grond 
gerealiseerd. De verdiepingsvloer is met 
breedplaatvloeren opgebouwd. De bovenbouw is 
in twee fasen opgedeeld. Dit heeft te maken met 
de kraaninzet. In het ontwerp is een brug 
opgenomen die twee bouwlagen hoog is, 
verdieping twee en drie. De constructie van de 
brug is in staal uitgevoerd. De 
trappenhuisinvulling is opgebouwd uit prefab 
betonnen trappen inclusief bordes. Deze zijn 
tijdens het ruwbouwproces gemonteerd. 
 

 
 

Afbeelding 12 | Bouwproces tijdens de bovenbouwfase (bron: 
Heijmans, 2010) 

 

Het dak is voorzien van prefab betonnen 
dakranden. Hierna is bitumineuze 
dakbedekking aangebracht. De daken zijn 
vervolgens voorzien van betegeling of sedum 
beplanting. Tijdens de gevelfase zijn de naden 
tussen de in het werk gestorte wanden, vloeren 
en prefab elementen afgeplakt. De 
geveldichting is gerealiseerd met stelkozijnen 
en aluminium puien. De gevelbekleding bestaat 
uit drie materialen: basalt, glas en 
betoncomposiet.  
 

 
 
Afbeelding 13 | Bouwproces tijdens de gevel-/dakfase (bron: Heijmans, 

2011) 

 
De afbouw is gesplitst in een ruwe en fijne afbouwstroom. De ruwe afbouwstroom is vroegtijdig gestart 
(van beneden naar boven), hierdoor heeft de fijne afbouw hierop aan kunnen sluiten en van boven naar 
beneden de werkzaamheden uitgevoerd. De winkels op de begane grond worden casco opgeleverd. Voor 
de parkeerkelder is een separate afbouwstroom aangehouden. De installaties voor het project zijn in het 
geheel aan een andere partij aanbesteed. De E- en W-installateur, Thissen Installatietechniek BV, is een 
nevenaannemer op het project maar valt onder de leiding van Heijmans Utiliteitsbouw. Hiervoor is de 
uitvoeringscoördinatie onder leiding van Heijmans Utiliteitsbouw. 

3.2.2 De bouwactiviteiten van Maaswaard Venlo 
Onderzoeksvraag 1B: Welke bouwactiviteiten zijn op het bouwproces van toepassing? 
 
Uitvoeringsplanningen van het project Maaswaard Venlo beschrijven welke activiteiten waar en wanneer 
plaats moeten vinden. Hiervoor is ondermeer bekend wat de hoeveelheden zijn en welk productietempo 
gerealiseerd moet worden voor de activiteit.  
 
Op basis van de uitvoeringsplanningen en bouwkundig bestek, zijn de bouwactiviteiten te benoemen. 
Activiteiten horende bij de aanloopfase bestaan uit het ontgraven van de bouwput tot en met het 
ontgraven van de bouwput tot de onderkant van de funderingspoeren. De onderbouwfase bestaat uit het 
profileren van het grondwerk tot en met het maken van keldervloer en inrit van de kelder. Daaropvolgend 
bestaat de bovenbouwfase uit het maken van de verdiepingen en het monteren van het staalwerk. De 
afbouwfase bestaat uit meerdere verschillende werkzaamheden bestaande uit het maken van wanden, 
aanbrengen van plafonds, monteren van de liften en het narooien van het bouwwerk. Een volledige tabel 
van bouwactiviteiten per bouwfase is opgenomen in bijlage 6. 
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3.2.3 Arbeid, materiaal en materieel van toepassing op Maaswaard Venlo 
Onderzoeksvraag 1C: Welke arbeid is van toepassing op de bouwactiviteiten? 
Onderzoeksvraag 1D: Welke materialen is van toepassing op de bouwactiviteiten? 
Onderzoeksvraag 1E: Welk materieel is van toepassing op de bouwactiviteiten? 
 
Arbeid op de bouwplaats bestaat uit het prepareren, transporteren, uitzetten, bewerken, verwerken en 
conditioneren van bouwdelen en/of bouwproducten. Deze arbeid wordt door meerdere partijen 
gelijktijdig gerealiseerd. Deze partijen zijn de neven- en onderaannemers die door Heijmans 
Utiliteitsbouw, dan wel de opdrachtgever en de installatietechnicus zijn gecontracteerd. Tabel 8 (zie 
bijlage 7) is de lijst van deelnemers aan het bouwproces (neven- en onderaannemers) die het 
productieproces op het vlak van arbeid mogelijk maken. 
 
De materialen die benodigd zijn voor de realisatie bestaat uit bouwstoffen en/of bouwproducten die door 
arbeid op de bouwplaats worden bewerkt en/of verwerkt. Tijdens de organisatie van het bouwproces 
kunnen materialen zijn ingekocht bij de verwerkende partij. In tabel 8 (zie bijlage 7) is reeds aangegeven 
of de onderaannemers ook verantwoordelijk zijn voor de levering van bouwmaterialen. Er zijn echter ook 
materialen die niet door de verwerkende partij worden geleverd. Deze materialen komen voornamelijk 
voor in de bouwdelen onderbouw, bovenbouw en gevels. Tabel 9 (zie bijlage 7) is de lijst van de betrokken 
partijen die enkel verantwoordelijk zijn voor het leveren van bouwkundige materialen.  
 
Het materieel dat nodig is voor het transporteren, bewerken en/of verwerken van materialen en/of 
ondersteuning van de arbeid is ten tijde van het bouwproces nadrukkelijk aanwezig. Dit kan zijn door de 
omvang, het geluid, de intensiteit van het gebruik en de kosten die het met zich meebrengt. Dit materieel 
valt onder de noemer ‘groot’ materieel. Op basis van deze kenmerken is in tabel 10 (zie bijlage 7) een lijst 
opgesteld van het aanwezige materieel en waarvoor het voornamelijk wordt ingezet.  

3.2.4 Resumé Maaswaard Venlo 
De resultaten op de onderzoeksvragen 1A tot en met 1E bestaat uit informatie over het bouwproces. Deze 
informatie bestaat uit de benodigde arbeid, materialen en materieel voor de realisatie van Maaswaard 
Venlo. Het bouwproces is hiervoor verdeeld in bouwdelen en werksoorten waarmee de gevraagde 
bouwactiviteiten en productiemiddelen bepaald zijn. Dit heeft geresulteerd in tabel 8 tot en met tabel 10. 
De kennis en informatie over het bouwproces van Maaswaard Venlo wordt in de beantwoording van 
taakstellingen 2 en 3 conform schema 3 op pag. 26 toegepast.  
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3.3 Effectbepaling bedrijfstijdverlenging voor de productiemiddelen  
 

Taakstelling 2: bepalen wat de effecten van bedrijfstijdverlenging zijn op de productiemiddelen arbeid, 
materiaal en materieel 

 
Het verhogen van de productie-uren is de oorzaak voor het ontstaan van effecten op de 
productiemiddelen arbeid, materiaal en materieel. De aard en omvang van de effecten zijn in deze 
taakstelling bepaald door de partijen die betrokken zijn in het bouwproces. Deze partijen hebben vanuit 
hun eigen ervaring en kennis middels een digitale vragenlijst gecommuniceerd hoe en waarop zij de 
effecten ervaren/voorzien. De digitale vragenlijst en de opzet daarvan is opgenomen in bijlage 8. 
 
De keuze voor en digitale vragenlijst is dat meerdere partijen deze eenvoudig kunnen beantwoorden. 
Daarmee vergroot het de kans op een hogere respons door de laagdrempeligheid. De kern van de 
vragenlijst gaat over arbeidspatronen en de soorten effect die op kunnen treden. Onderzoeksvraag 2A 
geeft antwoord op de vraag welke arbeidspatronen toepasbaar zijn voor een bouwproces. Daaropvolgend 
is voor onderzoeksvraag 2B een kader van mogelijke effecten door bedrijfstijdverlenging opgesteld. 
Onderzoeksvraag 2C tot en met 2E bevat de resultaten uit de vragenlijst betreffende de effecten van 
bedrijfstijdverlenging voor arbeid [2C], materiaal [2D] en materieel [2E]. 
 
De vragenlijst is ook voorgelegd aan de projectleider, werkvoorbereider en hoofduitvoerder van het 
project Maaswaard Venlo. De uitkomsten van deze respondenten zijn apart benoemd in paragraaf 3.3.6. 
 
De vragenlijst bestaat naast de vragen betreffende de onderzoeksvragen, ook uit een aantal algemene 
vragen. Uit de antwoorden op deze vragen kan geconcludeerd worden dat 50% van de respondenten niet 
bekend is met bedrijfstijdverlenging. Voor het ontwerp van de Tool 40+ is het daarvoor belangrijk dat 
deelnemende partijen geïnformeerd kunnen worden over de mogelijkheden, onmogelijkheden en 
projectrisico’s. Daarnaast hebben de respondenten hun voorkeur voor het wel of niet toepassen van 
bedrijfstijdverlenging gegeven, evenals de voorkeur voor het arbeidspatroon. Afsluitend geven de 
respondenten aan dat bij toepassing van bedrijfstijdverlenging de meeste aandacht gegeven moet 
worden aan de organisatie van het werk. Dit komt nadrukkelijk naar voren in de beantwoording van 
onderzoeksvraag 2C tot en met 2E. Een volledige uitwerking van de extra vragen uit de vragenlijst is in 
Bijlage 12 opgenomen. 

3.3.1 Toepasbare arbeidspatronen bij bedrijfstijdverlenging 
Onderzoeksvraag 2A: Welke arbeidspatronen zijn toepasbaar voor een bouwproces waarop 
bedrijfstijdverlenging van toepassing is? 
 
Het verhogen van de productie-uren in het bouwproces is mogelijk tot het maximum van 24 uur per dag. 
De effecten van bedrijfstijdverlenging die in deze taakstelling worden bepaald (onderzoeksvraag 2C, 2D 
en 2E), zijn per definitie niet gelijk voor zowel 8 tot 24 uur productie. Voor het kunnen rangschikken van 
de informatie is gekozen voor 3 varianten (arbeidspatronen) van bedrijfstijdverlenging. Deze varianten 
zijn gebaseerd op de wet- en regelgeving omtrent arbeidstijden in het bouwproces. Doordat het conform 
de arbeidstijdenwet en de CAO bouwnijverheid niet is toegestaan om een dienst langer dan 9 uur te 
werken, de arbeidstijd per week maximaal 45 uur mag bedragen en dat de arbeidstijd per 13 weken 
gelimiteerd is aan gemiddeld 40 uur, is het niet mogelijk om de arbeidstijd per dienst te verhogen ten 
opzichte van de huidige arbeidstijd.  
 
Conform wet- en regelgeving is het echter wel mogelijk ploegendiensten te realiseren, dan wel glijdende 
aanvangs- en eindtijden van verschillende activiteiten in het bouwproces te plannen. Voor het onderzoek 
is met deze kennis over arbeidstijden gekozen voor 3 varianten waarin een dagvenster van 8 uur centraal 
staat: 
o Ploegendienst in 2 dagvensters van elk 8 uur (excl. nachtdienst) 
o Ploegendienst in 3 dagvensters van elk 8 uur  
o Glijdende aanvangs- en eindtijden 

 
Ploegendienst maakt het mogelijk om met een aangepast dienstrooster af te wijken van de standaard 
arbeidsduur zoals opgenomen in desbetreffende CAO’s. Uitgaande van een rooster waarin het dagvenster 
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van 8 uur centraal staat, is een ploegendienst van 2 of 3 dagvensters te realiseren. De tijden waarop deze 
starten is indicatief en per project te bepalen. De start- en eindtijden van de dagvensters zijn hierbij wel 
afhankelijk van nachtarbeid. Met 2 dagvensters is nachtarbeid te ontzien. 
 
Glijdende aanvangs -en eindtijden betekent dat voor elke activiteit afzonderlijk een dagvenster kan 
worden afgesproken. Hierdoor ontstaat het voorval dat voor werkzaamheden op de bouwplaats 
verschillende arbeidstijden aan de orde zijn waardoor maatwerk mogelijk wordt. Afbeelding 14 geeft dit 
illustratief weer. Afhankelijk van de werkzaamheden, taken en/of activiteiten kan per 
werknemer/onderaannemer een aangepast dagvenster overeengekomen worden. 
 

uren uren

uren uren

20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 23 24 114 15 16 17 18 19 2 3 4 520 21 22

Activiteit #

Dagvenster 2

Dagvenster 3 Dagvenster 1 Dagvenster 2

Dagvenster 1

Activiteit #

Activiteit #

Activiteit #

20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 114 15 16 17 18 19 2 3 4 520 21 22 23

 
Afbeelding 14 | 3 varianten voor de indeling van de productie-uren bij bedrijfstijdverlenging 

 
 

Bouwtijd 

Arbeid Materieel Materiaal 
Productiviteit werknemers 
Intervaltijden van bouwactiviteiten 
Productietijd van bouwactiviteiten 

Huurtijd Levering van materialen 
Verwerking van materialen 

 
Bouworganisatie 

Arbeid Materieel Materiaal 
Werkvoorbereiding 
Uitvoering 
Capaciteit ploegen 
Gegevensoverdracht 
leidinggevende 
Werkoverdracht uitvoering 
Afstemming/communicatie 

Bezettingsgraad Capaciteit 
voorbereidingswerkzaamheden 
Productiecapaciteit 
Transportcapaciteit 

 
Bouwkosten 

Arbeid Materieel Materiaal 
Onderaannemingskosten 
Loonkosten 

Huurkosten per tijdseenheid Engineering 
Productie 
Transport 

 
Projectinformatie 

Arbeid Materieel Materiaal 
Gegevensverstrekking 
Communicatie 

- Communicatie 
Werktekeningen 

 
Kwaliteit 

Arbeid Materieel Materiaal 
Veiligheid 
Gezondheid 
Inspectie 

Veiligheid gebruik materieel 
Overlast in de omgeving 
Wetgeving omtrent 
milieuregelgeving 

- 

 
Tabel 2 | Onderwerpen waarop bedrijfstijdverlenging effect op kan hebben 
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3.3.2 Lijst van mogelijke effecten door bedrijfstijdverlenging 
Onderzoeksvraag 2B: Waar kan bedrijfstijdverlenging betreffende de productiemiddelen effect op hebben? 
 
Effecten op het bouwproces als gevolg van het verhogen van de productie-uren zijn onderverdeeld naar 
de productiemiddelen (arbeid, materieel en materiaal) en de beheersaspecten bouwtijd, bouworganisatie, 
bouwkosten, projectinformatie en kwaliteit. Op basis van deze verdeling is vanuit bouwkundige 
literatuur6 een lijst (zie tabel 2) opgesteld die onderwerpen bevat waarop bedrijfstijdverlenging van 
invloed op kan zijn.  
 
De deelnemers aan het bouwproces zijn gevraagd of bedrijfstijdverlenging effect heeft op deze 
onderwerpen. In de vragenlijst is voor de respondenten ruimte geboden om eigen inbreng te geven 
waarop bedrijfstijdverlenging nog meer effect kan hebben. De uitkomsten van deze vragen zijn per 
productiemiddel uitgewerkt over de onderzoeksvragen 2C (arbeid, paragraaf 3.3.3), 2D (materieel, 
paragraaf 3.3.4) en 2E (materiaal, paragraaf 3.3.5). 

3.3.3 Effect van bedrijfstijdverlenging voor arbeid 
Onderzoeksvraag 2C: Wat is het effect van bedrijfstijdverlenging voor het productiemiddel arbeid? 
 
De effecten van bedrijfstijdverlenging op het gebied van arbeid zijn verdeeld over de beheersmaatregelen 
bouwtijd, bouworganisatie, bouwkosten, projectinformatie en kwaliteit. In deze volgorde zijn de 
resultaten uit de vragenlijst uitgewerkt. Per beheersmaatregel is de uitkomst van de vraag “op welke van 
onderstaande punten heeft bedrijfstijdverlenging volgens u effect, betreffende het beheersaspect 
bouwtijd/bouw…etc.” weergegeven. Hierop volgend is de vraag gesteld “hoe deze effecten zich verhouden 
tot de gebruikelijke werkdag”. De tabellen (tabel 11 tot en met tabel 21) waar naar verwezen wordt in deze 
onderzoeksvraag zijn ondergebracht bij bijlage 9. 
 
De onderzoeksvraag eindigt met beantwoording van de vraag: “de effecten voor 2x8, 3x8 en/of glijdende 
arbeidstijden verschillen als volgt”. Hiermee wordt onderscheid gemaakt hoe de effecten veranderen 
gekeken naar de verschillende arbeidspatronen. 

Bouwtijd (arbeid) 

De productietijd van bouwactiviteiten is volgens de respondenten het voornaamste kernwoord waarop 
bedrijfstijdverlenging effect heeft (zie tabel 11). Met productietijd wordt hiermee bedoeld de bouwtijd 
uitgedrukt in dagen. Vanuit de antwoorden in tabel 12 wordt aangegeven dat de kortere bouwtijd in 
dagen van positieve invloed is op de algemene kosten en algemene bouwplaatskosten. Daarnaast zijn de 
effecten over de productiviteit verdeeld. Er wordt gesteld dat bedrijfstijdverlenging negatief uitpakt voor 
de arbeid, maar wel positief voor het algehele productieproces. Echter zijn ook verliezen door overdracht 
te verwachten. Overdracht is hierbij het direct doorgeven van de activiteit evenals communicatie in woord 
en geschrift die daarbij noodzakelijk is. 

Bouworganisatie (arbeid) 

Vanuit de bouworganisatie gezien is bedrijfstijdverlenging voornamelijk van effect op de uitvoering en de 
communicatie/afstemming (zie tabel 13). De effecten op uitvoering (tabel 14) betreft volgens de 
respondenten dat er voldoende gekwalificeerd personeel en kwaliteitscontroleurs beschikbaar moeten 
zijn om het werk uit te kunnen voeren. Hierbij is een respondent ook van mening dat het ook lastig zal 
zijn het team dubbel te bezetten. De communicatie en afstemming tussen de betrokken partijen zal 
kritisch zijn voor de voortgang van het bouwproces en beoogde doelstelling van het verhogen van de 
productie-uren. Meer overleg is hiervoor noodzakelijk. 

Bouwkosten (arbeid) 

Het effect van bedrijfstijdverlenging op bouwkosten is volgens de respondenten op het gebied van 
loonkosten (zie tabel 15). Het verhogen van de productie-uren heeft volgens een respondent ook effect op 
                                                      
6  Bouwplanning (Flapper, Bouwplanning, 2004) 
  Dictaten Uitvoeringstechniek 1 & 2 (van Gassel, et al., 2000) & (Maas, et al., 1996) 
  Jellema Hogere Bouwkunde (Flapper, Jellema 12B Uitvoeren ‐ Organisatie, 2005) 
  Uitvoeringsorganisatie in de burgerlijke‐ en utiliteitsbouw (ten Cate, 2006)   
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de algemene kosten. Op de vraag hoe deze effecten zich zullen verhouden tot de gebruikelijke werkdag 
(zie tabel 16), wordt aangegeven dat arbeiders die in ploegen werken meer loon zullen eisen. Afwijkende 
tijden vragen een andere beloning en zullen worden gecompenseerd. Deze kosten zullen ook in de 
onderaannemingskosten worden doorberekend. Door een kortere bouwtijd zullen de algemene 
bouwplaatskosten lager worden. Dit is al eerder benoemd bij het beheersaspect tijd. Door een kortere 
bouwtijd worden echter hogere productiekosten verwacht als gevolg van overdrachtverliezen en de 
benodigde verlichting. 

Projectinformatie (arbeid) 

Op basis van de uitkomsten in tabel 17 blijkt dat communicatie het voornaamste aandachtspunt is 
waarop bedrijfstijdverlenging effect heeft, betreffende het beheersaspect projectinformatie. 
Communicatie bestaat volgens de tabel 18 uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel beschrijft de 
communicatie naar de omgeving en de gemeente. Communicatie over bedrijfstijdverlenging kan van 
positieve invloed zijn op de verdraagzaamheid van de omgeving. Het tweede onderdeel van 
communicatie gaat over de afstemming tussen de deelnemers aan het bouwproces. Communicatie is 
voor ploegenarbeid noodzakelijk, wie wanneer én waar moet werken. De werkstructuren zullen hiervoor 
nog beter moeten worden vastgelegd. Zowel de mondelinge als schriftelijke communicatie is hierin een 
belangrijk aandachtspunt. 

Kwaliteit (arbeid) 

Op het gebied van kwaliteit blijkt veiligheid het punt welke de respondenten zien waarop 
bedrijfstijdverlenging van op effect is (zie tabel 19). Gezien tabel 20 komt dit voornamelijk door het 
werken in het donker en werkdruk als gevolg van verschoven diensten. Daarnaast wordt geluidoverlast 
als kwaliteitspunt gezien als gevolg van bedrijfstijdverlenging. Net als bij het onderwerp bouworganisatie 
is de kwaliteit van de het werk en de werknemers een aandachtspunt. Door het verhogen van de 
productie-uren zal er een grotere belasting op de kwaliteitscontrole kunnen ontstaan. 

Verschil in effecten met betrekking tot de arbeidspatronen (arbeid) 

De respondenten zijn naar de verschillen in de effecten voor de arbeidspatronen 2x8, 3x8 en glijdende 
arbeidstijden gevraagd. In tabel 21 worden voornamelijk de twee arbeidspatronen 3x8 en glijdende 
arbeidstijden belicht. Voor glijdende arbeidstijden ligt de nadruk op het belang van intensieve 
organisatie, informatie en flexibelere inzet van arbeid en materieel. Gekeken naar het 3x8 arbeidspatroon, 
ontstaat de indruk dat dit ondanks de hogere productiviteit een extreme vorm van bouwproductie die 
moeilijk te realiseren is. Dit blijkt uit de impact op het sociale leven van de medewerker. Het werken in 
ploegendienst is te intensief en vraagt teveel van onderaannemers. Hierdoor is het vaak niet te 
organiseren. Ook de onderaannemings- en loonkosten zijn hoger in een nachtdienst. Er zijn nog meer 
verschillende mensen werkzaam aan dezelfde bouwactiviteit die allen geïnformeerd moeten worden 
waarvoor weer verschillende uitvoerders nodig zijn.  
 
Naast de specifieke effecten voor 3x8 en glijdende arbeidstijden bestaan er ook effecten welke in het 
algemeen veranderen. Deze zijn ook al eerder in de beantwoording van deze onderzoeksvraag aan bod 
gekomen. Genoemd zijn: 
o Overdrachtsverliezen in tijd zijn verschillend  
o Gelijkwaardig kennisniveau van medewerkers 
o Impact op sociaal leven medewerker 
o Hoogte van de toeslagen 
o Avond is anders dan de nacht 
o Overlast voor de omgeving 

3.3.4 Effect van bedrijfstijdverlenging voor materieel 
Onderzoeksvraag 2D: Wat is het effect van bedrijfstijdverlenging voor het productiemiddel materieel? 
 
De effecten van bedrijfstijdverlenging op het gebied van materieel zijn verdeeld over de 
beheersmaatregelen bouwtijd, bouworganisatie, bouwkosten, projectinformatie en kwaliteit. In deze 
volgorde zijn de resultaten uit de vragenlijst uitgewerkt. Per beheersmaatregel is de uitkomst van de 
vraag “op welke van onderstaande punten heeft bedrijfstijdverlenging volgens u effect, betreffende het 
beheersaspect bouwtijd/bouw…etc.” weergegeven. Hierop volgend is de vraag gesteld “hoe deze effecten 
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zich verhouden tot de gebruikelijke werkdag”. De tabellen (tabel 22 tot en met tabel 32) waar naar 
verwezen wordt in deze onderzoeksvraag zijn ondergebracht bij bijlage 10. 
 
De onderzoeksvraag wordt afgesloten met beantwoording van de vraag: “de effecten voor 2x8, 3x8 en/of 
glijdende arbeidstijden verschillen als volgt”. Hiermee wordt onderscheid gemaakt hoe de effecten 
veranderen gekeken naar de verschillende arbeidspatronen. 

Bouwtijd (materieel) 

Gekeken naar de bouwtijd geeft 63 procent van de respondenten aan dat bedrijfstijdverlenging van effect 
is op de huurtijd van materieel (zie tabel 22). Gevraagd naar hoe dit effect tot uiting komt, resulteert in 
een samenspel tussen tijd en kosten (zie tabel 23). De kortere huurperiodes en betere bezetting van 
machines heeft diverse financiële voordelen. Echter is het financiële aspect sterk afhankelijk van het soort 
materieel aangezien er meer productie-uren per dag worden gemaakt. 

Bouworganisatie (materieel) 

Op het gebied van bouworganisatie geeft het merendeel, 75 procent, van de respondenten aan dat 
bedrijfstijdverlenging van effect is op de bezettingsgraad van het materieel (zie tabel 24). Dit komt 
voornamelijk tot uiting in de organisatie van het personeel dat het materieel gebruikt. Onderaannemers 
hebben het personeel en machinepark op elkaar afgestemd op basis van 8-urige productie (zie tabel 25). 
Het is voor deze bedrijven onbekend hoe ze een extra ploeg moeten invullen. 

Bouwkosten (materieel) 

69 procent van de respondenten geeft aan dat bedrijfstijdverlenging van effect is op de huurkosten per 
tijdseenheid van het materieel (zie tabel 26). Hiervoor dient wel verschil gemaakt te worden in het type 
materieel (zie tabel 27). De uiteindelijke voordelen liggen in de algemene bouwplaatskosten van de 
aannemer daar de keet bijvoorbeeld per dag wordt gerekend. Huurkosten voor materieel als bouwkraan 
en heistelling zal berekend worden naar het aantal productie-uren waardoor hier geen directe voordelen 
in de huurkosten te behalen zijn. 

Projectinformatie 

Voor het beheersaspect projectinformatie zijn geen kernbegrippen opgesteld waar effecten op gebaseerd 
konden worden. Belangrijk punt komt echter door de eigen inbreng van de respondenten (zie tabel 28). 
Belangrijk kernbegrip is de extra informatie met betrekking tot avond-/nachtwerk. Ook gezien de reacties 
in tabel 29 blijkt dat informatie omtrent communicatie en geluidoverlast aandachtspunten zijn als 
gevolg van het verhogen van de productie-uren. 

Kwaliteit (materieel) 

Het effect van bedrijfstijdverlenging op kwaliteit is volgens de respondenten op het gebied van overlast in 
de omgeving (zie tabel 30). Dit komt overeen met het beheersaspect projectinformatie. Hiervoor is dan 
meer overleg met de gemeente en omwonenden aanbevolen. Daarnaast geven respondenten aan dat de 
verlichting van de bouwplaats en machines beter en intensiever moet (zie tabel 31), dit ten aanzien van de 
veiligheid. 

Verschil in effecten met betrekking tot de arbeidspatronen (materieel) 

Gevraagd naar de verschillen in de effecten voor de arbeidspatronen 2x8, 3x8 en glijdende arbeidstijden, 
blijkt uit de gegevens van tabel 32 dat de kosten een belangrijk punt zijn. Tegen de eerste verwachting in 
wordt gezegd dat 2x8 wat betreft verlichting en aanpassingen duurder is dan de 3x8. Dit wordt 
veroorzaakt door de kosten van voorzieningen die tijdgebonden zijn. Deze kosten maken onderdeel uit 
van de algemene bouwplaatskosten. In tegenstelling tot de algemene bouwplaatskosten, worden de 
onderaannemingskosten en de loonkosten hoger bij het 3x8 arbeidspatroon. Dit heeft te maken met de 
toeslagen als gevolg van de avond-/nachtarbeid. 
 
Overige effecten die niet aan de verlichting en aanpassingen zijn toe te schrijven, maar wel genoemd zijn 
als aandachtspunt zijn de volgende: 
o Glijdende arbeidstijden vergt veel organisatie 
o Productiviteit van de arbeidstijden 
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3.3.5 Effect van bedrijfstijdverlenging voor materiaal 
Onderzoeksvraag 2E: Wat is het effect van bedrijfstijdverlenging voor het productiemiddel materiaal? 
 
De effecten van bedrijfstijdverlenging op het gebied van materiaal zijn verdeeld over de 
beheersmaatregelen bouwtijd, bouworganisatie, bouwkosten, projectinformatie en kwaliteit. In deze 
volgorde zijn de resultaten uit de vragenlijst uitgewerkt. Per beheersmaatregel is de uitkomst van de 
vraag “op welke van onderstaande punten heeft bedrijfstijdverlenging volgens u effect, betreffende het 
beheersaspect bouwtijd/bouw…etc.” weergegeven. Hierop volgend is de vraag gesteld “hoe deze effecten 
zich verhouden tot de gebruikelijke werkdag”. De tabellen (tabel 33 tot en met tabel 43) waar naar 
verwezen wordt in deze onderzoeksvraag zijn ondergebracht bij bijlage 11. 
 
De onderzoeksvraag wordt afgesloten met beantwoording van de vraag: “de effecten voor 2x8, 3x8 en/of 
glijdende arbeidstijden verschillen als volgt”. Hiermee wordt onderscheid gemaakt hoe de effecten 
veranderen gekeken naar de verschillende arbeidspatronen. 

Bouwtijd (materiaal) 

De respondenten zijn over de vraag waarop bedrijfstijdverlenging effect kan hebben verdeeld (zie tabel 
33). De levering en de verwerking van materialen zijn beide bepalend. De hogere productiviteit op de 
werkdag zorgt dat er meer materiaal wordt verwerkt. Uit tabel 34 blijkt dat hierbij de aanvoertijden en de 
tijdige bevoorrading van de werkplek op de bouwplaats belangrijk zijn. Dit is ook weer van invloed op de 
inkoop en de beschikbaarheid van de grondstoffen, De werkvoorbereiding speelt een belangrijke rol in 
het tijdig vastleggen van de materialen. 

Bouworganisatie (materiaal) 

Op het gebied van bouworganisatie geeft het merendeel, 75 procent, van de respondenten aan dat 
bedrijfstijdverlenging van effect is op de productiecapaciteit van de leveranciers (zie tabel 35). Er wordt 
door een van de respondenten gezegd dat alle toeleveranciers mee moeten gaan in dit proces, wil het 
enige kans van slagen hebben (zie tabel 36). De organisatie zal moeten zorgen dat de aanvoer en opslag 
van de grotere hoeveelheid materialen mogelijk is, en of de transporteurs voldoende capaciteit hebben. 
Daarnaast zal het materiaal zich zelf ook moeten lenen een hogere productiecapaciteit te realiseren, het 
moet technisch mogelijk zijn. Ook de verwerking van het materiaal zal meer afstemming vragen door de 
overdracht van werkzaamheden. 

Bouwkosten (materiaal) 

Het effect van bedrijfstijdverlenging op bouwkosten is volgens de respondenten op het gebied van 
productie (zie tabel 37). Gevraagd hoe deze effecten zich verhouden tot de gebruikelijke werkdag, 
resulteert in weinig respons. De twee reacties uit tabel 38 geven aan dat de afwijkende werktijden vragen 
om een andere beloning. Dit heeft dan te maken met hogere loonkosten en toeslagen die te verwachten 
zijn in het verwerkingsproces (arbeid) van het materiaal. 

Projectinformatie (materiaal) 

Gezien de projectinformatie scoort communicatie 100 procent waarop bedrijfstijdverlenging mogelijk 
effect heeft (zie tabel 39). Communicatie is noodzakelijk tijdens de voorbereidingen van het werk. In tabel 
40 geven de respondenten aan dat materialen tijdig moeten worden ingekocht. Dit komt doordat er meer 
materiaal op een dag wordt verwerkt, de beschikbaarheid van grondstoffen is hierbij ook een belangrijk 
aandachtspunt. Er zal ook meer communicatie plaats vinden over de tekeningen en verwerking van de 
materialen, aangezien er meerdere werknemers bij betrokken zijn die aangestuurd moeten worden. 
Daarnaast moet bekend zijn of de bouwplaats meer transporten kan verwerken en of deze wel goed 
genoeg bereikbaar is tijdens het gehele bouwproces. 

Kwaliteit (materiaal) 

Voor het beheersaspect kwaliteit waren en geen kernbegrippen opgesteld waar effecten op gebaseerd 
konden worden. Belangrijk punt komt echter door de eigen inbreng van de respondenten (zie tabel 41). 
Belangrijk kernbegrip is de omstandigheden van het werk. De kwaliteit van het product kan worden 
beïnvloed doordat er meerdere werknemers aan dezelfde handeling werken. Een goede 
werkplekverlichting is noodzakelijk voor het verwerken van materialen in de donkere uren, alleen is 
kunstlicht altijd anders dan daglicht wat van invloed kan zijn op de kwaliteit van het werk. 
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Verschil in effecten met betrekking tot de arbeidspatronen (materiaal) 

Gevraagd naar de verschillen in de effecten voor de arbeidspatronen 2x8, 3x8 en glijdende arbeidstijden, 
blijkt uit de gegevens van tabel 43 dat de communicatie/organisatie en de impact op productie en 
transport belangrijke punten zijn. Respondenten geven aan dat glijdende arbeidstijden veel organisatie 
vergt, maar dat bij 3x8 nog meer communicatie en tekeningen nodig zijn. De impact op productie en 
transport is afhankelijk van de toename in productie-uren. Hierdoor krijg je een grotere diversiteit van 
aanvoertijden wat voor overlast in de omgeving kan zorgen.  

3.3.6 Beantwoording vragenlijst door uitvoeringsteam Heijmans Utiliteitsbouw 
In tegenstelling tot de diensten die de onderaannemers leveren, heeft het uitvoeringsteam van Heijmans 
Utiliteitsbouw een organiserende en controlerende taak. De antwoorden door het uitvoeringsteam op de 
vragenlijst zijn onder te verdelen naar de 5 beheersaspecten bouwtijd, bouworganisatie, bouwkosten, 
projectinformatie en kwaliteit. De effecten door bedrijfstijdverlenging zijn volgens het uitvoeringsteam: 

Bouwtijd 

o Intervaltijden zullen waar mogelijk ingekort worden als gevolg van bedrijfstijdverlenging. Voor het 
verkorten van de intervaltijden is het een en ander wel projectafhankelijk. Voorbeeld hierbij zijn de 
uithardingstijden in een gietbouwproces 

o Minder tijd voor regulier werk door overlapping van arbeidsuren als gevolg van overdracht van 
werkzaamheden 

Bouworganisatie 

o De werkvoorbereiding zal ruim voor de start bouw opgestart moeten worden alsmede de 
gegevensverstrekking en inkoop om de gebruikelijke voorsprong van minimaal 6 werkweken te 
handhaven. In de praktijk zal dit er op neerkomen dat de bezetting van het projectteam vele malen 
hoger moet zijn 

o Voor de uitvoering zal extra inzet benodigd zijn aangezien er in meerdere ploegen gewerkt dient te 
worden om het verhogen van de productie-uren mogelijk te maken 

o Er dienen voldoende ploegen aanwezig te zijn, anders heeft het beoogde effect geen nut 
o Afstemming tussen derden zal nog vaker plaats dienen te vinden om processtoring zoveel mogelijk te 

voorkomen. Stagnatie zal anders 2 tot 3 keer zo hard aankomen 
o Door meer uren per dag wordt meer productie per werkdag gemaakt. Hiervoor zijn meer materialen en 

hulpmiddelen (materieel) noodzakelijk. Om dit te realiseren is meer capaciteit bij de werkvoorbereiding 
noodzakelijk 

Bouwkosten 

o Onderaannemers zullen prijsverhogingen doorberekenen. Conform CAO zijn toeslagen afgesproken 
voor afwijkende werktijden 

o Leveranciers (bijvoorbeeld betoncentrale) zullen nacht- en weekend toeslagen door berekenen 
o Door andere productiecapaciteit en engineering toeslag op ontwerp-/productiekosten 

Projectinformatie 

o Zoals reeds eerder bij de bouworganisatie genoemd, zal de gegevensverstrekking en de inkoop ruim 
voor start bouw opgestart moeten worden om de gebruikelijke voorsprong van minimaal 6 werkweken 
te handhaven 

o Productiecapaciteit zal door meer arbeidsuren per dag toe moeten nemen. Dit heeft direct effect op de 
transportcapaciteit waardoor er vaker en op ongebruikelijke tijden materialen aangevoerd moeten 
worden 

Kwaliteit 

o Om verlies van kennis en faalkosten zo veel mogelijk te voorkomen is het van belang dat bij elke 
ploegwisseling tijd is voor overdracht 

o Gezondheid, inspectie en veiligheid mag geen probleem zijn als volgens onze ‘standaard’ wordt gewerkt 
o Kwaliteitsbewaking zal beter gecontroleerd en onder de aandacht gebracht moeten worden omdat alles 

over meer schijven gaat 
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3.3.7 Resumé effectbepaling bedrijfstijdverlenging voor productiemiddelen  
De effectbepaling van bedrijfstijdverlenging voor de productiemiddelen arbeid, materieel en materiaal 
zijn in deze onderzoeksvraag bepaald. Hiervoor zijn de betrokken onderaannemers bij het project 
Maaswaard Venlo gevraagd om op basis van hun werkzaamheden bij de steekwoorden uit tabel 2 aan te 
geven of deze voor hen van effect zijn bij toepassing van bedrijfstijdverlenging. De uitkomsten en 
toevoegingen die door de respondenten zijn gegeven, zijn samengevoegd en geanalyseerd op 
betrouwbaarheid en tegenstrijdigheden. Uit deze analyse heeft een vertaalslag plaats gevonden wat heeft 
geresulteerd in onderstaande lijst van kernpunten onderverdeeld naar de productiemiddelen arbeid, 
materieel en materiaal. Deze kernpunten tonen aan waar in het vervolg van het onderzoek aandacht aan 
besteed moet worden bij toepassing van bedrijfstijdverlenging. Het is hierdoor van belang dat deze lijst 
vertaald wordt naar projectrisico’s zodoende deze kernpunten in het 40+ ontwerpproces weloverwogen 
worden.  

Arbeid  

o Communicatie over werkzaamheden (wie, wat, waar, wanneer, hoe) tussen partijen is belangrijk  
o Werkoverdracht tussen ploegen, afstemming in goede banen leiden 
o Positieve invloed op AK en ABK 
o Productiviteit arbeid en bouwproces beter in kaart brengen 
o Meer gekwalificeerd personeel benodigd 
o Bezetting projectteam aanpassen aan uitvoering 
o Financiële compensatie voor avond-/nachtwerk bij arbeid en materieel 
o Veiligheid werkzaamheden beter bewaken 
o Geluidsoverlast werkzaamheden in avond- en nachturen beperken 

Materieel 

o Inzicht in huurkosten per tijdseenheid (week, dag, uur) belangrijk voor begroting 
o Communicatie met omgeving/gemeente belangrijk voor ontheffingsmogelijkheid met betrekking tot 

geluidsoverlast 

Materiaal 

o Aanvoertijden en opslagmogelijkheden bouwmaterialen op de bouwplaats organiseren naar 
mogelijkheden en voortgang uitvoering 

o Inkoop en beschikbaarheid van grondstoffen/bouwproducten kritisch voor realisatie 
bedrijfstijdverlenging 

o Productie- en transportcapaciteit leverancier maatgevend voor gewenst uitvoeringstempo 
o Communicatie tijdens de werkvoorbereiding over inkoop, productie en levering belangrijk 
o Kwaliteit van verwerking belangrijk met betrekking tot veranderende werkomstandigheden 

(bijvoorbeeld verlichting en werkoverdracht)  
 
Verschillen in de effecten voor de arbeidspatronen 2x8, 3x8 en glijdende arbeidstijden zijn door de 
respondenten in mindere maten gegeven. Desondanks is vastgesteld dat bij glijdende arbeidstijden de 
nadruk ligt op het belang van intensieve organisatie, informatie en flexibelere inzet van arbeid en 
materieel. Daarnaast zal de extra benodigde verlichting in een 2x8 ploegenschema duurder zijn dan 
wanneer een 3x8 ploegenschema gehanteerd wordt. Bij een 3x8 ploegenschema kan gesteld worden dat 
ten opzicht van de andere arbeidspatronen hogere loon- en onderaannemingskosten tijdens 
nachtdiensten verplicht zijn. Voor ploegendiensten (zowel 2x8 als 3x8) kan gesteld worden dat de 
gelijkwaardigheid van kennisniveau bij de werknemers een vereiste is. Daarbij komt ook kijken dat 
ploegendiensten impact heeft op het sociale leven van de medewerkers. 
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3.4 Wet- en regelgeving omtrent bedrijfstijdverlenging 
 

Taakstelling 3: bepalen wat de effecten van wet- en regelgeving zijn op de productiemiddelen arbeid, 
materiaal en materieel 

 
Het produceren van het project komt tot stand door de drie productiemiddelen arbeid, materiaal en 
materieel. Wet- en regelgeving heeft invloed op de invulling en toepassing hiervan. Op het gebied van 
arbeid en milieu bestaan verschillende wetten, verordeningen, besluiten en regelingen die voorschrijven 
wat is toegestaan. Zonder kennis te nemen over wat is toegestaan, is het niet mogelijk om een specifieke 
invulling te geven aan het verhogen van de productie-uren.  
 
De onderzoeksvragen zoals deze zijn opgesteld voor deze taakstelling, geven antwoord over welke wet- en 
regelgeving van toepassing  zijn op de productiemiddelen als het gaat over bedrijfstijdverlenging. De 
effecten door deze wet- en regelgevingen zijn afzonderlijk beschreven in onderzoeksvragen 3B, 3C en 3D.  

3.4.1 Wet- en regelgevingen bij het verhogen van de productie-uren 
Onderzoeksvraag 3A: Welke wet- en regelgevingen zijn van toepassing op het bouwproces met betrekking tot 
het verhogen van de productie-uren? 
 
De productie-uren per etmaal op de bouw wordt gereguleerd door verschillende wetten en regels. 
Arbeidsomstandigheden en het milieu zijn 2 onderdelen waarover deze wetten en regels gaan. In het 
kader van arbeidsomstandigheden heeft het verhogen van de productie-uren betrekking op de veiligheid 
en gezondheid van de arbeider. Voor de bescherming van arbeiders bestaan wetten over arbeidstijden, 
hiermee is exact gereguleerd hoeveel en wanneer de arbeid plaats mag vinden.  
 
Ook de veiligheid van materieel is vastgelegd in wet- en regelgeving. Het arbeidsomstandighedenbesluit 
bepaald dat keuringen, inspecties of onderhoudsinspecties periodiek plaats moeten vinden. 
 
Regels en wetten over het milieu reguleert arbeidstijden op het gebied van bouwlawaai. Bij 
bouwproductie ontstaat geluid. Op basis van de regelgeving wordt het geluid ingedeeld naar categorieën. 
Deze verdeling maakt mogelijk het bouwproces te beoordelen voor het aspect milieu. Voor het verhogen 
van de productie-uren is de volgende reeks aan regelgeving van toepassing op het bouwproces: 
o Arbeidsomstandighedenwetgeving  (arbowet – arbobesluit – arboregeling - arbobeleidsregels) 
o Arbeidstijdenwet 
o Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) 
o Algemene Plaatselijke Verordeningen 
o Circulaire bouwlawaai 

Arbeidsomstandighedenwetgeving 

De site van Arboportaal7 behandeld alles over arbeidsomstandigheden. De verdeling en relatie tussen wet, 
besluit en regeling wordt door Arboportaal.nl als volgt omschreven: 
 
Werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken tot het bereiken van de pensioengerechtigde 
leeftijd. Om daarvoor te zorgen is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Daarnaast zijn er ook nog 
andere wetten die werknemers beschermen tegen eventuele negatieve aspecten op het werk. De 
wetgeving omtrent arbeidsomstandigheden is ingedeeld in drie niveaus: de Arbowet, het Arbobesluit en 
de Arboregeling. 
 
Voor de regulering van arbeidstijden maakt de arbeidsomstandighedenwet maatwerk door werkgevers en 
werknemers mogelijk. In het kader van het afstudeerthema is in artikel 17 van de 
arbeidsomstandighedenwet maatwerk door werkgevers en werknemers omschreven. Het houdt in dat 
maatwerk door werkgevers en werknemers anders dan de vastgestelde bepaling in de algemene 
maatregel van bestuur kan worden ingevuld, tenzij hierbij wordt gehandeld naar de collectieve regeling 
en/of regeling waaromtrent de werkgever schriftelijk overeenstemming heeft bereikt met de 

                                                      
7 www.arboportaal.nl, Alles over arbeidsomstandigheden door het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid 
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ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging. Collectieve regelingen, zoals bedoeld in de 
Arbeidstijdenwet komen verder in deze paragraaf aan de orde.  

Arbeidstijdenwet 

Werken kun je niet te lang achterelkaar doen. Dat is gevaarlijk en op den duur slecht voor de gezondheid. 
Om werknemers te beschermen tegen het maken van te lange dagen, is de Arbeidstijdenwet ingesteld. 
Deze regelt onder meer hoe lang werknemers mogen werken en wanneer iemand recht heeft op pauze of 
rusttijd. Een speciaal onderdeel vormt het werken tijdens een nachtdienst. Nachtdiensten zijn extra 
belastend voor werknemers en daarom gelden hiervoor aanvullende regels over de arbeidsduur, de 
rusttijden en het aantal diensten. Ook voor het werken in ploegendiensten gelden speciale regels. 
(Werkgelegenheid, Arbeidstijden, 2011) 
 
Naast de standaardnormen die in de arbeidstijdenwet zijn opgenomen, bestaat er nog een dubbele norm. 
Dit is de overlegnorm. Afwijkingen op de arbeidstijdenwet zijn toelaatbaar mits deze aan de 
overlegnormen voldoen. De overlegnormen maken ook deel uit van de arbeidstijdenwet. Het afwijken van 
de standaardnorm voor werknemers en werkgevers is alleen mogelijk als dit is vastgelegd in een 
Collectieve Arbeidsovereenkomst of een schriftelijke afspraak tussen werkgever en de 
ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging.  

Arbeidsomstandighedenbesluit (arbobesluit) 

In het arbeidsomstandighedenbesluit is naast arbeid, ook het keuren van materieel een onderwerp dat 
gebonden is aan periodieke termijnen. Periodieke keuringen zijn gebonden aan een vaste ondergrens 
waarbij eenmaal of tweemaal (afhankelijk van het soort materieel) per jaar kan worden aangehouden. In 
artikel 7.4a, lid 3 van het arbobesluit staat over keuringen dat een arbeidsmiddel dat onderhevig is aan 
invloeden die leiden tot verslechteringen welke aanleiding kunnen zijn tot het ontstaan van gevaarlijke 
situaties, zo dikwijls wordt gekeurd als noodzakelijk is (ter waarborging van de goede staat). Er is niet 
voorgeschreven met welke frequentie een arbeidsmiddel in de gebruiksfase gekeurd moet worden. Om de 
frequentie te bepalen, kan de werkgever de risico-inventarisatie en –evaluatie gebruiken, waarbij als 
ondergrens eenmaal per jaar kan worden aangehouden. 

Collectieve Arbeidsovereenkomst  

Op het gebied van arbeidsuren beschrijft de CAO bouwnijverheid de normale arbeidsduur en 
arbeidstijden. Om onvolledigheden in de CAO te voorkomen op het punt van arbeidstijden en invulling 
van diensten, beschikt de CAO over de Normregeling Arbeidstijden. Deze normregeling maakt het voor 
ondernemingsraden of personeelsvertegenwoordigers mogelijk een afwijkende arbeidstijdenregeling 
binnen de organisatie te introduceren welke conformeert aan deze normregeling. 
 
Binnen het bouwproces zijn meerdere werkgevers betrokken. Niet al deze partijen vallen onder de CAO 
van de bouwnijverheid. Naast de CAO bouwnijverheid bestaan CAO’s specifiek voor afbouw, schilders, 
dakdekkers, mortel, enz. Betrokken partijen aan het bouwproces van Maaswaard Venlo zijn in de digitale 
vragenlijst van hoofdstuk 3.3 op pag. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. ook gevraagd welke CAO van 
toepassing is de betreffende bouwactiviteiten. Onder de respondenten zijn voornamelijk de volgende 
CAO’s van toepassing: 
o Bouwnijverheid  
o Afbouw 
o Installatietechniek 

 
Naast bovenstaande lijst is het aannemelijk dat de volgende CAO’s ook van toepassing zijn op werkgevers 
die diensten in het bouwproces leveren: 
o Betonmortel 
o Bitumineuze en kunststof dakdekkingsbedrijven (BIKUDAK) 
o Schilders, afwerkings- en glaszetbedrijven (SAG) 
o Metaalbewerkingsbedrijf 

Algemene plaatselijke verordeningen 

De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is een bijzondere wetgeving welke is gemaakt en 
uitgevaardigd door de gemeente. Het is een lokale wetgeving waarin wet- en regelgeving staat die alleen 
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binnen de desbetreffende gemeente van kracht is (Politie, 2011). Vanuit het afstudeerthema is hoofdstuk 
4 van de APV van belang in dit onderzoek. In hoofdstuk 4 kan elke gemeente haar persoonlijke wet- en 
regelgeving opstellen voor de bescherming van het milieu, het natuurschoon en het uiterlijk van de 
gemeente. 
 
Geluidhinder is een thema dat in hoofdstuk 4 van de APV behandeld wordt, en dan met name 
geluidhinder in de openlucht. Bij deze bepalingen staat ook vermeld of en hoe vergunningen cq 
ontheffingen aangevraagd kunnen worden.  

Circulaire bouwlawaai 

Voor het voorkomen van milieuvervuiling in de vorm van bouwlawaai, zijn vaak in gemeentelijke 
bouwverordeningen, geluidhinderverordeningen of algemene plaatselijke verordeningen van de 
gemeente regels opgenomen omtrent bouwlawaai. Gemeenten worden hiervoor door het Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu geadviseerd in de vorm van de circulaire bouwlawaai. 
 
Circulaire bouwlawaai adviseert de gemeenten over de verlening van ontheffingen in het kader van de 
algemene plaatselijke verordening met betrekking tot de geluidhinder veroorzaakt door 
bouwwerkzaamheden. 

3.4.2 Het effect van wet- en regelgeving voor arbeid 
Onderzoeksvraag 3B: Wat is het effect van wet- en regelgeving op het productiemiddel arbeid? 
 
Arbeidstijden in het bouwproces zijn gereguleerd door de arbeidstijdenwet en de collectieve 
arbeidsovereenkomsten. De arbeidstijdenwet is het grote kader waarbinnen de werkgevers en werknemers 
extra afspraken (kunnen) maken over de te hanteren arbeidstijden (collectieve arbeidsovereenkomst). 
 
In het huidige bouwproces wordt voor de planning en organisatie gerekend met een dagproductie 
(dienst) van acht werkuren. Hoeveel een werknemer daadwerkelijk mag werken, is uitgewerkt in de 
arbeidstijdenwet (Werkgelegenheid, De Arbeidstijdenwet, 2011). Hierin staat dat een werknemer maximaal 
12 uur per dienst en 60 uur per week mag werken. Voorwaarden hieraan is dat over een langere periode 
niet het maximaal aantal uren gewerkt mag worden. Per 4 weken gemiddeld 55 uur per week en per 16 
weken gemiddeld 48 uur per week. Een werknemer mag nooit meer dan 60 uur per week werken. In een 
collectieve regeling kunnen binnen dit kader afwijkende afspraken hierover gemaakt worden. 
 
Van nachtdiensten is sprake als er meer dan 1 uur gewerkt wordt tussen 00.00 uur en 06.00 uur. Voor 
nachtdiensten gelden nog strengere regels. Per nachtdienst mag niet meer dan 10 uur gewerkt worden. 
Een werknemer mag per 16 weken maximaal 36 nachtdiensten draaien. Als er regelmatig nachtdiensten 
gewerkt worden (16 keer of meer per 16 weken), dan mag er niet meer dan gemiddeld 40 uur per week 
gewerkt worden binnen die 16 weken. 
 
De arbeidstijdenwet zegt niets over start en eindtijden voor het uitvoeren van werkzaamheden. Arbeid 
mag op elk moment van de dag starten en eindigen, mits de regels omtrent arbeidsduur per dienst/week, 
rusttijden en nachtdiensten gehandhaafd blijven.  
 
Zoals de arbeidstijdenwet reeds zelf aangeeft, kunnen afwijkende afspraken gemaakt worden in de vorm 
van collectieve regelingen. Bovenstaande regels uit de arbeidstijdenwet zijn hierbij echter de uiterste 
grens.  
 
In het bouwproces worden meerdere activiteiten uitgevoerd. Deze activiteiten hanteren niet allemaal 
dezelfde collectieve arbeidsovereenkomst. Hierdoor is het mogelijk dat de regelingen tussen werkgevers 
en werknemers over arbeidstijden verschillen, ondanks dat de werkzaamheden zich op hetzelfde 
bouwproject afspelen. Voor dit onderzoek zijn zeven verschillende CAO’s (zie onderzoeksvraag 3A) naast 
elkaar gelegd. Deze CAO’s beschrijven afspraken omtrent arbeidstijd, verschoven werktijden en 
ploegendiensten. 
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Arbeidstijd  

De zeven CAO’s hanteren verschillende afspraken over de arbeidsduur. De bepalingen en normen over 
deze werktijden per dag en per week staan in tabel 3. De maximale arbeidsduur per dag is verschillend. 
Zowel 8 als 7,5 werkuren per dag komen voor. Voor de werknemers die vallen onder de CAO 
installatietechniek is geen maximale arbeidsduur per dag bepaald. Voor hen geldt volgens de 
arbeidstijdenwet de maximaal aantal uren per dienst, namelijk 12 uur per dienst. Het dagvenster is ook 
anders voor de afzonderlijke CAO’s. Dit heeft echter geen invloed op de werkzaamheden met start- en 
eindtijden op de bouwplaats. Voor de bouwplaats wordt in overleg met de werknemers het te hanteren 
dagvenster overeengekomen, evenals de rusttijden. De werkweek is voor alle partijen gelijk, maandag tot 
en met vrijdag. 
 

 
Tabel 3 | Bepalingen en normen over werktijden per CAO 

Verschoven werktijden en ploegendiensten 

In de zeven CAO’s zijn bepalingen en normen opgenomen die afwijkingen op de werktijden mogelijk 
maken. Deze afwijkingen resulteren in verschoven werktijden of ploegendiensten. Verschoven werktijden 
betekent dat werkgevers in overleg met de ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging het 
dagvenster (start- en eindtijden) zelf kunnen bepalen. Hiermee kan de werkgever maatwerk realiseren op 
een door hem aangenomen opdracht.  
 
Ploegendiensten maken het mogelijk om de arbeid in een systeem te verrichten waarin de werktijden 
van twee of meer (groepen) werknemers op elkaar aansluiten. Hierbij geld dat per werknemer (groep) de 
normale arbeidsduur per werkdag gehandhaafd blijft. Bij ploegendienst kan ook nachtarbeid onderdeel 
uitmaken van de arbeidsdiensten. Volgens de arbeidstijdenwet is er sprake van nachtarbeid als er tijdens 
een dienst meer dan 1 uur gewerkt wordt tussen 00.00 uur ’s nachts en 06.00 uur ’s ochtends. In de 
CAO’s is deze norm overgenomen, behoudens de CAO van BIKUDAK. Deze heeft als norm voor nachtarbeid 
daar waar meer dan 1 uur gewerkt wordt tussen 22.00 uur en 06.00 uur. 
 
Werknemers die werkzaam zijn in diensten gebaseerd op verschoven werkuren en/of ploegendiensten, 
hebben recht op een financiële compensatie. Dit is reeds ook eerder geconstateerd in de effectbepaling 
van bedrijfstijdverlenging voor arbeid in paragraaf 3.3.3. Het is de verantwoordelijkheid van de calculator 
om deze compensaties door te voeren in de arbeidskosten. Hiervoor is het van belang dat dit als 
aandachtspunt in de risico-inventarisatie en –evaluatie wordt opgenomen. 

3.4.3 Het effect van wet- en regelgeving voor materiaal 
Onderzoeksvraag 3C: Wat is het effect van wet- en regelgeving op het productiemiddel materiaal? 
 
Bouwmaterialen voor het bouwproces is de verzamelnaam voor grondstoffen, bouwstoffen en 
bouwproducten. Deze materialen worden geproduceerd en vervolgens op de bouwplaats bewerkt, dan wel 
verwerkt. Wet- en regelgeving voor bouwmaterialen is van effect op kwaliteit en veiligheid van de 
producten. Hiervoor bestaan onder andere het KOMO-keurmerk en de CE-markering. Een CE-markering 
geeft aan dat een product voldoet aan minimumeisen die door de EU zijn gesteld op het gebied van 
veiligheid, gezondheid en milieu (Rijksoverheid.nl, 2011). 
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Geen van beide genoemde keurmerk/markering is van effect op het productiemiddel materiaal als het 
aankomt op het verhogen van de productie-uren. Hoewel het KOMO-keurmerk ook bouwprocessen 
voorziet, wordt hierin niet gekeken naar het tijdstip van de dag waarop bouwmaterialen worden verwerkt 
en wat voor gevolgen dit kan hebben voor de veiligheid van de werknemers en/of kwalitatieve verwerking 
van het product. Gesteld kan worden dat wet- en regelgeving geen effect heeft op het productiemiddel 
materiaal aangaande het realiseren van bedrijfstijdverlenging 

3.4.4 Het effect van wet- en regelgeving voor materieel 
Onderzoeksvraag 3D: Wat is het effect van wet- en regelgeving op het productiemiddel materieel? 
 
Materialen worden op de bouwplaats geprepareerd, getransporteerd, bewerkt, verwerkt en 
geconditioneerd. Hiervoor is arbeid en de hulp van materieel benodigd. Dit samenspel van arbeid en 
materieel veroorzaakt lawaai. De productie van lawaai kan hinderlijk zijn voor de bebouwde omgeving, 
dan wel de omwonende. Bouwlawaai is vaak niet te voorkomen. Juist om die reden hebben gemeenten de 
mogelijkheid hiervoor een APV-ontheffing te verlenen. De gemeenten zijn echter zelf verantwoordelijk 
voor het opstellen van richtlijnen en geluidsvoorwaarden die daarbij gehandhaafd kunnen worden. Naast 
de APV is in veel gemeenten ook de bouwverordening actief in het voorkomen van hinderlijke overlast.  
 
Ter ondersteuning van de APV is door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de Circulaire 
Bouwlawaai 2010 ontworpen. In deze Circulaire staan ten behoeve voor gemeenten advieswaarden voor 
bouwlawaai in het kader van het verlenen van ontheffingen in de APV.  
 
Naast de wet- en regelgeving voor bouwlawaai, zijn ook keuringen van arbeidsmiddelen (materieel) in 
wet- en regelgeving vastgelegd. Het arbobesluit bepaald dat de gebruiker de frequentie van de keuring 
bepaald naar het gebruik van het arbeidsmiddel. Bedrijfstijdverlenging, en het gebruik van materieel in 
deze periode, laat het materieel daarmee sneller doen slijten. 

Bouwverordening 

Gemeenten zijn door artikel 8 in de Woningwet bevoegd en verplicht een bouwverordening op te stellen. 
De gemeenten gebruiken de bouwverordening onder ander om bouwvergunningaanvragen te toetsen. In 
de bouwverordening is ook het onderwerp hinder door bouwlawaai aan de orde.  
 
Vanuit het standpunt bedrijfstijdverlenging wordt hinder door bouwmaterieel in artikel 4.10 van de 
bouwverordening voor de gemeentes Venlo, Eindhoven en Horst aan de Maas hetzelfde ingevuld. Artikel 
4.10 gaat over de veiligheid van hulpmiddelen en het voorkomen van hinder. Lid 4 sub c  van artikel 4.10 
bepaald dat het bevoegd gezag kan voorschijven dat voor een op een werk te gebruiken krachtwerktuig 
gedurende bepaalde delen van een etmaal niet mag worden gebruikt. Het gebruik van bouwmaterieel op 
bepaalde delen van een etmaal is hiermee niet zomaar toegestaan. De bouwverordening geeft geen 
verdere invulling aan het geen wat wel en niet is toegestaan. Gemeenten hebben hiervoor in de APV 
artikelen opgenomen die geluidhinder door bouwwerkzaamheden reguleren. 

Algemene plaatselijke verordening 

In de APV is geluidhinder een thema dat in hoofdstuk 4 van de APV wordt behandeld. Gekeken naar de 
drie gemeentes Venlo, Eindhoven en Horst aan de Maas, blijkt dat er een aantal overeenkomsten zijn. 
Door de individuele invulling door de gemeentes zijn er ook verschillen in de behandeling van 
geluidhinder. De artikelen over geluidhinder in de drie afzonderlijke APV’s staan in tabel 44. Deze tabel is 
in bijlage 13 opgenomen. 
 
Uit de artikelen van de geraadpleegde APV’s wordt duidelijk dat het verboden is om zonder vergunning 
een (bouw)machine op zodanige wijze in werking te brengen of te hebben dat naar alle redelijkheid 
verwacht kan worden dat hierdoor voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt. Het college van de 
gemeenten kunnen echter ontheffing verlenen waardoor (bouw)machines die geluidhinder veroorzaken 
toch gebruikt kunnen worden. De gemeente Venlo spreekt hierbij over vastgestelde voorschriften welke 
betrekking hebben op het voorkomen van geluidhinder. Deze voorschriften staan niet genoemd. De 
gemeente hanteert voor de beoordeling van vergunningaanvragen de Circulaire Bouwlawaai 2010.  
 



 

Eindrapportage | Bedrijfstijdverlenging, het verhogen van de productie-uren   Pag. 45  
 

De gemeente Horst aan de Maas noemt in het derde lid van artikel 4:6a dat het verbod vervat in het eerste 
lid, niet van toepassing is op het in werking hebben van bepaalde (bouw)machines, voor zover wordt 
voldaan aan de door het college vast te stellen voorschriften ter voorkoming of beperking van 
(geluid)hinder. In het vierde lid wordt nadrukkelijk genoemd wat deze bedoelde voorschriften ondermeer 
kunnen betreffen het maximale geluidsniveau, de situering van geluidbronnen en de frequentie en 
tijden van gebruik. De invulling van deze voorschriften door de gemeente is net als de gemeente Venlo 
gebaseerd op de circulaire Bouwlawaai 2010. 
 
In Eindhoven hanteert de gemeente nagenoeg dezelfde opzet van voorschriften. Echter zijn deze 
voorschriften uitgewerkt in beleidsregels welke door het college zijn vastgesteld. Het betreft beleidsregels 
over algemene voorschriften bouw-, sloop- en onderhoudswerkzaamheden en beleidsregels definitie 
ernstige hinder bouw-, sloop- en onderhoudswerkzaamheden. In de beleidsregels over algemene 
voorschriften staat onder artikel 2, lid 1 dat bouwwerkzaamheden alleen plaatsvinden op maandagen tot 
en met vrijdagen tussen 07.00 en 19.00 uur.  

Circulaire Bouwlawaai 2010 

De adviserende insteek van de Circulaire Bouwlawaai 2010 is dat bouwwerkzaamheden in de dagperiode 
tussen 07.00 en 19.00 uur plaatsvinden. Het gebruik van materieel in de avond- en nachtperiode uren als 
gevolg van bedrijfstijdverlenging en de geluidhinder die daarbij kan ontstaan is alleen toegestaan als 
hiervoor een APV-ontheffing is verleend. De Circulaire adviseert gemeenten om voor deze situaties per 
geval te beoordelen of de werkzaamheden inderdaad in avond- en/of nachtperiode moeten plaatsvinden 
en of het mogelijk is, door middel van het toepassen van best beschikbare stille technieken, de hinder 
door gebruik van materieel zoveel mogelijk te vermijden (NL, 2011).  
 
Het effect van wet- en regelgeving op het gebruik van het productiemiddel materieel is dat er aandachtig 
kennis moet worden genomen van de geluidhinder voor de omgeving die bij de werkzaamheden 
ontstaat. Per gemeente kan een ander beleid omtrent geluidhinder worden gehanteerd wat het realiseren 
van bedrijfstijdverlenging in de weg kan staan. Het aanvragen van een ontheffing vergt kennis over de 
daadwerkelijke geluidsproductie als gevolg van de verschillende werkzaamheden en het gebruik van 
materieel hierbij. Hiermee wordt duidelijk of werkzaamheden plaats mogen vinden, dan wel welke acties 
ondernomen moeten worden om een ontheffing voor bedrijfstijdverlenging te bemachtigen. 

Arbeidsomstandighedenbesluit 

Het keuren van arbeidsmiddelen moet minimaal gebeuren volgens de termijnen uit tabel 4. Het is de 
verantwoordelijkheid van de gebruiker de periodieke keuring tijdig uit te voeren. De genoemde aantal 
maanden is voor de periodieke keuring echter de ondergrens.  
 

Door het verhogen van de productie-uren, is het 
materieel dat periodiek keuringsplichtig is 
sneller aan het aantal gebruiksuren dan 
‘normaal’ gebruik. De waarborging van de goede 
staat is hierdoor een belangrijk punt waar 
bedrijfstijdverlenging effect op heeft. Het is de 
verantwoordelijkheid van de gebruiker om met 
een risico-inventarisatie en –evaluatie de 
periodieke keuring van het materieel te bepalen.  

3.4.5 Resumé wet- en regelgeving omtrent bedrijfstijdverlenging 
Wet- en regelgeving zijn van effect op de productiemiddelen arbeid en materieel aangaande het 
realiseren van bedrijfstijdverlenging. Tabel 45 (zie bijlage 14) geeft deze in een kort overzicht weer. 
 
Voor arbeid is het effect van bedrijfstijdverlenging aanwezig in de bouwkosten. Als gevolg van het werken 
buiten het gehanteerde dagvenster, welke per CAO dan wel arbeidstijdenwet zijn bepaald, heeft de 
werknemer recht op een financiële compensatie. Aan de arbeidstijden zelf zijn ook beperkingen gesteld 
waardoor de maximale arbeidsduur per dag niet meer dan 8 uur kan zijn.  
 

 
 

Tabel 4 | Frequentie periodieke keuringen (Abomafoon, 2011) 
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Aangaande milieuaspecten gericht op de geluidshinder die werkzaamheden met zich meebrengen, is de 
geluidsbelasting van werkzaamheden door arbeid en materieel volgens de Circulaire Bouwlawaai alleen 
toegestaan in de dagperiode van 07.00 en 19.00 uur. De APV die door gemeenten gehanteerd wordt, 
maakt het mogelijk toch werkzaamheden buiten de dagperiode uit te voeren, mits hiervoor ontheffing 
wordt verleend. De ontheffingaanvraag is per gemeente verschillend. Elke gemeente kan hiervoor eigen 
voorschriften bepalen, dan wel de Circulaire Bouwlawaai hanteren. 
 
Periodieke keuring van het materieel is wettelijk geregeld. Het intensiever gebruik maken van het 
materieel door bedrijfstijdverlenging verplicht de gebruiker niet om de ondergrens van de periodieke 
keuring aan te passen. Doch is de gebruiker verantwoordelijk voor de veiligheid, wat het opnemen van de 
periodieke keuring met invloed van bedrijfstijdverlenging in de risico-inventarisatie en –evaluatie 
noodzakelijk maakt.  
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3.5 Effectbepaling bedrijfstijdverlenging voor het 40+ bouwproces 
 

Taakstelling 4: bepalen wat het effect is van bedrijfstijdverlenging bij het ontwerpen van bouwtijd, 
bouwkosten en projectrisico’s voor maatgevende bouwactiviteiten in het 40+ bouwproces voor het 
referentieproject Maaswaard Venlo 

 
Het uitgangspunt van bedrijfstijdverlenging is het creëren van een meerwaarde voor de opdrachtgever op 
het aspect tijd. Dit is mogelijk door het elimineren van een ‘negatieve gap’, dan wel creëren van een 
‘positieve gap’ (zie afbeelding 6 op pag. 20). Bedrijfstijdverlenging is het middel waarmee dat 
gerealiseerd kan worden. De doelstelling van deze taakstelling is om te bepalen wat het effect is van 
bedrijfstijdverlenging bij het ontwerpen van bouwtijd, bouwkosten en projectrisico’s voor maatgevende 
bouwactiviteiten.  
 
Maatgevend zijn in dit onderzoek de activiteiten die interessant zijn vanuit het oogpunt bouwtijd. De 
totale bouwtijd wordt bepaald door de duur van, en relaties tussen de activiteiten die het kritieke pad 
bepalen. In een bouwplanning zijn dit de activiteiten die de einddatum bepalen. Het kritieke pad ontstaat 
als activiteiten afhankelijk zijn van elkaar. Deze afhankelijkheid wordt bepaald door de onderlinge 
relaties, bijvoorbeeld omdat activiteit Y pas kan starten als activiteit X gereed is. Er bestaan 6 soorten 
relaties welke in afbeelding 15 staan weergegeven.  
 

Activiteiten zijn ook maatgevend als 
het speling bij daaropvolgende 
activiteiten veroorzaakt. Dit komt voor 
in planningen waar activiteiten 
elkaar opvolgen naar de volgende 
verdieping/locatie. Dit proces is een 
seriematige bouwproductie. De 
maatgevende activiteit hierin is een 
continu proces. Los van het 
seriematige bouwproces, zijn 
activiteiten ook maatgevend als het 
een bepaalde tijdsduur nodig heeft 
alvorens de volgende activiteit plaats 
kan vinden. De tijdsduur wordt 
bepaald aan de hand van de 

hoeveelheid productie en het tempo dat daarvoor bepaald is. Deze activiteiten zijn in de planningen te 
herkennen aan een eind/start of een start/start relatie met een relatief groot interval. 
 
In onderzoeksvraag 4A (paragraaf 3.5.1) is voor het proces Maaswaard Venlo de maatgevende activiteiten 
aan de hand van planningen bepaald. Met kennis over de productiemiddelen van deze “kritieke” 
activiteiten is vervolgens bepaald wat voor wettelijk kader ontstaat (onderzoeksvraag 4B, paragraaf 3.5.2) 
en wat voor 40+ invulling gegeven kan worden aan deze activiteiten (onderzoeksvraag 4C, paragraaf 
3.5.3). De effecten voor bouwtijd, bouwkosten en projectrisico’s die ontstaan uit een 40+ invulling van 
maatgevende bouwactiviteiten zijn in respectievelijk onderzoeksvraag 4D [3.5.4], 4E [3.5.5], en 4F [3.5.6] 
uitgewerkt.  

3.5.1 De maatgevende bouwactiviteiten bij het verhogen van de productie-uren 
Onderzoeksvraag 4A: Wat zijn in het bouwproces de maatgevende bouwactiviteiten met betrekking tot het 
verhogen van de productie-uren? 
 
Maatgevende bouwactiviteiten zijn benoemd aan de hand van uitvoeringsplanningen. Deze planningen 
bestaan uit strokenschema’s en onderlinge relaties waarmee de totale doorlooptijd bepaald is. 
Opmerkingen die geplaatst zijn bij deze strokenschema’s, zijn van invloed op de interpretatie van 
maatgevende bouwactiviteiten. Deze opmerkingen zijn verwerkt in bijlage 15. 
 
Gezien de uitvoeringsplanningen met de relaties tussen de activiteiten van Maaswaard Venlo, lijken meer 
activiteiten maatgevend dan dat daadwerkelijk het geval hoeft te zijn. Om de uitvoeringsplanningen 

BALKENSCHEMA

taak A taak A

4

taak B taak B

START / START relatie START / START relatie met interval

taak A taak A

4

taak B taak B

EIND / START relatie EIND / START relatie met interval

taak A taak A

4

taak B taak B

EIND / EIND relatie EIND / EIND relatie met interval

 
 

Afbeelding 15 | Overzicht van relatievormen (Flapper, Bouwplanning, 2004, p. 12) 
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inhoudelijk beter te kunnen beoordelen, is het kritieke pad bepaald op basis van bouwdelen. De 
maatgevende activiteit(en) zijn bepaald door een analyse van de strokenplanning/werkmethode gericht 
op de relaties/intervallen en de duur van de activiteiten hierin. 

Bouwdelen op het kritieke pad 

In de uitvoeringsplanningen voor het project Maaswaard Venlo zijn per bouwfase verschillende 
maatgevende bouwdelen te onderscheiden. Deze bouwdelen beschrijven het kritieke uitvoeringsproces. 
Hierbij zijn de relaties tussen de bouwdelen bepalend in de voortgang van het bouwproces. De 12 
maatgevende bouwdelen zijn: 
 
Bouwfase aanloop  
Paalfundatie  
Bouwfase onderbouw  
Funderingsbalken en poeren  
Keldervloer 
Kelderwanden 
Begane grond vloer 

Bouwfase bovenbouw  
Begane grond wanden  
Eerste verdiepingsvloer 
Verdiepingswanden & - 
vloeren (inclusief dakvloer) 

Bouwfase gevel/dak 
Gevelsluiting 

Bouwfase afbouw 
Opstart afbouw  
Ruwe afbouw 
Fijne afbouw 

 
Het bouwproces bestaat naast de hierboven genoemde maatgevende bouwdelen, ook uit bouwdelen voor 
gevel- en dakafwerking. Dit zijn afsluitende bouwdelen voor de bouwfase gevel/dak, maar niet bepalend 
voor de voortgang van de bouwfase afbouw en daarmee de einddatum van het bouwproject. 

Maatgevende activiteit(en) per bouwdeel 

De maatgevende activiteiten zijn vastgesteld door ten eerste de strokenplanning van het betreffende 
bouwdeel te bestuderen. Informatie omtrent productiehoeveelheden/-tempo’s heeft maatgevende 
activiteit(en) uit kunnen wijzen. Daar waar de strokenplanning niet voldoende details bevatte, is ten 
tweede verdere kennis genomen van de uitvoeringsmethode. Vanuit deze analyse is per bovengenoemd 
bouwdeel de maatgevende activiteit bepaald. Hierbij zijn ook de productiemiddelen benoemd. De 
uitgebreide analyse van de bouwdelen is in het onderzoeksrapport (bijlage 2) opgenomen, hoofdstuk 7.1 
vanaf pagina 98. De lijst van maatgevende activiteiten (tabel 46) is in bijlage 16 opgenomen.  
 
De maatgevende activiteiten met bijbehorende productiemiddelen zijn in de hierop volgende 
onderzoeksvragen gebruikt. Per maatgevende activiteit is bepaald wat het effect is van 
bedrijfstijdverlenging op basis van de ontwerpaspecten bouwtijd, bouwkosten en projectrisico’s. 

3.5.2 Het wettelijk kader voor de maatgevende bouwactiviteiten 
Onderzoeksvraag 4B: Welk wettelijk kader ontstaat voor de maatgevende bouwactiviteiten? 
 
Het wettelijk kader waarbinnen de bouwactiviteiten plaats mogen vinden, is bepaald aan de hand van 
wet- en regelgevingen welke in hoofdstuk 3.4 aan de orde zijn geweest. Arbeid en milieu zijn hierbij de 
speerpunten.  
 
Tijdens de voorgaande onderzoeksvraag zijn de maatgevende activiteiten per bouwdeel bepaald. Hiervoor 
is bekend welke productiemiddelen benodigd zijn (resultaten hoofdstuk 3.5.1) en welke wet- en 
regelgeving hierop van toepassing is (resultaten hoofdstuk 3.4).  

Het wettelijk kader voor arbeid 

Het wettelijk kader waaraan de arbeid zich dient te houden wordt bepaald door de CAO’s die van 
toepassing zijn op de arbeidverlenende partijen. In onderstaande tabel is per arbeid aangegeven welke 
CAO er op van toepassing is. 
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Het dagvenster waarbinnen de arbeid 
plaats mag vinden is verschillend. Het 
dagvenster van de bouwnijverheid is 
afwijkend ten opzicht van de overige 
drie CAO’s. De starttijd voor de 
bouwnijverheid is vastgesteld op 
07.00 uur. 06.00 uur is de starttijd die 
van toepassing is op het dagvenster 
van de andere drie CAO’s. De eindtijd 
van het dagvenster is gelijk voor de 
vier CAO’s, 18.00 uur. Binnen dit 
dagvenster dienen de diensturen te 

worden gerealiseerd. 
 
Het wettelijk kader van arbeidsuren kan echter op 2 verschillende manieren worden veranderd. 
Dagvensters kunnen worden gewijzigd in start- en eindtijden. Dit betekent dat de werktijden worden 
verschoven. Verschoven werktijden kunnen alleen worden toegepast als daar overeenstemming over 
wordt bereikt tussen de werkgevers en werknemers. De keuze voor verschoven werktijden maakt het voor 
werkgevers mogelijk maatwerk te realiseren op het aspect tijd.  
 
Als tweede mogelijkheid voor het veranderen van arbeidsuren binnen de vaste dagvensters, is het 
overschakelen op ploegendiensten. Ploegendienst is volgens de CAO bouwnijverheid het werken in 
dienstrooster waarmee kan worden afgeweken van de normale arbeidsduur met dien verstande dat de 
normale arbeidsduur moet liggen tussen maandagochtend 00.00 uur en vrijdagavond 24.00 uur. De CAO 
installatietechniek en metaalbewerkingsbedrijf voegt aan het werken in dienstrooster een extra regel toe. 
De werkzaamheden verricht door twee of meer (groepen) werknemers dienen in het systeem op elkaar 
aan te sluiten of uitsluitend ten behoeve van het overdragen van de werkzaamheden elkaar in geringe 
mate overlappen én een tijdsblok van 13 uur overtreffen.  
 
Nachtdiensten welke onderdeel uit kunnen maken van ploegendienst beschrijft extra regels omtrent de 
rusttijden waarop de werknemer recht heeft. Conform de CAO afbouw en bouwnijverheid is het 
toegestaan maximaal 5 achtereenvolgende nachtdiensten te werken. Dit mogen er ook 6 zijn indien de 
nachtdienst voor of op 02.00 uur eindigt. De rusttijd na een reeks nachtdiensten bedraagt 48 uur. Per 4 
weken mogen 10 nachtdiensten gewerkt worden, en over een periode van 13 weken zijn dit 25 
nachtdiensten. Bij de toepassing van nachtdiensten voor een langdurige activiteit is hierdoor roulatie in 
het werkschema noodzakelijk.  

Het wettelijk kader voor milieuzaken 

Ter bescherming van het milieu, zijn in de Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV) regels ten behoeve 
van geluidhinder opgenomen. Artikel 4:5, lid 1, van de APV Venlo schrijft voor dat het verboden is zonder 
vergunning van het college in de openlucht een bouwmachine op zodanige wijze in werking te brengen 
of te hebben dat naar alle redelijkheid verwacht kan worden dat hierdoor voor een omwonende of 
overigens voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt. Het is ook verboden toe te laten dat deze 
handelingen worden verricht (artikel 4:5, lid 1, APV Venlo 2011). 
 
Specifiek gekeken naar het project Maaswaard Venlo (zie afbeelding 16), is de bouwplaats voor 50% 
omgeven door gevels van woningen. De afstand van de maatgevende werkzaamheden tot de gevels 
bedraagt voor de woningen gelegen aan het oosten 25 meter en voor de zuidelijke woningen 45 meter. 
De afstand van de bouwplaats tot de gevels bedraagt respectievelijk 0 en 14 meter. Over de 
geluidsproductie op het project Maaswaard Venlo zijn geen specifieke gegevens bekend. Het is echter wel 
aannemelijk dat geluidhinder ontstaat door werkzaamheden. De bronnen waardoor geluidhinder wordt 
veroorzaakt zijn ondermeer: 
 
Het gebruik van bouwmaterieel: Vrachtbewegingen: 
Torenkranen,  
Mobiele kranen  
Heistellingen  

Personengoederenliften 
Hefsteigers 
Handgereedschappen 

Aan- en afvoer van de 
productiemiddelen 
 

 

Maatgevende 

activiteiten / werkzaamheden Arbeid CAO

Fundexpalen Gebr. Van 't Hek BV Bouwnijverheid

Wapening ruwbouwwerkzaamheden L.M.W. Wapeningstaal BV Metaalbewerkingsbedrijf

Betonwerkzaamheden BTB Riedas Bouwnijverheid

Installatie ruwbouwwerkzaamheden Thissen installatietechniek Installatietechniek

Montage stelregels + afplakkken GTH / Heijmans Utiliteitsbouw Bouwnijverheid

Cellenbeton wanden Xella Nederland Afbouw

Ms-wanden van den Heuvel Afbouwgroep BV Afbouw

Schuren gietvloer Vloerenbedrijf van Rijbroek BV Afbouw

Spuitwerk wanden en plafonds van den Heuvel Afbouwgroep BV Afbouw  
 

Tabel 5 | CAO per maatgevende activiteit 



Pag. 50  

 

Omdat bouwlawaai vaak niet te voorkomen is, is het 
college in de mogelijkheid om een ontheffing te 
verlenen waarmee de werkzaamheden toch plaats 
kunnen vinden. De gemeente Venlo hanteert hierbij de 
Circulaire Bouwlawaai 2010 voor het beoordelen van 
de ontheffingaanvraag. De beoordelingswijze gaat er 
in eerste instantie vanuit dat de werkzaamheden in de 
dagperiode (07.00 uur tot 19.00 uur) en op werkdagen 
(maandag tot en met vrijdag) plaatsvinden (NL, 2011). 
Het beoordelingskader voorziet echter niet in de 
situatie van activiteiten in de avond- en nachtperiode.  
 
Het dan wel of niet kunnen uitvoeren van 
bouwactiviteiten buiten de dagperiode is afhankelijk 
van de gemeente. De gemeente Venlo verlangt 

hiervoor meerdere gegevens over de werkzaamheden waarop het kan beoordelen of werken buiten de 
dagperiode, ondanks eventuele hinder voor omwonenden, toch gerechtvaardigd zou zijn8. Voor de 
beoordeling vraagt de gemeente om de volgende informatie: 

1. Wat is de reden waarom buiten de dagperiode gewerkt zou moet worden; 
2. Om welke werkzaamheden gaat het; 
3. Op welke tijden/dagen vinden de werkzaamheden plaats; 
4. Over welke periode wil men buiten de dagperiode werken; 
5. Wat zijn de akoestische gevolgen voor de omgeving? 

 
De noodzaak om buiten de dagperiode te werken (punt 1) is voor de gemeente relevant in de beoordeling 
van de ontheffingsaanvraag. Het ontwikkelen van een ‘maatschappelijk belang’ is voor het verkrijgen van 
een ontheffing hierin van grote waarde. Hierdoor is het aannemelijk dat in het kader van milieuzaken, de 
geluidhinder voor de omgeving een belemmerende factor kan zijn in de ontheffingsaanvraag voor 
werkzaamheden buiten de dagperiode. 
 
Afhankelijk van de activiteiten en de omgeving waarin deze worden uitgevoerd, zijn de akoestische 
gevolgen (punt 5) voor de omgeving te bepalen. Hiervoor kan een extern gespecialiseerde instantie 
opdracht gegeven worden om op basis van de project- en omgevingsfactoren een akoestisch rapport op te 
stellen. Daarnaast kan de aannemer zelf de gevolgen bepalen. De aannemer kan hiervoor gebruik maken 
van software of zelf een berekening maken aan de hand van de handleiding industrielawaai. Met de 
uitkomsten van deze berekening kan bepaald worden of de werkzaamheden de grenswaarde van 60 dB(A) 
conform de circulaire bouwlawaai overschrijdt. 
 
De mate van hinder voor veel voorkomende bouwwerkzaamheden (activiteiten) kan ook in worden 
geschat. Infomil9 heeft hiervoor een tabel opgesteld (zie tabel 47 in bijlage 17). Op basis van gekozen 
bronsterkten LWr

10
 (gemiddelde waarden op basis van praktijkmetingen) kan met de afstand tussen 

activiteit en de gevel de mate van geluidshinder in worden geschat. Als uit de tabel volgt dat de 
werkelijke afstanden kleiner zijn dan de gegeven afstanden bij 60 dB(A), dan is de kans groot dat 
bouwlawaai voor hinder zorgt.  
 
Voor de verdere beantwoording van dit onderzoek is er geen inhoudelijke invulling gegeven aan 
geluidhinder. Het wettelijk kader van geluidhinder is niet eenduidig doordat het beleid per gemeente 
anders ingevuld kan worden. De acties die door de aannemer genomen moeten/kunnen worden, om een 
ontheffing verleend te krijgen, zijn in deze onderzoeksvraag uitvoerig benoemd. Desalniettemin is het 
thema geluidhinder een belangrijk factor voor het wel of niet uit kunnen voeren van werkzaamheden 

                                                      
8 Bron: Peter Wijnhoven, adviseur VHT C (hoofdaandachtsgebied geluid). Gemeente Venlo, afdeling gebouwde 
omgeving 
9 InfoMil is een centraal informatiepunt voor wet‐ en regelgeving op milieugebied. Actueel, praktisch en 
onafhankelijk. InfoMil richt zich vooral op beleidsmakers en ‐uitvoerders en vormt de schakel tussen beleid en 
uitvoering. 
10 LWr is de bronsterkte van geluid in dB(A) 

 
 

Afbeelding 16 | Afstand bouwplaats en bouwwerk  
tot gevels van bebouwde omgeving 
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buiten de dagperiode. Het aanvragen van een ontheffing hiervoor, is deswege in de ontwerpfase van de 
Tool 40+ verwerkt. 

3.5.3 40+ invulling voor de maatgevende bouwactiviteiten 
Onderzoeksvraag 4C: Wat voor 40+ invulling kan gegeven worden voor de maatgevende bouwactiviteiten? 
 
Voor het realiseren van bedrijfstijdverlenging zijn in het kader van dit onderzoek 3 verschillende 
varianten voor arbeidstijden gehanteerd. Dit zijn dagindelingen met 2 dagvensters (2x8 arbeidsuren), 3 
dagvensters (3x8 arbeidsuren) en glijdende aanvangs- en eindtijden. Daarbij is de afhankelijkheid van 
maatgevende activiteiten bepalend voor de 40+ invulling. Afhankelijkheid is in deze context de relatie van 
de maatgevende activiteit tot: 
o overige bouwactiviteiten en/of –delen 
o de toegepaste uitvoeringsmethode 
o inzet van arbeid, materiaal en materieel 

 
Zojuist genoemde factoren zijn in de beantwoording van deze onderzoeksvraag per maatgevende activiteit 
geanalyseerd. Deze analyse is opgenomen in paragraaf 7.1, pagina 109, van het onderzoeksrapport (zie 
bijlage 2). Geconcludeerd kan worden dat zowel de varianten van 2 en 3 dagvensters aannemelijk zijn 
voor toepassing bij bedrijfstijdverlenging. Het huidige bouwproces, en daarmee ook de relaties tussen 
activiteiten en werkzaamheden, is afgestemd op een enkel dagvenster van 8 uur. Hierin zijn de 
hoeveelheden en tempo’s mede bepaald door de maximale capaciteit van het ontwerp, het materieel en 
de arbeid. Het bouwproces is vanuit het gemeengoed van de uitvoeringstechniek eerder geneigd voor een 
40+ invulling door een veelvoud van het huidige dagvenster van 8 uur. Hierdoor blijft de kennis over 
werkrelaties, tempo’s, etc. toepasbaar voor het ontwerpproces. 
 
Daarentegen is weinig tot geen aanleiding om arbeid te verrichten met glijdende aanvangs- en 
eindtijden, doordat maatgevende activiteiten continu in uitvoering zijn. Deze variant is wel degelijk 
toepasbaar als in situaties meerdere activiteiten in een korte periode op dezelfde locatie plaats moeten 
vinden. Daarbij kan het toegepast worden bij niet kritische activiteiten die door beperkte capaciteit van 
productiemiddelen niet in het reguliere bouwproces passen. Dit heeft echter niet tot doel de bouwtijd te 
verkorten, maar eerder de druk op het uitvoeringsproces te verlichten en/of de processen beter op elkaar 
af te stemmen 

3.5.4 Effecten van bedrijfstijdverlenging voor bouwtijd 
Onderzoeksvraag 4D: Wat zijn de effecten van bedrijfstijdverlenging op het ontwerpaspect bouwtijd? 
 
Het effect van bedrijfstijdverlenging op het ontwerpaspect bouwtijd is in 2 facetten uit te drukken. Ten 
eerste het verschil in de duur van de maatgevende activiteit ‘Y-2’ in werkdagen (zie afbeelding 17). De 
voorgaande activiteit ‘Y-1’ is bepalend of en welke doorlooptijdverkorting haalbaar is. Bij een eind/start 
relatie aan de voorzijde is de weg vrij om maximale productie te maken. Het is hierbij niet mogelijk om 
opgehouden te worden door de voorgaande activiteit. Met een start/start relatie (eventueel met interval) is 
de voortgang van de voorgaande activiteit bepalend voor welke bedrijfstijdverlenging maximaal haalbaar 
is.  
 

Bouwdeel X

Bouwdeel Y

Bouwdeel Z

(maatgevend) Y-2

Y-3

Y-4

Y-6

Y-5

Activiteit

Y-1
1

Afbeelding 17 | Verschil in duur van maatgevende activiteit in werkbare dagen 
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Bouwdeel X

Bouwdeel Y

Bouwdeel Z

Y-6

Y-5

Y-4

Y-3

(maatgevend) Y-2

Y-1

Activiteit

2

Afbeelding 18 | Mogelijkheid verkorting intervaltijd in werkdagen 
 
Ten tweede kan het wijzigen van de uitvoeringsduur in dagen, effect hebben op de intervallen die 
aanwezig kunnen zijn tussen de maatgevende activiteit en de daaropvolgende activiteit (zie afbeelding 
18). Hierbij is de aanleiding tot het interval bepalend voor de verkorting van de intervaltijd. Intervaltijd 
verkorting bij maatgevende activiteiten is alleen mogelijk als het interval deel uitmaakt van een 
start/start relatie.  
 

Bouwdeel X

Bouwdeel Y

Bouwdeel Z

Y-6

Activiteit

Y-1

(maatgevend) Y-2

Y-3

Y-4

Y-5

3

Afbeelding 19 | Winst in bouwtijd (werkbare dagen) 
 
De 2 facetten samen is het totale interval tussen start van het bouwdeel waar de maatgevende activiteit 
deel van uitmaakt en het daaropvolgende bouwdeel. Dit verschil wordt gerealiseerd door wat in het eerste 
en/of tweede facet haalbaar is. Door het verschil schuiven de opvolgende bouwdelen automatisch mee 
naar voren in de planning. De winst in het interval staat daarmee gelijk aan de winst in werkdagen die 
voor het totale bouwproces ontstaat. 
 
Door bedrijfstijdverlenging op de maatgevende activiteit toe te passen, kan op een bepaald punt het 
kritieke pad (waar de maatgevende activiteit onderdeel van is) overgaan op andere activiteiten. Hierbij kan 
mogelijk een relatie conflict ontstaan. Dit houdt in dat voor de activiteit waarop bedrijfstijdverlenging 
wordt toegepast, de maximaal te behalen winst in werkdagen (tijdelijk) is bereikt. Het creëren van 
meerwaarde op het aspect bouwtijd wordt hierdoor afhankelijk van de andere activiteit(en) die aan de 
maatgevende activiteit is (zijn) verbonden. Dit is echter niet mogelijk bij maatgevende activiteiten die een 
eind/start relatie met de voorgaande activiteit hebben. 
 
Voor vijf bouwdelen (paalfundatie, funderingsbalken en poeren, keldervloer, gevelsluiting en ruwe 
afbouw) is in een strokenplanning gevisualiseerd wat het effect is van bedrijfstijdverlenging (zie bijlage 
18). In deze visualisatie is de standaard situatie gegeven, evenals de situatie voor bedrijfstijdverlenging 
met 16 en 24 bedrijfsuren. Hierbij is omschreven welke mogelijke conflicten ontstaan, en hoe deze 
mogelijk door toepassing van bedrijfstijdverlenging kunnen worden geëlimineerd. 
 
Geconcludeerd kan worden dat de effecten voor bouwtijd bestaan uit de reeds eerder benoemde 
verkorting van doorloop- en intervaltijd van maatgevende activiteiten. Hiermee is een 
doorlooptijdverkorting te realiseren voor het bouwdeel waar de activiteit onderdeel van is. Een extra effect 
is de mogelijkheid tot eliminatie van speling/wachttijd die aanwezig is bij andere activiteiten. Het effect 
kan zich ook uiten in conflicten tussen activiteiten die elk in een ander dagvenster worden uitgevoerd. 
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Hierbij zijn verschillende voorwaarden en aandachtspunten van op toepassing waarin de afhankelijkheid 
van andere activiteiten en bouwdelen een belangrijke rol speelt. 
 
Voorwaarden en aandachtspunten van bedrijfstijdverlenging voor het ontwerpaspect bouwtijd zijn 
onlosmakelijk verbonden aan de positieve effecten. Bedrijfstijdverlenging kan niet zomaar toegepast 
worden zonder eerst van de volgende punten kennis te nemen: 

 Voor het kunnen realiseren van bedrijfstijdverlenging moet er voldoende productiehoeveelheden / 
werkruimte beschikbaar zijn om de werkzaamheden in een 2 of 3 dagvenster uit te voeren.  

 Het is van belang te weten waarop relaties en intervaltijden gebaseerd zijn. Daardoor kan voorkomen 
worden dat de maatgevende activiteit de voorgaande activiteit(en) in de planning verstoord.  

 Het kan het geval zijn dat een maatgevende activiteit onlosmakelijk verbonden is aan andere 
activiteiten. Hierbij is het van belang dat deze activiteiten mee kunnen gaan in de dagvensters ten einde 
de beoogde winst in bouwtijd te kunnen realiseren. 

 De waardecreatie die gerealiseerd wordt door bedrijfstijdverlenging, is mogelijk niet toereikend. In dit 
geval kunnen overige activiteiten (die in direct relatie staan of deel uitmaken van het bouwdeel) 
mogelijk met bedrijfstijdverlenging uitgevoerd worden om extra doorlooptijd en/of intervaltijd 
verkorting te realiseren. 

3.5.5 Effecten van bedrijfstijdverlenging voor bouwkosten 
Onderzoeksvraag 4E: Wat zijn de effecten van bedrijfstijdverlenging op het ontwerpaspect bouwkosten? 
 
Onder invloed van bedrijfstijdverlenging kunnen kosten wijzigen. In het kader van dit onderzoek zijn het 
de kosten die tijdgebonden zijn, welke wijzigen. Voor de directe bouwplaatskosten (DBK) is dit van 
toepassing op de kostprijs voor arbeid, materialen en onderaannemers. Voor arbeid heeft 
bedrijfstijdverlenging effect op de uurloonkosten. De uren buiten de gebruikelijke dagperiode zijn per 
CAO voorzien van een bepaald toeslagpercentage. Voor materialen is bedrijfstijdverlenging van effect op 
de productie- en transport-/opslagkosten. Of dat de kosten voor materialen ook daadwerkelijk effect 
ondervinden van bedrijfstijdverlenging is afhankelijk van de soort productie en voorbereiding die er voor 
benodigd zijn. Daarnaast berekenen onderaannemers het effect van bedrijfstijdverlenging door in hun 
kostprijs. Deze kan bestaan uit een combinatie van zowel arbeid, materiaal en/of materieel. Materieel kan 
daarentegen bestaat uit een vaste prijs en bijkomende (tijdgebonden) kosten voor onderhouden slijtage 
die verwerkt kan zijn in de huurprijs per tijdseenheid. In alle redelijkheid kan gesteld worden dat het 
effect van bedrijfstijdverlenging voor zowel arbeid, materiaal en onderaanneming negatief is voor de 
berekening van deze kosten. 
 
Het effect op de algemene bouwplaatskosten (ABK) ligt deels in lijn met de DBK. Het effect op loonkosten 
van leidinggevend en ondersteunend personeel komt daarin overeen met de arbeidskosten uit de DBK. De 
kosten voor de overige tijdgebonden posten is afhankelijk van de prijs per tijdseenheid. De huurkosten 
voor materieel kunnen afnemen als er een huurovereenkomst is gesloten waarin een vaste dag/week 
prijs in is opgenomen ondanks de intensiteit van het gebruik. Door de kortere bouwtijd en daarmee 
korter gebruik in werkdagen nemen de huurkosten af. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de 
huurkosten voor een traditionele steiger. Huurkosten voor een stuk materieel blijft gelijk als de huurprijs 
gekoppeld is aan de gebruiksuren. Dit is mogelijk van toepassing op materieel waarin de slijtage en 
onderhoud in de huurprijs per tijdseenheid is opgenomen. Torenkranen en hefsteigers zijn mogelijk 
materieel waarop dit van toepassing kan zijn. De huurkosten voor een stuk materieel kunnen ook 
toenemen. Dit is evenredig aan het materieel waarbij ondersteuning in de vorm van een arbeider 
benodigd is. De huurprijs voor een betonpomp bijvoorbeeld. Hierin zal de pomp zelf niet de aanleiding 
zijn tot verhogen van de huurkosten, maar eerder de loonkosten van de vaste bestuurder van deze 
machine. Deze extra kosten zijn in een avond- of weekendtoeslag opgenomen. 
 
Voor het referentieproject Maaswaard Venlo zijn de effecten van bedrijfstijdverlenging op het 
ontwerpaspect bouwkosten afhankelijk van de invulling van de ABK en DBK. De toename van de 
bouwkosten (investeringen) voor de productiemiddelen arbeid, materiaal en materieel zijn afhankelijk 
van de extra benodigdheden (onder andere verlichting) en de toeslagen bepaald door wet- en regelgeving 
(onder andere de CAO) en de leveranciers. Naast de investeringen zijn er ook opbrengsten te realiseren 
met bedrijfstijdverlenging. De huurkosten in de ABK die gebaseerd zijn op vaste prijs per dag/week zullen 
afnemen evenredig aan de bouwtijdverkorting die gerealiseerd kan worden.  
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3.5.6 Effecten van bedrijfstijdverlenging voor projectrisico’s 
Onderzoeksvraag 4F: Wat zijn de effecten van bedrijfstijdverlenging op het ontwerpaspect projectrisico’s? 
 
Projectrisico’s maken integraal deel uit van het ontwerp- en productieproces van bouwwerken. Om dit te 
kunnen beheersen past Heijmans Utiliteitsbouw het RMO (Risicomanagement overzicht) op elk project 
toe. Heijmans omschrijft risicomanagement als:“een continu proces van herkenning en beheersing van 
onzekerheden. Onzekerheden kunnen de projectdoelstellingen negatief beïnvloeden. Denk aan geld, 
organisatie, tijd, informatie, kwaliteit en veiligheid.” 
 
Risicomanagement bestaat uit een aantal stappen.  

1. Onderkennen van risico’s en kansen  
2. Inventariseren, meten en bespreken van de beheersmaatregelen 
3. Vertaling van risico’s in prijs  
4. Continu definiëren, bespreken, uitvoeren en verbeteren van (nieuwe) beheersmaatregelen  

 
Bij elk risico hoort een beheersmaatregel om de kans op, of het gevolg van het risico te beperken. Er zijn 
4 soorten maatregelen11: 

a) Overdragen  risico’s bijvoorbeeld contractueel verleggen of uitsluiten in de aanbieding 
b) Reduceren  risico’s beperken door bijvoorbeeld aanvullende organisatorische maatregelen te  

nemen 
c) Vermijden  risico’s verkleinen of vermijden, bijvoorbeeld door aanpassingen in het ontwerp of  

bouwmethodiek aan te brengen 
d) Accepteren  risico’s kwantificeren die niet vermeden kunnen worden, zoals logistieke problemen  

in een binnenstedelijke omgeving 
 
De vertaling van risico’s in prijs (stap 3), bestaat uit het kwantificeren van risico’s. Dit gebeurt voor díe 
risico’s die je niet voldoende kunt overdragen, vermijden of reduceren. Deze krijgen een ‘prijskaartje’. Een 
onderbouwde inschatting van het prijskaartje wordt bepaald door de ‘kans’ maal het ‘gevolg’. 
 
Het toepassen van bedrijfstijdverlenging zorgt voor een extra dimensie in het bestaande 
risicomanagement binnen Heijmans Utiliteitsbouw. Bedrijfstijdverlenging leidt tot nieuwe risico’s. Deze 
zijn deels met de bestaande risico’s uit het RMO te beschrijven. Risico’s zijn in het huidige RMO 
onderverdeeld naar de titels: orderportefeuille, contractvoorwaarden, bouwproces en bouwproduct. Voor 
het bouwproces en bouwproduct zijn de volgende projectrisico’s te onderkennen die ook bij 
bedrijfstijdverlenging van toepassing zijn: 

Bouwproces 

o Complexiteit van het ontwerp. Is er extra risico t.g.v. complexiteit (ontwerp, tempo, e.d.)? 
o Complexiteit van het ontwerp. Vormen toe te passen bouwmethoden en -technieken een risico? Is 

ervaring aanwezig? 
o Soort project t.o.v. organisatie (orderportefeuille - personeel inzet). Vormt beschikbaarheid gewenste 

projectbezetting (kwalitatief/kwantitatief) een risico? 
o Kwaliteit van bij project betrokken partijen. Levert de kwaliteit/capaciteit van die partijen risico's op, bijv 

ten aanzien van uitwerking, snelheid, etc.? 
o Innovatie/inventiviteit/alternatieven. Vormen deze een kans of risico? 
o Omgevingsfactoren. Zijn er tegenwerkingen (=risico's) te verwachten vanuit omgeving (lokale overheden, 

omwonenden, belangengroeperingen etc)? 
o Zijn er tijdelijke voorzieningen nodig? (bijv. stofschotten) 
o Omgevingsfactoren. Kunnen (aangrenzende) projecten hinder veroorzaken en risico vormen? 
o Bouwstart. Is de beschikbare tijd tussen gunning en start uitvoering toereikend voor een goede 

voorbereiding? 
o Bouwtijd te realiseren, relatie t.o.v. besteksmatige bouwtijd. Is onze planning onderbouwd en 

offertematig afgedekt? 
o Bouwstart en continuïteit proces i.v.m. levertijden te realiseren. Zijn bouwstart/continuïteit proces i.v.m. 

levertijden te realiseren? Vormt dit een risico? 
o Fasering/uitvoeringsvolgorde. Voldoende ruimte om te sturen in de fasering/uitvoeringsvolgorde? 

                                                      
11 RMO Handleiding, Heijmans Utiliteitsbouw 2011 
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Bouwproduct 

o Tijd en capaciteit onderaannemers en leveranciers. Hebben de verwachtte onderaannemers en 
leveranciers voldoende tijd en capaciteit beschikbaar? 

 
Naast bovengenoemde risico’s uit het bestaande RMO zijn in de onderzoeksresultaten van taakstelling 2 
op pag. 39 kernpunten opgesteld. Deze kernpunten zijn middels een vertaalslag omgezet in 
projectrisico’s die passen binnen de titels in het huidige RMO. In deze vertaalslag zijn de kernpunten 
omgezet naar vraagstellingen en verdeeld over thema’s als communicatie, werkoverdracht, bouwkosten, 
productiviteit, etc. Deze thema’s zijn tot stand gekomen door de kernpunten te herleiden aan de 
onderwerpen uit tabel 2 op pag. 33. Daarnaast is in taakstelling 3 aandacht gevraagd voor zowel 
loonkosten als het periodiek keuren van materieel. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat CAO’s 
voorschrijven dat werknemers recht hebben op financiële compensatie als er in diensten gebaseerd op 
verschoven werkuren en/of ploegendiensten wordt gewerkt. Voor materieel wordt gesteld dat de 
gebruiker verantwoordelijk is voor de veiligheid en tijdig uitvoeren van de periodieke keuring. Door het 
verhogen van de productie-uren, is het mogelijk dat periodiek keuringsplichtige arbeidsmiddelen sneller 
aan het aantal gebruiksuren zit dan bij ‘normaal’ gebruik. Hoewel de ondergrens van de keuringstermijn 
volgens de wet niet hoeft worden aangepast, is de gebruiker doch verantwoordelijke voor de veiligheid.  
 
Kernpunten en de aandachtspunten voor loonkosten en periodieke keuringen van materieel zijn vertaald 
in projectrisico’s, dit maakt dat deze in het 40+ ontwerpproces weloverwogen kunnen worden wanneer de 
gebruiker er op wordt geattendeerd. De projectrisico’s die opgesteld zijn, zijn onderverdeeld naar de titels 
bouwproces en bouwproduct uit het bestaande RMO. Deze zijn: 

Bouwproces 

o Communicatie. Weten partijen van elkaar wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe in uitvoering heeft? 
o Werkoverdracht. Is er voldoende tijd en middelen om de werkzaamheden van 2 of 3 ploegen in goede 

banen te leiden? 
o Bouwkosten. Welke financiële (ABK, AK) voordelen kunnen behaald worden? 
o Productiviteit. Kunnen de huidige productietempo’s gehandhaafd worden of is bedrijfstijdverlenging van 

invloed op de arbeidsnormen die gehanteerd worden? 
o Capaciteit. Is er voldoende beschikking over gekwalificeerd personeel? 
o Capaciteit. Op welke manier moet de bezetting (uitvoering voor sturing bouwproces en 

werkvoorbereiding voor procesvoorbereiding) van het projectteam aangepast worden naar de nieuwe 
productie-uren? 

o Bouwkosten. Welke financiële compensaties voor avond- en nachtwerk zijn van toepassing op de 
productiemiddelen? 

o Geluidhinder in de omgeving. Hoe kan geluidhinder in de avond-/nachtperiode worden beperkt? 
o Communicatie. Is het nodig de omgeving/gemeente te informeren met betrekking tot geluidshinder? 
o Sociaal aspect. Zijn de gevolgen van het werken buiten de gebruikelijke dagperiode bekend en wat kan 

hieraan gedaan worden om het op de bouwplaats zo aangenaam mogelijk te maken? 
o Intervaltijden projectafhankelijk. Zijn bij het verkorten van de intervaltijden de technische 

onmogelijkheden bekent? (bijvoorbeeld de uithardingstijden in een gietbouwproces) 
o Communicatie. Zijn er voldoende afstemmingsgesprekken met en tussen partijen om processtoringen 

zoveel mogelijk te voorkomen? Stagnatie zal anders extra hard aankomen! 
o Veiligheid/gezondheid/inspectie. Zijn er werkzaamheden die anders dan onze standaard worden 

uitgevoerd waardoor de veiligheid, gezondheid en inspectie in het gedrang komt? 
o Bouwstart. Kan de gegevensverstrekking en de inkoop ruim voor start bouw opgestart worden om de 

gebruikelijke voorsprong van minimaal 6 werkweken te handhaven? 
o Veiligheid. Is er door bedrijfstijdverlenging aanleiding om de periodieke keuringen van arbeidsmiddelen 

vaker dan voorgeschreven uit te voeren? 

Bouwproduct 

o Bewaking veiligheid. Welke veiligheidsaspecten zijn gevoelig voor avond-/nachtarbeid en hoe moeten 
deze worden bewaakt? 

o Bouwplaatsorganisatie. Is aanvoer van materialen mogelijk buiten de gebruikelijke dagperiode? 
o Bouworganisatie. Hebben de leveranciers voldoende productie- en transportcapaciteit? 
o Bouwplaatsorganisatie. Is er voldoende opslagmogelijkheid voor bouwmaterialen op de bouwplaats? 



Pag. 56  

 

o Kwaliteit. Kan dezelfde productkwaliteit gerealiseerd worden met verschil in natuurlijk en kunstmatig 
licht? 

o Kwaliteit. Is er bij ploegwisselingen tijd voor overdracht om kennisverlies en faalkosten zo veel mogelijk 
te voorkomen? 

3.5.7 Resumé effectbepaling bedrijfstijdverlenging voor het 40+ bouwproces 
In deze taakstelling is voor het onderzoek bepaald wat het effect is van bedrijfstijdverlenging bij het 
ontwerpen van bouwtijd, bouwkosten en projectrisico’s voor maatgevende bouwactiviteiten. Maatgevend 
is in dit onderzoek de activiteiten die interessant zijn vanuit het oogpunt bouwtijd. Dit zijn de activiteiten 
die de totale bouwtijd bepalen door de duur en relaties hiervan, het kritieke pad. Deze zijn bepaald op 
basis van de uitvoeringsplanningen (onderzoeksvraag 4A).  
 
Het wettelijk kader is voor de maatgevende activiteiten in onderzoeksvraag 4B bepaald. Voor arbeid is 
geconcludeerd dat tegen de juiste financiële compensatie en conform de arbeidstijdenwet, 
werkzaamheden alle uren van de dag plaats mogen vinden. Het wettelijk kader voor milieuzaken is 
daarentegen afhankelijk van een ontheffingsaanvraag. Voor de dagperiode van 07.00 tot 19.00 uur is 
vastgesteld binnen welke normen bouwlawaai moet blijven. Het is aannemelijk dat werkzaamheden 
tijdens het bouwproces boven deze normen uitkomen. Omdat dit vaak niet is te voorkomen, hanteert de 
gemeente Venlo de Circulaire Bouwlawaai 2010 als beoordelingskader. Dit beoordelingskader voorziet 
echter niet in de situatie van geluidhinder door bouwactiviteiten buiten de dagperiode. Voor een 
ontheffingsaanvraag buiten de dagperiode verlangt de gemeente meerdere gegevens over de 
werkzaamheden om een ontheffing te kunnen rechtvaardigen.  
 
In onderzoeksvraag 2A van taakstelling 2 is vastgesteld dat 3 verschillende varianten voor arbeidstijden 
in dit onderzoek gehanteerd worden. In onderzoeksvraag 4C is per maatgevende activiteit bekeken welke 
40+ invulling hieraan gegeven kan worden. De varianten van arbeidstijden in een 2 of 3 dagvenster is 
hierin overduidelijk het meest voor de hand liggend. Dit is het logische gevolg van de huidige 8-urige 
dagproductie. Het gehele uitvoeringsproces is hierop afgestemd. Door gebruik te maken van de varianten 
2 of 3 dagvensters blijft het gemeengoed van de uitvoeringstechniek behouden.  
 
Gekeken naar de effecten van op het ontwerpaspect tijd in onderzoeksvraag 4D, wordt de 
bouwtijdverkorting(in werkdagen) voor bouwdelen/bouwprojecten gerealiseerd door verkorting van 
doorlooptijd- en intervaltijdverkorting van maatgevende activiteiten. Een extra effect is de mogelijkheid 
tot eliminatie van speling/wachttijd die aanwezig is bij andere activiteiten. De effecten voor bouwkosten 
(zie onderzoeksvraag 4E) bestaan uit de invulling van de ABK en DBK. De toename van de bouwkosten 
(investeringen) voor de productiemiddelen arbeid, materiaal en materieel zijn afhankelijk van de extra 
benodigdheden (onder andere verlichting) en de toeslagen bepaald door wet- en regelgeving (onder 
andere de CAO) en de leveranciers. Naast de investeringen zijn er ook opbrengsten te realiseren met 
bedrijfstijdverlenging. De huurkosten in de ABK die gebaseerd zijn op vaste prijs per dag/week zullen 
afnemen evenredig aan de bouwtijdverkorting die gerealiseerd kan worden. Bouwtijdverlenging heeft ten 
slotte ook effect op de projectrisico’s. In het huidige bouwproces beschikt Heijmans Utiliteitsbouw over 
een Risico Management Overzicht waarin mogelijke risico’s staan omschreven (zie onderzoeksvraag 4F). 
Door bedrijfstijdverlenging ontstaan nieuwe risico’s. Op basis van de vragenlijst uit taakstelling 2 (zie 
paragraaf 3.3) zijn extra projectrisico’s aan de huidige lijst toe te voegen. Deze projectrisico’s bevatten 
ondermeer punten over veiligheid, kwaliteit en organisatie van het werk. Daarnaast zijn er ook risico’s 
geformuleerd over de capaciteit van de leveranciers en overlast van werkzaamheden in de omgeving. 
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3.6 Conclusie onderzoeksresultaten, Waardecreatie versus Inspanningen 
De doelstelling van de onderzoeksfase beschrijft het verzamelen van kennis over de effecten van 
bedrijfstijdverlenging op de productiemiddelen betreffende de bouwtijd, de bouwkosten, de projectrisico’s 
en de wet- en regelgeving hieromtrent. Hiervoor heeft het project Maaswaard Venlo als referentie 
gediend.  
 
De onderzoeksresultaten zijn effecten die onder te verdelen zijn naar enerzijds de gewenste waardecreatie, 
en anderzijds de inspanningen die daarvoor noodzakelijk zijn. De waardecreatie bestaat uit de winst in 
bouwtijd door het toepassen van bedrijfstijdverlenging. De inspanningen zijn de effecten die optreden 
voor bouwkosten en projectrisico’s. 

3.6.1 Bouwtijd 
Het realiseren van een winst op de bouwtijd door het toepassen van bedrijfstijdverlenging is voor het 
bouwproces in verschillende varianten uit te voeren. Hierbij is het van belang dat de maatgevende 
activiteiten voor bouwtijd worden aangegrepen om bedrijfstijdverlenging op toe te passen. Daarnaast is 
de waardecreatie bij winst in bouwtijd afhankelijk van de aanleiding tot de doorlooptijd en/of intervaltijd 
van maatgevende activiteiten. Het bouwproces is ook gebonden aan wet - en regelgeving wat het proces 
van bedrijfstijdverlenging van extra effecten voorziet. 

Keuze in varianten arbeidspatronen 

Vanuit de wet- en regelgeving zijn er beperkingen gesteld betreffende arbeidstijden. Dit is ook de reden 
dat er in het huidige ontwerpen van bouwtijd een dagproductie van 8 uren wordt gehanteerd. Voor het 
realiseren van bedrijfstijdverlenging is het aannemelijk dat de varianten van de 2 en 3 ploegendiensten 
het beste van toepassing zijn. In deze varianten wordt vanuit het bestaande gedachtegoed invulling 
gegeven aan het uitvoeringsproces. Hierbij kan de kennis met betrekking tot planning- en 
uitvoeringstechnieken worden gehandhaafd. De variant met glijdende aanvangs- en eindtijden is in de 
context van dit onderzoek niet nadrukkelijk aan de orde geweest. Het onderzoek heeft de nadruk gelegd 
op enkele maatgevende activiteiten. Doordat de maatgevende activiteiten continu in uitvoering zijn, is er 
geen noodzaak om de arbeid te verrichten met glijdende aanvangs- en eindtijden. Deze variant is echter 
wel toepasbaar om bijvoorbeeld de druk op het uitvoeringsproces te verlichten en/of de processen beter 
op elkaar af te stemmen. 

Winst bouwtijd op planning 

Tijdwinst kan gerealiseerd worden door de activiteiten die maatgevend zijn in de voortgang van het 
bouwproces, met toepassing van bedrijfstijdverlenging uit te voeren. De tijdwinst die gerealiseerd wordt, 
is in 2 facetten te beschrijven. Ten eerste de maximale verkorting van de doorlooptijd van de 
maatgevende activiteit. Belangrijk hierbij is of de activiteit ook daadwerkelijk maatgevend blijft, oftewel 
zijn kritieke eigenschap met betrekking tot bouwtijd behoudt.  
 
Ten tweede zijn de intervaltijden van belang voor de realisatie van tijdwinst. Intervaltijden zijn bepalend 
voor de start van de opvolgende activiteit. Het in kennis hebben van de aanleiding tot de intervaltijd is 
belangrijk voor de toepassing van bedrijfstijdverlenging.  

Beperkingen door wet- en regelgeving 

Van grote invloed op het realiseren van bedrijfstijdverlenging is de wet- en regelgeving omtrent 
geluidhinder. In alle redelijkheid kan aangenomen worden dat tijdens verscheidende fasen van het 
bouwproces geluid wordt geproduceerd. Afhankelijk van de locatie tot de bebouwde omgeving kan de 
geluidsproductie als hinderlijk worden ervaren. Deze geluidsproductie wordt voornamelijk veroorzaakt 
door het in gebruik hebben van materieel ter ondersteuning van de bouwactiviteiten. Echter is het 
bouwlawaai ook niet te voorkomen. Juist om die reden hebben gemeenten de mogelijkheid om hiervoor 
een APV-ontheffing te verlenen. Voor de dagperiode van 07.00 tot 19.00 uur heeft de gemeente de 
beschikking over de Circulaire Bouwlawaai 2010. In deze Circulaire staan advieswaarden voor 
bouwlawaai. Voor beoordeling van een ontheffingsaanvraag buiten de dagperiode zijn de gemeenten vrij 
eigen voorwaarden op te stellen. Zonder ontheffing zal bedrijfstijdverlenging, en daarmee de 
waardecreatie niet realiseerbaar zijn. 
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3.6.2 Bouwkosten 
Effecten op bouwkosten door bedrijfstijdverlenging zijn onder te verdelen naar de posten DBK en ABK. 
Afhankelijk van het gebruik, de organisatie, etc. van de productiemiddelen kunnen deze effecten zowel 
positief als negatief zijn voor bouwkosten. De DBK wordt bepaald door de kosten voor de directe 
materialen, directe arbeid en onderaannemers. Bedrijfstijdverlenging is van negatief effect op deze 
kostenposten doordat er door bedrijfstijdverlenging niet minder uren gewerkt moeten worden en de 
gelijke hoeveelheid materialen verwerkt worden. Voorbeeld hierbij zijn uurloonkosten buiten de 
dagperiode conform desbetreffende CAO.  
 
Voor de ABK zijn de effecten voor bouwkosten zowel positief als negatief van aard. Hierin moet 
onderscheid gemaakt worden in de tijdgebonden kosten. Voor arbeidskosten zijn bijvoorbeeld de 
toeslagen op de uurloonkosten van het leidinggevend personeel negatief. Daarnaast bestaat de ABK ook 
uit kosten voor voorzieningen voor leidinggevend personeel, inrichting bouwplaats, tijdelijke 
aansluitingen en bouwmaterieel. Afhankelijk van de huurkosten per tijdseenheid en het gebruik ervan, is 
het effect positief dan wel neutraal. 

3.6.3 Projectrisico’s 
De term bedrijfstijdverlenging is aanleiding tot een extra dimensie aan het bestaande risicomanagement. 
Voor de productiemiddelen zijn hiervoor naast bouwtijd en bouwkosten ook effecten voor de 
bouworganisatie, projectinformatie en de kwaliteit geformuleerd waarmee tijdens de ontwerpfase van het 
bouwproces rekening gehouden dient te worden. Met deze nieuwe verworven kennis over effecten, is het 
voor de gebruiker van het risico mogelijk een waarde er aan toe te kennen. 

3.6.4 Ontwerp Tool 40+ 
Kennis over de productiemiddelen en het wettelijk kader waarbinnen bedrijfstijdverlenging plaats mag 
vinden, is door dit onderzoek in kaart gebracht. Waar het aan ontbreekt, is een Tool 40+ waarmee voor 
toepassing van bedrijfstijdverlenging gebruik gemaakt kan worden van deze kennis over de effecten op 
de productiemiddelen voor bouwtijd, bouwkosten, projectrisico’s en de wet- en regelgeving hieromtrent. 
De te ontwerpen Tool 40+ moet het mogelijk maken dat met deze kennis/informatie het ontwerpteam 
doelmatig waarde kan geven aan bedrijfstijdverlenging voor maatgevende bouwactiviteiten. Doelmatig 
waarde bestaat uit het benoemen en waarderen van bouwtijd, bouwkosten, projectrisico’s en wet- en 
regelgeving binnen het 40+ bouwproces.  
 
In de onderzoeksopzet (paragraaf 1.5) staat dit omschreven in de doelstelling als: 
 

Ontwerpen van de Tool 40+ waarmee voor het ontwerpen van het 40+ bouwproces de benodigde 
kennis van effecten op de ontwerpaspecten kan worden bepaald. 
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4 Productontwerp Tool 40+ 

4.1 Inleiding 
De Tool 40+ is het antwoord op de probleemstelling. Deze stelt dat bij aanbestedingen van hoogwaardige 
utiliteitsbouw onvoldoende bekend is wat het effect is van bedrijfstijdverlenging (40+). De doelstelling die 
hierbij hoort is: 
 

Het ontwerpen van een Tool 40+ waarmee voor bedrijfstijdverlenging de gewenste kennis over effecten op 
de productiemiddelen betreffende de bouwtijd, de bouwkosten, de projectrisico’s en de wet- en regelgeving 
hieromtrent kan worden bepaald, zodat met deze informatie het ontwerpteam doelmatig invulling kan 
geven aan bedrijfstijdverlenging voor maatgevende bouwactiviteiten. 

 
De Tool 40+ stuurt en faciliteert de gebruiker in de effectbepaling van bedrijfstijdverlenging. De 
ontwikkeling van het hulpmiddel is tot stand gekomen door een uitwerking van het doel in paragraaf 
4.2, een productbeschrijving in paragraaf 4.3 en een programma van eisen waaraan het ontwerp moet 
voldoen (paragraaf 4.4). Op basis van deze onderdelen wordt het proces beschreven in paragraaf 4.5. 

4.2 Doel van het hulpmiddel: de Tool 40+ 
De betekenis voor het “doelmatig invulling geven aan bedrijfstijdverlenging” betekent in deze context om 
[in een overzichts- en vergelijkingstabel] afwegingen te kunnen maken tussen verschillende invullingen 
(indien gewenst) van bedrijfstijdverlenging. Het maken van een keuze moet mogelijk worden gemaakt 
door het bepalen van de effecten (effectbepaling) voor de ontwerpaspecten bouwtijd, bouwkosten, 
projectrisico’s en de wet- en regelgeving hieromtrent. 
 
In een aantal stappen moet de gebruiker met het hulpmiddel tot het resultaat komen. De gebruiker is in 
deze context de projectleider van het ontwerptraject. De projectleider kan hierin planningsdeskundigen 
en/of andere werknemers aansturen in het ontwerptraject. De functie van het hulpmiddel hierbij is het 
assisteren van de gebruiker in de effectbepaling. Het assisteren bestaat uit het sturen van de gebruiker in 
het proces, de gebruiker daarbij voorzien van achterliggende kennis en het bieden van formulieren ter 
registratie van relevante data. De waarden van de effectbepaling worden in een overzichtstabel verzameld. 
Dit biedt de gebruiker een overzicht van de waardes en dient als verantwoording voor de keuze die op 
basis van de effectbepaling gemaakt wordt. Deze keuze resulteert in een “GO”, of een “NO GO” besluit. 
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Een GO of NO GO voor de toepassing van bedrijfstijdverlenging is afhankelijk van de waardecreatie voor 
bouwtijd versus de inspanningen voor bouwkosten en projectrisico’s. De waardecreatie van bouwtijd 
bestaat uit zowel een tijdseenheid als kostenaspect. Paragraaf 1.3.2 beschrijft het waardeaspect tijd als 
een spanningsveld (zie afbeelding 20). Het spanningsveld ontstaat door de eis en/of wens van de 
opdrachtgever. De invulling van de opdrachtnemer hierin kan effect hebben op het wel of niet kunnen 
voldoen aan de bouwtijd, het creëren van waardecreatie, het voorkomen van een boete door 
bouwtijdoverschrijding en/of het behalen van een fictieve korting op de inschrijfprijs (gunningscriterium 
tijd). De waardecreatie van bouwtijd is hierdoor in zowel tijd als kosten uit te drukken, afhankelijk van de 
aanleiding tot bedrijfstijdverlenging. Inspanningen voor de ontwerpaspecten bouwkosten en 
projectrisico’s zijn louter in kosten uit te drukken. Voor projectrisico’s is dit mogelijk door het overdragen, 
reduceren, vermijden of accepteren van risico’s. Conform de toepassing van het RMO wordt het 
prijskaartje voor risico’s bepaald door de ‘kans’ maal het ‘gevolg’. 
 
De functie van het hulpmiddel (de Tool 40+) samengevat wordt zodoende omschreven als het in een 
aantal stappen komen tot het resultaat. De uitgangspunten daarbij zijn een procesgerichte benadering en 
het sturen op output. Het resultaat is een overzichts- en vergelijkingstabel waarin de effecten per 
ontwerpaspect en invulling van bedrijfstijdverlenging zichtbaar zijn. Op basis van deze data moet de 
gebruiker in staat zijn doelmatig invulling te geven aan bedrijfstijdverlenging wat wordt besloten met 
een GO of NO GO beslissing.  

4.3 Productbeschrijving van de Tool 40+ 

De Tool 40+ heeft tot doel het sturen van de gebruiker in het procesmatig verwerken van projectgegevens 
welke uiteindelijk door de gebruiker tegen elkaar worden afgewogen. De output daarbij nodig is verwerkt 
in paragraaf 4.3.1. Op basis van deze data moet de gebruiker in staat zijn doelmatig invulling te kunnen 
geven aan bedrijfstijdverlenging wat wordt besloten met een GO of NO GO beslissing. De primaire en 
secundaire onderdelen waaruit de Tool 40+ daarvoor moet bestaan, is verwerkt in paragraaf 4.3.2 en 
4.3.3. 

4.3.1 Sturen op output 
De conclusie van de onderzoeksresultaten in paragraaf 3.6 maakt verschil tussen waardecreatie en 
inspanningen. De output van de Tool 40+ bestaat zodoende uit een eindoverzicht waarin voor zowel de 
bouwtijd (waardecreatie) als bouwkosten en projectrisico’s (inspanningen) de eindresultaten staan 
opgenomen. Daarnaast is de doelstelling voor toepassing bedrijfstijdverlenging van belang om de 
waardecreatie tegen de inspanningen af te kunnen wegen. 

Bouwtijd 

De output van bouwtijd moet weergeven hoeveel bouwtijdwinst er in zijn totaliteit gerealiseerd wordt 
door toepassing van bedrijfstijdverlenging. Deze waarde bestaat uit een aantal uren, werkdagen, weken of 
maanden. De details van bouwtijd moet per bouwactiviteit aangegeven kunnen worden zodoende voor 
iedere gebruiker eenduidig en overzichtelijk is, waar bedrijfstijdverlenging van op effect is. 

Bouwkosten 

De investering door bedrijfstijdverlenging is de output bij bouwkosten. Hiervoor is het nodig de kosten 
voor de maatgevende activiteiten te registreren voor zowel het standaard als 40+ bouwproces. Het verschil 
tussen beide staat gelijk aan de investering. 

Projectrisico’s 

De output voor de projectrisico’s bestaat uit de waardering van risico’s bij toepassing van 
bedrijfstijdverlenging. Of de waardering van projectrisico’s toe- of afneemt, is afhankelijk van de 
momentopname projectrisico’s uit het standaard bouwproces. 

4.3.2 Primaire onderdelen Tool 40+ 
Voor het realiseren van de output zijn in de procedure Tool 40+ verschillende onderdelen vereist. 
Bouwtijd, bouwkosten en projectrisico’s zijn reeds in voorgaande paragraaf benoemd. Gekozen moet 
worden welke bouwactiviteiten maatgevend zijn voor het toepassen van bedrijfstijdverlenging. Daarnaast 
is wet- en regelgeving en de aanleiding/doelstelling een vereiste voor het ontwerpen van de Tool 40+. 
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Maatgevende bouwactiviteiten / productiemiddelen 

Effecten door bouwtijdverlenging kunnen alleen worden bepaald als een selectie van bouwactiviteiten 
gemaakt wordt. Deze maatgevende activiteiten bestaan verder uit informatie van soort arbeid, materiaal 
en materieel. Op basis van deze gegevens kan voor bouwtijd en bouwkosten een vergelijk gemaakt 
worden zodoende in het eindoverzicht het verschil in waardecreatie en investering inzichtelijk wordt. 

Wet- en regelgeving / variant arbeidspatroon 

De onderzoeksresultaten voor arbeidstijden en milieu (zie paragraaf 3.4.5) zijn bepalend voor de 
mogelijke invullingen van bedrijfstijdverlenging. Op basis van de aanwezige CAO’s wordt het 
productiekader voor arbeid bepaald. Samen met een productiekader voor geluidshinder in de omgeving 
wordt het uiteindelijke productiekader vastgesteld waarbinnen het 40+ bouwproces ontworpen gaat 
worden. 

Aanleiding / doelstelling 

Het benoemen van de aanleiding en doelstelling maakt voor iedereen die betrokken is in de procedure, 
duidelijk waar naar gestreefd wordt. De doelstelling bepaald hoeveel winst in bouwtijd (waardecreatie) 
gerealiseerd moet worden. Daarbij wordt ook aangegeven of er een financieel effect optreed bij het 
realiseren van de doelstelling 

4.3.3 Secundaire onderdelen Tool 40+ 

Projectgegevens 

Algemene projectgegevens geven identiteit aan de procedure. Hierbij is het van belang dat gegevens als 
projectnaam, -nummer en -locatie vastgelegd worden.  

4.4 Programma van eisen bij het ontwerpen van het hulpmiddel 
Aan de hand van de resultaten die in de onderzoeksfase zijn bepaald en de beschrijving van het product 
en doel van de Tool 40+, kan het hulpmiddel worden ontwikkeld. Hierbij zijn duidelijke eisen opgesteld 
waaraan het hulpmiddel moet voldoen. De eisen zijn onderverdeeld naar product- en gebruikseisen. 

4.4.1 Gebruikseisen 
Uit de doelstelling van het hulpmiddel komt naar voren dat op basis van een eindoverzicht een GO of NO 
GO besluit genomen dient te worden voor het toepassen van bedrijfstijdverlenging. Hierin wordt gesteld 
dat de keuze van de gebruiker op basis van de effectbepaling voor de ontwerpaspecten plaats dient te 
vinden. Deze worden in een eindoverzicht verzameld waardoor de gebruiker zijn keuze met deze waarden 
kan verantwoorden. Dat de doelstelling van bedrijfstijdverlenging en de aanleiding hiertoe in eis 2 zijn 
opgenomen, is dat dit genoemd staat als een primair onderdeel van de Tool 40+ in paragraaf 4.3.2. 
Wanneer deze handeling verricht wordt, is het voor iedere betrokkene duidelijk welk doel wordt 
nagestreefd. 
 
Bij het onderzoek naar de effectbepaling op de productiemiddelen door bedrijfstijdverlenging, zijn de 
respondenten ook gevraag of dat zij bekend zijn met het thema bedrijfstijdverlenging. De response 
(bijlage 12) wees uit dat 50% dit thema nog niet kende. Vanuit deze constatering is eis 3 opgesteld zodat 
elke betrokken collega die niet bekend is met het thema, vanuit de Tool 40+ voorzien kan worden in een 
betekenis hiervan. De gebruikseisen zijn puntsgewijs als volgt: 
 

1. De verantwoordelijke persoon voor het 40+ bouwprocesontwerp moet op basis van een eindoverzicht 
een GO of NO GO besluit nemen voor het toepassen van bedrijfstijdverlenging. 

2. Vanuit een wens en/of aanleiding moet de gebruiker het doel van bedrijfstijdverlenging omschrijven en 
kwantificeren voor het waardeaspect bouwtijd.  

3. Elke gebruiker moet dezelfde betekenis en informatie over het thema bedrijfstijdverlenging tot zich 
kunnen nemen en kunnen delen met andere betrokken personen. 
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4.4.2 Producteisen 
Aan het product wordt gesteld dat het de effectbepaling in één overzichts- en vergelijkingstabel verwerkt. 
Dit maakt het mogelijk dat de gebruiker conform eis 1 een GO / NO GO besluit kan nemen op basis van dit 
overzicht. Daarbij is in de conclusie van de onderzoeksresultaten aangetoond dat de effecten onder te 
verdelen zijn naar waardecreatie voor bouwtijd en inspanningen voor bouwkosten en projectrisico’s. Het 
is van belang, en daardoor opgenomen in eis 5, dat de waardecreatie en inspanningen uitgesplitst 
worden.  
 
In de beschrijving van het doel van de Tool 40+ staat expliciet genoemd dat er ook afwegingen gemaakt 
moet kunnen worden in verschillende invullingen (indien gewenst) van bedrijfstijdverlenging. Hiervoor 
kan in het ontwerp van de Tool 40+ de mogelijkheid worden opgenomen om verschillende versies en 
varianten van de procedure op te slaan. In deze omschrijving van het doel staat ook dat de functie van het 
hulpmiddel is om de gebruiker te sturen in het proces van bedrijfstijdverlenging, en hem hierbij 
formulieren te tonen ter registratie van relevante data.  
 
Gebruikerseis 2 stelt dat de gebruiker het doel van bedrijfstijdverlenging moet omschrijven en 
kwantificeren. Hierdoor is het mogelijk te controleren of een 40+ bouwprocesontwerp voldoet en daarmee 
de waardecreatie behaalt die het moet doen voor het realiseren van de doelstelling. Het product zal 
hierdoor een controlemoment bevatten om de 40+ bouwprocesontwerpen te toetsen aan de doelstelling. 
 
Het onderzoek naar de effectbepaling betreffende de wet- en regelgeving heeft aangetoond dat voor 
arbeid en geluidshinder verschillende informatiebronnen nodig zijn om het productie”tijden”kader te 
bepalen. Deze essentiële informatie en toepassing van wet- en regelgeving is daardoor van belang voor de 
gebruiker van de Tool 40+. Daarbij moet opgemerkt worden dat wet- en regelgevingen kunnen wijzigen, 
of dat bijvoorbeeld CAO’s verlopen. Hierdoor is het van belang dat de gebruiker/beheerder hierop attent 
wordt gemaakt en deze informatie in het hulpmiddel aan moet passen. Daarnaast is bij de effectbepaling 
van bedrijfstijdverlenging voor bouwtijd een lijst van vier punten opgesteld. Deze lijst beschrijft 
voorwaarden en aandachtspunten bij het ontwerpen van een 40+ bouwproces. De eisen aan het product 
zijn puntsgewijs de volgende: 
 

4. De effectbepaling van de productiemiddelen moeten in één overzichts- en vergelijkingstabel verwerkt 
worden. 

5. Het eindoverzicht moet het verschil in waardecreatie (bouwtijd) en inspanningen (bouwkosten en 
projectrisico’s) zichtbaar maken.  

6. Wanneer nodig moet de Tool 40+ verschillende 40+ bouwprocesontwerpen kunnen verwerken. 
7. De Tool 40+ moet een sturende, faciliterende en registrerende rol vervullen bij de procedure. 
8. Tijdens het proces van effectbepaling, moet de Tool 40+ de gebruiker voorzien van 

registratiedocumenten waarin de gebruikers de gewenste output kunnen beschrijven en kwantificeren. 
9. De planning van het 40+ bouwprocesontwerp dient vergeleken te worden met de doelstelling, zodoende 

te bepalen of het 40+ bouwprocesontwerp voldoet aan de wens en/of aanleiding. 
10. De Tool 40+ moet de gebruiker sturen en voorzien van kennis omtrent wet- en regelgeving bij het 

bepalen van het productiekader. 
11. De Tool 40+ moet de gebruiker voorzien van Tips & Tricks bij het selecteren van maatgevende 

activiteiten, bepalen van het productiekader en het ontwerpen van het 40+ bouwprocesontwerp. 
12. De Tool 40+ moet het de gebruiker mogelijk maken het hulpmiddel up to date te kunnen houden op het 

gebied van normen, eisen, wet- en regelgeving. 
 
De gebruikers- en producteisen zoals die in deze paragraaf zijn opgesteld, staan in de procesbeschrijving 
van de Tool 40+ expliciet aangegeven. Het is hierdoor mogelijk om bij de toetsing van het eindproduct 
aan te tonen dat de eisen in het ontwerp zijn opgenomen. 

4.5 Procesbeschrijving van de Tool 40+ 

Het totale proces van de Tool 40+ is een hiërarchie van deelprocessen. Elk deelproces heeft specifieke 
input, output en stuurinformatie. Deze worden benoemd in paragraaf 0 tot en met 4.5.3. De 
stuurinformatie en de volgorde van de deelprocessen is een logisch patroon vanuit de 
onderzoeksresultaten. Het hiërarchisch proces staat verwerkt in paragraaf 4.5.1.  
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4.5.1 Hiërarchie proces Tool 40+ 

De Tool 40+ is een procedure bestaande uit tien deelprocessen. Daarnaast zijn er twee beslismomenten in 
de procedure. De hiërarchie in de procedure bestaat uit de opvolgende onderdelen: 

#1 Algemene projectgegevens registreren 
#2 Aanleiding en doelstelling registreren 
#3 Projectrisico’s overnemen uit RMO 
#4 Maatgevende bouwactiviteiten registreren 
#5 Productie”tijden”kader bepalen 
#6 40+ bouwproces ontwerpen 
#7 Effectbepaling bouwtijd 
#8 Effectbepaling bouwkosten 
#9 Effectbepaling projectrisico’s 
#10 GO / NO GO besluit toepassing bedrijfstijdverlenging. 
 

 
Schema 4 | Processchema Tool 40

+
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De procedure start met het registreren van algemene projectgegevens. Daarna volgt het registreren van 
de aanleiding en doelstelling van toepassing bedrijfstijdverlenging, dit om voor elke gebruiker duidelijk 
te hebben waarom deze Tool 40+ gebruikt wordt. Het volgende deelproces is het overnemen van 
projectrisico’s uit het RMO. Deze momentopname komt op dit moment van de procedure om op voorhand 
duidelijk te hebben welke risico’s zich in het bouwproces voordoen. Dit kan van belang zijn in de keuze 
voor de bouwactiviteiten die maatgevend kunnen zijn voor bedrijfstijdverlenging. Het registreren van 
deze bouwactiviteiten is nodig voor het vervolg van de procedure. De gebruiker maakt de keuze voor de 
selectie bouwactiviteiten om hiervan vervolgens informatie over bouwtijd en bouwkosten uit het 
standaard bouwproces te registreren. Daarna kan de gebruiker een 40+ bouwproces ontwerpen op basis 
van de informatie uit de voorgaande deelprocessen. De volgende 3 deelprocessen zijn het vervolg als een 
40+ bouwproces door de gebruiker(s) is ontworpen. In volgorde van bouwtijd, bouwkosten en 
projectrisico’s worden de effecten hiervan verwerkt. Zodra alle gegevens in de procedure verwerkt zijn, kan 
de gebruiker op basis van het eindoverzicht een keuze maken voor een GO of NO GO besluit voor 
toepassing van bedrijfstijdverlenging. 
 
De opname van de eisen in de deelprocessen staat expliciet per deelproces genoemd. Ter controle en 
verwijzing naar de deelprocessen is tabel 6 opgesteld 
 

 Deelproces 
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 

E
IS

 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

 
Tabel 6 | Controle van aanwezigheid en verwijzing naar de deelprocessen  

 

4.5.2 Deelproces #1 Start Tool 40+: algemene projectgegevens registreren 

 
Schema 5 | Deelproces #1 Tool 40

+
 

 
De Tool 40+ is een digitale procedure dat vanaf nu een rol speelt in de effectbepaling van 
bedrijfstijdverlenging. De start van de procedure bestaat uit een voorblad waarop de algemene 
projectgegevens staan. De soort gegevens zijn bepaald vanuit andere hulpdocumenten die gebruikt 
worden binnen Heijmans Utiliteitsbouw. Specifieke input voor algemene projectgegevens zijn: 
o Projectnaam, -locatie en -nummer 
o Aanmaak- en wijzigingsdatum 
o Bestandsnaam en –locatie 
o Versie en Variant 
o Naam en email beheerder 
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Gebruikerseis 3 stelt dat elke gebruiker dezelfde betekenis en informatie over het thema 
bedrijfstijdverlenging tot zich moet kunnen nemen en delen met andere betrokken personen. De 
begripsomschrijving van bedrijfstijdverlenging is op het voorblad weergegeven en luidt: 

Bedrijfstijdverlenging is een methode dat onderdeel uitmaakt van flexibilisering van de arbeidstijden, 
zijnde het soepeler hanteren van aanvangs -en beëindigingstijden, met behoud van de gebruikelijke 
arbeidsduur, een en ander ten behoeve van een flexibelere inzetbaarheid van werknemers binnen het 
bedrijf. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van enkele varianten voor de indeling van de productie-
uren. Ploegendiensten en verschoven arbeidstijden zijn mogelijke varianten hierbij. 

 
Daarnaast bevat het voorblad stuurinformatie omtrent het doel, beschrijving en werking van de 
procedure. Belangrijk punt hierbij is dat het detailniveau waarop de procedure wordt toegepast, door de 
gebruiker is te bepalen. Voor het eindoverzicht en de waarde die hieraan gegeven wordt, is het van belang 
dat het detailniveau waarop de procedure wordt voorzien van gegevens consequent wordt doorgevoerd. 

4.5.3 Deelproces #2 Aanleiding en doelstelling bedrijfstijdverlenging registreren  

 
Schema 6 | Deelproces #2 Tool 40

+
 

 
Aanleiding tot bedrijfstijdverlenging is ondermeer gerelateerd aan de negatieve gap die in paragraaf 
1.3.2 is beschreven. Daarnaast kan de procedure gebruikt worden om als extra toetsing te dienen bij het 
optimaliseren van de bouwplanning. Een achterstand tijdens de uitvoering van het bouwwerk kan de 
aanleiding zijn tot toepassing van deze procedure. Een keuze uit een van deze opties of het zelf 
omschrijven van de aanleiding maakt voor iedereen betrokken bij het proces duidelijk waarom deze 
procedure wordt gestart.  
 
Gebruikerseis 2 stelt dat vanuit een wens en/of aanleiding de gebruiker het doel van 
bedrijfstijdverlenging moet kunnen omschrijven en kwantificeren voor heet waardeaspect bouwtijd. Het 
omschrijven in tekst maakt voor elke betrokkene duidelijk wat wordt nagestreefd. Daarnaast is de 
doelstelling ook in een eenheid van tijd (uren, werkdagen, weken en maanden) te formuleren. Daarnaast 
blijkt uit de beschrijving van het prestatiecriteria tijd (zie paragraaf 1.3) dat ook een waarde met eenheid 
kosten geformuleerd kan worden. Een positief financieel effect (opbrengsten) en het voorkomen van een 
boete kunnen eventueel optreden bij het bereiken van de doelstelling. Dit is input welke optioneel is bij 
het registreren van de doelstelling. 
 
Bij deze activiteit moet een keuze gemaakt worden uit de volgende aanleidingen (input): 
o Extra toets om planning te optimaliseren 
o Waardecreatie (in contractvorm) realiseren (emvi-score of korting inschrijvingsprijs) 
o Ontwerp bouwplanning voldoet niet aan bestek 
o Achterstand planning tijdens uitvoering beperken/ongedaan maken 
o Anders, namelijk (eigen beschrijving) 

 
De input voor de doelstelling bestaat uit: 
o Omschrijving doel (tekst) 
o Gewenste bouwtijdverkorting 
o Keuze eenheid tijd (uren, werkdagen, weken en maanden) 
o Positief financieel effect (opbrengst) in euro’s bij bereiken van doelstelling (optioneel) 
o Voorkomen boete in euro’s bij bereiken van doelstelling (optioneel) 
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4.5.4 Deelproces #3 Projectrisico’s overnemen uit RMO 

 
Schema 7 | Deelproces #3 Tool 40

+
 

 
Risicomanagement is een continu proces van herkenning en beheersing van onzekerheden. Deze 
projectrisico’s zijn opgenomen in het RMO welke is beschreven in paragraaf 3.5.5. Voor het eindresultaat 
is een vergelijking van de huidige en de 40+ situatie nodig. In dit deelproces wordt van het actieve RMO 
een momentopname gemaakt. Deze wordt geregistreerd in de procedure. Een beschrijving van hoe het 
RMO werkt is hieruit overgenomen. Hierdoor is het voor de gebruiker duidelijk welke regels uit een Excel-
document handmatig gekopieerd moeten en zodoende als momentopname in de procedure opgenomen 
kunnen worden. De output van deze handeling is een momentopname van het RMO conform de huidige 
situatie. In het vervolg, deelproces #9 (paragraaf 4.5.10) wordt op basis van dit formulier de 40+ situatie 
geregistreerd. Daarnaast zijn de risico’s gewaardeerd waardoor onder de streep een risicobedrag ontstaat. 
Dit risicobedrag, samen met het gelijktijdigheidspercentage is vereiste input voor dit deelproces. Voor dit 
deelproces is de input: 
o Risicobedrag in euro’s 
o Gelijktijdigheidspercentage 
o Risico’s met beheersing en waardering 

 
De output van dit deelproces bestaat uit een momentopname van het actieve RMO. Deze is opgenomen in 
het interne RMO van deze procedure en zal in deelproces #9 weer opgevraagd worden. 

4.5.5 Deelproces #4 Maatgevende bouwactiviteiten registreren 

 
Schema 8 | Deelproces #4 Tool 40

+
  

 
Een selectie van maatgevende bouwactiviteiten maakt het mogelijk om het 40+ bouwproces hiervoor te 
ontwerpen en de effecten daarvoor te bepalen. Effecten specifiek voor bouwtijd en bouwkosten kunnen 
alleen worden bepaald als hiervan de gegevens uit het standaard bouwproces geregistreerd zijn. In dit 
deelproces maakt de gebruiker van de procedure een selectie van een gedeelte of geheel bouwproces 
waarvoor een 40+ bouwproces ontworpen kan worden. Voor taakstelling 4 is een lijst van aandachtpunten 
opgesteld die beschrijven wanneer een activiteit en/of bouwproces maatgevend kan zijn. Deze dienen bij 
het registreren van de bouwactiviteiten als stuurinformatie. Daarmee wordt voldaan aan producteis 7, 
deze schrijft voor dat de Tool 40+ een sturende, faciliteren en registrerende moet vervullen. Van de 
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bouwactiviteiten moeten de volgende gegevens geregistreerd (input) worden om effecten betreffende 
bouwtijd te kunnen benoemen: 
o Naam bouwactiviteit 
o Bouwfase 
o Uitvoeringsduur (in werkdagen) 

 
Bouwactiviteiten ontstaan door een bepaalde samenhang van arbeid, materiaal en materieel. Op basis 
van deze productiemiddelen kan informatie betreffende de bouwkosten geregistreerd worden. Voor een 
vergelijking ten tijde van het eindoverzicht worden in dit deelproces de volgende gegevens geregistreerd: 
o Selectie van bouwactiviteit (lijst van reeds geregistreerde bouwactiviteiten) 
o Taakomschrijving (om per bouwactiviteit verschillende taken uit te kunnen splitsen) 
o Uitvoerend bedrijf 
o Contactgegevens uitvoerend bedrijf (naam, telefoonnummer en e-mailadres) 
o Selectie ja/nee van toepassing productiemiddel  
o Beschrijving van productiemiddel (bij keuze “ja”) 
o Van toepassing zijnde CAO (keuze uit lijst of eigen inbreng) 
o Kosten standaard bouwproces als dit van toepassing is voor arbeid, materiaal, materieel en/of 

onderaanneming 
 
Het kan voorkomen dat een CAO die niet in de lijst voorkomt, wel van toepassing is op de arbeid. Deze 
informatie is nodig voor het productie”tijden”kader in deelproces #5. Als CAO’s niet in de lijst staan, 
kunnen deze toegevoegd worden. Hiervan zijn de volgende gegevens nodig als input: 
o Naam CAO en geldig tot datum 
o Werk- en rusttijden (normale arbeidsduur per week, normale arbeidsduur per dag, dagvenster start , 

dagvenster eind en opmerkingen werk- en rusttijden 
o Ploegendienst en verschoven werktijden (toegestaan ja/nee en opmerkingen) 

 
De output van dit deelproces is een tabel van activiteiten en productiemiddelen waarin de gegevens van 
het standaard bouwproces zijn verwerkt voor bouwtijd en bouwkosten. In deze twee tabellen wordt in het 
vervolg van de procedure de gegevens van het 40+ bouwproces verwerkt zodoende het effect voor 
bouwtijd en bouwkosten te kunnen bepalen. 

4.5.6 Deelproces #5 Productie”tijden”kader bepalen 

 
Schema 9 | Deelproces #5 Tool 40

+
 

 
Producteis 10 stelt dat de Tool 40+  de gebruiker moet sturen en voorzien van kennis omtrent CAO’s en 
geluidhinder bij het bepalen van het productiekader. Deze eis is volledig van toepassing op dit 
deelproces. Het productie”tijden”kader wordt bepaald op basis van CAO gegevens en de geluidshinder die 
verwacht wordt.  
 
Resultaten van onderzoeksvraag 3B (paragraaf 3.4.2) en 4B (paragraaf 3.5.2) beschrijven de invloed van 
CAO’s op het arbeidstijden. De gegevens van de 7 genoemde CAO’s zijn in de procedure opgenomen. Bij 
de selectie van productiemiddelen kunnen niet aanwezige CAO’s geregistreerd worden. Deze tabel van 
CAO’s geeft een overzicht van CAO’s die van toepassing zijn met gegevens betreffende werk- en rusttijden. 
De gebruiker kan op basis van dit overzicht voor arbeid de start- en eindtijd invoeren. De geldigheid van 
de CAO’s kan verstreken zijn. Dit wordt specifiek aangegeven. Wanneer dit het geval is heeft de gebruiker 
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de mogelijkheid om deze gegevens uit de betreffende CAO aan te passen. Hiermee wordt voldaan aan 
producteis 12. 
 
De Start- en eindtijd voor bouwlawaai is afhankelijk van de locale wetgeving en het bouwbesluit. Vanuit 
de onderzoeksresultaten in paragraaf 3.4.4 (onderzoeksvraag 3D) en 3.5.2 (onderzoeksvraag 4B) is 
stuurinformatie opgesteld betreffende bouwlawaai. Algemene informatie over bouwlawaai is via de 
website van Infomil verkrijgbaar. Een link in de procedure verwijst naar deze website. Daarnaast geeft de 
informatie in de procedure aan welke actie de gebruiker moet ondernemen. 
 
De start- en eindtijden voor arbeid en bouwlawaai samen geeft het kader aan waarbinnen 
werkzaamheden plaats mogen vinden. Het uiteindelijke productie”tijden”kader wordt door de gebruiker 
bepaald en in de procedure geselecteerd. Deze informatie is van belang bij het door de gebruiker te 
ontwerpen 40+ bouwproces. 

4.5.7 Deelproces #6 40+ Bouwproces ontwerpen 
In dit deelproces wordt de gebruiker aangezet tot het ontwerpen van een 40+ bouwproces. Bij 
onderzoeksvraag 4D (paragraaf 3.5.4) is een lijst van voorwaarden en aandachtpunten opgesteld. Deze 
dienen bij het ontwerpen van een 40+ bouwproces als stuurinformatie. Daarmee wordt voldaan aan 
producteis 11, deze schrijft voor dat de Tool 40+ de gebruiker moet sturen en voorzien van kennis bij dit 
deelproces. 
 
Naast de stuurinformatie heeft de gebruiker in de voorgaande deelprocessen gegevens geregistreerd. In 
dit deelproces moet de gebruiker een overzicht van de doelstelling het productie”tijden”kader kunnen 
bekijken. Zo ook een overzicht van de bouwactiviteiten en productiemiddelen waar bedrijfstijdverlenging 
op wordt toegepast zodoende een 40+ bouwproces te kunnen ontwerpen.  
 

40+ bouwproces ontwerpen

# 6

5

5

Planning 
40+ bouwprocesontwerp

Ingevuld 
registratiedocument 

“Productiekader”

Ingevuld 
registratiedocument 

“Maatgevende 
activiteiten & 

productiemiddelen”

Ingevuld 
registratiedocument 

“Doelstelling”

Voldaan aan 
doelstelling?

Ja

Nee, start bij proces #3, #5 of 
voortijdig beëindigen Tool 40+

° 1

6

7

Ingevuld 
registratiedocument 

“Doelstelling”

Planning 
40+ bouwprocesontwerp

 
Schema 10 | Deelproces #6 Tool 40

+
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Het resultaat van deze handeling is een planning van het 40+ bouwprocesontwerp. Deze planning moet 
getoetst worden aan de doelstelling die in het begin van de procedure is geformuleerd. De procedure kan 
worden vervolgd als het 40+ bouwproces voldoet aan de doelstelling. Als dit niet het geval is, moet 
gekozen kunnen worden om de doelstelling, dan wel de selectie van maatgevende activiteiten aan te 
passen en vanaf daar de procedure te vervolgen. Als de doelstelling niet haalbaar is en er is geen uitzicht 
op een positief vervolg van de procedure moet deze voortijding beëindigd kunnen worden. Dit dient dan 
als communicatie met de betrokkenen in het proces. Met deze toetsing wordt voldaan aan producteis 9. 

4.5.8 Deelproces #7 Effectbepaling bouwtijd 
Op basis van het 40+ bouwprocesontwerp moet de gebruiker het effect bepalen voor bouwtijd. De winst in 
bouwtijd wordt in de procedure ingevuld zodat voor iedereen duidelijk zichtbaar is welk resultaat voor 
bouwtijd is behaald.  
 
Per bouwactiviteit is in deelproces #4 de uitvoeringsduur in werkdagen geregistreerd. In dit deelproces 
heeft de gebruiker de mogelijkheid om in die tabel per activiteit het effect voor bouwtijd door 
bedrijfstijdverlenging te registeren. Dit bestaat uit een toevoeging van: 
o Uitvoeringsduur 40+ bouwproces (in werkdagen) 
o Toelichting bouwtijdwinst. 

 
De procedure en de mogelijkheid tot het registreren van de effecten heeft tot resultaat dat voldaan wordt 
aan eis 8. Tijdens het proces van effectbepaling in zowel dit als de volgende twee deelprocessen, voorziet 
deze Tool 40+ de gebruiker van registratiedocumenten waarin de gebruiker de gewenste output kan 
beschrijven en kwantificeren. 
 

 
Schema 11 | Deelproces #7 Tool 40

+
  

4.5.9 Deelproces #8 Effectbepaling bouwkosten 

 
Schema 12 | Deelproces #8 Tool 40

+
  

 
Voor de totale selectie van de activiteiten en productiemiddelen heeft de gebruiker de bijbehorende 
kosten uit het standaard bouwproces kunnen registreren. Tijdens dit deelproces moet de gebruiker de 
kosten van het 40+ bouwproces in deze zelfde tabel verwerken. Hierdoor kunnen de kosten van het 
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standaard en 40+ bouwproces worden vergeleken waardoor het effect hierop te bepalen is. Hiervoor zijn 
de volgende gegevens nodig: 
o Kosten in euro’s voor arbeid / materiaal / materieel / onderaanneming door bedrijfstijdverlenging 
o Toelichting verschil kosten 

 
Net als in deelproces #7 is ook in dit deelproces producteis 8 uitgevoerd. 

4.5.10 Deelproces #9 Effectbepaling projectrisico’s 

 
Schema 13 | Deelproces #9 Tool 40

+
  

 
In deelproces #3 (zie paragraaf 4.5.4) is een momentopname gemaakt van het actieve RMO. De 
geformuleerde projectrisico’s zijn overgenomen in het interne RMO. In dit deelproces moet de gebruiker 
deze risico’s kunnen herzien en waar nodig voor het 40+ bouwproces nieuwe risico’s definiëren. Bij 
onderzoeksvraag 4F in paragraaf 3.5.6 is een lijst van nieuwe mogelijke projectrisico’s opgesteld. Deze 
lijst moet de gebruiker automatisch in de tabel bij de reeds bestaande risico’s kunnen benaderen 
zodoende deze toegepast kunnen worden in de effectbepaling van projectrisico’s. Het verschil in de 
uiteindelijke kosten ten opzichte van de momentopname in deelproces #3 is het effect voor projectrisico’s. 
De input bestaat zodoende uit een herkenning en waardering van projectrisico’s. De output is het 
uiteindelijke effect in kosten van projectrisico’s 

4.5.11 Deelproces #10 GO / NO GO besluit en verantwoording 

 
Schema 14 | Deelproces #10 Tool 40

+
  

 
Tijdens het laatste deelproces moet de gebruiker een keuze kunnen maken voor het wel of niet toepassen 
van bedrijfstijdverlenging. Op basis van de geregistreerde gegevens in de voorgaande deelprocessen 
wordt de het besluit genomen en verantwoord. Dit komt voort uit gebruikerseis 1. Deze stelt dat de 
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verantwoordelijke persoon voor het 40+ bouwprocesontwerp op basis van een compleet eindoverzicht een 
GO of NO GO besluit moet kunnen nemen. Het complete eindoverzicht is voor producteis 4 en 5 
beschreven als één overzichts- en vergelijkingstabel waarin de effectbepaling verwerkt is. Dit 
eindoverzicht moet het verschil in waardecreatie (bouwtijd) en inspanningen (bouwkosten en 
projectrisico’s) zichtbaar maken. 
 
Tot slot heeft de gebruiker de keus om een alternatieve invulling voor bedrijfstijdverlenging te 
ontwerpen. De gebruiker moet daarvoor kiezen om de selectie van maatgevende activiteiten aan te 
passen, dan wel een nieuwe doelstelling te formuleren. Hiermee wordt gebruikerseis 6 in de Tool 40+ 
verwerkt. Deze stelt dat wanneer nodig (gewenst door de gebruiker) de Tool 40+ verschillende 40+ 
bouwprocesontwerpen moet kunnen verwerken, zodat daarmee doelmatig invulling gegeven kan worden 
aan bedrijfstijdverlenging. Als er geen alternatieve invulling van bedrijfstijdverlenging gewenst is, is het 
einde van de procedure bereikt 
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4.6 Productuitwerking Tool 40+ 
De voorgaande paragrafen in dit hoofdstuk hebben het gehele proces beschreven zoals dat verwerkt moet 
worden in de Tool 40+. Het proces bestaat uit het begeleiden van de gebruiker door het geven van 
(stuur)informatie en het registreren van de noodzakelijke gegevens. De uitwerking van de deelprocessen 
in een compleet hulpmiddel, heeft geleidt tot de Tool 40+. De Tool 40+ is gemaakt met behulp van 
Microsoft Excel.  
 
Het eindproduct is tot stand gekomen door eerst de werking van de Tool 40+ in een stroomdiagram te 
vertalen (zie paragraaf 4.6.1). De lay-out voor het gebruik van de Tool 40+ is in paragraaf 4.6.2 uitgewerkt. 
Het stroomschema en de lay-out is vertaald in een werkende Tool 40+ (zie bijlage 27). Vervolgens is de 
Tool 40+ getoetst. Deze toetsing is verwerkt waarna het eindresultaat definitief is. In hoofdstuk 5 is de 
toetsing van het product beschreven. Het eindresultaat, de Tool 40+ is in paragraaf 5.6 opgenomen. 

4.6.1 Stroomdiagram procedure Tool 40+ 
Tijdens dit hoofdstuk is achtereenvolgens het doel, de productbeschrijving, het programma van eisen en 
de procesbeschrijving beschreven. Op basis hiervan is het stroomdiagram voor de procedure Tool 40+ 
ontworpen. Het stroomdiagram bestaat uit een hoofdproces gesitueerd in het midden van het document 
stroomdiagram. Waar in de procesbeschrijving alleen het hoofdproces was weergegeven, zijn de 
deelprocessen uit het hoofdprocessen in het stroomdiagram in detail beschreven. In het vervolg van dit 
rapport wordt expliciet naar deze deelprocessen verwezen. De deelprocessen zijn naast de digitale versie 
in bijlage 24, ook leesbaar in bijlage 26 opgenomen. 
 

 
Bijlage 24 | Stroomdiagram Tool 40

+
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4.6.2 Lay-out Tool 40+ 
De procedure is ontworpen zodat het hoofdproces in een lijn doorloopt. De lay-out van de Tool 40+ is 
zodoende verticaal ingesteld.  
 
Elk deelproces is hierin aangegeven met een gele balk en titel. De gebruiker kan in de grijze velden de 
gegevens invoeren waar in de procedure naar gevraagd wordt. Enkele processen vinden op externe bladen 
plaats. Deze kunnen doormiddel van de grijze knoppen geactiveerd worden. Vanuit elk extern blad kan op 
een knop gedrukt worden waardoor het hoofdproces weer zichtbaar wordt. Naast het schakelen tussen 
bladen en het hoofdproces, hebben knoppen in het document ook nog andere functies. Wanneer 
aangegeven wordt bij klikken op een knop ingevulde velden aan een tabel of lijst toegevoegd. Daarnaast 
kan extra informatie opgevraagd worden of wordt er een website/document geopend.  
 
Deze verticale opzet van de Tool 40+ heeft als bijkomend voordeel dat bij het afdrukken van de procedure 
de processen over de pagina’s verdeeld wordt. Deze verdeling van pagina’s is in het ontwerp opgenomen. 
 

 
 

Afbeelding 21 | Screenshot hoofdproces procedure Tool 40
+
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5 Toetsing Procedure Tool 40+ 

5.1 Inleiding 
De toetsing van de procedure Tool 40+ heeft tot doel om het gebruik, de werking en de inhoud te 
controleren. De werking is tijdens het ontwerp uitvoerig en automatisch aan bod gekomen. Elke 
automatische handeling, verandering van celkleuren, het verwerken van gegevens in tabellen, etc. is 
zorgvuldig in macro’s geprogrammeerd. 
 
De werking, het gebruik en de inhoud is ook getoetst aan het PVE. In paragraaf 5.2 zijn de gebruiks- en 
producteisen middels screenshots uit de procedure en verwijzingen naar de stroomdiagrammen 
verantwoord. De Tool 40+ is daarnaast getoetst door de eindgebruiker in paragraaf 5.3. De 
aandachtspunten uit deze toetsing, en hoe deze zijn verwerkt in de procedure Tool 40+ zijn benoemd in 
paragraaf 5.4. 
 
De procedure Tool 40+ is het resultaat van het productontwerp in hoofdstuk 4 en de toetsing in dit 
hoofdstuk. Paragraaf 5.5 geeft de wijzingen weer die naar aanleiding van de toetsing in het 
stroomdiagram zijn doorgevoerd. De schema’s die hierbij horen zijn opgenomen in bijlage 31. Het 
eindresultaat is kort beschreven in paragraaf 5.6, hierbij hoort ook een dvd waarop het resultaat 
aanwezig is.  

5.2 Toetsing aan PVE 
Het productontwerp beschrijft in paragraaf 4.4 het programma van eisen. De lijst van eisen is uitgesplitst 
in product- en gebruikseisen. Middels schermafbeeldingen van de Tool 40+ en verwijzingen naar de 
deelprocessen uit de stroomdiagrammen is in paragraaf 5.2.1 (gebruikseisen) en 5.2.2 (producteisen) 
aangetoond hoe de eisen in het product zijn verwerkt.  
 

 
Afbeelding 22 | Screenshot eindoverzicht en GO / NO GO besluit 
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5.2.1 Gebruikseisen 
1. De verantwoordelijke persoon voor het 40+ bouwprocesontwerp moet op basis van een eindoverzicht een 

GO of NO GO besluit nemen voor het toepassen van bedrijfstijdverlenging. 
De Tool 40+ geeft de uitkomsten van waardecreatie en investeringen weer. Met deze informatie is de 
gebruiker in staat om de keuze voor GO of NO GO te maken aansluitend bij het eindoverzicht zoals 
weergegeven in afbeelding 22. Deze eis komt tot uiting in deelproces 10.1 t/m 10.10. Zie hiervoor schema 
39 in bijlage 26, pagina - 63 - 
 
2. Vanuit een wens en/of aanleiding moet de gebruiker het doel van bedrijfstijdverlenging omschrijven en 

kwantificeren voor het waardeaspect bouwtijd.  
De gebruiker kan het doel zowel tekstueel als met een waarde voor eenheid bouwtijd registreren 
(afbeelding 23). Deze activiteit volgt direct op het selecteren van de aanleiding. Deze eis komt tot uiting in 
deelproces 2.3 en 2.4. Zie hiervoor schema 20 in bijlage 26, pagina - 45 - 
 

 
Afbeelding 23 | Screenshot doelstelling omschrijven 

 
3. Elke gebruiker moet dezelfde betekenis en informatie over het thema bedrijfstijdverlenging tot zich 

kunnen nemen en kunnen delen met andere betrokken personen. 
Op het voorblad is een beschrijving van het begrip bedrijfstijdverlenging opgenomen (afbeelding 24). De 
gebruiker kan deze overnemen om zodoende derden te informeren. Deze eis komt tot uiting in deelproces 
0.7. Zie hiervoor schema 17 in bijlage 26, pagina - 43 - 
 

 
Afbeelding 24 | Screenshot begripsomschrijving bedrijfstijdverlenging 
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5.2.2 Producteisen 
4. De effectbepaling van de productiemiddelen moeten in één overzichts- en vergelijkingstabel verwerkt 

worden.  
Het eindoverzicht dat geëist is, wordt doormiddel van een druk op de knop gegenereerd (afbeelding 25). 
De gegevens uit de procedure worden verwerkt en zichtbaar gemaakt. Deze eis komt tot uiting in 
deelproces 10.1. Zie hiervoor schema 39 in bijlage 26, pagina - 63 -. Het resultaat van deze actie is het 
eindoverzicht conform producteis 1 
 

 
Afbeelding 25 | Screenshot eindoverzicht genereren

 

 
 
 
5. Het eindoverzicht moet het verschil in waardecreatie (bouwtijd) en inspanningen (bouwkosten en 

projectrisico’s) zichtbaar maken.  
Het eindoverzicht (zie afbeelding 22 op pagina 75) conform producteis 1 maakt het verschil zichtbaar 
door uitkomsten van waardecreatie en investeringen te tonen. Deze eis komt tot uiting in deelproces 10.4, 
10.6 en 10.8. Zie hiervoor schema 39 in bijlage 26, pagina - 63 - 
 
6. Wanneer nodig moet de Tool 40+ verschillende 40+ bouwprocesontwerpen kunnen verwerken. 
De procedure wordt beëindigd met de keuze om een alternatieve invulling van bedrijfstijdverlenging te 
ontwerpen (afbeelding 26). Deze eis komt tot uiting in deelproces X2. Zie hiervoor Schema 42 in bijlage 
26, pagina - 65 - 
 

 
Afbeelding 26 | Screenshot alternatieve invulling Tool 40

+ 

 
 
7. De Tool 40+ moet een sturende, faciliterende en registrerende rol vervullen bij de procedure. 
Deze eis is in alle ontwerpkeuzes en invulling van de procedure verwerkt. Dit komt tot uiting in de 
informatie die in de procedure is verwerkt, het gebruik van de knoppen voor de navigatie tussen de 
activiteiten en de verticale oriëntatie van het ontwerp. 
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8. Tijdens het proces van effectbepaling, moet de Tool 40+ de gebruiker voorzien van registratiedocumenten 
waarin de gebruikers de gewenste output kunnen beschrijven en kwantificeren. 

Voor bouwtijd, bouwkosten en projectrisico’s worden de effecten bepaald. Hiervoor zijn verschillende 
tabellen ontworpen (afbeelding 27 tot en met afbeelding 30) waarin de gegevens van het standaard 
bouwproces eerder zijn ingevoerd. In deze tabellen kunnen de effecten worden geregistreerd. Deze eis 
komt tot uiting in deelproces 7.5, 8.2 en 9.3. Zie hiervoor resp. schema 34, schema 36 en schema 38 in 
bijlage 26, pagina - 59 -, - 60 - en - 61 - 
 

 
Afbeelding 27 | Screenshot effectbepaling Tool 40

+ 
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Afbeelding 28 | Screenshot effectbepaling bouwtijd

 

 
 
 

 
Afbeelding 29 | Screenshot effectbepaling bouwkosten

 

 
 
 

 
Afbeelding 30 | Screenshot effectbepaling projectrisico’s

 

 
 
 
9. De planning van het 40+ bouwprocesontwerp dient vergeleken te worden met de doelstelling, zodoende 

te bepalen of het 40+ bouwprocesontwerp voldoet aan de wens en/of aanleiding. 
Het controleren van het 40+ bouwprocesontwerp aan de doelstelling, is een proces dat in het ontwerpen 
automatisch door de gebruiker plaats vindt. In de procedure is om de uitkomst te bevestigen de keuze uit 
ja of nee opgenomen (afbeelding 31). Deze eis komt tot uiting in deelproces X1.1. Zie hiervoor schema 29 
in bijlage 26, pagina - 63 - 
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Afbeelding 31 | Screenshot controle doelstelling en ontwerp 

 
 
 
10. De Tool 40+ moet de gebruiker sturen en voorzien van kennis omtrent wet- en regelgeving bij het bepalen 

van het productiekader. 
Het productie”tijden”kader (afbeelding 33) is afhankelijk van de wet- en regelgeving dit van toepassing is 
op het ontwerp. Informatie hierover is gevormd naar aanleiding van de onderzoeksresultaten in 
paragraaf 3.5.2. Deze eis komt tot uiting in deelproces 5. Zie hiervoor schema 26 in bijlage 26, pagina - 
52 - 
 
11. De Tool 40+ moet de gebruiker voorzien van Tips & Tricks bij het selecteren van maatgevende activiteiten, 

bepalen van het productiekader en het ontwerpen van het 40+ bouwprocesontwerp. 
In een apart venster (afbeelding 32) kan de gebruiker Tips en Tricks tot zich nemen over het selecteren 
van maatgevende activiteiten. De gebruiker komt bij dit venster door de knop bij het registeren van 
maatgevende bouwactiviteiten in te drukken. Deze eis komt tot uiting in deelproces 4.2.1. Zie hiervoor 
schema 24 in bijlage 26, pagina - 48 - 
 

 
Afbeelding 32 | Screenshot tip en tricks maatgevende bouwactiviteiten 
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Afbeelding 33 | Screenshot wet en regelgeving arbeid en geluidshinder 
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12. De Tool 40+ moet het de gebruiker mogelijk maken het hulpmiddel up to date te kunnen houden op het 
gebied van normen, eisen, wet- en regelgeving. 

In de procedure zijn 7 CAO’s standaard opgenomen. De gebruiker kan deze bij het registreren van de 
productiemiddelen selecteren. Wanneer een CAO niet in deze lijst voorkomt, kan deze handmatig worden 
toegevoegd door gevraagde informatie in te vullen (afbeelding 34). Van bestaande CAO’s kan de 
informatie hiervan worden gecontroleerd en zonodig aangepast. Deze eis komt tot uiting in deelproces 
4.4.6 en 5.4. Zie hiervoor resp. schema 25 en schema 27 in bijlage 26, pagina - 50 - en - 53 - 
 

 
Afbeelding 34 | Screenshot toevoegen CAO
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5.3 Toetsing door eindgebruiker 
De toetsing door de eindgebruiker heeft tot doel gehad om de toepasbaarheid van de Tool 40+ in het 
ontwerp- en/of uitvoeringstraject te garanderen. Hiervoor is bekeken of de inhoud voldoende is om 
doelmatig invulling te geven aan bedrijfstijdverlenging om een GO of NO GO besluit te kunnen nemen. 
De eindgebruiker is in deze context een projectleider (dhr. R. Hendriks) en senior planner (dhr. J. van 
Meer). Beide personen zijn werkzaam bij Heijmans Utiliteitsbouw te Rosmalen. 
 
De toetsing is doormiddel van een casus en vragenlijst van inhoud voorzien. De casus heeft tot doel de 
gebruiker alle stappen van de procedure te laten doorlopen om zodoende de ervaringen met de Tool 40+ 
aan deze persoon te onttrekken. De casus zoals deze aan de dhr. R. Hendriks en dhr. J. van Meer is 
voorgelegd, luidt: 
 

Door de perikelen betreffende CAO 2012 onderhandelingen eind 2011 begin 2012, hebben de 
werkzaamheden (op uw bouwplaats / in de voorbereiding)* 2 weken stil gelegen. Nu de bonden en 
werkgevers tot overeenstemming zijn gekomen en de werkzaamheden weer gestart zijn, moet u in de 
planning 2 weken achterstand zien goed te maken. De opdrachtgever heeft aangegeven dat de 
opleverdatum heilig is. Mogelijkheden in aanpassing van de bouwvolgorde, of het aanpassen van de 
materialisatie is niet meer mogelijk! Bedrijfstijdverlenging blijft over als mogelijkheid om de 2 weken 
achterstand op de planning te elimineren 
 

* u kunt gebruik maken van een door u te kiezen project en een onderdeel van de planning hierbij. 

 

5.3.1 Opzet vragenlijst 
De vragenlijst zoals die de dhr. R. Hendriks en dhr. J. van Meer is voorgelegd, bestaat uit 3 onderdelen. De 
vragen gaan over het gebruik, de informatievoorziening en de registratie van gegevens. De vragenlijst is 
opgenomen in bijlage 28. 
 
Vragen over het gebruik heeft betrekking op de algemene werking van de Tool 40+. Hierbij gaat het over 
de toepassing van de procedure, betekenis van bedrijfstijdverlenging, omschrijven en kwantificeren van 
het doel, GO of NO GO besluit en de volgorde van handelingen. Vragen over de informatievoorziening van 
de procedure is om feedback te krijgen of dat deze duidelijk en volledig is. Door praktische en 
theoretische kennis van de heren Hendriks en Van Meer kan dit beoordeeld worden. De vragen over 
informatievoorziening zijn opgesplitst in de verschillende deelprocessen waaruit de procedure bestaat. 
Hetzelfde is van toepassing op de vragen over de registratie van gegevens. 

5.3.2 Resultaat vragenlijst 
De beantwoording van de vragenlijst door de heren Hendriks en Van Meer heeft geresulteerd in 11 punten 
welke nader bekeken moeten worden. 

 
1. Voorbeelden/toelichtingen toevoegen bij het registreren van maatgevende bouwactiviteiten activiteiten 

en productiemiddelen. 
2. Cellen in tabel (bij het registreren van de bouwkosten n.a.v. het 40+ bouwproces ) blauw kleuren om 

duidelijk te maken waar gegevens ingevuld moeten/kunnen worden. Het is niet duidelijk dat en waar 
dit ingevuld moet worden. 

3. Verantwoorden waar gegevens voor dienen in de procedure. 
4. Het gelijktijdigheidspercentage (GT%) van het RMO kan veranderen naar gelang het proces, moet 

gewijzigd kunnen worden in het intern RMO. 
5. Formules verantwoordelijk voor de berekening van bouwkosten klopt niet. 
6. Verduidelijken van het verschil tussen momentopname & 40+ bij het registreren van projectrisico’s. 
7. Tekst uit procedure halen, oogt erg log. 
8. Het is niet duidelijk wat de exacte output is van de Tool 40+. 
9. Het “begrip bedrijfstijdverlenging” naar voren halen in de procedure. 
10. Verschil tussen 40 en 40+ in eindoverzicht laten zien. 
11. Financieel voordeel bij “registratie doelstelling” uitsplitsen in boete en opbrengsten. 
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5.4 Aanpassingen procedure Tool 40+ naar aanleiding van toetsing 
De aandachtspuntenlijst uit voorgaande paragraaf, heeft geresulteerd in aanpassingen aan de procedure 
en ontwerp van de Tool 40+.  
 
1. Voorbeelden/toelichtingen toevoegen bij het registreren van maatgevende bouwactiviteiten 

activiteiten en productiemiddelen. 
3. Verantwoorden waar gegevens voor dienen in de procedure. 

Aandachtspunt 1 en 3 zijn voor de aanpassing aan de procedure gelijk aan elkaar. Voor de gebruiker is 
het niet altijd even duidelijk welke handelingen hij uit moet voeren bij het registreren van de 
bouwactiviteiten en productiemiddelen. Dit komt mede doordat niet is aangegeven waarvoor gegevens 
die de gebruiker invoert, gebruikt worden in de procedure. Rekening houdend met aandachtspunt 7 is er 
voor gekozen om niet nog meer informatie in de procedure zelf te verwerken, maar om op een 6-tal 
plaatsen informatieknoppen toe te voegen. Deze knop is herkenbaar aan het rode vraagteken dat erop 
staat. Afbeelding 39 tot en met afbeelding 42 in bijlage 29 zijn screenshots waar deze knoppen zijn 
toegepast en welke informatie deze bevatten. 
 

2. Cellen in tabel (bij het registreren van de bouwkosten n.a.v. het 40+ bouwproces ) blauw kleuren om 
duidelijk te maken waar gegevens ingevuld moeten/kunnen worden. Het is niet duidelijk dat en 
waar dit ingevuld moet worden. 
Gegevens van productiemiddelen worden geregistreerd en opgeslagen in een tabel. Door de vele 
informatie is deze tabel niet in een oogopslag te zien. Het registreren van de kosten uit het 40+ 
bouwprocesontwerp vindt in deze tabel plaats. Om voor de gebruiker inzichtelijk te maken waar 
gegevens ingevuld dienen te worden is het advies opgevolgd om deze cellen blauw te kleuren. Er is 
getracht om automatisch alleen die cellen te laten kleuren waarvoor ook een waarde in het standaard 
bouwproces is ingevuld. Door technische beperkingen in Microsoft Excel ontstaat er bij het uitvoeren 
van de macro’s in de procedure een foutmelding die betrekking heeft op de geautomatiseerde blauwe 
cellen. Hierdoor is alleen in schermafbeeldingen (zie afbeelding 43, bijlage 29) weer te geven hoe het 
verwerkt zou zijn geweest als de techniek niet in de weg had gestaan.  

 
4. Het GT% van het RMO kan veranderen naar gelang het proces, moet gewijzigd kunnen worden in het 

intern RMO. 
In de procedure registreert de gebruiker het GT% dat wordt toegepast in het Verplicht hulpdocument 
(Vpd) Risicomanagement (RMO). Dit percentage wordt automatisch in het interne RMO overgenomen en 
kon niet aangepast worden. Echter door aanpassingen in de projectrisico’s kan ook het GT% wijzigen. In 
het interne RMO is cel van het GT% ontgrendeld waardoor de gebruiker het percentage aan kan passen. 
 

5. Formules van berekening kosten controleren, deze kloppen niet. 
De formule was verkeerd ingevoerd. Waar “Y”-“X” had moeten zijn, stond deze als “X”-“Y” waardoor een 
foutieve waarde in het eindoverzicht voor bouwkosten werd weergegeven. De formule is aangepast wat 
ook in afbeelding 44 van bijlage 29 is weergegeven. 
 

6. Verduidelijken van het verschil tussen momentopname & 40+ bij het registreren van projectrisico’s. 
De tekst in de procedure van de momentopname uit het RMO (zie afbeelding 45 in bijlage 29) is 
aangepast. Hierdoor is verduidelijkt welke actie uitgevoerd wordt. Daarnaast word in het intern RMO 
niet de lijst met mogelijke risico’s van een 40+ bouwproces getoond in deze fase van de procedure. Dit 
bleek voor verwarring te zorgen tijdens de toetsing. De lijst van mogelijke risico’s voor het 40+ 
bouwproces wordt pas zichtbaar tijdens de effectbepaling voor projectrisico’s zoals weergegeven op 
afbeelding 46 in bijlage 29 
 

8. Het is niet duidelijk wat de exacte output is van de Tool 40+. 
Het eindoverzicht is de output van de procedure. Om dit te verduidelijken is een visuele toevoeging 
gedaan aan het eindoverzicht in het programma. Deze is zichtbaar op afbeelding 47 in bijlage 29 
 

9. Het “begrip bedrijfstijdverlenging” naar voren halen in de procedure. 
Op het voorblad is de begripsomschrijving naar boven geplaatst. Deze is direct zichtbaar onder de 
projectgegevens 
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10. Verschil tussen 40 en 40+ in eindoverzicht laten zien. 
In het eindoverzicht van de procedure werd alleen het effect voor bouwtijd, bouwkosten en projectrisico’s 
getoond. Deze waarden ontstaan door het verschil in het standaard en 40+ bouwprocesontwerp. Deze 
gegevens zijn van essentieel belang om de effecten op waarde te kunnen beoordelen. De waarden uit 
het standaard en 40+ bouwproces zijn zodoende in het eindoverzicht verwerkt zoals ook te zien is op 
afbeelding 48 in bijlage 29 
 

11. Financieel voordeel bij “registratie doelstelling” uitsplitsen in boete en opbrengsten. 
Als bedrijfstijdverlenging wordt toegepast om een boete te voorkomen, valt dat bedrag niet onder de 
noemer positief financieel effect, doordat het gewoonweg nog niet gecalculeerd is. Door deze opmerking 
is de mogelijkheid in de procedure ingebouwd om zowel boete als opbrengsten bij het bereiken van de 
doelstelling te registreren. Deze aanpassing is zichtbaar op afbeelding 49 in bijlage 29 
 

Punt 7 uit de aandachtspuntenlijst geeft aan dat het gevoel van de gebruiker bij de procedure van belang 
is bij de toepassing in de praktijk, de procedure oogt log. Er is voor gekozen om dit aandachtspunt op te 
nemen in de aanbevelingen in paragraaf 6.3. Er is tijdens het ontwerptraject expliciet ervoor gekozen om 
de procedure zowel sturend als registrerend te maken. Hierbij is het van belang dat alle gebruikers in 
hetzelfde document op elk moment te weten komen wat er gebeurt en/of wat ze moeten doen. Hiervoor is 
de tekstuele informatie in de procedure opgenomen.  

5.5 Aanpassingen deelprocessen in stroomdiagram conform wijzigingen door 
toetsing 
Aanpassing aan de procedure naar aanleiding van de toetsing in paragraaf 5.4 heeft geresulteerd in het 
definitieve eindresultaat in de volgende paragraaf. Deze aanpassingen zijn van invloed geweest op het 
stroomdiagram uit paragraaf 4.6.1. Dat schema is niet meer actueel met het eindresultaat. Veranderingen 
die zijn doorgevoerd, zijn verwerkt in het stroomdiagram (zie bijlage 30) 
 
De wijzingen aan het stroomdiagram zijn opgenomen in schema 45 tot en met schema 54 in bijlage 31. 
De aanpassingen voor aandachtspunt 1 en 3 uit paragraaf 5.4, zijn verwerkt in schema 45 tot en met 
schema 48. Voor aandachtspunt 4 zijn de wijzigingen zichtbaar bij schema 49. Aandachtspunt 6 is 
verwerkt in schema 50. De wijzigingen in volgorde van informatie door aandachtspunt 9, is verwerkt in 
schema 51. schema 52 tot en met schema 54 geven de wijzigingen horende bij aandachtspunt 11. 
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5.6 Resultaat: de Tool 40+ 
Het resultaat van dit eindrapport is definitieve versie van de procedure Tool 40+. Het afstudeeronderwerp, 
het onderzoeksplan, de onderzoeksresultaten, het productontwerp en de toetsing hebben geleid tot 
beantwoording en voltooiing van de doelstelling. Deze luidde: 
 

Het ontwerpen van een Tool 40+ waarmee voor bedrijfstijdverlenging de gewenste kennis over effecten op 
de productiemiddelen betreffende de bouwtijd, de bouwkosten, de projectrisico’s en de wet- en 
regelgeving hieromtrent kan worden bepaald, zodat met deze informatie het ontwerpteam doelmatig 
invulling kan geven aan bedrijfstijdverlenging voor maatgevende bouwactiviteiten. 

 
Het eindresultaat staat op deze dvd: 
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6 Conclusie, aanbevelingen en slot 

6.1 Inleiding 
Dit afstudeerrapport wordt besloten met een conclusie in hoofdstuk 6.2. Aanbevelingen naar aanleiding 
van het onderzoeks- en ontwerptraject zijn genoemd en voorzien van toelichting in paragraaf 6.3. 
Paragraaf 6.4 is een zelfreflectie op de 3 P’s van het afstudeerproject aan de opleiding Construction 
Technology.  

6.2 Conclusie 
Bedrijfstijdverlenging is niet nieuw, wie heeft in de bouw nou niet een keer zijn werktijd verlengd om zijn 
werkzaamheden te voltooien. Extra uren worden gemaakt en iedereen is blij als het project op tijd wordt 
opgeleverd.  
 
Het begrip tijd is in de laatste jaren van aanbesteding ontwikkeld naar een prestatiecriteria. Bedrijven 
worden geselecteerd en/of beloond als ze op het gebied van planning een meerwaarde voor de 
opdrachtgever kunnen realiseren. Deze meerwaarde is van effect op het ontwerp- en uitvoeringsproces en 
de daarbij horende ontwerpaspecten bouwtijd, bouwkosten en projectrisico’s. 
 
Tijdens de onderzoeksfase is in kaart gebracht hoe het proces van bedrijfstijdverlenging in elkaar steekt. 
Hieruit is gebleken dat tegenover de waardecreatie van tijd, investeringen in bouwkosten en 
projectrisico’s nodig zijn. Het ontwerp van een 40+ bouwproces is daarnaast gebonden aan wet- en 
regelgevingen die van invloed zijn op het productie”tijden”kader. Dit kader wordt bepaald door de arbeid 
en het bouwlawaai dat nodig is tijdens de uitvoering. 
 
Het ontwerp van de Tool 40+ heeft al deze aspecten van bouwtijd, bouwkosten, projectrisico’s en de wet- 
en regelgeving hieromtrent opgenomen in de procedure. In een logische volgorde worden van het 
standaard bouwproces gegevens over de ontwerpaspecten geregistreerd. Als de gebruiker een 40+ 
bouwproces ontworpen heeft conform een vastgesteld productie”tijden”kader, doet hij dit nog eens om 
het effect (verschil tussen standaard en 40+ bouwproces) inzichtelijk te krijgen. De keuze voor een GO of 
NO GO besluit voor toepassing van bedrijfstijdverlenging wordt nu gebaseerd op feiten die voortkomen 
uit een procedure die elk facet van het ontwerpproces bevat. Om het in de huidige moderne tijd te 
zeggen: met de Tool 40+ kun je een duurzame keuze maken voor het wel of niet toepassen van 
bedrijfstijdverlenging.  
 
De voordelen van de Tool 40+ ten opzichte van de huidige manier van planningsversnellingen is dat niet 
alleen het aspect bouwtijd leidend is in de keuze, maar dat ook bouwkosten en projectrisico’s in het GO of 
NO GO besluit worden meegenomen. Daarnaast dient de Tool 40+ als een communicatiedocument. In één 
document staat de aanleiding, doelstelling en effectbepaling van bedrijfstijdverlenging zodat iedereen in 
het projectteam hier kennis van kan nemen. 

6.3 Aanbevelingen 
De procedure Tool 40+ werkt en zit technisch gezien goed in elkaar. Tijdens de toetsing bleek dat het 
registreren van de effecten voor bouwkosten niet geheel duidelijk is. Dit is in paragraaf 5.4 bij 
aandachtspunt 2 benoemd. Door technische beperkingen in Microsoft Excel en/of beperkte kennis van het 
programmeren van macro’s is het niet gelukt om dit aandachtspunt in de procedure Tool 40+ te 
verwerken. Bij de tabel waar de effecten voor bouwkosten geregistreerd moeten worden is daarvoor in de 
plaats een informatieknop opgenomen die de gebruiker toelicht hoe en waar de gegevens verwerkt 
moeten worden. Daarentegen is het een aanbeveling om aandachtspunt 2 in de procedure te ontwikkelen 
zodat de tabel overzichtelijker wordt. 
 
Ten tweede is het onderzoek en ontwerp uitgevoerd in de periode van september 2010 tot en met 
augustus 2012. Wet en regelgevingen worden door beleidsbepalers aan het huidige tijdsbeeld aangepast. 
Hierdoor is het noodzakelijk dat de procedure inhoudelijk wordt gecontroleerd alvorens het daadwerkelijk 
in de praktijk wordt toegepast. Hierbij dient nadrukkelijk de informatie in de procedure omtrent CAO’s, 
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arbeidstijdenwet en geluidshinder gecontroleerd te worden. De geldigheid en aansprakelijkheid bij 
toepassing van de procedure ligt zodoende bij de gebruiker. 
 
Als laatste is er het aandachtspunt (punt 7, paragraaf 5.3.2) dat de procedure ‘log’ aanvoelt. Wanneer 
meerdere meldingen over ‘log’ tijdens het gebruik van de procedure worden gemeld, is het aan te 
bevelen om door een deskundige de beleving en gebruik van de procedure te laten analyseren. 

6.4 Zelfreflectie 
De 3 P’s waarop het afstudeerproject getoetst wordt, staat voor proces, product en presentatie. Gezien het 
proces kan ik zeggen dat het een lange weg is geweest met vallen, opstaan, hollen en stilstaan. Alles 
verandert en is continue in beweging, zo ook dit afstudeerproces. Zelf ben ik tijdens de studie vooral 
geïnteresseerd geweest in de technische en organisatorische kant van de uitvoeringstechniek. Een 
praktisch afstudeeronderwerp lag daardoor voor de hand. Dat bedrijfstijdverlenging toch een meer 
theoretisch onderwerp is, is een interessante doch bewuste keuze geweest. Door buiten mijn comfort zone 
een belangrijk eindproject in mijn studie te voltooien, heeft naar mijn mening academische en 
persoonlijke groei echt plaats kunnen vinden.  
 
De presentatie van het afstudeerproject bestaat niet alleen uit dit eindrapport. In het proces zijn 3 
rapporten geschreven en evenveel presentaties gegeven. De definitieve rapporten hebben een lange 
voorgeschiedenis bestaande uit meerdere versies en varianten. Met plezier besteed ik altijd veel aandacht 
aan de details die net wat extra’s geven aan de kwaliteit van de presentatie. In dit afstudeerproject heb ik 
echter ook geleerd dat deze aandacht net zo nodig is voor de kwalitatieve inhoud. Zowel voor het 
eindrapport als de presentatie ben ik van mening dat op dit punt mijn vaardigheden zijn verbeterd.  
 
De derde “P” staat voor product. Het hele afstudeertraject staat in het teken van het product. Het 
onderzoeks- en ontwerpplan hebben steeds het uiteindelijke doel beschreven. Dat dit doel uiteindelijk 
gerealiseerd is in het eindproduct doet mij veel deugd. Het product voldoet aan alle eisen en wensen en 
voegt iets toe aan het beheerst toepassen van bedrijfstijdverlenging. 
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